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حرف اول 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

آرامش بعد از طوفان 

برای اولين بار پس از هشت سال دفاع، مراسم سال نو را بدون جنگ آغاز کردیم و 
تعطيالت نوروز را با آرامش گذراندیم؛ برخالف سال گذشته که در شب عيد، صداهای 
گوش خراش انفجار موشک های عراقی در تهران، خواب را از چشم مردم ربوده بود و 
حتی روز عيد که به دیدار امام رفتيم، ایشان در جمع سران قوا فرموند: »صدای انفجار 

موشکی که در فرمانيه، دیشب منفجر شد، خيلی مهيب بود.« 
روز عيد پارسال هم تهران از اصابت موشک بی نصيب نبود. شب دوم هم با دیدن 
فيلم وحشتناک بمباران شيميایی شهر حلبچه عراق توسط صداميان که صداوسيما تهيه 
کرده بود و مشاهده منظره های وحشيانه آثار قساوت صدام و اربابانش، عميقاً   به فکر 
خطرهای احتمالی جنون او و حاميانش که با دادن سالح های کشتار جمعی و چراغ سبز 
به خون آشامان بعثی، برای نجات از مهلکه ای که خودشان برای عراق و ایران و منطقه 

به وجود آورده اند، فرو رفتم. 
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در  قطعنامه  پذیرش  اعالن  و  آتش بس  شروع  با  و  راحل  امام   تير   25 نامه  از  پس 
تاریخ 27 تير 1367  و خاموش شدن تانک ها،  توپ ها،  بمب ها و  موشک ها و شروع 
بازسازی مخروبه های جنگ و مطرح شدن برنامه های سازندگی، عيد و بهار و زندگی 
را در آرامش و تالش برای عمران و رفاه ایران آغاز کردیم. دیگر  از برنامه های تشييع 
به  ، دلهره  درگيری های جبهه و غرق کشتی ها و حمالت وحشيانه دشمن  جنازه شهدا 

اهداف و مراکز غير نظامی خبری نبود.
البته بودند کسانی که با عشق شهادت به جبهه ها می رفتند؛ این آرامش را نمی پسندیدند 
می دادند.  نشان  را  خود  حسرت  شد،  بسته  بهشت  و  شهادت  راه  همچون  تعبيراتی  با  و 
گرفتاری  های جنگ در حال کم شدن بود، اما مسائل فراوانی، عالوه بر ترميم آثار جنگ 

در پيش بود، از جمله: 
1 – مذاکرات نفس گير با صداميان برای اجرای قطعنامه 598 ، در حالی که بعثی ها 

تالش داشتند امتيازات و پيروزی های ایران در قطعنامه را به حداقل برسانند.
به برگرداندن اسرای  برای نجات آزادگان از چنگ صداميان و کمک  – تالش   2

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

زندگی آنها. 
4 – پاکسازی مناطق آلوده به مين در پنج استان که برای برگرداندن حيات جمعی به 
استان های درگير در جنگ مستقيم و تحت اشغال و ایجاد اشتغال و امنيت در آنها  الزم 

بود.
5 – ترميم خرابی های زیربنایی و روبنایی ویرانی  های جنگ .

کار  با جنگ  ارتباط  در  که  ایثارگری  و  مخلص  نيروهای  برای  اشتغال  ایجاد   –  6
می کردند.

7 – تالش برای تعمير و نوسازی تجهيزات و مراکز نظامی و عقبه  نيروها.
8 – رسيدن به نيازهای جانبازان، خانواده های شهدا و مفقودان و آمادگی برای جذب 
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ده ها هزار آزاده که پس از سال ها اسارت به وطن مراجعت می کنند و تأمين سالمت، 
تحصيل، کار، مسکن،  ازدواج و .... آنها.

9 – برنامه ریزی برای اصالح ساختار نيروهای مسلح با استفاده از تجربه جنگ که در 
حکم جانشينی فرماندهی کل قوای اینجانب آمده بود.1 

10 – پيگيری برنامه سازندگی که با هدایت امام در دستور کار نظام برای شرایط بعد 
از جنگ، باید اجرا می شد.

11 – تأمين نيازهای مصرفی کشور که بعد از جنگ، مردم در انتظار آن هستند.
12 – تأمين بودجه ارزی و ریالی برای هزینه های بازسازی و سازندگی و تهيه نيازهای 
معيشتی جامعه و مواد اوليه برای توليد، با توجه به کسری 50/2  درصدی بودجه و خزانه 
و  دالر  ميليارد   12 حدود  تعهد  و  بانک ها  به  دولت  سنگين  بدهی های  و  کشور  خالی 

موجودي فقط یک ميليارد دالر.
نيازهای  زمان جنگ، تحت الشعاع  در  و روستاها که  به وضع شهرها  – رسيدن   13

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

15 – تهيه نيازهای توليد در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات.
16 – تحسين روابط با کشورهایی که در فضای جنگ دچار رکود شده بود. 

17 – اصالح قوانين و مقرراتی که در دوران جنگ، به مقتضای آن شرایط، به وجود 
آمده بود. 

18 – تعدیل سياست های ارزی، کوپنی، بانکی، خارجی، قضایی و امنيتی.
و  موارد  این  به  و کارنامه، خوانندگان محترم  و در البالی خاطرات  این کتاب  در 
1 - در حکـم امـام خمينـی)ره( آقـای هاشـمی ضمـن انتصـاب بـه جانشـينی فرماندهی کل قـوا با تمام اختيـارات، موظف به اجرای هفت دسـتور شـد. از 

جملـه ایـن دسـتورات سـعی در اسـتفاده هـر چـه بهتـر از امکانـات و نيروها شـامل حذف یـا ادغام سـازمان ها و تشـکيالت تکـراری و غير ضـروری بود. 

همچنيـن تمرکـز صنایـع نظامـی و تهيـه مایحتـاج دفـاع مقـدس و انجـام امکانـات تعميراتی، پشـتيبانی، فنـی، مهندسـی، رزمـی، آمـوزش و تحقيقاتی نيز 

مـورد تأکيـد قـرار گرفتـه بـود. متـن کامـل حکـم در کتـاب رجوع کنيـد  کتـاب »هاشـمی رفسـنجانی، کارنامـه و خاطرات سـال 1367، پایـان دفاع 

آغـاز بازسـازی، صفحـه 652«،  دفتر نشـر معارف انقـالب، 1390.
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موارد بسيار دیگری برخورد می کنند که هر یک به سهم خود، تغيير و اصالح مهمی با 
خود دارد.

حال و وضع امام  
مدتی بود که به طور مبهم، صحبت از رنج امام از کسالتی مطرح بود. قباًل آمریکایی ها 
در خبری گفته بودند که امام مبتال به سرطان اند،  ولی معموالً در بين خواص و افکار 

عمومی، حمل بر جنگ روانی دشمن می شد و پزشکان آن ادعا را رد می کردند. 
بار در تاریخ 28 اردیبهشت  پزشکان هم به صورت مبهم، وجود اصل  اولين  برای 
سرطان معده را تأیيد کردند که این خبر مثل کوهی بر سر ما  فرود آمد. از آن به بعد 
شود،  جلوگيری  باید  خبر  این  افشای  از  باشيم؛  داشته  را  چيزها  خيلی  مراعات  بایستی 
خطرناک  آنها  تأخير  و  گيرد  انجام  امام  حيات  زمان  در  دارد،  ضرورت  که  اقداماتی 
خواهد بود، در اولویت قرار گيرد و انجام آن کارها به گونه ای باشد که حاکی از عجله 
پيروزی  اول  سال های  از  که  انقالب  دشمنان  اقدام  احتماالت  و  نباشد  احساس خطر  و 
انقالب به دنبال چنين فرصتی بودند، مورد بررسی و تحليل قرار گيرد و پيش بينی راهکار 
افراد محدودی باشد و ساز و  حفاظتی شود. طبعاً همه این امور مي بایست در محدوده 
کار محکمی برای جلوگيری از نشت اطالعات محرمانه داشته باشيم؛ هنوز خطر تجدید 

جنگ بود. 
مهمتر از همه به فکر رهبری آینده و کيفيت گزینش باشيم که مشروعيت نظام درهيچ 
بحث ها،  از  بعضی  که  می کرد  ایجاب  احتياط هایی  چنين  طبعاً  نرود.  سئوال  زیر  زمانی 
تصميمات و اخبار، با طبقه بندی »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 می بينند. 

بازنگری قانون اساسی 
انجام شود، اصالح  باید  بودند درحيات خودشان  پذیرفته  امام  مواردی که  از  یکی 
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قانون اساسی بود که بر اساس تجربه های عملی و ميدانی ده سال گذشته الزم دیده شده 
بود.  

ایشان تصميم نهایی را گرفتند و مقرر شد که بررسی ها انجام شود و پيشنهادها خدمت 
با  و  باره مذاکره داشتم  این  با رئيس جمهور و دیگران در  بار  تقدیم شود. چند  ایشان 

حضرت امام هم صحبت هایی شده بود.
در تاریخ 21 فروردین 1368 امام خواستند اعضای شورای بررسی پيشنهاد شود. در 
جلسه مورخ دوم اردیبهشت سران قوا، درباره کم و کيف اصالح قانون اساسی و ترکيب 
شورای بازنگری برای پيشنهاد به امام مشورت شد و در تاریخ سوم اردیبهشت، پيشنهادها 

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 پيش نویس نامه امام خطاب  
نيازمند به  با ترکيب اعضای شورا و موارد  به رئيس جمهور برای اصالح قانون اساسی 
اصالح را برای مشورت نهایی قرائت کرد. در جلسه 5 اردیبهشت 1368 در 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 

مقبول الطرفين بودند.
مجلس  در  بازنگری  شورای  رئيسه  هيأت  جلسه  اولين  اردیبهشت،  نهم  روز  عصر 
تشکيل شد. سپس در اولين جلسه شورا،  بخشی از آئين نامه مذاکرات تصویب شد و در 

روز بعد، بخشی دیگر و کميسيون ها هم تشکيل گردید. 
همان روز نامه ای از امام خطاب به آیت اهلل مشکينی رئيس مجلس خبرگان و رئيس 
شورای بازنگری رسيد که الزم نيست رهبری از مراجع باشد.  وجود مجتهد عادل کافی 

است؛ البته نظر بعضی از اعضاء غير از این بود.
کار بازنگری قانون اساسی دو ماه و نيم ]6 اردیبهشت تا 20 تير 1368[  طول کشيد 
با  به رفراندم گذاشته شد که هم زمان  تأیيد رهبری  با  امام،  از رحلت  بعد  نتایج کار  و 
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آرای  درصد   95 از   بيش  با  مرداد 1368   تاریخ ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
مأخوذه  به تصویب رسيد. 

استعفای آیت اهلل منتظری
از سال های گذشته، مشکالتی در ارتباط با بيت آیت اهلل منتظری به وجود آمده بود 
بود که در خاطرات  این موضوع داغ شده  از سال گذشته  امام تذکراتی دادند، ولی  و 
سال های قبل، مواردی از بروزات آن را آورده ام. در مالقات روز دوم فروردین امسال، 
احساس کردم امام از اظهارات، نامه ها و رفتار آیت اهلل منتظری عصبانی اند که در پيام 
آن روزشان  هم اشاراتی داشتند و تصميم به اقدام دارند.  درخواست کردم فعاًل  دست 
نگه دارند که درباره موضوع بررسی بيشتری شود، ولی معلوم بود که صبر نخواهند کرد. 
همان شب با آیت اهلل خامنه ای که در مشهد بودند، تلفنی تماس گرفتم و خواستم 
که به خاطر اهميت مسأله، سفر را کوتاه کنند و به تهران برگردند ولی امام اقدامات را 
تشدید کردند. آیت اهلل امينی، چهارم فروردین تلفنی خواست که الزم است هيأت رئيسه 
مجلس خبرگان، فوراً جلسه ای داشته باشد؛ معلوم شد که امام درباره تعيين وضع رهبری 
آینده، به آنها پيغامی داده اند. پنجم فروردین آیت اهلل موسوی اردبيلی به دفترم آمدند 
و ساعتی درباره مسأله  آقای منتظری و نظر امام و مجلس خبرگان و راه های حل مشکل 

مذاکره کردیم.
به امام رسيده که  نامه ای از آیت اهلل منتظری  شب حاج احمدآقا خبر داد که امروز 
نوعی پوزش است و اعالم داشته که از این به بعد تابع نظر ایشان خواهند بود؛ از خشم 

امام کاسته شده ولی بر نظرشان باقی اند. 
آیت اهلل خامنه ای از مشهد مراجعت کردند و از فرودگاه به دفتر من آمدند. درباره 
موضوع مذاکره کردیم. به نظرمان رسيد که مصلحت نيست آیت اهلل منتظری این گونه 
عزل شوند. در همان اثناء حاج احمد آقا تلفنی اطالع دادند که امام نامه تندی به آقای 
منتظری نوشته اند و اصرار دارند از صداوسيما منتشر شود. متن نامه را برای من ارسال داشتند.
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جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان 
سرشب، آیات مشکينی، امينی، مؤمن و طاهری خرم آبادی  به دفتر من رسيدند.  پس 
از مدتی مذاکره به این نتيجه رسيدیم که الزم است فعاًل  برای انصراف امام تالش شود.  

متن نامه امام قرائت شد؛ متفق بودیم که خيلی تند است.
فوراً با آیات مشکينی، خامنه ای و امينی برای مذاکره با امام به جماران رفتيم. ساعت 
پذیرفتند.  را  ما  نمی دادند،   معموالً شب ها مالقات  امام  اینکه  با  نيم شب رسيدیم.  و  نه 
با  امام   کردیم؛  صحبت  منتظری  آیت اهلل  حفظ  ترجيح  درباره  من  و  خامنه ای  آیت اهلل 

جدیت رد کردند.
از  شد  درخواست  نپذیرفتند.  هم  را  این  شود.  تعدیل  نامه  لحن  که  شد  پيشنهاد 
با مشاهده اشک های  امام  پافشاری کردم.  نکردند. من  قبول   نشود،   صداوسيما پخش 
من، گفتند که امشب صبر می کنند و پخش آن را به فردا می اندازند. 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 
منصرف شده ام،  نامه  انتشار  از  که  بگو  او  به  رفت.  ناراحتی  با  دیشب  فالنی  فرموده اند 

نگران نباش.
پيش از ظهر، آقایان ]ابراهيم[ امينی و دری نجف آبادی از قم تلفنی گفتند که آیت اهلل 
منتظری در جواب نامه تند امام،  ضمن نامه ای،  استعفای خود از قائم مقامی امام  را  هم 
تقدیم داشته اند. احمدآقا هم تلفنی نامه خوب آقای منتظری و جواب محبت آميز امام را 
خواند و از حل نسبی معضل  ابراز خوشحالی کرد. آقای حسين مرعشی ]استاندار کرمان[ 
هم خبر داد  که در جلسه استانداران هم، پس از اطالع از جواب محبت آميز امام، احساس 

راحتی به وجود آمد.
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کسالت امام  
در تاریخ 20 خرداد 1367  رادیو آمریکا ادعا کرده بود که امام به مرض سرطان مبتال 
شده اند و عمرشان رو به پایان است، ولی ما آن را از نمونه های جنگ روانی به حساب 

آوردیم. پزشکان امام هم خبر را تکذیب کردند. 
در تاریخ 28 اردیبهشت 1368 تيم پزشکان امام،  رسماً به سران قوا به صورت محرمانه 
باعث نگرانی شدیدمان  به سرطان معده را اطالع دادند که  امام  ابتالی  خبر وحشتناک 
گردید.  از آن به بعد تالش بيشتری برای حل بعضی از مشکالتی که پيش بينی می شد در 

غياب امام، حل آنها مشکل باشد، آغاز شد.
باالخره در تاریخ دوم خرداد 1368 کسالت امام به صورت محدود علنی گردید و 
معالجات شدت گرفت. پزشکان حاذقی هم از خارج دعوت شدند. در روز  30 اردیبهشت 
که سران قوا مهمان حاج احمدآقا بودند،  امام هم در جلسه حضور یافتند. معلوم شد که 
امام از نوع کسالت شان اطالع دارند. فرمودند ضعف دارند، ولی روحيه ای عادی داشتند.

همان  شب با تيم 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 بيشتر عکس 
امام، هنوز تردید رفع نشده است. شب در دفتر رئيس جمهور با سران قوا درباره جراحی 
امام که قرار بود فردای آن روز انجام شود، مذاکره کردیم و پيش بينی های 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 دقيقه رسيدم. رئيس جمهور هم رسيده بودند.  
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آیت اهلل موسوی اردبيلی هم بعداً  رسيدند. 
امام بيهوش روی تخت جراحی بودند. در اتاق مجاور از تلویزیون مدار بسته، جریان 
حضور  هم  امام  خانواده  می شنيدم.  را  قلبم  ضربان  صدای  می دیدیم.  را  جراحی  عمل 
داشتند. عمل دو ساعت طول کشيد.  با پزشکان جلسه گرفتيم. از انجام خوب عمل ابراز 

رضایت کردند.  قرار شد عمل جراحی را رسماً اعالم کنيم.
پا   پا  مجلس،  یک  . مشغله زیاد است؛ یک  اساسی رفتم  قانون  بازنگری  به جلسه 

شورای بازنگری و یک پا در جماران و دل و سر در خيلی جاها؛  نگران و پر دلهره. 
به  منزل  بيمارستان جوار  در  اول وقت  پنجم خرداد،  و  صبح روزهای سوم، چهارم 
عيادت امام می رفتم؛ 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.
خون  مثانه  از  و  آمده  بند  ادرار  گفتند  دیدم.  نگران  را  حاضران  خرداد  ششم  روز 
تراوش می کند 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 جمله ای هم با ایشان صحبت کردم.
امام  تخت  بود.کنار  نگران  احمدآقا  ولی  بودند،  راضی  دکترها  خرداد  دهم  روز 
ایستادم. دستم را روی دستشان گذاشتم. انگشت شصت مرا گرفتند و فرمودند سریع تر 
بازنگری قانون اساسی را تکميل کنيد و چشمشان را باز کردند و با صدای ضعيف  بر 

اتحاد تأکيد کردند؛ مخصوصاً اتحاد من و آقای خامنه ای. 
روز دوازدهم خرداد، قبل از نماز جمعه به عيادت امام رفتم. خيلی ضعيف شده  بودند؛ 

گفتند درد دارم. قرار شد اطالعيه پزشکی داده شود، اما با کمی نگرانی و بيشتر اميد. 
که خدا  کنند  دعا  بگویيد  مردم  به   « فرمودند:  می روم.  نماز جمعه  به  کردم  عرض 
مرا بپذیرد«. بغض گلویم را فشرد  و اشکم ریخت. در نماز جمعه، پيام کوتاه امام را به 

گونه ای گفتم که مردم متوجه شوند و انفجار هم رخ ندهد.
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رحلت امام 
بعد از نماز صبح، سری به بيمارستان زدم، سپس به دنبال کارها رفتم. بعد از نماز ظهر، 
احمدآقا تلفنی خبر دادند حال امام وخيم است، زودتر بيا. با عجله خود را  به جماران 
رساندم. لحظات آخر تنفس طبيعی امام بود. فقط یک بار چشمشان را باز کردند و سپس 
برای هميشه بستند. پزشکان با تنفس مصنوعی و شوک برقی و دستی، ایشان را تا ساعت 

ده و بيست دقيقه شب نگه داشتند؛  فقط یک بار نفس طبيعی شد که آخرین نفس بود.
شيون از داخل بيمارستان و حریم امام  بلند شد. مقرر بود اعالن فوت را تا فردا عقب 
بيندازیم. از حضار خواستيم که آرامش را حفظ کنند؛ مهمتر آرام  نگه داشتن اهل بيت 

امام بود که خودم با آنها صحبت کردم و توضيح دادم؛  صبورانه پذیرفتند.
آن شب در همان بيمارستان،  با حضور آیات خامنه ای، مشکينی، موسوی اردبيلی و 
حاج احمدآقا، پس از مشورت ها به این نتيجه رسيدیم که در صورت پذیرفتن  مجلس 
عنوان شورای موقت  به  اردبيلی  نفر آیات خامنه ای،  مشکينی و موسوی  خبرگان، سه 
رهبری انتخاب شوند و پس از نهایی شدن کار بازنگری قانون اساسی، انتخابات صورت 
گيرد. قرار شد پس از تعيين تکليف رهبری در جلسه فردای خبرگان، برنامه عزاداری ها 

و مراسم تشييع و دفن امام را داشته باشيم.

اجالس خبرگان و انتخاب رهبر 
پس از تصميم به تشکيل 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 معين شده در ساختمان مجلس شورای اسالمی حاضر شدند.

پس از عرض تسليت و توضيح مختصر در ساعت  هشت و نيم صبح  رسميت جلسه 
توسط آیت اهلل مشکينی ]رئيس مجلس خبرگان[ اعالن شد. منظره اندوه و گریه و اشک، 

فضای غير قابل توصيفی به وجود آورده بود.
بيرون آمد و مهر و موم  امانات مجلس  نامه از صندوق  امام، وصيت  مطابق وصيت 
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بر  امام، حاج سيد احمد آقا که  یادگار  شکسته شد؛ مثل دل های شکسته حضار. چون 
اساس وصيت، مقدم بر دیگران، بایستی وصيت نامه را قرائت کنند، حال و آمادگی انجام 
پر  با لحن و صدای  به رئيس جمهور رسيد. آیت اهلل خامنه ای  نوبت  نداشتند،  را  وظيفه 

جاذبه و مناسب حال مردم و اجالس، وصيت نامه را قرائت کردند.
بررسی و بحث  با سخنرانی آیت اهلل مشکينی ]رئيس مجلس خبرگان رهبری[، کار 
شروع شد. با استعفای آیت اهلل منتظری و پذیرش آن از سوی خبرگان،  نيازی 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 پيشنهاد اعضای جامعه مدرسين ]حوزه علميه قم[ که عضو خبرگان بودند، 
زعامت آیت اهلل ]سيدمحمدرضا[ گلپایگانی  به رأی گذاشته شد. این پيشنهاد  14 رأی 
آورد. سپس برای رهبری آیت اهلل خامنه ای رأی گيری شد که بيش از دو سوم آرای 

خبرگان بدست آمد.
به این صورت، در مدت چند ساعت، درباره  موضوعی به این اهميت که دوستان را 

نگران و دشمنان را به طمع انداخته بود،  به خوبی به نتيجه رسيدیم.
البته در این مرحله، سمت  رهبری موقت بود و تصميم نهایی  به نتایج بازنگری قانون 
اساسی محول شده بود که تکليف شورایی یا فردی بودن رهبری و حکم مرجع بودن یا 

اکتفا به اجتهاد مشخص شود. 
بار دیگر اجالس  انجام رفراندم،   قانون اساسی و  نهایی اصالحات  از تصویب  پس 

خبرگان، آیت اهلل خامنه ای را با رأی قاطع به رهبری انتخاب کرد. 

عدالت و رفع تبعیض 
از زمان کودکی در روستاهای نوق رفسنجان، شاهد مظاهر تبعيض بين شهر و روستاها 
بودم و به شدت رنج می بردم. پس از آمدن به قم و سفر به تهران و مقایسه بين زندگی در 

تهران و مطالعه اوضاع مناطق محروم، این رنج عميق تر شد.
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 با توسعه آگاهی از تفاوت های بين زنان و مردان و محروميت های زنان و تحميل  های 
خانوادگی و اجتماعی و مطالعه وضع زنان در کشورهای پيشرفته، شعله دیگری از مظالم 

اجتماعی در وجودم  زبانه کشيد.
 پس از شروع کار مطبوعاتی در مجله »مکتب تشیع« و وسعت تحقيقات و اشراف 
در ابعاد تبعيض ها و تجاوزها به حقوق قشرهایی از جامعه و آمار بی سوادان و تفاوت 
های عميق در جزیره  های رفاه در کشور و پهنه  دشت های وسيع 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 سياسی و دینی،  رنج های عميق، سراسر وجودم را قبضه 

کرد.
در جریان تهيه مقاله برای مجله مکتب تشيع، با جنایات صهيونيسم و استعمار در بقعه 
مبارکه فلسطين و رنج های مردم مظلوم فلسطين آشنا شدم. در تهيه مطالب مقاله ای که 
ناصر کمره ای که در مدرسه حاج سيد  از طریق جناب  تهيه می کردم،  فلسطين  درباره 
صادق قمی با هم بودیم، کتاب »القضیه الفلسطینه« که آقای اکرم زعيتر نویسنده عرب،  
آن را  به والد بزرگوارشان آیت اهلل ميرزا خليل کمره ای اهدا کرده بود،  به دستم رسيد 

که هنوز هم از مهمترین منابع برای شناخت تاریخ خونبار فلسطين است. 
مقاله را تهيه و چاپ کردم. این مقاله در محافل سياسی اجتماعی کشور مورد استقبال 
قرار  فلسطين  مسائل  و  کتاب  مجذوب  دیگران  از  پيش  و خودم  قرار گرفت  تشویق  و 
گرفتم.  تصميم گرفتم آن کتاب را به فارسی ترجمه کنم و از قضا در آن زمان سرباز 
به ناحق به سربازی اعزام  با داشتن کفالت و معافيت تحصيلی،   فراری هم شده بودم.  

شده بودم.
برای در امان بودن از بازداشت مجدد، آن هم در فضای التهاب بعد از پانزده خرداد 
به خاطر  نداشتم؛ چون  نوق  بهرمان   زادگاهم  روستای  از  مناسب تر  جایی  سال 1342، 
از برخورد عوامل رژیم در  احترامی که خانواده ما در آن محيط داشت، جای نگرانی 

آنجا نبود. تابستان سال 1343 به  ترجمه کتاب »القضیه الفلسطینه« گذشت. 
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زار گریستم. در طول کار در  زار  بر زمين گذاشتم و  را  قلم  بارها  در جریان کار 
و  صهيونيست ها  صفتی  گرگ   از  آنچه  خاطر  به  می ریختم،  اشک  ها  بخش  از  خيلی 
استعمارگران و بی حالی و بی عرضگی دولت های اسالمی در طول  سال های درگيری و 
جهاد و آوارگی و ... برای اولين بار می خواندم و می دانستم خوانندگان کتاب هم مثل 

من آتش می گيرند.
دریغم آمد مقدمه فراتر از مسأله فلسطين برای چنين کتابی ننویسم که به خوبی چهره 
استعمارگران و مستکبران وصهيونيسم و دولت های وابسته و عامل آنها را و سمتکشی 
و  استعمار  تحت  مناطق  سایر  و  خاورميانه  در  نيز  و  زمان  آن  اسالمی  امت  دهی  باج  و 
عقب نگه داشته شده و غارت ثروت های جهان توسط معدودی از کشورهای خودخواه 
و انحصار گر غرب و شرق را معرفی نکنم. از حسن تصادف،  آن سال در کتاب سال 
کيهان، 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 کشيد و این فقدان و ضعف توسعه در کشورهای عقب نگه داشته شده بود تا 
منابع آنها در خدمت توسعه ارزان کشورهای انحصارگر قرار گيرد که در همان مقدمه 

به آن  پرداختم.
در همين زمينه کتاب »ميراث خوار استعمار«  نوشته دکتر مهدی بهار را خواندم. این 
کتاب دریچه جدیدی در مقابلم گشود و آن نقش و توجه اميرکبير به سازندگی و توسعه 
بود که درست در خالف جهت  انسان های عالم و کاردان  و جذب دانش و پرورش 
سياست جاری استعمارگران در ایران و پهنه گيتی بود و جانش را در این راه به دست 
ناصرالدین شاه که به کمک خود او از طفوليت به سلطنت رسيد، از دست داد، ولی نام 

نيکی در تاریخ معاصر از او به جای  ماند؛ درسی و عبرتی و آزمایشگاهی و دارالفنونی.
کردم:  انتخاب  مقدمه  و  کتاب  برای  مسمایی  با  اسم  اینها،  همه  از  بعد  حال  هر  به 
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»سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار«.  پشت جلد کتاب  به رنگ سياه  کليشه 
می کرد؛   نمایی  خود  مطلق،  سياهی  آن  ميان  از  سفيد  رنگ  با  کلمات  این  و  بود  شده 

مشعلی در تاریکی که وصف جامعه آن روز ما بود،  باشد و شد. 
مخفی  محافل  درسی  متن  که  منتشر شده  و  زیاد چاپ  با زحمت  کتاب  این  بعدها 
مبارزان انقالب اسالمی باشد و رژیم سفاک پهلوی هم که این کتاب را  تيری بر قلب 
سياست های شوم خود می دید، با حبس و شکنجه های کم سابقه تا آن زمان انتقام سختی 
از من کشيد که همه آنها از افتخارات دوران حياتم است و با این همه از لطف خداوند 
شاکرم که او این توفيق 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، می خواهم بگویم این اندوخته های فکری و احساسی که از 
طفوليت تا جوانی در وجودم شکل گرفته بود، سرمایه و انرژی عظيمی در وجودم ذخيره 
کرده بود که پس از جنگ و شروع سياست بازسازی و سازندگی،  از مسئوليت اجرایی 
که در آن زمان،  خيلی سخت تر از کرسی ریاست مجلس بود، استقبال کنم و آرزوهای 
دیرینه خود را در جهت توسعه کشور و عدالت اجتماعی به کار گيرم که هر دو را پایه 
اساسی استقالل و قطع وابستگی و الگوسازی برای سایر جوامع عقب افتاده می دانستم و 

هنوز هم می دانم.
***

در ابعاد سازندگی در این مقدمه مطالبی آمده و در طول کتاب موارد زیادی خواهيد 
 دید که البته موارد اجرایی آن در خاطرات سال های بعد می آید.  در مورد عدالت در 

اینجا به دو سه نمونه اشاره می کنم و بقيه را در کتاب بخوانيد:
1 – از لحاط فکری از سال ها قبل در خطبه های نماز جمعه تهران که مهمترین تریبون 
آموزشی آن روز من بود،  درباره عدالت اجتماعی و شعبه های مختلف آن بحث کردم و 
این خطبه ها عالوه بر پخش مستقيم در رسانه های سمعی و بصری و رسانه های مکتوب،  
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هر سال همراه با خاطرات همان سال به صورت کتاب مستقل تاکنون منتشر شده است.
به محض شروع مسئوليت اجرایی، دو سازمان جدید در محدوده ریاست  در عمل 
متکفل  اولی  زنان؛   امور  دفتر   –  2 محروم  مناطق  دفتر   –  1 کردم:  تأسيس  جمهوری 
محروميت زدایی از مناطق محروم است و خوشبختانه هنوز هم با همان مسئول اول جناب 
دولت های  که  کرده  کار  خوب  قدر  آن  و  دهد  می  ادامه  کار  به  بشارتی  جليل  آقای 
مختلف السليقه، هم او و هم آن نهاد را حفظ کرده اند و هر سال آمار کارهای خوب شان 
منتشر شده است. البته رفع محروميت دو بخش اساسی داشت. یکی روستاها بود که در 
قلمرو دفتر مناطق محروم قرار داشت و دوم شهرها و مناطق جغرافيایی محروم بود که در 

سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت به آن می پرداختيم.
مطالب  و  کرد  شروع  را  کار  حبيبی،  ]شهال[  خانم  مسئوليت  به  هم  زنان  امور  دفتر 
خطبه های جمعه من در مورد حقوق و شخصيت زن، چراغ  راهش  بود. در دوران های 
بعد ترفيع سازمانی هم گرفت و باید از خدمات این نهاد هم تشکر کرد؛ گرچه مرتجعانی 
هر  به  ولی  می کنند،  و  کرده  شکنی  کار  مظلوم،  اسالم  اسم  به  که  هستند  و  بودند  هم 
از کرسی  های دانشگاه ها هر سال توسط خانم ها   نيمی  از  بيش  امروز که می بينيم   حال 
پرمی شود و به تدریج آثار علمی، آموزشی، مدیریتی و خدمات خانم های تحصيل کرده 

باال می رود، باید از این لطف خدا شاکر باشيم.
بخش دیگر محروميت زدایی، خدمات کميته امداد امام و سازمان بهزیستی و ... بود 
که این نهادها پس از پيروزی انقالب تأسيس شدند و خدمات شایسته ای داشته و دارند.  

دولت من پس از جنگ، بودجه کميته امداد را چهار برابر کرد.
بخش مهمتر عدالت مربوط به تحصيل و رشد شخصيت ملت است که محروميت در 
این بخش از مظالم ضد دینی و ضد انسانی استعمار است. آنها  با سياست در جهل و فقر 

نگه داشتن انسان ها، آنان را آماده پذیرش برد گی غير رسمی می کنند.
آزاد  دانشگاه  راحل،  امام  حمایت  با  پيروزی،  اوایل  های  سال  در  روحيه  همين  با 
امروز  نمودیم.  تقویت  را  آن  اجرایی  مسئوليت  دوران  در  و  تأسيس کردیم  را  اسالمی 
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شاهد حدود چهار ميليون فارغ التحصيل و یک ميليون و 800  هزار دانشجو و 35 هزار 
استاد و معلم در حدود 400 واحد و مرکز در سراسر کشور و600 مدرسه راهنمایی و 
متوسطه در ایران و چند کشور خارجی هستيم. این دانشگاه ساالنه 20 درصد  رشد کمی 

و کيفی دارد و باید گفت باش تا صبح دولتت بدمد که  این هنوز از نتایج سحر است.  
و  است  علمی  و  انسانی  توسعه  ملت،   و  کشور  هر  توسعه  پایه  می دانيم  و  می دانيد 
نظام،  بيست ساله توسط مجمع تشخيص مصلحت  انداز  به همين جهت در سند  چشم 
»توسعه دانش محور« مورد توجه است و صد حيف که امروز کسانی مسئوليت اجرایی 
را  با شعار عدالت گرفته اند که در جهت معکوس و قهقرایی و شاید با حسن نيت، اما 

بدون اطالع حرکت می کنند. 

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

مناطق خشک کشور محسوس گردید.
راهکارهای اساسی مهار روان آب های فصلی، با هدف ذخيره آب برای فصول دیگر 
و ذخيره کردن آب در آب خان ها و توسعه آبخيزداری که از سال های قبل هم در دستور 
کار بود و استفاده از روش های نوین برای شيرین کردن آب های شور و انتقال آب از 
مناطق پر آب به مناطق خشک و بهره برداری مجدد از فاضالب های شهری که عالوه بر 
هدر رفتن، باعث آلوده شدن محيط زیست هم بودند و استفاده از روش های بارور کردن 
ابرها  و مهمتر از همه استفاده از آبياری تحت فشار، با هدف صرفه  جویی در مصرف 
آب و جلوگيری از باتالقی شدن اراضی و بهره وری مناسب از هدیه الهی، مورد نظر بود.

معلوم است که  امکانات.  بود در تجهيز  نشينی خود من، عامل مهمی  روحيه کویر 
مثل شمال و غرب و جنوب غرب  مناطقی  از مردم  بيشتر  و  بهتر  فرزندان کویر، خيلی 
تو قدر آب   ، الَفلواِت  َتهیُم  فی  َرکبًا  الَمصابَِع  »َسل  را می دانند.  قدر آب  کشور، 
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چه دانی که در کنار فراتی«1  برای تمامی  راهکارهای مذکور، مطالعه و تحقيق و 
برنامه ریزی آغاز شد و در برنامه ها آمد.

کمبود انواع کاالهای اساسی و مصرفی در زمان جنگ قابل تحمل بود، اما پس از 
جنگ توجيه نداشت. قباًل هم اشاره شد  با آزاد کردن ورود کاال از خارج،  با ارز صاحب 

کاال،  بخشی از نيازها تأمين شد. ولی راه درست اقدام به توليد آنها در داخل است.
پيشنهاد ورود کاالهای واسطه ای  با برنامه های وسيع تقویت کشاورزی و صنعتی و 
دامداری و شيالت و استفاده از ضایعات برای توليد کاغذ و تقویت بنادر آزاد با هدف 
تأمين نياز سفرهای مورد نياز مردم و نيز آسان کردن صدور و ورود، توليد کاال و باال 
بردن مقدار کاالهای همراه مسافر، تقویت بازارچه های مرزی و تصویب قانون کار در 
مجمع که در ایستگاه شورای نگهبان مانده بود و تدبيرهای دیگر،  تا حدود ممکن تنگناها 

باز شد و بازارهای سياه و چند نرخی کاالها  برچيده شد. 

برنامه پنجساله اول 
قباًل در سال 1366،  دولت برنامه پنجساله ای را تقدیم مجلس کرده بود. در بررسی های 
ابتدایی در کميسيون برنامه و بودجه مجلس، معلوم شد با توجه به  شرایط عمومی کشور 
و سيال شدن بودجه در طول سال، تحت تأثير جنگ و مطمئن نبودن درآمدها و تأثير 

حوادث ناخواسته جنگ، نمی شود برنامه پنجساله داشت. 
پس از مذاکره با امام و رئيس جمهور و دولت و جمعی از متخصصان، در مجلس  از 
تصویب برنامه منصرف شدیم. تا آخر سال 1367 ،  بدون برنامه درازمدت، صرفاً  برنامه 

و بودجه ساالنه داشتيم.
پس از تحکيم آتش بس و تصویب سياست بازسازی و سازندگی توسط امام، تصميم 
به تدوین برنامه پنجساله گرفتيم و سازمان برنامه  و بودجه ، مأمور بررسی برنامه پيشنهادی 
سابق و اصالح و تکميل آن، متناسب با شرایط زمان شد.  زمان بندی احتمالی هم در نظر 

1-  غزل 521 سعدی شیرازی: گوارایی چشمه ها را از سواران سرگردان در دشت ها بپرس.
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گرفته شد. بدیهی است روشن نبودن منابع و مصارف و وضع سياسی آینده ، پيشرفت 
کار را کند کرده بود.

باالخره در تاریخ 28 فروردین 1368 ، جلسه ای با حضور دولت و جمعی از نمایندگان 
و صاحب نظران،  روند کار بررسی و معلوم شد که دو ماه از زمان بندی عقب بودند و با 
تمدید مهلت، مقرر شد در یک هفته کليات برنامه را تحویل بدهند و تا آخر تيرماه برنامه 
پنجساله آماده تحویل به مجلس شود. دولت با پيگيری مستمر برنامه را به تصویب مجلس 

شورای اسالمی رساند و کار خود را براساس آن برنامه شروع کرد. 

تأمین منابع ریالی و ارزی 
به  ریالی کشور،   و  ارزی  منابع  تحریم ها،  و  دفاع  و  تثبيت  دوران  اثر مشکالت  در 
شدت تحت فشار بود،  به طوری که در سال 1367 حدود 50/2  درصد  بودجه کسری 
بود. طبعاً برای بازسازی و سازندگی در حد برنامه اول،  نياز به تأمين منابع جدی بود،  به 
خصوص با توقعات بجای مردم که پس از ختم جنگ، انتظار این بود به وضع معيشتی 

مناسب تری برسند. 
مناطق  نيروهایی که در  اشتغال  اما  بود،  گرچه هزینه های جبهه در سال 1368 کم  
و  مسلح  نيروهای  معيشت  به  رسيدگی  و  بودند  کار  به  مشغول  جبهه  پشت  یا  جنگی، 
نيازهای تسليحاتی در سطح متعارف و  تأمين  پرداخت مطالبات معوق شان و هزینه های 
نامعلوم بودن سرنوشت صلح و جنگ و  به  با توجه  تهيه ذخایر تسليحاتی، به خصوص 
پرداخت مطالبات طلبکاران خدمات یا کاالهای دفاع که نسيه تهيه شده بود و رسيدگی 
به خانواده های شهدا و جانبازان و آزادگان و مفقودان، و هزینه های هنگفت پاکسازی 

مناطق آلوده جنگی برای مراجعت آوارگان کمتر از هزینه های جاری خود جنگ نبود.
 نياز به کاالهای مصرفی ضروری جامعه در زمان جنگ، عمدتاً از طریق کوپن در 
حداقل تأمين می شد و تأمين نقدینگی و مواد اوليه و قطعات و کاالهای واسطه ای  برای 
رونق دادن به توليد 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 
بانک ها که در زمان جنگ،  بی دریغ سرمایه های خود را برای نيازهای ضروری مصرف 

کرده بودند؛ و البته خيلی چيزهای دیگر، توان مضاعفی را می طلبيد. 
در برنامه پنج ساله  اول با مراعات صرفه جویی،  حداقل نيازهای فوق الذکر دیده شده 
بود و محل تأمين آن هم مشخص گردیده بود. حدود 135 ميليارد دالر ارز،  با مشخص 
نمایندگان  از  بعضی  مخالفت  با  مجلس  در  آن  تصویب  گرچه  آن،  تأمين  منابع  بودن 
رادیکال قرار گرفت، ولی با رأی  خوب تصویب شد. در یکی از خطبه های نماز جمعه 
همين سال، نيازها و کمبودها و مشکالت را برای مردم توضيح دادم که حدود 25 مورد 

کليات کمبودها بود. 
***

برای تأمين نيازکاالهای وارداتی،  تصميم مهم و عاقالنه ای گرفته شد؛  به این صورت 
که واردات کاالهای مورد نياز با ارز صاحب کاال مجاز شد و از این راه ميلياردها دالر 
کاال بدون اتکاء به ارز خزانه وارد شد و بازار سياه و چند نرخی، رفته رفته برطرف شد. 
قيمت آزاد کاال،  بسيار باالتر از قيمت دولتی بود و سود سرشاری نصيب صاحبان کاال 
می شد. در آمدها در چرخه اقتصاد کشور از جمله در توليد در جریان بود، رفته رفته توليد 
رونق گرفت و قيمت ها متعادل شد. تورم در سال 1369 یک  رقمی شد،  با اینکه در پایان 

جنگ حدود 30 درصد بود. منابع ماليات دولت هم رشد سریع کرد. 
با سياست تعدیل،  رفته رفته قيمت دالر دولتی باال رفت و با کم شدن کوپن ها،  بار 
لغو  و  مواد سوخت  و  انرژی  قيمت  بردن  باال  با  شد.  برداشته   دولت  از دوش  سنگينی 
کوپن ها،  هم مردم راضی بودند و هم درآمد دولت باال رفت و هم فشار اقتصادی شدید 

معلول چند نرخی رخت بر بست. 
بازسازی و  نيازهای ارزی و تکنولوژیکی  با اصالح سياست خارجی،  موفق شدیم 
سازندگی را تأمين کنيم و در عمل توانسيتم با کمتر ازمبالغ دیده شده در برنامه، طرح های 
مصوب را اجرا کنيم که خود باعث اشتغال و تنزل نرخ  بيکاری از 16 درصد  به 9 درصد 
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گردید.
از  و  کنند  جذب  را  سرگردان  پول های  توانستند  محدودیت ها  رفع  با  هم  بانک ها 

ضرر دهی مطلق به سوددهی برسند1. 

ادغام در نیروهای مسلح 
نيروهای مسلح از موازی کاری ها و مشکل چندگانگی و تفاوت  در دوران دفاع،  
سليقه ها رنج می بردند 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 1368 که به زیارت امام رفتم،  فرصتی شد که مشکالت ناشی از 
چندگانگی نيروهای مسلح را با ایشان بيشتر در ميان بگذارم. در این جلسه  پيشنهاد ادغام 
ارتش و سپاه را دادم. امام گفتند معلوم است که باالخره باید ادغام شوند و چندگانگی 
با ادغام دو وزارت دفاع  و سپاه  اما  رفع شود، اما فعاًل شرایط ادغام کامل مهيا نيست، 
موافقت نمودند. قباًل در حکم جانشينی فرماندهی کل قوای من، امام یکی از مسئوليت ها 

را اصالح ساختار نيروهای مسلح قيد کرده بودند2. 
در  انجام شد که  موضوع  این  در  زیادی  مذاکره   و  مشاوره  مطالعه،  بعد،  به  آن  از 
خاطرات سال گذشته آمده است. مجلس شورای اسالمی در تاریخ 25 مرداد 1368 ادغام 
دو وزارتخانه دفاع و سپاه را تصویب نمود. در تاریخ 12 فروردین 1370  نيز  نهادهای 

ــرزاده،  ــد مي ــر حمي ــد« نویســندگان : دکت ــار ســخن می گوی ــاب »آم ــد  کت ــرای اطــالع بيشــتر از موفقيت هــای دوران ســازندگی رجــوع کني 1-  ب

ــالب، 1378. ــارف انق ــر مع ــر نش ــينی،  دفت ــمس الدین حس سيد ش

ــود: ایجــاد ســتاد  ــه ایشــان، از جملــه وظایــف زیــر ذکــر شــده ب ــه آقــای هاشــمی و تفویــض فرماندهــی کل قــوا ب 2- در حکــم حضــرت امــام)ره( ب

ــدس  ــاع مق ــای دف ــی زمينه ه ــی در تمام ــای انتظام ــيج و نيروه ــپاه، بس ــش، س ــل ارت ــه وحــدت کل، هماهنگــی کام ــه زمين ــا تهي ــوا ت فرماندهــی کل ق

اســالم. بدیهــی اســت انســجام و ادغــام مــورد قبــول و صحيــح ادارات و ســازمان هــای مربــوط بــه پشــتيبانی کننــده و هماهنگــی نيروهــای مســلح نقــش 

اساســی را دارا خواهنــد بــود. تمرکــز صنایــع نظامــی و تهيــه مایحتــاج دفــاع مقــدس و انســجام امکانــات تعميراتــی، پشــتيبانی، فنــی، مهندســی، رزمــی، 

آموزشــی و تحقيقاتــی، حــذف یــا ادغــام ســازمان ها و تشــکيالت تکــراری و غيــر ضــروری.« رجــوع کنيــد ← کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، کارنامــه و 

خاطــرات ســال 1367، پایــان دفــاع، آغــاز بازســازی «،  دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390.
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و تحت  ادغام شدند  اسالمی،  انقالب  ژاندارمری و کميته های  انتظامی شامل شهربانی، 
عنوان کلی »نيروی انتظامی« به کار ادامه دادند.

سفر به اتحاد جماهیر شوروی
ایران، آقای ]ميخائيل[ گورباچف ]رهبر  با  از اعالم آتش بس در جنگ عراق  بعد 
شوروی[ که با ایجاد تحول در رژیم اتحاد جماهير شوروی، موقعيت ممتازی در جهان 
کسب کرده بود، در تاریخ 21 آبان1367 به ما پيغام داد که در صورت آمادگی پذیرش،  

مایل است از من برای سفر به شوروی دعوت کنند. 
به  توجه  با  کردیم.  موافقت  سفر  اصل  با  امام،   نظر  دریافت  و  مشورت ها  از  پس 
وضع جدید شوروی و نامه امام به گورباچف و سوابق منفی در روابط، به خاطر مسائل 
افغانستان و حمایت شوروی از عراق در جنگ تحميلی،  انعکاس این دعوت در رسانه ها 
و محافل داخلی و خارجی بسيار وسيع بود. در خاطرات سال گذشته و امسال، مطالب 
زیادی درباره مقدمات سفر، مشورت ها و اهداف،  پيش شرط ها و مسائل قابل طرح و 

بحث می بينيد.
در تاریخ 26 خرداد 1368 زمان سفر قطعی شد و به موازات آن، بلغارستان هم که به 
تبع شوروی تحول یافته بود، خواهان سفر من بود.  بحث های زیادی در خصوص همزمان 
بودن سفر داشتيم، ولی روس ها موافق نبودند و اصرار داشتند سفر به بلغارستان به وقت 

دیگری موکول شود. 
و  مذاکرات  و  گورباچف  شخص  ميزبانی  و  باال  سطح  تشریفات  و  هيأت  ترکيب 
در  دو کشور  جامع  و  مدت  دراز  وسيع  و  مهم  قراردادهای  نهایتاً  و  توافق ها  و  بحث ها 
است.  توجه  قابل    ... و  هسته ای  فنی،  تسليحاتی،  دفاعی،  اقتصادی،  سياسی،  زمينه های 

متأسفانه بخشی از آن هنوز هم به طور کامل اجرا نشده است.
سفر به شهر لنين گراد ]= سن پترز بورگ[ و نيز باکو در ]جمهوری[ آذربایجان در 
آن زمان،  بسيار قابل توجه و بحث انگيز بود، که اولی برای شوروی اهميت داشت و 
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دومی برای ایران. فکر می کنم مجموعه این سفر برای خوانندگان  قابل توجه باشد. شرح 
مختصری را در تاریخ های مربوطه در متن کتاب می خوانيد.

سفرهای داخلی 
سفرهای  داشتم.  استان های کشور  به   بسياری  کاری  مهم   سفرهای  سال،  طول  در 

امسال با سفرهای سال های قبل تفاوت زیادی داشت.
سال های گذشته، سفرها بيشتر در متن یا حواشی  دفاع مقدس بود، بخصوص سفرها  
به غرب و جنوب که خطوط مقدم دفاع مقدس بود. ولی سفرهای سال 1368،  اگر هم 
به مناطق سابق جنگی بود، اما  برای بازسازی و سازندگی و ترميم ویرانی  های  جنگ 
و سرکشی به نيروهای درگير در جنگ  بود و البته تا قبل از برگشت آزادگان، چاشنی 
مطلوب  نتيجه  به  عراق  با  مذاکرات  که  نبودیم  مطمئن  واقعاً  چون  داشت،  هم  دفاعی 

خواهد رسيد. 
فروردین شروع شد.  دهم  تاریخ  در  دادم که  اختصاص  به خوزستان  را  سفر  اولين 
همراهان به گونه ای انتخاب شده بودند که هم برای حالت نه صلح و نه جنگ کار ساز 
و حق  بود  دیده  زیادی  آسيب  های جنگ  سال  در  که  استان  آینده  برای  هم  و  باشند 
زیادی بر انقالب و کشور داشت و نيز با توجه به منافع عظيم استان که برای آینده کشور 

و سازندگی نقش ممتازی داشت و هنوز هم دارد. 
در این سفر از پایگاه ها و پادگان ها و مراکز پشتيبانی نظامی،  بازدیدهای موشکافانه ای 
و  قوا  کل  فرمانده  جانشين  اسالمی،  شورای  مجلس  ریاست  بر  عالوه  من  یافت.  انجام 
بازدید و بررسی دقيق در خطوط مقدم و مرزی و شهرهای  بودم و  فرمانده جنگ هم 

آسيب دیده به خصوص خرمشهر و آبادان هم جای ویژه ای داشت.
در بازدید از کارخانه های بزرگ و مراکز توليد  نفت و گاز و همچنين رودخانه ها 
و سدها و طرح ها و بنادر و ...  وقت کافی اختصاص دادیم و به تناسب هر منطقه، در 
این  انتظامی هم سنگ تمام گذاشتيم؛  بخصوص که در  اجتماعات مردمی و نظامی و 
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دیگری  رنگ  نوع صحبت ها  و  نبود  کار  در  دوران جنگ  احتياط های ضروری  زمان، 
داشت.  جمع بندی کارها و تصميمات آن ارزش خواندن دارد. 

بقيه سفرهای مناطق جنگی و مناطق پشت جبهه ها و مناطق معين،  بخصوص مناطق 
ساحلی و جزایر خليج فارس و تأسيسات دریایی که سفرها چند منظوره است،  نيز در این 

بخش، جاذبه و ویژگی های خود را دارند. 
***

عصر روز دهم فرورین،  با جمعی از فرماندهان ارتش، سپاه، جهاد، نمایندگان استان 
خانواده  اعضای  و  شهدا  های  خانواده  و  ذیربط  مسئوالن  وزراء،  درمجلس،  خوزستان 

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، نيازها و امکانات را بررسی نمودیم. 
با فرماندهان سپاه، وضع نيروها  درخطوط جبهه و عقبه های واحدها، نيازها و برنامه ها را 
مشخص ساختيم. سپس با فرماندهان ارتش هم جداگانه همين موارد بررسی شد؛ توقعات 

ارتشی ها کمتر بود. 
دادند.  توضيح  را  منطقه  از فضا وضع عمومی  رفتم.  به جبهه ها  بالگرد  با  فردا  صبح 
با ختم جنگ این امکان بود  بتوانم با  بالگرد، مناطق جنگی را مورد بازدید قرار دهم. 
عقبه  نيروها و خطوط راه ها،  کانال های آب دفاعی، خطوط مقدم در طالئيه،  کوشک، 
شلمچه و هور و اروند بازدید شد.  سپس با اتومبيل به خطوط مرزي رفتيم و در سنگرها 

با فرماندهان و سربازها و پرسنل هم ارتشی و هم سپاهی صحبت کردم.
به پاالیشگاه در حال بازسازی آبادان رفتم. کارکنان غيور توليد را از صفر به 130 هزار 
بشکه در روز رسانده بودند و شبانه روز با نشاط کار می کردند. با گشتی در خيابان های 
آبادان و خرمشهر فعاليت های بازسازی را بررسی کردیم. در منزل امام جمعه توضيحات 

زیادی در خصوص وضع شهر و روستاها و ... گرفتيم و کمک هایی داده شد. 
و  کنار  اروند  بند  نيم  کشاورزی  و  شده  تخریب  نخلستانی های  و  اروند  سواحل  به 
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جزیره مينو هم رفتيم و به مشاهده خطوط عراقی ها با دوربين پرداختيم. با مهندسی جنگ، 
برنامه های  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 می زد، کار 
به خاطر عمق خرابی ها در دوران اشغال دشمن، از همه جا مشکل تر بود. شب به دزفول 
برگشتيم و با خانواده های شهدا در آمفی تأتر مالقات گرم و دلپذیری داشتيم. مثل زمان 

جنگ، پرتوان بازسازی را پيگيری می  کردند.
روز دوم پس از شرکت در مراسم صبحگاه مشترک نيروها در ميدان پایگاه و تشکر 
و دلجویی از آنها و تحليل و تجليل پيروزی ها، با بالگردها از فضا مناظر پشت سدها و 
هلی کوپتر مسجد  پایگاه  از  و  دیدیم  را  و شوشتر  و کارون  دز  زیر سدهای  کشاورزی 
سليمان، ساختمان های فراوان نيمه تمام و کارخانه عظيم تعمير تانک را بازدید کردیم. 
مشکالت پایگاه و اختالف ارتش و سپاه برسر ساختمان ها و ایجاد توافق و سپس گشتی 
در شهر طوالنی و بی قواره با بوی تند گازهای نشتی و سخنرانی در جمع پرشور مردم 
توليد نفت، دچار  از فروکش کردن  نيازهای شهر که پس  داشتم. همچنين کمبودها و 

مشکالت عظيم است، بررسی شد.
عصر به بازدید سد دز و آثار خرابی بمباران های مکرر و استماع استعدادهای آبی 
منطقه از مدیران وزارت نيرو و برنامه های مهار آب های استان و توليد برق و راه کارهای 
تأمين اعتبار و ابزارگذشت. در جمع عشایر منطقه، وعده احداث جاده بين مسجد سليمان 
و چهارمحال بختياری با هدف دسترسی به منطقه وسيع متروک و از بن بست در آوردن 

شهرهای دو استان  را دادم1.
و  استان  گاز  و  نفت  مراکز  از  سازندگی  جهاد  و  نيرو  نفت،  وزرای  همراه  سوم   روز 
برنامه های بازسازی و نگهداری و توسعه آنها و سد انحرافی و سد اصلی مارون در منطقه 
بهبهان که توسط وزارتخانه های نيرو و جهاد در دست ساخت است و کارخانه سيمان 

1 - چند سال بعد در سفری که از استان چهارمحال بختياری به خوزستان داشتم، مشاهده شد که بخشی از این جاده ساخته شده است.
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و  از مزارع  بازسازی و سپس  نيازهای  برای  تا شش هزار تن  بهبهان و طرح توسعه آن 
کارخانه های توليد شکر هفت تپه بازدید و بررسی نيازهای  بازسازی و توسعه داشتيم و 
نهایتاً در پایگاه دزفول با خانواده های شهدای اندیمشک و شوش دیدار بود و با تيمسار 

بقایی درباره تقویت پایگاه و ارتش مذاکره شد. 
روز چهارم فرصتی شد که در فضای سه هزار هکتاری پایگاه بگردیم و اطالعات 
زیادی بگيریم و از مرکز تعمير و بازسازی تجهيزات نهاجا به خصوص تعميرات موشک ها 
و  برویم  کارون  عظيم  صنعت  و  کشت  به  سپس  نمایيم.  تشکر  آنها  از  و  کنيم  بازدید 
اطالعات مبسوطی از وضع کشت و صنایع و فرآورده های نيشکر دریافت کنيم و در جمع 
آوارگان جنگ و شهرک های 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 تحسين و اميد دادن داشته باشيم.
سپس در شهرک مهاجران اهواز با مسئوالن استان نيازهای 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 
با  از  بررسی وضع اسکان و معيشت و خواسته های آنان،  مراکز آوارگان رفتند و پس 
تأخير به ما پيوستند. پس از مصاحبه و توضيح یافته ها و تصميمات به سوی تهران پرواز 

کردیم. 
این نمونه ای از برنامه فشرده سفرهای متعددی بود که در دوران ریاست جمهوری 
و مشکالت،  مسائل  مستقيم  مشاهده  و  مردم  با  واسطه  بی  ارتباط  و  تکرار شد  بار  ده ها 
تأثيرات مطلوبی در تسلط بر خواست ها، توقعات، نيازها و امکانات موجود و استعدادهای 

مناطق مختلف کشور داشت.

مذاکرات برای اجرای قطعنامه 
بعد از پذیرش قطعنامه در تاریخ 27 تير 1367 و اجرای آتش بس از تاریخ 29 مرداد 
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1367،  مذاکرات برای اجرای آن آغاز شد. این مذاکرات  بخشی از سال قبل و عمده آن 
در سال 1368جریان داشت و با  نشيب و فراز و حقيقتاً از نوع سخت این گونه مذاکرات 

در تاریخ جنگ های جهان بود. 
صداميان تالش داشتند که تا می توانند شانه از زیر بار تعهدات شان خالی کنند و طرف 
ایرانی اصرار داشت که تمامی حقوق مان را به دست بياوریم. اولين جلسه مذاکرات در 
تاریخ سوم شهریور 1367 ]25 آگوست 1988[ در 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 سفير عراق در سازمان ملل و 

ریاض محمود الغيثی، انجام  مذاکرات را به عهده داشتند. 
***

آزادیبخش  سازمان  از  ابوخالد  آقای   رسيد که  اردیبهشت 1369 خبر   5 تاریخ  در 
برای آیت اهلل  نامه ای سربسته از صدام حسين و یاسر عرفات  فلسطين ]ساف[ که حامل 
تأیيد و وقت مالقات  از بررسی،  صحت خبر  ایران آمد. پس  به  خامنه ای و من است، 

تعيين شد. 
ابتدا با ناباوری با این ادعا برخورد شد، چون وضع ما و عراق در شرایطی نبود که 
در عرف دیپلماتيک، ارسال پيک و نامه قابل توجيه باشد. بررسی های ابتدایی از لحاظ 
مضامين و امضای نامه و مهر و آرم و با توجه به شناخته شده بودن حامل نامه و همراهی 
با نامه عرفات، اطمينان نسبی ما را در خصوص صحت ادعا جلب کرد. مشروح مطالب 

مربوط  به این فصل تاریخی را در خاطرات سال آینده خواهيد دید.

ترافیک 
ترافيک تهران، حتی آن زمان که اتومبيل زیاد در کشور نبود،  رنج آور شده بود؛ 
یکی  بود.  مطرح  متعددی  راهکارهای  دانشگاه ها.   و  مدارس  کار  زمان  در  مخصوصاً 
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 طرح ها مورد بحث قرار گرفت. مسأله احداث مترو پس از 
تعطيلی بعد از انقالب،  با پيگيری خود من از سال 1365 بار 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 پيگيری می کردیم. 
بحث انتقال پایتخت هم در دولت پيگيری و تصویب شد. برای انتخاب محل پایتخت 
جدید، چند منطقه در استان سمنان و استان مرکزی و خود استان تهران، مطالعه شد و 
سرانجام نقطه ای در شمال سد لتيان، 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 وزارتخانه ها و مجلس و رهبری 
و نيروهای 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،  هزینه های ساخت را تأمين کنند. قرار شد  
آزاد راه از منطقه عباس آباد در مرکز تهران به آنجا ساخته شود و برای دسترسی، راه های 

مناسب به فرودگاه ها و راه آهن وصل شود.
در شورای انقالب فرهنگی هم تأسيس دانشگاه جدید در تهران ممنوع شد، اما در 
این ميان ]آقای عبداهلل نوری[ وزیر کشور و ]آقای غالمحسين کرباسچی[ شهردار جدید 
تعهد  طرح هایی  آوردن  با  آنها   می دادند.  ترجيح  را  تهران  ساختار  اصالح  نظر  تهران، 
کردند در صورت حمایت من، تهران را با ایجاد اتوبان ها و ساخت پل ها و خطوط ویژه 

رانندگی و توسعه فضای سبز و کشاورزی حومه شهر و ... برای زندگی آماده کنند. 
آنها  برای تأمين هزینه ها طرح فروش تراکم به صورت محدود با قيمت مصوب و 
محدود را ارائه کردند. این طرح  تصویب شد. آنها انتقال پادگان ها را هم در طرح داشتند 

که باالخره به نتيجه نرسيد؛ گرچه قانونی از قبل از انقالب وجود داشت. 
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رفراندم بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری
عنوان رهبری  به  استقرار آیت اهلل خامنه ای  و  اساسی  قانون  بازنگری  تکميل  از  پس 
اساسی و  قانون  بازنگری  مقرر شد  رفراندم  برای ریاست جمهوری،  نامزد شدن من  و 
انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود؛  هدف ، کم کردن هزینه ها و نيز جذب 

بيشتر آراء بود.
احساس نياز به تبليغات نداشتم و اصوالً موافق هم نبودم. در هيچ یک از انتخابات هم 
تا آن زمان،  هزینه ای  برای تبليغات نکرده بودم. مسأله مهم،  حضور حداکثری مردم بود 
که الحمداهلل به خوبی به دست آمد. در روز جمعه 6 مرداد 1368 انتخابات و رفراندوم 
انجام شد. تعداد 16 ميليون و 452 هزار و 677  رأی در صندوق ها ریخته شد. مصوبات 
بازنگری با 95 درصد آراء تصویب گردید. اینجانب هم با 15 ميليون و 550 هزار و 528  
رأی  و کسب 95 درصد  آراء انتخاب شدم. این رأی در تاریخ  12 مرداد 1368 مورد 

تنفيذ مقام معظم رهبری قرار گرفت1. 
در تاریخ 22 مرداد،  رهبری از مقر ریاست جمهوری به مقر رهبری که با تالش آقای 
محسن رفيق دوست تهيه شده بود، منتقل شدند و من هم در روز 24 مرداد از مجلسيان 
خداحافظی کردم و به مقر ریاست جمهوری رفتم. خوانندگان محترم در این خاطرات، 

موارد مذاکره و پيشنهادها  را مالحظه خواهند فرمود.

تشکیل کابینه  و شروع کار دولت جدید
داشتم.  کابينه  اعضای  درباره  فشرده ای  مذاکرات  آن،  از  پس  و  انتخابات  از  قبل 
نامزدهای  با  خصوصی  مذاکرات  پيشنهادها،  براساس  و  می رسيد  زیادی  پيشنهادهای 
انجام می دادم. کميته ای هم  آنها  ها و روحيه  نظرات و طرح  با  برای آشنایی  احتمالی، 
مرکب از آقایان دکتر ]حسن[ حبيبی، اخوی محمد،  دکتر ]محمد علی[ نجفی و دکتر 

]محسن[ نوربخش برای مشورت و پيگيری مذاکرات تشکيل شده بود. 

1- متن کامل حکم تنفيذ ریاست جمهوری در بخش ضمایم همين کتاب درج شده است.
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 نتيجه مذاکرات را با رهبر انقالب در جلسات هفتگی که داشتيم،  در ميان می گذاشتم.  
تمامی  مسئوليت  و  اسامی  و  رسيد  نتيجه  به  رهبری  با  مذاکره  مرداد   8 روز  در  باالخره 

اعضای کابينه با توافق کامل با خط ایشان نوشته شد.
رأی  و  بحث  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  کابينه  اعضای  شهریور   7 تاریخ   در 
گذاشته شد و علی رغم تصميم اکثریت جناح رادیکال، در رأی ندادن به بعضی از وزرای 
تا آن زمان، چنين  اعتماد گرفتند که  از مجلس رأی  پيشنهادی  پيشنهادی، تمام وزرای 

اتفاق مبارکی بی سابقه بود.
آراء  تعداد  و  مجلس  های  بحث  و  مذاکرات  و  مشورت ها  جریان  محترم  خواننده 

نمایندگان را در صفحات مربوط خاطرات مالحظه می فرمایند. 

روحانیت و روحانیون 
حزب  جمله  از  انقالب،  نهادهای  سایر  و  دولت  و  مجلس  تشکيل  اوائل  همان  از 
از  جمهوری اسالمی، اختالف نظری در اعضای روحانيت مبارز و روحانی های خارج 

این نهاد،  به طور طبيعی به چشم می خورد. 
این اختالف در مجلس،  دولت و حزب مشهودتر شد و منجر به انشعاب جمعی از 
اعضای روحانيت گردید که به اسم »روحانيون مبارز« شناخته شدند. در این انشعاب، آنها 
اجازه امام و حمایت حاج احمدآقا را هم داشتند. وقتی که می خواستم با اقدام انشعاب 
مخالفت کنم،  با نظر امام مواجه شدم که موافقت کرده  بودند. بعداً آیت اهلل خامنه ای طی 
جلساتی تالش کردند وحدت را برگردانند که ضمن مذاکرات، معلوم شد آنها تصميم 

خود را گرفته اند و عقب گرد نخواهند کرد.
و  مجلس  در  مخصوصاً  می داد؛  نشان  را  خود  زیادی  مناسبت های  در  اختالف  این 
انتخاب رهبری. در مورد  قانون اساسی و  بازنگری  انتخابات ها و حتی در  در دولت و 
ریاست جمهوری من، ]جامعه[  روحانيت ]مبارز[ حمایت می کرد، ]مجمع[  روحانيون 
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هم با اطالع از نظر امام راحل، نمی توانستند مخالفت کنند1، ولی در بحث های کابينه در 
مجلس، با اینکه  اکثر وزرای پيشنهادی یا از جناح رادیکال ها بودند که سابقه وزارت و 
دولت سابق داشتند یا نزدیک به افکار آنها بودند، این اختالف به خاطر توقع زیادی آنها،  
برنامه اول  به عادت دولت گذشته، تقابل و اختالف کاماًل خود را نشان داد. در بحث 
هم سر بسياری از مسائل، این اختالف و تقابل جلوه داشت و عماًل به تشکيل دو جناح 
رادیکال و محافظه کار یا چپ و راست منجر گردید که امروزه با اسم »اصالح طلب« و 

»اصولگرا« خوانده می شوند. 
در ادامه مجلس سوم که اکثریت آن را رادیکال ها تشکيل می دادند، تندروهای آنها 
به اختالف دامن می زدند و تندروهای جناح راست  هم که دیگر تحت فشار دولت و 
را  تاحدودی خود  نتيجه جناح چپ،  در  دامن می زدند.  از آن طرف  نبودند،  امام  دفتر 

اپوزیسيون می دید و علی رغم داشتن حداقل نيمی از کابينه، به این مقدار قانع نبود.
دولت هم به خاطر خدمات چشمگير بعد از جنگ و حمایت های بی دریغ رهبری، 

اعتبار بيشتری به دست آورده بود و صداوسيما هم همراهی می کرد. 
جناح چپ در انتخابات مجلس چهارم شکست سختی خورد و ذائقه ها تلخ تر شد و 
در این ميان من مثل هميشه سعی می کردم، مانع تفرقه بيشتر شوم و حتی در کابينه دوم که 
با حضور مجلسی با اکثریت راست به تصویب رسيد، سهم مساوی به دو جناح داده بودم. 
اما رسانه های تندرو، مثل روزنامه سالم و مجله  بيان و ...  به تلخی و به ناحق، انتقادات 
کابينه  که  تأیيد کردند  اینکه خودشان  با  می کردم.   تحمل  هم  من  و  داشتند  زننده ای  
50–50  است،  به عالوه مرکز تحقيقات استراتژیک را که به تازگی تأسيس کرده بودم، 
هم برای اینکه از وجودشان استفاده شود و  هم برای اینکه نيروها برای آینده محفوظ 

بمانند، دربست به آنها سپردم.

1- مجمع روحانيون مبارز در روز 28 اسفند 1367، شش ماه پيش از انتخابات، آقای هاشمی را که عضو جامعه روحانيت مبارز است، به عنوان نامزد 

مجمع معرفی کرد.
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فرصت های زودگذر 
پس از شکست شوروی در افغانستان که حقيقتاً برای آن ابرقدرت که تيرش به عرش 
می رسيد، تعجب آور بود و بروز ضعف های فراوان در مکتب مارکسيسم که تاکنون در 
پشت دیوارهای آهنين مخفی مانده بودند و رخ نمودن نارضایتی های اقوام و ملل تحت 
سيطره حاکميت  پرخفقان روس ها با روش های استالينی و با رنگ باختن شعارهای جامعه 
بی طبقه و حاکميت پرولتاریا و شکست اقتصادی مکتب مالکيت  بی رقيب دولت و مرگ 
بخش خصوصی، همزمان با پایان جنگ عراق و ایران و صدای شکستن استخوان های 
پيکر نحيف ماتریاليسم دیالکتيک 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 
امپریاليسم و  ميدان داری  بود و  انسان  با طبيعت و فطرت  ناسازگار  حذف یک مکتب 
کاپيتاليسم در به رخ کشيدن مزیت های مکتب حاکم بر جهان غرب،  فرصتی به دست 

آمد که انقالب اسالمی ایران هم از این شرایط بهره گيری کند. 
اجرایی کشور  مسئوليت  به عهده گرفتن  از  قبل  هيأت همراه  و  تاریخی من  با سفر 
محافل  در  وسعت  به  که  سفر  دوران  در  ما  هيأت  شده  اظهارات حساب  و  شوروی  به 
ملت های تحت ستم روس ها انعکاس داشت و سفر رئيس جمهور وقت آیت اهلل خامنه 
ای به چين و سازمان ملل در سال قبل و امسال و مطرح کردن ایده ها و اهداف انقالب 
پيدا  از یوغ  روس ها نجات  به تدریج  با کشورهایی که  اسالمی، زمينه برای همکاری 

می کردند و به دنبال پيدا کردن همکاران جدید در دنيا بودند،  فراهم بود.
به کشورهای  سفر  از  مهمی  بسيار  هاي  نمونه  بعد،   سال های  و  امسال  در خاطرات 
به مسلک کمونيسم وفادار  قفقاز، آفریقا و حتی کشورهایی که هنوز  آسيای مرکزی، 

بودند و قراردادهای فراوان و همکاری های زیاد می بينيد.
برنامه  اینجانب و در طول دو  بی شک اگر آن همکاری ها که در دوران مسئوليت 
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 ملت های مسلمان، 
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ایران  تاریخی پر وسعت  برهه های  ایران بزرگ در  تاریخی زندگی در  و دارای سوابق 
داشتند و افتخارات زیادی درتاریخ خود از آن دوره ها دارند؛ دریغ که قدر این فرصت 

در مراحل بعد دانسته نشد.
مناظری که حضور مردم جمهوری آذربایجان در شمال رود ارس و مرزهای ایران  
سفر  در  باکو  مردم  انبوه  اجتماع  که  مناظری  و  داشتند  استقالل  برای  مبارزه  دوران  در 
هيأت ایرانی در اطراف ما آفریدند و اشک هایی که می ریختند، سپس مناظری که بعداً 
در کمک به مردم ایران در زلزله بزرگ قزوین وگيالن و زنجان،  در اعزام کاروان های 
آذربایجان، گرجستان،  مردم  استقبال  منظره های  و  ثبت شد  تاریخ  در  مردمی،   کمک 
ترکمنستان،  ازبکستان،  قرقيزستان، تاجيکستان و قزاقستان که در سفر هيأت های ایرانی 
و به خصوص سفرهای خود من خلق می کردند، حکایت از یک فرصت استثنایی برای 

ایران و انقالب دارد، ولی بهره گيری خوب شروع شد و متأسفانه ابتر ماند.
 

اکبر هاشمی رفسنجانی 
1390/6/30
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یادداشت ناشر

بسم اهلل الرحمن الرحیم

از مجموعه  دیگری  تا کتاب  فرمود  توفيق عطا  ما  به  را شاکریم که  خداوند کریم 
کارنامه و خاطرات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را به پژوهشگران، مورخان و عالقمندان به 
تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی تقدیم نمائيم. آنها که با روال کار انتشار این مجموعه 
آشنایی دارند، می دانند که هر سال یادداشت های روزانه یکی از سال های پرافتخار بعد از 

پيروزی انقالب اسالمی، تنظيم و چاپ  می شود. 
این یادداشت های شخصی از اول فروردین سال 1360 آغاز شده و به لطف خداوند 
و  کارنامه  حاوی  بحران«  از  »عبور  کتاب  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  آن   نگارش  متعال، 
خاطرات سال 1360، پانزده سال پيش منتشر شد و تاکنون بيش از ده بار تجدید چاپ 
شده است. استقبال گرم و صميمی فرهيختگان جامعه از این یادداشت ها، ما را به ادامه راه 
مصمم تر ساخته و بحمداهلل از آن سال، بی وفقه هر سال حداقل یک کتاب به زیور طبع 

آراسته شده است.
در  گذشته  سال  بازسازي«  آغاز  دفاع،  »پایان  عنوان  با  شده  منتشر  کتاب  آخرین 
به چاپ  بار  پنج  این مدت کوتاه،  و در  تهران رونمایی شد  بين المللی کتاب  نمایشگاه 
نشریات، رسانه های جمعی  در  مندرج  مطالب  و  مقاالت  نقدها،  بر  مجدد رسيد. عالوه 
و تارنماهای اینترنتی، تماس های دلگرم کننده ای از تهران و شهرهای مختلف کشور و 
همچنين از طرف هموطنان ارجمند مقيم خارج از کشور دریافت می کنيم. در غرفه دفتر 
بازدیدکنندگان در  نيز نظرات  انقالب در نمایشگاه بين المللی کتاب تهران  نشر معارف 

دفتری ثبت شده و به نظر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می رسد. 
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ميهنان  هم  درخواست  به  خاطرات،  کتاب های  مخاطبان  بازخورد  از  بزرگی  بخش 
ارزشمندی  نظرات  اظهار لطف اختصاص دارد. گاهی  انتشار خاطرات و  ادامه  به  عزیز 
درباره محتوای یادداشت  ها و یا اسناد انتشار یافته در کتاب و همچنين پيشنهادهای سازنده 
در خصوص غنی تر کردن کتاب و رفع کمبودها و نقایص ارائه می شود که بسيار قابل 
استفاده و مفيد است. گاهی عکس، نامه و یا سندی به دستمان می رسد که از نظر تاریخی 
بسيار مهم و جالب است. چنين مواردی در چاپ های بعدی مورد استفاده واقع می شود. 
نشر  دفتر  ارجمند کتاب های  مخاطبان  مرحمت  و  لطف  همه  این  از  اینکه  کوتاه سخن 
معارف انقالب، صميمانه سپاسگزاریم و اميدواریم این ارتباط دو سویه، همچنان پابرجا 

و مستدام باشد. 
دفتر نشر معارف انقالب به خود می بالد که توفيق آن را یافته است سهمی اگر چه 
اندک در این کار ماند گار داشته باشد و صفحاتی بر تاریخ زرین انقالب اسالمی بيفزاید. 
تشویق و ترغيب فرهيختگان و ملت شریف و فهيم ایران اسالمی و دلباختگان راه امام)ره( 
ما را در ادامه مسير، مصمم تر  ساخته است تا تالش خود را برای انتشار کتاب های تاریخ 

انقالب اسالمی افزون تر کنيم. 
در سال 1368 که سال بسيار با اهميتی در تاریخ نظام مقدس جمهوري اسالمي و آغاز 
مرحله سازندگي کشور می باشد، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني عهده دار ریاست جمهوري 
این  در  شدند.  سياسي کشور  و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  توسعه  برنامه  سکاندار  و 
سال استعفاي قائم مقام رهبري، رحلت بنيانگذار کبير جمهوري اسالمي، انتخاب آیتاهلل 
خامنه اي به عنوان رهبر جمهوري اسالمي توسط مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات 
ریاست جمهوري به وقوع پيوست  و به دنبال آن تالش جمعي براي بازسازي کشور و 

شيوع فرهنگ سازندگي و تمدن سازي به مرحله عمل رسيد. 
مطالبي که به قلم ایشان در آن روزها به صورت روز نوشت به رشته تحریر در آمده 
است، عالوه بر اهميت روایي و سندي، نشان دهنده تفکر، روحيه و عمل مسئوالن کشور 
در آن سال ها مي باشد و قطعاً این خاطرات در تدوین واقعيت هاي تاریخ انقالب اسالمي، 
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دستمایه مفيد و ارزشمندي براي پژوهشگران و مورخان خواهد بود.
از جمله  فرهنگي  نهادهاي  بيشتر  با حمایت  است  اميدوار  انقالب  معارف  نشر  دفتر 
اکنون همکاري و مساعدت هاي  ـ که  اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي  سازمان 
شایسته اي دارند ـ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، توفيق عرضه سریع مجلدات را به 

شما خوانندگان محترم به دست آورد.
صحيح،  متوني  تا  مي گيرد  کار  به  را  خود  تالش  نهایت  انقالب  معارف  نشر  دفتر 
پاکيزه و روان با اسناد دست اول و عکس ها، نقشه ها و مستندات تاریخي انتشار دهد. در 
این مسير نيازمند یاري هموطنان فرهيخته و بزرگوار هستيم که با ارسال عکس، سند و 

نامه هاي تاریخي در این کار بزرگ فرهنگي سهيم باشند.
عزیزم  دوست  و  برادر  ارزشمند  مساعدت  و  همکاري  از  دارم  ویژه  تشکر  هچنين 
حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج سيد حسن خميني و جناب آقاي حميد انصاري 
و همکاران تالشگرشان در دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( که قبول زحمت کردند 
و مانند سال های گذشته، کتاب هاي دفتر از جمله این کتاب را مطالعه کردند و نظرات 

صائب و مفيدي را ارائه دادند. اميدوارم این همکاري استمرار داشته باشد.
تا  دارد  ارزاني  ما  بر  را  خود  توفيقات  مي نمائيم،  مسئلت  سبحان  خداوند  درگاه  از 
بتوانيم در خدمت فرهنگ ایران اسالمي باشيم و سهم خود را در انجام وظایف تاریخي 

به خوبي اداء کنيم.
جناب  انقالب  معارف  نشر  دفتر  در  همکارانم  تالش هاي  از  مي دانم  الزم  پایان  در 
مسعود  اسدي،  مجيد  خيمه کبود،  جالل  باریکاني،  داریوش  موسوي،  نقي  علي  سيد  آقایان 
ویراستار  همچنين  و  کاشاني زاده  خانم  سرکار  و  باقی  عباس  هاشمی،  اشکان  هاشمي، 

مجموعه جناب آقاي قادر باستاني قدرداني و تشکر کنم.

دفترنشر معارف انقالب 
 محسن هاشمي - زمستان  1390



فروردین 1368
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سه شنبه 1 فروردین      13 شعبان 1409                   21 مارس  1989
 

بعد از نماز تا ساعت هشت صبح استراحت کردم. در گزارش ها توافق جامعه اقتصادي 
اروپا1  با برگشت سفيرانشان به ایران از اهميت برخوردار است. چند روز قبل به عنوان 
عکس العمل در مقابل حکم امام به اعدام سلمان رشدي، سفيران خود را احضار کردند 
این عقب نشيني،  و  مواجه شدند  ایران  از سوي  انگليس  با  رابطه  قطع  با عکس العمل  و 
پيروزي ایران و شکست آنها بود و پس از قطعنامه سازمان کنفرانس اسالمي، از اهميت 

باالیي برخوردار است. 
محافظان  براي دیدار عيد آمدند. سپس آقایان ]مهدی[ کروبي ]نایب رئيس مجلس 
شورای اسالمی[، ]سيد محمود[ دعائي ]نماینده تهران[، ]صادق[ خلخالي ]نماینده قم[، 
]سيد حسين[ موسوي تبریزي ]نماینده تبریز[ و ]محمد حسن[  رحيميان و ]حميد[ زیارتي 

]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 زیادي صرف گفت وگو با آنها 

شد. 
عطار  شيخ  ]حسين[  با  همراه  سپاه،  نظامي  صنایع  مسئول  تاش  حسينی  ]علی[  آقاي 
پدافند  مسئول صنایع پدافندي ش. م. ر. سپاه آمدند. گزارش وضع صنایع و مخصوصاً 
ش. م. ر ]= شيميایی ، ميکروبی و  رادیو اکتيو[ را دادند و براي تقویت و تمرکز استمداد 
نمودند و در کيفيت کار مشورت کردند. گفتم به اندازه نياز بسازند و ذخيره کنند، سپس 

به ادامه تحقيقات تا رسيدن به حد ساخت صنعتي بپردازند. 

1 - جامعــه اقتصــادی اروپــا در ســال 1975  ميــالدي بــا توافقنامــه رم بيــن شــش کشــور اروپایــی شــکل گرفــت. ســپس بــا اضافــه شــدن اعضــای جدیــد، 

منجــر بــه تشــکيل اتحادیــه اروپــا متشــکل از 27کشــور گردیــد. اتحادیــه اروپــا در ســال 1999 واحــد پولــی مشــترکی بــه نــام »یــورو« را معرفــی کــرد 

کــه جایگزیــن پول هــای ملــی کشــورهای عضــو شــد. کشــورهای عضــو جامعــه اقتصــادی اروپــا در پــی صــدور حکــم اعــدام ســلمان رشــدی نویســنده 

کتــاب آیــات شــيطانی توســط حضــرت امــام خمينــی)ره(، ســفيران خــود را از ایــران فــرا خوانــده بودنــد.
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چهارشنبه 2 فروردین       شعبان 1409                      22 مارس  1989

در منزل بودم. مقداري در حياط منزل پياده روي کردم. چند نفر از پاسداران با همسر 
و فرزندانشان براي دیدار عيد آمدند . فاطي، سعيد، سارا، اعظم1 و بچه ها به رفسنجان و 
حميد و فائزه و بچه ها به شمال رفتند. عفت مي خواهد همراه محسن، براي شرکت در 
مراسم ازدواج پسر شهيد ]محمد[ مفتح با دختر آقاي ]صادق[ احسانبخش ]نماینده امام 
و[  امام جمعه رشت به گيالن برود؛ محسن قبول نکرد. یاسر  به منزل  عمویش رفت؛ با  
ناصر-عموزاده اش -   براي آمادگي کنکور درس مي خوانند. عفت براي آنها غذا تهيه 

کرد و برد. 
عصر به زیارت امام رفتم. وضع ارتش و سپاه را گفتم و مشکل دوگانگي نيروهاي 
توضيح  ]را  انسجام  ضرورت  و  تکراري  نيروهاي  و  سازمان ها  گزاف  مخارج  و  مسلح 
دادم[،  ولي امام نگرانند که ادغام ارتش و سپاه، باعث خشم آنها و درگيري شود؛ گرچه 
قبول دارند که سرانجام باید یکي شوند، ولي زمان را مناسب نمي دانند. اما با ادغام دو 

وزارتخانه دفاع و سپاه مخالفتي ندارند. 
در مورد اظهارات و نامه هاي آیت اهلل منتظري عصباني اند و تصميم بر اقدام تند دارند. 
خواهش کردم دست نگه دارند تا بررسي بيشتر شود. در پيام امروزشان هم اشاراتي دارند. 
در مورد گراني و مشکالت مردم هم گفتم و خواستم که امام مجریان را تشویق به اقدام 
به مجمع تشخيص مصلحت  امام فرمودند خوب است  براي حل مشکالت مردم کنند. 
واگذار شود. محسن آمد. طلب هایي که از من دارد و در قم و منزل خرج کرده، مطالبه 

نمود. 
شب با آیت اهلل خامنه اي در مشهد تلفني صحبت کردم و خواستم براي حل مشکل در 

1- بانــو عفــت مرعشــي همســر آقــاي هاشــمي اســت و فاطمــه، محســن، فائــزه، مهــدي و یاســر فرزنــدان ایشــان و دکتــر حميــد الهوتــي و دکتــر ســعيد 

الهوتــي دامادهــا و اعظــم هاشــمي پــور، فرشــته هاشــمي و مریــم ســاالري عروس هــاي آقــاي هاشــمي هســتند. همچنيــن ســارا، مونــا، حســن و علــي 

الهوتــي و عمــاد، عليرضــا، احســان، فــواد، یاســين و ليلــي هاشــمي، نوه هــا و ليــال و مریــم الهوتــی نتيجه هــای ایشــان  هســتند. 
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ارتباط با آقاي منتظري، سفر را کوتاه کنند و زودتر برگردند.

پنجشنبه 3 فروردین       15 شعبان 1409                   23 مارس  1989

فرماندهي ]کل  از دفتر  استراحت گذشت. کارهاي کمي  به  بيشتر وقتم  بودم.  در منزل 
روابط  که  دوم  دوره  مجلس  معرفي  کتاب  براي  مقدمه اي  دادم1.  انجام  آوردند،  قوا[ 
عمومي تنظيم کرده است، نوشتم. صبح و ظهر و شب، محسن آمد، با هم غذا خوردیم. 
از رفسنجان اطالع دادند که این هفته باران خوبي آمده است؛ تاکنون بارندگي خوبي در 

آن منطقه نداشته ایم. گزارش ها را آوردند، خواندم. مسأله مهمي نداشتيم. 
انتقادات امام عليه ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاي ترکيه به دنبال نامه یکصدوپنجاه 
نماینده مجلس و اخطار وزارت خارجه، زمينه را براي تيرگي روابط ایران و ترکيه دارد 

فراهم مي کند. 
قدسي ]خواهر همسرم[ از بلژیک تلفني گفت مشکل ایرانياني که تابعيت مضاعف 
گرفته اند، براي سفر به ایران حل نشده است. او از فقدان برنامه برون مرزي در رادیو براي 
مراسم تحویل سال انتقاد داشت. عصر آقاي ناصر کمره اي ]فرزند آیت اهلل کمره ای[ براي 
دیدار عيد آمد. آقاي  ]جواد[ اقبالي پور ]سرتيم حفاظت[ براي برنامه سفر خوزستان آمد.

جمعه 4 فروردین       16 شعبان 1409                       24 مارس  1989

تا ساعت ده ونيم در منزل براي خطبه هاي جمعه مطالعه کردم. به دانشگاه تهران رفتم. 

1- آقای هاشمی در سال1367  با حکم حضرت امام)ره( به عنوان جانشين فرمانده کل قوا منصوب شد، بنابراین ایشان دو دفتر داشت که مسئوليت 

دفتر ریاست مجلس شورای اسالمی با آقای جمال ساداتيان و مسئوليت دفتر فرماندهی کل قوا با آقای علی جنتی بود. 
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محسن هم همراهم آمد. آقاي ]هادی[ مروي قبل از نماز صحبت کرده بود. به من گفت 
که تقسيم اختيارات شوراي عالي قضائي به ضرر است. در خطبه ها بحث جدیدي شروع 

کردم: »اسالم، برنامه زندگي«1. 
عصر خانواده یحيي کالنتري آمدند. مقداري درباره مسائل رفسنجان و نوق مذاکره 
کردیم. خبر رسيد که آقاي ]حاج شيخ عباس[ حسنی سعدی نماینده کرمان در تصادف 

فوت کرده است؛ خيلي متأثر شدم. گزارش ها را آوردند، مطلب مهمي نداشت. 
ممنوعيت  با  ایران  مخالفت  مقابل  در  تندي  عکس العمل هاي  ترکيه  روزنامه هاي 
حجاب دختران دانشجو در ترکيه نشان داده اند. شب با برنامه های تلویزیون مشغول بودم؛ 
جالب نبود. آقاي ]ابراهيم[ اميني از قم تلفني خواست هيأت رئيسه خبرگان، فوراً جلسه 
داشته باشد. معلوم شد امام درباره رهبري آینده به آنها هم پيغام داده اند. گفتم جلسه پس 

فردا باشد؛ منتظر آمدن آیت اهلل خامنه اي ]رئيس جمهوری از مشهد[ هستيم.

شنبه 5 فروردین       17 شعبان  1409                         25 مارس 1989

ساعت نه وربع به مجلس رسيدم. خيابان ها تحت تأثير تعطيالت عيد، هنوز خلوت است. 
گزارش ها را خواندم. به آیت اهلل ]موسوی[ اردبيلي ]رئيس قوه قضائيه[ تلفن کردم. به دفتر 
آمدند.یک ساعتي درباره تصميم اخير امام و مسأله خبرگان و موضوع آیت اهلل منتظري 

1- در خطبــه اول بخــش دیگــری از بحــث عدالــت اجتماعــی بــا عنــوان »اســالم برنامــه زندگــی« مطــرح شــد. در ایــن خطبــه تصــور غلــط عــده ای کــه 

معتقدنــد اســالم برنامــه مطلــق بــرای آخــرت اســت وتوجهــی بــه زندگــی عــادی و روزمــره  مــردم نــدارد، مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. خطيــب 

جمعــه همچنيــن عــدم تعييــن بســياری از احــکام اســالم، نبــود تحقيــق جــدی و الزم در مباحــث اخالقــی و اجتماعــی اســالم  و  فــرق نگذاشــتن ميــان 

خطابــه و نوشــتار را از اشــتباهاتی دانســت کــه علمــا در مــورد معــارف اســالمی مرتکــب آن شــده اند. امــام جمعــه موقــت تهــران خاطــر نشــان ســاخت: 

»اســالم بــرای زندگــی انســان برنامــه و هــدف خاصــی دارد و هرگونــه مشــکلی در راه رســيدن بــه آن اهــداف را قابــل تحمــل می دانــد« در خطبــه دوم 

ــه مهاجریــن جنــگ تحميلــی و بحــث انتظــار و حکومــت جهانــی امــام عصــر  ــاره مناســبت های هفتــه، عيــد نــوروز، پيــام امــام خمينــی)ره( ب نيــز درب

)عــج( مطالبــی بيــان شــد. رجــوع کنيــد ← کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، خطبــه هــای جمعــه ســال 1368« جلــد یازدهــم، زیــر نظــر محســن هاشــمی، 

دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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مذاکره کردیم و راه هاي ممکن حل مشکل را بررسي نمودیم. 
آقاي عبداهلل نوري ]نماینده امام در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی[ آمد. گزارشي 
از وضع سپاه و تبليغات سپاه و برنامه هاي فرهنگي و سياسي داخل سپاه داد و ضرورت 
کنترل خودسري هاي داخل سپاه را گفت و براي به نظم کشيدن سپاه استمداد کرد؛ تایيد 
کردم. او هم از مسأله آقاي منتظري تا حدي مطلع بود و اظهار نگراني مي کرد؛ همه چيز 
را نمي داند. همسر آقاي بهرامي ]از هم درسان دوران طلبگی[ آمد؛ پيغام آورده بود. براي 
نجات خود، کمک خواسته است. عصر تا ساعت چهارو نيم در دفترم کار کردم. به خانه 

آمدم. 
در مسير براي اولين بار به نظرم آمد، بدحجابي نسبتاً وسيع است. خانم ها بخشي از 
موي سر را بيرون مي گذارند. آرایش ها غليظ تر و جوراب هاي نازک زیاد شده است. 
احتماالً حال و هواي نوروز و مسافران شهرستاني هم در این منظره بي تأثير نيستند. به خانه 

آمدم ، کسي نبود.
از آقاي  نامه اي  امروز  با احمدآقا مذاکره کردیم. خبر داد که  امام رفتم  و  به دفتر 
منتظري به امام رسيده که نوعي عذرخواهي است و اعالم کرده که از این به بعد، نظر 
نامه کمی از خشم امام کاسته است،  امام را بر نظر خودشان مقدم خواهند داشت. این 
ولي هنوز امام برروي نظر خود هستند و فقط با دادن مهلت بيشتر، ممکن است موافقت 
کنند. پس از مذاکره زیاد، باز هم به این نتيجه رسيدیم؛ حتي االمکان باید از وقوع آن 

جلوگيري شود. ولي احتمال قبول امام ضعيف است. 

یکشنبه 6 فروردین       18 شعبان 1409                      26 مارس  1989

ساعت هشت ونيم آقاي ]عبدالمجيد[ معادیخواه ]رئيس بنياد تاریخ انقالب اسالمی[ آمد. 
گزارش کار بنياد تاریخ را داد و از کمي بودجه شکایت داشت. ساعت ده ونيم به مجلس 



50

رسيدم. 
تيمسار ]منصور[ ستاري ]فرمانده نيروی هوایی ارتش[ آمد و گزارش سفر به پاکستان 
را داد؛ راضي است. معتقد است پاکستاني ها خيلي دوستانه برخورد کرده اند. اسرارشان 
را هم مي گفته اند و امکانات نظامي خود را به هيأت ما ارائه داده اند. مقداري از قطعات 

یدکي کمياب را داده اند و آمادگي هرگونه همکاري را دارند. 
آقاي سعادت فر از کرمان آمد. از طالب کرماني است. در دانشکده پزشکي کرمان 
هم تدریس معارف دارد و هم به طور غير رسمي درس پزشکي مي خواند. درخواست 
داشت بدون کنکور در ]رشته[ پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي پذیرفته شود. گفتم محال 
است بدون کنکور بپذیرند. خودش را آماده براي شرکت در کنکور می کند. معلوم شد 

سال گذشته شرکت کرده و قبول نشده است. 
عصر آقاي خامنه اي مستقيماً از سفر مشهد به دفتر من آمدند. درباره تصميم امام در 
ایشان  نيست  بود که مصلحت  این  دو  نظر هر  مذاکره کردیم.  منتظري  آقاي  خصوص 
تندي خطاب  نامه  امام  تلفن کرد و گفت  اثناء احمدآقا  بشود. در همين  این گونه عزل 
به آقاي منتظري در جواب نامه قبلي ایشان نوشته  و خواسته اند که از رادیو پخش شود، 
ولي با اصرار، از پخش صرف نظر کرده اند و قرار شده اگر آقاي منتظري تسليم شد و 
عکس العملي ابراز نداشت، پخش نشود و پيشنهاد کرد که من و آقاي خامنه اي،  نامه را 

به قم ببریم؛ گفتيم در این باره فکر مي کنيم. 
آقایان ]علی[ مشکيني، ]ابراهيم[ اميني، ]سيدحسن[ طاهري و ]محمد[ مؤمن، اعضای 
هيأت رئيسه مجلس خبرگان، براي مشورت درباره جواب امام در خصوص آقاي منتظري 
از قم آمدند. مدتي بحث کردیم. نظر همه این بود که در درجه اول براي انصراف امام 
موسوی  آقاي  داشتند.  تردید  تالش  این  بودن  مفيد  درباره  مشکيني  آقاي  شود.  تالش 
کشور[  کل  ]دادستان  خوئيني ها  موسوی[  محمد  ]سيد  آقاي  از  گفتند  تلفني  اردبيلي 

شنيده اند که قرار شده نامه امام از رادیو پخش شود. 
من و آقایان خامنه اي، مشکيني و اميني براي مذاکره با امام، بدون قرار قبلي به جماران 
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آمدیم. ساعت نه ونيم شب رسيدیم. با اینکه معموالً این مواقع مالقات نمي دهند، پذیرفتند. 
آیت اهلل خامنه اي و من در خصوص ترجيح حفظ آقاي منتظري و پيدا کردن راهي براي 
تعدیل و کنترل ایشان صحبت کردیم. امام با جدیت رد کردند. من پيشنهاد دادم لحن نامه 
تعدیل شود، دیگران هم تایيد کردند. امام نپذیرفتند و باالخره قرار شد ما نامه را نبریم، 

خودشان بفرستند. ایشان اداره مدارس ]علميه[ را به عهده آقاي اميني گذاشتند. 
به منزل من آمدیم. شام از بيرون خبر کردیم. درباره عواقب عزل آیت اهلل منتظري 
مذاکره کردیم.  نزدیک ساعت دوازده شب آنها رفتند، من هم با افسردگي خوابيدم. نظر 
بر این شد که تشکيل جلسه خبرگان فعاًل الزم نيست. امام هم همين را تایيد کردند؛ مگر 

براي تعيين تکليف مسأله رهبري آینده.

دوشنبه 7 فروردین        19 شعبان 1409                    27 مارس 1989

انفجار مهيبي شنيدیم. بعد از سئوال معلوم شد در صنایع  نزدیک طلوع آفتاب، صداي 
دفاع، در سالن پرکن فشنگ، باروت ها منفجر شده، یک نفر کشته و جمعي زخمي داشته 

است.
آقاي ]سرتيپ محمد حسين[ جاللي وزیر دفاع خبر داد که ]از طرف نخست وزیر[ 
اتاق ها[ بردارند. کسب تکليف کرد و گفت  بخشنامه شده عکس آقاي منتظري را ]از 
باشم؛  منزل  امروز در  بنا گذاشتم  اکنون در هيأت دولت مطرح است.  امام،  نامه  مسأله 

ناراحتم. عفت هم خيلي ناراحت است. 
دکتر والیتي تلفن کرد و گفت شوروي ها پيشنهاد کرده اند که ایشان سفري محرمانه 
به این کشور به زودي داشته باشد. نظر خواست؛ نظر موافق دادم. گفت عمان خبر داده 
است که سعودالفيصل ]وزیر خارجه عربستان سعودی[ گفته قبل از تصميم راجع به حج، 
باید روابط ایران و عربستان عادي شود. نظر دادم که اگر قباًل 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 وزیر به دستور امام بخشنامه کرده که عکس هاي آقاي منتظري را 

در ادارات بردارند. 
مهمي  خبر  ظهر  است.  خوب  حالشان  برگشتند.  رفسنجان  از  سارا  و  فاطي  سعيد، 
درباره رهبري آینده از رادیو منتشر شد1. عصر آقاي جواد الریجاني ]معاون سابق اروپا و 
آمریکای وزارت خارجه[ آمد و از اقدامات آقاي دکتر والیتي در شيوه برکناري ایشان 

گالیه داشت و براي ماندن در سمت مشاورت مشورت کرد2.
از سپاه و ارتش در خصوص جمع آوري عکس آقاي منتظري که امام دستور داده اند، 

تلفني سوال کردند. دستور از طریق دفتر و از مسير دولت ابالغ شده است.

سه شنبه 8 فروردین        20 شعبان  1409                    28 مارس 1989

توجه  منتظري مورد  به مجلس رسيدم. در گزارش ها مسأله آیت اهلل  ونيم  ساعت هشت 
جهاني قرار گرفته، ولي برایشان مبهم است. آقاي]محمدعلی[  نظران ]رئيس کميسيون 

ــا امــام خمينــي رهبــر انقــالب و بنيانگــذار جمهــوري اســالمي ایــران  ــود: » هيــأت رئيســه مجلــس خبــرگان شــب گذشــته ب 1- در ایــن خبــر آمــده ب

دیــدار و گفتگــو کردنــد. در ایــن دیــدار کــه بــه مــدت یــک ســاعت بــه  طــول انجاميــد در مــورد رهبــري آینــده نظــام جمهــوري اســالمي گفت وگــو 

و تبــادل نظــر شــد.«

ــه 598 و رایزني هــاي  ــرش قطعنام ــه پذی ــور خارجــه، در مذاکــرات منجــر ب ــکاي وزارت ام ــا و آمری ــاون اروپ ــي مع ــاي محمــد جــواد الریجان 2- آق

بين المللــي در ســازمان ملــل نقــش داشــت. دکتــر والیتــي وزیــر امــور خارجــه به جــاي وي آقــاي محمــود واعظــي را به ایــن ســمت منصــوب کــرد. 

ــکال و  ــاح رادی ــان »ســلمان رشــدي« و نتيجــه آن را تقویــت جن ــي علــت آن را ناشــي از جری ــي رســانه هاي بين الملل ــاي الریجان ــاري آق ــي برکن در پ

تضعيــف جنــاح ميانــه رو عنــوان کردنــد. پــس از برکنــاري آقــاي الریجانــي از معاونــت وزارت امــور خارجــه، آقــاي محمــد جعفــر محالتــي ســفير ایران 

درســازمان ملــل نيــز به علــت بيمــاري اســتعفا داد. تلویزیــون کانــال چهــار انگليــس در خبــري کــذب اعــالم کــرد کــه الریجانــي بــه  اتهــام جاسوســي 

ــا فتــواي امــام خمينــي عليــه ســلمان رشــدي دســتگير شــده اســت. ایــن خبــر از ســوي روزنامــه تایمــز لنــدن نيــز انتشــار  بــراي انگليــس و مخالفــت ب

یافــت. در پــي انتشــار ایــن خبــر بــرادر آقــاي الریجانــي در لنــدن، بازداشــت وي را تکذیــب کــرد و گفــت کــه او پــس از اســتعفا بــه  ســمت مشــاور 

مخصــوص وزیــر خارجــه منصــوب شــده اســت.
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آقاي  آمد.  دفاع  عالي  شوراي  مشورتي  کميسيون  کارهاي  و  اسرا  امور  براي  اسرا[ 
]محمد حسين[ ملک زادگان ]فرمانده نيروی دریایی ارتش[ آمد و گزارش سفر دریایي 
دانشجویان نيروی دریایي را داد که تا جنوب آفریقا رفته و برگشته اند. از موفقيت سفر 

خوشحال است و اجازه انجام مانور گرفت. قرار شد من هم شرکت کنم. 
آقاي ]عباسعلی[ عميد زنجاني ]نایب رئيس کميسيون امور قضایی و حقوقی مجلس[ 
آمد. گزارش سفر به تایلند، اندونزي و مالزي در ارتباط با مسأله کتاب آیات شيطاني را 
داد. معتقد است خيلي موفق بوده. انتظار داشتم درباره مسأله آقاي منتظري سئوال کند؛ 

نکرد. 
آقاي ابراهيم اميني از قم تلفن کرد و گزارش مالقاتش با آقاي منتظري بعد از رسيدن 
نامه امام را داد و خبر نامه عذر خواهي و استعفای ایشان را داد و خواست که کمک کنيم 
تا جریان خوب ختم شود. آقاي ]قربانعلی[ دّري ]نجف آبادی[ هم تلفن کرد و همين را 

گفت. 
انتقال  براي  و  داد  را  مجلس  اداري  کارهاي  گزارش  آمد.  الذاکرین  سعيد  آقاي 
استمداد کرد. معتقد است بعد از رفتن من از مجلس نمي تواند اینجا کار کند. گفتم هنوز 

معلوم نيست که بروم.
مجاهدان  تسليحاتي  نياز  ليست  آمد.  افغان ها  امور  مسئول  ابراهيمي  ]حسين[  آقاي 
دارند که  ]شيعيان[ آمادگي  ]ائتالف[ هشتگانه  بودجه خواست. گفت سران  را آورد و 
گروه هاي سني اگر نخواهند حقوق اینها را بدهند، با جریان حاکم همکاري کنند. معتقد 
خواهند  زیادي  مقاومت  افغانستان[  جمهور  ]رئيس  نجيب اهلل  محمد[  ]دکتر  عوامل  بود 

کرد. 
آقایان ]غالمعباس[ زائري، ]عباس[ عباسي و ]غالمرضا[ فدائي نمایندگان بندرعباس و 
اراک آمدند و درباره مسأله آقاي منتظري پرسيدند. آقایان نظران و ابراهيمي هم پرسيده 

بودند و عجيب است که به جز آقاي نظران، کسي اظهار ناراحتي نمي کرد. 
آموزان  دانش  با  همراه  پرورش  و  آموزش  وزیر  نجفی[  علی  محمد  ]آقای  عصر 
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کردم1.  صحبت  برایشان  آمدند.  کرده اند،  شرکت  المپياد  مسابقه  در  که  ریاضي  ممتاز 
و  آقاي شاهمرادي  مشورت کرد.  براي کار جدیدش  آمد.  لهستان  در  سفير جدیدمان 

همکارانش در صنایع سپاه براي انتقال به سازمان انرژي اتمي آمدند  و صحبت کردند.
احمدآقا تلفن کرد و متن نامه آقاي منتظري و جواب امام را خواند2؛  خوشحال بود 
به همراه  المپياد ریاضي و معلمين ریاضي شرکت کننده در کنفرانس ریاضي کشور  این دیدار که دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات  1- در 

مسابقات و همچنين  از  پرورش گزارشي  و  نجفي وزیر آموزش  آقاي محمد علی  ابتدا  داشتند،  تحقيقات و مجلس حضور  دفتر  ریاضي  کارشناسان 

کنفرانس ریاضي کشور را ارائه کرد. آنگاه آقاي هاشمي با تأکيد بر اهميت وجود هرچه بيشتر مسابقات علمي جهت شناخت استعدادهاي بالقوه جامعه 

در تمام زمينه ها اظهار داشت: » هر مقدار که از این نوع مسابقات استفاده بيشتري شود، راه براي رشد و تکامل افراد مستعد کشور بيشتر باز مي شود. این 

عمل زشتي است که جامعه داراي چهره هاي درخشاني باشد و آنها را معرفي نکند. باید افراد را تشویق کرد. باید افرادي را که در یک زمينه بهتر از 

دیگران هستند، رشد و پرورش داد. زیرا وجود قهرمان ها در بين ملت ها مي تواند به عنوان الگو و راهنما مورد استفاده قرار گيرد و این گونه افراد باعث 

رشد دیگران نيز مي گردند. شرکت در مسابقات جهاني که دنيا به  آن توجه دارد، داراي ارزش بسيار باالیي است، زیرا شرکت در آن نه تنها براي خود 

فرد، بلکه هم براي مملکت و هم براي بخش مربوطه اعتبار زیادي به وجود مي آورد. نباید روحيه هاي زاهدانه غلط باعث شود که بگویيم هر کس درس 

مي خواند براي نورانيت خودش است. بلکه این کسب علم براي خدمت کردن به کشور بسيار مهم است. مسئله اصلي دیگر این است که دنيا و مردم هم 

باید از چنين کسي قدرداني بکنند. ما باید در مسابقات جهاني که در دنيا هست شرکت کنيم. اگر هم در رشته اي مسابقه جهاني نيست، باید این نوع 

مسابقات را در بين استان ها و بخش هاي مختلف بوجود بياوریم، زیرا وجود مسابقات علمي مي تواند جزء بهترین تفریحات سالم مردم گردد.« رجوع 

کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368«، زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب.

2-  نامه آیت اهلل منتظری و پاسخ حضرت امام)ره( به شرح زیر است: »]بسم اهلل الرحمن الرحيم. محضر مبارک آیت اهلل العظمی امام خمينی - مدظله العالی 

پس از سالم و تحيت، مرقومه شریفه مورخ 86/1/6 واصل شد. ضمن تشکر از ارشادات و راهنمایی های حضرتعالی به عرض می رساند، مطمئن باشيد 

همان طور که از آغاز مبارزه تاکنون در همه مراحل همچون سربازی فداکار و از خود گذشته و مطيع در کنار حضرتعالی و در مسير اسالم و انقالب 

بوده ام، اینک نيز خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورات حضرتعالی می دانم؛ زیرا بقا و ثبات نظام اسالمی مرهون اطاعت از مقام معظم رهبری است. 

برای هيچ کس قابل شک نيست که این انقالب عظيم تاکنون در سایه رهبری و ارشادات حضرتعالی از خطرات مهمی گذشته؛ و دشمنان زیادی همچون 

منافقين کوردل، که دستشان به خون هزاران نفر از مردم و شخصيت های عزیز ما و از جمله فرزند عزیز خود من آغشته است و سایر جناح های مخالف 

و ضدانقالب و سازشکار و ليبرال مآب های کج فکر را رسوا و از صحنه خارج نموده است. آیا جنایات هولناک و ضربات ناجوانمردانه این روسياهان 

کور دل به انقالب و کشور و ملت عزیز و فداکار ما فراموش شدنی است؟ و اگر بلندگوهای آنان را و رادیوهای بيگانه خيال می کنند با جوسازی ها و 

نشر اکاذیب و شایعه پراکنی ها به نام اینجانب می توانند به اهداف شوم خود برسند و در همبستگی ملت ما رخنه کنند، سخت در اشتباهند. و راجع به 

تعيين اینجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم؛ و با توجه به مشکالت زیاد و سنگينی بار مسئوليت، همان وقت به مجلس 

خبرگان نوشتم که تعيين اینجانب به مصلحت نبوده است. اکنون نيز عدم آمادگی خود را صریحاً اعالم می کنم. و از حضرتعالی تقاضا می کنم به مجلس 

خبرگان دستور دهيد مصلحت آینده اسالم و انقالب و کشور را قاطعانه در نظر بگيرند. و به من اجازه فرمایيد همچون گذشته یک طلبه کوچک و حقير 

در حوزه علميه به تدریس و فعاليت های علمی و خدمت  به اسالم و انقالب، زیر سایه رهبری حکيمانه حضرتعالی، اشتغال داشته باشم. و اگر اشتباهات 
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از حل نسبي مسأله که قرار است اعالن شود. با جواب امام از تلخي مسأله کاسته شده 
است. با آیت اهلل خامنه اي در این خصوص تلفني صحبت کردم. به خانه آمدم. شب آقاي 

موسوی اردبيلي هم تلفن کرد و از حل نسبي مسأله اظهار رضایت کرد.
آخر شب آقاي ]حسين[ مرعشي استاندار کرمان آمد. گزارش جلسه استانداران را 
و  شده اند  توجيه  امام  نامه  براساس  منتظري  آقاي  عزل  علل  توضيح  جهت  در  که  داد 
آخر جلسه فهميده اند که امام جواب محبت آميزي با قبول استعفاي ایشان داده اند. قرار 

گذاشته اند که مطالب جلسه نادیده انگاشته شود.

چهارشنبه 9 فروردین      21 شعبان  1409                 29 مارس  1989

ساعت نه ونيم به مجلس رسيدم. در گزارش ها مسأله آقاي منتظري در صدر و انتخابات  

و ضعف هایی که الزمه طبيعت انسان است رخ داده باشد، ان شاءاهلل با رهبری های حضرتعالی مرتفع گردد. و از همه براداران و خواهران عزیز و عالقه مند 

تقاضا می کنم مبادا در مورد تصميم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم، به بهانه حمایت از من، کاری انجام دهند و یا کلمه ای بر زبان جاری نمایند؛ 

زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خير و مصلحت اسالم و انقالب را نمی خواهند. اميد است این شاگرد مخلص را هميشه از راهنمایی های ارزنده 

خود بهره مند، و از دعای خير فراموش نفرمایيد. والسالم عليکم و رحمت اهلل و برکاته. 86/1/7 - حسينعلی منتظری[ پاسخ امام خمينی به این شرح است: 

جناب حجت االسالم والمسلمين آقای منتظری - دامت افاضاته با سالم و آرزوی موفقيت برای شما، همان طور که نوشته اید رهبری نظام جمهوری 

اسالمی کار مشکل و مسئوليت سنگين و خطيری است که تحملی بيش از طاقت شما می خواهد. و به همين جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب 

شما مخالف بودیم، و در این زمينه هر دو مثل هم فکر می کردیم. ولی خبرگان به این نتيجه رسيده بودند؛ و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها 

دخالت کنم. از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعالم کرده اید پس از قبول، صميمانه از شما تشکر می نمایم. همه می دانند که 

شما حاصل عمر من بوده اید؛ و من به شما شدیداً عالقه مندم. برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد، به شما نصيحت می کنم که بيت خود را از افراد 

ناصالح پاک نمایيد و از رفت و آمد مخالفين نظام، که به اسم عالقه به اسالم و جمهوری اسالمی خود را جا می زنند، جداً جلوگيری کنيد. من این تذکر 

را در قضيه »مهدی هاشمی« هم به شما دادم. من صالح شما و انقالب را در این می بينم که شما فقيهی باشيد که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند. 

از پخش دروغ های رادیو بيگانه متأثر نباشيد. مردم ما شما را خوب می شناسند و حيله های دشمن را هم خوب درک کرده اند که با نسبت هر چيزی به 

مقامات ایران کينه خود را به اسالم نشان می دهند. طالب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو - تلویزیون، باید برای مردم این قضيه 

ساده را روشن کنند که در اسالم مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چيز است و همه باید تابع آن باشيم. جنابعالی ان شاءاهلل با درس و بحث 

خود حوزه و نظام را گرمی می بخشيد. والسالم عليکم. 86/1/8  روح اهلل الموسوی الخمينی 
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شوروي و ترکيه از اهميت زیادي برخوردار است. در شوروي طرفداران محدودیت هاي 
]حميد[  آقاي  برگزیده اند1.  را  گورباچف  راه  مردم  و  خورده اند  شکست  مارکسيستی 
به  مربوط  که  بودجه  تبصره هاي  درباره  آمد.  وزیر[  نخست  اجرایی  ]معاون  ميرزاده 
بيشتري در  برنامه و بودجه، حق  به سازمان  ابالغيه  بازسازي و سيل و زلزله است و در 
افزوده شده  بر مصوبه مجلس  اعتراض داشت. مدعي است  تدوین آئين نامه داده شده، 

است. درباره آینده رهبري و مسائل جاري مطالبي داشت.
آقاي سيدزاده از روابط عمومي مجلس آمد. تذکراتي درباره مسائل رهبري آینده و 
دستگاه اجرایي و مجلس داشت و از خالء مدیریت مجلس پس از رفتن من اظهار نگراني 
نمود. عفت تلفن کرد و نقل کرد افراد کميته انقالب در خيابان ها عکس آقاي منتظري را 
جمع مي کنند و این کار زننده است. از کميته پرسيدم، گفتند چنين دستوري داده نشده و 

خواستار معرفي مورد براي پيگيري شدند. 
نفوذ  اهميت  درباره  مطالبي  آمد.  آرژانتين  از  نویسنده[  و  ]هنرمند  واحد  سينا  آقاي 
ژنرال زین الدین در این کشور داشت. او  یک شيعه است. اوضاع اقتصادي و اجتماعي 

آن کشور را گفت و مدعي بود دانشمنداني از آرژانتين مایل به کار در ایران هستند. 
ظهر آقایان ]مسعود روغنی[ زنجاني ]وزیر مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه[ 
و ]مرتضی[ الویري ]رئيس کميسيون امور برنامه و بودجه مجلس[ آمدند. آنها از شيوه 
با  برخورد  کيفيت  از  بعد  مخصوصاً  کردند،  نگراني  اظهار  منتظري  آیت اهلل  با  برخورد 
مسأله سلمان رشدي و قضيه برخورد با کارکنان صدا و سيما2 و مسأله اوشين و حضرت 

1- در انتخابــات پارلمــان عمومــي شــوروي، بوریــس یلتســين رهبــر ســابق حــزب کمونيســت مســکو 89 دصــد آرا را به دســت آورد. وي عضــو دفتــر 

سياســي کميتــه مرکــزي حــزب کمونيســت شــوروي بــود کــه بــه  خاطــر مخالفــت بــا رونــد کنــد اصالحــات گورباچــف از کار برکنــار شــد. وي پــس 

از پيــروزي گفــت: » مــن در انتخابــات در برابــر کاندیــداي رســمي حــزب کمونيســت، حــدود نــود درصــد آرا را نصيــب خــود کــردم. پيــروزي مــن 

ضــرورت تســریع در رونــد اصالحــات را ایجــاب خواهــد کــرد.« در ترکيــه نيــز حــزب حاکــم مــام ميهــن در  انتخابــات شــهرداري ها شکســت خــورد 

و در پــي آن وزیــران کابينــه تورگــوت اوزال نخســت وزیــر ترکيــه اســتعفا دادنــد.

2- روز شــنبه 8 بهمــن 1367 در یــک برنامــه رادیویــي مطالبــي دربــاره الگــوي زن مســلمان پخــش شــد. یکــي از مصاحبــه شــوندگان ، دربــاره الگــو 

قــراردادن »اوشــين« شــخصيت زن ســریال ژاپنــي پرطرفــدار »ســال هاي دور از خانــه« و یــا حضــرت فاطمــه زهــرا )س( مطلبــي گفــت کــه شــائبه توهيــن 
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زهرا )س( و از آقاي نخست وزیر در خصوص برخورد بد با وزرا و مخصوصا وزیر برنامه 
و بودجه شاکي بودند. آقاي ]روغنی[ زنجاني قصد کناره گيري داشت؛ تشویقش کردم 

که بماند. 
عصر آقایان ]محمد[ عبائي ]خراسانی[ و ]محمد[ جعفري گيالني آمدند و براي کار 
تحقيقات دفتر تبليغات ]اسالمی حوزه علميه قم[ استمداد و درباره کيفيت صحبت درباره 

مسأله آقاي منتظري استفسار کردند. 
ارز  انرژي هسته اي  براي  و  آمد  اتمی[  انرژی  ]رئيس سازمان  امراللهي  ]رضا[  آقاي 
آمد.  اسالمی[  روزنامه جمهوری  ]مدیرمسئول  مهاجري  مسيح  آقاي  مي خواست.  بيشتر 
درباره مسأله آقاي منتظري و رهبري آینده و مسائل روزنامه مذاکره شد. تا ساعت هشت 
ونيم شب در دفترم کار کردم و سپس به منزل آمدم. مهدي از سفر شرق برگشته بود. او 

مقداري درباره ژاپن، کره ]جنوبی[ و سنگاپور گفت. 

پنجشنبه 10 فروردین       22 شعبان  1409                30 مارس 1989

تا ساعت سه بعد از ظهر در منزل بودم. وقتم به مطالعه و استراحت گذشت. دکتر والیتي 
]وزیر امور خارجه[ تلفني گفت که امروز عازم شوروي است. درباره مسائل مورد نظر 
مشورت کرد. مجدداً خبر داد که سوئيس اعالن کرده کنسول ما را اخراج کرده است؛ با 

اینکه قرار بوده به عنوان تمام شدن مأموریت بياید. قرار شد مقابله به مثل کنند. 

را به ذهــن متبــادر مي ســاخت. امــام خمينــي )ره( در پــي پخــش ایــن برنامــه، در نامــه اي بــه آقــاي محمــد هاشــمي رئيــس وقــت ســازمان صــدا و ســيما 

فرمودنــد: »فــردي کــه ایــن مطلــب را پخــش کــرده اســت تعزیــر و اخــراج مي گــردد و  دســت انــدرکاران آن تعزیــر خواهنــد شــد و در صورتــي کــه 

ثابــت شــود قصــد توهيــن در کار بــوده  اســت،  بالشــک فــرد توهيــن کننــده محکــوم بــه  اعــدام اســت.« در پــي نامــه حضــرت امــام )ره(، رئيــس قــوه 

ــگاري در  ــت عــدم ســوءنيت و تســامح و ســهل ان ــه مذکــور را به عل ــن از دســت اندرکاران پخــش برنام ــو چهارت ــه اي درخواســت عف ــه در نام قضائي

انجــام وظيفــه نمــود کــه ایشــان عفــو نمودنــد. بــراي مطالعــه بيشــتر رجــوع کنيــد ← کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، کارنامــه و خاطــرات ســال 1367، پایــان 

دفــاع آغــاز بازســازی« صفحــه 497،  دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390.
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همراه   به  است،  عربستان  اهل  بلژیک که  امام جماعت مسجد  آمده،  در گزارش ها 
معاونش کشته شده اند. خبر را به ناحق به گونه اي نقل کرده اند که ایجاد شبهه کنند که 
از سوي طرفداران ما به خاطر عدم هماهنگي با فتواي امام ]درباره سلمان رشدی[ کشته 

شده است. 
ساعت سه ونيم بعد از ظهر از ]فرودگاه[ مهرآباد به همراه جمعي سپاهي و ارتشي و 
نماینده و محافظان و همچنين عفت، فاطي، مهدي، سارا و خانم ها مطهري، عراقي، نقاش 
و علم الهدي به سوي دزفول پرواز کردیم. استقبال رسمي در پایگاه چهارم هوایی  بود. 
با ]آقای محسن ميردامادی[ استاندار ]خوزستان[ و ]آقای اراکی[ امام جمعه و مسئوالن 
دزفول درباره بازسازي مذاکره شد. دوسه ساعت با فرماندهان سپاه جلسه داشتيم که وضع 

خطوط،  نيازها و کمبودها را گفتند. از مشکل غذا، مهندسي و سوخت شکایت دارند. 
با فرماندهان ارتش دو سه ساعت مذاکره کردیم. ارتشي ها از  شام خوردیم، سپس 
مشکل سوخت و غذا مي گفتند. از مهندسي و عدم جایگزیني بعضي از ابزار جنگ که 
سال گذشته از دست دادند، گله داشتند. پنجاه ميليون تومان در اختيار فرماندهان یگان ها 

ورود به شهر دزفول
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گذاشتم. 
روشن  را  شوفاژها  بود.  سرد  هوا  دیدند.  را  دزفول  شهر  و  رفتند  همراهان  و  عفت 
کردند. امسال بارندگي خوبي بوده. سال گذشته بارندگي کم بوده، اما  با بارندگي خوب 

اواخر زمستان، وضع بهتر است. دیر وقت خوابيدم

جمعه 11 فروردین       23 شعبان 1409                    31 مارس  1989

منتظري در صدر گزارش ها است. رسانه هاي غربي چهره  اخبار را گرفتم. مسأله آقاي 
ایشان را معتدل، آزادیخواه و ترقي خواه و چهره امام را خشن ترسيم مي کنند و عزل ایشان 

را غلبه خشونت و رادیکاليسم بر اعتدال تفسير می نمایند1. 
آقاي ]مرتضی[ مبلغ آمد و برنامه مهندسي جنگ را که توام با کنترل آب هاي مرزي 
جنوب غربي است، توضيح داد. رودخانه هاي ميمه و دویرج و کرخه و ... را باید بتواند 
در خدمت دفاع مرزي و عمران حاشيه مرزي درآورد. این آب ها  فعاًل  به عراق مي ریزد.

با چند هلي کوپتر به سوي آبادان و خطوط جبهه پرواز کردیم. در مسير، از هوا مزارع 
از هوا طرح کانال   اهواز  سرسبز و جالب و شبکه هاي آبياري دز را دیدیم. در جنوب 
هفتم تير را دیدیم که بناست آب کارون را به مرز ایران و عراق براي خطوط دفاع منتقل 

کند.
در محل ُجفير در یکي از عقبه هاي لشکر 29 زرهي فرود آمدیم. براي پرسنل سخنراني 

ــل صــورت  ــن دلي ــه ای ــه روي شــهرت دارد، ب ــه ترحــم و ميان ــت اهلل منتظــري کــه ب ــدن نوشــت: » اســتعفاي آی ــه فاینشــنال تایمــز چــاپ لن 1- روزنام

مي گيــرد کــه وي یــاران انقالبــي اش را آزرده ســاخته اســت.« بــه  نوشــته ایــن روزنامــه انگليســي، اســتعفاي آیــت اهلل منتظــري در اثــر اعمــال روش هــاي 

ميانه روانــه از طــرف وي بــوده اســت. خصوصيــات فکــري و نقطــه نظرهــاي ایشــان بــا اصــول قابــل قبــول بــراي افراطيــون فعلــي در حکومــت ایــران 

ــژه خبرگــزاري جمهــوري اســالمي، 68/1/10، صفحــه 9. ــع: نشــریه وی ــذا وي ناچــار به کناره گيــري شــده اســت. منب ــل قبــول نيســت و ل قاب
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با اتومبيل به منطقه طالئيه رفتم. از خطوط پدافندي لشکر 92  کوتاهي کردم1. از آنجا 
و  خاکریز  و خندق جلوی  جلو  سنگر  چند  از  داشتند.  قبولي  قابل  نظم  کردیم.  بازدید 
کالس درس در فضاي باز دیدن کردم. از سربازها، وضع غذا و برنامه امور آموزشي و 

کاري و ... پرسيدم؛ خوب است. 
به منطقه کوشک رفتم. آنجا که کانال سلمان، حدود پنجاه متر آب را وارد کانال هاي 
دفاعي مي کنند. این آب با پمپاژ از کارون برداشت مي شود و منطقه اي به عرض دوسه 
نيروهاي  بين خط  را  تا شلمچه  از طالئيه  کيلومتر و طول حدود یکصدوپنجاه کيلومتر 
و  اطمينان  و  دفاعي شده  و سد  مانع  بهترین  کانال  این  مي کند.  تغذیه  و دشمن  خودي 
لشکر 7 ولي عصر سپاه مذاکره  از خطوط  با چند سنگر  داده است.  نيروها  به  آرامشي 
کردم. روحيه سربازها خوب است، ولي نظم و انضباط و تدارک مثل ارتشي ها نيست و 

نگهداري مهمات خوب نيست. 
از آنجا به آبادان رفتيم. در مقر آقاي ]غالمحسين[ جمي امام جمعه، نماز و ناهار بود 

1- آقــاي هاشــمي در ایــن ســخنراني بــر ضــرورت آمادگــي دفاعــي، هوشــياري و انجــام کليــه امــوري کــه در راســتاي دفــاع از ميهــن اســالمي توســط 

نيروهــاي مســلح موجبــات دلســردي و یــاس دشــمنان را فراهــم مي ســازد تأکيــد کــرد و گفــت: »مــا مصمــم هســتيم از کليــه امکاناتــي کــه صلــح بيــن 

دو ملــت ایــران و عــراق را تضميــن مي کنــد اســتفاده کــرده و در ایــن راه گام برداریــم. امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه جانــب دیگــر قضيــه، دشــمني 

اســت کــه داراي خصلــت و روحيــه اي تجاوزکارانــه اســت و هــرگاه کوچکتریــن ضعفــي را در مــا ســراغ داشــته باشــد، از تجــاوز مجــدد ابایــي نخواهــد 

داشــت. همــان گونــه کــه شــاهد هســتيم دشــمن هنــوز در مقابــل حــق، مقاومــت کــرده، قســمتي از خــاک مــا را در اشــغال دارد و در راه تأميــن صلــح 

و اجــراي قطعنامــه 598 کارشــکني مي کنــد. بنابرایــن شــما بــرادران الزم اســت بــا توجــه به ایــن واقعيــت بيــش از پيــش بــر آمادگــي رزمــي و دفاعــي 

ــم خرابي هاســت.  ــراي ترمي ــالش ب ــم خطــوط، آمادگــي دفاعــي شــما و ت ــان شــما حاکــي از تحکي ــد. خوشــبختانه گــزارش فرمانده ــش بيفزائي خوی

دشــمنان مــا بــراي جلوگيــري از پيــروزي نهایــي اســالم جنــگ را بــه  مــا تحميــل کردنــد، جنگــي کــه بــه پنــدار غلــط آنــان از عــدم آمادگــي مــا نشــأت 

مي گرفــت. خوشــبختانه ایــن پنــدار غلــط بــا همــت کليــه نيروهــاي رزمــي اعــم از ارتــش ســپاه و بســيج بــه  هــم ریخــت و همــه دشــمنان کــه پشــت 

ســر رژیــم عــراق صــف کشــيده بودنــد، دریافتنــد کــه کشــور مــا محلــي بــراي تأميــن اهــداف شــوم و تجاوزکارانــه آنهــا نيســت.« ایشــان در بخــش 

دیگــري از ســخنان خــود گفــت: » هنگامــي کــه شــمال سرســبز و آبــاد خوزســتان را پشــت ســر مي گذاریــم و بــه  مناطــق جنگــزده مي رســيم، جــاي 

جــاي ایــن منطقــه را گواهــي بــه دیــو ســيرتي و کينــه تــوزي دشــمن مي دهيــم. اميــدوارم روزي کليــه هزینه هایــي کــه در منطقــه خوزســتان تاکنــون 

صــرف دفــاع از کشــور شــده اســت، بــراي عمــران و آبــادي ایــن منطقــه بــه کار گرفتــه شــود. و بــا همــت نيروهــاي مســلح و مهاجریــن عزیــز و کليــه 

مــردم بــه زودي شــاهد آبــادي و سرســبزي یکپارچــه خوزســتان باشــيم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368«، 

زیــر نظــر محســن هاشــمی، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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و سپس مذاکره با مسئوالن شهر و مدیران پاالیشگاه و مسئوالن پاکسازي منطقه از مين ها 
و گلوله هاي عمل نکرده صحبت شد. از کمي وسائل مي ناليدند. به پاالیشگاه رفتيم. با 
اتومبيل از بيشتر نقاط بازدید نمودم و در چند نقطه که کار بازسازي جالب است، پياده 

شدم1. 
یک واحد را بازسازي و آماده به کار کرده اند که یکصدوسي هزار بشکه در روز 
انجام داده اند. فردا قرار است رئيس جمهور  برانگيزي  اقدامات تحسين  تصفيه مي کند. 
براي افتتاح بروند. کارکنان  احساسات پرشوري اظهار کردند. در جنوب پاالیشگاه از 

خط دفاعي در ساحل اروند بازدید کردیم و با دوربين وضع عراقي ها را دیدم. 
از آنجا با ماشين به جزیره مينو رفتيم و تا لب اروند مقابل جزیره سهيل عراقي رفتم. 
محل  به  یکسره  کنم.  رزمندگان صحبت  با  که  نداشتم  توقف  بود،  نزدیک  چون شب 

1- پاالیشــگاه آبــادان قبــل از جنــگ تحميلــي بــا ظرفيــت پاالیشــي بالــغ بــه 600 هــزار بشــکه در روز، یکــي از معتبرتریــن پاالیشــگاه هاي جهــان بــود 

امــا در جریــان جنــگ به شــدت آســيب دیــد و بعــد از برقــراري آتش بــس بــا همــت تالشــگران ایرانــي بــه  ســرعت کار بازســازي فــاز اول آن آغــاز 

شــد. پاالیشــگاه آبــادان در زمــان احــداث، بزرگتریــن پاالیشــگاه جهــان بــود.

بازدید از منطقه عملیاتی جنوب
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نزدیک  آمدیم.  بودند  مستقر  هلي کوپترها  که  ابن ابيطالب)ع(  علي  بيمارستان صحرایي 
با  است.  ست«  »سان  خودشان  قول  به  ندارند.  ساعت  این  در  پرواز  اجازه  بود.  غروب 
به دزفول  به هلي کوپتر من آمدند یکسره  پرواز کردند. عفت و همراهانش هم  دستور 
پایگاه  در  دزفول  داشتيم. خانواده هاي شهداي  پرواز  پرواز کردیم. حدود یک ساعت 
منتظرم بودند. در آمفي تئاتر پایگاه مراسم بود. برایشان صحبت کردم1. شام خوردیم و 

خوابيدیم.

1- در بخشــي از ایــن ســخنراني آمــده اســت: »10 ســال بعــد از انقــالب، تنهــا مقطــع تاریخــي در کشــور ماســت کــه دفــاع بــراي خــدا و بــه  منظــور 

ــزي را  ــا عزی ــده اند و ی ــهيد ش ــت داده و ش ــود را از دس ــان خ ــن راه ج ــر در ای ــن خاط ــه همي ــه ب ــاني ک ــت و کس ــه اس ــورت گرفت ــالم ص ــالي اس اعت

تقدیــم اســالم کرده انــد، ســمبل افتخــار و مقاومــت ملــت مــا در تاریــخ هســتند و نســل هاي آینــده تحــت تأثيــر پایمــردي و مقاومــت آنــان خواهنــد 

ــا  ــه  هميــن لحــاظ ب ــود و ب ــه دشــمن ب ــه خشــم و کين ــار و مقاومــت شــما، طــي هشــت ســال جنــگ همــواره مای ــدان شــما و ایث ــود. شــهر شــما فرزن ب

هيــچ امــکان مــادي نمي تــوان در مقــام پاســخ و قدردانــي از ایــن ایثــار و افتخــار برآمــد، ولــي مســلماً مســئولين وکليــه دســت اندرکاران نظــام خواهنــد 

ــا  ــه کســاني کــه ســالمت خــود را از دســت داده و ی ــراي شــما، خانواده هــاي شــهدا و کلي ــه خدمــات هــر چــه بيشــتر ب کوشــيد حتي االمــکان در ارائ

اســير شــده اند گام بردارنــد.« پيــش از ســخنراني آقــاي هاشــمی، حجــت االســالم اراکــي امــام جمعــه دزفــول و حجــت االســالم فــارغ نماینــده مــردم 

ایــن شــهر در مجلــس شــوراي اســالمي، ضمــن خوش آمــد گویــي بــه  جانشــين فرمانــده کل قــوا، پيــام پایمــردي، مقاومــت و بيعــت مجــدد خانــواده 

شــهدا بــا امــام امــت را بــه  ایشــان رســاندند.

ورود به پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان



63

شنبه 12 فروردین      24 شعبان 1409                        1 آوریل   1989

بعد از نماز، رادیوهای فارسي بي  بي سي و صدای آمریکا را گرفتم. مسأله آقاي منتظري 
به  براي حادثه مي نمایند. سفر من  تبليغ خشونت و واپس گرائي  نگه داشته اند و  را زنده 
شوروي در آینده را مهم مي دانند. انجام این سفر در مالقات ]آقای علی اکبر والیتی[ 
اتحاد جماهير شوروی[ مطرح  با ]ميخائيل[ گورباچف ]صدر هيأت رئيسه  وزیرخارجه 
شده است. در ميدان پایگاه، مراسم صبحگاه مشترک نيروها انجام شد. براي آنها صحبت 

کردم. 
با هلي کوپترها به سوي مسجد سليمان پرواز کردیم. در مسير مزارع و کانال هاي زیر 
دز و کارون را مشاهده کردیم و آقایان محسن رضایي و دهقاني توضيحات دادند. در 

هوانيروز مسجدسليمان فرود آمدیم. 
استقبال رسمي بود. پدر آقاي محسن رضایي که کارگر بازنشسته اي است، در مراسم 
حزب اللهي  گونه شعار مي داد. فرمانده پایگاه، توضيحات الزم را درباره وضع پایگاه و 

بازدید از کارخانجات تعمیر تانک
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نيازها و مشکالت داد: منازل فراوان نيم ساخته و بخش تکميل نشده و منطقه تصرف شده 
توسط سپاه ... 

با اتومبيل از پایگاه بازدید کردیم؛ وسيع و جالب است. سپس از پادگان شهيد محالتي 
سپاه که بخشي از پایگاه است، با اتومبيل دیدن به عمل آمد و از آنجا به کارخانجات 
تعمير تانک رفتيم؛ وسيع و عظيم است. نيم ساعتي از سالن ها وانبارها بازدید شد. 35 هزار 
متر مساحت کارگاه سرپوشيده است و قدرت تعمير و بازسازي باالیي دارند1. از مدرسه 

تربيت نيروي فني ارتش هم دیدار کردیم.
با اتومبيل بخشي از شهر را گشتيم. مردم مهربان و با احساسات برخورد مي کردند. به 
ورزشگاه شهر رفتيم و در اجتماع مردم حاضر شدیم. امام جمعه و ]آقای دانش[ نماینده 
من  سپس  گفتند.  مقدم  خير  و  کردند  کوتاهي  صحبت  رضایي  محسن  آقاي  و  مردم 

سخنراني نمودم2. 

ــه توســط مســئولين نظامــي  1- آقــاي هاشــمي در جریــان بازدیــد از ایــن مجتمــع صنعتــي نظامــي، ضمــن اســتماع گــزارش فعاليت هــاي ایــن کارخان

ــواع تانــک و نيــز مدیریــت توليــد قســمت هاي جوشــکاري،  ــراي ان ــه ب ــاژ، برجــک و ســاخت بدن و متخصصيــن مربوطــه از قســمت هاي تعميــر، مونت

ــه  ــان فعاليــت تالشــگران و متخصصيــن ایــن مجتمــع کــه ب ــر دیــدن کــرد و در جری ــواع نفرب تراشــکاري و ســاخت خودروهــاي زرهــي ســنگين و ان

ــزار و تجهيــزات و وســائل ســنگين انجــام مي شــود، قــرار گرفــت.  ــر و ترميــم و اســتفاده کامــل از اب  منظــور تعمي

2- ایشــان در ایــن ســخنراني ضمــن تشــریح موقعيــت جغرافيایــي و فرهنگــي و اشــاره بــه  منابــع عظيــم گاز وجــود تأسيســات و کارخانجــات نظامــي 

اقتصــادي، اســتعداد رشــد و توســعه دامپــروري در ایــن منطقــه و یــادآوري نيازهــاي خــاص آن اظهــار اميــدواري کــرد در اوليــن فرصــت مناســب بــه 

محروميــت ایــن منطقــه از نظــر آب آشــاميدني، امکانــات شــغلي و ســایر تنگناهــاي موجــود در ایــن شهرســتان پایــان داده شــود و خالئــي کــه در نتيجــه 

کاهــش فعاليت هــاي نفتــي در ایــن منطقــه بوجــود آمــده، در جهــت تأميــن رفــاه مــردم ایــن شــهر برطــرف گــردد. آقــاي هاشــمي تأکيــد کــرد سياســت 

نظــام، مجلــس، دولــت و باالتــر از همــه مقــام معظــم رهبــري معطــوف به رفــع محروميــت از مــردم ایــن کشــور اســت. ایشــان در بخــش دیگــری از 

ســخنان خــود بــه  اهميــت ایجــاد و تســریع در تکميــل راه ارتباطــي بيــن مســجد ســليمان و اســتان چهارمحــال و بختيــاري بــه  منظــور تأميــن امکانــات 

مــورد نيــاز و بيــرون آمــدن ایــن شــهر از بن بســت تأکيــد کــرد و افــزود: »متأســفانه بــه  خاطــر وضعيــت نــه جنــگ نــه صلــح، قــادر نيســتيم امکانــات 

ــه  ــزان کــه ب ــه  هــر مي ــم. ب ــه کار گيری ــي کشــور ب ــاع از کشــور مي شــود، در خدمــت عمــران و آبادان ــي را کــه در حــال حاضــر صــرف دف گوناگون

 تأميــن صلــح و امنيــت منطقــه نزدیــک شــویم، خواهيــم توانســت از امکانــات فــراوان مهندســي خــود در جهــت ایجــاد و تســریع در طرح هــاي عمرانــي 

نظيــر راهســازي و غيــره بهــره بگيریم.«آقــاي هاشــمي در ادامــه ســخنان خــود، ضمــن تقدیــر از شــهدا و ایثــار مــردم مســجد ســليمان در طــول هشــت 

ــه پایگاهــي اساســي بــراي  ســال جنــگ تحميلــي اظهــار داشــت: »ضدانقــالب در آغــاز پيــروزي مــا گمــان مي کــرد مي توانــد شــهر شــما را تبدیــل ب

خــود ســازد، امــا خوشــبختانه شــما اینــک از مردمــان مؤمــن و متعهــد به رهبــري ایــن نظــام محســوب مي شــوید.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی 
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نماز و ناهار و استراحت و سپس جلسه اي با شوراي اداري مسجدسليمان داشتيم که 
از مشکالت و نيازهاي شهر و مشکل بيکاري مردم، کم آبي شهر و نيازهاي دیگر گفتند. 
در گذشته شرکت نفت به شهر سرویس مي داده و فعاًل شهر بزرگ شده و مخازن نفت 
منطقه روبه پایان است و مسئوليت هاي شرکت نفت باید به عهده سازمان هاي دولتي قرار 
گيرد. این مرحله انتقال، کمبودهاي فراواني را همراه دارد و شهر واقعاً محروم است. قول 
مساعد براي کمک به ساخت راه مسجد سليمان تا چهارمحال بختياري دادم1. به وزیر 

نيرو گفتم براي مشکل برق و آب کمک کند. 
بازدید کردیم  مختلف سد  بخش هاي  از  رفتيم.  عباسپور[  ]= شهيد  دز  به محل سد 
برق مي دهد.  است. یک هزار مگاوات  مهم  و  را شنيدیم؛ جالب  مدیران  توضيحات  و 
ظرفيت حدود سه ميليارد متر آب دارد و نواقص هم دارد، زیرا کار سد در آستانه انقالب 

رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368«، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

1- در دوران ســازندگي، تالش هــاي فراوانــي بــراي محروميــت زدایــي از مناطــق محــروم از جملــه منطقــه مســجد ســليمان بــه  عمــل آمــد. اتمــام ذخایــر 

نفــت، بيــکاري و مهاجــرت مــردم از مهمتریــن مشــکالت ســاکنين مســجد ســليمان محســوب می شــود.

بازدید از سد دز )سد شهید عباسپور(
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رو به اتمام بود و پيمانکاران از شرایط انقالب سوء استفاده کرده اند1. 
محل هاي بمباران شده و بازسازي شده را دیدم و پرسنل را تحسين کردم. از چشمه 
مهم زیر سد که حدود ده متر آب از آن مي جوشد، بازدید کردم و توضيحات درباره 
طرح هاي تأسيس چند سد دیگر روي کارون را شنيدم. عشایر اطراف سد جمع شدند و 
احساسات گرمي ابراز کردند. خانه هاي کارگاه سد را اشغال کرده اند، باید بروند. آنها 

براي تهيه مسکن جدید استمداد نمودند.
 به سوي دزفول پرواز کردیم. در راه آقاي ]بيژن نامدار[ زنگنه ]وزیر نيرو[ توضيحات 
الزم در مورد  عقيلي و استعداد منطقه داد. غروب به پایگاه رسيدیم. خاطرات دو روز 

را نوشتم. 

1- ســد شــهيد عباســپور واقــع در 55 کيلومتــري شهرســتان مســجد ســليمان، داراي 200 متــر ارتفــاع و دو ميليــارد و 900 ميليــون متــر مکعــب ظرفيــت 

ذخيره ســازي آب مي باشــد. ایــن ســد چهــار واحــد 250 مگاواتــي توليــد بــرق دارد و ارتفــاع ریــزش مؤثــر آب بــر روي چهــار توربيــن نيــروگاه آن 

ــود کــه  ــي کشــور ب ــروگاه آب ــه کارون احــداث شــده و در ســال 68 بزرگتریــن ني ــر روي رودخان ــان دره اي مصفــا ب ــر اســت. ایــن ســد در مي 165 مت

نزدیــک بــه یــک هفتــم کل بــرق کشــور را توليــد مي کــرد. در دوران ســازندگي ســدهاي بســيار دیگــري ســاخته شــد.

افتتاح پروژه گاز مارون
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ساعت هشت صبح همراه ]آقایان غالمرضا آقازاده، غالمرضا فروزش و بيژن نامدار زنگنه[  
وزراي نفت، جهاد سازندگی و نيرو،  براي بازدید از طرح هاي عمراني و بازسازي هاي 
نفتي و آبي و خاکي با هلي کوپتر ها پرواز کردیم. بر فراز منطقه آقاي زنگنه توضيحات 

خوبي درباره حوزه هاي دز، کارون و کرخه داد. 
گاز  پازنان  از  کردیم.  بازدید  نفت  مخازن  به  گاز  تزریق  طرح  از  مارون  منطقه  در 
برداشت مي شود و به مارون تزریق  مي شود. دو مرکز براي این کار تأسيس شده است 
که گرانقيمت و پيچيده است. کارشناسان خودمان قدرت و مهارت خوبي در نگهداري،  
بازسازي و تکميل طرح ها دارند که  قابل تحسين است. خارجي ها فکر نمي کردند که ما 
خودمان بتوانيم این کارها را انجام دهيم. از مقطع انقالب و جنگ، پيمانکاران خارجي 
سوء استفاده کرده و تعهدات خود را انجام نداده اند. به آقای آقازاده ]وزیر نفت[ گفتم 

منطقه را مشّجر کند؛ فعال خشک و کویري است. 

افتتاح پروژه گاز مارون
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را  مارون  رودخانه  آب  که  شهدا  انحرافي  سد  از  کردیم.  پرواز  بهبهان  به  آنجا  از 
به کانال هاي احداثي هدایت مي کند، بازدید کردیم. آن را جهاد سازندگی انجام داده 
است. با تکميل سد مخزني و سدهاي تنظيمي طرح مارون، حدود پنجاه هزار هکتار از 
اراضي منطقه احياء مي شود. گفتند آنجا درست مجاور نقطه سد شهدا، شهر باستاني هم 

کشف کرده اند. 
انجام شده  به محل سد مخزني در تنگه تکاپ رفتيم. تونل ها و جاده هاي دسترسي 
است. مطالعات تکميل شده و بناست جهاد سازندگی مجري آن باشد. حدود یک ميليارد 
جالب  کارشان  مي آید؛  دست  به  برق  مگاوات  یک صدوپنجاه  و  ذخيره  آب  متر  ونيم 
است. کتيبه هایي از حوادث تاریخي در تنگه نصب شده که نشان دهنده دفع تجاوزهاي 

دشمنان در این تنگه، در زمان هاي گذشته می باشد. 
براي ناهار و نماز به مهمانسراي کارخانه سيمان بهبهان رفتيم. ساعت سه بعداز ظهر از 
کارخانه بازدید کردیم. آنها براي توسعه تا شش هزار تن سيمان در روز استمداد کردند. 

فعاًل سه هزار تن ظرفيت دارند، اما براي ده هزار تن طراحي شده است. 
به هفت تپه پرواز کردیم. در دفتر کارخانه مدیرعامل توضيحات داد. حدود ده هزار 
هکتار نيشکر و صدهزار تن شکر و سيصدهزار تن باگاس در سال دارند. کاغذ سازي 
پارس حدود هفتاد هزار تن کاغذ توليد مي کند. خرابي هاي جنگ خيلي زیاد بوده ولي 
به سرعت بازسازي کرده اند. هنوز دو خط از سه خط توليد کاغذ کاماًل بازسازي نشده 

است. آنها منتظر قطعات  هستند. کارشان صرفه جوئي ارزي باالیي دارد. 
ساعت هشت شب به پایگاه رسيدیم. خانواده هاي شهداي اندیمشک و شوش آمده 
بودند. در آمفي تئاتر براي آنها صحبت کردم. به مقر برگشتيم. جمعي از خانم هاي پایگاه  
به دیدن عفت و خانم هاي همراه آمده بودند. خسته بودم. تيمسار ]حبيب[ بقائي آمد و 

نيازهاي مالي ارتشيان را گفت.
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اول وقت با اتومبيل پایگاه را گشتيم. خيلي وسيع و عظيم است. حدود سه هزار نفر پرسنل 
دارد و براي زندگي خودکفا است. فضاي سبز زیاد، مزارع کشاورزي، آب فراوان و تميز 

و مرتب دارد. از محل تعمير موشک ها بازدید کردیم1. 
عفت و همراهان براي دیدن هویزه و خرمشهر رفتند و من و همراهان ]= آقایان محمد 
جنگ  مهاجرین  امور  بنياد  سرپرست  موسویان  النجات  بيت  آبادان،  نماینده  رشيدیان 
تحميلی، محسن ميردامادی استاندار خوزستان و دهدشتی سرپرست حوزه علميه آبادان[ 
با هلي کوپتر به کشت و صنعت نيشکر کارون رفتيم. کارکنان پرشور استقبال کردند. در 

1- آقــاي هاشــمي در پنجميــن روز ســفر خــود به اســتان خوزســتان، یکــي از مراکــز بازســازي سيســتم هاي پيشــرفته موشــکي در گــروه پدافنــد هوایــي 

مســتقر در منطقــه جنــوب را مــورد بازدیــد قــرار داد. ایشــان هنــگام بازدیــد، ضمــن آگاهــي از رونــد پيشــرفت کار و قدردانــي از تــالش کارشناســان و 

متخصصــان نيــروي هوایــي ارتــش جمهــوري اســالمي ایــران در راه ترميــم آثــار ناشــي از جنــگ، بــر تجهيــز هــر چــه بيشــتر و فوري تــر سيســتم هاي 

موشــکي بــراي تقویــت بنيــه پدافنــد هوایــي کشــور تأکيــد کــرد.

سخنرانی در جمع کارکنان کارخانه کشت و صنعت نیشکر کارون
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سالن آمفي تئاتر توضيحات کلي دادند. از کارخانه توليد شکر بازدید کردیم. یک خط 
توليد را از نقطه ورود نيشکر تا گوني شدن شکر سفيد دیدیم؛ جالب است. سپس براي 
و  دارند  مدیریت  به  زیادي  اعتراضات  و  کارکنان صحبت کردم. کارگران خواست ها 

خيلي شلوغ مي کردند1.
سپس از نيروگاه و کارخانه هاي خوراک دام و نئوپان که از باگاس نيشکر بدست 
مي آید، بازدید کردیم. درباره بازسازي توضيحات دادند. با 25 هزار هکتار زمين و حدود 
نود ليتر آب از کارون و دز مي گيرند. آنها 35  هکتار استخر پرورش ماهي دارند. براي 
استراحت و ناهار و نماز به مهمانسراي منطقه رفتيم. در آن حوالي، مهاجران جنگ اسکان 
داده شده اند. زن و مرد اجتماع کردند و ابراز احساسات نمودند و مشکالتشان را گفتند. 

عمدتاً از منطقه بستان بودند. 
برنامه  و  ارقام  و  آمار  آمدند.  خرمشهر  و  آبادان  بازسازي  مسئوالن  و  استانداري 
زمانبندي شده بازسازي و نيازها و مشکالت را گفتند. سه سال براي بازسازي کامل این 

دو شهر با امکانات قبلي زمان مي خواهند. 
در شصت  آمدیم.  فرود  مهاجر  مجاهدان  شهرک  محل  در  کردیم.  پرواز  اهواز  به 
مربوطه  تأسيسات شهري  با  مسکوني خوب  واحد  نهصد  خالصه، حدود  اراضي  هکتار 

1- آقــاي هاشــمي از قســمت هاي مختلــف مجتمــع بازدیــد کــرد و ضمــن گفتگــو بــا مســئوالن، در جریــان چگونگــي و ميــزان توليــد نيشــکر و رونــد 

ــران  ــاع کارگ ــع، در اجتم ــن مجتم ــف ای ــمت هاي مختل ــد از قس ــان بازدی ــان در جری ــت. ایش ــرار گرف ــع ق ــن مجتم ــعه ای ــاي توس ــازي و طرح ه بازس

ــي در  ــراوان کارگــران کارخانجــات و تأسيســات صنعت ــار ف ــه تحمــل مشــقات و ایث ــا اشــاره ب ــت و طــي ســخناني ب ــدي حضــور یاف ــن واحــد تولي ای

ــه  ــت ک ــاني اس ــه کس ــته هاي هم ــق خواس ــي و تحق ــت اجتماع ــاد عدال ــالمي ایج ــوري اس ــام جمه ــي نظ ــدف اصل ــه ه ــرد ک ــد ک ــگ تأکي ــول جن ط

ــاي هاشــمي در قســمتي از ســخنان خــود  ــد آق ــد مي دهن ــگان را نوی ــه بيگان ــه دور از وابســتگي ب ــده اي روشــن و ب ــالش خــود آین ــا دســت هاي پرت ب

ــا تجربياتــي کــه در  گفــت: »بایــد دوران کوتاهــي را بــراي پشــت ســر نهــادن وضعيــت جنگــي و رســيدن بــه  شــرایط عــادي طــي کنيــم تــا بتوانيــم ب

طــول جنــگ و در ســخت ترین شــرایط بــه  دســت آورده ایــم، در راه تحقــق قســط و عدالــت اجتماعــي گام برداریــم.« ایشــان بــه  منابــع طبيعــي سرشــار 

اســتان خوزســتان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: »بهره گيــري از ایــن ثروت هــاي خــدادادي بــراي عمــل به آنچــه کــه خــدا و رســول)ص( از مــا در راه 

خدمــت بــه  افــراد آشــنایي جامعــه خــود خواســته، منــوط بــه  آن اســت کــه همــه مــا بــا ایجــاد دوســتي و تــالش بيــش از پيــش در ایــن راه بکوشــيم.« 

آقــاي هاشــمي ضمــن تشــکر و قدردانــي از کارگــران و کارکنــان کشــت و صنعــت کارون اظهــار داشــت: »خواســت هاي شــما را بررســي مي کنيــم و 

ــر نشــر معــارف انقــالب. ــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368«، دفت ــد  کت ــم.« رجــوع کني ــه  آنهــا پاســخ مي دهي ب
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ساخته اند. قرار است به رزمندگاني بدهند که مهاجر جنگ و متأهل باشند. نظر خودشان 
این است که مجاني بدهند و نظر استاندار این است که چيزي گرفته شود. قرار شد در 
این باره بحث و مذاکره بيشتر شود. چند شهرک دیگر براي همين منظور براي مهاجرین 
ساخته شده که مجموعاً حدود شش هزار واحد مسکوني دارد. در مسجد اجتماع کردند1. 

بحث کوتاهي کردیم و براي پرواز به تهران به فرودگاه اهواز رفتيم. 
مصاحبه رادیو و تلویزیوني درباره نتایج سفر نمودم2. عفت و همراهان نرسيده بودند، 
مقداري معطل شدیم. غروب رسيدند. بالفاصله پرواز کردیم. در هواپيما آقاي ]سيدجالل[ 
ساداتيان توضيحاتي از سفر به شرق داد. ساعت هشت ونيم به خانه رسيدم. عفت و مهدي 

در ارتباط  با مسأله آیت اهلل منتظري اوقات تلخي کردند. با عصبانيت خوابيدم.
1- مســاحت کل ایــن مجتمــع 50 هکتــار و داراي 888 واحــد دو طبقــه و500  واحــد یــک طبقــه دو و ســه اتــاق خوابــه مي باشــد کــه 965 واحــد از ایــن 

مجتمــع آمــاده واگــذاري بــود. مجتمــع مذکــور داراي بازارچــه، مســجد، مدرســه، هشــت کارگاه توليــدي و 34 بــاب کارگاه خدمــات فنــي بــوده و 

براســاس اولویت هــا و امتيازبنــدي در اختيــار رزمنــدگان مهاجــر خوزســتاني کــه شــش مــاه متوالــي یــا یــک ســال متنــاوب بــه طــور داوطلبانــه در جبهــه 

ــد از ایــن مجتمــع مســکوني، ضمــن حضــور در جمــع رزمنــدگان مهاجــر، طــي  ــان بازدی ــاي هاشــمي در جری ــرد. آق ــرار مي گي ــد، ق خدمــت کرده ان

ســخنان کوتاهــي از خدمــت بنيــاد امــور مهاجریــن جنــگ تحميلــي تقدیــر و اظهــار اميــدواري کــرد ایــن گونــه مجتمع هــا گســترش یابــد. 

2- آقــاي هاشــمي در پایــان ســفر پنــج روزه خــود بــه  اســتان خوزســتان، در گفت وگویــي بــا خبرنــگار واحــد مرکــزي خبــر، ضمــن تشــریح بازدیدهــاي 

خــود از خطــوط مــرزي جنــوب، اظهــار داشــت: »آمادگــي و هوشــياري نيروهــاي مــا در تمامــي بخش هــاي نظامــي، از جملــه مراکــز مهندســي، تعميــر 

ــتان  ــن اس ــي در ای ــيب دیده نفت ــز آس ــازي مراک ــد بازس ــه، به رون ــه مصاحب ــان در ادام ــت.« ایش ــش اس ــکي، رضایت بخ ــایت هاي موش ــک ها و س موش

اشــاره کــرد و افــزود: »نيروهــاي متخصــص، کارگــران و مدیــران، بــا تــالش و ســرعتي کــه از خــود نشــان داده انــد، توانســتند بخش هایــي از پاالیشــگاه 

آبــادان، طــرح تزریــق گاز مــارون و پازنــان را بازســازي کننــد کــه تــالش آنهــا فــوق انتظــار مــا اســت. طرح هــاي پيچيــده گاز در ایــن اســتان کــه در 

زمــان رژیــم ســابق هــم بــا حضــور کارشناســان خارجــي راه انــدازي نشــده بــود، اکنــون  توســط تالشــگران مــا بــا اســتفاده از فرصــت بــه  اجــرا درآمــده و 

نتيجــه پــر ارزش آن، بازیافــت ميلياردهــا بشــکه نفــت اســت.« ایشــان طرح هــاي وزارت نيــرو در ســد شهيدعباســپور را بــا ارزش توصيــف کــرد و افــزود: 

ــرداري درســت از اســتعداد هاي آبــي و الکتریکــي موجــود در ایــن مجتمــع صنعتــي، مي تــوان بــرق مــورد نيــاز کشــور و رشــد کشــاورزي  ــا بهره ب »ب

منطقــه را تأميــن کــرد.« رئيــس مجلــس همچنيــن بــا توجــه به امکانــات بالقــوه کارخانــه ســيمان بهبهــان تأکيــد کــرد بــا ســرمایه گذاري کــه در آینــده 

انجــام خواهــد گرفــت، ظرفيــت توليــد ایــن کارخانــه از 3 هــزار تــن بــه شــش هــزار تــن ســيمان در روز افزایــش خواهــد یافــت. ایشــان همچنيــن بــه 

 فعاليــت کارخانــه نيشــکر هفــت تپــه، کاغذســازي پــارس و کارخانــه نيشــکر کارون اشــاره کــرد و گفــت: »کارگــران عزیــز بــا تــالش مســتمر خــود، 

ــم  ــم از ایــن طرح هــاي عظي ــا بتواني ــم ت ــن کني ــد نيازهایشــان را تأمي ــا بای ــد و م کار بازســازي در ایــن مجتمع هــاي صنعتــي کارگــري را آغــاز کرده ان

اقتصــادي کــه بــراي کشــور حياتــي اســت، به نحــو مؤثــري اســتفاده کنيــم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، مصاحبه هــای ســال 1368،« 

زیــر نظــر محســن هاشــمی، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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امروز براي رفع خستگي سفر در خانه ماندم. ولي کارهاي انباشته شده را از دفتر آوردند 
و تا آخر شب کار کردم. آقاي ]علی اکبر[ پرورش تلفني از تظاهرات جمعي از مردم در 
نجف آباد در حمایت از آیت اهلل منتظري خبر داد؛ دیروز و امروز. همچنين به فرمانداري 
و سپاه و منزل آقاي ایزدي امام جمعه شهر که حکم امام را تأیيد نموده، حمله کرده اند. 
از آقاي ري شهري ]وزیر اطالعات[ وضع را پرسيدم. گفت چون اجازه تير داده نشده، 

جسور شده اند. چند نفري را بازداشت کرده اند1. 
آقایان ]علی اکبر[ ناطق نوري و ]محمدرضا[ مهدوي کني تلفني خواستند که جلسه اي 

براي بررسي اوضاع و اطالع بيشتر اعضای جامعه روحانيت مبارز تشکيل شود. 
شب دکتر والیتي آمد. گزارش سفر به شوروي و سوریه را داد. ]ميخائيل[ گورباچف 
]رهبر شوروی[ و ]ادوارد[ شوارنادزه ]وزیر امور خارجه[ خيلي گرم گرفته اند و اعالن 
آمادگي براي همکاري در امور تسليحاتي و اقتصادي و سياسي کرده اند. تصميم نهایي را 
موکول به زمان سفر من به شوروي کرده اند. زمان سفر را اواخر خرداد و یا اوایل تير ماه 
سال جاري مناسب مي دانند. گفت سوري ها تحت فشار کشورهاي عربي اند و تقریباً تنها 
هستند و احتماالً فشار براي خروج آنها از لبنان ادامه یابد. از پيشرفت کار آشتي حزب اهلل 
ــان  ــاد مي ــان و نجــف آب ــی کــه در اصفه ــای خونين ــان درگيری ه ــدرال در گزارشــی مدعــی شــد: »در جری ــان ف ــت« چــاپ آلم ــه »دی ول 1- روزنام

طرفــداران آیــت اهلل منتظــری و مأمــوران دولتــی بــه وقــوع پيوســت، تعــداد زیــادی از اهالــی ایــن دو شــهر و پاســداران مقلــد آیــت اهلل منتظــری مضــروب 

ــد کــه در فعاليت هــای سياســی  ــی گرفتن ــت اهلل منتظــری تعهــد کتب ــد آی ــدان از پاســداران مقل و دســتگير شــدند. مســئوالن جمهــوری اســالمی در زن

شــرکت نکننــد. آنهایــی کــه حاضــر شــدند تعهــد بســپارند از زنــدان آزاد شــدند ولــی بقيــه کــه تعــداد آنهــا زیــاد گــزارش شــده، هنــوز در زنــدان بــه 

ــن از  ــزار ت ــج ه ــت پن ــوری اســالمی نوشــت: »دول ــر در جمه ــای اخي ــاره ناآرامی ه ــان گــزارش خــود درب ــت، در پای ــه دی ول ــد.« روزنام ســر می برن

پاســداران مــورد اعتمــاد خــود را بــه اصفهــان و نجــف آبــاد اعــزام کــرده تــا ناآرامی هــا را کنتــرل نماینــد، امــا پاســداران تاکنــون موفقيتــی بــه دســت 

نياورده انــد، بــه مــوازات ایــن ســرکوبی، دولــت دســتور داده اســت تــا طرفــداران آیــت اهلل منتظــری در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی برکنــار 

ــا جمهــوری اســالمی طــی هفته هــای گذشــته گســترش داشــته اســت. در روزهــای  شــوند. گزارش هــای رســيده حاکــی اســت کــه مــوج مخالفــت ب

اخيــر تظاهــرات متعــددی در اصفهــان، تبریــز، قــم و نجــف آبــاد عليــه جمهــوری اســالمی صــورت گرفــت. در ایــن تظاهــرات مــردم عليــه شــخص 

ــد.«  ــی شــعار می دادن ــام[ خمين آیــت اهلل ]ام
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و جنبش امل راضي است. درباره سياست مان در مسأله افغانستان مذاکره شد. 
توسط سازمان قضایي  آقاي محمدکوثري  بازداشت  از  تلفني  آقاي محسن رضایي 
]علی[  آقاي  به  کرد.  شکایت  کشاورزي  تأسيسات  اشغال  خاطر  به  مسلح  نيروهاي  

فالحيان]معاون وزیر اطالعات[  گفتم که براي آزادي اش اقدام کند. 
دفتر آیت اهلل خامنه اي اصرار داشت که جلسه مجمع تشخيص مصلحت را اداره کنم. 
گفتم کار زیادي دارم. قرار شد تعطيل باشد. آقاي خامنه اي به باختران ]= کرمانشاه[ و 
به سرپرستي آقاي  به چين  نظامي  ایالم سفر کرده اند. محسن آمد و درباره سفر هيأت 
]حسن[ روحاني مشورت کرد که خواسته شده او هم  به عنوان عضوي از صنایع موشکي 

سپاه پاسداران، جزو هيأت باشد.

چهارشنبه 16 فروردین     28 شعبان 1409               5 آوریل   1989

نوق آمده اند.  از  والده رفتم1.  براي دیدن حاجيه  منزل اخوي محمد  به  راه مجلس،  در 
حالشان خوب بود، گرچه سن زیاد ایشان را فرسوده کرده است. محمد هم از اداره آمد. 

پس از دیدار به مجلس رفتم. 
آقاي ]صادق[ خلخالي ]نماینده قم[ آمد. از مسأله آقاي منتظري اظهار ناراحتي کرد 
و بر فکر حل مسأله تأکيد داشت. دکتر ]عبداهلل[ جاسبي ]رئيس دانشگاه آزاد اسالمی[ 

1- بانــو مــاه بــي بــي هاشــمي )صفریــان( مــادر گرامــي آیــت اهلل هاشــمي رفســنجاني، زنــي پــاک و مؤمنــه بــود و تمــام عمــر خــود را بــا یــک زندگــي 

ــاي  ــاد. آق ــش ش ــتافت. روح ــي ش ــار باق ــت و به دی ــک گف ــق را لبي ــوت ح ــال 1374 دع ــد. وي در س ــان گذران ــتاي بهرم ــف در روس ــاده و بي تکل س

ــدرش حــاج  ــود و در یــک ســالگي پ ــان ب ــي روســتاي بهرم ــادرم از اهال ــد: » م ــاد مي کن ــن ی ــده خــود چني ــارزه« از وال ــاب »دوران مب هاشــمي در کت

محمدرضــا -کــه شــخصيتي نيکــوکار بــود- به دســت یکــي از اشــرار شــهيد شــده بــود. او عــالوه بــر خانــه داري در امــور زندگانــي بــا پــدرم همــکاري 

داشــتند. او هــر چنــد بي ســواد بــود، امــا اطالعــات خوبــي از خــواص گياهــان دارویــي داشــت. اطالعــات و تجربه هــاي او بــراي اعضــاي خانــواده و 

حتــي اهالــي روســتا ســودمند بــود، چنــان کــه هنــوز هــم گاهــي از همــان تجربه هــا اســتفاده مي کنيــم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، 

دوران مبــارزه،« زیــر نظــر محســن هاشــمی، دفتــر نشــر معــارف انقــالب، جلــد اول، صفحــه 58.
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آمد. درباره نيازهاي ارزي دانشگاه آزاد اسالمي و تصویب آئين نامه استمداد کرد و در 
مورد مسأله آقاي منتظري و مسأله رهبري آینده ریاست جمهوري و دولت استفسار نمود. 
آمدند.  سپاه  دریایي  نيروي  از  احمدیان  ]علی اکبر[  همراه  داودزاده  مصطفي  ظهر 
پيشنهاد خرید قایق هاي جنگي از چين داشتند. گفتم دنبال پيدا کردن نوعي بهتر باشند. 
عصر هيت رئيسه ]مجلس[ جلسه داشت. دستور هفتگي و امور اداري بررسي و در مورد 
اظهار  مجلس  از  من  رفتن  صورت  در  مجلس  مدیریت  از  شد.  مذاکره  جاري  مسائل 
نگراني داشتند. دکتر ]حسن[ روحاني ]رئيس ستاد قرارگاه خاتم[ آمد. درباره سفر چين 

و موضوعات مورد نظر و نيز درباره مسائل جاري مذاکره شد 
آقاي ]خسرو[ عروج آمد. در مورد مسائل اخير حفاظت بيت آیت اهلل منتظري استفسار 
ایشان اصرار  ایشان گزارش داد . خود  کرد و در مورد تعویض محافظان نجف آبادي 
گفتم  آنهاست.  از  بعضي  تندي  از  هست  که  نگراني  و  بمانند  ]آن محافظان[  که  دارند 

سخت گيري نکنند و ایشان را بيش از این نرنجانند. 
به آقاي ]علی[ رازیني ]رئيس سازمان قضایی نيروهای مسلح[ در خصوص بازداشت 
کردم  اعتراض  تلفني  رسول )ص([  27 حضرت  لشکر  ]فرمانده  کوثري  ]محمد[  آقاي 
آقاي  کردم.  کار  دفترم  در  ونيم  هشت  ساعت  تا  شب  کنند.  آزادش  دادم  دستور  و 
به خانه  است.  من  دفتر  در  امشب جلسه  بود  آمد. خيال کرده  ]سيدهادی[ خسروشاهي 
خانم  نقل کرد که  بهشتي  شهيد  خانم  از  شام خوردیم. عفت  و عفت  با محسن  آمدم. 
]منيره[ گرجي در جلسه اي عليه آقاي منتظري صحبت کرده  است؛ خانم بهشتي و عفت 

ناراحت شده بودند. 
است.  خوب  حالشان  کردیم.  صحبت  جاري  اوضاع  درباره  رفتم.  امام  زیارت  به 
نزدیک غروب تيمسار ]علی[ شهبازي ]رئيس ستاد مشترک ارتش[ آمد. از ادغام ارتش 
و سپاه طرفداري کرد، ولي معتقد است باید با ظرافت عمل کرد که بدبيني ها رفع شود. 
از نيروي زميني ]ارتش[  ناراضي است و قصد تعویض دارد. گفتم فعاًل عجله نشود، شاید 

تفاهم پيش آید. درجه براي جمعي از امراي ارتش خواست.
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مورد  در  تلفني  روحاني  دکتر  با  آوردند.  شام  مهدي  و  من  براي  امام  دفتر  از  شب 
احتمال حمله تالفي جویانه عراق به مجلس یا جاي حساس دیگر تذکر دادم که دفاع را 

جدي بگيرد.

پنجشنبه 17 فروردین     29 شعبان 1409                  6 آوریل   1989

به دفتر فرماندهي ]کل قوا[  رسيدم. تيمسار ]علی[ شهبازي ]رئيس  ساعت هشت صبح 
]رئيس  ترابي  ]مصطفی[  تيمسار  گفت.  مطالبي  سپهر  و  دژبان  درباره  ارتش[  کل  ستاد 
و  آمریکایي  جاسوسان  بازداشت  از  گزارشي  آمد.  ارتش[  اطالعات  حفاظت  سازمان 
]رئيس  رازیني  ]علی[  آقاي  کرد.  استمداد  بيشتر  خودروي  براي  و  داد  سلطنت طلب ها 
بازداشت و آزادي آقاي ]محمد[ کوثري  نيروهای مسلح[ آمد و علت  سازمان قضایی 
]فرمانده لشکر 27 حضرت رسول )ص([ را گفت. قرار شد در آینده مراقبت بيشتري در 
این جهت شود. پرونده بهرامي را توضيح داد و گفت چون تازه محکوم شده، بهتر است 
عفو او  با تأخير انجام شود؛ آقاي ]سيد حسن[ طاهري خرم آبادي از امام تقاضاي عفوش 

را کرده و امام به نظر دادگاه موکول کرده اند.
درباره  توضيحاتي  آمدند.  صنعتي  محققان  از  جمعي  با  تاش  حسينی  ]علی[  آقاي 
کارهاي سپاه دادند و  خواستار اجازه فعاليت سپاه در بخش هاي دیگر شدند. گفتم کارها 

باید متمرکز انجام شود. قرار شد بررسي بيشتري شود. 
آقاي دکتر ]حسن[ فيروزآبادي آمد. مسائل متعددي درباره کارهاي ستاد و نيروها 
و  اختياراتي  کمبودهاي  آمد.  افشار  ]عليرضا[  آقاي  ظهر  شد.  تصميم گيري  که  داشت 
آنها  رفع  براي  پيشنهادهایی  و  مطرح کرد  را  ستاد کل  انساني  نيروي  معاونت  امکاناتي 

داشت. 
ساعت سه به سوي مرکز تحقيقات ]مهندسی[ جهاد سازندگي در جاده کرج حرکت 
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کردیم و تا ساعت هفت وچهل وپنج دقيقه آنجا بودم. از بخش هاي مختلف تحقيقات 
صنایع نظامي و  به خصوص موشک بازدید کردم؛ کارهاي اساسي انجام داده اند. آنها 
پایه محکمي براي صنعت موشک ریخته اند. فعاًل موشک تا برد 140 کيلومتري ساخته اند. 
کرده اند.  سازي  نمونه  هم  خوبي  زرهي  نفربر  است.  خودشان  ساخت  آن  اجزاي  همه 

مصاحبه اي انجام شد و صحبت کوتاهي هم براي کارکنان کردم1. 
ساعت هشت و ربع به مجلس رسيدم. شوراي مرکزي ]جامعه[ روحانيت مبارز ]تهران[ 
در دفترم جلسه داشت. مسأله آیت اهلل منتظري در دستور بود. من و آقاي خامنه اي موضوع 
را آن گونه که اتفاق افتاده بود، براي آنها توضيح دادیم. ابهاماتي داشتند که رفع شد و 
براي کيفيت برخورد با موضوع تصميم گيري شد. در مورد رهبري آینده مذاکره شد و به 
این نتيجه رسيدیم که شخص امام باید موضوع را هدایت کنند. درباره ریاست جمهوري 

من مذاکره شد. دیر وقت به خانه آمدم. اخوي احمد و خانواده اش اینجا بودند.

جمعه 18 فروردین     30 شعبان 1409                   7 آوریل   1989

در خانه ماندم. کارهاي دیروز مجلس را انجام دادم. با محسن در مورد ارزیابي بازدید 
از مرکز تحقيقات مهندسی جهاد سازندگی مذاکره کردیم. قابل قبول و اساسي ارزیابي 
مي شود؛ گرچه نهایتاً کار جهاد نيست و باید به نيروهاي مسلح منتقل شود. ظهر حاجيه 

1- در جریــان ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور آقــاي غالمرضــا فــروزش وزیــر جهــاد ســازندگي صــورت گرفــت، آقــاي هاشــمي در جریــان چگونگــي 

ــان،  ــتان هاي خراس ــابه در اس ــز مش ــاي مراک ــه پروژه ه ــز نمون ــرد و ني ــک هاي ميان ب ــه موش ــز از جمل ــن مرک ــدات ای ــواع تولي ــاخت ان ــي و س طراح

آذربایجــان شــرقي، اصفهــان و فــارس قــرار گرفــت. ایــن مرکــز در رشــته هاي مختلــف علمــي و فنــي فعاليــت داشــته و بــا بهره جویــي از کارشناســان 

ــي  ــه  خودکفای ــل ب ــت ني ــن را در جه ــه  زمي ــن ب ــک هاي زمي ــه موش ــه جانب ــاخت هم ــي و س ــبه، طراح ــون کار محاس ــته هاي گوناگ ــن رش و متخصصي

ــزات، آزمایشــگاه ها و  ــد از طرح هــاي مختلــف خودروهــاي زرهــي، تجهي ــن ضمــن بازدی ــاي هاشــمي همچني ــال مي کــرد. آق و اســتقالل کشــور دنب

گروه هــاي تخصصــي مکانيــک، الکترونيــک صنایــع شــيميایي و متالــوژي و پليمــر بــا مســئولين ایــن مرکــز گفتگــو کــرد. ایشــان در پایــان ایــن بازدیــد 

طــي گفتگــوي کوتاهــي، ضمــن قــوي و نيرومنــد خوانــدن ایــن مرکــز، بــر تجهيــز و تقویــت مراکــز پژوهشــي و صنعتــي موجــود در کشــور تأکيد کــرد.
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که  ماه هاست  انجام شد.  دیداري  بودند.  مهمانمان  فرزندانش  و  فاطمه  همشيره  و  والده 
والده را ندیده ایم؛ در نوق ساکن اند. 

مراسم سالروز  براي  بچه ها  و  بودم. شب عفت  تلویزیون مشغول  برنامه های  با  عصر 
تولد مونا به منزل فائزه  رفته بودند. تنهایي شام خوردم. بنا به خواست احمدآقا از سوي 
امام،  نامه  اي را که چند سال پيش امام به امانت نزد ما گذاشته بودند، پس دادم. پاکت 
سربسته اي چند سال پيش به من و آقایان خامنه اي و موسوی اردبيلي داده بودند که روي 
آن نوشته شده بود که پس از فوت ایشان مفتوح شود. براي ما معلوم نبود که محتواي نامه 
چيست. بعد از استعفاي آقاي منتظري مسترد شد. حدس زدیم مربوط به آقاي منتظري 
بوده است.  ]ولي بعدها احمدآقا گفتند مربوط به وجوه موجود در اختيار امام بوده است.[

شنبه 19 فروردین     1 رمضان 1409                        8 آوریل   1989

]امروز اولين روز ماه مبارک رمضان بود[. ساعت سه وربع بامداد با عفت، محسن، مهدي 
و یاسر براي سحري خوردن بيدار شدیم. ساعت ده ونيم به مجلس رسيدم. آقاي ]محمد 
جواد[ ایرواني ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمد. گزارش وضع اقتصادي را داد و درباره 
طرح هاي مهم اقتصادي و همکاري با روس ها صحبت شد و به نحوي موضع خود را در 

مسأله تبصره 29 بند 14 بودجه توجيه کرد. 
آقاي ]محی الدین[  فاضل هرندي ]رئيس کميسيون امور کشاورزی و عمران روستاها[ 
آمد. گزارش سفر به ژاپن را داد. از طرف من براي شرکت در مراسم دفن ]آقای هيرو 
هيتو[ امپراتور این کشور رفته بود. درباره ادامه کار در هيأت هاي هفت نفره واگذاري 
زمين از امام ضمن نامه اي استفسار کرده و متن مصوبه مجلس خبرگان را درباره آقاي 

منتظري آورد. این متن براي تکميل امضاها نزد او بود. 
آقایان محسن رضایي ]فرمانده کل سپاه[ و ]علی[ شمخاني ]فرمانده نيروي زميني و 
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تأمين  قائم مقام فرماندهي کل سپاه[ آمدند. درباره آینده سپاه، خریدهاي تسليحاتي و 
بدهي هاي سپاه مذاکره کردند. آقاي رضایي خواست که همراه من به روسيه بياید. براي 
استخدام آقاي ]هوشنگ[  صدیق فرمانده سابق نهاجا ]= نيروی هوایی ارتش[ استفسار 
کردند. گفتم با هماهنگي آقایان ]منصور[ ستاري و ]مصطفی[ ترابي باشد. محسن آمد و 

راجع به سفر چين هماهنگي کرد.
آقایان حسين مرعشي، اسالمي، ]اسحاق[ جهانگيري و ]مجيد[ انصاري آمدند. راجع 
به نماینده مردم کرمان به جاي مرحوم ]حاج شيخ عباس[ حسني سعدی مشورت کردند. 

درباره قانون اساسي و رهبري آینده صحبت شد؛ نظریه جدیدي مطرح کردند.
عصر آقاي ]مجيد[ قاسمي رئيس بانک مرکزي آمد. درباره مسائل اقتصادي پولي و 
سياسي حرف زیادي زد و پيشنهادها و سئواالتي داشت و وضع مالي و ارزي را گفت. تا 

نزدیک افطار کارهاي دفتر را انجام دادم. 
افطار به دفتر آقاي رئيس جمهور رفتيم. جلسه سران قوا بود. دکتر والیتي گزارش 
سفر به  شوروي و سوریه را داد و اجازه گرفت که یک محموله دیگر نفت به سوریه داده 
داشتند. مسایل  انجام سفر  بر  تأکيد  به شوروي صحبت شد. همه  شود. درباره سفر من 
افغانستان و لبنان هم مورد بحث قرار گرفت. قرار شد در نمایشگاه اسلحه ترکيه شرکت 

کنيم. دیر وقت به خانه آمدم.

یکشنبه 20 فروردین       2 رمضان 1409                   9 آوریل   1989

جلسه  ربع  و  هشت  ساعت  رفتم.  مجلس  به  صبح  هفت  ساعت  خوابيدم.  سحر  از  بعد 
علني - اولين جلسه  سال 68 -  شروع شد. قبل از دستور درباره آیت اهلل منتظري صحبت 
کردم1. تا نزدیک ظهر یکسره کار کردیم. پس از نماز و قرآن خوابيدم. تا ساعت چهار 

1- در ایــن نطــق آمــده اســت: »در دورانــي کــه نماینــدگان محتــرم اینجــا حضــور نداشــتند و مجلــس تعطيــل بــود،  یکــي از حــوادث نــادر و مهــم و 
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ــاد کــه بجاســت مــا در شــروع کار مجلــس در ســال جدیــد  تاریخــي، کــم ســابقه و شــاید از جهتــي بي ســابقه در کشــور و در انقــالب مــا اتفــاق افت

نگاهــي گــذرا بــه  ایــن حادثــه بکنيــم. مســأله آینــده رهبــري نظــام جمهــوري اســالمي ایــران اســت. البتــه هــم دشــمنان آگاه و هــم افــراد بي اطــالع کــه 

ــون  ــه تاکن ــه آنچ ــد، ک ــد مي کنن ــان مي خواهن ــا خودش ــد ی ــان مي فهمن ــه خودش ــي ک ــيرهایي از نوع ــوند، تفس ــه مي ش ــي مواج ــه مهم ــن حادث ــا چني ب

خــارج از جامعــه خــود مــا گفتــه شــده معمــوالً ناصــواب و نادرســت اســت و شــاید عامــل اصلــي  ایــن اســت کــه آنهایــي کــه مغــرض نيســتند، جامعــه 

ــراي ایجــاد مشــکل و  ــد ب ــزي مي گردن ــر چي ــال ه ــرض هســتند کــه دنب ــه مغ ــي ک ــري را نمي شناســند و آنهای ــا را و اســالم را و رهب ــا و انقــالب م م

تفرقه انگيز.واقعيــت و حقيقــت مطلــب همــان اســت کــه امــام بــا همــان شــيوه هميشگي شــان بــه طــور روشــن بــا مــردم در ميــان مي گذاشــتند. ایــن یکــي 

از ویژگي هــاي حضــرت امــام اســت کــه مطالــب را پوســت کنــده و صریــح و قابــل درک بــا مــردم مطــرح مي کننــد کــه اعتقــاد مــردم از ایــن ناحيــه 

مي توانــد حــالل بســياري از مشــکالت باشــد کــه هميشــه ایــن جــوري بــوده اســت. حضــرت امــام محــور ایــن اقــدام را مصلحــت نظــام مطــرح کردنــد 

ــري  ــه  مدیریــت و مســئوليت رهب ــوط مي شــود ب ــد کــه مرب ــد آوردن ــي کــه فرمــوده بودن و علــت و عامــل را همــان دو موضــوع مهمــي کــه در جواب

نظــام انقالبــي و اســالمي کــه در کــوران حــوادث جهــان نيــاز بــه رهبــري پوالدیــن و نفــوذ ناپذیــر دارد کــه آقایــان ایــن را در متــن پاســخ حضــرت امــام 

دیدیــد و مــردم مــا هــم شــنيدند. آن وسوســه هایي کــه خناس هــا از خــارج از کشــور و یــا عوامــل آنهــا در داخــل کرده انــد یــا ممکــن اســت بکننــد، 

اینهــا یــک چيزهایــي اســت کــه تــوده ملــت مــا تحــت تأثيــر آن قــرار نخواهــد گرفــت، ولــي مــا بــه هرحــال بایــد بيــدار باشــيم، اینکــه چيــزي بنــام 

تنــازع قــدرت در کشــور مــا، در انقــالب مــا وجــود داشــته باشــد، ایــن ادعــا مــال کســاني اســت کــه ایــن انقــالب را نمي شناســند. اینجــا مســئوليت ها 

براســاس تشــخيص وظيفــه و بــه  عنــوان یــک خدمــت بــراي انســان ها  مطــرح اســت، نــه بــه عنــوان یــک پســت و ریاســت و قــدرت. بنابرایــن تنــازع بــر 

ســر انجــام بهتــر مســئوليت در نظــام مــا قابــل قبــول نيســت و کســاني کــه چنيــن روحيــه اي داشــته باشــند، خودشــان مي داننــد از طــرف ملــت و رهبــري 

ــد. از چيزهایــي کــه جــا نمي افتــد در ميــان مــردم مــا هميــن اســت، چــون مي داننــد کــه مســئوليت ها در ایــن کشــور،  و مســئوالن کشــور مــا مطرودن

در دوران انقــالب چــه مشــکالتي  دارد و چيــزي کــه نــدارد، مواهــب مــادي و دنيــوي اســت. اگــر انســاني منحــرف باشــد کــه آن هــم جایــش در ایــن 

نظــام نيســت. مســأله اینکــه بيــن حضــرت امــام و آیــت اهلل منتظــري اختــالف نظــري هــم وجــود داشــته باشــد، بــاز چيــزي نيســت کــه جــا بيفتــد، چــون 

آیــت اهلل منتظــري بــا صراحــت و قاطعيــت اعــالم اطاعــت کردنــد، حتــي قبــل از ایــن پاســخ، ایشــان وقتــي کــه فهميدنــد نظــر امــام ایــن اســت کــه در 

مقــام قائــم مقــام رهبــري نباشــند، خودشــان اســتعفا دادنــد، امــام هــم بــا صراحــت و بــدون هيــچ گونــه ابهــام مســأله را به مــردم گفتنــد کــه دیدیــم اتفــاق 

افتــاد. نکتــه دیگــري کــه دشــمنان مــا توجــه نمي کننــد ایــن اســت کــه ملــت مــا آن چنــان اطمينــان و آرامــش نســبت بــه نظــرات حضــرت امــام دارنــد 

کــه جــاي خالــي در قلب شــان نيســت کــه آنهــا بخواهنــد نفــوذ بکننــد. عــالوه بــر اینکــه رهبــري اینجــا بــه  صــورت والیتــي اســت کــه جــزو معتقــدات 

اصلــي و اصولــي و پایــگاه انقــالب مــا اســت. مــردم در طــول دوران مبــارزه و بعــد از پيــروزي انقــالب، هميشــه تصميمــات حضــرت امــام را در جهــت 

منافــع دیدنــد و هميشــه از آثــار خيــر و برکــت ایــن تصميمــات مــوارد فراوانــي را در ذهن شــان و در عمــل دیده انــد، حتــي اگــر مســأله حــق والیــت 

نبــوده بــه خاطــر همــان اطمينانــي کــه بــه حســن رهبــري و درایــت و تيزبينــي حضــرت امــام اســت، خيــال مــردم از ایــن جهــت راحــت اســت و خدشــه 

ــد و هــم وســيله جــذب  ــراي اینکــه هــم حــق مي دانن ــد؛ ب ــام همــه خاضع ان ــل تصميمــات حضــرت ام ــر اســت و مســئوالن کشــور هــم در مقاب ناپذی

منافــع جامعــه، بنابرایــن ملت هــا، بحمــداهلل روحانيــت شــریف مــا، مســئوالن کشــور مــا، خبــرگان ملــت همــه یکپارچــه  در پشــت ســر تصميمــات امــام 

ــن  ــن مســئوالن هســتيم کــه در همي ــردم و جــزو همي ــن م ــدگان مجلــس شــوراي اســالمي هــم جــزو همي ــا نماین ــد و م ــت مي کنن ایســتاده اند و حمای

ــت اهلل منتظــري از هــم جــدا شــده، آن مقــام جــاي  ــده علمــي و حــوزه اي آی ــا پرون ــري ب ــده رهب ــام، پرون ــم. در نامــه حضــرت ام ــدم برمي داری راه ق

خــودش را دارد کــه حــوزه و علمــاء و مــردم اســتفاده خواهنــد کــرد. ایــن مســأله هــم جــاي خــودش را دارد کــه قطعــاً حضــرت امــام بــراي آن فکــري 
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کارهاي دفتر را انجام دادم. 
خطوط  گزارش  آمد.  ارتش[  زمينی  نيروی  ]فرمانده  سعدي  حسني  ]حسين[  آقاي 
نيازهاي گوناگون  براي  و  استفسار  ]ارتش[  لباس  تعویض رنگ  براي  و  داد  را  جبهه ها 
استمداد کرد. آقاي ]عليرضا[ افشار آمد. درباره مشکالت کار معاونت نيروي انساني ستاد 

کل ]نيروهای مسلح[ گفت. 
ساعت هفت وربع به خانه رسيدم. بچه ها سرافطار جمع بودند. یک دوربين فيلمبرداري 
ویدئو که آقاي ]سيدجالل[ ساداتيان به عنوان سوغات آورده بود، براي بچه ها آوردم. 
برنامه های  تماشاي  به  و  نداشتم  کار  حال  معمول  مطابق  افطار  از  بعد  شدند.  خوشحال 

تلویزیون نشستم.

دوشنبه 21 فروردین       3 رمضان 1409                 10 آوریل   1989

حياط  در  ساعتي  دادم.  انجام  را  دفتر  کارهاي  صبح  ونيم  ده  ساعت  تا  بودم.  منزل  در 
جمهوري،  ریاست  نامزدي  پذیرفتن  درباره  رفتم.  امام  خدمت  عصر  کردم.  پياده روي 
نظرشان را خواستم. کاماًل موافق بودند و گفتند بعضي از شياطين به دروغ شایع کرده اند 
به  باید  نيست و  امام مخالف ریاست جمهوري شخص روحاني است، ولي درست  که 

گونه اي تکذیب شود. 

دارنــد کــه در موقــع مقتضــي آن فکرشــان را ارائــه خواهنــد داد. بنابرایــن مــا صميمانــه از مقــام معظــم رهبــري تشــکر مي کنيــم کــه ایــن گونــه صالبــت 

ــع  ــد مان ــه رابطــه نمي توان ــچ گون ــق شــخصي و هي ــه عالی ــچ گون ــز و هي ــچ چي ــد و هي ــراي حفــظ نظــام و مصلحــت نظــام اجــرا مي کنن خودشــان را ب

تصميــم ایشــان و اجــراي تصميمات شــان باشــد و مــا مي دانيــم کــه ایشــان ایــن تصميــم را از لحــاظ احساســي و عاطفــي بــا چــه تلخــي اتخــاذ کردنــد. 

قطعــاً عالقــه ایشــان بــه آیــت اهلل منتظــري از لحــاظ عاطفــي در کل ایــن کــره زميــن شــماره یــک و نمــره یــک اســت، امــا وقتــي کــه نظــام چيــزي را 

مي طلبــد، همــه چيــز را بایــد فــدا کــرد کــه ایشــان کردنــد و ایــن هــم درســي اســت بــراي مــا کــه ایــن راه را ادامــه بدهيــم و از مــا خواســتند کــه ایــن 

مصلحــت نظــام را توضيــح بدهيــم کــه توضيحــات را عــرض کــردم و اشــاره اي اســت بــه هميــن دســتور حقــي کــه از طــرف ایشــان مــا داشــتيم.« رجــوع 

کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، نطــق هــای پيــش از دســتور ســال 1368،« جلــد ششــم،  زیــر نظــر محســن هاشــمی، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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به شوروي پرسيدم؛ موافقت دارند و گفتند در جهت توسعه و تحسين  درباره سفر 
روابط حرکت شود. درباره قانون اساسي صحبت شد. قرار شد چند نفري را پيشنهاد دهم 
که امام با حکمي، مامور بررسي اصالح قانون اساسي کنند. در مورد حکم بالد کبيره 
هم نظر معتدل تري ابراز کردند که قرار است اعالن شود1. شب بستگان براي دیدار عيد 

به منزل آمدند.

سه شنبه 22 فروردین        4 رمضان 1409                11 آوریل   1989

ساعت ده صبح به مجلس رسيدم. ]آقای حسن رضایی[ نماینده اندیمشک آمد و براي 
بنياد  ]نایب رئيس مجلس و رئيس  ]مهدی[ کروبي  استمداد کرد. آقاي  منطقه  نيازهاي 
شهيد[ آمد. درباره حق ایثار ارتشي هاي شهيد گفت و در مورد رهبري آینده و مسایل 
کشور هم گفتگو شد. آقایان ]عليرضا[ تابش و ]حميدرضا[ جالئي پور استاندار و فرماندار 
معزول کردستان آمدند. آنها از شيوه برخورد وزارت کشور گله داشتند. آقاي اسفندیار 
پور آمد و در خصوص تاخير انتخابات کوهدشت از شوراي نگهبان شاکي بود؛ قرار شد 
صحبت کنم. شوراي نگهبان معتقد است شرایط برگزاري انتخابات سالم در آنجا نيست. 
تهيه کرده  سپاه  و  ارتش  ادغام  براي  درباره طرحي که  آمد،  ]شيرازی[  آقاي صياد 
گفت و براي مخارج جاري دفترش کمک خواست. عصر به دفتر آیت اهلل خامنه اي رفتم. 
درباره مسایل جاري من جمله اصالح قانون اساسي، ریاست جمهوري و رهبري آینده 

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

1-  فتــوای حضــرت امــام)ره( برخــالف ســایر مراجــع تقليــد آن بــود کــه تهــران از بــالد کبيــره اســت و  اشــخاصی کــه محــل کار و منــزل آنــان فاصلــه 
ــه  ــود، ب ــد آورده ب ــن پدی ــرای برخــی مقلدی ــوا بعضــاً مشــکالتی را ب ــن فت ــد. ای ــد و نمــاز خــود را کامــل بخوانن ــد روزه بگيرن شــرعی دارد، نمی توانن
ــاره  ــد. ســایر مراجــع چنيــن نظــری درب ــا تحصيــل خــود می ماندن ــرای روزه گرفتــن در محــل کار ی ــد و ب نحــوی کــه عــده ای قصــد اقامــت می کردن

شــهر تهــران نداشــتند. 
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اجراي  و  قيمت ها  کنترل  براي  و  پرداخت شود  و ضروري  اساسي  تهيه کاالهاي  براي 
قانون تعریزات حکومتي تبليغات مناسب بشود1. درباره اقدامات خارج از کشور در مورد 
حمایت از نهضت هاي آزادیبخش،  قرار شد کميسيوني مرکب از وزارت امورخارجه،  
]وزارت[ اطالعات و سپاه ]پاسداران[، مرجع تصميم و هماهنگي باشد. دیر وقت به خانه 

رسيدم.

چهارشنبه 23 فروردین       5 رمضان 1409             12 آوریل   1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رسيدم. در گزارش ها مطلب مهمي نبود. تا ساعت ده 
ونيم در جلسه علني مجلس بودم. چند مصاحبه جاسوسان آمریکایي در نهاجا ]= نيروی 
هوایی ارتش[ و نداجا ]= نيروی دریایی ارتش[  را گوش دادم. در جریان جنگ، با دادن 
اطالعات مهم خيانت بزرگي کرده اند. عصر هيأت  رئيسه ]مجلس[ جلسه داشت. قرار شد 
اسناد اتومبيل هاي نمایندگان را بدهيم. نزدیک افطار به منزل آمدم. خانواده هاي فالح و 

عطائي از رفسنجان مهمانمان بودند. 

1- رادیــو صــدای آمریــکا در ایــن بــاره گفــت: »مســئوليت مبــارزه بــا گرانــی و احتــکار در ایــران ســرانجام بــا رأی مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام 

بــه وزارت اقتصــاد محــول شــد، امــا هنــوز جزئيــات برنامه هــای ایــن وزارتخانــه کــه موظــف شــده اســت گرانفروشــان و محتکــران را بــه دادگاه هــای 

انقــالب معرفــی کنــد، بســيار روشــن نيســت. گزارش هــای خبــری از تهــران حاکــی اســت کــه در مــورد مبــارزه بــا گرانــی و احتــکار ميــان مســئوالن 

امــور اتفــاق نظــر وجــود نــدارد و حتــی اکبــر هاشــمی رفســنجانی خواســتار مداخلــه مســتقيم آیــت اهلل خمينــی و تعييــن خــط مشــی از ســوی ایشــان شــده 

اســت. هميــن گزارش هــا حاکــی اســت از دیــدگاه تشــخيص مصلحــت نظــام کــه باالتریــن مرجــع تصميم گيــری در جمهــوری اســالمی اســت، گرانــی 

و احتــکار در حکــم تروریســم اقتصــادی تلقــی می شــود و از دادگاه هــای انقــالب خواســته شــده اســت، گرانفرشــان و محتکــران را بــه اشــد مجــازات 

ــود  ــی و کمب ــدید گران ــل در تش ــن عام ــت را مهمتری ــی دول ــادی و بازرگان ــت های اقتص ــت و سياس ــه دول ــان ک ــاف و بازاری ــا اصن ــد. ام ــوم کن محک

کاالهــای مــورد نيــاز مــردم می داننــد و در توجيــه نظــرات خویــش، شــواهد و مــدارک هــم ارائــه داده انــد، اجــرای قانــون مبــارزه بــا گرانفروشــی و 

ــتفاده از ارز  ــه اس ــالم را ب ــت و ادارات، بســياری از اق ــد در شــرایطی کــه دول ــان می گوین ــاف و بازاری ــد.  اصن ــق انداخته ان ــه تعوی ــاًل ب ــکار را عم احت

آزاد موکــول ســاخته و قيمــت ارز آزاد نيــز دســت کــم ده برابــر قيمــت رســمی آن اســت، انتظــار عرضــه چنيــن کاالهایــی بــه قيمــت واقعــی، انتظــار 

بيهــوده ای اســت. بــه عــالوه اصنــاف و بازاریــان معتقدنــد بــا پایيــن بــودن ظرفيــت توليــد در واحدهــای صنعتــی کشــور کــه بيشــتر از کمبــود مــواد اوليــه 

و فقــدان لــوازم یدکــی مایــه می گيــرد، تأميــن نيازهــای مــردم از توليــدات داخلــی دســتکم تــا تجهيــز و توســعه ایــن واحدهــا امــکان پذیــر نيســت. « 

منبــع: نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، 68/1/17، صفحــه 17.
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آقاي ]محمود[ واعظي معاون وزارت امورخارجه، در مورد سفرم به شوروي پيشنهاد 
کرد که فقط سفر به شوروي باشد و سپس بعد از مدتي به مجارستان و بلغارستان برویم. 
گفتم اگر درهمين سفر به آن دو کشور نرویم، به این زودي به سفر دوم نمي رویم. قرار 
شد با روس ها تفاهم کنند که یک باره به هر سه کشور برویم و وقت سفر را آخر خرداد 

ماه قرار دهند.

پنجشنبه 24 فروردین       6 رمضان 1409               13 آوریل   1989

دفتر  ]رئيس  جنتي  علي  آقاي  رفتم.  قوا[   ]کل  فرماندهي  دفتر  به  ونيم صبح  نه  ساعت 
]دادستان سازمان  یونسي  قوا[ کارهاي دفتر را گفت. آقاي ]علی[  فرمانده کل  جانشين 
نيروهای مسلح[ آمد. وضع حفاظت اطالعات ارتش را گفت و از عيب پوشي  قضایی 
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 
آقاي  مسأله محافظت  درباره  بهتر چاره جوئي کرد.  نظم  و  انسجام  براي  و   داد  را  سپاه 

منتظري توضيح خواستم.
 آقاي ]سيد حسن[ فيروزآبادي براي کارهاي ستاد کل آمد. آقاي ]محمود[ محمدي 
عراقي ]جانشين نماینده امام در سپاه[ آمد. براي رفتن از سپاه مشورت کرد. گفتم تا به 
خوبي با او کار مي کنند، بماند. آقاي ]علی[ حسينی تاش آمد. گزارش صنایع نظامي سپاه 
براي تکميل طرح ها داشت. آقاي ]محمد[  بيشتر  بودجه  را داد. خواسته هایي در جهت 
فروزنده ]فرمانده مهندسی رزمی سپاه[ آمد. گزارش کار مهندسي رزمي را داد و براي 

تامين مصالح منزل بعضي رزمندگان که زمين تهيه کرده اند، اجازه گرفت. 
آقاي ]ابراهيم[ سنجقي آمد. مشکالت سپاه را گفت و چاره جوئي کرد. از مسئوليت 
دانشگاه امام حسين)ع( کناره گيري کرده است. آقاي ]محمد[ عطریان فر ]رئيس سازمان 
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حفاظت اطالعات[ آمد. وضع حفاظت اطالعات نيروهاي انتظامي را گفت و از تندروي ها 
سازمان  نيازهاي  براي  مي کند.   کار  آن  تعدیل  جهت  در  که  گفت  او  داشت.  انتقاد 
]حفاظت و اطالعات[ استمداد کرد. همچنين اطالع داد که رئيس اطالعات شهرباني به 
اتهام فساد بازداشت شده است. آقاي ]محمد علی[ رحماني ]مسئول[ بسيج آمد وخواستار 
ایجاد معاونت بسيج در ستاد کل شد. گفت همسرش را به خاطر سرطان جراحي کرده اند. 
هواي دفترم سرد بود. سرماخوردم و کمرم درد گرفت.  به خانه آمدم. تلفني با آقاي 
رئيس جمهور درباره گروه بررسي اصالح قانون اساسي که امام خواسته اند پيشنهاد کنيم، 

مذاکره کردیم1.

جمعه 25 فروردین      7 رمضان 1409                   14 آوریل   1989

در منزل بودم. تا ساعت نه صبح خوابيدم. همشيره فاطمه و بستگان آمدند. مدتي با آنها 
صحبت کردم. صدیقه عموزاده که مثل همشيره طيبه مادر شهيد است، با آنها بود. آقا 
رضا مرعشي آمد و درباره استعداد کشاورزي جيرفت و ... مطالبي گفت. کارهاي دو 

دفتر را آورده بودند، انجام دادم.

ــر، حــدود نيمــی از  ــام جانشــينی رهب ــت اهلل منتظــری از مق ــری آی ــس از کناره گي ــه پ ــران دو هفت ــاره گفــت: »در ای ــن ب ــی ســی در ای ــی ب ــو ب 1- رادی

ــا  ــه آیــت اهلل خمينــی نامــه نوشــته  و خواســتار ترميــم ی ــه ب ــه طــور جداگان ــران ب نماینــدگان مجلــس شــورا و تمــام اعضــای شــورای عالــی قضایــی ای

ــاه پيــش، از طــرف مقامــات مختلــف  ــد م ــون اساســی جمهــوری اســالمی از چن ــون اساســی شــده اند. مســأله اصــالح قان اصــالح بعضــی از مــواد قان

ایــران مطــرح بــوده اســت، ولــی تــا دیــروز اقدامــی جــدی در ایــن جهــت صــورت نگرفتــه بــود. در مباحثــات قبلــی تأکيــد بيشــتر بــر روی تفکيــک و 

تعييــن اختيــارات رئيــس جمهــور و نخســت وزیــر بــود کــه در عــرض چنــد ســال گذشــته ریشــه اختالف هــای زیــادی بــوده اســت. بــه نظــر می رســد 

بــا نزدیــک بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه تاکنــون فقــط آقــای هاشــمی رفســنجانی بــه عنــوان کاندیــدا پيشــنهاد شــده اســت و نيــز برکنــاری 

آیــت اهلل منتظــری از مقــام جانشــينی رهبــری، ایــن ضــرورت احســاس شــده کــه ایــن مســائل بایــد هــر چــه زودتــر حــل شــود.«
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ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم. در گزارش ها چيز مهمي نيست. مدیران شرکت 
مس سرچشمه با ]آقای محمدرضا آیت اللهی[ وزیر معادن و فلزات آمدند. گزارش وضع 
را دادند و توضيحاتي خواستم. در انتقال خاک از معدن و در نيروي انساني مشکالتی 

دارند. وضع ارزي و ریالي خوبي دارند، چون درآمد را در اختيار خودشان گذاشته اند. 
پرسنلي  و  مالي  وضع  گزارش  آمد.  تهران  شهردار  طباطبایی[  مرتضی  سيد  ]آقای 
شهرداري را داد. حدود هفت ميليارد تومان درآمد و همين مبلغ مخارج دارند. مشکل 
ماشين آالت دارند. در طول جنگ مقداري به جبهه داده اند و مقداري هم فرسوده شده 
که باید جایگزین شود. سهميه ارزي ندارند. او درباره طرح جامع،  آینده تهران و مسأله 

آلودگي هوا مطالبي داشت. سلماني براي اصالح آمد. 
عصر جمعي از نمایندگان آمدند. آنها درباره اصالح قانون اساسي تذکراتي داشتند.  
دکتر]محمدعلی[ هادي ]نجف آبادی[ آمد و راجع به مذاکره با عربستان سعودی مشورت 
کرد. قرار است دو هيأت سعودي براي مذاکره به عمان بروند. درباره پذیرفتن سفارت 
امارات ]متحده عربی[ مشورت کرد و از پيشنهاد تأسيس لوله گاز رساني از ایران به دبي 

خبر داد. به ]آقای غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت تذکر دادم که مسأله را جدي بگيرند. 
تا مغرب کارهاي دفتر را انجام دادم. افطار مهمان آقاي موسوی اردبيلي ]رئيس قوه 
قضائيه[ بودیم. آقاي خامنه اي ]رئيس جمهور[ هم بودند. احمدآقا و نخست وزیر به علت 
کسالت نيامده بودند. درباره اصالح قانون اساسي بحث شد. آقاي رئيس جمهور امروز 
پيشنهاد ما را به امام منتقل کرده اند. درباره رهبري آینده بيشتر صحبت کردیم؛ به نقطه 

روشني نرسيدیم. به خانه آمدم.
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ساعت هفت صبح از خانه حرکت کردیم. در راه از پروژه مترو در خيابان شهيد مفتح 
بازدید کردم؛ پيشرفت خوب است. ساعت هفت ونيم به مجلس رسيدم. در گزارش ها 
شدت درگيري هاي بيروت و اظهار خوشبيني ]خاویر پرز دکوئيار[ دبير کل سازمان ملل 

در مورد مذاکرات آینده ایران و عراق جلب نظر مي کند. 
آقاي ]محمدعلی[ انصاري از بيت امام تلفني اطالع داد که امام پيامي براي نمایندگان 

داده اند. گفتم بياورد که در جلسه بخوانيم1. تا ساعت ده ونيم در جلسه ماندم. 
در دفترم آقاي ]مجيد[ قاسمي ]رئيس بانک مرکزی[ آمد. از نامه تهدید آميز نخست 
وزیر به بانک مرکزي در خصوص تقصير در خرید کاالهاي  اساسي نگران بود. گفتم 

خرید کاالهاي اساسي اهميت دارد، آن را جدي بگيرد. 
آقاي ]عيسی[ والئي رئيس کميسيون بازرگاني آمد. درباره کنترل قيمت ها، تعزیرات 
و سئواالت مردم درباره مسایل اخير گفت. آقاي ]حسين[ کمالي رئيس کميسيون کار و 
امور اجتماعی آمد. در مورد نياز مردم به توضيح و رفع آثار شایعات و ضرورت اقدامي 
در جهت اصالح وضع اقتصادي و کنترل قيمت ها گفت. اظهار توقع کرد که همراه خود 
در سفر به شوروي،  نماینده اي از کارگران را ببرم. گفتم خودش را مي برم. آقاي ]محمد 
ابراهيم[ اصغرزاده ]نماینده تهران[ آمد. اظهار تمایل کرد که درباره مسائل سفر به روسيه 

همکاري کند. 

ــا ســالم،  1- بســم اهلل الرحمــن الرحيــم. خدمــت فرزنــدان عزیــز، نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی و وزرای محتــرم - دامــت افاضاتهــم ب

شــنيدم در جریــان امــر حضــرت آقــای منتظــری نيســتيد و نمــی دانيــد قضيــه از چــه قــرار اســت. هميــن قــدر بدانيــد کــه پــدر پيرتــان بيــش از دو ســال 

ــق نشــد. از طــرف دیگــر  ــی متأســفانه موف ــم نگــردد، ول ــن جــا خت ــه بدی ــا قضي ــالش خــود را نمــوده اســت ت ــا تمــام ت ــا و پيغام ه اســت در اعالميه ه

وظيفــه شــرعی اقتضــا می کــرد تــا تصميــم الزم را بــرای حفــظ نظــام و اســالم بگيــرد. لــذا بــا دلــی پــر خــون حاصــل عمــرم را بــرای مصلحــت نظــام 

و اســالم کنــار گذاشــتم. ان شــاءاهلل خواهــران و بــرادران در آینــده تــا انــدازه ای روشــن خواهنــد شــد. ســفارش ایــن موضــوع الزم نيســت کــه دفــاع از 

اســالم و نظــام شــوخی بردار نيســت و در صــورت تخطــی، هــر کســی در هــر موقعيــت بالفاصلــه بــه مــردم معرفــی خواهــد شــد. توفيــق همــگان را از 

خداونــد متعــال خواســتارم. والســالم عليکــم و رحمــت اهلل و برکاتــه.  68/1/26 روح اهلل الموســوی الخمينــی
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تيمسار ]مصطفی[ ترابي ]رئيس سازمان حفاظت اطالعات ارتش[ آمد. درباره تالش 
رواني  تقویت  لزوم  از  و  داد  تذکر  امور حفاظت ها  در  دخالت  براي  اطالعات  وزارت 
ارتش حرف زد. آقاي ]احمد[ سالک ]رئيس مرکز هدایت نهضت های اسالمی[ آمد. 
گزارش کارهاي مربوط به نهضت هاي آزادیبخش را داد و براي امور عراقي هاي معاود 
از شوراي مرکزی  قائم مقامي  امامي و رباني  استفسار کرد. آقایان  پناهنده و رزمنده  و 
اصناف آمدند. آنها از وزارت بازرگاني شکایت داشتند. گفتم آقاي ]محمد[ یزدي را 
تعيين کرده ام که در اختالفات حکم باشد. تأکيد کردم که با آقاي یزدي همکاري کنند؛ 

پذیرفتند. 
تا ساعت شش و چهل و پنج دقيقه بعد از ظهر کارهاي دفتر را انجام دادم. به خانه 
آمدم. مهدي،  فاطي و یاسر افطار به مهماني رفتند و عفت که دعوت داشت، نرفت که 

من در خانه تنها نباشم. 
شب دکتر والیتي ]وزیر امور خارجه[ نشانه هاي اميدوار کننده اي از مذاکرات آینده 
ژنو ]= صلح ایران و عراق[ را تلفني گفت و وقت خواست که با جلسه سران قوا مشورت 

بازدید از پروژه مترو
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کند و مسائل مورد نظر را مطرح سازد. تعداد 165 نفر از نمایندگان مجلس، طي نامه اي 
از امام خواستند که براي اصالح قانون اساسي اقدام نمایند.

دوشنبه 28 فروردین     10 رمضان 1409                17 آوریل   1989

بعد از سحر خوابم نبرد. ساعت  هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم. تا ساعت هشت ونيم 
گزارش ها را خواندم. آقاي رئيس زاده آمد و تذکر داد در مجلس هم افرادي براي برنامه 

ریزي سفر شوروي معين شوند. 
برنامه  کار  پيگيري  براي  نمایندگان،  از  جمعي  و  دولت  هيأت  حضور  با  جلسه اي 
پنجساله داشتيم. ]آقای روغنی زنجانی[ وزیر برنامه و بودجه و ]آقای ميرحسين موسوی[ 
نخست وزیر گزارش کار دادند. از زمان بندي مقرر دو ماه عقب هستند. نماینده ها اعتراض 
داشتند.  باالخره قبول کردیم و با جمع بندي مذاکرات جلسه توسط من، قرار شد تا هفته 
دیگر کالن کمي برنامه را بدهند و مصوبات شوراهاي بخشي را تدریجاً به کميسيون هاي 

مربوطه برسانند و حداکثر آخر تيرماه، برنامه کامل را تحویل مجلس بدهند. 
به دفترم برگشتم. تا ساعت شش بعداز ظهر ماندم. دکتر والیتي با گروه مدیر برنامه 
نمودند1.  خواهي  نظر  و  مشورت  و  دادند  کار  گزارش  آمدند.  فارس  خليج  کنفرانس 
1- در ایــن دیــدار آقــای علــی اکبــر والیتــی وزیــر امــور خارجــه گزارشــی از چگونگــی برگــزاری کنفرانــس بين المللــی خليج فــارس ارائــه کــرد. در 

ایــن گــزارش عنــوان شــد کــه از حــدود 300 تــن از صاحــب نظــران داخلــی و 250 تــن از محققــان و اســاتيد خارجــی و از 400 مؤسســه مطالعاتــی و 

دانشــگاهی خــارج از کشــور، بــرای شــرکت در ایــن کنفرانــس بين المللــی دعــوت شــده اســت. همچنيــن در ایــن گــزارش شــروع بــه کار کميته هــای 

ســه گانه اقتصــادی سياســی، اســتراتژیکی و فرهنگــی حقوقــی جهــت برپایــی ایــن کنفرانــس اعــالم شــده اســت. آقــای هاشــمی در ســخنانی برگــزاری 

ــوان عامــل همبســتگی کشــورهای منطقــه، محــور  ــه عن ــارس ب ــه اینکــه خليج ف ــا توجــه ب ــد دانســت و اظهــار اميــدواری کــرد ب ایــن کنفرانــس را مفي

اصلــی ایــن کنفرانــس اســت، افــرادی از کشــورهای عربــی و مؤسســات اســالمی و مراکــز پژوهشــی بين المللــی در آن شــرکت کننــد. ایشــان همچنيــن 

بــا توجــه بــه مباحــث ســودمند و فضــای مناســب حاکــم بــر کنفرانــس بين المللــی خليج فــارس، شــرکت مقامــات سياســی کشــورهای دیگــر در ایــن 

کنفرانــس را الزم دانســت. کنفرانــس بين المللــی خليج فــارس بــه همــت وزارت امــور خارجــه در روزهــای 30 مــرداد تــا یکــم شــهریور مــاه بــا حضــور 

پژوهشــگران داخلــی و خارجــی در تهــران برگــزار شــد.
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عيد  هدیه  براي  که  را  خودم  تأليف  استعمار[  با  مبارزه  قهرمان  ]یا  اميرکبير  کتاب هاي 
نمایندگان در نظر گرفته ام، امضا نمودم. 

ساعت شش ونيم به خانه رسيدم. بچه ها افطار مهمان بودند. عفت ماند و بعد از افطار 
به مهماني منزل اخوي محمد رفت. شب آقاي عبداهلل نوري آمد. مقداري درباره  من، 

وضع سپاه صحبت کرد و درباره اصالح قانون اساسي مذاکره شد. 

سه شنبه 29 فروردین      11 رمضان 1409              18 آوریل   1989

محسن از سفر چين برگشته بود. هنگام سحري خوردن رسيد و مختصري از اخبار سفر 
را گفت. ساعت هشت صبح براي شرکت در مراسم روز ارتش به ميدان آزادي رفتم. 
یگان هایي از همه نيروهاي نظامي و انتظامي رژه رفتند و من صحبت کوتاهي کردم1 و 
آخر کار مصاحبه اي با مجله صف ]ارگان داخلی ارتش جمهوری اسالمی[ داشتم2. به 

مجلس آمدم. 
سفر  گزارش  و  آمدند  نظران  علی[   ]محمد  و  روحاني  ]حسن[  دکتر  آقایان  ظهر 
محرمانه به چين را دادند. از نتيجه مذاکرات به طور نسبي راضي اند. عصر ]آقای برهانو 

1- آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه روز ارتــش اظهــار داشــت: »ایــن روز مبــارک اســت بــر ارتــش جمهــوری اســالمی، بــرای نظــام و نيروهــای مســلح، بــه 

خصــوص ارتــش. ایــن روز سرنوشــت ســاز و نقطــه عطــف بــود. پيــام دلگــرم کننــده حضــرت امــام در ســال 58 بــه ارتــش حالــت آرامــش و اطمينــان 

در دل نيروهــای مؤمــن ارتــش و دوســتان انقــالب بــه وجــود آورد و دل پــر کينــه دشــمنان انقــالب و اســالم را دچــار یــأس و آشــفتگی کــرد. آن روز 

همــه فهميدنــد کــه ارتــش ماندنــی اســت و خيــال واهــی انحــالل آن و جایگزینــی نيروهــای دیگــر، چيــزی جــز مخلــوق ذهــن دشــمنان و ترویــج کينــه 

تــوزان نســبت بــه اســالم نيســت. نکتــه ای کــه امــروز بعــد از گذشــت ده ســال شــما ارتشــيان می توانيــد روی آن حســاب کنيــد، ایــن اســت کــه انقــالب 

اســالمی و جمهــوری اســالمی بــرای پرســنل ارتــش بيــش از همــه اقشــار و جریان هــای موجــود در کشــور خيــر و برکــت داشــته اســت.« رجــوع کنيــد 

 کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

2- رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، مصاحبه های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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بود1.  به مالقات آمد. مذاکرات در محور توسعه روابط  اتيوپي  امور خارجه  بایه[ وزیر 
رفع  و  سپاه  بودجه  تقویت  براي  آنها   آمدند.  ]علی[ شمخاني  و  محسن رضایي  آقایان 

نيازها استمداد کردند.
به دفتر رئيس جمهوري رفتم. دکتر والیتي در جلسه سران قوا درباره مذاکرات ژنو 
مشورت کرد. موافقت کردیم که با طارق عزیز، با حضور دبيرکل ]سازمان ملل[  جلسه 
خصوصي داشته باشند. همچنين اجازه داده شد،  براي مسلمانان لبنان کمک و خواربار 

1- در ایــن دیــدار آقــای »برهانــو بایــه« وزیــر خارجــه اتيوپــی بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه تاریخــی دو کشــور اظهــار داشــت: »روابــط اســتراتژیک بيــن 

دو کشــور از زمان هــای قدیــم شــروع شــده و ایــن روابــط تــا زمــان حاضــر ادامــه داشــته اســت.« وی همچنيــن بــا اشــاره بــه همکاری هــای دو کشــور در 

مجامــع بين المللــی از جملــه جنبــش عــدم تعهــد و وجــود اراده سياســی جهــت گســترش روابــط، خواســتار فعــال کــردن ارتباطــات پارلمانــی و مبادلــه 

هيــأت بيــن دو کشــور شــد. آقــای هاشــمی نيــز بــا اشــاره بــه نقــاط مشــترک دو کشــور در روابــط اظهــار داشــت: »یکــی از مســائلی کــه آفریقایی هــا 

ــراف  ــت انح ــی در جه ــورهای آفریقای ــادی کش ــکالت اقتص ــت ها از مش ــت. امپریاليس ــاره اس ــن ق ــی در ای ــرکات ارتجاع ــد، تح ــج می برن از آن رن

ــا یکدیگــر  ــی ب انقالب هــای آن اســتفاده مــی کننــد.« رئيــس مجلــس شــورای اســالمی همچنيــن گفــت: »در صورتــی کــه دو کشــور همــکاری فعال

داشــته باشــند و بــا دیگــر کشــورهای آفریقــا هــم هماهنــگ کنيــم، می توانيــم در دفــاع از حقــوق مــردم آفریقــا مؤثــر باشــيم. مــا در آفریقــا بــه دنبــال 

منافــع مــادی نيســتيم. اگــر عالقمنــد بــه حضــور در آنجــا هســتيم، بــرای مبــارزه بــا اســتعمار و اســتکبار و خدمــت بــه مــردم مظلــوم آفریقــا می باشــد.« 

مالقات با وزیر امور خارجه اتیوپی
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کمک  ما  از  آنها  است.  یافته  شدت  مسيحيان  و  مسلمين  جنگ  آنجا  در  شود.  ارسال 
خواسته اند. عراق و غرب به مسيحيان کمک مي کنند. 

]عبدالحسين[  آقاي  داشتم.  مصلحت  تشخيص  مجمع  جلسه  افطار،  و  نماز  از  بعد 
وهاجي ]سرپرست وزارت بازرگانی[ گزارش کار اقدامات اجراي قانون نظام صنفي را 
داد و مصوبه اي درجهت منع گران شدن کاالها و خدمات دولتي داشتيم. ساعت ده ونيم 
به خانه رسيدم. آقاي ]محمد[ یزدي نامه اي از آقاي منتظري برایم آورد. ایشان خواسته 
که در بولتن مجلس، اطالعيه ایشان مبني بر جواب به نامه آقایان ]مهدی[ کروبي، ]سيد 

مهدی[ امام جماراني و حميد روحاني درج شود.

چهارشنبه 30 فروردین    12 رمضان 1409             19 آوریل   1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رفتم. تا ساعت ده ونيم در جلسه ماندم. الیحه ماليات 
بر ارزش افزوده را به خاطر بار توّرمي آن مسکوت گذاشتيم. پيش از دستور، فوت دکتر 
]حسن[ اسدي ]الری[ را تسليت گفتم1. ظهر ]رئيس[ هيأت بين المجالس آمد. گزارش 
سفر به مجارستان را داد و درباره شرکت در اجالسيه بعدي که در لندن است، مشورت 

کرد. 
نامه آقایان  از  را آورد که مضمون بخشي  منتظري  نامه آیت اهلل  فرد  آقاي سعيدیان 
جلسه  مجلس  رئيسه  هيأت  عصر  است.  کرده  تکذیب  را  جماراني  و  روحاني  کروبي، 
داشت. افطار در مجلس ماندم. از ]آقای اصغر ابراهيمی[ مدیر عامل شرکت متروی تهران 

درباره پيشرفت کار توضيح خواستم؛ گفت پيشرفت خوب است. 
1- دکتــر حســن اســدی الری، فرهنگــی سرشــناس، اســتاد دانشــگاه و مبــارز بــا ســابقه بــود کــه در پــی بيمــاری قلبــی دارفانــی را وداع گفــت. وی در 

ــت نمــود.  ــرورش فعالي ــروزی انقــالب اســالمی در وزارت آمــوزش و پ ــس از پي ــت می کــرد. پ ــارز سياســی فعالي ــوان مب ــه عن ســال های ستمشــاهی ب

در ســال های بعــد بــه عنــوان ســفير 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 کيفيت تهيه اصالحيه قانون 
اساسي پرسيدم؛ هنوز از تصميم ایشان مطلع نيست.

پنجشنبه 31 فروردین     13 رمضان 1409              20 آوریل   1989

به دفتر فرماندهي کل قوا رفتم. آقاي کياني آمد. اقدامات خود در خصوص تنظيم صنایع 
]پدافند[ ش . م. ر ]شيميایی، ميکروبی، رادیواکتيو[ را گفت و براي ادامه کار مشورت 
کرد. و گزارش تهيه مواد اوليه صنایع را داد. آقاي  مبلّغ آمد از روي نقشه، طرح وصل دو 
رودخانه ميمه و دویرج در ایالم و در شمال خوزستان را داد.  بناست به صورت یک 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 کل و وزراي سپاه و دفاع و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه 
آمدند. درباره خریدهاي نظامي احتمالي از شوروي مذاکره شد و موارد مورد نظر انتخاب 
گردید. تا ساعت چهار بعد از ظهر استراحت کردم و سپس کارهاي نظامي را انجام دادم. 
اقدامات  گزارش  آمد.  ارتش[  اطالعات  حفاظت  ]فرمانده  ترابي  ]مصطفی[  تيمسار 
ساحفاجا ]= سازمان حفاظت و اطالعات ارتش[ در شناسائي عوامل منحرف و جاسوس 

ارتش را داد و درباره توسعه طلبي وزارت اطالعات در اختيارات شکایت کرد. 
آقایان نيلي و توکلي آمدند. گزارش کار صنایع الکترونيک نظامي شيراز را دادند و 
استمداد نمودند. آقاي ]علی[ فالحيان ]معاون وزیر اطالعات[ آمد. درباره صنایع تانک 
فاتحه  به جلسه  به خانه آمدم. عفت  و هواپيما و تعميرات گزارش داد. نزدیک غروب 
مرحوم دکتر اسدي الری رفته بود. شب آمد. او از اظهارات آقاي ]محمد[ یزدي راجع به 

آیت اهلل منتظري گله داشت.



اردیبهشت 1368
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جمعه 1 اردیبهشت       14 رمضان 1409                  21 آوریل   1989

تا ساعت ده ونيم در منزل براي خطبه هاي جمعه مطالعه داشتم. دو خطبه طوالني ایراد 
کردم1. کشف و متالشي شدن شبکه جاسوسي آمریکا را اعالن نمودم2. درباره کنترل 

نرخ ها و فساد اخالق ]و فساد اداری[ حرف زدم. 
عصر والده و همشيره ها آمدند. آنها افطار مهمان ما بودند. عفت تنهایي براي جمع 
زیادي غذا درست کرده بود. عازم سوریه هستند. به دو مادر شهيد، هر یک صد دالر 

پول سر راهي دادم. 

1- آقــای هاشــمی در خطبــه اول در ارتبــاط بــا عدالــت اجتماعــی بــه بحــث دربــاره اســتکبار و اســتضعاف پرداخــت و گفــت: »برداشــت های نادرســتی 

از ایــن بحــث شــده کــه مادیــات و امکانــات مــادی کــه مایه هــای عظمــت و ترقی انــد و متأســفانه در طــول تاریــخ ابــزار اســتکبار بودنــد، مــورد نظــر 

ــاد  ــه ایج ــی در جامع ــت غلط ــن برداش ــر چني ــه اگ ــد ک ــق می کنن ــکاری را تزری ــی و بي ــه بيحال ــوع روحي ــک ن ــت ها ی ــن برداش ــا ای ــت و ب ــالم نيس اس

شــود، گرایــش بــه زهــد غلــط ایجــاد خواهــد شــد کــه دنيــای اســالم هميشــه از آن در رنــج و عــذاب بــوده و مــا بایــد ســعی کنيــم ایــن گرایــش را از 

جامعــه دور کنيــم و جامعــه اســالمی بــا امکانــات توليــد و ثــروت، ســلطه اســالم را تحکيــم ببخشــد و آنهــا را در مســير اهــداف اســالمی 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 نيــز بــه افشــای فعاليت هــای اطالعاتــی - نظامــی بزرگتریــن شــبکه جاسوســی ســيا در 

ایــران اختصــاص داشــت. رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، خطبه هــای جمعــه ســال 1368، جلــد یازدهــم،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب. 

2- در ایــن خطبــه آمــده اســت: »طــی چنــد مــاه اخيــر یــک شــبکه جاسوســی مملــو از النه هــای بســيار متعــدد و بــزرگ جاسوســی آمریــکا در ایــران، 

بــا تــالش و پشــتکار نيروهــای قدرتمنــد وزارت اطالعــات کشــف شــد کــه عناصــر آن بازداشــت و در حــال بازجویــی هســتند. بــه جاسوســان دســتورات 

ــول  ــی قب ــد وقت ــش می گوی ــان در اعترافات ــی از جاسوس ــد. یک ــرده بودن ــادی ک ــرمایه گذاری زی ــاال داده و س ــطح ب ــيار س ــای بس ــده و آموزش ه پيچي

همــکاری بــا آمریــکا کــرد وی را از ترکيــه بــه آلمــان بردنــد و در آلمــان بــا چشــم بســته بــه یــک پایــگاه بردنــد و در داخــل یــک هواپيمــا چندیــن 

ــران  ــه ای ــد و  ب ــف دادن ــای مختل ــا را آموزش ه ــا در آنجــا آنه ــد. مدت ه ــاده کردن ــا را پي ــره آنه ــک جزی ــه ای در ی ــا در منطق ــرواز کــرد ت ســاعت پ

برگرداندنــد و بعــد بــه او گفتنــد بــرو هفــت هشــت ســال دیگــر کار بکــن، آن وقــت مــا دســتورات الزم را بــه تــو می دهيــم. نــوع آموزش هــا نشــان 

می دهــد کــه آمریکایی هــا حســاب های خطرناکــی بــرای مــا دارنــد. چــون بــه بعضــی از جاسوســان گفته انــد کــه شــما در اطــراف مشــهد بایــد زمينــی 

بــه مســاحت یــک کيلومتــر در یــک کيلومتــر بخریــد و بــه آنهــا آمــوزش هدایــت چتربــاز را داده انــد تــا اگــر چتربــاز خواســت پيــاده شــود، در نقطــه 

خاصــی کــه می خواهــد، بتوانــد پيــاده شــود. بــه جاسوســان یــک رادیــوی مخصــوص داده انــد کــه از آن طــرف پيــام رمــز می دهنــد، در ایــن رادیــو 

ضبــط می شــود و هــر وقــت کــه جاســوس در خانــه اش نيســت، رادیــو پيــام را ضبــط می کنــد و وقتــی جاســوس بيایــد می توانــد از پيــام اســتفاده کنــد 

و متقابــاًل پاســخ پيــام را بــا رمــز تحویــل رادیــو بدهــد و بــرای ســازمان ســيا بفرســتد.«
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شنبه 2 اردیبهشت        15 رمضان 1409                   22 آوریل   1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم. در گزارش ها مذاکرات ژنو و افشاگري جاسوسي 
آمریکا در ایران و قيام مردم اردن مورد توجه است. ستاد برگزاري مراسم بزرگداشت 
دهمين سالگرد شهادت آیت اهلل مطهري آمدند. گزارش برنامه ها را دادند. خيلي وسيع 

گرفته اند. کمک مالي و تبليغي خواستند. برایشان صحبت کردم1. 
جبران  تقاضاي  و  گفتند  را  نيازها  آمدند.  کارون  صنعت  و  کشت  شرکت  مدیران 
النفع ها  عدم  و  از خرابي ها  تومان  ميليارد  نيم  و  سه  داشتند. حدود  را  خسارات  جنگ 

خسارت داشته اند. 
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 کردم، ولي قانع نشدند. 

با  پيام اخير امام توقعشان زیادتر شده است2. 
آقای ]غالمرضا[ آقازاده ]وزیر نفت[ آمد. او پيشنهاد استفاده از ارز مازاد براي فعال 
کردن صنایع و توليد را داد. شب جلسه سران قوا در نخست وزیري بود. درباره اصالح 

1- آقــای هاشــمی در دیــدار بــا اعضــای ســتاد بزرگداشــت دهميــن ســالگرد شــهادت اســتاد مطهــری بــا اشــاره بــه نقــش ایــن فقيــه و فيلســوف عالــی 

ــا  ــخ کشــور ماســت. م ــرای تاری ــکار نوشــته های اســتاد مطهــری یکــی از ســرمایه های ســازنده ب ــاً اف ــد کــرد: » تحقيق ــام در انقــالب اســالمی تأکي مق

معتقدیــم شــهيد مطهــری یکــی از افــراد موفــق در تاریــخ نــگاری مســائل اســالمی اســت و بایــد آثــار بــه جــای مانــده از وی را یــک گنجينــه و ميــراث 

اســالمی تلقــی کنيــم. از دســت دادن شــهيد آیــت اهلل مطهــری بــرای مــا بســيار گــران تمــام شــد، ولــی خوشــبختانه ایشــان بــا شــهادت از دنيــا رفــت و 

ایــن افتخــار بــرای مــا و خــود او بــه حســاب می آیــد. شــهادت اســتاد مطهــری مــردم را بيــش از بيــش متوجــه ارزش هــای ایــن اســتاد گرانقــدر کــرد 

و برماســت کــه از ایــن زمينــه خــوب و مســاعد اجتماعــی، بهــره گرفتــه و در جهــت نشــر افــکار و آثــار وی بکوشــيم. اميــدوارم کاری را کــه شــروع 

کرده ایــد و بــا برنامه هایــی کــه داریــد بتوانيــد از عهــده اهــداف مــورد نظــر خــود برآیيــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی 

هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1388.

2- اشــاره بــه پيــام امــام بــه مناســبت 29 فروردیــن روز ارتــش. در ایــن پيــام آمــده اســت: »مــن تــا آخــر پشــتيبان ارتــش و ســپاه و بســيج خواهــم بــود 

و تضعيــف آنــان را حــرام می دانــم. مــن بــه عنــوان فرمانــده کل قــوا بــه مســئولين و تصميــم گيرنــدگان نيــز دســتور می دهــم کــه در هيــچ شــرایطی از 

تقویــت نيروهــای مســلح و بــاال بــردن آموزش هــای عقيدتــی و نظامــی و توســعه تخصص هــای الزم و خصوصــاً حرکــت بــه طــرف خودکفایــی نظامــی 

غفلــت نکننــد.«  کتــاب »صحيفــه امــام«، جلــد بيســت و یکــم، صفحــه 357، مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام خمينــی)ره(.
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قانون اساسي و ترکيب جمع مسئول آن بحث شد. احمدآقا مضمون نامه مفصل خود به 
آیت اهلل منتظري را توضيح داد. او در این نامه، علل پيشامد وضع جدید را توضيح داده 
تا در تاریخ بماند1. درباره استفاده از ارز مازاد احتمالي با قميت موجود نفت، در جهت 
ورود و یا توليد کاالهاي مصرفي با اجازه امام بحث شد؛ به جایي نرسيد. دیر وقت به 

خانه آمدم. 

یکشنبه 3 اردیبهشت       16 رمضان 1409               23 آوریل   1989

مورد  در  من  افشاگري  هنوز  گزارش ها  در  رسيدم.  مجلس  به  ونيم صبح  هفت  ساعت 
تالش شبکه جاسوسي آمریکا در ایران مورد توجه و تفسير و تحليل است. تا ساعت ده 
در جلسه علنی مجلس بودم. به دفترم برگشتم. آقاي ]حسين[ محلوجي ]نماینده کاشان[ 

آمد. درمورد صنایع نظامي و سفرم به کاشان صحبت کرد. 
آقاي ]حسن[ مختاري نماینده نجف آباد آمد. گزارش حوادث شهر در جریان مسأله 
آقاي منتظري را گفت. مدعي است حضور نيروهاي سپاه در شهر،  باعث تحریک مردم 
شده و اال خيلي کمتر از این بود. عصر یکي از کارمندان مجلس براي استحقاق بخشي 
از حقوقش آمد. آقاي قليزاده نماینده مينودشت آمد. او از تبعيض و دوگانگي مسئوالن 

منطقه گفت که از ترکمن ها و بومي ها کمتر استفاده مي شود. 
کردستان  به  سفر  براي  آمد.  ودلفان  سلسله  نماینده  مقدم  حيدري  ]ماشاءاهلل[  آقاي 
پرونده  مسئوالن  از  بعضي  براي  دادگستري  منطقه مدعي اند  نمایندگان  حکمي گرفت. 
سازي مي کند. با دادستان کل کشور صحبت کردم. قرار شد نماینده اي از سوي من و 

ایشان براي بررسي موضوع بروند. 

1- مجموعــه مطالــب مرحــوم حجــت االســالم والمســلمين حــاج ســيد احمــد خمينــی، تحــت عنــوان »رنجنامــه« بــه صــورت کتــاب بــه چــاپ رســيده 

اســت. 
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اصالح  براي  سپاه  تصدي  درباره  آمدند.  مبلغ  ]مرتضی[  و  فروزنده  ]محمد[  آقاي 
مسيل زابل تصميم گيري شد و درباره احداث اسکله در ساحل بهمنشير براي آلترناتيو ]= 

جایگزین[ اروند و وظایف فرماندهي مهندسي رزمي مذاکره شد. 
با احمدآقا چند بار درباره متن حکم امام در خصوص اقدام به اصالح قانون اساسي، 

تلفني مذاکره کردم. افطار به خانه آمدم.

دوشنبه 4 اردیبهشت      17 رمضان 1409                24 آوریل   1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رفتم. بيشتر وقت به انجام کارها گذشت. آقاي ]علی[ 
آقامحمدي آمد. درباره گروه هاي مبارز عراقي مطالبی گفت و اجازه انجام مانور آنها را 

گرفت. خواستار پرداخت کمک بيشتر شد. 
و  و سالح  داد  کار  آمد. گزارش  مخدر  مواد  با  مبارزه  قرارگاه  فرماندهان  از  یکي 

هلي کوپتر و هواپيما و بي سيم خواست. 
احمدآقا متن نامه امام به آقاي رئيس جمهور مبني برتشکيل مجمعي براي  اصالح 
قانون اساسي را تلفني خواند و مشورت کرد. مجمع تشخيص مصلحت و هيأت رئيسه 
خبرگان و پنج نفر نماینده و آقایان ]محمدرضا[ مهدوي  کنی و ]احمد[ آذري ]قمی[ و 

]حسن[ حبيبي1. 

1- متــن حکــم امــام)ره( بــه ایــن شــرح اســت: »بســم اهلل الرحمــن الرحيــم. جنــاب حجت االســالم آقــای خامنــه ای ریاســت محتــرم جمهــوری اســالمی 

ایــران - دامــت افاضاتــه. از آنجــا کــه پــس از کســب ده ســال تجربــه عينــی و عملــی از اداره کشــور، اکثــر مســئولين و دســت اندرکاران و کارشناســان 

ــه اســت، دارای  ــا اینکــه دارای نقــاط قــوت بســيار خــوب و جاودان ــون اساســی ب ــد کــه قان ــن عقيده ان ــر ای ــران ب نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای

نقایــص و اشــکاالتی اســت کــه در تدویــن و تصویــب آن بــه علــت جــو ملتهــب ابتــدای پيــروزی انقــالب و عــدم شــناخت دقيــق معضــالت اجرایــی 

جامعــه، کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت، ولــی خوشــبختانه مســأله تتميــم قانــون اساســی پــس از یکــی - دو ســال نيــز مــورد بحــث محافــل گوناگــون 

ــروز آفــات و  ــوده اســت و رفــع نقایــص آن یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر جامعــه اســالمی و انقالبــی ماســت و چــه بســا تأخيــر در آن موجــب ب ب

ــوده ام  ــل در فکــر حــل آن ب ــا قب ــی خــود از مدت ه ــف شــرعی و مل ــر احســاس تکلي ــا ب ــز بن ــن ني ــرای کشــور و انقــالب گــردد، م ــب تلخــی ب عواق



99

تعاوني  آموزش  انداختن  راه  براي  آمدند.  طباطبائي  و  فوادکریمي  آقایان  عصر 
محسن  آقایان  خواستند.  کمک  درخوزستان  نيشکر  صنعت  و  کشت  براي  رزمندگان 
رضایي و عبداهلل نوري براي مشورت در سازمان سپاه و استمداد در جبران کسر بودجه 
آمدند. ]جواد[ اقبالي پور و ورزدار براي برنامه سفر به بندرعباس جهت شرکت در مراسم 

مانور نيروي دریایي آمدند. 
به خانه آمدم. افطار مهمان داشتيم؛ عده زیادي از بستگان بودند. فتانه و مریم را عفت 
پاگشا و دعوت کرده بود. شب آیت اهلل خامنه اي تلفني خواست که فردا پنج نفر نماینده 

مجلس را براي شرکت در اصالح قانون اساسي انتخاب کنيم. 
مذاکرات  که  داد  اطالع  امور خارجه[  وزیر  مقام  ]قائم  بشارتي  محمد[  ]علی  آقاي 
در حج  سياسي  تظاهرات  با  آنها  است.  بوده  بخش  نتيجه  عمان  در  عربستان سعودی  با 
با یکصدهزار نفر  به شکل کنترل شده موافقت کرده اند و در خصوص تعداد حجاج،  

موافقند؛  قرار شد مذاکرات را تا نتيجه کامل ادامه دهند.

ــه  ــی ل ــه اهلل - روح ــرت بقي ــر حض ــای خي ــزرگ و دع ــد ب ــاری خداون ــه ی ــه ب ــون ک ــد. اکن ــام آن می گردی ــع از انج ــر مان ــائل دیگ ــگ و مس ــه جن ک

ــن امــر  ــه ای ــرای رســيدگی ب ــه اســت، هيأتــی را ب ــه خــود را در پيــش گرفت ــی همــه جانب ــران راه ســازندگی و رشــد و تعال الفــداء - نظــام اســالمی ای

ــه آرای عمومــی مــردم شــریف و  مهــم تعييــن نمــودم کــه پــس از بررســی و تدویــن و تصویــب مــوارد و اصولــی کــه ذکــر می شــود، تأیيــد آن را ب

عزیــز ایــران بگذارنــد. الــف - حضــرات حجــج اســالم والمســلمين و آقایانــی کــه بــرای ایــن مهــم در نظــر گرفتــه ام: 1 - آقــای مشــکينی 2 - آقــای 

ــر(  ــت وزی ــوی )نخس ــای موس ــه ای 7 - آق ــای خامن ــی 6 - آق ــای امين ــنجانی 5 - آق ــمی رفس ــای هاش ــن 4 - آق ــای مؤم ــادی 3 - آق ــری خرم آب طاه

8 - آقــای حســن حبيبــی 9 - آقــای موســوی اردبيلــی 10- آقــای موســوی خوئينــی 11 - آقــای محمــدی گيالنــی 12 - آقــای خزعلــی 13 - آقــای 

یــزدی 14 - آقــای امامــی کاشــانی 15 - آقــای جنتــی 16 - آقــای مهــدوی کنــی 17 - آقــای آذری قمــی 18 - آقــای توســلی 19 - آقــای کروبــی 

20 -  آقــای عبــداهلل نــوری کــه آقایــان محتــرم از مجلــس خبــرگان و قــوای مقننــه و اجرایيــه و قضایيــه و مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام و افــراد 

دیگــر و نيــز پنــج نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــه انتخــاب مجلــس انتخــاب شــده اند. ب - محــدوده مســائل مــورد بحــث: 1 - رهبــری 

2 - تمرکــز در مدیریــت قــوه مجریــه 3 - تمرکــز در مدیریــت قــوه قضایيــه 4 - تمرکــز در مدیریــت صداوســيما بــه صورتــی کــه قــوای ســه گانــه در 

آن نظــارت داشــته باشــند 5 - تعــداد نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 6 - مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام بــرای حــل معضــالت نظــام و مشــورت 

رهبــری بــه صورتــی کــه قدرتــی در عــرض قــوای دیگــر نباشــد 7 - راه بازنگــری بــه قانــون اساســی 8 - تغييــر نــام مجلــس شــورای ملــی بــه مجلــس 

  ــد ــد متعــال خواســتارم.« رجــوع کني ــان را از خداون ــر دو مــاه اســت. توفيــق حضــرات آقای ــرای ایــن کار حداکث شــورای اســالمی. ج - مــدت ب

کتــاب »صحيفــه امــام«، جلــد بيســت و یکــم، صفحــه 364، مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام خمينــی)ره(.
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سه شنبه 5 اردیبهشت       18 رمضان 1409              25 آوریل   1989

ساعت هشت وربع صبح  به مجلس رسيدم. قبل از دستور با نمایندگان صحبت کردم1. 
قرار شد تنفس داده شود که براي نامزدهاي پنج عضو مجلس شورای اسالمی، در جمع 

گروه بازنگري قانون اساسي مشورت کنند. ساعت ده تا یازده تنفس دادم. 
براي سپاه سلماس  ]نماینده سلماس[ آمد.  مهرزاد[ صدقياني  ]قاسم  آقاي  تنفس  در 
کمک خواست و براي رفتن من از مجلس گریه کرد و  از اینکه نتوانم در مقام ریاست 
قوه مجریه کاري در حد انتظار مردم انجام دهم، اظهار نگراني کرد؛ گفتم اگر بپذیرم، 
به خاطر انجام تکليف است. آقاي ]جاسم[ جادري ]نماینده دشت آزادگان[ آمد. براي 

سوسنگرد کمک خواست و خواستار تاکيد به وزارت نفت براي گاز کشي شهر شد. 
در جلسه علني بعد از تنفس، چهار نفر از اعضای جریان رادیکال و یک نفر مقبول 

الطرفين  رأي آوردند2. 
1- در ایــن نطــق آمــده اســت: »از حضــرت امــام امــت، ایــن بــزرگ مــرد تاریــخ، خيلــی متشــکریم کــه بــه خواســت نمانيــدگان مجلــس و اعضــای 

ــاز  ــد. ب ــب گــروه مســئول فرمودن ــی کــه در ترکي ــا راهنمایی های ــون اساســی را، ب ــد و راه اصــالح قان ــذول فرمودن ــی، توجــه مب ــی قضای شــورای عال

کردنــد در گذشــته در ســر راه دســتگاه های اجرایــی و قضایــی کشــور مشــکالتی وجــود داشــته و در آینــده نيــز ایــن مشــکالت اضافــه می شــد. ایــن 

اقــدام کــه از ســوی نماینــدگان مجلــس آغــاز شــد و خوشــبختانه معلــوم شــد کــه نظــر حضــرت امــام هــم در باطــن، چنيــن چيــزی بــوده اســت و  اینهــا 

ــر  ــع، آگاه و مدب ــری قاط ــب رهب ــا و مواه ــام م ــای نظ ــت. از ویژگی ه ــازنده اس ــا و س ــد، راهگش ــار کردن ــوری اظه ــت جمه ــه ریاس ــان ب را در نامه ش

انقــالب  در ایــن مقطــع، ایــن اســت کــه حضــرت امــام، کارهــای بســيار بــزرگ را بــدون اینکــه مشــکلی بــرای جامعــه ایجــاد کنــد، انجــام می دهنــد. 

ــه صــورت ســازنده و مطلــوب  ــا بحــران و مشــکالت متعــدد همــراه اســت، در کشــور مــا، ب ــا، ب کارهایــی کــه معمــوالً در نظام هــای تثبيــت شــده دني

ــن امــت  ــر ســر ای ــت را ب ــام ام ــد ســایه حضــرت ام ــم. خداون ــن 10 ســال دیده ای ــادی در ای ــای زی ــه ه ــورد، نمون ــن م ــت، انجــام می شــود و در ای مل

فــداکار، ایثارگــر و هوشــيار، مســتدام بــدارد و اميدواریــم مســئوالن و کســانی کــه مخاطــب حضــرت امــام هســتند و امــام آنهــا را انتخــاب کرده انــد 

ــد. مــن از  ــد، انجــام دهن ــن کن ــی تأمي ــه خوب ــع نظــام را ب ــی کــه مناف ــه صورت ــه را ب ــن وظيف ــد ای ــد، بتوانن و کســانی هــم کــه مجلــس انتخــاب می کن

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 کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، نطــق هــای پيــش از دســتور ســال 1368، جلــد ششــم،«  

دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

2- نماینــدگان منتخــب بــرای شــورای بازنگــری قانــون اساســی عبــارت بودنــد از : آقایــان حســين هاشــميان 129 رأی، عباســعلی عميــد زنجانــی 128  

رأی، اســداهلل بيــات 126 رأی، نجفقلــی حبيبــی 111 رأی و ســيد هــادی خامنــه ای 105 رأی. 
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و  کردم  صحبت  هم  من  دارند.  کار  گزارش  آمدند  قضایي  پليس  اعضای  عصر 
غالمرضا  ]آقایان  و  خوزستان  استاندار  ميردامادی[  محسن  ]آقای  نمودم1.  تشویقشان 
فروزش و عيسی کالنتری[ وزراي جهاد سازندگی و کشاورزي آمدند. درباره اهميت 
کشاورزي خوزستان و لزوم تمرکز در مدیریت آن مذاکره کردیم. قرار شد طرح تمرکز 
را تا دو ماه دیگر بياورند؛ همچنين برنامه توسعه عمران را که در برنامه پنجساله بگنجانيم.

آقاي ]اکبر[ ترکان ]رئيس سازمان صنایع دفاع[ آمد؛ عازم چين است. گزارش سفر 
به یوگسالوي و مطالعه درباره تانک  4 را داد. قرار شد پس از بررسي تانک هاي چين،  
موافق  سپاه[  و  ]دفاع  وزارت  دو  ادغام  با  نمایيم.  تصميم گيري  چکسلواکي  و  شوروي 

است. او تذکراتي درباره ارتش داد. 
به خانه آمدم. شب دکتر والیتي آمد و گزارش سفر به ژنو را داد. در ابتداي کار،  
]آقای خاویر پرز دکوئيار[ دبيرکل ]سازمان ملل[ به نفع عراق حرف زده و پس از برخورد 
محکم هيأت ایران، تغيير لحن داده است. عراقي ها روي مذاکره خصوصي تکيه داشته اند 

1- بــه مناســبت ســالروز تشــکيل ســازمان پليــس قضایــی جمعــی از مســئولين و پرســنل ایــن ســازمان بــا آقــای هاشــمی دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار 

ــه اطــالع  ابتــدا آقــای عبــاس هاشــمی رئيــس ســازمان پليــس قضایــی گزارشــی از عملکــرد 9 ســاله ایــن نهــاد و برنامه هــای آینــده ایــن ســازمان را ب

جانشــين فرمانــده کل قــوا رســاند. ســپس آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه چگونگــی و اهــداف تشــکيل ایــن ســازمان اظهــار داشــت: »چهره هــای نورانــی 

ــرای  ــی ب ــای خوب ــم کاره ــا بتواني ــذر م ــن رهگ ــه از ای ــرده ک ــده ک ــان زن ــن همچن ــد را در م ــن امي ــته ایم ای ــش داش ــا از پي ــه م ــی ک ــما و اطالعات ش

جامعه مــان انجــام بدهيــم. پليــس قضایــی بایــد اشــکاالتی را کــه در ســایر نظام هــای قضایــی وجــود دارد برطــرف کنــد. از مســائلی کــه از اول تاکنــون 

در مــورد پليــس قضایــی مــد نظــر بــوده اســت مســأله تحصيــالت، تخصــص و عدالــت بــود کــه همچنــان مــالک می باشــد. اگــر چنيــن مجموعــه ای بــا 

ایمــان و اطالعــات الزم در اختيــار قضــات و دســتگاه قضایــی باشــد تحقيقــاً بــرای ســرعت و صحــت کار و بــرای آســایش خاطــر مــردم مؤثــر اســت. 

در حــال حاضــر کــه شــورای عالــی قضایــی و مجلــس بــه فکــر اصــالح امــور هســتند و بــه خدمــت امــام پيشــنهاد دادنــد تــا قانــون اساســی در جهــت 

تســریع کارهــا اصــالح بشــود و یــک بخــش آن هــم مربــوط بــه مســائل دســتگاه قضایــی اســت کــه خــود آقایــان هــم پيشــقدم شــدند، امــام هــم کــه 

معمــوالً همچــون پزشــکی حــاذق نبــض جامعــه در دستشــان می باشــد و نيازهــای جامعــه را می داننــد، ســریعاً ایــن درخواســت را پذیرفتنــد و دســتور 

ــد بهتــری قــرار بگيــرد. ســرعت عمــل یــک اصــل جــدی قضایــی در  ــون اساســی کار قــوه قضایــی در رون ــا اصــالح قان ــد. مــا اميدواریــم کــه ب دادن

اســالم می باشــد. اســالم مایــل نيســت کــه پرونده هــا مدت هــا طــول بکشــد و نــزاع و درگيری هــا معمــوالً کينــه مــی آورد و دو طــرف را نســبت بــه هــم 

بدبيــن می کنــد و ایــن بدبينــی باعــث شکســته شــدن صفــای جامعــه می گــردد. در کنــار حــل مشــکالت قانونــی، مشــکالت شــما هــم بایــد مــورد توجــه 

قــرار بگيــرد تــا دســتگاه قضایــی بتوانــد بــا نيازهــای مهــم مــردم ســریع تر و قاطع تــر برخــورد بکنــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، 

ــر نشــر معــارف انقــالب. ســخنرانی های ســال 1368،« دفت
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که انجام نشده. قرار است از کانال ]برزان تکریتي [ برادر ]ناتني [ صدام، در ژنو با نماینده 
ما انجام شود؛ با وساطت یک نفر از سازمان اخوان المسلمين. 

چهارشنبه 6 اردیبهشت     19 رمضان 1409            26 آوریل   1989

به مجلس رفتم. کارهاي عقب مانده را انجام دادم. آقاي ریاضي آمد. درباره همکاري با 
هيأت بررسي خریدهاي نظامي در ستاد کل ]فرماندهی کل قوا[ مشورت کرد. 

آقاي سيدعباس موسوي از رهبران حزب اهلل لبنان آمد. درباره وضع جدید لبنان که 
با جنگ مسيحيان و مسلمانان پيش آمده، گزارش داد. او از توطئه هاي پشت پرده نگرانی 
داشت و خواستار کمک بيشتر ایران به لبنان و مردم فلسطين بود. تحليلشان این است که 

مسائل لبنان براي انحراف توجهات از مسأله فلسطين است1. 
عصر کارهاي دفترم  را انجام دادم و به دفتر آقاي رئيس جمهور رفتم. اولين جلسه 
هيأت بازنگري قانون اساسي تشکيل و هيأت رئيسه انتخاب شد: آقایان مشکيني، خامنه اي، 
]محمد[ یزدي، ]حسن[ حبيبي و من. قرار شد چهار کميسيون درست کنيم و جلسات در 

سالن مجلس باشد. 
با  برقرار شد. درباره مرجع همکاري  افطار، جلسه مجمع تشخيص مصلحت  از  بعد 
نهضت هاي اسالمي خارج از کشور مذاکره شد. قرار شد کميسيوني مرکب از سپاه و  
وزرات خانه هاي اطالعات و امور خارجه باشد و وزیر خارجه حق وتو داشته باشد. دیر 

وقت به منزل رسيدم.

1- آقــای هاشــمی در دیــدار اعضــای شــورای حــزب اهلل لبنــان بــر ضــرورت وحــدت تمامــی نيروهــای اســالمی و ملــی لبنــان بــه منظــور خنثــی کــردن 

ــار دیگــر آمادگــی کامــل جمهــوری  ــدار ب ــد کــرد. ایشــان در ایــن دی ــی، صهيونيســم بين المللــی و عوامــل سازشــکار تأکي توطئه هــای اســتکار جهان

ــی از  ــز گزارش ــان ني ــزب اهلل لبن ــری ح ــورای رهب ــرد. ش ــالم ک ــه اع ــلمانان منطق ــطين و مس ــردم فلس ــالمی م ــام اس ــت از قي ــران را در حمای ــالمی ای اس

ــه کــرد.  ــرد، ارائ ــن دو ســرزمين صــورت می گي ــه مســلمانان ای ــر علي ــای اســتعماری صهيونيســتی کــه ب ــان و فلســطين و توطئه ه ــای لبن درگيری ه
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پنجشنبه 7 اردیبهشت      20 رمضان 1409              27 آوریل   1989

ستاد  ]رئيس  شهبازي  تيمسار  رفتم.  قوا[  ]کل  فرماندهي  دفتر  به  صبح  ونيم  نه  ساعت 
مشترک ارتش[ درباره همراهان نظامي در سفر شوروي پرسيد. آقاي علي جنتي درباره 

کارهاي دفتر ]فرماندهی کل قوا[ مراجعات داشت. 
آقایان ]موسی[ رفان ]فرماندهی نيروی هوایی سپاه[ و ]حسين[ دهقان آمدند وگزارش 
تکليف  نمي شوند، چون  تدارک  ناراضي اند. خوب  دادند؛  را  سپاه  هواي  نيروي  وضع 
آینده معلوم نيست. آقاي اکبري آمد. گزارش وضع نيروهاي ]ناظر صلح سازمان ملل[ 
یونيماک  را داد و از سختگيري ساحفاجا  ]= سازمان حفاظت اطالعات ارتش[ و از کمي 
تدارک گله کرد. آقاي ]ابراهيم[ سنجقي آمد و مشورت کرد که مسئوليت بازرسي سپاه 

را بپذیرد. 
عصر هيأت مدیره کانون بازنشستگان نظامي و انتظامي آمدند. گزارش وضع را دادند 

اولین جلسه هیئت بازنگری قانون اساسی
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و نيازها را گفتند. از توجه من به کانون ابراز رضایت کردند. حدود دویست هزار بازنشسته 
نيروهاي مسلح دارند. سرهنگ غالم رضایي رئيس کارخانه تعمير تانک مسجدسليمان 

آمد و از کار شکني انجمن اسالمي گله کرد. 
بودجه  تقسيم  نيروي زميني سپاه و  فيروزآبادي آمد. درباره ستاد  آقاي ]سيدحسن[ 
دفاعي مذاکره شد. بچه ها  به مراسم شب احياء رفته اند و من  در خانه تنها هستم. قسمت 

عمده شب را به دعا و مطالعه گذراندم.

جمعه 8 اردیبهشت       21 رمضان 1409                 28 آوریل   1989

]امروز به مناسبت سالروز شهادت اميرالمومنين علی)ع( تعطيل بود.[ در منزل بودم. بيشتر 
وقتم  به مطالعه گذشت. چون دیشب کم خوابيده بودم تا ساعت نه صبح خواب  بودم. 
مطهري  از شهيد  اسالمي  اقتصاد  درباره  کتابي  انتشار  درباره  آمد.  مطهري  همسر شهيد 

مشورت کرد. 
شب تلفني با آیت اهلل خامنه اي درباره ]شورای بازنگری[ اصالح قانون اساسي حرف 
زدیم. گفتم به خاطر سفر ایشان به چين،  براي اداره بحث از سفر به بندرعباس براي مانور 

دریایي خودداري کنم؛  ایشان موافق نبود.

شنبه 9 اردیبهشت       22 رمضان 1409                    29 آوریل   1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رفتم. از اداره قوانين براي برنامه جلسات هيأت بازنگري 
قانون اساسي آمدند. آقایان ]مجيد[ انصاري و ]اسحاق[ جهانگيري براي مشورت در مورد 

کاندیداي نمایندگي کرمان و تذکراتي درباره اصالح قانون اساسي آمدند. 
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عصر جلسه هيأت رئيسه هيأت بازنگري براي بررسي شيوه اداره جلسات را داشتيم. 
نامه  آئين  از  ماده  و چند  تشکيل  پارلمان  در  هيأت  اول  از ظهر، جلسه  بعد  پنج  ساعت 

تصویب شد. آنها افطار مهمان مجلس بودند.
شب جلسه سران قوا در دفتر من بود. درباره سفر آقاي رئيس جمهور به چين و اهميت 

تحکيم روابط با این کشور و طرح هاي مهم اقتصادي صحبت شد. 
نيرو،   وزیر  نبوی[  بهزاد  و  ایروانی  محمد جواد  زنگنه،  نامدار  ]بيژن  آقایان  با  تلفني 
وزیر اقتصاد و وزیر صنایع سنگين درباره موضوعات همکاري با شوروي صحبت کردم 
که زمينه را براي تصميم نهایي در سفرم به این کشور آماده کنند. ساعت ده شب به خانه 

رسيدم. 
نامه اي از امام خطاب به آقاي مشکيني ]رئيس مجلس خبرگان رهبری[  رسيد که نظر  
داده بودند الزم نيست رهبر مرجع باشد و کافي است که مجتهد عادل باشد. تعدادي از 
اعضای شورا نظرشان این است که نباید قيد مرجعيت حذف شود، با این نامه البد تغيير 

راي مي دهند1.

1- در ایــن نامــه آمــده اســت: »بســم اهلل الرحمــن الرحيــم، حضــرت حجــت االســالم والمســلمين جنــاب آقــای حــاج شــيخ علــی مشــکينی - دامــت 

افاضاتــه. پــس از عــرض ســالم، خواســته بودیــد نظــرم را در مــورد متمــم قانــون اساســی بيــان کنــم. هــر گونــه آقایــان صــالح دانســتند عمــل کننــد. 

مــن دخالتــی نمــی کنــم. فقــط در مــورد رهبــری، مــا کــه نمی توانيــم نظــام اســالمی مان را بــدون سرپرســت رهــا کنيــم. بایــد فــردی را انتخــاب کنيــم 

کــه از حيثيــت اســالمی مان در جهــان سياســت و نيرنــگ دفــاع کنــد. مــن از ابتــدا معتقــد بــودم و اصــرار داشــتم کــه شــرط »مرجعيــت« الزم نيســت. 

مجتهــد عــادل مــورد تأیيــد خبــرگان محتــرم سراســر کشــور کفایــت می کنــد. اگــر مــردم بــه خبــرگان رأی دادنــد تــا مجتهــد عادلــی را بــرای رهبــری 

حکومتشــان تعييــن کننــد، وقتــی آنهــا هــم فــردی را تعييــن کردنــد تــا رهبــری را بــه عهــده بگيــرد، قهــری او مــورد قبــول مــردم اســت. در ایــن صــورت 

او ولــی منتخــب مــردم می شــود و حکمــش نافــذ اســت. در اصــل قانــون اساســی مــن ایــن را می گفتــم، ولــی دوســتان در شــرط »مرجعيــت« پافشــاری 

کردنــد، مــن هــم قبــول کــردم. مــن در آن هنــگام می دانســتم کــه ایــن در آینــده نــه چنــدان دور قابــل پيــاده شــدن نيســت. توفيــق آقایــان را از درگاه 

خداونــد متعــال خواســتارم. والســالم عليکــم و رحمــت اهلل و برکاتــه. 68/2/9 روح اهلل الموســوی الخمينــی«  کتــاب »صحيفــه امــام«، جلــد بيســت و 

یکــم، صفحــه 350، مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام خمينــی)ره(.



106

یکشنبه 10 اردیبهشت      23 رمضان 1409              30 آوریل   1989

دیشب کم خوابيدم. ساعت هفت و نيم صبح به مجلس رسيدم و کارهاي عقب مانده 
ماندم. در دفترم آقاي ]سيدحسين[ موسوي  تا ساعت ده  انجام دادم. در جلسه علني  را 
بنياد امور مهاجرین  تبریزي ]نماینده تبریز و عضو کميسيون اصل 90[ آمد. به شکایت 
در خصوص سخت گيري کميسيون اصل 90 جواب داد. مدعي است وضع بنياد خيلي 
بي نظم است؛ گفتم پيگيري کنند. در مورد سفرم به آذربایجان و مسائل رهبري صحبت 

کرد. 
]سرتيپ محمد حسين جاللی[ وزیر دفاع آمد. از بانک مرکزي به خاطر عدم پرداخت 
اعتبار ارزي سال گذشته وزارت دفاع شکایت آورد؛ قرار شد رسيدگي کنم. عصر جلسه 
افطار  تصویب شد.  نامه  آئين  از  دیگری  بخش  داشتيم.  اساسي  قانون  بازنگري  شوراي 
جمعي از اعضای شورای مذکور مهمان مجلس بودند. تا ساعت هشت ونيم شب کارهاي 

دفتر را انجام دادم. 
تلفني با آیت اهلل خامنه اي قرار گذاشتيم که سياست هاي بازسازي منتشر شود. به خانه 

آمدم. بچه ها نبودند.

دوشنبه 11 اردیبهشت       24 رمضان 1409                   1 مي   1989

ساعت نه ونيم صبح  به مجلس رسيدم. کارهاي دفترم را انجام دادم. آقاي ]رضا[ امراللهي 
]رئيس سازمان انرژی اتمی[ آمد و براي سرعت کار انرژي هسته اي استمداد کرد. اعضای 
کميسيون کشاورزي مجلس آمدند. درباره طرح ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت 
کشاورزي مشورت کردند. اکثریت آنها  مخالف  هستند. تابع نظرات کارشناسي هستيم. 
بازار  به  ارز  تزریق  درمورد  آمد.  مرکزي  بانک  رئيس  قاسمی[   مجيد  ]آقای  ظهر 
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دستگاه ها درخصوص  اتهامات  از  و  ریال گفت  ارزش  ازکاهش  براي جلوگيري  آزاد 
کندکاري بانک مرکزي دفاع کرد. 

ساعت چهار بعد از ظهر جلسه شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ آغاز شد. آئين نامه را 
تمام کردیم و کميسيون ها تشکيل گردید1. افطار مهمان مجلس بودند. بعد از افطار جلسه 
برنامه جلسه فردا را  تاسيس کنيم.   هيأت رئيسه شورا داشتيم. تصميم گرفتيم دبيرخانه 

تنظيم کردیم. عفت،  یاسر و سارا  به مجلس آمدند. با هم به خانه برگشتيم.

1- شــورای بازنگــری قانــون اساســی چهــار کميســيون تشــکيل داده بــود: کميســيون اول، بررســی مســایل رهبــری و مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام 

بــه ریاســت آیــت اهلل موســوی اردبيلــی، کميســيون دوم، بررســی مســایل مربــوط بــه تمرکــز در مدیریــت قــوه قضائيــه بــه ریاســت آیــت اهلل مشــکينی، 

کميســيون ســوم، تمرکــز در قــوه مجریــه بــه ریاســت آیــت اهلل خامنــه ای و کميســيون چهــارم، مربــوط بــه تمرکــز در مدیریــت صداوســيما  و تعييــن 

تعــداد نماینــدگان مجلــس بــه ریاســت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی.

جلسه هیئت بازنگری قانون اساسی
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سه شنبه 12 اردیبهشت       25 رمضان 1409                  2 مي   1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم. تا ظهر کارهاي دفتري و قرائت گزارش ها  انجام 
و  شوروي  به  سفر  درباره  آمد.  ]نماینده تهران[  الري  موسوي  ]عبدالواحد[  آقاي  شد. 
برنامه هاي سفر و همراهان از مجلس و غير مجلس سئواالتي کرد؛ سياست کار را توضيح 

دادم. 
به آقای سعيدالذاکرین ]رئيس روابط عمومی[ گفتم دبيرخانه شوراي بازنگري ]قانون 
بازنگري چند  تشکيل دهد. دو ساعتي خوابيدم. در جلسه عمومي شوراي  را  اساسی[  
از اعضا درباره رهبري صحبت کردند. من هم  صحبت مختصري کردم. حرف ها  نفر 
خوب و هم جهت بود. معموالً در جهت عدم ضرورت قيد مرجعيت و ضرورت اجتهاد 
و عدالت و قدرت مدیریت بود. آخر وقت کميسيون ها تشکيل جلسه دادند. کميسيون 
ما هم تشکيل شد و هيأت رئيسه و برنامه کار مشخص شد. من رئيس کميسيون هستم. 
اولين جلسه عصر پنجشنبه است. افطار در دفترم بودم و تا ساعت نه کارها را انجام دادم. 
تعزیرات  پيشنهاد  آمار،  مسئول  کردم.  شرکت  مصلحت  تشخيص  مجمع  جلسه  در 
تخلفات در اسناد و تسهيالت را آورد و توضيحاتي داد. ادامه بحث به جلسه بعد موکول 
شد. ]آقای عبدالحسين وهاجی[  سرپرست وزارت بازرگاني گزارش پيشرفت کار کنترل 
رسالت  و  کيهان  روزنامه های  خصوص  به  و  مطبوعات  کارشکني  از  داد.  را  قيمت ها 
شکایت کرد. قرار شد پيگيري کنيم. بخشي از مقررات مربوط به تمرکز اطالعات هم 

تصویب شد. ساعت  ده ونيم شب به خانه رسيدم.

چهارشنبه 13 اردیبهشت       26 رمضان  1409             3 مي   1989

تا ساعت ده صبح در جلسه علني بودم. به دفترم آمدم. ]آقای احمد طاها[ نماینده بوکان 
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آمد. نيازهاي حوزه انتخابيه اش را گفت؛ کمبود و نياز زیاد است. کردستان عموماً چنين 
این  از  با استحقاق شهرستان شدن،  نبودن،  به خاطر شهرستان  بوکان  وضعي دارد، ولي 
درباره  مطالبي  و  آمد  سروستان  نماینده  فارستانی[  احمد  ]آقای  است.  عقب تر  جهت 

کيفيت رسيدن به سربازها و مخصوصاً افراد آسيب دیده گفت.
همکاري  جنگ  برمحور  دوره  این  اول  از  که  مجلس  نمایندگان  از  جمعي  ظهر 

داشته اند،  آمدند. درباره جنگ و صلح و نيروهاي مسلح مذاکره شد. 
بود.  مقدماتي  و  کلي  بحث ها  داشت.  جلسه  اساسي  قانون  بازنگري  شوراي  عصر 
درباره مجمع تشخيص مصلحت، تمرکز در قوای مجریه و قضائيه صحبت شد. افطار را 
با جمعي از اعضاي شورا صرف کردیم.  سپس جلسه هيأت رئيسه شورای بازنگری را 
داشتيم. آقاي ]علی محمد[  بشارتي اطالع داد که مشکل پاسپورت  ایراني هاي خارج از 

کشور رفع شده است.
عربستان سعودي رسماً اطالع داد که با انجام مراسم برائت ]از مشرکين[ در حج به 
نفر در سال جاري قبول  تا هفتادوپنج هزار  طور محدود موافق است و تعداد زائران را 

کرده است. ما خواهان یکصدوپنجاه هزار نفر هستيم. 

پنجشنبه 14 اردیبهشت        27 رمضان 1409                   4 مي   1989

ساعت نه ونيم صبح به دفتر فرماندهي ]کل قوا[  رسيدم. ماشين چاپ اسکناس تقلبي ضد 
انقالب را که از داخل پاکستان از دست اشرار گرفته بودند، با  نمونه هاي اسکناس هاي 
چاپ تقلبي آوردند. نيروهاي سپاه  شصت کيلومتر در عمق بلوچستان پاکستان رفته اند و 
با کشتن محافظان ماشين، آن را به داخل انتقال داده اند. گزارشي از شيوه ها و مراکز چاپ 
اسکناس تقلبي ایران را دادند. معلوم است که قضيه شکل اخالل اقتصادي دارد. درباره 

راه هاي رفع این مزاحمت مذاکره کردیم. قرار شد اقدام شود. 
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زیردریایي  آميز  موفقيت  آزمایش  گزارش  آمدند.  سپاه  نظامي  صنایع  ]مسئوالن[ 
ساخت سپاه را  دادند و براي ادامه کار مذاکره کردند. قرار شد با همکاري پاکستان که 

اخيراً پيشنهاد شده، به کار سرعت بدهيم. درباره صنایع نظامي سپاه مذاکره شد. 
دکتر ]حسن[ فيروزآبادي آمد و مسائل جاري ستاد کل را مطرح کرد. سپس وزراي 
براي  سپاه  و  دفاع  بودجه،  صنایع سنگين،   و  برنامه    ، امور خارجه  اطالعات،  کشور، 
مذاکره و تهيه بخش دفاعي برنامه پنج ساله آمدند. دوساعت مذاکره کردیم.  تصميمات 

الزم اتخاذ و مقدار ارز پنج ساله و شيوه کار و استراتژي مشخص شد. 
به مجلس رفتم. پس از استراحت، ساعت چهار بعد از ظهر جلسه کميسيون بازنگري 
اسالمي  شوراي  به  ملي  شوراي  مجلس  نام  تعویض  موارد  شد.  تشکيل  اساسي  قانون 
مشخص شد؛ حدود چهل مورد است. ارائه گزارش ماده واحده به شورا تصویب شد. 
به  تصميم  ولي  شد  مفيدي  مذاکرات  وسيما،  صدا  مدیریت  و  نمایندگان  تعداد  درباره 
نه شب  تا ساعت  مهمانان در مجلس صرف شد.  با  افطار  بعد موکول گردید.  جلسات 

کارها را انجام دادم. به خانه آمدم. بچه ها به  مهماني رفته اند. 
فيروزآبادي  حسن[  ]سيد  و  ارتش[  هوایی  نيروی  ]فرمانده  ستاري  ]منصور[  آقایان 
گزارش دادند که یک هواپيماي مسافربري از مرز عراق وارد ایران شده و به طرف تهران 
تهران  باشد. دستور مواظبت دادم. فرودگاه  پيش مي آید؛ محتمل است که ربوده شده 
بسته شد. بعد از مدتي خبر دادند که هواپيما پاکستاني است، راه را گم کرده و در ترکيه 
به عراق منحرف شده و سپس اصالح مسير کرده و اکنون به سوي پاکستان مي رود. گفتم 

باز هم پيگيري کنندکه مطمئن شوند گزارش و ادعا درست باشد.

جمعه 15 اردیبهشت       28 رمضان 1409                      5 مي   1989 

انبوه  نماز جمعه حضور  براي خطبه ها مطالعه کردم. در مراسم  تا ساعت ده ونيم صبح 



111

مردم به خاطر روز قدس چشمگير بود. در خطبه ها به شدت به سياست غرب و مخصوصاً 
آمریکا در مورد فلسطين حمله کردم. عصر به استراحت و مطالعه گذشت. رادیو صدای 
بيدار  به خاطر دیر  داد.  نشان  امروز من  اظهارات  به  آمریکا عکس العمل خشمگينانه اي 
شدن سحر - پنج دقيقه به اذان صبح - و کم غذا خوردن، امروز ضعف بيشتري احساس 

مي کردم.

نماز جمعه روز قدس
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شنبه 16 اردیبهشت       29 رمضان 1409                       6 مي   1989

آمریکا،  عکس العمل  و  خشم  گزارش ها  در  رسيدم.  مجلس  به  صبح  ونيم  نه  ساعت 
اسرائيل،  انگليس و فرانسه درخصوص اظهارات دیروز من در نماز جمعه به وسعت نشر 

یافته است. 
آقاي ]عبدالحسين[ مقتدایي نماینده آبادان آمد. او از عدم توجه مدیرعامل پاالیشگاه 
آبادان نسبت به کارکنان موجود زمان جنگ در آنجا شاکي بود. در مورد اتهامات رقبایش 
از خود دفاع کرد. آقاي ]محسن[ رفيق دوست ]مشاور لجستيک جانشين فرمانده کل قوا[ 
آمد. گزارش کار تعاوني براي تهيه مسکن سپاه را داد و خبر داد که آقاي ]ابولفضل[ 
نيازها گفت.  باریم و وارد کردن  برکنار کرده است. در مورد صدور  را  ]بينا[   توکلي 
بودجه  و  ارز  تسهيالت در گرفتن  براي  ]= سازمان صنایع دفاع[ آمدند.  مدیران ساصد 
با  از کارهاي تکراري  براي صرفه جوئي در بودجه  استمداد کردند. نصيحت کردم که 

سپاه بپرهيزند. 
عصر تا ساعت شش در دفترم کار کردم. آقاي ]محمد محمدی[ ري شهري ]وزیر 
اطالعات[، تلفني ماجراي سوء استفاده در شرکت ]توليد لوازم خانگی[ فيلکو و اینکه 

پرونده به دادستاني رفته را گفت.

یکشنبه 17 اردیبهشت       1 شوال 1409                          7 مي   1989

در خانه بودم. عمده وقتم پيش از ظهر به مالقات هاي بي برنامه گذشت. بستگان و دوستان 
بعد از زیارت امام و قبل از رفتن به زیارت امام آمدند. در گزارش هاي خبري تبليغات 
وسيعي عليه اظهارات من در روز جمعه در رسانه هاي غربي مشاهده مي شود. هم ناراحتند 
و هم سوژه خوبي به دست آورده اند. دوستان هم از عواقب کار نگرانند؛ بعضي ها پيشنهاد 
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امام در سپاه و جهاد سازندگی[  ]نماینده  نوري  دارند. عصر آقاي عبداهلل  تعدیل  نوعي 
آمد. درباره سپاه گزارش داد و درخصوص مسائل بازنگري قانون اساسي مشورت کرد.

دوشنبه 18 اردیبهشت       2 شوال 1409                     8 مي   1989

تبليغاتي  از شانتاژ  به مجلس رسيدم. گزارش ها همچنان حکایت  نيم صبح  و  نه  ساعت 
مجلس  کارکنان  از  ]یکی  قيصر  آقاي  دارد.  جمعه  نماز  در  من  اظهارات  درباره  غرب 
بازنگري قانون اساسي آورد. ]آقای محمد جواد  ،  اسنادي براي کار  شورای اسالمی[ 
ایروانی[  وزیر اقتصاد آمد. درباره زمينه هاي همکاري با روس ها که بنا است در سفر من 
نهایي شود، گزارش داد: توسعه کارخانه ذوب آهن، احداث دو سد روي رودخانه ارس،  
احداث دو سد  روي رودکارون، ریخته گري اسفراین، راه آهن سرخس – مشهد -  بافق، 

توسعه بازرگاني در مقابل خرید کاال،  عالوه بر معامالت تسليحاتي. 
به  مردم  عالقه  و  مردم  فقر  از  داد؛  را  آنجا  گزارش  آمد.  شمالي  یمن  در  سفيرمان 
گرفت  اجازه  و  داد  را  تجاري  معامالت  باب  بازکردن  پيشنهاد  و  گفت  ایران  انقالب 
بود  از آقاي ]طاهر[ احمدزاده آورده  پيغامي  رئيس مجلس آن کشور را دعوت کنند. 
که مالقات خواسته است. با آقاي خامنه اي درباره قوه اجرایي و تعدیل گفته هاي جمعه 

صحبت کردم. 
عصر به دانشگاه تهران رفتم و در سمينار شهيد مطهري درباره »شهيد مطهري و عدالت 
اجتماعي« صحبت کردم1. در دفترم کميسيون چهارم بازنگري قانون اساسی جلسه داشت. 
ــم و  ــارزه اســالمی از فکــر آیــت اهلل مطهــری کــه یــک عال ــود کــه دوره مب ــزی نب ــت اجتماعــی چي ــن ســخنرانی آمــده اســت: »مســأله عدال 1- در ای

انســان متعهــد اســالمی اســت دور بمانــد. واژه  عدالــت اصــوالً یکــی از واژه هــای مطلــوب مکتب هــای اجتماعــی اســت و در اســالم و ابعــاد فلســفی، 

اجتماعــی، سياســی، فقهــی، قضایــی و اخالقــی آن جایــگاه عظيمــی دارد. مشــکلی کــه در زمــان ایشــان وجــود داشــت ایــن اســت کــه افــراط و تفریطــی 

در برداشــت از عدالــت اجتماعــی وجــود داشــت. شــهيد مطهــری در ایــن شــرایط می خواســت عدالــت اجتماعــی را بــرای انســان های مبــارز توضيــح 

دهــد و طبيعــی بــود کــه ایــن نظریــات تــا حــدی مطلــوب منافقيــن نبــود. آنهــا آن موقــع ایشــان را متهــم می کردنــد کــه عدالــت اجتماعــی را منحــرف 
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تعداد  درباره  آمدند.  کارشناسانش  و  کشور  وزیر  محتشمی پور[  اکبر  علی  سيد  ]آقای 
بياورند.  را  خودشان  اصالحي  پيشنهادي  متن  شد  قرار  شد.  مذاکره  مجلس  نمایندگان 
آقاي رئيس جمهور امروز به سوي چين و کره شمالي حرکت کردند. تا ساعت نه شب 

در دفترم کار کردم و به خانه آمدم.

سه شنبه 19 اردیبهشت       3 شوال 1409                     9 مي   1989

هم  فائزه  و  فاطي  رفتيم.  ]مهرآباد[  فرودگاه  به  یاسر  و  عفت  همراه  صبح  شش  ساعت 
آمدند. با هواپيما به سوي کيش پرواز کردیم. فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند. عفت 
و همراهان در کيش ماندند و ما پس از انجام مراسم تشریفاتي، با هلي کوپترها به سوي 
ــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368،«  ــد  کت ــد.« رجــوع کني ــن مســأله طــرد کردن ــه خاطــر همي ــد و در اواخــر ایشــان را ب می کن

دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

استقبال رسمی در فرودگاه کیش
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منطقه مانور دریایي پرواز کردیم. روي عرشه ناو خارک فرود آمدیم. 
تا ساعت پنج بعد از ظهر آنجا بودیم. هوا شرجي بود. مانور را دیدیم1. مانور آبي 
- خاکي و پياده کردن نيرو در ساحل دشمن را خوب انجام ندادند. ناهار را در باشگاه 

افسران ناو و چاي عصرانه را در باشگاه درجه داران صرف کردیم. 
و  بندرلنگه  بين  نظرم سواحل  به  آمدیم.  بندرعباس  به  از خط ساحلي  هلي کوپتر  با 
بندرعباس جالب و قابل استفاده و عمران آمد. رودخانه هاي پرآبي دارد و نبایستي تاکنون 

غير معمور بماند. 

1- مانــور بــزرگ ذوالفقــار 4 کــه از چهــار روز پيــش در آب هــای خليج فــارس و تنگــه هرمــز شــروع شــده بــود، در مرحلــه نهایــی اش بــا اســتقرار آقــای 

هاشــمی رفســنجانی جانشــين فرمانــده کل قــوا بــر روی عرشــه نــاو ســر فرماندهــی خــارک بــه انجــام رســيد. در ایــن مرحلــه از مانــور، تاکتيک هــای 

ــروازی و  ــه یگان هــای پ ــه نيروهــای دشــمن فرضــی اجــرا شــد و طــی چنــد مرحل تهاجمــی ســربازان نيــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی علي

ــک  ــای موش ــدرو و هلی کوپتره ــای تن ــان ناوچه ه ــه همزم ــی، حمل ــمن فرض ــره دش ــه جزی ــدازی ب ــن تيران ــات تمری ــور، عملي ــده در مان ــرکت کنن ش

انــداز بــه یگان هــای شــناور و درخواســت پشــتيبانی از ســتاد نيــروی هوایــی مســتقر در منطقــه عملياتــی بــا بهره گيــری از تجهيــزات پيشــرفته نظامــی بــا 

موفقيــت اجــرا شــد. در جریــان دیــدار جانشــين فرمانــده کل قــوا از مانــور ذوالفقــار 4، بــه احتــرام ایشــان 21 تيــر تــوپ شــليک شــد. 

بازدید از مانور ذوالفقار ۴
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در بندرعباس از به آب افتادن زیردریایي سابحات 2 سپاه بازدید کردیم. کار مهمي 
شده ولي هنوز راه زیادي تا داشتن زیر دریایي عملياتي مانده است. 

از بازسازي ناو سبالن که در حمله آمریکایي ها منهدم شده بود، بازدید کردیم. انصافاً 
در بازسازي ابتکارات و خالقيت هاي قابل تحسيني دیده مي شود. به فرودگاه رفتيم. عفت 
و بچه ها به شهر رفته بودند. ناچار شدیم صبر کنيم. از فرصت استفاده کردیم و مصاحبه اي 
با تلویزیون انجام دادم. مقداري از حرف هاي خطبه جمعه را در خصوص عکس العمل 
فلسطيني ها نسبت به غربي ها را تعدیل کردم1. ساعت یازده شب به تهران رسيدیم و به 
ــور نشســت و  ــن مان ــی ای ــه ارزیاب ــار - 4« ب ــور »ذوالفق ــی مان ــه پایان ــد خــود از چگونگــی اجــرای مرحل ــان بازدی ــوا در پای ــده کل ق 1- جانشــين فرمان
گفــت: »آنچــه کــه بــرای مــن در ایــن مانــور مهــم بــود، آمادگــی و امکانــات نيــروی دریایــی بــود کــه شــناورها و ابــزار ایــن نيــرو را خــوب و عملياتــی 
نــگاه داشــته اند. بــه خصــوص بعــد از فرصــت خوبــی کــه بــه دستشــان آمــده بــود. نمونه هایــی از ناوهــا و ناوچه هــا و ناوهــای تدارکاتــی و جنگــی و 
هلی کوپترهــا را بــا هماهنگــی نيروهــای زمينــی و هوایــی بســيار خــوب بــه کار بردنــد و اميدواریــم ســير تکاملــی آمادگــی نيروهــا ادامــه داشــته باشــد.« 
آقــای هاشــمی در زمينــه اظهــارات خــود در نمــاز جمعــه روز جهانــی قــدس و عکس العمــل کشــورهای غربــی بــه ویــژه آمریــکا بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن اظهــارات می توانــد موضــع جمهــوری اســالمی ایــران تلقــی شــود، اظهــار داشــت: »چيــزی کــه بــرای مــن جالــب بــود در ایــن اظهــار نظرهــا و 
عکس العمل هایــی کــه از غربی هــا بــه خصــوص آمریــکا و انگليــس و فرانســه دیــدم، شــتابزدگی و وحشــتی بــود کــه آنــان از اظهــارات مــن کردنــد. 
ــد و شکســتی کــه در  ــا مطــرح نمــودن آن، اشــتباهاتی را کــه در مســأله ســلمان رشــدی کــرده بودن ــد ب ــاز داشــتند کــه بتوانن ــه ســوژه هایی ني ــا ب آنه
جریــان کتــاب »آیــات شــيطانی« خــورده بودنــد، جبــران کننــد. اینهــا احتيــاج بــه ســوژه تبليغاتــی داشــتند، ولــی بــاز یــک اشــتباه تــازه ای را مرتکــب 
شــدند و نقطــه ضعفــی از خودشــان نشــان دادنــد. حرف هایــی کــه مــن زدم البتــه تحليــل خــودم بــود، نظریــه ای را ابــراز کــردم کــه یــک نظریــه تحليلــی 
اســت و تازگــی نــدارد و سال هاســت کــه حتــی در مصاحبــه بــا خبرنگار هــای غربــی هــم گفتــه ام کــه ایــن فشــارها کــه نســبت بــه نهضت هــای مردمــی 
و اســالمی اعمــال می شــود، یــک طرفــه نمی توانــد باشــد و حتمــا عکس العمل هــای 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 اســالمی، همــان موضــع اعــالم شــده اســت. مــا 
ــه  ــک طرف ــد، ی ــی ها می خواهن ــا و انگليس ــه آمریکایی ه ــور ک ــم را آن ط ــتيم تروریس ــر نيس ــا حاض ــم، ام ــردم می داني ــی م ــم زندگ ــم را مزاح تروریس
ــا انجــام  ــا خــود آمریکایی ه ــد، ی ــا انجــام می دهن ــا فاالنژه ــد ی ــاًل اســرائيل انجــام می ده ــی کــه مث ــد تروریســم دولت ــان می  خواهن ــم. آن محکــوم کني

ــاح نباشــد.«  ــا عکس العمــل مــردم مب ــاح باشــد، ی ــد، مب می دهن
آقــای هاشــمی افــزود: »چنــد روز پيــش مشــاور عرفــات را در صيــدا تــرور کردنــد، مگــر ایــن عمــل تروریســم نيســت؟ عوامــل تــرور همــان ایــادی 
اســرائيل بودنــد. رژیــم غاصــب فلســطين هــر روز در خيابان هــای فلســطين اشــغالی مــردم را می کشــد، مگــر تــرور آن اســت کــه انســان مخفيانــه یــک 
کاری را بکنــد؟ اینکــه مــردم را از هــوا و زميــن بــه رگبــار گلولــه ببندنــد یــا افــراد را در لبنــان بگيرنــد ببرنــد اســرائيل زندانــی بکننــد، یــا آمریکایيــان، 
آن طــور کــه می گوینــد هفتصــد ميليــون دالر بــه ميشــل عــون اســلحه بدهنــد کــه هــر روز شــهرهای لبنــان را بکوبــد و مــردم را آواره بکنــد و خانــه 
ــوع  ــن ن ــا بدتری ــاع نيســت، اینه ــا کــه دف ــگ نيســت، اینه ــا کــه جن ــم. اینه ــرور می داني ــن اعمــال را ت ــا ای ــد، م ــر سرشــان منفجــر کن فلســطينی ها را ب
تــرور اســت و در مقابــل ایــن، کســانی کــه مظلــوم واقــع می شــوند از خودشــان دفــاع می کنــد و مــن هميشــه گفتــه ام. اگــر آمریکایی هــا می خواهنــد 
تروریســت نباشــند، بایــد ریشــه تروریســم را بخشــکانند و ریشــه تروریســم هــم، خودشــان هســتند. اینهــا نبایــد بــه اســرائيل اجــازه بدهنــد کــه ایــن کارهــا 
را انجــام بدهــد، اگــر ایــن کارهــا انجــام بشــود، دنبالــش هــم آن عکس العمل هــا خــود بــه خــود انجــام می شــود. البتــه شــاید لحــن مــن بــه گونــه ای 

بــود کــه از آن توصيــه تلقــی کردنــد، شــاید هــم لحــن، توصيــه گونــه بــوده، ولــی مــن نظــر تحليلــی دادم و بایــد ایــن تحليــل جــدی گرفتــه شــود. 
رئيــس مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه تحليل هــای غلــط غربی هــا از ســخنان خــود گفــت: »غربی هــا بــه نقــل از مــن گفته انــد کــه وابســتگان 
ــرات مــن چنيــن چيــزی اســتفاده می شــود، اگــر  ــم شــاید از تعبي ــاه را بکشــند، نمی دان ــر خودشــان بيگن ــه تعبي ــرور شــهروندهای عــادی و ب ــان ت قرباني
معنایــش ایــن باشــد کــه منجــر شــود بــه اینکــه شــهروندان عــادی را بکشــند، بلــه مــن نظــرم ایــن اســت کــه چنيــن چيــزی اتفــاق خواهــد افتــاد، امــا اگــر 
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محض رسيدن به خانه، از فرط خستگي خوابيدم.
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ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم. کارهاي مانده را انجام دادم. آقاي محمودي آمد 
تقلب کرده  تسليحاتي  معامله  در یک   - اوائل جنگ   - وگفت شخصي که درگذشته 
ومورد شکایت  ایران است، حاضر است براي استفاده از معامالت آینده، حق ایران را 
بپردازد. گفتم کسي را بفرستد تا با وزارت دفاع مذاکره کند. آقاي ]علی اصغر[ مرتضائي 
فر ]نماینده لنجان[ آمد و خواهان همراهي ما در سفر روسيه شد. آقاي ]صادق[ خلخالي 

]رئيس کميسيون خارجی مجلس[ آمد و همين تقاضا را داشت. 
اساسی[   ]قانون  بازنگري  شوراي  رئيسه  هيأت  جلسه  ظهر  بعداز  ونيم  سه  ساعت 
بعد  هفت  تا  چهارونيم  ساعت  از  شد.  تصميم گيري  رساني  اطالع  برنامه  روي  داشتيم. 
از ظهر جلسه عمومي شورا بود. من و نخست وزیر و دکتر حبيبي صحبت کردیم. بعد 

معنایــش ایــن باشــد کــه مــن چنيــن کاری را توصيــه می کنــم، نــه مــن واقعــاً توصيــه نمــی کنــم و ایــن را نقطــه ضعــف می دانــم. اگــر شــهروندان عــادی 
را بکشــند و هميــن تبليغاتــی را کــه االن راه انداخته انــد، بــه راه می اندازنــد و موضــع حــق یــک نهضــت مظلــوم را از دســت آن ملــت می گيرنــد، امــا 
واقعيــت ایــن اســت کــه اینهــا بــه عنــوان یــک واقعيــت بایــد بپذیرنــد کــه ایــن گونــه جنایــات، بــه آدم کشــی و هواپيماربایــی و کشــتن افــراد بيگنــاه 
ــا کســانی کــه اطرافــش هســتند، هميشــه نظامــی  ــی گذاشــتند، هــدف ممکــن اســت یــک هــدف نظامــی باشــد، ام ــی یــک بمب منجــر می شــود. وقت
نيســتند، هواپيمایــی را کــه بردنــد، ممکــن اســت هدفشــان یــک شــخص مشــخص داخــل هواپيمــا باشــد، امــا مســافران دیگــر هــم صدمــه می بيننــد. 
اینهــا اتفــاق خواهــد افتــاد.« جانشــين فرمانــده کل قــوا، همچنيــن در مــورد اظهــار نظــر وزارت خارجــه آمریــکا مبنــی بــر اینکــه ایــران بــا ایــن اظهــارات 
ــا در انقالبمــان  ــد خــوب م ــن تفســيری بکنن ــد، ممکــن اســت حقشــان باشــد کــه چني ــزوا دارن ــری کــه آنهــا از ان ــزوی خواهــد شــد، گفــت: »تعبي من
هدف هایــی را تعقيــب می کنيــم کــه از دیــدگاه اســتکبار غــرب، ایــن مواضــع نامطلــوب اســت. طبعــاً آنهــا بــا مــا ســازگار نيســتند. بــه هميــن دليــل مــا 
بایکــوت هســتيم. ولــی خــوب آنهــا چيزهــای خاصــی را دارنــد تعبيــر می کننــد، تعبيــر آنهــا ایــن بــود کــه ایــران از بخــش جهــان متمــدن بيشــتر عقــب 
می مانــد. غربی هــا تمــدن را در کارهایــی می داننــد کــه اســرائيل یــا ميشــل عــون و امثــال او دارنــد می کننــد. اگــر کســی ایــن کارهــا را محکــوم کــرد، 
متمــدن نيســت و آنهایــی کــه موافقنــد، االن 4 ميليــون فلســطينی در اردوگاه هــا آواره باشــند و اســرائيل اردوگاه مهاجریــن فلســطينی کــه ســی چهــل 
ســال اســت از خانه هاشــان دورنــد و بــا آن فالکــت در لبنــان زندگــی می کننــد بمبــاران بکنــد، اینهــا تمــدن اســت، بهتــر اســت کــه مــا عقــب باشــيم 
و جــزو ایــن قافلــه تمــدن نباشــيم. اگــر احقــاق حــق مظلــوم ضــد تمــدن اســت، اینجــا واقعــاً عقــب هســتيم، ولــی بنــا بــه تفســير آنهــا اگــر کســی مــردم 
را بــه تــرور و کارهــای غيراخالقــی دعــوت کنــد، طبعــاً ایــن بــا افــکار عمومــی جهــان ســازگار نيســت. ولــی مــن عامــل ایــن کار را غربی هــا می دانــم. 
ــز دســت  ــی حــاال همــه چي ــم، ول ــا دارد انجــام می شــود می دان ــت غربی ه ــه حمای ــه اســرائيل کــه ب ــه، سياســت های متجاوزان ــرور را در منطق ریشــه ت

آنهاســت و هــر چــه بخواهنــد می گوینــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، مصاحبه هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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از نماز، کميسيون چهارم که من رئيس آن هستم، در دفترم جلسه داشت. درباره تعداد 
نمایندگان مجلس و تمرکز مدیریت صدا وسيما مذاکره شد. مدیر عامل صدا وسيما و 
معاون وزیر کشور هم بودند. با اخوي محمد درباره نحوه پخش مصاحبه دیشب مذاکره 

کردیم. ساعت ده وربع شب به منزل رسيدم.
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انعکاس مصاحبه ام که در آن  ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم. در گزارش ها 
سخنان جمعه گذشته تعدیل شده، خيلي وسيع است و غربي ها خوشحال شده اند1. آقاي 
]رئيس  نظران  ]محمدعلی[  آقاي   آمد.  نظامي  صنایع  مسائل  براي  تاش  حسينی  ]علی[ 

کميسيون اسرا[ هم براي امور اسرا و شوراي عالي دفاع و اماکن تصرفي سپاه آمد. 
آمد.  سنگين[  صنایع  ]وزیر  نبوي  ]بهزاد[   آقاي  داشت.  جلسه  مجلس  رئيسه  هيأت 
درباره سياست هاي توزیع بودجه هاي بازسازي و خریدهاي خارجي و تحقيقات نظامي 
نظرم را خواست و درباره سفر شوروي و  صنایع و بازنگري قانون اساسي صحبت کرد. 
عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت. شب تا ساعت نه در دفترم کارها را 

انجام دادم.

1- محافــل سياســی و خبــری غربــی ضمــن ابــراز خرســندی از مطالــب عنــوان شــده در مصاحبــه آقــای هاشــمی در خصــوص تحریــف توصيه هــای 

مشــروط ایشــان بــه فلســطينيان، ایــن اقــدام را یــک عقب نشــينی دیپلماتيــک و تالشــی بــرای بــه وجــود آوردن جــو مناســب سياســی در آســتانه ســفر بــه 

مســکو قلمــداد کردنــد. ســخنگوی وزارت خارجــه انگليــس در تمــاس تلفنــی بــا دفتــر خبرگــزاری جمهــوری اســالمی در لنــدن اظهــار داشــت کــه از 

شــنيدن گفته هــای اخيــر آقــای رفســنجانی مبنــی بــر تحریــف ســخنان ایشــان در نمــاز جمعــه توســط خبرگــزاری و رســانه ها 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 بين المللــی بــه 

عنــوان دعــوت ایــران از فلســطينی ها بــرای قتــل غربی هــا تلقــی شــده بــود، اوالً اشــتباه تعبيــر شــده و ثانيــاً اظهــارات او صرفــاً نظــر و تحليــل شــخصی او 

بــوده و نــه موضــع رســمی ایــران.« رجــوع کنيــد  منبــع : نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، 68/2/22، صفحــه 53.
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جمعه 22 اردیبهشت       6 شوال 1409                      12 مي   1989

در خانه بودم. بيشتر وقتم به مطالعه و استراحت گذشت. محسن آمد. درباره سرگرداني و 
بالتکليفي در نيروهاي فني سپاه به خاطر معلوم نبودن سازمان و مسئوليت ها گفت. گفتم 
پس از مشخص شدن تکليف وزارت سپاه و دفاع، مسأله را حل مي کنيم. ظهر خانواده 

اخوان مرعشي آمدند.  براي فرزندشان استمداد کردند ؛ وعده دادم کمک کنم.
 عصر آقاي ]ابولفضل[ توکلي بينا آمد. جریان اختالف با آقاي ]محسن[ رفيق دوست 
در مورد مسائل ساخت خانه براي سپاهي ها را گفت که منجر به برکناري او  شده است. 
احمدآقا تلفني از مسأله مطرح شده در دولت در خصوص جایگزیني آقاي ]بهزاد[  نبوي 
]وزیر صنایع سنگين[ به جاي آقاي ]محمد جواد[ ایرواني ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ 

در مدیریت مذاکره با روس ها پرسيد.

شنبه 23 اردیبهشت       7 شوال 1409                          13 مي   1989

ساعت هشت صبح به مجلس رسيدم. در گزارش ها غربي ها  بعد از مصاحبه من و اظهارات 
آیت اهلل خامنه اي1 در مورد مطالب جمعه گذشته ام به انفعال افتاده اند. از طرفي مایلند که 
قبول کنند توصيه به قتل غربي ها نمي کنيم و از سوئي مي بينند که باید تبليغات یک هفته 

خود را نادیده بگيرند؛ در مجموع نتایج مثبت است. 
اظهار  بعدي  مصاحبه  و  جمعه  اظهارات  به  نسبت  آمد.  زواره اي  ]سيدرضا[  آقاي 
رضایت کرد و در مورد اصالح قانون اساسي نظراتي ایراد کرد. او براي مدیریت دستگاه 

1- آیــت اهلل خامنــه ای 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 هيــچ کــس را بــه کشــتن هيــچ کــس توصيــه نکــرده اســت و تحليــل کردنــد کــه روش سياســتمداران 
آمریــکا و همدســتان و همفکــران آمریــکا در قبــال مــردم مظلــوم فلســطين بــه چنيــن نتيجــه ای منتهــی خواهــد شــد. سياســتمداران مذکــور و دوســتان 

مطبوعاتــی آنــان در مــورد ســخنان آقــای هاشــمی جنجــال برپــا کردنــد.« منبــع : روزنامــه کيهــان، 23 اردیبهشــت 1368 ، شــماره 13611، صفحــه 2.
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نمي رسد.  او  به  نوبت  است،  قطعي  اجتهاد  گفتم شرط  که  کرد  آمادگي  اظهار  قضائي 
خواستار مصاحبه با روزنامه رسالت بود که رد نکردم. 

آقاي ]سيدابوالفضل[ ميرمحمدي رئيس دانشکده الهيات و معارف اسالمي ]دانشگاه 
تهران[ آمد. خواستار دادن زمين از پادگان عباس آباد براي توسعه دانشکده بود؛ موافقت 

کردم. 
کميسيون چهارم ]شورای بازنگری قانون اساسی[  جلسه داشت. مدیر عامل و شوراي 
شد.  طوالني  مذاکره  و  راگفتند  خودشان  نظرات  آمدند.  هم  وسيما  صدا  سرپرستي 

رأي گيري به جلسه بعد موکول گردید. 
شب کارهاي دفترم را انجام دادم. عفت، مهدي و یاسر  به مجلس آمدند. آب منزل 
با خودشان  بودند،  از بي آبي آمدند. در راه شام گرفته  فرار  براي  بود. آنها   قطع شده 

آوردند. شب را همگي در مجلس خوابيدیم.

یکشنبه 24 اردیبهشت       8 شوال 1409                     14 مي   1989

بعد از نماز و استماع اخبار و خواندن گزارش ها با بچه ها صبحانه خوردیم. به جلسه  علني 
مجلس رفتم. قبل از دستور چند کلمه اي درباره برنامه پنج ساله توسعه صحبت کردم1. تا 

ظهر یکسره در جلسه ماندم. 
ظهر نماینده مهاباد آمد. او  براي مشکالت کردستان استمداد کرد و از مرکز بزرگ 
اسالمي ]غرب کشور[ گله داشت و ابراز وفاداري به نظام و آمادگي فداکاري نمود. عصر 
آقاي ]جواد[ ترک آبادي کاردارمان در کویت آمد. او به تازگي منصوب شده و عازم 

1- در ایــن نطــق آمــده اســت: »برنامــه پنــج ســاله را دولــت بــه مجلــس داده اســت و االن در اختيــار مجلــس اســت. مــا از نماینــدگان انتظــار داریــم 
کــه هــر کميســيونی در بخــش خودشــان فعــال شــوند و مســأله را خيلــی جــدی بگيرنــد کــه برنامــه پنــج ســاله یکــی از کارهــای مهــم مجلــس دوره 
ســوم اســت کــه بایــد انجــام شــود. اگــر از حــاال مــا بــا همــت کار کنيــم می توانيــم بــه یــک برنامــه خوبــی برســيم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی 

رفســنجانی، نطق هــای پيــش از دســتور ســال 1368،« جلــد ششــم، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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رفتن است درباره برنامه هاي خود در جهت تحسين و توسعه روابط مشورت کرد. 
براي  آمد.   احمد  بویر  و  کهکيلویه  ]گچساران[  نماینده  تاج گردون  ]بهرام[  آقاي 
انتصاب امام جمعه و استاندار که هر دو رفته اند، استمداد کرد. از قائم مقام سپاه استان گله 
داشت و از لزوم گماردن مدیري قوي در رأس نفت منطقه جنوب گفت. آقاي ]ارسالن[ 
صفائي نماینده باختران ]= کرمانشاه[ آمد. خواستار اهميت دادن بيشتر به نيروهاي بومي 
نام  برگرداندن  خواستار  او  کرد.  گله  استان  در  اصفهاني ها  حاکميت  از  و  گفت  آنجا 

کرمانشاه به جاي باختران شد و توصيه به محبت به کردها نمود. 
بازسازي،  در  تسریع  لزوم  آمد.  نماینده قصرشيرین  ]محمدحسين[ جهانگيري  آقاي 
توجه به منطقه غرب و تشویق مردم آنجا را گفت. آقاي ]عبدالعزیز[ دادگر نماینده چابهار 
آمد. براي کمک به محله کپر نشين آنجا استمداد کرد 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 نماینده گنبد ]در دوره دوم مجلس[ آمد و از ضعف مدیریت در 

مس سرچشمه گفت. تا ساعت نه شب در دفترم کار کردم و به خانه آمدم.

دوشنبه 25 اردیبهشت       9 شوال 1409                     15 مي   1989

ساعت نه ونيم صبح به مجلس رسيدم. کارهاي 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. عصرکميسيون چهارم شورای بازنگری قانون اساسی جلسه 
داشت. در مورد تعداد نمایندگان مجلس و مدیریت صدا وسيما بحث و تصميم گيري 

شد. تا ساعت نه شب کارهاي دفتر را انجام دادم و به خانه آمدم. 
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سه شنبه 26 اردیبهشت      10 شوال 1409                    16 مي   1989

نيست. غربي ها  به مجلس رسيدم. در گزارش ها مطلب مهمي  ساعت هفت وربع صبح 
دست از عکس العمل درباره اظهارات خطبه جمعه من برداشته اند؛ مثل اینکه دیگر مایل 

نيستند به آن دامن بزنند. در جلسه علني مجلس تا ساعت ده صبح ماندم. 
آقاي ]حسين[ محلوجي ]نماینده کاشان[ آمد و گزارش سفر به چين را داد. تاکيد بر 

تمرکز همکاري با چين در مورد تکنيک هدایت و کنترل موشک ها را داشت. 
تقسيم  تسليحاتي،  خریدهاي  شوروي،  به  سفر  درباره  آمد.  روحاني  ]حسن[  دکتر 
بين سپاه و ارتش در صورت عدم ادغام و جمع کردن مراکز غير مهم پدافند  وظایف 

مذاکره شد. 
آقاي عبداهلل نوري ]نماینده امام در سپاه[ آمد. درباره تمرکز در قوه مجریه مذاکره 
شد. سخت طرفدار حذف نخست وزیري و کم شدن قدرت پارلمان و تقویت قدرت 

مجریه است. 
عصر کميسيون چهار شورای بازنگری جلسه داشت. بيشتر بحث در کيفيت اصالح 
قانون اساسي در آینده  بود. روي اصول و کليات توافق شد. تهيه متن نهایي به جلسه بعد 

موکول گردید. 
مغرب به دفتر آیت اهلل موسوی اردبيلي ]رئيس قوه قضائيه[ رفتم. دستور داد که یک 
بسيجي محکوم به اعدام به خاطر کشتن فرد دیگري را که بناست فردا اعدام شود، تا ششم 
خرداد اعدامش را به تاخير اندازند، ولي معتقد است که قتل عمد کرده و بدون موافقت 
اوليای دم قابل عفو نيست و سه بار تاکنون به تأخير افتاده و خانواده مقتول ناراضي هستند. 
تشخيص  مجمع  جلسه  به  هم  با  کردیم.  مذاکره  هم  اساسي  قانون  اصالح  درباره 
به  که  داد  را  قيمت ها  کنترل  مقدمات  تهيه  گزارش  بازرگاني  وزارت  رفتيم.  مصلحت 
زودي کار را شروع مي  کنند. مسئول اداره آمار تعزیرات، پيشنهاد جلوگيري سوء استفاده 
از اسناد سجلي را آورد که براي تصویب به کميسيون دادیم. وزارت کشاورزي براي 
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اصالح قانون جنگل ها آمده بود که بحث ناتمام ماند. ساعت یازده ونيم شب به دفترم 
رفتم و خوابيدم.

چهارشنبه 27 اردیبهشت       11 شوال 1409               17 مي   1989

براي نماز صبح بيدار شدم و دیگر نخوابيدم. تا ساعت هفت ونيم کارهاي عقب مانده 
را انجام دادم. تا ساعت نه ونيم در جلسه علني ماندم. جمعي از دانشجویان تربيت معلم 

مازندران آمدند. براي آنها صحبت کردم1. 
آقاي ]محمد جواد[ ایرواني ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمد. نتایج مذاکراتش را با 
هيأت شوروي گفت و برنامه هاي همکاري را که از طرف ما و شوروي ارائه شده است، 
آورد. چند نفر از کارکنان شرکت داروپخش البرز آمدند ومبلغي براي جبهه آوردند. از 
مدیریت شرکت شکایت داشتند که توجهي به نيروهاي اسالمي و حزب اللهي نمي کنند. 
به  من  سفر  به  راجع  آمد.  شوروي  در  سفيرمان  نوبري  حيرانی[   آقاي]ناصر  ظهر 
شوروي مذاکره شد. معتقد است که در مذاکرات باید تالش کنيم روس ها لغو قرار داد 
1921 را که اول انقالب یک طرفه لغو شده و مشترک بودن بحرخزر به جاي خط مرزي 
در دریا را بپذیرند و کلياتي درباره مذاکرات و مراکز مورد بازدیدمان در شوروي گفت 

وگو شد. 
به  مسافرت  درباره  داشت.  جلسه  مجلس  رئيسه  هيأت  ظهر  از  بعد  وربع  سه  ساعت 

ــه اتفــاق نماینــدگان ایــن شــهر در مجلــس  1- در ایــن مالقــات کــه گروهــی از اســاتيد و خواهــران دانشــجوی تربيــت معلــم شهرســتان قائــم شــهر ب

حضــور داشــتند، آقــای هاشــمی بــر اهميــت تحصيــل خواهــران و نقــش عظيــم معلــم در شــکل گيری شــخصيت نوجوانــان و آثــار مهــم خدمــات ایــن 

قشــر در اجتمــاع تأکيــد کــرد. ایشــان گفــت: »خوشــبختانه قشــر معلــم از افــراد ســالم جامعــه می باشــند و آنهایــی کــه بعــد از انقــالب بــه شــغل معلمــی 

ــا بچه هــا در  ــار و برخــورد خــود ب ــا رفت ــان معلمــان خوبــی هســتند و ب ــه نشــان می دهــد کــه زن ــد، گــروه معتقــد و خالصــی هســتند. تجرب روی آوردن

محيــط مدرســه، اثــرات مثبتــی می توانــد بــر آنهــا بگذارنــد.«  رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368،« دفتــر نشــر 

معــارف انقــالب.
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شوروي هيأت همراه و موضوعات مورد همکاري مذاکره شد.. 
از ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه 
داشت. تمرکز قوه قضائيه در دستور بود. من هم در موافقت صحبت کردم؛ تمام نشد. 
مقرر کردیم که مذاکرات جلسات از این به بعد از صدا و سيما پخش شود. شب تا ساعت 

نه در دفترم کار کردم و به خانه آمدم.

پنجشنبه 28 اردیبهشت      12 شوال 1409                    18 مي   1989

ساعت هشت وربع صبح به دفتر فرماندهي رسيدم. کارها را انجام دادم. مدیران صنایع 
آمدند. گزارش پيشرفت کار را دادند. آقاي ]موسی[ رفان ]فرمانده نيروی هوایی سپاه[ 
آمد. برنامه نيروي هوایي سپاه را در سه زمينه پروازي،  پدافند هوایي و موشک زمين به 
امور ستاد کل آمد.  فرماندهان ارتش  براي  زمين آورد. آقاي ]سيدحسن[ فيروزآبادي 

جلسه هیئت بازنگری قانون اساسی
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همکاري  درست  و  دارند  ستاد  با  مخالفت  داشتند.  شکایت  کل  ستاد  از  آنها  آمدند. 
نمي کنند. قرار شد جلسه مشترکي داشته باشيم. 

امام جمعه و استاندار هرمزگان آمدند. براي عمران جزایر هرمز،  قشم ، ابوموسي و 
جاده جاسک  به بشاگرد و ميناب و همچنين براي رفع اختالف با نمایندگان بندرعباس 
استمداد کردند. به مجلس رفتم. بعد از نماز و ناهار هيأت شوروي آمد. درباره برنامه هاي 
همکاري و سفر من صحبت شد. عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت. در 

این جلسات کليات تمرکز در قوه قضائيه تصویب شد. 
مسائل  و  به چين  نتایج سفرشان  درباره  دفترم آمدند.  به  اول شب آیت اهلل خامنه اي 
به منزل آمدم. پخش  نه شب در دفترم کار کردم و  تا ساعت   جاري صحبت کردیم. 
مذاکرات اصالح قانون اساسي از تلویزیون، از امشب شروع شد. مهدي به بيرجند رفته 

است.

جمعه 29 اردیبهشت       13 شوال 1409                    19 مي   1989

در منزل بودم. حاجيه والده و همشيره آمدند. فرصتي براي دیدار داشتيم. آقاي رحماني از 
ساحفاجا ]= سازمان حفاظت اطالعات ارتش[ آمد. از مشکالت کاري در آنجا به خاطر 
تعصبات ارتشي سران گفت. قرار شد حمایت کنيم که بتوانند در آنجا کار کنند. حضور 
افراد غير نظامي باعث تحرک خوبي شده است. ظهر بستگان مهمان مان بودند. عصر و 
شب عده زیادي از بستگان آمدند. عصر  آقاي ]عبدالمجيد[ معادیخواه براي امور بنياد 
تاریخ آمد. احمدآقا تلفني درباره امور جاري صحبت کرد و از حال امام گفت. شب  

عفت مهمان بود و حاجيه والده مهمان ما بود.
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شنبه 30 اردیبهشت       14 شوال 1409                      20 مي   1989

سري به دفتر امام زدم. به مجلس رفتم. در گزارش ها مسأله تظاهرات طرفداران دموکراسي 
در چين و اعالم حکومت نظامي و احضار ارتش به شهر و استعفاي ژائوزیانگ1 از مسائل 

مهم است. 
آقاي  مهدي نژاد از سپاه آمد. گزارش اقدامات خارج را داد آقاي ]محمد[ جعفري 
آقاي  داد.  را  عراقي  معارضان  و  عراق  داخلي  اوضاع  آمد. گزارش  قرارگاه رمضان  از 
]اسداله[ بادامچيان آمد. درباره مسائل اصالح قانون اساسي، انتخابات ریاست جمهوري 
و مسائل جاري گفت. آقاي ]غالمعباس[ زائري نماینده بندرعباس آمد. با ایشان درباره 

مذاکره براي رفع اختالف بين نمایندگان و امام جمعه و استاندار گفتم؛ استقبال کرد. 
به  منجر  که  را  ترکيه  حوادث  آمد.  آنکارا[  در  ایران  ]سفير  متکي  ]منوچهر[  آقاي 
تيرگي روابط با این کشور شده گفت و براي سياست برخورد با غربي ها مشورت کرد2. 
1- ژائــو زیانــگ )1919 - 2005 ( در ســال 1980 بــه مقــام نخســت وزیــری کشــور چيــن رســيد و ســپس دبيرکلــی حــزب کمونيســت را عهــده دار شــد. 

ژائــو زیانــگ، دبيــرکل پيشــين حــزب کمونيســت چيــن و یکــی از اصالح طلبــان پيشــروی ایــن کشــور، در ســال 1989 هنگامــی از قــدرت ســرنگون 

شــد کــه در تــالش بــود تــا راهــی بــرای تفاهــم بــا دانشــجویان ناراضــی بيابــد؛ دانشــجویانی کــه در تظاهــرات ميــدان » تيــان آن مــن « شــرکت داشــتند. 

ژائوزیانــگ زمانــی کــه از دانشــجویان معتــرض در ميــدان تيــن آن مــن بازدیــد کــرد و بــا خواســته های آنــان همدلــی نشــان داد، حکــم افــول سياســی 

خــود را امضــا کــرد. ســه هفتــه پــس از ســرکوب تظاهــرات، او از همــه ســمت های دولتــی خــود برکنــار شــد. ژائوزیانــگ هــر چنــد کــه مطــرود شــد، 

امــا اجــازه یافــت تــا عضــو حــزب باقــی بمانــد و هرگــز اتهامــی عليــه او اقامــه نشــد. 

2- تنــش در روابــط ایــران و ترکيــه از آنجــا آغــاز شــد کــه امــام خمينــی در آغــاز ســال پيامــی بــرای مهاجریــن جنــگ فرســتادند و در آن از برخــورد 

دولــت ترکيــه بــا حجــاب دانشــجویان انتقــاد کردنــد کــه ســرآغاز دگرگونی هــای عمــده در مناســبات ایــران بــا کشــور همســایه ترکيــه شــد. دولــت 

ترکيــه، ایــران را بــه دخالــت در امــور داخلــی ایــن کشــور متهــم کــرد و از ســفير خــود در تهــران خواســت بــرای مشــورت بــه آنــکارا بازگــردد. مقامــات 

دولــت ترکيــه از آقــای منوچهــر متکــی ســفير ایــران در آنــکارا خواســتند بــه وزارت امــور خارجــه بــرود و موضــع ایــران را در مــورد تحــوالت اخيــر 

ــه در مــورد منــع  ــه تصميــم ترکي ــاز می گــردد کــه در ایــران علي ــه پيــش از ایــن ب ــه یــک هفت ــه ب ــر ایــران و ترکي شــرح بدهــد. ســابقه اختالفــات اخي

حجــاب در دانشــگاه ها تظاهراتــی برپــا شــد و ایــران از قصــد خــود بــرای پایيــن آوردن ســطح مناســبات بــا ترکيــه ســخن گفــت. آقــای متکــی ســفير 

ایــران در ترکيــه در مصاحبــه مطبوعاتــی گفــت کــه روابــط را بــا ترکيــه ضعيف تــر می کنيــم و قــرارداد یــک ميليــارد دالری را بــه چهارصــد ميليــون 

دالر کاهــش می دهيــم. دولــت ترکيــه پيش تــر تأکيــد کــرده بــود کــه مســئوليت هــر گونــه کدورتــی در مناســبات ایــران و ترکيــه بــا مقامــات تهــران 

خواهــد بــود. تحليلگــران خارجــی می گوینــد: »واکنــش تهــران در مقابــل اعتــراض ترکيــه تــا حــدود زیــادی روشــن خواهــد کــرد کــه کادر رهبــری 

ایــران بــرای پيشــبرد عقایــد خویــش در امــور مذهبــی در کشــورهای دیگــر تــا چــه حــد انعطــاف پذیــر خواهــد بــود؟« رجــوع کنيــد  نشــریه ویــژه 
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بعضي  از  ]آقای محمد علی نجفی[ وزیر آموزش وپرورش آمد.  ترکيه است.  او عازم 
دار  اجاره  آقایان توالیي و  را تضعيف مي کنند.  این وزارت  نمایندگان گله داشت که 
آمدند. خواستار ابقای دفتر خریدهاي نظامي در مرکز خریدهاي نفت بودند و از حکم 

محکوميت ]اکبر[ ترکان و ]محمدرضا[ نعمت زاده شکایت داشتند. 
عصر کميسيون چهارم شورای بازنگری جلسه داشت. کيفيت اصالح قانون اساسي و 
متن مصوبه مدیریت صدا وسيما را تصویب کردیم. به خانه آمدم. آقاي ]سيد علی اکبر[ 
محتشمي ]وزیر کشور[ آمد. گزارش کشف یک گروه ضد انقالب ارمني را داد. او براي 

ماشين هاي شهرداري ها که در جنگ از دست رفته اند، استمداد کرد. 
به دفتر امام رفتم. جلسه سران مهمان احمدآقا بود. امام در جلسه ما شرکت کردند. 
حالشان خوب است، ولي کمي ضعف دارند. خودشان از نوع کسالت مطلع هستند. سپس 
با جمعي از دکترها مذاکره کردیم. نظرشان قطعي است که باید عمل جراحي انجام شود. 
آنها درخصوص تحمل قلب ایشان نگرانند. قرار شد فردا در مورد تحمل قلب برای عمل 

جراحی آزمایش کنند.

یکشنبه 31 اردیبهشت       15 شوال 1409                     21 مي   1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم. در گزارش ها مسأله چين در صدر است1. قبل 

خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، 1368/1/15، صفحــه 15. 

ــاالن  ــنفکران و فع ــجویان، روش ــری دانش ــه رهب ــه ب ــود ک ــرات ب ــته ای از تظاه ــال 1368 رش ــن ، در س ــهر پک ــن ش ــان آن م ــدان تي ــات مي 1- اعتراض

کارگــری در جمهــوری خلــق چيــن در فاصلــه 15 آوریــل تــا 5 ژوئــن 1989 ميــالدی )1368( اتفــاق افتــاد. اگــر چــه ایــن اعتراضــات فاقــد علــت یــا 

ــان از  ــد و اعتراضــات آن ــه حکومــت حــزب کمونيســت چيــن معتــرض بودن ــه طــور کلــی نســبت ب ــود، شــرکت کننــدگان در آن ب رهبــری واحــد ب

ــر می گرفــت. گرانيــگاه تظاهــرات ميــدان تيــان آن مــن در پکــن  ــا اســتقرار دموکراســی کامــل و آزادی هــای گســترده تر را در ب انتقادهــای جزیــی ت

بــود، امــا تظاهــرات وســيعی در همــه شــهرهای چيــن از جملــه شــانگ های 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 200 تــا 

800 تــن متفــاوت بــود. بــه دنبــال ایــن اعتراضــات، دولــت چيــن اقــدام بــه دســتگيری گســترده بــه منظــور ســرکوب معترضــان و حاميــان آنهــا و تهاجــم 

ــری در رســانه های  ــرل شــدید پوشــش خب ــت فعاليــت رســانه های خارجــی در کشــور و کنت ــن و ممنوعي ــه ســایر اعتراضــات در سراســر چي نظامــی ب
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از شروع جلسه علنی، به نمایندگان گفتم نظرشان را درباره انجمن هاي دوستي پارلماني با 
پارلمان هاي متقاضي بدهند. تا ساعت نه ونيم صبح در جلسه ماندم. به دفترم رفتم. 

خرم[  احمد  ]آقای  برخورد  از  آمد.  بندرعباس[  ]نماینده  زائري  ]غالمعباس[  آقاي 
استاندار هرمزگان با آقاي ]عباس[ عباسي ]نماینده بندرعباس[ شکایت کرد. بحث مجلس 

درباره طرح ادغام وزارتخانه هاي دفاع و سپاه بود. 
ظهر آقایان ]مظفر[ جراحي ]مدیر عامل شرکت ملی گاز[ و ]محمد جواد[ ایرواني 
]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمدند. درباره امکانات صدور گاز به شوروي توضيحاتي 
دادند و درباره کيفيت قيمت گذاري و شرایط دیگر مشورت کردند. عصر آقاي ]ابولفضل[ 
حسن  بيگي نماینده دامغان آمد. حوادث مربوط به دانشگاه رسول اکرم)ص(  را گفت که 
منجر به بازداشت آقاي منصوري شده. گفتم مصلحت نيست او را در بازداشت نگه دارند. 
براي راه اندازي دانشگاه استمداد کرد و مقداري از جناح بندي هاي داخل مجلس گفت. 
آقاي رهنما سفير سابقمان در لهستان آمد و خواستار سمت مناسب در وزارت خارجه 

بود. گفتم هر پستي پيشنهاد کردند، بپذیرد و کار کند. 
به جلسه یکشنبه نمایندگان رفتم. درباره ترجيح ادغام وزارتخانه هاي سپاه و دفاع با 
آنها صحبت کردم و خبردادم که اخيراً فرماندهان ارتش به امام نامه نوشته اند که امام مانع 
به دفترم  به آقاي هاشمي مربوط است.  این مسائل  امام جواب داده اند که  ادغام شوند. 

برگشتم. 
آقاي ]محمدعلی[ ایازي از قم آمد. پيشرفت کار کليد قرآن را گزارش داد و استمداد 
کرد.  آقاي ]منوچهرکليمی[  نيکروز نماینده کليميان آمد. براي تعطيلي روز شنبه مدارس 
کليمي ها ]= یهودی ها[ و تسهيل در دادن پاسپورت سفر استمداد کرد. مدعي است مقامات 

امنيتي براي سفر خارج از کشور یهودي ها سخت گيري مي کنند. 
تا ساعت هشت ونيم صبح در دفترم کار کردم. آیت اهلل خامنه اي آمدند. مدتي با هم 
درباره اصالح قانون اساسي و مسائل اجرایي و رهبري مذاکره کردیم. شب دیر وقت به 

خانه آمدم.

خلــق چيــن کــرد. اعضــای حــزب کــه نســبت بــه معترضــان اظهــار همــدردی کــرده بودنــد پاکســازی شــدند و چندیــن عضــو برجســته تحــت بازداشــت 

خانگــی قــرار گرفتنــد. 
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دوشنبه 1 خرداد      16 شوال 1409                            22 مي   1989

به دفتر امام رفتم. با دکتر ]حسن[ عارفي ]متخصص قلب و عروق و پزشک معالج امام[ 
انجام عمل پيش  بررسي عکس، تردیدي در  با  امام صحبت کردم. گفت  درباره وضع 

آمده که بناست مجدداً شور شود. 
براي  دولت  هيأت  اعضاي  و  کميسيون ها  رؤساي  مشترک  جلسه  رفتم.  مجلس  به 
تيرماه  قرار شد آخر  بود؛ رضایتبخش است.  ]اول[  پنج ساله  برنامه  پيشرفت کار  بررسي 

برنامه کامل تسليم مجلس شود. 
جلسه اي با وزیران و مسئوالن مربوط در کارهاي سفر به شوروي داشتيم. گزارش و 
بحث کاملي از پروژه هاي مورد نظر یا توافق براي همکاري در زمينه نيروگاه ها و سدها، 
فروش  و  ترانزیت  کشتيرانی،  تجربه ها،  مبادله  بازرگاني،  معادن،  راه آهن،  کارخانه ها، 
گاز به عمل آمد. حجم پروژه ها در حدود هفت ميليارد دالر است. درباره مجارستان و 

بلغارستان هم بحث شد؛ جلسه مفيدي بود.
]سرتيپ حسنی سعدی[  دادم.  انجام  مالقات  استراحت، چند  و  ناهار  و  نماز  از  بعد 
فرماندهي نزاجا ]= نيروی زمينی ارتش[  براي امور ارتش و اجازه انتقال بخشي از نيروها 
آنجا  از  آمد؛  مجارستان  در  سفيرمان  کنيم.  بررسي  قرار شد  آمد؛  پادگان ها  به  از خط 

اطالعات داد و از همکاري هایشان گفت. 
قانون  اصالح  درباره  داشتيم.  جلسه  قوه  سه  سران  خامنه اي،  آیت اهلل  دفتر  در  شب 
علت  ]به  امام  حضرت  جراحي  عمل  درباره  و  کردیم  هماهنگ  را  نظراتمان  اساسي 
خونریزی دستگاه گوارش[ که قرار است فردا انجام شود، مذاکره کردیم. درباره پيش 
بيني هاي الزم در هر صورت، مذاکره و تصميم گيري شد. دیر وقت به دفترم رفتم و با 

ناراحتي و نگراني خوابيدم؛ مدتي بيدار بودم.
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سه شنبه 2 خرداد      17 شوال 1409                            23 مي   1989

اول وقت خواستم با دفتر امام تماس بگيرم که وقت عمل جراحي را بدانم، ميّسر نشد. به 
جلسه علني رفتم. قبل از جلسه نظرم را در خصوص موافقت با ادغام وزارتخانه هاي دفاع 
و سپاه به نمایندگان گفتم. جلسه را افتتاح کردم و به آقاي ]مهدی[ کروبي ]نایب رئيس 

مجلس[  سپردم.
به سوي بيت امام حرکت کردم. ساعت هشت وسي و پنج دقيقه به بيمارستان مجاور 
بيت  رسيدم. آقاي خامنه اي قبل از من رسيده بودند. امام را بيهوش کرده بودند. روي 
تخت عمل بودند. از تلویزیون مداربسته، جریان عمل را مشاهده مي کردیم. بيش از دو 

ساعت طول کشيد. ضمن عمل جراحي خبر از رضایت پزشکان مي رسيد. 
خانواده امام هم بودند. صبر آنها از من بيشتر بود. آرامش بر آنها حاکم بود. آقاي 
موسوي اردبيلي هم آمدند. امام را به اتاق دیگري منتقل کردند. از پزشکان، مخصوصاً 
فاضل،  عارفي، دکتر  احمدآقا، دکتر  قوه،  تشکر کردیم. سران سه  فاضل  ]ایرج[  دکتر 
دکتر معتمد کالنتري و طباطبائي جلسه اي داشتيم. نظر این شد که عمل جراحي را اعالم 
کنيم1، دکترها هم توضيح بدهند2.  به منزل آمدم. آنها هم از اجتماع دکترها و ماها در 

1- حجــت االســالم والمســلمين حــاج ســيد احمــد خمينــی در مصاحبــه تلویزیونــی چنيــن گفــت: »یکــی دو روز پيــش در دســتگاه گــوارش حضــرت 

امــام خــون دیــده شــده بــود. اطبــای معالــج پــس از مشــورت های الزم بــه ایــن نتيجــه رســيدند، بــرای بهبــود ســریع و بهتــر ایشــان، بایــد عمــل جراحــی 

ــن  ــی ای ــد. در پ ــد انجــام دهي ــد کــه هــر چــه صــالح می داني ــد و فرمودن ــول کردن ــان گذاشــته، ایشــان هــم قب ــا ایشــان در مي انجــام شــود. مســأله را ب

ــت عمــل راضــی هســتند.  ــان پزشــکان از موفقي ــح سه شــنبه عمــل جراحــی انجــام شــد کــه بحمــداهلل آقای ــا فراهــم شــدن مقدمــات کار، صب ــه ب قضي

وضــع ایشــان خــوب اســت و هيــچ جــای نگرانــی نيســت. مــردم مطمئــن باشــند کــه عمــل بحمــداهلل بســيار خــوب انجــام شــده و در آینــده وضعيــت 

امــام بهتــر هــم خواهــد شــد و مــا از آنجــا کــه بایــد همــه چيزمــان را بــا مــردم در ميــان بگذاریــم و چيــزی را از آنهــا پنهــان نکنيــم، تصميــم گرفتيــم 

مطلــب را بــا آنهــا در ميــان بگذاریــم.«

2- دکتــر حســن عارفــی متخصــص قلــب گفــت: »حضــرت امــام در ده ســال گذشــته از نظــر ســالمتی و قلــب و عــروق و بيماری هــای داخلــی خيلــی 
ــار  ــار در روز و هــر ب خــوب بودنــد و ایشــان مســأله ای نداشــتند و حتــی تــا دیــروز ایشــان راه پيمایــی روزانــه خودشــان را انجــام دادنــد. ایشــان ســه ب
ــه طــور  ــروز ب ــا دی ــرد و ایــن برنامــه ت ــد. ایــن برنامــه ســاليان درازی اســت کــه انجــام می گي ــد دارن ــم ســاعت راه پيمایــی ممت ــا ني حــدود 25 دقيقــه ت
ــرج فاضــل متخصــص جراحــی هــم  ــر ای ــد.« دکت ــی دارن ــه ســن شناســنامه ای خــود وضــع بســيار خوب ــا توجــه ب ــام امــت ب طبيعــی انجــام گرفــت. ام
گفــت: »صبــح سه شــنبه بــا برنامه ریــزی قبلــی عمــل جراحــی امــام امــت انجــام گرفــت. در طــول مــدت عمــل، وضــع ایشــان کامــاًل خــوب بــود. عمــل 
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بيت امام چيزي فهميده بودند. 
به مجلس رفتم. کارهاي دفترم را انجام دادم. عصر شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ 
به جاي مجلس شوراي ملي تصویب شد و  جلسه داشت. اسم مجلس شوراي اسالمي 
بحث تعداد نمایندگان ناتمام ماند. آیت اهلل خامنه اي خبر دادند که جلسه ظهر با جمعي از 
اعضای شورا موفقيت آميز بوده و اتفاق نظر بر کيفيت تمرکز در قوه اجرایيه بوده است.

قرار شد فردا جلسه اي به عنوان شکرگزاري رفع خطر از امام اعالم کنند1. تا ساعت 
نه شب در دفترم کار کردم و به خانه آمدم. 

چهارشنبه 3 خرداد      18 شوال   1409                     24 مي   1989

بهبودي  به  را زیارت کردم. رو  ایشان  رفتم.  بيمارستان   به  امام  براي مالقات  نه  ساعت 
رضایت  ابراز  دکترها  دارند.  درد  کمي  گفتند  کردیم.  صحبت  کلمه اي  چند  مي روند. 

می کردند. به احمدآقا گفتم گوشه هایي از صحنه هاي عمل جراحي پخش شود. 
نيروهاي  براي  آزادی خرمشهر،   روز  مراسم  در  رفتم.  به ورزشگاه شهيد شيرودي 
مسلح که اجتماع کرده بودند صحبت کردم2 و مصاحبه کوتاهي با برنامه مستقيم رادیو 

جراحــی بــه نحــو احســن و در شــرایط بســيار خــوب انجــام گرفــت و هــم اکنــون وضــع ایشــان کامــاًل رضایــت بخــش اســت و ان شــاءاهلل بــا دعــای خيــر 
دوســتداران امــام، چنــد روز نقاهــت بعــد از عمــل هــم ســپری خواهــد شــد و ســایه امــام همچنــان بــر ســر مــا مســتدام خواهــد بــود.« 

1- بــه شــکرانه عمــل جراحــی موفقيت آميــز امــام خمينــی و نيــز بــرای بهبــود کامــل و طــول عمــر بــا عــزت ایشــان مراســم نيایــش در روز چهارشــنبه از 
ســوی آیــت اهلل خامنــه ای در مســجد امــام خمينــی تهــران بــا حضــور رئيــس جمهــور برگــزار شــد. در ایــن مراســم آقــای محمــد تقــی فلســفی در بياناتــی 

ضمــن آرزوی شــفای عاجــل بــرای امــام خمينــی، پيرامــون شــکر و شــکرگزاری بــه تفصيــل ســخن گفــت.

2- آقــای هاشــمی در ابتــدای ســخنان خــود بــا اشــاره بــه عمــل جراحــی موفقيت آميــز حضــرت امــام خطــاب بــه شــرکت کننــدگان در ایــن مراســم 
گفــت: »مــن هــم اکنــون از عيــادت حضــرت امــام خدمــت شــما می رســم و حــال ایشــان بحمــداهلل بســيار خــوب اســت و مــا شــکرگزار ایــن موهبــت 
الهــی هســتيم.«  ایشــان ضمــن تقدیــر از تــالش موفــق پزشــکان معالــج امــام امــت گفــت: »ان شــاءاهلل بــرای ســال های طوالنــی، امــام امــت را شــاداب تر 
ــا حضــور فرماندهــان ارتــش، ســپاه پاســداران و نيروهــای  ــا شــکوه کــه ب و پرصالبــت در رأس انقــالب اســالمی خواهيــم داشــت.« در ایــن مراســم ب
ــای  ــری از امــت حــزب اهلل برگــزار شــد، آق ــواده شــهدا و جمــع کثي انتظامــی، پرســنل نيروهــای نظامــی پایگاه هــای مختلــف بســيج مســتضعفين، خان
هاشــمی جانشــين فرمانــده کل قــوا بــا اشــاره بــه تاریخچــه جنــگ تحميلــی گفــت: »فتــح خرمشــهر، اســتکبار جهانــی، ارتجــاع منطقــه و دشــمن بعثــی را 
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شوراي  عصر  دادم.  انجام  را  کارها  و  کردم  مطالعه  عصر  تا  و  رفتم  مجلس  به  نمودم. 
بحث  و  شد  تصویب  نمایندگان  تعداد  کليات  داشت.  جلسه  اساسی[  ]قانون  بازنگري 

تمرکز قوه مجریه مطرح شد. بحث هاي جدي درگرفت و ناتمام ماند. 
پاسداران[ آمد. درباره خریدهاي  امام در سپاه  ]نماینده  نوري  سرشب آقاي عبداهلل 
تنها شام  آمدم.  به خانه  نيم شب  و  نه  مذاکره شده. ساعت  آنها  از  و حسابرسي  نظامي 

خوردم و خاطرات را نوشتم و فيلم فتح خرمشهر ]= بلمی به سوی ساحل[ را دیدم1.

پنجشنبه 4 خرداد       19 شوال 1409                          25 مي   1989

]رئيس  قوا[ رفتم. آقاي ]علی[ رازیني  فرماندهي ]کل  به دفتر  ساعت هشت ونيم صبح 
سازمان قضایی نيروهای مسلح[ و آقایان منتظري و شفيعي آمدند. از تخلف ها گله داشتند 
و از من اجازه سخت گيري می خواستند. در مورد اصالح اصل مربوط به محاکم نظامي 

پيشنهادهایي داشتند.

بــه الک دفاعــی فــرو بــرد و عــزم راســخ و اراده پوالدیــن ملــت مســلمان مــا را در دفــاع از ميهــن اســالمی و آرمان هــای انقــالب اســالمی بــه جهانيــان 
نشــان داد. بــرای افــکار عمومــی جهــان فتــح خرمشــهر در ابتــدا بــاور نکردنــی بــود، تأثيــرات آن بــرای مــا از لحــاظ محاســبات عــادی مشــکل بــود. در 
ــا ایــن مســأله برخــورد کردنــد و متعاقــب اعتــراف دشــمن بــه شکســت، تــالش  ــا نابــاوری ب بــدو آزادســازی خرمشــهر، رســانه های گروهــی جهــان ب
کردنــد تــا روحيــه از دســت رفتــه ارتــش بعــث را تقویــت نماینــد. دشــمن پــس از آزادســازی خرمشــهر و تحميــل شکســت های گســترده تــالش کــرد 
تــا بــا جمــع آوری نيروهــای خــود از دشــت ها و تمرکــز آنهــا در ارتفاعــات مــرزی و مناطــق اســتراتژیک از بقایــای نيروهــای خــود دفــاع کنــد.« آقــای 
هاشــمی ســپس بــه ادعاهــای دروغ عــراق در عقب نشــينی از خــاک ایــران پــس از عمليــات بيت المقــدس اشــاره کــرد و گفــت: »رژیــم عــراق پــس از 
تحمــل ضربــات مهلــک رزمنــدگان اســالم در حالــی ادعــای عقب نشــينی خــود را مطــرح نمــود کــه نيروهایــش در ارتفاعــات مــرزی و شــهرهای قصــر 
شــيرین و نفــت شــهر حضــور داشــتند.« رجــوع کنيــد کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1388.

1- فيلــم »بلمــی بــه ســوی ســاحل« ســاخته مرحــوم رســول مالقلی پــور از نخســتين فيلم هــای قابــل اعتنــا در عرصــه فيلــم دفــاع مقــدس بــود. داســتان 
ایــن فيلــم چنيــن اســت: اواخــر مهــر مــاه 1359، هنگامــي کــه خرمشــهر در خطــر ســقوط قــرار دارد، یــک گــردان از پاســداران بــه فرماندهــي مرتضــي 
ــان بایســتي از بنــدر  ــه رزمنــدگان ایــن شــهر از تهــران حرکــت مي کنــد و چــون جــاده هــاي آن حوالــي در دســت عراقي هاســت، آن بــراي کمــک ب
ــي،  ــد و مرتض ــاکام مي مان ــر ن ــن هلي کوپت ــار گرفت ــراي در اختي ــش او ب ــا کوش ــانند، ام ــهر برس ــه خرمش ــود را ب ــر خ ــيله هلي کوپت ــه وس ــهر ب ماهش

ــه خرمشــهر مي رســاند.  ــا یــک لنــج از طریــق خليــج فــارس ب گردانــش را ب
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گروهي از مهندسان مخترع زیر دریایي سابحات1 براي تعيين سياست نظام نسبت به 
ساخت زیر دریایي آمدند. برای حفظ نيروهاي دست اندرکار، دادن امکانات بيشتر و ... 
استمداد کردند. آقاي ]سيد حسن[ فيروزآبادي براي امور ستادکل ]نيروهای مسلح[ آمد. 
تيمسار ستاري براي امور نهاجا ]= نيروی هوایی ارتش[ و گزارش علت تأخير هواپيماي 

حامل ورنتوف که بازخواست کرده ایم، آمد.
آقاي ]سيد محمد[ خاتمي ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[ و معاونان آمدند. درباره 
سياست تبليغات درباره جنگ، صلح و آینده قطعنامه مذاکره شد. خطوط کلي مشخص 
گردید. به مجلس رفتم. عصر شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ جلسه داشت. تمرکز در 
اینکه این تمرکز به صورت رئيس جمهور باشد یا  قوه مجریه تصویب شد و بحث در 

نخست وزیر آغاز شد. 
ساعت نه کارهاي دفتر را انجام دادم. آقاي ]عبدالواحد[ موسوي الري ]کارپرداز و 
عضو هيأت رئيسه مجلس[ براي مسائل سفر به شوروي و تعيين مبلغ تأمين مخارج سفر 

آمد. شب به خانه آمدم.

جمعه 5 خرداد      20 شوال 1409                             26 مي   1989

تا ساعت ده ونيم صبح در خانه مطالعه مي کردم. سري به بيمارستان ]قلب جماران[ زدم 
و امام را زیارت کردم. حالشان رو به بهبودي است. گفتند به مردم سالم برسانم و تشکر 
کنم. از مردم مي خواهند که دعا کنند خداوند ایشان را بپذیرد؛ خيلي متأثر شدم، چون 

1- زیردریایی هــای کالس ســابحات در واقــع نخســتين زیردریایی هــای ســاخته شــده در ایــران هســتند. کاربــرد اصلــی ایــن زیردریایــی مين گــذاری 
ــت در  ــادر اس ــی ق ــن زیردریای ــن ای ــت. همچني ــواص اس ــا 7 غ ــی 3 ت ــه جابجای ــادر ب ــی ق ــن زیردریای ــود ای ــه می ش ــود گفت ــن وج ــا ای ــا ب ــت، ام اس
عمليات هــای شناســایی نيــز شــرکت نمایــد. ایــن زیردریایــی را می تــوان توســط بالگردهایــی چــون شــينوک و یــا ســيکينگ جابجــا نمــود و همچنيــن 
از آن بــه عنــوان واحــد شناســایی در ناوهــا اســتفاده کــرد .در ســال های دفــاع مقــدس و دوران ســازندگی، توجــه بســياری بــه زیــر ســاخت های صنایــع 

ــه نتيجــه می رســد. ــر ب ــن زیرســاخت ها، در ســال های اخي ــد کــه ميوه هــای شــيرین ای ــه عمــل آم ــی ب نظام
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معناي خداحافظي داشت و متحيّر بودم که چگونه این پيام امام را برسانم.
خداوند کمک کرد. به گونه اي این پيام را مطرح کردم که هم مردم تصميم به دعا 
بگيرند و هم آثار منفي سياسي نداشته باشد1. زیرا هر عالمتي که نشان از تمام شدن عمر 
امام باشد، دشمنان را که در کمين اند تشویق به توطئه مي کند. براي اقامه جمعه به دانشگاه 

تهران رفتم2. عصر رضا عموزاده براي امور محيط زیست آمد و استمداد کرد. 

1- آقــای هاشــمی خطــاب بــه نمازگــزاران جمعــه تهــران گفــت: »قبــل از حضــور در دانشــگاه تهــران بــه محضــر امــام امــت رســيدم و امــام فرمودنــد 
ســالم مــرا بــه مــردم خوبمــان برســان و از کســانی کــه ابــراز احساســات کردنــد، تشــکر کــن و بگــو کــه مــن ان شــاءاهلل بــه زودی جــواب ایــن محبت هــا 

را خواهــم داد و از مــردم بخــواه دعــا کننــد.«

2- خطيــب جمعــه در خطبــه اول ادامــه بحــث اعتــدال اســالمی در زندگــی انســان ها دنبــال کــرد و دربــاره دیــدگاه اســالم بــرای زندگــی دنيــا و آخــرت 
انســان و مبنــای اســالم براســاس فطــرت بــه تفصيــل ســخن گفــت. در خطبــه دوم ابتــدا توضيحــی دربــاره وضعيــت عمومــی حضــرت امــام خمينــی)ره(  
ــس شــورای اســالمی در  ــگاه مجل ــی، نقــش و جای ــگال دشــمن بعث ــح خرمشــهر از چن ــت فت ــه نمازگــزاران عرضــه شــد، ســپس در خصــوص اهمي ب
ــه عــرب و تبعــات پذیــرش مصــر، حمایــت  ــس اتحادی ــران، ماهيــت کنفران ــی در ای ســاختار نظــام جمهــوری اســالمی، چگونگــی فعاليت هــای معدن
  پارلمــان اروپــا از ضدانقالب هــای تروریســت ایرانــی و صــدور بيانيــه عليــه جمهــوری اســالمی و اثــرات آن مباحثــی مطــرح گردیــد. رجــوع کنيــد

کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، خطبــه هــای جمعــه ســال 1368، جلــد یازدهــم،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

اقامه نماز جمعه
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آقاي نجم الدین اعتمادزاده ]از وعاظ تهران[ و همسر و دخترش آمدند و براي نجات 
دامادشان که بازداشت شده استمداد کردند. همشيره طاهره و عروس و داماد و دخترش 
بهرمان  مردم  و  بستگان  احوال  درباره  مقداري  ندیده ام.  را  ایشان  است  مدتي  آمدند. 

صحبت کردیم.

شنبه 6 خرداد       21 شوال 1409                               27 مي   1989

ساعت هشت ونيم صبح به بيت امام رفتم. حال امام مساعد نبود. ضعف شدیدي داشتند 
با دکترها  بودند.  نگران  اطرافي ها  بود.  بند آمده  ادرار  و  بيرون مي آمد  مثانه خون  از  و 
صحبت کردم. نگراني آنها کمتر بود. احتمال مي دادند لخته شدن خون در مثانه، این آثار 

را آورده باشد و براي معاینه مثانه آماده مي شدند. 
به مجلس رفتم. جمعي از مدیران و کارکنان ]وزارت[ معادن و فلزات آمده بودند. 
به  بيشتر  توجه  و من هم در خصوص  داد  ]آقای محمدرضا آیت اللهی[ وزیر گزارشي 
بخش معدن صحبت کردم1. ]آقای عبدالصاحب طاهری موسوی[ نماینده شادگان آمد و 

از کمبودهاي شادگان و ضرورت توجه به ادباي عرب خوزستان گفت. 
1- بــه مناســبت آغــاز هفتــه معــدن، وزیــر معــادن و فلــزات بــه همــراه معاونيــن، مشــاورین، مدیــران عامــل شــرکت ها و واحدهــای توليــدی و تنــی چنــد 
از کارگــران نمونــه، بــا آقــای هاشــمی دیــدار کردنــد. در ایــن مالقــات، ابتــدا مهنــدس آیت اللهــی گزارشــی از عملکــرد ایــن وزارتخانــه در گســترش 
فعاليت هــای معدنــی و تأثيــرات آن در شــکوفایی اقتصــاد کشــور بــه اطــالع رئيــس مجلــس رســاند. آنــگاه آقــای هاشــمی اظهــار داشــت: »بخــش معــدن 
جــزو مهمتریــن بخش هــای کشــور اســت. وقتــی کــه مــا مجموعــه را در همــه ابعــاد نــگاه می کنيــم، می بينيــم کــه بایــد یــک کار متمرکــز و جهــادی 
انجــام شــود تــا انســجام کامــل مجموعــه حرکــت اقتصــادی کشــور را فــرا گيــرد. از مشــکالت مــا در زمــان جنــگ ایــن بــود کــه  نمی توانســتيم یــک 
برنامــه اساســی داشــته باشــيم. جنــگ بــا برنامــه اقتصــادی مطلــوب ســازگار نيســت. مــا اکنــون بــه خاطــر جنــگ و شــرایط بــد قبــل از انقــالب، یــک 
ــه سراســر کشــور کــه یــک ضــرورت اســت،  ــرق و ســوخت رســانی و گاز ب ــه ب ــرو هســتيم و تحقيقــاً در زمين عقب ماندگــی در اکثــر بخــش هــا روب
ــه  ــود.« ایشــان ســپس ب ــه ب ــادی  صــورت نگرفت ــه توســعه شــبکه گازرســانی، کار زی ــروزی انقــالب، در زمين ــل از پي ــم. چــون قب ــود جــدی داری کمب
تشــریح تدویــن برنامــه پنــج ســاله در مجلــس پرداخــت و افــزود: »پيش بينــی برنامــه پنــج ســاله در شــرایط جنــگ، کار بســيار دشــواری بــود، چــون 
هــر لحظــه ممکــن بــود منبــع نفــت قطــع بشــود یــا منابــع خریــد و یــا فــروش تغييــر کننــد. امــا در شــرایط نــه جنــگ و نــه صلــح، مــا می توانيــم خــود را 
بــرای شــرایط زمــان صلــح آمــاده کنيــم کــه یکــی از ایــن کارهــا بــا فــرض اســتقرار صلــح، تدویــن برنامــه پنــج ســاله کشــور اســت. مقدمــات ایــن برنامــه 
کامــاًل فراهــم شــده و در شــور اول نيــز بــه تصویــب رســيده اســت و بــرای طــرح آن در شــور دوم، منتظــر آمــار و ارقــام همــه بخش هــای جــاری کشــور 

هســتيم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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]آقای مجيد قاسمی[ رئيس بانک مرکزي آمد. گزارش وضع پولي و ارزي را داد 
و درباره بازتر کردن دست بخش خصوصي در استفاده از ارز آزاد مذاکره شد. آقاي 
]فرمانده مهندسی رزمی سپاه[ آمد. گزارش مهندسي جنگ را داد و  ]محمد[ فروزنده 
درباره طرح هاي جدید مهندسي مذاکره شد و براي پذیرفتن ریاست ستاد سپاه مشورت 

کرد. 
ظهر آقاي جواد الریجاني آمد. برنامه کار جدیدش را گفت و پيشنهاد تأسيس بنياد 

مشاور براي امور مملکت را داد؛ شبيه بنياد هریتيج در آمریکا1. 
از بيت امام اطالع دادند که با معاینه مثانه امام، روشن شده که عوارض سوء ناشي از 
لخته شدن خون در مثانه بوده و با شستن خون ها حال امام مساعد شده و نگراني ها کامال 
برطرف شده است. عصر سلماني براي اصالح آمد. تا شب کارهاي 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 آینده و اصالح قانون اساسي و تهيه برنج براي رفع کمبود و مبارزه با 
1- بنيــاد هریتيــج یکــی از مهمتریــن دســتگاه های دیپلماســی عمومــی کاخ ســفيد اســت. بنيــاد هریتيــج پــس از تأســيس خــود در ســال 1973 بــه دنبــال 

فضــاي رقابتــي جنــگ ســرد، تمرکــز مطالعاتــي خــود را بــر روي سيســتم دفــاع موشــکي آمریــکا قــرار داد، بــه طــوري کــه برنامــه ابتــکار عمــل راهبــرد 

دفاعــي)SDI( آمریــکا را بــه کنگــره آمریــکا ارائــه کــرد کــه در آن معاهــده سيســتم دفاعــي موشــکي بالســتيک )ABM( تصویــب و در دســتور کار کاخ 

ســفيد قــرار گرفــت. در زمــان ریاســت جمهــوري ریــگان، هریتيــج عمــاًل وارد حــوزه تصميــم ســازي کاخ ســفيد گردیــد، بــه طــوري کــه معمــار اصلــي 

دکتریــن» رونالــد ریــگان« بنيــاد هریتيــج بــود کــه تــا اواخــر دهــه 90 از ســوي کاخ ســفيد پيگيــري شــد. در دوران ریاســت جمهــوري بــاراک اوبامــا نيــز 

ایــن بنيــاد کمــاکان در عرصــه سياســت هاي خارجــي و دفاعــي آمریــکا نقــش فعالــي دارد ، بــه عنــوان مثــال در تابســتان 2010، در تصویــب توافقنامــه 

»راهبــرد جدیــد کاهــش تســليحات نظامــي« ميــان بــاراک اوبامــا و مــدودوف، رئيــس جمهــوري روســيه نقــش بــه ســزایي داشــت. بنيــاد هریتيــج در 

راســتاي مأموریــت اصلــي خــود، وظيفــه دیگــري را پيگيــري مي کنــد کــه آن حفــظ و تجدیــد اصــول و ارزش هــاي آمریکایــي در جامعــه عمومــي  

آمریــکا مي باشــد تــا از ایــن منظــر، بدنــه اجتماعــي ایــن کشــور بــا سياســت هاي ســردمداران کاخ ســفيد همــراه شــود و حتــي مشــارکت سياســي داشــته 

باشــند. بنيــاد هریتيــج بــا بودجــه اي بالــغ بــر 75/3 ميليــون دالر در ســال، تحقيقــات گســترده اي را در حــوزه سياســت عمومــي آمریــکا انجــام مي دهــد. 

محــور فعاليت هــاي فکــري و مطالعاتــي هریتيــج در دو بعــد داخلــي، اقتصــادي، سياســت دفاعــي و خارجــي خالصــه مي شــود. در بعــد داخلــي »بنيــاد 

هریتيــج« بــر روي مســائلي چــون رشــد و توســعه نظــام اقتصــادي ليبــرال )آزاد(، تعييــن و تصویــب بودجه هــا و هزینه هــاي مصرفــي آمریــکا خصوصــاً 

درحــوزه نظامــي، آموزشــي، مهاجــرت و اقليت هــا، تنظيــم سياســت هاي فکــري و مذهبــي در جامعــه عمومــي آمریــکا، مذهــب و مســائل اجتماعــي، 

حمــل و نقــل، تنظيــم مقــررات داخلــي، تدویــن مبانــي حقوقــي، امنيــت ملــي و تقویــت ســرمایه اجتماعــي و ... تمرکــز مطالعاتــي دارد. بنيــاد هریتيــج 

همچنيــن، تمرکــز مطالعاتــي شــدید بــر روي مســائل ایــران دارد بــه طــوري کــه بــا اختصــاص ميزهــاي متعــدد تخصصــي در حــوزه مطالعــات ایــران، در 

تدویــن سياســت هاي ضــد ایرانــي جهانــي کاخ ســفيد نقــش محــوري دارد. 
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قاچاق مذاکره کردیم. دیر وقت به خانه رسيدم.

یکشنبه 7 خرداد      22 شوال 1409                            28 مي   1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم. بالفاصله به جلسه علني رفتم. تا ساعت ده وربع 
در جلسه ماندم. آقاي ]عباس[ عباسي نماینده بندرعباس آمد. درباره درگيري با استاندار 
و امام جمعه گفت. قرار شد آنها را دعوت به مذاکره و راه حل نمایم. آقاي ]محمدجواد[ 
ایرواني ]وزیر امور اقتصادی و دارائی[ آمد. توضيحاتي درباره وام به هند و خرید سنگ 
آهن داد و اجازه اقدام خواست. آقاي ]مصطفی[ طاهري زاده ]نماینده فالورجان و عضو 
کميسيون صنایع و معادن مجلس[ آمد. او راجع به صنایع فوالد و تأکيد برضرورت توسعه 

آن و همکاري با شوروي گفت. 
از بيت امام درباره حال امام پرسيدم؛ گفتند رضایت بخش است. عصر آقاي طباطبائي 
و  فيمابين  مسائل  و  بلغارستان  به  سفر  به  راجع  آمد.  بلغارستان  در  سفارتمان  سرپرست 
مراسم و تشریفات سفر گفت. آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي ]سرپرست وزارت بازرگانی[ 
داد1. درباره سياست  اقدام نخست وزیر در عزل خود گله داشت و توضيحات  از  آمد. 

بازرگاني و مبارزه با تورم صحبت شد. 
آقایان ]محسن[ رضایي ]فرمانده کل سپاه پاسداران[ و ]علی[ شمخاني آمدند. درباره 
اقدامات بعد از ادغام وزارت سپاه و دفاع و همچنين از بودجه سپاه و شکل نهایي آن و 
اقدام هاي احتياطي در جبهه ها  صحبت شد. تا ساعت نه شب در دفترم کار کردم و به 

خانه آمدم.

1- مهنــدس موســوی نخســت وزیــر بعــد از برکنــاری آقــای عبدالحســين وهاجــی، در حکمــی آقــای مجتبــی خســروتاج را بــه ســمت سرپرســت وزارت 

بازرگانــی منصــوب کرد. 
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دوشنبه 8 خرداد      23 شوال 1409                              29 مي   1989

است.   مساعد  زیارت کردم. حالشان  بيمارستان  در  را  امام  رفتم.  امام  بيت  به  اول وقت 
دکترها براي آزمایش خون گرفتند. احمدآقا هنوز خيالش جمع نيست. چند کلمه اي با 
امام حرف زدم. تيم پزشکي امام، سياستشان این است که در موارد مهم، به خاطر اهميت 
موضوع و نگراني از اتهام مسامحه یا خطا در آینده، سران قوا و احمدآقا را در جریان 

بگذارند. 
ساعت  نه ونيم به مجلس رسيدم. در گزارش ها تظاهرات چند ده هزاري مسلمانان 
در لندن براي مخالفت با کتاب آیات شيطاني و مطالبه حفظ حرمت اسالم و مسأله چين 
و پارلمان شوروي در رأس است. ]سيدجالل[ ساداتيان ]رئيس دفتر ریاست مجلس[ و 
]عبدالواحد[ موسوي الري ]کارپرداز هيأت رئيسه مجلس[ براي مذاکره آمدند. درباره 

ترکيب همراهان در سفر و مسایل دیگر مذاکره شد. بناست گروه پيشرو بروند. 
هيأت رئيسه مجلس جلسه داشت. مسأله مهمي در دستور نبود. یک نفر براي همراهي 
در سفر انتخاب شد. عصر شوراي بازنگري قانون اساسي جلسه داشت. تصویب شد که 
مدیریت و مسئوليت هاي قوه مجریه به رئيس جمهور سپرده شود. به نظر مي رسد مخالفان 
این نوع تمرکز، اميد خود در این ميدان را از دست داده باشند؛ البد براي تضعيف این 
تصویب فکر دیگري خواهند کرد. شب تا ساعت نه در دفترم کار کردم. به خانه آمدم. 

بچه ها به مهمانی رفته اند. تنها شام خوردم.

سه شنبه 9 خرداد      24 شوال 1409                           30 مي   1989

ساعت هفت وربع به مجلس رسيدم. قبل از دستور درباره راهپيمائي مسلمانان در انگليس  
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وزیر  خریستف[  خریستو  ]آقای  با  برگشتم.  دفترم  به  وربع  ده  ساعت  کردم1.  صحبت 
آقاي  ظهر  بود.  دوستانه  و  کلي  حرف ها  کردم.  مالقات  بلغارستان  ]خارجی[  تجارت 
و  محلي  مسایل  براي  تنگستان[   و  ]دشتی  بوشهر  نماینده  شهریاري  ]ميرکمال الدین[ 

اختالفش با مسئول بهداري منطقه آمد. 

ــی  ــی و مذهب ــدی سياس ــور ج ــتيم و آن حض ــرب هس ــی در غ ــم و اساس ــيار مه ــده بس ــک پدی ــاهد ی ــا ش ــن روزه ــت: »ای ــده اس ــق آم ــن نط 1- در ای

ــن  ــی ای ــود. راهپييمای ــد ب ــی خواه ــایل مهم ــاء مس ــتان منش ــلمانان انگلس ــر مس ــرات اخي ــت. تظاه ــرب اس ــاس غ ــاط حس ــی از  نق ــلمان ها در بعض مس

جمعيــت انبــوه در پایتخــت انگلســتان، بــا شــرایط خاصــی کــه بــا آن آشــنا هســتيم، عليرغــم آن همــه تبليغــات ســهمگين، مســموم و فریب کارانــه ای 

کــه در آنجــا شــده بــود تــا افــکار عمومــی را عليــه چنيــن حرکتــی بشــوراند و دل مســلمان هــا را نيــز خالــی کنــد و عليرغــم تهدیدهــای مقامــات رســمی، 

پارلمانــی و پليــس در مدتــی کــه اعــالم شــده بــود، راهپيمایــی برگــزار می شــود، واقعيتــی اســت کــه نظيــر آن را در ده هــا ســال اخيــر نداریــم و ایــن 

جمعيــت، علی رغــم ایــن تهدیدهــا و تبليغــات، در مقابــل چيــزی کــه افــکار عمومــی ماه هــا عليــه آن تهييــج شــده بــود، بــه حمایــت از نظــر حضــرت 

امــام، یعنــی قــرآن و اســالم، خطــر را خریدنــد و آن گونــه در صحنــه حاضــر شــدند و ایــن مســأله بســيار قابــل توجــه اســت کــه منشــاء مســائلی خواهــد 

ــه حــق، دنيــای مارکسيســم را تحــت فشــار قــرار  بــود. راهپيمایــی مســلمانان انگلســتان صحنــه آزمایــش ادعاهــای غربی هــا بــود: غربی هــا، مدت هــا ب

داده بودنــد و از اینکــه مذهــب در دنيــای کمونيســم ســرکوب می شــد و در آن جوامــع بــه مــردم امــکان ابــراز احساســات مذهبــي داده نمی شــد، انتقــاد 

می کردنــد و ایــن یــک حــرف حســابی بــود و االن خودشــان بایــد بــه گونــه ای از عهــده ایــن آزمایــش برآینــد کــه چــه می خواهنــد بکننــد؟ بــا توجــه 

بــه نشــانه هایی کــه مــا ایــن روزهــا می بينيــم، ایــن طــور می فهميــم کــه غربی هــا بنــا دارنــد در مقابــل خواســته های بــه حــق مســلمانان در دنيــای غــرب 

ــه عنــوان زنــگ خطــر مطــرح می نماینــد و حتــی در مراســم راهپيمایــی هــم شــيطنت  بایســتند و هنــوز هــم دارنــد تهدیــد می کننــد و ایــن مســأله را ب

ــاًل وانمــود کنــد در  ــد و پليــس خشــونت کــرد، مــردم را کتــک زد، عــده ای را بازداشــت کــرد و خواســت از اهرم هایــی اســتفاده کنــد کــه مث کردن

آنجــا عراقی هــا بــا ایرانی هــا درگيــر شــدند تــا کار زشــت خــودش را بپوشــاند و بســياری از حقایــق را هــم مکتــوم کردنــد، ولــی بــا توجــه بــه همــان 

مقــداری کــه سانســور کردنــد و روی ماهواره هــا دادنــد، دنيــای اســالم متوجــه شــد کــه بــا حضــور مســلمين در غــرب، چــه قــدرت بزرگــی در اختيــار 

ميليون هــا مســلمان قــرار دارد. غربی هــا بایــد توجــه کننــد کــه بــا ایــن حرکاتشــان، ممکــن اســت باعــث بــه وجــود آمــدن یــک فتنــه جهانــی بشــوند. 

ــد و در  ــد و راحــت زندگــی می کنن ــی، مســيحی، کليمــی و ســایر اقليت هــا حضــور دارن ــا، در کشــورهای اســالمی، اقليت هــای مذهب در سراســر دني

هميــن مجلــس شــورای اســالمی مــا نيــز نماینــدگان محتــرم اقليت هــا، مثــل خــود مــا مســلمان ها حضــور دارنــد و ابــراز نظــر می کننــد و از منافعشــان و 

هــر چــه کــه مصلحــت می داننــد حمایــت می کننــد و غربی هــا اگــر بخواهنــد در آنجــا تبعيــض قائــل شــوند و ایــن فشــار را روی مســلمان ها بياورنــد، 

بایــد پيش بينــی کننــد کــه در سراســر دنيــا ممکــن اســت مــوج فتنــه درســت شــود، زیــرا امــروز دیگــر مثــل دوران گذشــته نيســت کــه آنهــا هــر چــه 

ــرای حمایــت از اســالم اســتفاده کننــد،  ــه مســلمان ها تذکــر می دهيــم کــه از ایــن موفقيت هــا ب خواســتند انجــام دهنــد و هــر اتفاقــی بيفتــد. مــا هــم ب

البتــه بــا معيارهــای قانونــی، همــان جــور کــه تــا بــه حــال کرده انــد و بهانــه هایــی دســت غربی هــا ندهنــد کــه آنهــا را متهــم بــه تروریســم و چيزهایــی از 

ایــن قبيــل بکننــد و حقــوق خودشــان و دفــاع از اســالم را رســماً بخواهنــد و همچنيــن بــه دولت هــای غربــی هشــدار می دهيــم کــه بــه ایــن بــه اصطــالح 

ــا  زنــگ خطرهایــی کــه از طــرف عوامــل صهيونيســم نواختــه می شــود توجــه نکننــد و در باتالقــی نيفتنــد کــه اســباب زحمــت مــردم در سراســر دني

بشــوند، تــا مــا بتوانيــم همزیســتی مســالمت آميزی بيــن پيــروان ادیــان الهــی در سراســر دنيــا داشــته باشــيم و هــر حقــی هــم محفــوظ باشــد. ایــن حجــت 

هــم، انصافــاً بــرای مســلمان ها حجــت باالیــی اســت کــه از اســالم و قــرآن می شــود دفــاع کــرد، همــان طــور کــه در ایــن مــوج عظيــم فتنــه تبليغــات 

کــه داشــتند، حضــرت امــام پيشــقدم شــدند و مــردم هــم حمایــت کردنــد و توانســتيم راه خودمــان را بپيمایيــم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی 

رفســنجانی، نطــق هــای پيــش از دســتور ســال 1368، جلــد ششــم،«  دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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عصر شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ جلسه داشت. گزارش کميسيون در مدیریت 
صداوسيما رد شد و به جاي آن نصب و عزل مدیرعامل به رهبري واگذار شد1. 

از  قبل  مردم  تصرفي  اراضي  درباره  داشت.  جلسه  مصلحت  تشخيص  مجمع  شب 
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 55 و 56 قانون حفاظت منابع طبيعي و 
مشکالتي که از این ناحيه براي دولت پيش آمده بحث کردیم. به نتيجه قطعي نرسيد و 
درباره لزوم فشار بر دولت براي تسریع در اجراي تعزیرات براي مهار تورم صحبت شد. 
دیر وقت به خانه رسيدم. عفت هم در جلسه مهماني خانم وزیر خارجه تانزانيا رفته بود؛  

همزمان به خانه رسيدیم.

ــا توافــق ســران ســه قــوه و حکــم  ــود کــه رئيــس ســازمان صداوســيما ب ــون اساســی تصویــب شــده ب 1- در کميســيون چهــارم شــورای بازنگــری قان
ــر اســاس آیيــن  ــه ریاســت آیــت اهلل مشــکينی رأی نيــاورد. ســپس ب ــه کميســيون در جلســه عمومــی ب رئيــس قــوه مجریــه منصــوب شــود. ایــن مصوب
ــا توجــه بــه مذکــرات انجــام شــده، مجــدداً رأی گيــری بــه عمــل آمــد کــه از بيــن پيشــنهادهای مطــرح شــده، پيشــنهاد تعييــن رئيــس  نامــه شــورا و ب
صداوســيما توســط مقــام رهبــری بــه تصویــب رســيد و مقــرر شــد کــه کميســيون، جزئيــات طــرح را براســاس ایــن مصوبــه تنظيــم و بــرای شــور دوم 

بــه جلســه عمومــی گــزارش کنــد. 

دیدار با وزیر تجارت خارجی بلغارستان
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با اینکه دیر وقت بود، به بيمارستان ]قلب جماران[ رفتم. امام با زحمت حرف مي زدند. 
با صداي ضعيف به من فرمودند داروی زهری که قطعنامه را پذیرفتم، برایم تلخ بود و 
تعبير به جام زهر کردم، اما امروز که مي بينم بعد از مرگ من، کشور مشکل جنگ ندارد، 
آن تلخي برایم شيرین است. از شنيدن کلمه مرگ تکان خوردم و اشکم ریخت. سکوت 

کردم؛ نمي خواستم امام آن منظره را ببينند.

چهارشنبه 10 خرداد       25 شوال 1409                    31 مي   1989

برای  و  بود  نگران  احمدآقا  و  بودند  راضي  اطرافيان  و  دکترها  زدم.  امام  بيت  به  سري 
تعجيل در اتمام کار بازنگري قانون اساسي تأکيد داشت. کنار تخت امام ایستادم و دستم 
را روي دستشان گذاشتم. انگشت شصت من را گرفتند و با کلمات مقطع فرمودند: »در 
بازنگري قانون اساسي تسریع شود« و سپس چشمشان را باز کردند و شمرده با صداي 
ضعيف اضافه کردند: »اگر متحد باشيد، انقالب پيشرفت مي کند« مکثي کردند و ادامه 
دادند: »به خصوص شما و آقاي خامنه اي،  نگذارید خناسان بين شما و ایشان فتنه کنند«. 
را  نظراتم  الموت عازم است.  اتمي در  انرژي  از کارهاي  بازدید  براي  محسن آمد. 
]محمد محمدی[ ري شهري  دادم. آقاي  انجام  را  رفتم و کارها  به مجلس  سوال کرد.  
]وزیر اطالعات[ آمد. گزارش هاي اطالعاتي داد و پيشنهاد داشت که در ]بازنگری[ قانون 
اساسي، ]وزارت[ اطالعات زیر نظر رهبر باشد و یا سازمان شود که به مجلس براي تأیيد 

نياید. 
]آقای غالمرضا[ آقازاده ]وزیر نفت[ آمد. گزارش سفر را داد و درباره طرح جدید 
عربستان در مورد قيمت اوپک مشورت کرد؛  نگران بود که باز توطئه اي عليه ما باشد. 
گزارش هایي درباره صنایع نفتي و کارهاي جاري داد و بر لزوم کم کردن تيرگي روابط 

با غرب تأکيد داشت. 
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تلفني حال امام را پرسيدم؛ گفتند خوب است. عصر شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ 
دفترم  در  شب  نشد.  تمام  بود؛  دستور  در  اساسي  قانون  بازنگري  شيوه  داشت.  جلسه 
کميسيون چهارم جلسه داشت. تا ساعت ده وربع طول کشيد. شام را مهمان من بودند. 
سپس با آقایان ]احمد[ جنتي و ]سيد حسن[ طاهري خرم آبادي درباره اتمام سریع تر کار 

بازنگري و مسأله رهبري مذاکره کردیم. شب در مجلس ماندم. 

پنجشنبه 11 خرداد       26 شوال 1409                        1 ژوئن   1989

رحيم صفوي  آقاي  دادم.  انجام  را  مانده  عقب  کارهاي  نه صبح  ساعت  تا  نماز  از  بعد 
]جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه[ آمد. برنامه نيروي زميني سپاه را گفت. در مسائلي 

براي آینده سپاه مشورت کرد و قرار شد سازمان نهایي نيرو را براي تصویب بياورند. 
استراتژي  بررسي جزئي تر  براي  ستاد کل  معاونان  و  سپاه  و  ارتش  فرماندهان  جمع 
را مشخص  ابعاد  از ظهر مذاکره کردیم و همه  بعد  ونيم  تا ساعت یک  دفاعي آمدند. 
کردیم. عصر شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ جلسه داشت. کليات نحوه بازنگري قانون 

اساسي تصویب شد و بحث در گزارش کميسيون اول  درباره رهبري شروع شد. 
پس از جلسه با حضور آقایان خامنه اي و موسوی اردبيلي درباره وضع حال امام مسأله 
رهبري و برگزاری رفراندم و انجام سریع تر کار بازنگري مذاکره کردیم. شب تا ساعت 
نه کار کردم. به خانه آمدم. عفت به مهماني رفته بود و یاسر و سعيد ]الهوتی[ در خانه 
بودند. تا ساعت یازده تلویزیون تماشا کردم. مصاحبه بهمن آقایي ]دیبا[ متهم به جاسوسی 

دستگير شده آمریکا1 و همچنين مذاکرات شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ را دیدم.

1- بهمــن آقایــی دارای دکتــرای حقــوق بين الملــل و شــاغل در وزارت امــور خارجــه بــود. وی در ســال 1361 بــه عنــوان دبيــر دوم ســفارت جمهــوری 

ــی  ــه تلویزیون ــی در برنام ــد. بهمــن آقای ــرای همــکاری جــذب گردی ــيا ب ــن دوره توســط ســازمان س ــد مشــغول کار شــد کــه در همي اســالمی در هن

»عمليــات پنهــان« بــه شــرح آشــنایی خــود بــا ســازمان جاسوســی آمریــکا و نحــوه ارائــه اطالعــات بــه مأمــوران آن ســازمان پرداخــت.
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جمعه 12 خرداد      27 شوال 1409                            2 ژوئن   1989

صبح به بيت امام رفتم. احمدآقا اظهار نگراني داشت. با دکترها صحبت کردم. درمان 
که کمي  شود  داده  گونه اي  به  پزشکي،  اطالعيه اي  شد  قرار  کرده اند.  شروع  جدیدي 
نگراني در آن دیده شود. امام را زیارت کردیم. خيلي ضعيف شده اند. گفتند درد دارند 

و اشتها ندارند و ناراحتند. صدایشان خيلي ضعيف است. 
در حالي که پيشاني ایشان را مي بوسيدم و دستم سردستشان بود، فشار مالیم دستشان 
را احساس کردم. به زحمت بر خودم مسلط شدم، ولي جلو اشک ها را نتوانستم بگيرم. 
از چشمان نيمه باز امام حالت وداع دیدم. به ایشان عرض کردم مي خواهم به نماز جمعه 
را  من  کنند که خداوند  دعا  بگویيد  مردم  به  فرمودند  ندارید؟  مردم  براي  پيامي  بروم، 
بپذیرد. بغض گلویم را فشرد. در نماز جمعه پيام ایشان را به صورت لطيفي گفتم که هم 

حضرت امام )ره( در روزهای پایانی عمر
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مردم متوجه شوند و دعا کنند و هم باعث انفجار نشود. با احمدآقا درباره رهبري و مسائل 
بازنگري ]قانون اساسی[ صحبت شد. قرار شد در اتمام کار تسریع نمائيم. 

عصر دکتر والیتي ]وزیر امور خارجه[ آمد. راجع به سفر شوروي و حد روابط با آنها 
مذاکره شد. حاجيه والده امروز مهمانمان بودند.  دکتر والیتي ایشان را معاینه نمود؛ فشار 
خون باال است ولي حالشان خوب است. اخوي احمد و اخوي محمد و استاندار کرمان 

هم امروز اینجا آمدند و مذاکراتی داشتيم.

شنبه 13 خرداد       28 شوال 1409                           3 ژوئن   1989

بعد از نماز صبح، سري به بيمارستان ]قلب جماران[ زدم و از آنجا به مجلس رفتم. در 
گزارش ها خبري از اطالع اجانب از بد بودن حال امام به چشم نمي خورد. کارهاي دفتر 

را انجام دادم.
آقاي بهزاد نبوي ]وزیر صنایع سنگين[ آمد. از احتمال استيضاح خود در مجلس در 
رابطه با پرونده سایپا  نگران بود1. گزارش آن را کميسيون مربوطه به تحقيق و تفحص 
اصل 762 مجلس داده و  پيشنهاد استيضاح داده است. براي جواب به گزارش تقاضاي 

وقت کرد.
ظهر با سایر اعضاي شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ مهمان رئيس جمهور بودیم. در 

1- تعــداد 136 نماینــده در نامــه ای بــه آقــای هاشــمی چنيــن نوشــتند: »همــان گونــه کــه اســتحضار داریــد کميســيون محتــرم قضایــی و گــروه تحقيــق 

و تفحــص ســایپا بعــد از ماه هــا تــالش و بررســی و وقــت و پيگيــری، گــزارش مهمــی را بــه هيــأت رئيــس محتــرم مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم 

داشــته، مقتضــی اســت بــا توجــه بــه ســوء اســتفاده عظيــم مالــی و بــا عنایــت بــه احيــای ارزش هــای جمهــوری اســالمی، گــزارش مذکــور در جلســه 

علنــی قرائــت شــود تــا بــا اعــالم آن مــردم در جریــان امــر قــرار گرفتــه و زمينــه پيــاده شــدن قســط اســالمی هــر چــه بيشــتر فراهــم گــردد. «

2- طبــق اصــل 76 قانــون اساســی، مجلــس شــورای اســالمی حــق تحقيــق و تفحــص در تمــام امــور کشــور را دارد. در ســال 1367 براســاس استفســار 

از شــورای نگهبــان، اصــل 76 قانــون اساســی شــامل مــواردی از قبيــل مقــام معظــم رهبــری، مجلــس خبــرگان و شــورای نگهبــان کــه مــا فــوق مجلــس 

ــود.  ــند، نمی ش ــالمی می باش ــورای اس ش
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خصوص تعجيل در اتمام بازنگري قانون اساسي بحث شد،  زیرا به نظر مي رسد که با 
وضع حال امام، فرصت کمي داریم و بهتر است که اصالحات به تایيد امام برسد. قرار 

شد از این به بعد یکسره کار کنيم و عصر هم جلسه داشته باشيم. 
به دفترم رفتم. ساعت سه بعد از ظهر احمدآقا تلفني اطالع داد که حال امام وخيم 
شده و خواست با سایر رؤساي قوا سریعاً به جماران برویم. در نتيجه جلسه عماًل تشکيل 

نشد و خودمان را با عجله به جماران رساندیم. 
لحظات آخر تنفس طبيعي بود. امام به زحمت نفس مي کشيدند. فقط یک بار چشم 
باز کردند و بستند و این آخرین نگاهشان بود. دکترها با عجله قلب را با ماساژ و شوک 
برقي و باتري و ریه را با تنفس مصنوعي به کار انداختند. تا ساعت ده وبيست دقيقه شب، 
ایشان را به این صورت نگاه داشتند، ولي دیگر مغز کار نمي کرد. فقط یک بار اطالع 

دادند که تنفس طبيعي شده ولي زود این وضع تمام شد.
در این فاصله درباره کيفيت اعالن خبر و برنامه هاي اداره کشور و انتخاب رهبري 
و... مشاوره شد.  در جبهه با آقاي ]محسن[ رضایي تماس گرفتيم و دستور آمادگي کامل 

دادم. هلي کوپتر و هواپيما خواست. دستور ارسال دادیم.
با تلفن اعضای ]مجلس[ خبرگان را احضار کردیم که تا فردا صبح خودشان را به 
انتخاب  تهران برسانند. قرار شد اعالن فوت را به پس فردا موکول کنيم؛ یعني پس از 
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 کردم و برنامه را براي 
آنها توضيح دادم. پذیرفتند و آرام گرفتند و قرار شد به عنوان دعاي توسل گریه کنند. 

صبر خانم هاي بيت براي ما جالب بود.
تا ساعت دوازده شب براي تنظيم برنامه ها ماندیم. به خانه آمدم و با استفاده از قرص 
آرامش بخش خوابيدم. عفت و محسن فهميده بودند، چون در بيمارستان بودند، اما بقيه 

اعضای خانه نمي دانستند.
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یکشنبه 14 خرداد      29 شوال 1409                         4 ژوئن   1989

بعد از نماز به مجلس رفتم. اعضای هيأت رئيسه مجلس خبرگان، شب در مجلس خوابيده 
مذاکره کردیم.  خبرگان  برنامه جلسه  درباره  و  هم صرف کردیم  با  را  بودند. صبحانه 

دیشب تا امروز صبح، خبرگان از اطراف کشور به تهران رسيده بودند. 
اطالع دادند جلسه مجلس شوراي اسالمي آماده است.  به آنجا رفتم. جلسه غير علني 
زیادي  گریه  نمایندگان  و  من   ، رسيدنم  با  بودند.  مطلع  امام  رحلت  از  نمایندگان  بود. 
کردیم. کمي با آنها درباره رحلت امام صحبت کردم. جلسه غير رسمي بود. یک هفته 

دیدار با وزیر تجارت خارجی بلغارستان
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مدت مسئوليت هيأت رئيسه را تمدید کردیم، چون دو سه روز دیگر تمام مي شود و هفته 
آینده بعد از تعطيالت که مجلس شروع به کار مي کند، وقت اعتبار هيأت رئيسه تمام 

شده. با این تمدید، مشکل برطرف شد.
بيانيه اي براي مجلس خبرگان تهيه کردیم و براي انتشار دادیم. حدود ساعت هشت 
آیت اهلل  ریاست  به  را  جلسه  رسميت  و  شد  آماده  خبرگان  مجلس  جلسه   صبح  ونيم 

مشکيني اعالن کردیم. ایشان صحبت کوتاهي کردند.
وصيت نامه امام در صندوق امانات در دفتر من بود. بيرون آوردیم و در جلسه رسمي 
نوشته شده  بيرون آوردیم. در سال 1361   از پاکت  نامه را  پلمپ شکسته شد. وصيت 
به  را  آن  که  بود  شده  نوشته  نامه  وصيت  آخر  است.  شده  نظر  تجدید  گذشته  سال  و 
از  یکي  یا  و  عالي کشور  دیوان  رئيس  مجلس،  رئيس  رئيس جمهور،  احمدآقا،  ترتيب 
اعضاي شوراي نگهبان براي مردم بخوانند. احمدآقا اطالع داد که آمادگي ندارد. نوبت 
به ]آیت اهلل خامنه ای[  رئيس جمهور رسيد. ایشان وصيتنامه را براي حضار خواندند. حضار 
جلسه خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضاي دولت، شوراي نگهبان و شوراي عالي قضائي 
و دیگران بودند. قرائت وصيت نامه حدود دو ساعت ونيم طول کشيد. نزدیک 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 کوتاه آقاي مشکيني، جلسه شروع و من هم موضوع بحث 

را توضيح دادم. این جلسه تا ساعت هفت ونيم بعد از ظهر با یک تنفس ادامه یافت.
رهبري  خواهان  بعضي  و  شورایي  رهبري  طرفدار  بعضي ها  شد.  زیادي  بحث هاي 
فردي بودند. بعضي آیت اهلل خامنه اي و بعضي ها آیت اهلل ]سيد محمد رضا[ گلپایگاني1 

1- آیــت اهلل العظمــی ســيد محمــد رضــا گلپایگانــی در نهــم ذیقعــده 1316 هجــری قمــری در روســتای گوگــد گلپایــگان متولــد شــد. ایشــان زمانــی 
کــه دو ســال و نيــم بيشــتر نداشــت، مادرشــان را از دســت داد و در ســن نــه ســالگی بــه ســوگ از دســت دادن پــدر نشســت. وی کــه تحصيــالت خــود 
ــه اراک  ــگان ب ــدن دروس ســطح در شــهر گلپای ــس از خوان ــگان و خوانســار شــد. پ ــه  آن ، عــازم گلپای ــرای ادام ــود ب را در گوگــد شــروع کــرده ب
مهاجــرت کــرد. زمانــی کــه آیــت اهلل العظمــی حائــری و فرزنــدش آیــت اهلل شــيخ مرتضــی حائــری بــه همــراه آیــت اهلل محمــد تقــی خوانســاری بــه 
قصــد زیــارت حضــرت معصومــه عليهــا الســالم از اراک بــه ســمت قــم حرکــت کردنــد. بــا درخواســت های  مــردم و علمــای قــم مواجــه شــدند کــه 
بــه هميــن جهــت رحــل اقامــت در قــم مــی افکننــد. بــه دنبــال اقامــت اســتاد در قــم، آیــت اهلل گلپایگانــی و جمعــی دیگــر بــه دعــوت رســمی استادشــان 
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قوا و  قباًل در مشورت هاي سران  برده شد.  براي شورا هم اسم هایي  را مطرح کردند و 
جمعي دیگر از بزرگان به این نتيجه رسيده بودیم که شورایي مرکب از آیات خامنه اي،  
موسوي اردبيلي و مشکيني رهبري را به عهده بگيرند ولي در مذاکرات، رهبري فردي 
با رهبري فردي مخالفت کردند. من هم مخالف  بيشتري آورد. آیت اهلل خامنه اي  رأي 
بودم. نوبت نرسيد. ابتدا به پيشنهاد اعضاي  جامعه مدرسين ]حوزه علميه قم[ که عضو 
مجلس خبرگان بودند، آیت اهلل گلپایگاني مطرح شد. حدود 14 نفر به ایشان رأي دادند. 
سپس پيشنهاد رهبري آیت اهلل خامنه اي مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون 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 فيضيــه ســاکن شــده و بــه تحصيــل خــود در محضــر آیــت اهلل 
حائــری ادامــه مــی دهنــد. البتــه ایشــان مــدت چنــد ماهــی را در شــهر نجــف و در محضــر اســاتيدی همچــون محقــق غــروی اصفهانــی حضــور داشــتند، 
امــا قــم بــه عنــوان محــل اصلــی تحصيــل ایشــان بــود. ایشــان بــر اثــر تالش هــای فــراوان بــا اینکــه هنــوز 24 ســال از بهــار عمــرش ســپری نشــده بــود، 
بــه درجــه اجتهــاد نائــل شــد. آیــت اهلل در کنــار کارهــای علمــی همــواره فعاليت هــای سياســی، فرهنگــی را در دســتور کار خــود داشــت و در دوران 
نهضــت امــام خمينــی)ره( بــه عنــوان یکــی از یــاران همــراه در صحنــه ایفــای نقــش مــی کــرد. ســرانجام آیــت اهلل پــس از عمــری مجاهــدت در راه علــم 

و تقــوی، در آذر 1372 در شــهر مقــدس قــم دیــده از جهــان فــرو بســت و بــه دیــار باقــی شــتافت.

ــا پذیــرش ایــن مســئوليت مخالــف بودنــد و حتــي در مجلــس خبــرگان رهبــري، مرتــب بــراي اعضــاي مجلــس کــه  1- آیــت اهلل خامنــه ای از ابتــدا ب
معتقــد بــه شایســتگي ایشــان بــراي رهبــري بودنــد، اســتدالل مــي آوردنــد و ایــن مســئوليت را بــه دیگــران محــول مي کردنــد . ایشــان چنــد مــاه مانــده 
بــه پایــان دوره دوم ریاســت جمهــوري ، خــود را بــراي تــرک ایــن مســئوليت آمــاده کــرده بودنــد . ایشــان در ایــن بــاره مــي گوینــد: »قبــل از رحلــت 
حضــرت امــام کــه دوران ریاســت جمهــوري در حــال اتمــام بــود، دســت و پایــم را جمــع مــي کــردم . مکــرر مراجعــه مــي کردنــد و بعضــي از مشــاغل 
را پيشــنهاد مــي نمودنــد . آدم هــاي بــي مســئوليت ، ایــن مشــاغل را پيــش خودشــان ، بــه قــد و قــواره مــن بریــده و دوختــه بودنــد ! ولــي مــن گفتــم کــه 
اگــر یــک وقــت امــام بــه مــن واجــب کننــد و بگوینــد شــما فــالن کار را انجــام دهيــد، چــون دســتور امــام تکليــف اســت و بــرو برگــرد نــدارد ، آن 
را انجــام مــي دهــم . امــا اگــر تکليــف نباشــد - و مــن از امــام خواهــش خواهــم کــرد کــه تکليفــي بــه مــن نکننــد تــا بــه کارهــاي فرهنگــي بپــردازم - 
دنبــال کارهــاي فرهنگــي مــي روم.« مقــام معظــم رهبــري کــه تــا آن زمــان همــه مســئوليت هــاي محولــه بــه خــود را بــه حکــم تکليــف پذیرفتــه بودنــد 
ــاره  ــه اي درب ــه ثمــر نشســت. آیــت اهلل  خامن ــر اســتدالل هاي اعضــاي مجلــس خبــرگان دليلــي اقامــه نماینــد ، در نتيجــه ایــن کار ب ، نتوانســتند در براب
شــرایط آن زمــان و چگونگــي انتخــاب شدنشــان بــه رهبــري مي گوینــد: »آنچــه کــه در خصــوص تعييــن رهبــر واقــع شــد و بــار ایــن مســئوليت ، بــر 
دوش بنــده کوچــک ضعيــف حقيــر گذاشــته شــد، بــراي خــود مــن حتــي یــک لحظــه و یــک آن از آنــات گذشــته زندگــي ، متوقــع و منتظــر نبــود . 
اگــر کســي تصــور کنــد کــه در طــول دوران مبــارزه و بعــدا ًدر طــول دوران انقــالب و مســئوليت ریاســت قــوه اجرایــي ، حتــي یــک لحظــه در ذهــن 
خــودم خطــور مــي دادم کــه ایــن مســئوليت بــه مــن متوجــه خواهــد شــد ، قطعــاً اشــتباه کــرده اســت . مــن ، هميشــه خــودم را نــه فقــط از ایــن منصــب 
بســيار خطيــر و مهــم ، بلکــه حتــي از مناصبــي کــه بــه مراتــب پایين تــر از ایــن منصــب بــوده اســت - مثــل ریاســت جمهــوري و دیگــر مســئوليت هایي 
کــه در طــول انقــالب داشــتم - کوچک تــر مي دانســتم . یــک وقتــي خدمــت امــام )قــدس ســره( ایــن نکتــه را عــرض کــردم کــه گاهــي نــام مــن در 
ردیــف بعضــي از آقایــان آورده مي شــود، در حالــي کــه در ردیــف آنهــا نيســتم و مــن یــک آدم کوچــک و بســيار معمولــي هســتم . نــه اینکــه بخواهــم 
ــه در آن ســاعات بســيار حساســي کــه ســخت ترین  ــود . البت ــي اصــال متصــور نب ــن معنای ــن، چني ــم. االن هــم همــان اعتقــاد را دارم. بنابرای تعــارف کن
ســاعات عمرمــان را گذراندیــم و خــدا مــي دانــد کــه در آن شــب شــنبه و صبــح شــنبه چــه بــر مــا گذشــت؛ برادرهــا از روي مســئوليت و احســاس وظيفــه 
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من که جلسه را اداره مي کردم، گفتم اکنون با رأي خبرگان، رهبري فردي قانون شده 
و چاره ای  نيست. سرانجام آقاي خامنه اي با 60 رأي از 74 عضو حاضر رأي آوردند و 
مسأله به این مهمي به این خوبي حل شد. من هم در چند مورد صحبت کوتاهي کردم و 
نظرات امام را درباره صالحيت رهبري آقاي خامنه اي نقل کردم1. از قول حاج احمدآقا 
و آیت اهلل موسوي اردبيلي هم که در جلسه خدمت امام بودند،  همين مضامين تأیيد شد2.

خبر آماده باش نيروهاي عراقي در مقابل منطقه عين خوش که در اثنای جلسه توسط 
دکتر ]حسن[ روحاني رسيد و من به جلسه اطالع دادم، تاثير زیادي در آمادگي اعضای 

خبرگان براي ختم کار داشت؛ موفقيت بزرگي است.
به دفترم آمدم. نمایندگان مجلس جمع بودند. خواستند که جریان جلسه خبرگان را 
برایشان تعریف کنم؛ پذیرفتم. متني براي تأیيد و امضاء این انتخاب تهيه شد. بعضي از 

، بــا فشــردگي تمــام ، فکــر و تــالش مــي کردنــد کــه چگونــه قضایــا را جمــع و جــور کننــد ، مکــرر از مــن بــه عنــوان عضــو شــوراي رهبــري اســم 
مي آوردنــد، کــه البتــه در ذهــن خــودم آن را رد مي کــردم ؛ اگــر چــه بــه نحــو یــک احتمــال برایــم مطــرح مي شــد کــه شــاید واقعــاً ایــن مســئوليت 
ــه  ــا تضــرع و توجــه و التمــاس ، ب ــردم و روز شــنبه، قبــل از تشــکيل مجلــس خبــرگان ، ب ــاه ب ــه خــدا پن ــه مــن متوجــه کننــد . در همــان موقــع ، ب را ب
خــداي متعــال عــرض کــردم : پــرودگارا ! تــو کــه مدبــر و مقــدر امــور هســتي ؛ چــون ممکــن اســت بــه عنــوان عضــوي از مجموعــه  شــوراي رهبــري 
، ایــن مســئوليت متوجــه مــن شــود ؛ خواهــش مــي کنــم اگــر ایــن کار ممکــن اســت اندکــي بــراي دیــن و آخــرت مــن زیــان داشــته باشــد ، طــوري 
ترتيــب کار را بــده کــه چنيــن وضعيتــي پيــش نيایــد. واقعــاً از تــه دل مي خواســتم کــه ایــن مســئوليت متوجــه مــن نشــود . باالخــره در مجلــس خبــرگان 
، بحث هایــي پيــش آمــد و حرف هایــي زده شــد کــه نهایتــاً بــه ایــن انتخــاب منتهــي شــد. در همــان مجلــس ، کوشــش و تــالش و اســتدالل و بحــث 
کــردم تــا ایــن کار انجــام نگيــرد، ولــي انجــام گرفــت و ایــن مرحلــه گذشــت. مــن ، هميــن االن خــودم را یــک طلبــه  معمولــي و بــدون برجســتگي و 
امتيــازي خــاص مي دانــم ؛ نــه فقــط بــراي ایــن شــغل بــا عظمــت و مســئوليت بــزرگ، بلکــه - همــان طــور کــه صادقانــه گفتــم - بــراي مســئوليت هاي 
بــه مراتــب کوچک تــر از آن ، مثــل ریاســت جمهــوري و کارهــاي دیگــري کــه در طــول ایــن ده ســال داشــتم . امــا حــاال کــه ایــن بــار را روي دوش 
مــن گذاشــتند ، بــا قــوت خواهــم گرفــت ؛ آن چنــان کــه خــداي متعــال بــه پيامبرانــش توصيــه فرمــود : »ُخذهــا بُِقــّوه « . بــراي ایــن مســئوليت، از خــدا 
اســتمداد کــردم و بــاز هــم اســتمداد مي کنــم و هــر لحظــه و هــر آن ، در حــال اســتمداد از پــروردگار هســتم تــا بتوانــم ایــن مســئوليت را در حــد وســع 
خــودم - کــه تکليــف هــم بيــش از وســع نيســت - بــا قــدرت و قــوت و حفــظ شــأن واالي ایــن مقــام ، حفــظ کنــم و انجــام بدهــم . ایــن ، تکليــف مــن 

اســت کــه اميــدوارم ان شــاءاهلل مشــمول لطــف و ترحــم الهــي و دعــاي ولــي عصــر )عــج( و مؤمنيــن صالــح باشــم .«

1- آقــای هاشــمی نقــل کردنــد:  »در جلســه اي بــا حضــور ســران ســه قــوه ، آقــاي نخســت وزیــر )موســوي( و حــاج احمــد آقــا در محضــر امــام بحــث 
شــد . حــرف مــا بــا حضــرت امــام ایــن بــود کــه اگــر ایــن قضيــه اتفــاق بيافتــد ]برکنــاری قائــم مقــام رهبــری[  مــا بعــداً بــا قانــون اساســي مشــکل داریــم 
؛ زیــرا ممکــن اســت خــالء رهبــري پيــش بيایــد . ایشــان گفتنــد : » خــأ رهبــري پيــش نمي آیــد و شــما آدم داریــد.« گفتــم : » چــه کســي؟ « ایشــان در 

حضــور آقــاي خامنــه اي گفتنــد : » ایــن آقــاي خامنــه اي«.

2- حجت االســالم والمســلمين، مرحــوم حــاج ســيداحمد آقــا خمينــي )ره( نقــل  کردنــد: »وقتــي کــه آیــت اهلل خامنــه اي در ســفر کــره  شــمالي  بودنــد 
ــا ســخنراني ها و مذاکــرات خــود در آن  ــردم و ی ــدار از » کــره« اســتقبال م ــد. از آن منظــره  دی ــون مي دیدن ــاي آن ســفر را از تلویزی ــام گزارش ه ، ام

ســفر خيلــي جالــب بــود و امــام گفتــه بودنــد، الحــق ایشــان شایســتگي رهبــري را دارنــد.«
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رادیکال ها مخالفت دارند.
آیت اهلل خامنه اي آمدند، براي شيوه انجام وظایف رهبري با هم صحبت کردیم. قرار 
شد احکام انتخابات یا انتصابات امام را ایشان تایيد کنند و قرار شد به صداوسيما بگویم 

بهاي الزم را به موضوع بدهد. تصميمات مهمي با هم گرفتيم1.
شب عفت اطالع داد به خاطر آمد و رفت وسيع مردم به بيت امام و کوچه مجاور، 

امنيت کافي در خانه نيست و بهتر است در مجلس بمانم. پذیرفتم.

1- حضــرت آیــت اهلل خامنــه اي در تشــریح 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 ایــن توطئه هــا اشــاره کــرده و گفتنــد: »بــا رحلــت امــام خمينــي )ره( طيــف وســيع دشــمنان اســالم - کــه در 

صفــوف مقــدم معارضــه بــا جمهــوري اســالمي بودنــد - ایــن اميــد را پنهــان نکردنــد کــه جمهــوري اســالمي در غيــاب پدیدآورنــده و پروراننــده خــود 

ــا بــه  ــه کلــي از پــاي درآیــد و ی ــا ب نيــروي دفــاع و رشــد را از دســت بدهــد و چــون کودکــي بــي صاحــب، احســاس ضعــف و درماندگــي کنــد، ی

ناچــار بــه دامــان ایــن و آن پنــاه بــرد . در محاســبات تنــگ نظرانــه دشــمنان ، کــه همــه بــي اســتثنا اســير محاســبات صــد در صــد مــادي بــود و از فهــم 

روابــط معنــوي و بــرکات ایمــان و تقــوا بــي نصيبنــد، نمي گنجــد کــه معجــزه الهــي در طليعــه قــرن پانزدهــم، یعنــي حکومــت صــالح و دیــن و حيــات 

دوبــاره ارزش هــاي اســالمي، آن قلــه مرتفعــي باشــد کــه دســت آلــوده بنــدگان هــوا و هــوس بــه آن نرســد و دیپلماســي زر و زور از بــه دام افکنــدن آن 

عاجــز بمانــد.« منبــع: روزنامــه اطالعــات، مــورخ 1368/4/15

وداع مردم با امام )ره(
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دوشنبه 15 خرداد       1 ذیقعده 1409                         5 ژوئن   1989

بيانيه مجلس خبرگان  انجام دادم. متن  افتاده دیروز را  نماز صبح کارهاي عقب  از  بعد 
در خصوص تصویب رهبري آیت اهلل خامنه اي را نوشتم و براي انتشار دادم.  با بعضي از 
اعضای هيأت رئيسه درباره به کار بردن عنوان آیت اهلل به جاي حجت االسالم والمسلمين 

مشورت کردم؛ موافقت داشتند.
و دیگر  انتخاب آیت اهلل خامنه اي  و  امام  به رحلت  مربوط  تلکس هاي  و  گزارش ها 
و  رادیو  از  را   تهران   مصالي  در  امام  جنازه  با  مردم  وداع  مراسم  خواندم.  را  مسائل 
تلویزیون زیر نظر داشتم؛ خيلي با شکوه است. ساعت ده ونيم صبح با هلي کوپتر برفضاي 

تهران و مصلي و خيابان هاي اطراف آن پرواز کردم.
با  برسد،   مصال  به  زمين  از  بود  نتوانسته  که  هم  سوریه  وزیر  نخست  زعبی[  ]آقای 
مسئول  مدیر  اصغري  ]محمد[  آقاي  بود.  کرده  مالحظه  را  مراسم  و  محل  هلي کوپتر 
روزنامه کيهان آمد. شماره فوق العاده را آورد و براي سرمقاله اي درباره رهبري آیت اهلل 

مردم در حسینیه جماران
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بيانيه هاي تائيد رهبري به مراکز مربوط تذکر  خامنه اي مشورت کرد1. در مورد صدور 
دادم.

از گزارش ها برمي آید غربي ها از انتخاب آیت اهلل خامنه اي خوشحالند و اميدوارند که 
اعتدال حاکم باشد و رادیکال ها منزوي شوند. آنها  از سرعت عمل ایران در حل مسأله 
رهبري تعجب کرده اند. خيال مي کرده اند که این مسأله باعث درگيري و جدال و احياناً 

جنگ داخلي خواهد شد2. 
مردم  گریستم.  قدري  امام  حضرت  جنازه  نزدیک  رفتم.  تهران  مصالي  به  عصر 
ابراز احساسات زیادي داشتند. یاسر و عفت هم همراه من به محل مراسم آمده بودند. 

مصاحبه  اي کردم. قدري هم براي مردم صحبت نمودم3. 

ــن  ــه چــاپ رســيد. در ای ــوان »انتخــاب شایســته« ب ــه عن ــورخ 16 خــرداد 1368 ب ــان م ــه کيه ــن ســرمقاله در صفحــه اول شــماره 13629 روزنام 1- ای
ــود.  ــری انقــالب اســالمی تشــریح شــده ب ــرای احــراز رهب ــه ای ب ــج ویژگــی آیــت اهلل خامن ســرمقاله پن

2- بــه دنبــال شــدت گرفتــن بيمــاري حضــرت امــام خمينــي و بســتري شــدن ایشــان در بيمارســتان، دشــمن بــه دنبــال اجــرا کــردن پــروژه اي از پيــش 
ــه وســيله مــوج تبليغاتــي و حــرکات  ــه بيراهــه بکشــاند . ایــن پــروژه از مدت هــا قبــل ب ــد انقــالب را پــس از رحلــت امــام ب ــا بتوان ــود ت تعييــن شــده ب
مشــکوک آنهــا در نقــاط مختلــف جهــان آغــاز شــده بــود. روزنامــه » فاینانشــنال تایمــز«  چــاپ لنــدن در تاریــخ 3 خــرداد مــاه 1368 یعنــي یــازده روز 
ــران ایجــاد خواهــد شــد ، بيانيه هــاي  ــي شــکاف بزرگــي در رأس سيســتم سياســي ای ــا رحلــت آیــت اهلل خمين ــام )ره( نوشــت : »ب پيــش از رحلــت ام
رســمي و نيــز گزارش هــاي رســانه هــاي خبــري ایــران حاکــي از آن اســت کــه پــر کــردن ایــن شــکاف امــکان پذیــر نخواهــد بــود.« بدیــن ترتيــب 
پيداســت آنــان درصــدد بودنــد تــا بــا ایجــاد جنــگ روانــي و تأثيــر بــر افــکار عمومــي ، مــردم انقالبــي ایــران را آمــاده شــرایطي کننــد کــه دلخــواه آنــان 
اســت کــه ایــن شــرایط همانــا چيــزي جــز خــارج شــدن انقــالب از مســير اصلــي و صحيــح خــود نبــود. رادیــو بــي بــي ســي در ایــن بــاره اعــالم کــرد 
: »خالیــي را کــه درگذشــت آیــت اهلل خمينــي در ســطح رهبــري ایــران بــه وجــود آورده ، مشــکل مــي تــوان جبــران کــرد.« در هميــن حــال رادیــو 
ــه بــي ثباتــي عظيمــي در ایــران منجــر  ــاره گفــت : »مــرگ آیــت اهلل خمينــي قطعــا ب آمریــکا نيــز ضمــن نشــان دادن شــادي و شــعف خــود در ایــن ب
خواهــد شــد و برخــي پيــش بينــي مــي کننــد کــه ایــن وضــع احتمــاال شــعله یــک جنــگ داخلــي را در ایــران خواهــد افروخــت .« خوابــي کــه دشــمنان 
بــراي ایــران دیــده بودنــد، ایــن بــود کــه گــروه هــاي داخلــي را بــه اغتشــاش و جنــگ داخلــي و منازعــه بــر ســر قــدرت و ســهم خواهــي در حکومــت 
ــا انجــام عمليــات نظامــي در ایــران، قــدرت را در دســت بگيرنــد . رهبــر  بکشــانند تــا در ایــن معرکــه، منافقيــن از فرصــت اســتفاده کــرده و بتواننــد ب
منافقيــن در گردهمایــي نيروهــاي نظامــي خــود در 7 خــرداد مــاه 1368 گفتــه بــود : »نيروهــاي نظامــي ســازمان ، بایــد بــراي شــرایط مــرگ ]امــام[ خميني 
آمــاده باشــند . مــرگ ]امــام[ خمينــي بــه عنــوان باالتریــن نقطــه آمادگــي در مــردم ایــران بــراي اســتقبال از عمليــات نظامــي مــا خواهــد بــود . « روزنامــه 
الشــرق االوســط نيــز در 14 خــرداد 68 نوشــت : »چریک هــاي مســعود رجــوي کــه از حمایــت عــراق برخوردارنــد، طرح هایــي را بــراي انجــام یــک 
تهاجــم عمــده در طــول مرزهــا بــه فاصلــه چنــد ســاعت پــس از رحلــت آیــت اهلل خمينــي تــدارک دیده انــد . « بنــي صــدر نيــز بــه عنــوان یکــي از داعيــه 
داران حکومــت آینــده ایــران پــس از رحلــت امــام خمينــي، از احتمــال بازگشــت خــود بــه ایــران خبــر داده و گفتــه بــود کــه درگذشــت ]امــام[ خمينــي 

ایــن مســأله را محتمــل مــي کنــد کــه وي ]بنــي صــدر[ بــه زودي بــه کشــور بازگشــته و احتمــاالً وارد دولــت شــود . 

3- آقــای هاشــمی کــه بــه شــدت متأثــر بــود، ســخنان کوتاهــی، بــه شــرح زیــر بيــان کــرد: »بــه همــه مســلمانان و مســتضعفان و محرومــان جهــان، ایــن 
فاجعــه عظمــی را تســليت عــرض می کنــم. شــما و مــا آرزو داشــتيم کــه در ایــن مصلــی بــا امامــت حضــرت امــام امــت نمــاز بخوانيــم. و آرزوی اقامــه 
جماعــت در ایــن مصلــی را پشــت ســر امــام امــت نتوانســتيم بــه دســت بياوریــم و تحقــق ببخشــيم. ولــی مــا بــه رضــای خداونــد راضــی هســتيم، هــر چــه 
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خداونــد بــرای آن امــت بخواهــد همــان خواســته ماســت. اگــر ایــن آرزوی مــا عملــی نشــد، ولــی مــا مصمميــم کــه پشــت ســر اهــداف و آرمان هــای 
ــه همــه شــما عزیزانمــان تســليت  ــر عظيم الشــأنمان باشــد. مــن ب ــه دســتورات رهب ــرای نشــر و ترویــج عمــل ب ــی پایگاهــی ب ــن مصل ــم. ای امامــان بماني
عــرض می کنــم و از ایــن احساســات و محبت هــا و حضــور در صحنــه شــما تشــکر می کنــم و تنهــا خواســت مــا از شــما و خواســت شــما از مــا ایــن 
اســت کــه راه اماممــان و اهــداف انقالبمــان هميشــه در نظرمــان باشــد و از زبــان شــما بــه خانــدان بــزرگ و عزیــز و محبــوب امــام امت مــان و عزیــز 
از دســت رفته مــان تســليت عــرض می کنيــم؛ بــه امــام عزیزمــان ایــن اســوه جهــاد و فضليــت کــه تحقيقــاً روح مبارکشــان در فضــای عطرآگيــن ایــن 
ــم  ــزرگ می خواهي ــم و در ایــن لحظــه از ایــن مــردم ب ــزرگ شــاهد احساســات و عواطــف شماســت ســالم عــرض می کني ــوم و ایــن مصلــی ب مرزوب
ــان ملــت و امتــش باشــد.  ــروزی و ادامــه راهــش در مي ــاء و شــهدا، هميشــه خواســتار موفقيــت و پي ــد و در محضــر ائمــه و انبي کــه در پيشــگاه خداون
امــام عزیــز! ایــن امــت نشــان داد شــما را فرامــوش نمی کنــد و از شــما می خواهيــم کــه مــا را فرامــوش نکــن، مــا هميشــه بــه یــاد تــو، تــو هــم بــه یــاد 

مــا بــاش.«

حضور در مصالی تهران



156

به جماران آمدم. به بيت امام براي تسليت رفتم. شب به خانه آمدم. بخشي از مراسم 
را از تلویزیون دیدم. احساسات مردم شدید است. تایيدهاي زیادي براي رهبري آیت اهلل 

خامنه اي در تلویزیون آمد؛ خوب است.

سه شنبه 16 خرداد       2 ذیقعده 1409                         6 ژوئن   1989

انتخاب آیت اهلل  به مجلس رفتم. وقت زیادي را به قرائت گزارش ها گذراندم. مجموعاً 
خامنه اي تاثير مثبتي داشته و آرامشي به دنيا و منطقه داده و دشمنان را مأیوس و دوستان 
را شاد کرده و تبریک ها و تایيدها شروع شده و خيلي وسيع است. نمایندگان هم طومار 

تایيد دارند درست مي کنند.
جلسه کوتاهي براي هيأت رئيسه ]مجلس[ داشتيم. آقاي ]عباس[ دوزدوزاني ]نماینده 

سخنرانی برای مردم در مصالی تهران
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سئواالتي  خامنه اي  آیت اهلل  رهبري  درباره  آمد.  مجلس[  رئيسه  هيأت  عضو  و  تهران 
کار  کميسيون  رئيس  و  تهران  ]نماینده  کمالي  ]حسين[  آقاي  کردم.  توجيهش  داشت؛ 
پارلمان های  امور اجتماعی[  هم آمد. در همين خصوص مذاکره شد. عصر رؤساي  و 

الجزایر و ليبي آمدند. مالقات تشریفاتي بود1. 
بعد از نماز به دفتر رهبري رفتم. دو سه ساعتي با هم  درباره امور کشور و سياست هاي 
آینده مذاکره کردیم. در زمينه هاي زیادي توافق به عمل آمد. قرار شد هفته اي یک بار 
جلسه دو نفري داشته باشيم که سياست هاي رهبري و اجرایي را هماهنگ کنيم. درباره 

1- در ایــن دیــدار روســای مجلــس ليبــی و الجزایــر ضمــن ابــالغ پيــام تســليت رهبــران و مــردم کشورشــان نســبت بــه رهبــر، دولــت و مــردم ایــران 
اظهــار همــدردی کردنــد. رئيــس مجلــس کشــور الجزایــر ضمــن ابــراز تأســف از ارتحــال امــام خمينــی اظهــار داشــت: »امــام خمينــی نــه تنهــا پيشــوای 
مــردم ایــران بــوده اســت بلکــه ابــر مــردی بــود کــه توانســت معــادالت بين المللــی را بــر هــم زنــد.« آقــای هاشــمی در پاســخ، ضمــن تشــکر از حضــور 
رؤســای مجلســين کشــورهای الجزایــر و ليبــی جهــت شــرکت در مراســم تشــييع پيکــر رهبــر انقــالب اســالمی، اظهــار داشــت: »مــا امــام را تنهــا متعلــق 
  بــه خودمــان نمی دانيــم. ایشــان عليرغــم مســئوليت سياســی کــه در ایــران داشــتند، متعلــق بــه دیگــر مســلمانان جهــان نيــز هســتند.« رجــوع کنيــد

کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، مصاحبــه هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1388.

وداع مردم با امام )ره(
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اقدامي براي تهيه اجناس ضروري، قرار شد در جلسه سران قوا بحث شود. قرار شد فردا 
ایشان در دانشگاه ]تهران[ جلسه فاتحه اي داشته باشند. 

آقاي  رهبري  با  که  گفت  عناصري  وجود  از  و  آمد  معادیخواه  ]عبدالمجيد[  آقاي 
خامنه اي مخالفت مي کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفي کنند، تا در این فرصت با 

تماس با اعضای مجلس خبرگان، شاید بتوانند بعد کاري بکنند.
صحنه نماز آیت اهلل گلپایگاني بر جنازه امام و مراسم وداع مردم با امام در مصالي 
تهران،  بسيار با شکوه و پيام دار بود و تشييع جنازه امام تا محل دفن، در تاریخ ایران و 

شاید جهان کم نظير و شاید بي نظير است. 
ازدحام جمعيت در مسير و محل دفن و تالش مردم براي رساندن دست خود به تابوت 
امام، مشکل آفرین شد، در حدي که کفن امام پاره شد و در رسانه ها منظره بدن امام در 

این حالت، واقعاً جلوه ماندگاري ثبت کرد.
خبر دادند که ازدحام مردم مانع دفن امام است.  از من کمک خواستند. با هلي کوپتر 
برفراز منطقه دفن رفتم. دستور دادم هلي کوپتر در کنار قبر فرود آید. صدا و باد و گرد 

تشییع جنازه امام )ره(
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و  غبار ناشي از فرود هلي کوپتر،  باعث عقب نشيني مردم گردید و جائي براي هلي کوپتر 
باز شد. 

مردم با دیدن من فریاد تسليت سر دادند. فرصتي شد که آخرین وداع را با امام انجام 
دهم. با مشاهده و منظره دفن، صورتم پر از اشک شد. از مردم تشکر کردم و به ملت  
تسليت گفتم و با اندوه زیاد صحنه را ترک کردم. همراهان گفتند این اقدام شبيه یک 

عمليات بود.

چهارشنبه 17 خرداد       3 ذیقعده 1409                    7 ژوئن   1989

بعد از نماز تا ساعت هشت ونيم صبح گزارش ها را خواندم. دنيا در مقابل محبوبيت امام 
خاضع شده است. در خارج از کشور هم مسلمانان سنگ تمام گذاشته اند، مخصوصاً در 
لبنان و پاکستان و کشمير. از سرعت عمل در انتخاب رهبري بدون مشکل، مات شده اند. 

وداع مردم با امام )ره(
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تحليل هاي جنگ قدرت بين رادیکال ها و معتدل ها نادرست از آب در آمده است.
بعضي از رسانه هاي خارجي به امام جسارت مي کنند؛  مخصوصاً رسانه هاي ترکيه  به 
بهانه اهانت از طرف ما به آتاتورک.  براي بدرقه ]آقای رابح بيطاط[ رئيس مجلس الجزایر 
که براي مراسم به ایران آمده بود، به فرودگاه رفتم. درباره اوپک و توسعه روابط حرف 
تهران رفتم.  به دانشگاه  امام  براي  فاتحه رهبري  براي شرکت در مراسم  از آنجا  زدیم. 
جمعيت عظيمي شرکت کرده بودند.  بعد از من آیت اهلل خامنه اي رسيدند. مردم خيلي 
گرم استقبال کردند و شعار »اطاعت از خامنه اي، اطاعت از امام است« جا افتاده. براي اسم 
ایشان صلوات مي فرستند. اما ایشان به آقاي ]محمد تقی[ فلسفي که سخنران جلسه بودند، 

گفتند که دیگر صلوات نفرستند. 
بعد از جلسه به مجلس رفتم. کارهاي دفتر را انجام دادم. آقاي ]محمدجواد ایروانی[ 
شوراي  عصر  گفت.  شوروي  به  سفر  دستور  در  طرح هاي  درباره   آمد.  اقتصاد  وزیر 

بازنگري قانون اساسی جلسه داشت. بحث در کليات رهبري بود که تمام نشد.
براي دفتر رهبري  پيشنهادهایي  ناطق نوری و دکتر روحاني آمدند.  اول شب آقاي 
داشتند. گفتم ایشان آمادگي دارد که دفتري تنظيم کند که متکي به جریان خاصي نباشد 

و حالت جامعيت داشته باشند.
کرد.  صحبت  مجلس  رئيسه  هيأت  انتخابات  درباره  آمد.  آقامحمدي  ]علی[  آقاي 
معتقد بود که جناح معتدل شرط نکنند که از آنها نایب رئيس هم باشد و در مورد آقاي 
]مهدی[ کروبي یکپارچگي باشد. گفتم تالش کند که متحد در انتخابات شرکت کنند. 
یک ليست باشد. گفت هنوز تعدادي از تندروها با رهبري آیت اهلل خامنه اي مخالفند. شب 

در مجلس ماندم1.

ــه منظــور شــرکت در مراســم تشــييع و تدفيــن پيکــر مطهــر حضــرت  1- آقــای غــالم اســحاق خــان رئيــس جمهــور پاکســتان کــه در رأس هيأتــی ب

ــا آقــای هاشــمی مالقــات کــرد. در ایــن مالقــات آقــای اســحاق خــان گفــت:  ــه تهــران آمــده بــود، در محــل مجلــس شــورای اســالمی ب امــام)ره( ب

»مــن و همکارانــم تأثــر عميــق قلبــی خــود را بــه اطــالع شــما می رســانيم. حضــرت امــام نــه تنهــا رهبــر ایــران بلکــه رهبــر همــه مســلمانان اســت. ایشــان 

مســئول تحقــق ایــن انقــالب بودنــد و آن را بــه خوبــی هدایــت کردنــد و بــرای حقــوق مســتضعفين و مظلوميــن فعاليــت نمودنــد. جهــان اســالم مدیــون 

ــر جمهــوری  ــوان رهب ــه عن ــه ای ب ــه انتخــاب آیــت اهلل خامن ــه ب ــد.« رئيــس جمهــور پاکســتان در ادام ــده کردن ایشــان اســت چــون ایشــان اســالم را زن
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پنجشنبه 18 خرداد      4 ذیقعده 1409                         8 ژوئن   1989

بعد از نماز به رادیوهاي آمریکا و انگليس گوش دادم و گزارش ها و تلکس ها را خواندم. 
اعتراف  انقالب  و  امام  به  نسبت  مردم  وفاداري  و  عزاداري  مراسم  عظمت  به  دنيا  همه 
از آب  تحليل هایشان غلط  اینکه مي بينند همه  از  و  آنها دچار تعجب شده اند  کرده اند. 

درآمده، دچار بهت اند. 
فواید صلح صحبت کرده  درباره  و صدام  نموده  محدود   را  منافقين  فعاليت  عراق 
بر  دليل  را  جمهوري  ریاست  به  من  انتخاب  پيش بيني  و  خامنه اي  آقاي  انتخاب  است. 

حاکميت منطق  اعتدال تفسير مي کنند. 
دکتر ]علی اکبر[ والیتي ]وزیر امور خارجه[ و ]محمود[ واعظي ]معاون وزیر امور 
خارجه[ آمدند. درباره سفر به شوروي و مسائل مربوط به آن مذاکره شد. قرار شد سفر در 
موقع خودش انجام شود و سفر بلغارستان و مجارستان انجام نشود. همچنين درباره مطالب 
مصاحبه اي که در پيش داشتم،  مشورت شد. کاردارمان در کره جنوبي آمد. گفت آنها 

آماده همکاري در امور صنایع نظامي هم هستند. پيشنهاد مشخصي براي آزمایش دادم. 
مصاحبه مطبوعاتي و رادیو تلویزیوني در مجلس داشتم. تعداد خبرنگارهاي خارجي 
خيلي زیاد بود و سخت تحت تاثير عظمت حضور مردم در صحنه بودند. این مصاحبه 
بيش از دوساعت ونيم طول کشيد. آنها همه مسائل مهم را مطرح کردند. اعالن نامزدي 

ریاست جمهوري نمودم1. 
اســالمی ایــران اشــاره کــرد و افــزود: »مــا رضایــت عميــق خــود را از ایــن انتخــاب ابــراز می داریــم و خــدا را شــاکریم کــه شــما ظــرف چنــد ســاعت 

مســأله جانشــينی امــام خمينــی را حــل کردیــد.« آقــای هاشــمی نيــز ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه آقــای غــالم اســحاق خــان و هيــأت همــراه از ابــراز 

احساســات و همــدردی دولــت و ملــت بــزرگ پاکســتان قدردانــی و تشــکر کــرد. 

1- نــکات مهــم اعــالم شــده در ایــن مصاحبــه عبــارت بودنــد از: »حکــم صــادره در مــورد ســلمان رشــدی بــه قــوت خــود باقــی اســت و هيــچ کــس 

هــم نيســت 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 اعــالم می کنــم. در مــورد خــط امــام و آرمــان هــای انقــالب بــا هيــچ کــس و هيــچ جــا معاملــه نمی کنيــم 

و اهــداف انقــالب همــان طــور کــه امــام ترســيم کرده انــد، ادامــه خواهــد یافــت.   نظــارت دولــت بــر تجــارت مــداوم خواهــد بــود. در مــورد روابــط 

بــا غــرب، حــرف مــا همــان حــرف هميشــگی اســت. مــا آمــاده روابــط هســتيم ولــی بــه طــور مســاوی بــه صورتــی کــه قصــد ســلطه طلبی در کار نباشــد.   
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خوب  بودند.  فرستاده  مشورت  براي  کردم؛  مطالعه  را  خامنه اي  آیت اهلل  بيانيه  ظهر 
است. چند تذکر دادم. اولين بيانيه پس از انتخاب به رهبري است1.

آقاي ]محمدعلی[ انصاري تلفني خواست که پادگان کهریزک را براي پشتيباني و 
توسعه مزار امام در اختيار ستاد مراسم امام بگذاریم. دستور دادم بدهند. اسراي عراقي 
اساسی  قانون  بازنگري  منتقل شوند. عصر شوراي  به جاي دیگر  قرار شد  آنجا هستند؛ 
لزوم  ]احمد[ آذري قمی آمد. درباره  جلسه داشت. کليات رهبري تصویب شد. آقاي 

تمرکز سهم امام در دست رهبر فقيه گفت. 
آقاي ]ابراهيم[ اميني آمد. گفت آقاي منتظري با رهبري آقاي خامنه اي مخالف است 
و تایيد نمي کنند. گفتم تالش کنند که تایيد کنند و متقاباًل ما روي مرجعيت ایشان کار 
کنيم. آقاي ]محمد[ عبائي ]خراسانی[ و آقاي ]مرتضی[ بني فضل آمدند. همين را گفتند، 
عالوه بر اینکه اگر نشد مي توانيم آقاي ]محمد علی[ اراکي را مرجع معرفي کنيم که بقاء 

برتقليد ميّت را حتي در مسائل عمل نشده جایز مي دانند.
بر  مبني  بزنند،  به آقاي گلپایگاني  تلگرافي  آقاي مهدوي کني آمد و گفت رهبري 
تشکر از حضور در نماز براي امام و عرض تسليت و آقاي گلپایگاني در جواب، رهبري 
تلگراف  متن جواب آیت اهلل گلپایگاني مشخص شود، سپس  اول  تأئيد کنند. گفتم  را 

آقاي خامنه اي ارسال شود.

ــق رســانه های خارجــی می شــود، بســيار ناشــيانه  ــی کــه از طری ــدارد و قضاوت های ــه اختــالف نظــری وجــود ن ــچ گون ــه ای هي ــای خامن ــن مــن و آق بي

ــا شــوروی مثبــت اســت و پيشــرفت مقدمــات کار در ایــن زمينــه را کامــاًل خــوب می بينــم.  مــا تصميــم  اســت.   نظــر مــن در مــورد توســعه روابــط ب

داریــم کــه جنــگ را خاتمــه دهيــم. عراقــی هــا هــم فهيمده انــد جنــگ بــه صالحشــان نيســت. البتــه ممکــن اســت دوران بحــران جنــگ، مقــداری بــه 

طــول بيانجامــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، مصاحبه هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

1- در ایــن بيانيــه کــه ســاعت دو بعــد از ظهــر روز پنــج شــنبه 18 خــرداد منتشــر شــد، آیــت اهلل خامنــه ای ضمــن تجليــل از شــخصيت واال و بــی همتــای 

امــام خمينــی، بــر وحــدت و حفــظ آمادگــی مــردم در صحنــه و هوشــياری و حســاس بــودن در برابــر تحــرکات مشــکوک تأکيــد کردنــد و ضمــن 

ابقــای نماینــدگان حضــرت امــام، از بيــت معظــم و خانــدان جليــل رهبــر کبيــر انقــالب تجليــل نمودنــد. در ایــن پيــام آمــده اســت: »امــام خمينــی بــه 

اســالم عــزت بخشــيد و پرچــم قــرآن را در جهــان بــه اهتــراز در آورد. امــام الگــوی کامــل یــک مســلمان و نمونــه بــارز یــک رهبــر اســالمی اســت. 

امــام آن نخســتين بــود کــه دوميــن نداشــت و فاصلــه او و امثــال اینجانــب، فاصلــه ای ژرف و ناپيمودنــی اســت.« بــرای مطالعــه متــن کامــل ایــن بيانيــه 

رجــوع کنيــد  روزنامــه کيهــان، شــماره 13632، 20 خــرداد 1368، صفحــه 18.
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به خانه آمدم. تا دیر وقت دسته هاي عزادار به بيت امام مي آمدند و طبعاً امنيت منزل 
ما که در جوار بيت است، درست نيست. مصاحبه خودم را گوش دادم. اشکال مهمي 
در جواب ها به نظرم نرسيد؛ مجموعاً آرامش بخش است. تب داشتم و با قرص مسکن 

خوابيدم.

جمعه 19 خرداد      5 ذیقعده 1409                            9 ژوئن   1989

امام  براي  به دانشگاه تهران رفتم. سران سه قوه  نه ونيم صبح در منزل ماندم.  تا ساعت 
مجلس فاتحه گذاشته بودند. قرآن و شعر و صحبت بود. دکتر فتحي ]شقاقی[ از مبارزان 
خرم  طاهري  ]سيدحسن[  آقاي  کرد.  صحبت  اسالمی[  جهاد  ]سازمان  فلسطين  داخل 
آبادي به مردم گفت هنگام شنيدن اسم آقاي خامنه اي یک صلوات بفرستند. دیروز خود 
مردم صلوات مي فرستادند. در جلسه دیروز آقاي ]محمد تقی[ فلسفي به دستور آیت اهلل 
خامنه اي مردم را نهي کرد و دیگر صلوات نمي فرستادند. تلفني از آقاي خامنه اي در این  
خصوص سئوال شد، گفته بودند که فعاًل منع شود تا مشورت کنيم. در قم هم چنين شده 

است. خطبه اول نماز جمعه را درباره امام و دوم را درباره رهبري جدید ایراد کردم1.

شنبه 20 خرداد       6 ذیقعده 1409                         10 ژوئن   1989

گزارش ها گذشت.  مطالعه  به  بيشتر  وقتم  ظهر  تا  رفتم.  مجلس  به  هشت  صبح  ساعت 
و  است  تعجب  در  رهبري  انتخاب  در  ما  و سرعت عمل  نظام  استحکام  از  دنيا  حسابي 
قانون اساسی[   بازنگری  تفسيرها در جهت مثبت است. عصر کميسيون چهارم ]شورای 

1- رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه سال 1368، جلد یازدهم،« دفتر نشر معارف انقالب.
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جلسه داشت و در دستور تعداد نمایندگان و نام مجلس را در شور دوم انجام دادیم.
براي  اراکي  براي مسأله مرجعيت و رهبري و آمادگي آیت اهلل ]محمد علی[  از قم 

تأیيد رهبري آیت اهلل خامنه اي و بقاء برتقليد امام و تأیيد نمایندگان امام آمدند1. 
شب جلسه سران قوا در دفتر رهبري بود. درباره شهریه امام به طالب مذاکره شد. 
شد  قرار  دارند.  حساب  در  امام  سهم  پول  تومان  هفتصدميليون  حدود  امام  شد  معلوم 
رهبري به بانک دستور دهند که پول را براي شهریه چند ماه طالب در اختيار شوراي 
مدیریت حوزه بگذارند. در مورد تعيين مسئول فعال براي وزارت بازرگاني براي تحرک 
در تأمين کاالها بحث شد؛ قرار شد با مهندس ]محمد[ غرضي صحبت شود. دیر وقت به 

مجلس رفتم و خوابيدم.

یکشنبه 21 خرداد       7 ذیقعده 1409                     11 ژوئن   1989

بعد از نماز و استراحت، گزارش ها را خواندم و کارهاي دفتر را انجام دادم. هنوز مسائل 
ایران در صدر اخبار است. از صداوسيما اخبار مربوط به مراسم هفت امام بر سر مزارشان 
را تعقيب مي کردم. عصر کميسيون چهارم ]شورای بازنگری قانون اساسی[  جلسه داشت.  
تمام  بود،  صداوسيما   مدیریت  و  اساسي  قانون  اصالح  شيوه  که  را  دستورکارهایمان  

کردیم.
امام رفتيم. مراسم  به مزار  با هلي کوپتر  با اعضای کميسيون  از ظهر  بعد  ساعت پنج 
نزدیک به اتمام بود. صحبت کوتاهي با مردم کردم و مراسم ختم شد2. جمعيت فوق العاده 
1- آیــات عبــداهلل جــوادی آملــی، حــاج شــيخ یوســف صانعــی، حســين نــوری همدانــی و مرتضــی بنــی فضــل از اســاتيد حــوزه علميــه قــم، مرجعيــت 

آیــت اهلل حــاج شــيخ محمــد علــی اراکــی را تأیيــد کردنــد. آیــت اهلل اراکــی نيــز کليــه اجــازات نماینــدگان امــام در مــورد اخــذ وجــوه شــرعيه را تنفيــذ 

نمودنــد.

2- مراســم شــب هفــت امــام در ســاعت 16 بــا تــالوت آیاتــی از کالم اهلل مجيــد آغــاز شــد. در ایــن مراســم آقــای هاشــمی در ســخنانی ضمــن تجدیــد 
بيعــت بــا امــام گفــت: »حــرف زدن در ایــن محيــط مقــدس و پرهيجــان، ســنگدلی زیــادی الزم دارد. بــه مخيلــه مــا خطــور نمی کــرد کــه روزی پيکــر 
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بود. براي مراجعت مردم از مزار امام نظم درستي نداشتند.  بعداً معلوم شد که مردم به 
مشکل برخورد کرده اند.

درباره  طرحي  گفتم  تلفني  وزیر[  نخست  اجرایی  ]معاون  ميرزاده  ]حميد[  آقاي  به 
منطقه آزاد کردن جزیره کيش به صورت کامل بياورد. به نظرم رسيده که از این راه بشود 
بخشي از کمبود کاال را جبران کنيم. حالم مساعد نبود. زودتر شام خوردم و خوابيدم. 

عفت و همشيره صدیقه آمدند، بيدارم کردند. دوباره زود خوابيدم.

دوشنبه 22 خرداد       8 ذیقعده 1409                      12 ژوئن   1989

بعد از نماز کمي استراحت کردیم،  با عفت و خواهرم  صدیقه صبحانه خوردیم. به جلسه 
علني رفتم. قبل از دستور درباره رحلت امام و انتخاب آیت اهلل خامنه اي صحبت کردم1.  

ــه مــا بدهــکار اســت و ایــن بقعــه  ــا مــردم حــرف بزنيــم. زميــن و ایــن صحــرا خيلــی ب امــام عزیزمــان را زیــر زميــن داشــته باشــيم و مــا روی زميــن ب
مبارکــه در مقابــل ایــن بدهــکاری و ســرمایه عظيمــی کــه از امــت اســالمی گرفتــه و در اینجــا ذخيــره کــرده اســت، بایــد بهــای گزافــی بپــردازد. مــن بــه 
نمایندگــی از ســوی آیــت اهلل پســندیده و حجت االســالم والمســلمين ســيد احمــد خمينــی و بيــت معظــم رهبــر انقــالب، از مــردم هميشــه در صحنــه، 
مراجــع عظــام و تمامــی مســئوالن لشــگری و کشــوری کــه در مراســم شــب هفــت شــرکت کــرده بودنــد، تشــکر می کنــم. ای امــام عزیــز! همــه مــا در 
کنــار مرقــد مطهــرت پيمــان می بندیــم کــه در راه بــه تحقــق رســاندن اهــداف واالی شــما حرکــت کنيــم و شــما هميشــه در دل هــای مــا جــای داریــد 
و مشــعلی کــه برافروخته ایــد، در همــه دنيــا فــروزان اســت.  امــام امــت و آرمان هــای واالیــش در دل ميليون هــا انســان نفــوذ کــرده اســت. خوشــا بــه 
حــال آنهایــی کــه در بهشــت زهــرا آرميده انــد و خودشــان را همســایه اماممــان مــی داننــد. اگــر بنــا بــود کســی روی زميــن بمانــد، هيچکــس 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 ميليــون مشــتاق و پيــرو امــام گفــت: »مــردم دنيــا تــازه دارنــد مــی فهمنــد کــه چــه مــرد بزرگــی را از دســت داده انــد و 
اســتکبار از افــکار شــما هراســان اســت و ایــن هراســانی در رســانه های گروهــی آنهــا کامــاًل مشــهود اســت. ای کاش شــما یــک لحظــه زنــده می شــدید 
و ایــن لحظــات و عــزاداری و ســوگواری مــردم داغدیــده و بســيجيان عزیــز را می دیدیــد.« ایشــان بــا اشــاره بــه فراهــم آمــدن امکانــات وســيع بــرای 
ــا  ــای دني ــن زیارت گاه ه ــده یکــی از بزرگتری ــکان در آین ــن م ــان بســيار کــم، گفــت: »ای ــدت زم ــام در م ــر حضــرت ام ــد مطه ــی از زوار مرق پذیرای
خواهــد شــد و عزیــزان شــما تــالش مــی کننــد تــا ایــن مــکان، مرکــز جــذب مســلمانان و نشــر نــور شــود. آقــای هاشــمی بــا اعــالم ایــن مطالــب کــه 
تمامــی پيــروان امــام، ميثــاق بســته اند کــه راه رهبــر مســلمانان جهــان را ادامــه دهــد، اظهــار داشــت: »مــن بــه عنــوان شــاگرد کوچــک حضــرت امــام، 

مراتــب قدرشناســی و ميثــاق امــت امــام را بــه روح پرفتوحشــان اعــالم مــی دارم.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 
1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

1- در ایــن نطــق آمــده اســت: »حضــور در صحنــه مــردم در روزهــای گذشــته، بســياری از مســائل را حــل کــرد و ایــن حضــور ضمــن آنکــه مایــه یــأس 
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انتخاب  ریاست  به  راي حضار  از 241  راي  با 231  من   داشتيم.  رئيسه  هيأت  انتخابات 
شدم1. تحت تاثير مسائل جاري، مسائل اختالفي در مجلس کمرنگ است. تا ساعت ده 

ونيم صبح در جلسه ماندم.

دشــمنان و اميــد دوســتان شــد، شایســتگی مــردم عزیــز کشــورمان را نشــان داد. همــه آثــار مهــم و ارزنــده ای کــه در کشــور وجــود دارد، از راه و خــط 

صحيــح امــام می باشــد و تحقيقــاً هيــچ چيــز خــدا و امــام را خوشــحال نمی کنــد، مگــر ادامــه راه امــام، و مجلــس از دســتگاه هایی اســت کــه بایــد ادامــه 

دهنــده راه امــام باشــد. مــا بــا روح امــام پيمــان بســته ایم کــه در صحنــه باشــيم و مــردم را در صحنــه نــگاه داریــم و ایــن کار بــا یکپارچگــی نماینــدگان 

عملــی خواهــد بــود. مجلــس همچــون گذشــته در آینــده نيــز وظيفــه خــود را بایــد در اطاعــت از رهبــری بدانــد و ضمــن خدمــت بــه مــردم، اســالم را 

آن چنــان کــه شایســته اســت پيــاده کنــد. از مجلــس خبــرگان تشــکر می کنيــم کــه در ســخت ترین شــرایط بــا ســرعت، دقــت و صحــت وظيفــه خــود 

را در انتخــاب رهبــری بــه خوبــی انجــام داد. مجلــس خبــرگان در ظــرف چنــد ســاعت ضمــن حــل مهمتریــن مســأله کشــور صالح تریــن فــرد را بــرای 

رهبــری نظــام انتخــاب کــرد. ایــن انتخــاب شایســته مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت و دشــمنان شکســت خــورده، اميدهــای واهــی خــود را از دســت 

رفتــه دیدنــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، نطــق هــای پيــش از دســتور ســال 1368،« جلــد ششــم، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

ــس اول و دوم  ــواب رئي ــوان ن ــه عن ــا 128 رأی ب ــمی( ب ــای هاش ــوی آق ــر عم ــميان )پس ــين هاش ــای حس ــا 211 رأی و آق ــی ب ــدی کروب ــای مه 1- آق

ــدند.  ــاب ش انتخ

مراسم هفتم رهبر کبیر انقالب
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دو گروه نمایندگان دو نامه جداگانه تأیيد براي رهبري نوشته بودند و مورد اختالف 
بود. با احضار سران آنان، توافق حاصل شد که من متن مورد قبول دو طرف را تهيه کنم 

که همگي امضاء نمایند. تهيه کردم و براي امضاء دادم.
آینده  براي  و  آمد  اصفهان[  شهر  خمينی  ]نماینده  سعيدیان فر  ]محمدجعفر[  آقاي 
در  هماهنگي  و  همکاري  آمادگي  نوعي  گفت  و  کرد  نگراني  اظهار  منتظري  آیت اهلل 
ایشان به وجود آمده و نظر من و سياست نظام را درباره ایشان پرسيد. گفتم نظر من این 
است که ایشان رهبري آیت اهلل خامنه اي را تایيد کنند و ما هم متقاباًل کمک کنيم که 
رفته رفته وضع ایشان عادي شود و مرجعيت آینده ایشان آسيب نبيند. آقاي ]سيدحسين[ 
موسوي تبریزي هم آمد و براي جبران مشکل آیت اهلل منتظري چاره جوئي کرد؛  همان 

راه حل را به ایشان گفتم. 
نرخ  آمدن  پائين تر  براي  که  گفتم  مرکزي  بانک  رئيس  قاسمی[  مجيد  ]آقای  به 
ارزهاي خارجي بيشتر در بازار دخالت کنند. گفت دالر تنزل کرده و به یکصد وبيست 

وپنج تومان رسيده است. 
عصر آقاي ]محسن[ رفيق دوست براي تحویل گرفتن محل مجلس سابق در بهارستان 
براي مقر رهبري آمد. گفتم بررسي کنند، اگر کاماًل مناسب یافتند تحویل شود. با رهبري 
درباره اصالح قانون اساسي و متن تلگراف ایشان به آیت اهلل گلپایگاني و تلگراف آیت اهلل 

گلپایگاني تلفني مشاوره کردیم1. 

1- پيــام آیــت اهلل خامنــه ای و پاســخ آیــت اهلل گلپایگانــی بــه ایــن شــرح اســت: »حضــرت آیــت اهلل العظمــی آقــای گلپایگانــی، مرجــع عاليقــدر، دامــت 

برکاتــه، بــا ســالم و تحيــت، حضــور آن جنــاب در مصــالی تهــران و اقامــه نمــاز بــر پيکــر مطهــر رهبــر کبيــر انقــالب حضــرت امــام خمينــی )قــدس اهلل 

نفســه الزکيــه( موجــب تشــکر عميــق اینجانــب گردیــد و بــرای ارادتمنــدان آن فقيــه عظيم الشــأن، تســلی و بــرای دشــمنان مایــه یــأس و ناکامــی گشــت. 

اینجانــب ضمــن عــرض تســليت ایــن مصيبــت بــزرگ بــه پيشــگاه حضــرت ولــی عصــر )ارواحنافــداه و عجــل اهلل فرجــه( و بــه آن جنــاب و بــه همــه 

حوزه هــای علميــه و علمــای اعــالم، توفيقــات الهــی را بــرای همــگان مســئلت می کنــم و ملتمــس دعــا هســتم. ســيد علــی خامنــه ای.«

پاســخ آیــت اهلل گلپایگانــی: »جنــاب مســتطاب حجت االســالم والمســلمين آقــای حــاج ســيد علــی خامنــه ای رهبــر جمهــوری اســالمی ایــران، دامــت 

توفيقاتــه. بــا ســالم و تســليت متقابــل بــه آن جنــاب، دوام تأئيــدات جنابعالــی را در مقــام خطيــر رهبــری جمهــوری اســالمی ایــران از خداونــد متعــال 

خواهانــم. قطعــاً جلــب رضایــت حضــرت بقيــه اهلل ارواح العالميــن لــه الفــدا و رعایــت کامــل موازیــن شــرعيه، مــالک اقدامــات و تصميمــات آن جنــاب 

می باشــد. توفيقــات همــگان را در خدمــت بــه اســالم و مســلمين از حضــرت بــاری جــل و عــال مســئلت دارم، محمدرضــا الموســوی گلپایگانــی.« 
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تا ساعت هفت در دفترم کار کردم1. به خانه آمدیم. با عفت، صدیقه، فاطي و سارا 
شام  خوردیم. آنها از منزل امام آمدند.

دکتر والیتي اطالع داد که شوروي ها حاضر نيستند که به منطقه هاي مسلمان نشين 
شوروي برویم و از انجام مراسم در سطح باال خودداري مي کنند. گفتم ما هم سفر را 
کوتاه کنيم و به اوکراین و لنينگراد نرویم و فقط سفر کاري باشد. قرار شد به مذاکرات 

ادامه دهند.

سه شنبه 23 خرداد       9 ذیقعده 1409                      13 ژوئن   1989

بعد از نماز تا  ساعت نه صبح گزارش ها را خواندم. آقاي ]غالمحسين[ نادي نجف آبادي 
آمد. نامه آیت اهلل منتظري به آیت اهلل خامنه اي را آورد که رهبري ایشان را تایيد کرده، به 
اميد اینکه آقاي خامنه اي جواب بدهند و در رسانه ها پخش شود2.  از نظر نظام نسبت به 

1- در ایــن روز گروهــی از عشــایر اســتان خوزســتان ضمــن دیــدار بــا آقــای هاشــمی، رحلــت جانســوز رهبــر را تســليت گفتــه و بيعــت خویــش را بــا 

آیــت اهلل خامنــه ای اعــالم کردنــد. آقــای هاشــمی در ایــن دیــدار خاطــر نشــان کــرد: »مجلــس شــورای اســالمی و مســئوالن کشــور همــه می داننــد کــه 

ــه  ــن نيازمندی هــای جامع ــه ســهمی کــه شــما در تأمي ــا توجــه ب ــرا ب ــه هســتند، زی ــن قشــرهای جامع ــر انســانی و از محروم تری ــن ذخای عشــایر از بهتری

ــع  ــه شــما از لحــاظ مناب ــردم مؤمــن محســوب می شــوید. علی رغــم اینکــه منطق ــن و پرســودترین م ــن، کــم خرج تری ــر ائمــه معصومي ــه تعبي ــد، ب داری

طبيعــی غنــی و قابــل اســتفاده اســت. نبــودن امکانــات مواصالتــی، مشــکالتی در برداشــته و نيــز حــق شــما در دوران گذشــته نســبت بــه بهره بــرداری از 

منابــع اصلــی کشــور ندیــده گرفتــه شــده اســت. مطمئنــاً یکــی از برنامه هــای مــا در آینــده ایــن اســت کــه بــه بخش هــای محــروم کشــور بيشــتر توجــه 

ــه نقاطــی کــه عشــایر زندگــی می کننــد و غالبــاً عظيم تریــن منافــع را نصيــب کشــور می ســازند، رســيدگی خواهيــم کــرد.  کــرده و در ایــن بخــش، ب

ایــن وظيفــه مــا اســت کــه بــه حقــوق از دســت رفتــه شــما برســيم، اگــر چــه شــما بــا همــه محروميت هــا، جــزو وفادارتریــن مــردم، جــزو پيشــگامان و 

صــف شــکنان بوده ایــد و اميدواریــم همچنــان ســربازان فــداکاری بــرای اســالم باشــيد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های 

ســال 1368«، دفتــر نشــر معــارف انقــالب.

2- در بخشــی از پيــام آیــت اهلل منتظــری آمــده اســت: »از خداونــد قــادر متعــال مســئلت مــی نمایــم جنابعالــی را کــه فــردی الیــق و متعهــد و دلســوز و 

در دوران مبــارزات و انقــالب تجربه هــا آموختــه و همــواره مــورد حمایــت رهبــر بــزرگ انقــالب بوده ایــد، در انجــام مســئوليت خطيــر رهبــری کــه 

مجلــس خبــرگان بــه جنابعالــی محــول نمــوده اســت، یــاری نمایــد... ان شــاءاهلل در مســائل مهــم و سرنوشــت ســاز، مشــورت بــا حضــرات آیــات عظــام 

و علمــای اعــالم و شــخصيت های متعهــد و آگاه مــورد توجــه خواهــد بــود.« پاســخ آیــت اهلل خامنــه ای نيــز بــه ایــن شــرح اســت: »آیــت اهلل آقــای حــاج 
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ایشان  سئوال کرد.  نظر خود و رهبري را در خصوص تمایل به اصالح گفتم و شرحي 
از جریان هاي گذشته را دادم که در هر مرحله تالش کرده ام که آقاي منتظري در مقابل 

امام قرار نگيرد.
دکتر ]غالمحسين[ آقایي نماینده همدان آمد. طرح بيمه همگاني را آورد و خواست 
که حمایت کنم. ماليات ها را اضافه کرده اند که منجر به گراني بيشتر خواهد شد. آقاي 
]حميد[ ميرزاده ]معاون اجرایی نخست وزیر[ آمد. درباره برنامه توسعه منطقه آزاد کيش 
مذاکره شد. از ایشان خواسته   ام  اقدامي بشود که مردم بتوانند در کيش جنس وارد کنند 
و بتوانند از آنجا وارد کشور کنند که مردم نروند از دبي بياورند. به نخست وزیر هم گفتم 

که در هيأت دولت براي تصویب آن مساعدت نماید.
و  دادند  توضيح  را  منکرات  با  مبارزه  طرح  آمدند.  تهران  شهر  اجتماعي  شوراي 
استمداد کردند. عصر در دفتر رهبري شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ جلسه داشت. تغيير 
نام مجلس و مدیریت صداوسيما و تعداد نمایندگان مجلس تصویب شد. پيشنهاد انجام 
انتخابات و رفراندوم براي اصالحات قانون اساسي در ایام چهلم امام را بررسي کردیم؛ 

به نتيجه قطعي نرسيدیم. 
شب با رهبري تا ساعت ده ونيم مذاکره داشتيم. درباره شوراي افتاء و شوراي مشاوران 
ایشان و ترکيب دو شورا و نامه آقاي منتظري و جواب آن و مسائل شهریه طالب و مّقر 
اتفاق نظر  رهبري و سياست هاي اقتصادي و فرهنگي و اقتصادي مذاکره کردیم؛  نوعاً 

داشتيم. براي خواب به مجلس رفتم.

شــيخ حســينعلی منتظــری دامــت برکاتــه. پــس از ســالم و تحيــت از پيــام تســليت بــه مناســبت ضایعــه عظيــم جهــان اســالم،  ارتحــال پيشــوای آزادگان 

و اميــد مســتضعفان حضــرت امــام خمينــی قــدس ســره العزیــز و همچنيــن از دعــای خيــر و اظهــارات محبت آميــز نســبت بــه اینجانــب و تأیيــد اقــدام 

مجلــس محتــرم خبــرگان متشــکرم. اکنــون کــه امــت بــزرگ اســالمی و بــه خصــوص ملــت فــداکار ایــران بــا مصيبتــی بدیــن عظمــت مواجــه شــده 

اســت، نخســتين وظيفــه مــا و همــه اقشــار و آحــاد مــردم آن اســت کــه بــا تــوکل بــه خــدا و تقویــت روح اخــالص و همبســتگی و همدلــی و همزمانــی، 

ــه  ــد، ادام ــذول داشــته بودن ــداوم آن مب ــرای ت ــری را ب ــالش بی نظي ــاز کــرده و مجاهــدت و ت ــا آغ ــد م ــام بزرگــوار و فقي حرکــت عظيمــی را کــه ام

دهيــم و مطمئــن باشــيم کــه نصــرت الهــی شــامل حــال مؤمنــان و نيکــوکاران خواهــد شــد. از خداونــد متعــال توفيقــات جنابعالــی را مســئلت می نمایــم. 

1368/3/25 - ســيد علــی خامنــه ای«.
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چهارشنبه 24 خرداد      10 ذیقعده 1409                  14 ژوئن   1989

ساعت هفت ونيم صبح گزارش ها را خواندم. قبل از شروع جلسه از نمایندگان خواستم 
مراسم  مي رویم.  ایشان  دفتر  به  یازده  ساعت  و  کنند  امضاء  را  رهبري  به  نامه  متن  که 
سوگند هيأت رئيسه انجام شد. تا ساعت ده ونيم جلسه را ادامه دادم. به دفتر رهبري رفتيم. 
نمایندگان شعارهائي مبني بر حمایت و اطاعت و تسليت دادند. من صحبت کوتاهي مبني 
برحسن انتخاب رهبري و ... ایراد کردم1. ایشان هم صحبت مفصلي نمودند و از نامزدي 

من براي ریاست جمهوري حمایت کردند2. به مجلس برگشتم. 
رهبر  اختيار  در  را  قدیم  مجلس  شد  قرار  داشت.  جلسه  جدید  رئيسه  هيأت  ظهر 
بگذاریم.  عصر شوراي بازنگري قانون اساسی در دفتر آیت اهلل خامنه اي جلسه داشت. راه 
اصالح قانون اساسي در آینده تصویب شد. شب با رهبري تلفني درباره جواب به آقاي 

منتظري صحبت کردم. قرار شد متني تهيه و مشورت کنند. 
اقتصادی و دارایی[  امور  ایرواني ]وزیر  شب در مجلس ماندم. آقاي ]محمد جواد[ 
آمد. قرار است که قبل از سفر من، به مسکو برود. به ایشان گفته شده فعاًل نرود تا وضع 

1- آقــای هاشــمی بــا اعــالم پشــتيبانی نماینــدگان از رهبــری جمهــوری اســالمی ایــران، اظهــار داشــت: »مجلــس شــورای اســالمی، همــان گونــه کــه 

در خدمــت امــام بــود و وظيفــه اطاعــت از رهبــری را بــرای خــود پذیرفتــه بــود، همــان حالــت را نســبت بــه جنــاب عالــی دارد و مــا همــه، مســلمان و 

ــا درک خــود احســاس می کنيــم، وظيفــه انقالبــی و مصلحــت کشــورمان نيــز هميــن  متعهدیــم و فکــر می کنيــم، وظيفــه شــرعی مان هميــن اســت و ب

اســت و اميدواریــم، رابطــه مجلــس و رهبــر در آینــده، مثــل رابطــه ای باشــد کــه در زمــان حضــرت امــام، بــا ایشــان داشــتيم.« آقــای هاشــمی آنــگاه بــا 

اشــاره بــه حمایــت همگانــی از انتخــاب رهبــر جمهــوری اســالمی ایــران، اظهــار داشــت: »بهتریــن انتخــاب انجــام شــد و هيــچ کــس را طــی چنــد روز 

اخيــر ندیدیــم کــه مدعــی باشــد، مــا راهــی غيــر از ایــن انتخــاب داشــتيم. مــردم، انصافــاً، یکپارچه انــد و حضــور دانشــگاهيان نيــز در بيعــت رهبــری، 

بســيار آموزنــده و اميــدوار کننــده بــود. طبقــه روشــن و آگاه بــا خلــوص نيــت، بيعــت کردنــد و روزهــای گذشــته نيــز شــاهد بيعت هــای دیگــری بودیــم 

و امــروز نيــز نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی خدمــت حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــرای اظهــار اطاعــت و همراهــی و پشــتيبانی از رهبــری کــه 

قبــاًل ایــن نظــر را طــی نامــه ای فرســتاده اند آمده انــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی های ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف 

انقــالب.

ــر آن اســت کــه  ــای هاشــمی ب ــان آق ــز و عاليقدرم ــرادر عزی ــم قاطــع ب ــه ای اظهــار داشــتند: »بحمــدهلل احســاس می شــود کــه تصمي 2- آیــت اهلل خامن

ان شــاءاهلل مســئوليت مدیریــت قــوه مجریــه را بــه عهــده بگيرنــد کــه ایــن مــژده ای بــرای مــردم اســت. چــون حقيقتــاً شــخصيتی منورتــر، ســابقه دارتــر، 

ــه مــا نویــد می دهــد.« ــی را ب ــا مســائل انقــالب مثــل ایشــان نداشــته و نداریــم و ایــن آینــده خوب شــناخته شــده تر، درد آشــناتر و رمــز آشــناتر ب
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مذاکرات و اختالفات حل شود. او براي اطالع از علل این تصميم آمده بود.

پنجشنبه 25 خرداد       11 ذیقعده 1409                  15 ژوئن   1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارهاي عقب مانده را انجام دادم. آقاي ]رضا[ امراللهي 
]رئيس سازمان انرژی اتمی[ آمد. توصيه هایي براي امور اقتصادي داشت و در خصوص 
اورانيوم سئوال نمود و براي تکميل طرح بوشهر استمداد کرد. آقاي ]محمد علی[ رحماني 
]مسئول بسيج مستضعفين[ آمد. براي حل مشکالت بسيج استمداد کرد. آقاي ]عبداهلل[ 
ذیفن براي مشورت و خداحافظي براي شروع کار سفارت در اسپانيا آمد. آقاي ]محمد 

باقر[ صدوق نماینده ما در یونسکو آمد. اوضاع آنجا را گفت و مشورت کرد. 
آقاي ]ابراهيم[ سنجقي آمد. درباره رسيدگي بيشتر به امور سپاه توصيه داشت. آقاي 
دفاعي  احتياطي  اقدامات  و  آماده باش  زمان  انجام شده  برنامه هاي  آمد.  رضایي  محسن 
و وضع منافقين را گفت و خواستار کسب اطمينان  براي آینده سپاه و ادامه طرح ها و 

برنامه ها بود. 
منتظري مذاکره و تصميم گيري  تایيد آیت اهلل  به  با آیت اهلل خامنه اي درباره جواب 
شد.  عصر خانواده هاي شهداي اردبيل آمدند. برایشان صحبت کردم1. دکتر والیتي تلفني 

گفت که روس ها به دنبال برگشتن هيأت ما اقدام براي حل مشکل را شروع کرده اند.
تا ساعت هشت ونيم در دفتر کار کردم و به خانه آمدم. شب تلویزیون نامه و جواب 
مربوط به آقاي منتظري را نخواند. از آقاي خامنه اي علت را پرسيدم. گفت که تلفن هاي 
در  نشر  عدم  به  تصميم  و  کرده  استخاره  شده،  دفتر  به  شکایت  و  برگله  مبني  زیادي 

تلویزیون گرفته اند.

1- رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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جمعه 26 خرداد       12 ذیقعده 1409                     16 ژوئن   1989

پيش از ظهر با عفت براي تسليت به همسر امام به بيت امام رفتيم. با احمدآقا هم مذاکراتي 
رادیو  از  آن  پخش  و  خامنه اي  آقاي  و  منتظري  آقاي  بين  نامه  تبادل  درباره  داشتيم. 
مالحظاتي داشت. درباره مزار امام و مسکن خودمان هم صحبت کردیم. او مي خواهد در 

جماران بماند و مایل است من هم بمانم. گفتم طرح حفاظت را ادامه دهند. 
شوروي ها  که  داد  اطالع  خارجه  وزارت  از  لواساني  ]محمدحسين[  آقاي  عصر 
شرایط ما را پذیرفته اند. قرار شد سفر در موقع خود انجام شود. آقایان ]مهدی[ کروبي 
منتظري  آیت اهلل  مجدد  شدن  مطرح  خصوص  در  آمدند  جماراني  امام  ]سيدمهدی[  و 

مالحظاتي مطرح کردند. 

شنبه 27 خرداد      13 ذیقعده 1409                        17 ژوئن   1989

به مجلس رفتم. کارهاي زیادي براي انجام دادن داشتم. کارهاي سفر به شوروي  مقداري 
از وقتم را اشغال مي کند. دکتر والیتي با جمعي از وزرا و نظاميان براي هماهنگي جهت 

سفر آمدند. 
عصر آقاي ]رضا[ امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ براي امور انرژي هسته اي و 
آمدن همراه ما و براي همين منظور آمد. آقاي ]غالمحسين[ نادي ]نجف آبادی[ آمد. 
درباره مسأله آقاي منتظري صحبت کرد. خواستار همکاري بيشتر براي عادي شدن وضع 
نکرد؛ همين که در  نارضایتي  اظهار  تلویزیون  ایشان در  نامه  قرائت  از عدم  بود.  ایشان 

رادیو خوانده شده مهم است. 
آقاي ]محمد باقر[ حکيم ]رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق[ آمد و درباره 
امور عراقي ها و نيروهاي نظاميشان صحبت کرد. مطابق معمول انتقادهاي زیادي از عدم 
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توجه کافي به آنها داشت.
و  بحث  انتخابات  جلوانداختن  درباره  بود.  رهبري  دفتر  در  قوا  سران  جلسه  شب 
تصميم گيري شد. درباره سفر من به شوروي و مشکل مربوط به پرچم ما که باید نيمه 
افراشته باشد و هم چنين احتمال اصرار آنها براي رفتن سر قبر لنين و نيز درباره پيام آقاي 
خامنه اي در مراسم حج، طبق معمول در رویه امام مذاکره شد. آیت اهلل موسوي اردبيلي 
]رئيس قوه قضائيه[ اعالم داشت که بعد از انتخابات و  رفراندوم، دیگر در سمت خود 
نمي ماند و عازم رفتن به قم است. دیر وقت به مجلس رفتم و نزدیک ساعت دوازده شب 

خوابيدم.

یکشنبه 28 خرداد      14 ذیقعده 1409                    18 ژوئن   1989

بعد از نماز تا ساعت هفت ونيم صبح مطالعه کردم. در جلسه علني مجلس تا ساعت نه 
ونيم ماندم. تا ساعت دو بعد از ظهر در دفترم کارها را انجام دادم. 

عصر استاندار و امام جمعه بندرعباس و آقایان ]عباس[ عباسي و ]غالمعباس[  زائري 
زمينه هاي  از  مواردي  طرف  دو  آمدند.  اختالفاتشان  حل  براي  بندرعباس  نمایندگان 
اختالف و درگيري را گفتند. مطلب مهمي نداشتند و عجيب است که بر سر همين مطالب 
سال ها است در منطقه درگيري دارند. بيشتر به خاطر اختالفات خطي و باندي است که 
این گونه مطالب بهانه مي شود. نصيحتشان کردم و تذکر دادم که دود این درگيري ها به 
چشم مردم مي رود. قرار شد به منزل آقاي زائري  بروند  و مذاکره را ادامه دهند. اگر به 

توافق نرسيدند پيگيري کنم. 
ارزي و  نيازهاي  و  ]آقای غالمرضا شافعی[ وزیر صنایع آمد. گزارش وضع صنایع 
مصوبه  اجراي  براي  شد  قرار  کردیم.  بررسي  را  کارخانجات  کردن  فعال  راهکارهاي 
انتقال ارز براي جلب  شوراي بازسازي در خصوص جواز وارد کردن مواد اوليه بدون 
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موافقت دولت که فعاًل مخالف است، تالش کنيم. پيگيري کنيم و از رهبري هم بخواهيم 
که از موضع رهبري و ریاست جمهوري کمک کنند.

آقای ]غالمرضا[ آقازاده ]وزیر نفت[ آمد. گزارش سفر به بلغارستان و تفاهم نامه ها را 
داد. با او در مورد نفت و گاز و پتروشيمي مذاکره شد.

بناست  که  آورد  پيغام  منتظري  آقاي  از  آمد.  طاهري خرم آبادي  ]سيدحسن[  آقاي 
براي تسليت فوت امام به منزل امام بروند و خواسته اند که من هم حضور داشته باشم. 

شب آیت اهلل خامنه اي به دفتر من آمدند. شام  را  با هم خوردیم و تا ساعت یازده شب 
درباره مسائل کشور و سياست هاي اقتصادي و خارجي و سفر به شوروي و ... مذاکره 

و تصميم گيري کردیم. خوشبختانه در همه موارد اتفاق نظر داریم. دیر وقت خوابيدم.

دوشنبه 29 خرداد       15 ذیقعده 1409                    19 ژوئن   1989

آقاي  خواندم.  را  گزارش ها  و  دادم  انجام  را  دفترم  کارهاي  صبح  ونيم  ده  ساعت  تا 
]اکبر[ ترکان ]رئيس سازمان صنایع دفاع[ آمد. گزارش بررسي سه نوع تانک چيني و 
یوگسالوي و چکسلواکي را داد که براي انتقال تکنولوژي تحت مطالعه داریم.  قرار شد 

بعد از سفر به شوروي، یکي از آنها انتخاب شود. 
به روابط عمومي گفتم در مورد کلمه »کلداني« که در قانون اساسي در مورد اقليت ها 
آمده بررسي کند. نماینده آشوري ها مي گوید که کلداني ها بخشي از آشوري ها هستند و 

نباید مستقاًل در کنار و در ردیف آشوري ها در آیند.
فرماندهان ارتش و سپاه و ستاد و وزارت ها براي بررسي و جمعبندي مذاکرات نظامي 
و تسليحاتي با روس ها آمدند. آقاي ]محمود[ واعظي ]معاون وزیر امور خارجه[ آمد و 
ایراد کنم، آورد.  بایستي سرميز شام در ضيافت گورباچف  را که  نطق من  پيش نویس 
بررسي و اصالح کردم. ظهر سلماني براي اصالح آمد. عصر به شوراي بازنگري ]قانون 
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دســتخط پاســخ پیــام 
برای  قذافی  معمر  تسلیت 

ارتحال رهبر کبیر انقالب



176

اساسی[  رفتم. شور اول مجمع تشخيص مصلحت تصویب شد. به دفترم مراجعت کردم 
و تا ساعت هشت ونيم شب کارها را انجام دادم. 

عفت تلفني گفت که منزل امنيت ندارد،  بهتر است به  خانه نروم؛ ولي آمدم و گفتم 
خوب است  به ستاد کل گفتم در غياب من آقایان شمخاني و حسنی سعدي و رحيم 

صفوي به جبهه بروند.

سه شنبه 30 خرداد       16 ذیقعده 1409                    20 ژوئن   1989

خواندم.  را  گزارش ها  ونيم  هفت  ساعت  تا  رسيدم.  مجلس  به  ونيم صبح  ساعت شش 
غربي ها روي سفر من به شوروي حساس شده اند. قبل از شروع جلسه در خصوص سفر 
به  توضيحاتي  همراهان  انتخاب  نحوه  و  مذاکرات  دستور  در  موضوعات  و  شوروي  به 

نمایندگان دادم. پس از شروع جلسه به دفترم برگشتم. 
اساسي  قانون  اصالح  و  منتظري  آقاي  مسائل  درباره  آمد.  الویري  ]مرتضی[  آقاي 
بازنگري  در شوراي  که  رهبري  به  مجلس  انحالل  دادن حق  فکر  از  نمایندگان  گفت. 
مطرح است نگرانند و دارند طومار تهيه مي کنند1. تا ساعت نه ونيم صبح کارهاي دفتر 
ــورد انحــالل  ــون اساســی در م ــس شــورای بازنگــری قان ــت اهلل مشــکينی رئي ــه آی ــس ب ــدگان مجل ــن از نماین ــه 177 ت ــی، نام ــان جلســه علن 1- در پای
مجلــس شــورای اســالمی بــه شــرح زیــر قرائــت شــد: »محضــر مبــارک حضــرت آیــت اهلل مشــکينی ریاســت محتــرم شــورای بازنگــری قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران، بــا عــرض تســليت ارتحــال جانگــذار پــدر مهربــان امــت و رهبــر و بنيانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران حضــرت آیــت اهلل 
العظمــی امــام خمينــی )رضــوان اهلل تعالــی عليــه( بــه حضــور حضرتعالــی و اعضــای محتــرم شــورای بازنگــری قانــون اساســی، مراتــب زیــر بــه اســتحضار 
ــا  ــا چهــار چوب هــای کار شــورای بازنگــری قانــون اساســی در ارتبــاط ب می رســد: 1- حضــرت امــام قــدس ســره در مرقومــه شریفشــان در ارتبــاط ب
ــوان »نحــوه انحــالل  ــد و محــوری تحــت عن ــدگان مجلــس شــورای اســالمی را مشــخص فرمودن ــام مجلــس و تعــداد نماین ــر ن ــه فقــط تغيي ــوه مقنن ق
مجلــس شــورای اســالمی« را در مرقومــه شریفشــان جهــت بازنگــری تعييــن نفرمودنــد. 2- اصــل 63 قانــون اساســی بــه طــور روشــن بيــان می کنــد کــه 
نبایــد در هيــچ زمانــی کشــور بــدون مجلــس باشــد و حتــی در تأیيــد و تأکيــد موضــوع، اصــل 68 قانــون اساســی بــه طــور روشــن مقــرر مــی دارد کــه اگر 
بــه علــت شــرایط جنــگ نتــوان مجلــس را تشــکيل داد، مجلــس قبلــی تــا تشــکيل مجلــس جدیــد بــه کار خــود ادامــه خواهنــد داد، بــا توجــه بــه مــوارد 
فــوق لزومــاً متذکــر می گــردد کميســيون 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 غيــر قابــل تغييــر قانــون اساســی، موضــوع نحــوه انحــالل مجلــس شــورای اســالمی را 
مــورد بررســی قــرار داده و در شــور اول بــه تصویــب رســاند کــه ایــن موضــوع باعــث نگرانــی نماینــدگان منتخــب مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 
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را انجام دادم. براي خداحافظي به دفتر رهبري رفتم. درباره سفر و مسائل انتخاب رئيس 
جمهور مذاکره کردیم. 

به فرودگاه ]مهرآباد[ رفتم. مراسم بدرقه رسمي بود. نخست وزیر و جمعي از نمایندگان 
و وزرا و فرماندهان هم بودند. مصاحبه اي انجام دادم1. نخست وزیر هم صحبت کردند. 

گردیــده اســت. برایــن اســاس الزم دیدیــم کــه مراتــب نگرانــی خــود را از تصميــم کميســيون، موکــداً بــه اســتحضار حضرتعالــی و اعضــای محتــرم 
شــورای بازنگــری قانــون اساســی برســانيم و اعــالم کنيــم کــه اصــاًل طــرح موضــوع انحــالل مجلــس شــورای اســالمی بــه مصلحــت نظــام جمهــوری 
اســالمی 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 انقــالب اســالمی و بنيانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران همــواره حامــی و تقویــت کننــده مجلــس 
شــورای اســالمی بودنــد، بــا توجــه بــه مــوارد فــوق مــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی از حضــرت عالــی بــه عنــوان شــاگرد و یــار باوفــای حضــرت 
امــام انتظــار داشــته و تقاضــا داریــم کــه بــه کميســيون ذیربــط در شــورای بازنگــری توصيــه فرمائيــد تــا نســبت بــه حــذف موضــوع انحــالل مجلــس 

شــورای اســالمی در شــور دوم اقــدام فرمایــد.« امضــای 177 نماینــده مجلــس 

ــط  ــرای رواب ــی ب ــل مهم ــوان عام ــه عن ــوروی را ب ــلمان در ش ــون مس ــد ميلي ــور چن ــی حض ــت وگوی ــران در گف ــرک ته ــل از ت ــمی قب ــای هاش 1- آق
ــم  ــن براســاس عواطــف مذهبــی را تحکي ــد همــکاری فيمابي ــن امــر می توان ــزود: »ای ــران و شــوروی توصيــف کــرد و اف ــن دو کشــور ای ــر بي نزدیک ت
ــد  بخشــد. عالقمندیــم کــه روابــط دو کشــور بتوانــد در زندگــی مســلمانان هــم  تأثيــر مثبتــی داشــته باشــد. مــا چيزهــای بســياری داریــم کــه می توان
در زندگــی آنــان مؤثــر باشــد و یــا آنهــا دارنــد کــه بــرای مــا مفيــد خواهــد بــود.« ایشــان بــا اشــاره بــه مقدمــات طوالنــی ســفر خــود بــه مســکو گفــت: 
»دو ســال پيــش از طــرف رؤســای دو مجلــس شــوروي جهــت ســفر بــه ایــن کشــور از مــن دعــوت بــه عمــل آمــد. در آن هنــگام مــا ســفر بــه شــوروی 
ــی طــرف دانســت و  ــود کــه نمی شــد شــوروی را ب ــه ای ب ــه گون ــز ب ــرا مســأله افغانســتان را داشــتيم و جنــگ ني ــم. زی ــی می کردی را تشــریفاتی ارزیاب
از ســویی داخــل شــوروی هــم مطلــوب مــا نبــود. بــه هميــن دالیــل ســفر بــه تأخيــر افتــاد تــا اینکــه پــس از پذیــرش قطعنامــه و بيــرون رفتــن شــوروی 
ــا  از افغانســتان و دعــوت آقــای »گورباچــف« وضــع کامــاًل جدیــدی پدیــد آمــد و مــا مســأله را جــدی ارزیابــی کردیــم و باورمــان ایــن اســت کــه ب
ــای گورباچــف  ــه آق ــه ب ــه تاریخــی معظم ل ــام و نام ــت حضــرت ام ــا دخال ــی داشــتيم باشــيم. ب ــط خوب ــم رواب ــزرگ همســایه خــود می تواني کشــور ب
کــه ایــن خــود از اقدامــات کــم نظيــر تاریخــی اســت، وضعيــت جدیــدی در روابــط ایــران بــا شــوروی بــه وجــود آمــد و نيــز بــه دنبــال برخــورد مثبــت 
ــی از دو  ــه شــوروی تصميــم گرفتيــم و فعاليت هــای خوب ــه ایــران، مــا در مــورد ســفر ب ــا آن نامــه و فرســتادن وزیــر خارجــه خــود ب رهبــر شــوروی ب
طــرف صــورت گرفتــه و هيأت هایــی مبادلــه شــد.« آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه آمــاده شــدن چنــد قــرارداد مهــم کــه می توانــد در آینــده دو کشــور 
تأثيــر مهمــی داشــته باشــد، گفــت: »انتظــار مــا ایــن اســت کــه بــا ایــن ســفر فصــل جدیــدی در روابــط دو کشــور گشــوده شــود. روابــط مــا بــا روس هــا 
از اعمــاق تاریــخ تاکنــون هيــچ گاه مطلــوب نبــوده اســت. در زمــان امپراطــوری روســيه آنهــا همــواره حالــت طمــع کاری و اســتعماری نســبت بــه مــا 
داشــته اند. در دوران کمونيســتی هــم بــاز روابــط درســتی ميــان دو کشــور وجــود نداشــته اســت، امــا اکنــون مــا احســاس می کنيــم آنچــه کــه در داخــل 
روســيه می گــذرد و شــرایط منطقــه بــه دســت می دهــد و نيــز ایــن مطلــب کــه ایــران نشــان داده اســت پــس از انقــالب اســالمی کشــور مســتقلی بــوده 
و خــودش سرنوشــت خــود را در دســت دارد، مجموعــاً زمينــه را بــرای ایجــاد فصــل جدیــدی در روابــط فيمابيــن و نهایتــاً تاریــخ منطقــه فراهــم آورده 
اســت. بــه نظــر مــا پيش نویس هایــی کــه از ســوی وزرای مربــوط تهيــه شــده اند، بيانگــر کارهــای وســيع زیربنایــی نظيــر ســدها، نيروگاه هــا، راه آهــن، 
مســأله دریــای خــزر کــه بــرای هــر دو کشــور اهميــت زیــادی دارد، مبــادالت مــرزی و انتقــال تکنولــوژی در بخش هایــی اســت کــه روس هــا در آن 
ممتــاز هســتند و یــا جایــگاه خوبــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.« آقــای هاشــمی دور نمــای ایــن ســفر را بســيار خــوب ارزیابــی کــرد و افــزود: »مــن 
ــی و لوله هــای نفــت و گاز را در جهــت توســعه همــکاری  ــرز آب ــر راه هــا، م ــات خــود نظي ــد بســياری از امکان ــم کــه دو کشــور می توانن فکــر می کن

فيمابيــن بــه کار گيرنــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، مصاحبه هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب.
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با بدرقه رسمي ساعت یازده به سوي مسکو پرواز کردیم. قبل از ما هواپيماي دیگري 
دستور  در  فراوان  کارهاي  خاطر  به  است؛  بزرگ  خيلي  همراه  هيأت  برد.  را  همراهان 
مذاکرات، ترکيبي از  دولت و مجلس و نظامي و ... در هواپيما مذاکرات و مشاوره انجام 
شد. برفراز خاک شوروي منظره هاي کوه ها و مزارع و آب ها و... را مشاهده مي کردیم. 
ساعت دو ونيم بعد از ظهر در فرودگاه اختصاصي مهمانان در جنوب مسکو به زمين 
وزیر  نادزه[  شوارد  ]ادوارد  و  گورباچف  اول  معاون  کولياکف  برنامه  مطابق  نشستيم. 
خارجه و جمعي از شخصيت هاي شوروي در فرودگاه استقبال کردند، مراسم سان و رژه 

انجام شد؛ مي گویند در حد پذیرائي از سران کشورها است. 
از فرودگاه مستقيماً به کاخ کرملين حرکت کردیم. در راه کولياکف که در ماشين 
من بود، توضيحات درباره مسکو و سئواالت من مي داد. از جمله گفت مسکو در دشت 
است. کوهي در اطراف نيست. منطقه سرسبز است و پر از جنگل مصنوعي. هوا مرطوب 
باران زیاد مي بارد.  تابستانشان کوتاه است. دو ماه ونيم  است. درجه حرارت 22 است. 

ورود به فرودگاه مسکو
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مسکو 9 ميليون نفر جمعيت دارد. شهر عمدتاً به صورت آپارتماني است. معدل ساخت 
انتظار رسيدن نوبت مسکن در  نفر در  آپارتمان ها حدود 40 متر مربع است. دو ميليون 

مسکو هستند. معموالً در خانه پدر یا... به صورت مشترک زندگي مي کنند.
در کاخ کرملين مورد استقبال گورباچف قرار گرفتيم. برخورد اول گرم و صميمانه 
از سالن هاي  تهيه کردند. بالفاصله در یکي  فيلم  فيلمبرداران عکس و  بود. عکاس ها و 
کاخ با حضور جمعي از همراهان من و شخصيت هاي شوروي مذاکرات رسمي شروع 
شد. در این مذاکرات صحبت ها کلي و دوستانه و مثبت بود1. سپس جلسه را با حضور 

1- در اوليــن دور گفــت وگوهــای آقــای هاشــمی بــا ميخائيــل گورباچــف، رهبــر شــوروی ضمــن ابــراز همــدردی و تســليت ملــت و دولــت شــوروی 
بــه مناســبت ارتحــال حضــرت امــام خمينــی)ره( و خــوش آمــد گویــی بــه هيــأت عاليرتبــه ایرانــی گفــت: »مــا در جســتجوی راه هایــی بــرای تقویــت 
دوســتی و مناســبات بــا جمهــوری اســالمی ایــران هســتيم و دیــدار جنابعالــی بيانگــر تحــول خوبــی در رونــد روابــط مــا اســت. مــا فکــر می کنيــم کــه 
می توانيــم بــر اســاس احتــرام بــه منافــع یکدیگــر و بــا توجــه بــه موقعيــت همســایگی بــرای گســترش همکاری هــای دو جانبــه اســتفاده کامــل نمایيــم.« 
آقــای هاشــمی نيــز ضمــن تشــکر از اســتقبال رهبــر شــوروی و ابــالغ ســالم های رهبــری جمهــوری اســالمی ایــران بــه گورباچــف اظهــار داشــت: »از 
ــا افــکار شــما آشــنا شــدیم، فکــر کردیــم می توانيــم روابــط خوبــی را بــا شــما داشــته باشــيم. مــا تحــوالت اتحــاد جماهيــر شــوروی بــه  زمانــی کــه ب
رهبــری شــما را مثبــت ارزیابــی می کنيــم.« آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه تحــوالت انقــالب اســالمی ایــران اظهــار داشــت: »نقطــه تحــول مهــم در کشــور 

مذاکرات رسمی هیئت ایرانی و روسی
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وزراي خارجه و سفيرمان و مترجمي براي دو طرف خصوصي کردیم.
نظامي،  و  اقتصادي  فني،   سياسي،  مسائل  مورد  در  مذاکرات  خصوصي  جلسه  در 
صریح و صميمي بود. دو جلسه مجموعاً دو ساعت طول کشيد و دو طرف راضي بودند. 
سپس بخشي از کاخ را تماشا کردیم. از آثار کليساها و تزارها بود. به اقامتگاه در محله 
»تپه هاي لنين« رفتيم؛ باغ با صفائي است. ساختمان قدیمي و مخصوص مهمانان سطح باال 

است. بيشتر همراهان را به هتل بردند.
عفت و بچه ها را قباًل به محل آورده بودند. بعد از استراحت و نماز، همراه سفيرمان 

مــا پــس از انقــالب ایــن اســت کــه مــردم و مســئولين بــدون دخالــت هيــچ گونــه عامــل خارجــی در مســائل مربــوط بــه خــود تصميم گيــری می کننــد. 
ــل از  ــا قب ــته ت ــن در گذش ــتند. همچني ــگان نمی گذاش ــد، بيگان ــم بگيرن ــما تصمي ــور ش ــا کش ــه ب ــتند در رابط ــران می خواس ــردم ای ــر م ــته اگ در گذش
مســئوليت جنابعالــی وضعيــت بــه گونــه ای بــود کــه نگرانی هایــی بــرای همســایگان شــما وجــود داشــت. ولــی اندیشــه شــما َآرامشــی را در همســایگان 
ایجــاد کــرده کــه بــا خيــال راحت تــر بــا شــما برخــورد کننــد.« ایشــان ســپس بــه مســأله آتش بــس در جنــگ تحميلــی و خــروج نيروهــای شــوروی از 
افغانســتان اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن موانــع اکنــون بــرای گســترش روابــط مــا از بيــن رفتــه و تحــوالت جدیــد در اتحــاد شــوروی کــه منجــر بــه مبادلــه 
پيــام بيــن رهبــر انقــالب و شــما گردیــد و روابــط دو کشــور را وارد مرحلــه جدیــدی کــرده اســت. مــا شــرایط کنونــی را جــدی و واقعــی ارزیابــی 
می کنيــم و دعــوت شــما را نيــز دليلــی بــر ایــن می دانيــم کــه شــما هــم مــی خواهيــم جــدی برخــورد کنيــد.« در ایــن مالقــات همچنيــن مســائل مربــوط 

بــه افغانســتان، مذاکــرات قطعنامــه 598 و راه هــای توســعه هــر چــه بيشــتر روابــط در زمينه هــای مختلــف، مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت. 

بازدید از سفارت ایران در مسکو
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با اتومبيل تشریفات در خيابان هاي مسکو گشتيم. خيابان ها  آقاي ]ناصر حيرانی[ نوبري 
وسيع و تميز و سرسبز است. کنار دانشگاه مسکو و پانوراما پياده شدیم. در موزه پانوراما 
ناپلئون  ناپلئون و روس ها و شکست نهایي  فضاهاي جالبي از منظره آخرین جنگ هاي 

است.
به سفارت خودمان رفتيم. همراهان و اعضای سفارت جمع بودند. درباره مذاکرات 
نشين  مسلمان  منطقه  به  سفرمان  با  دادند  اطالع  هستند.  راضي  عمدتاً  کردیم.  بحث 
آذربایجان )باکو( موافقت کرده اند؛ قباًل مخالفت شده بود. نتيجه مذاکرات خوب است. 
مواد  درباره  دارائي  و  خارجه  وزراي  حضور  با  سپس  بودیم.  سفارت  مهمان  شام 
موافقت نامه مشورت کردیم. احوالپرسي کوتاهي از خانم هاي کارکنان سفارت کردم. 
بوده و  از شاهزاده هاي قدیمي  قباًل خانه یکي  ساختمان سفارت، کهنه و قدیمي است. 
تابلوهاي ارزشمندي دارد. براي خواب به مقر برگشتيم. نزدیک ساعت دو نيمه شب به 

مقر رسيدیم. 

یادمان سرباز گمنام
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چهارشنبه 31 خرداد       17 ذیقعده 1409                21 ژوئن   1989

ساعت چهار صبح بيدار شدم. من بيدار ماندم. متن موافقت نامه اي که اساس همکاري 
باید امضاء کنم، خواندم. خاطرات دیروز را نوشتم.  با  شوروي تاسال دوهزار است و 
ایران و  انگليس و آمریکا گوش دادم. نگراني از توافق هاي  به اخبار رادیوهاي فارسي 

شوروي را مخفي نمي کنند، اما منفي هم حرف نمي زنند. 
صبحانه را با اعضای خانواده در اقامتگاه صرف کردیم. به محل ]یادمان[ سربازگمنام 
درکنار دیوار کاخ کرملين رفتيم. مراسم نظامي داشتند. تاج گلي نثار شد. قباًل احتمال 
داشت که این مراسم را برسر ]آرامگاه[ جنازه لنين انجام دهيم که به مالحظاتي با آن 

توافق نداشتيم. 

بازدید از کارخانه سفینه فضایی
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از همان جا به شهرک ستاره  ها در بيست کيلومتري شمال مسکو رفتيم. ژنرال دیکوف 
و  دارد  زیادي  اطالعات  بود.  من  ماشين  در  سفر  در  مسلح[  ]نيروهای  کل  ستاد  معاون 
پرحرف است. درآنجا با استقبال گرم جمعي از فضانوردان متشخص روبرو شدیم. در 
سالن بزرگي نمونه ای از  سفينه هایي که به فضا پرتاب شده است، قرار داشت. توضيحات 
کافي درباره ایستگاه مير و سفينه هایي که به آن ملحق شده و یا بنا است بشود و سفينه هایي 
که رفته و برگشته اند، دادند. در داخل سفينه ها توضيحات خوبي درباره شرایط و لباس و 

غذا و ... فضانوردان ارائه شد. 
به وجود آورده اند،  را   استخر عظيم آب که شرایط خأ  در سالن دیگري دریک 
تمرین فضانوردان براي حرکت در خأ را دیدیم. سپس فيلمي در همين مورد و موزه 

بازدید از موزه یوری گاگارین
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یوري گاگارین1 و مجسمه اش را دیدیم و نثار تاج گل انجام شد. به اقامتگاه برگشتيم.
توضيحات آقاي دیکوف درباره انهدام موشک ها با قرارداد ميان آمریکا و شوروي 

ــان اســت.  ــورد جه ــالدی )18 اســفند 1312(، نخســتين فضان ــارس 1934 مي ــد 9 م ــورد روســی و متول ــان ن ــن، کيه ــچ گاگاری ــوری الکســی یوی 1- ی

یــوری گاگاریــن در روز 12 آوریــل 1961 ميــالدی )23 فروردیــن 1340( توســط فضاپيمــای ُوســتوک-1 بــه فضــا رفــت و بــه مــدت 108 دقيقــه مــدار 

زميــن را یــک دور بــه طــور کامــل پيمــود. عصــر ســفرهای فضایــی انســان بــا ایــن پــرواز آغــاز گشــت. یــوری گاگاریــن پــس از پــرواز تاریخــی خــود 

بــه  ریاســت مرکــز آمــوزش فضانــوردان در شــهرک ســتاره ها انتخــاب شــد. در هميــن حــال و در کنــار شــغل حرفــه ای خــود، بــا بازدیــد و ســخنرانی 

در شــهرها و کشــورهای گوناگــون، نقــش عمــده ای در افزایــش آگاهــی عمومــی در مــورد ســفرهای فضایــی ایفــا نمــود. هشــت ســال پــس از ســفر 

فضایــی اش، یــوری گاگاریــن در یــک ســانحه هوایــی کشــته شــد. گاگاریــن بــه خاطــر ســفر فضایــی تاریخــی خــود تبدیــل بــه ســتاره ای جهانــی شــد 

ــی شــماری از سراســر جهــان دریافــت کــرد.  و نشــان ها و عنوان هــای افتخــار ب

مالقات با رهبر شوروی
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براي من جالب و عجيب بود. بعد از ناهار و استراحت مجدداً به کاخ کرملين رفتيم. دو 
که  کميته ها  مذاکرات  جمع بندي  و  علني  اولي  که  داشتيم  گورباچف  با  متوالي  جلسه 
بررسي آنها درباره همکاري تسليحاتي و دفاعي  نتيجه  بود و دومي خصوصي و  مثبت 
بود. با خوشحالي اطالع  دادند که دفتر سياسي شان تصویب کرده که تمام خواسته هاي ما 
را بدهند: دادن ميگ 29 ، موشک سام 5، تانک تی – 80 ، موشک دریا به دریا و ... با 
تکنولوژي ساخت. درباره افغانستان که براي آنها خيلي مهم بود و همچنين  درباره عراق 

هم توافق کردیم. 
به  آنجا  از  است.  جالب  کردیم؛  بازدید  کرملين  کليساهاي  و  سالن ها  از  بخشي  از 
ساحل رودخانه مسکو رفتم که به پنج دریاي اطراف روسيه با کانال هایي که ساخته شده، 
مرتبط است. باکشتي مي توانند از مسکو به همه این پنج دریا بروند. به اقامتگاه برگشتيم. 
استراحت مختصري شد و باز براي شرکت در ضيافت شام آقاي گورباچف به کرملين 

رفتيم.

بازدید از کاخ کرملین
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ایراد  نطفي  دو  هر  داشتيم.  گورباچف  با  دوستانه خصوصي  مذاکرات  شام  ميز  سر 
کردیم. او از رو خواند، ولي من بدون نوشته نطق ایراد کردم؛ گرچه متني تهيه شده بود، 
ولي متن فارسي را نياورده بودند و متن روسي توزیع شده بود؛ از نمونه هاي ناشي گري 

دیپلمات هایمان. صحبت هاي بدون نوشته ام مورد توجه قرار گرفت. 
مترو  در  را  ایستگاه  دو  و  دیدار  مسکو  متروی  از  راه  در  برگشتيم.  اقامتگاه  به  شب 
حرکت کردیم؛ جالب است.  سپس پياده از ميدان سرخ بازدید انجام شد. ساعت ده ونيم 
نماز مغرب و عشاء را خواندم و خوابيدم. آقاي محسن رضایي آمد و درباره مذاکره فردا 
با نظاميان شوروي مشورت کرد. عفت امروز با خانم گورباچف مالقات داشت؛ راضي 

است. 

گردش در خیابان های مسکو



تـــیر 1368
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 پنجشنبه 1 تیر       18 ذیقعده 1409                          22 ژوئن   1989

رادیو  فارسي  اخبار  صبح  شد.  جبران  پریشب  خوابي  خوابيدم.کم  خوب  نسبتاً  دیشب 
]صدای[ آمریکا ]VOA[ و ]بی بی سی[ انگليس را گرفتم. بعد از استحمام و صبحانه، به 
سالن مخصوص مصاحبه ها  رفتيم و با خبرنگاران خارجي و داخلي، مصاحبه انجام شد1. 
روس ها از من خواسته بودند در مورد توافق در تسليحات چيزي نگویم؛ گویا از سوي 

غربي ها در این جهت تحت فشارند2. 
از آنجا براي امضای توافق ها به کرملين رفتيم. با مراسم خاصي من و آقاي گورباچف 
]صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير شوروی[ دو سند را3 و آقایان ]محمد جواد[ ایرواني 
خارجی  اقتصاد  روابط  ]وزیر  کاتاشف  لئوف  آقای  و  دارایی[  و  اقتصادی  امور  ]وزیر 

1- ایشــان در ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه غيــر قابــل تغييــر بــودن حکــم اعــدام ســلمان رشــدی نویســنده مرتــد کتــاب آیــات شــيطانی، گفــت: »حکــم 
شــرعی عليــه رشــدی نمی توانــد فســخ شــود. غــرب ایــن مســأله را نمی توانــد درک کنــد، آنچــه اعــالم شــده اســت، یــک حکــم شــرعی اســت، نــه 
ــوص  ــگاران در خص ــئواالت خبرن ــه س ــه ب ــن مصاحب ــد.« در ای ــد می کن ــرعی را تأیي ــم ش ــن حک ــالم ای ــان اس ــی جه ــی. تمام ــدگاه خصوص ــک دی ی
مذاکــرات ایــران و شــوروی، حــل مســأله افغانســتان، روابــط ایــران و آمریــکا و اجــرای قطعنامــه 598 پاســخ داده شــد. آقــای هاشــمی دربــاره روابــط 
ایــران و آمریــکا بــه خبرنــگار روزنامــه واشــنگتن پســت گفــت: »آمریــکا پيــش از انقــالب، سياســت ســلطه جویانــه نســبت بــه ایــران داشــت و افــکار 
ــه ایــران تعقيــب می کنــد و از دشــمنان ایــران حمایــت  ــه را نســبت ب عمومــی مــا را مــورد تحقيــر قــرار مــی داد. بعــد از انقــالب هــم سياســت خصمان
می کنــد و در جنــگ نامشــروع، خــود عامــل بــروز جنــگ بــود و در واقــع می شــود گفــت کــه بــه طــور غيــر مســتقيم بــا مــا وارد جنــگ شــد. مســدود 
ــارداری  ــران در آنجــا جمــع شــده و حتــی از مــا حــق انب ــه آمریکاســت و امــوال ای کــردن دارایی هــا و امــوال مــا یکــی از سياســت های ســلطه جویان
مطالبــه می کنــد. بنابرایــن آمریــکا سياســت خــودش را در داخــل ایــران خــراب کــرد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، مصاحبــه هــای 

ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390.

2- ایشــان در خصــوص مذاکــرات تســليحاتی بــا اتحــاد جماهيــر شــوروی گفــت: »در مــورد تســليحات، مــا مکــرراً اعــالم کردیــم کــه سياســت دفاعــی 
ــا  ــا عــراق داشــتيم، روشــن شــد ب ــا ارزش اســت. در جنــگ تحميلــی کــه ب ــز ب ــرای مــا یــک چي ــه ب مــا براســاس سياســت خودکفایــی اســت و تجرب
امکانــات تســليحاتی کــه در جنــگ بــه کار بردیــم، موفــق هســتيم و ســعی داریــم در مــورد مســائل تســليحاتی روی پــای خودمــان بایســتيم. در ایــران 
رشــته ه ای مفيــد در صنایــع هواپيماســازی، موشک ســازی و وســایل الکترونيکــی کــه در جنــگ مؤثــر اســت، بــه وجــود آوردیــم و همــه اینهــا را مــا 
خودمــان داریــم و می ســازیم، فقــط در بعضــی مــوارد نيــاز فنــی داریــم کــه آن را هــم حــل می کنيــم و در آینــده می خواهيــم ایرانــی مســتقل، بــدون 

اتــکا بــه قــدرت خارجــی بــه وجــود آوریــم و زندگــی کنيــم.«

ــا ســال  ــن دو کشــور ت ــد مــدت اقتصــادی بي ــران و شــوروی، شــامل برنامــه همکاری هــای بلن ــی و اقتصــادی ای ــرارداد همکاری هــای علمــی، فن 3- ق
2000 ميــالدی، موافقــت نامــه مبادلــه کاال بيــن دو کشــور و موافقــت نامــه  همکاری هــای شــيالت، حمــل و نقــل از طریــق راه آهــن، صــدور گاز طبيعــی 

و خریــد تســليحات نظامــی بــوده اســت. 
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شوروی[  ]و آقای ان اس کناریف وزیر راه اتحاد شوروی[ دوسند دیگر را امضاء کردیم 
و امضاي سند تسليحات، به عهده آقاي ]بهزاد[ نبوي و آقاي کاتاشف بود که به خاطر 
اختالف نظرشان، آماده نبود؛ با تأکيد من و گورباچف رفتند، آماده کردند و در فرودگاه 

امضاء نمودند. 
مراسم خداحافظي با گورباچف را در ]سالن سنت جرج[ کاخ کرملين انجام دادیم. 
به سوي اقامتگاه حرکت کردیم. در بين راه، در خيابان آربات که مرکز  روشنفکران و 
هنرمندان مسکو است، پياده شدیم و سراسر خيابان را پياده رفتيم. مردم مسکو خونسردند 
و احساسات نشان نمي دهند. از یک نویسنده که کتابش را خود چاپ کرده بود و کنار 
خيابان مي فروخت، یک کتاب خریدم. ده روبل به او دادم. قيمت کتابش سه روبل بود. 

این تنها کتاب فروشي خصوصي مسکو  بود.
را  کمپوت ها  و  ميوه ها  کردیم.  بازدید  هم  غذائي  مواد  کوچک  فروشگاه  یک  از 

مي فروختند؛ چيز کمي بود، با کيفيت غير مرغوب و نسبتاً گران. 
با سان و  رژه،  اقامتگاه به سوي فرودگاه حرکت کردیم.  از  لياکوف،  همراه آقاي 

مصاحبه با خبرنگاران خارجی و داخلی
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لنينگراد  به سوي  با هواپيماي تشریفات روسي  و  انجام شد  بدرقه  مراسم خداحافظي و 
]= سن پترز بورگ[ پرواز  کردیم. رئيس جمهور مولداوي که معاون گورباچف است، 
مهماندار بود. ساعت دوازده ظهر به فرودگاه لنينگراد رسيدیم. مسئوالن شهر به ریاست 
]آقای خودریف[ شهردار از ما استقبال کردند. با تشریفات به سوي شهر حرکت کردیم. 

در اتومبيل، شهردار برایمان توضيح مي داد. 
در مدخل شهر، کنار موزه ]آرميتاژ[ و ساختمان یادبود مدافعان ]قهرمان[ شهر که در 
جنگ جهاني دوم کشته شده اند، پياده شدیم و تاج گل نثار کردیم و توضيحات شنيدیم. 
مدعي اند یک ميليون نفر، در مدت 900 روز محاصره ارتش هيتلر کشته داده اند و یک 

تصویر کتاب خریداری شده در خیابان آربات
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از یک  نقطه، محاصره را شکسته اند. همان جا  سوم شهر خراب شده است و در همان 
فروشگاه بازدید کردیم. 

به ساختمان شهرداري رفتيم ]و در جلسه کميته اجرایی شهر لنينگراد شرکت کردیم.[ 
نبودند. گاهي سئواالت را غلط جواب  ارقام مسلط  بر آمار و  توضيحات دادند. خوب 
کنار  در  قدیمي  رفتيم؛ ساختماني  اقامتگاه  به  عذر خواهي مي کردند1.  بعداً  و  مي دادند 

رودخانه، در باغي مشّجر به اشجار زینتي. 
هوا آفتابي و مطبوع است. چنين روزهایي در اینجا کم است. به همين جهت بعضي  
باز به شهر رفتيم و از موزه  ناهار و استراحت،  نيمه برهنه اند. بعد از  مردم در خيابان ها  

ــه آقــای هاشــمی تســليت گفــت و افــزود: »مــا همــه  ــی شــهر ب ــدار لنينگــراد، رحلــت امــام خمينــی را از طــرف خــود و اهال 1- در ایــن جلســه فرمان
احتيــاج بــه صلــح داریــم و تشــریف فرمایــی شــما را بــه عنــوان حســن همجــواری و دوســتی تلقــی می کنيــم. همــان طــور کــه مشــاهده فرمودیــد، همــه 
اهالــی شــهر از شــما اســتقبال کردنــد.« آقــای هاشــمی هــم گفــت: »مــا در تاریــخ، مقاومــت و دليرمــردی اهالــی لنينگــراد را خوانده ایــم و ایــن مقاومــت، 
اســطوره ای در تاریــخ اســت. ملــت ایــران بــه واســطه در جنــگ بــودن، بــه خوبــی درک می کنــد ســه ســال در محاصــره بــودن چــه مفهومــی دارد. مــن 

ســالم خــود را از طریــق شــما بــه مــردم می رســانم.«

مراسم بدرقه رسمی در مسکو
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ایران دیدیم؛ موزه مهمي است1. قباًل کاخ  آرميتاژ بازدید کردیم و آثار ارزشمندي از 
تزار روس بوده است2. 

باز  در خيابان هاي شهر گشتيم. مردم زیادي در اطراف خيابان صف کشيده بودند. 

ــخ  ــای تاری ــری و موزه ه ــای هن ــن گالری ه ــان و از قدیمی تری ــای جه ــن موزه ه ــی از بزرگ تری ــری، یک ــر هن ــون اث ــه ميلي ــا س ــاژ ب ــوزه آرميت 1-  م
و فرهنــگ بشــری در جهــان اســت. مجموعــه عظيــم آرميتــاژ در شــش بنــا بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. بنــای اصلــی، قصــر زمســتانی نــام دارد و 
ــدن و الس وگاس دارد. از  ــی در آمســتردام، لن ــاژ شــعبه های بين الملل ــوده اســت. مــوزه آرميت در گذشــته محــل ســکونت رســمی تزارهــای روســيه ب
ــاردو داوینچــی، روبنــس،  ــژ، لئون ــه ميکل آن ــاژ هســتند، می تــوان ب جملــه هنرمندانــی کــه آثارشــان نقــاط قــوت مجموعــه هنــر غــرب در مــوزه آرميت
ون دایــک، رامبرانــد، رودن، مونــه، ســزان، ون گــوگ، گوگــن و پيکاســو اشــاره کــرد. البتــه ایــن مــوزه، مجموعــه آثــار متعــددی دارد کــه از جملــه 
ــرژه و بزرگتریــن کلکســيون موجــود در جهــان  ــه نشــان ها، البســه و جواهــرات ســلطنتی، مجموعــه متنوعــی از جواهــرات ســاخته فاب آنهــا می تــوان ب
از طــالی باســتانی متعلــق بــه اروپــای شــرقی و آســيای غربــی اشــاره کــرد. در ســال 1764، کاتریــن کبيــر بــا خریــد بيــش از دویســت نقاشــی در اروپــا، 
ــه شــده  ــری ارای ــن مجموعه هــای هن ــن بهتری ــور یافت ــه، مأم ــن مجموعــه مشــهور را آغــاز کــرد. ســفرای روس در پایتخت هــای بيگان جمــع آوری ای
ــازه ورود و  ــمار اج ــت ش ــرادی انگش ــا اف ــرا تنه ــد، زی ــگاه می نامي ــا خلوت ــت ی ــه عزل ــود را گوش ــه خ ــر، نگارخان ــن کبي ــد. کاتری ــروش بودن ــرای ف ب

ــد. ــه دســت می آوردن ــار موجــود در آن را ب تماشــای آث

2- آقــای هاشــمی در دفتــر یادبــود مــوزه آرميتــاژ چنيــن نوشــت: »در ســفری کــه بــه دعــوت آقــای گورباچــف بــه شــوروی کردیــم، ســفر کوتاهــی 
بــه شــهر لنينگــراد داشــتيم. در ایــن ســفر از مــوزه هرميتــاژ بازدیــد بــه عمــل آوردیــم و توضيحــات خوبــی کــه در بخش هــای طــال، تابلــو و مجســمه و 
بخــش شــرقی داده شــد، جالــب توجــه اســت؛ همچنيــن آثــار تاریخــی امپراتــوران روســيه تــزاری و حفــظ ایــن مــوزه بــا توجــه بــه جنگ هــا، جالــب 

اســت.«

گردش در خیابان های لنینگراد
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براي استراحت به اقامتگاه آمدیم. کمي خوابيدم. شام را در مهمانخانه شهرداري صرف 
کردیم. از مسجد مسلمانان بازدید کردیم. گفتند پنجاه هزار مسلمان در آن شهر است. 

امام مسجد به ایران آمده است. 
سر ميز شام من و ]آقای خودریف[ شهردار ]لنينگراد[ صحبت کوتاهي کردیم1. بعد 
از شام باز شهر را گشتيم. از ناو جنگي ابرار )اورورا( بازدید کردیم. لنين از رادیوی ناو، 
پيروزي انقالب ]اکتبر روسيه[ را اعالن کرده است. از توپ  این ناو به کاخ تزار شليک 
شده است. آن توپ و آن رادیو اکنون حفظ شده است2. از ساحل خليج فنالند بازدید 

1- در ایــن ضيافــت آقــای »خودریــف« شــهردار لنينگــراد از ســوی کميتــه اجرایــی شــورای شــهر ضمــن خوشــامدگویی بــه آقــای رفســنجانی و هيــأت 
همــراه، اظهــار داشــت: »اهالــی ایــن شــهر حســن همجــواری بــا جمهــوری اســالمی ایــران را یــک وظيفــه تلقــی می کنــد و مــن از ســوی مــردم ایــن 
ــوده باشــد.« آقــای هاشــمی  ــا آقــای گورباچــف داشــتيد، پرثمــر ب ــه شــما خيرمقــدم عــرض می نمایــم و اميــدوارم دیدارهــای متعــددی کــه ب شــهر ب
در پاســخ اظهــار داشــت: »مــردم شــهر شــما بــه خاطــر نقشــی کــه در پيــروزی انقــالب اکتبــر داشــتند، بــرای مــا بســيار قابــل احتــرام هســتند. تاریــخ 
ــا مقاومــت خــود نشــان دادنــد کــه مردمــي مقــاوم و  هميشــه بــه انســان های مقــاوم و نســتوه احتــرام می گــذارد و مــردم لنينگــراد در تاریــخ بشــریت ب

ــاز شــده اســت.«  ــا ابتکاراتــی کــه آقــای گورباچــف انجــام داده اســت، صفحــه جدیــدی در تاریــخ کشــورتان ب آســيب ناپذیر می باشــند. ب

2- ناوشــکن اورورا کــه بــه شــکل یــک مــوزه در کنــاره رودخانــه نــوا حفــظ شــده اســت، ســتاد فرماندهــی لنيــن رهبــر انقــالب اکتبــر روســيه بــود. او 
از آنجــا عالئــم شــروع انقــالب را صــادر کــرده بــود. شــهر لنينگــراد - ســن پترزبــورگ فعلــی - مرکــز شــروع انقــالب بلشــویکی محســوب می شــود.

ضیافت شهردار لنینگراد
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کردیم. شهر پر از پل و رودخانه و شبه جزیره است؛ اینجا را ونيز شمال مي گویند. 
تا  کردیم  صبر  بود.  نکرده  غروب  آفتاب  هنوز  برگشتيم.  اقامتگاه  به  یازده  ساعت 
غروب شد و نماز مغرب و عشاء را خواندیم. باالخره هوا تاریک شد. در این فصل فقط 

دو سه ساعت غروب آفتاب دارند1. ساعت یک بامداد خوابيدیم.

جمعه 2 تیر       19 ذیقعده 1409                               23 ژوئن   1989

ساعت پنج ونيم صبح بيدار شدم. نتوانستم اخبار رادیوهاي فارسي را بگيرم. صداي بي 
بي سي و صدای آمریکا که در مسکو خوب شنيده مي شد، در لنينگراد همراه با پارازیت 

و ضعيف بود. 
با بدرقه رسمي به فرودگاه رفتيم و ساعت هشت صبح با هواپيماي روسي به سوي 
رئيس  اف[  وزیر  ]آقای  طرف  از  رسيدیم.  دوازده  ساعت  نزدیک  کردیم.  پرواز  باکو 
جمهوري آذربایجان مورد استقبال قرار گرفيتم و به سوي اقامتگاه حرکت کردیم. مردم 
شهر باکو در دو طرف خيابان ها صف کشيده بودند و ابراز احساسات مي کردند. نخست 
وزیر در راه توضيحات خوبي درباره وضع مردم، صنایع، نفت و امور اجتماعي و اقتصادي 

آذربایجان داد. اقامتگاه مجلّلي دارند؛ بهتر از مسکو است. 
براي نماز به مسجد شيعيان رفتيم. مردم اجتماع خوبي داشتند و احساسات پرشوري 
ابراز کردند، به حدي که ماموران شوروي را وحشت زده کرده بودند. براي تبرک خود 
را به من مي رساندند؛ حتي زنان بي حجاب سعي مي کردند به نحوي عباي من را ببوسند؛ 
علی رغم  امتناع شدید من، چند نفری موفق شدند. باالي منبر نشستم و براي آنها صحبت 

1- در لنينگــراد )ســن پترزبــورگ(  کــه در حاشــيه دریــای آدریاتيــک و خليــج فنالنــد قــرار دارد، خورشــيد در ســاعت دوازده و نيــم شــب غــروب 
کــرده و در ســاعت ســه بامــداد طلــوع می کنــد و در طــول ســال، خورشــيد یــک هفتــه هرگــز غــروب نمــی کنــد کــه ایــن ایــام بــه »شــب های نقــره ای 

ســن پترزبــورگ« معــروف اســت.
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کردم1. خيلي گریه کردند. نماز ظهر و عصر به امامت من برگزار شد. ]آقای شيخ االسالم 
اهلل شکور پاشازاده[ امام مسجد هم خيرمقدم گفت. به اقامتگاه برگشتيم. 

پس از ناهار که خيلي خوب و مفصل بود و براي اولين بار در شوروي، غذاي کامل و 
اسالمي خوردیم - البته به جز مهماني سفارت خودمان -  به کاخي براي مذاکره با رئيس 
جمهور رفتيم. آقاي ]عبدالرحمن[ وزیراف ]دبيرکل حزب کمونيست و[ رئيس جمهور 
آذربایجان، صحبت هاي خوبي درباره همکاري ها کرد و من هم به خصوص درباره بحر 

خزر و کنترل آب و محيط زیست و .... صحبت کردم2.

1- مــردم شــهر باکــو روز قبــل، از طریــق رادیــو اردبيــل، از ســفر ایشــان اطــالع پيــدا کــرده بودنــد. انبــوه مشــتاقان دیــدار هيــأت ایرانــی، از بســياری از 
شــهرهای اطــراف بــا طــی مســافت زیــاد، خــود را بــه باکــو رســانده بودنــد، تــا در مســير 22 کيلومتــری عبــور هيــأت همــراه آقــای هاشــمی، احساســات 
پــاک و بــی شــائبه خــود را بيــان دارنــد. جمعيــت مشــتاق بــه حــدی بــود کــه خيابان هــای مســير حرکــت هيــأت ایرانــی بــا ترافيــک شــدیدی مواجــه 
شــده بــود. ایــن ترافيــک شــدید، ســاعت ها 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 خمينــی )ره(، لبــاس ســياه بــه تــن کــرده بودنــد و بــا دادن شــعارهایی بــه زبــان 
فارســی و آذربایجانــی، بــه هيــأت ایرانــی تســليت می گفتنــد. همچنيــن اســتقبال جوانــان ایــن شــهر از هيــأت ایرانــی بســيار چشــمگير بــود. جوانــان در 
محــل برگــزاری نمــاز جمعــه، از شــدت احساســات گریــه می کردنــد و بــا بوســيدن روحانيــون همــراه هيــأت، محبــت پــاک خــود را ابــراز می نمودنــد. 
ابــراز احساســات مــردم شــهر باکــو در ایــن لحظــه بــه اوج خــود رســيده بــود، بــه طــوری کــه ســخنرانی آقــای هاشــمی در ایــن جمــع باشــکوه، مدتــی 
بــه تعویــق افتــاد و پــس از آرامشــی کــه بــا تــالش مقامــات ایرانــی بــر محيــط حاکــم شــد، رئيــس مجلــس شــورای اســالمی 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 
خواهيــم کــرد و شــما در ایــن ســفرها لــذت خواهيــد بــرد. حــال کــه بــا ابتــکارات آقــای گورباچــف، فضــای بــازی ایجــاد شــده اســت، مــا اميدواریــم 
ایــن فضــا بــاز شــود و از ایــن پــس بتوانيــم بــه مســاجد و مــدارس علميــه کمــک کنيــم. اميدواریــم بتوانيــم بــا افزایــش همــکاری فرهنگــی، طالبــی را 
از ایــران بــه باکــو و از باکــو بــه ایــران اعــزام نمایيــم. شــما می توانيــد بــا ســفر بــه ایــران، از نزدیــک دســتاوردهای انقــالب اســالمی را مشــاهده نمــوده 

و از آن لــذت ببریــد.« 

2- ایشــان در جلســه شــورای اجرایــی شــهر باکــو، مرکــز جمهــوری آذربایجــان شــوروی، اظهــار داشــت: »همــه چيــز، نشــانگر آن اســت کــه ایــران 
ــا اشــاره بــه برخــورد گــرم مــردم و مســئولين  و شــوروی بــرای توســعه همــکاری هــای فيمابيــن، دارای زمينه هــای مناســبی هســتند.« آقــای هاشــمی ب
شــهرهای مســکو، لنينگــراد و باکــو، گفــت: »هيــچ مشــکلی در مذاکــرات وجــود نداشــت و مــا در ســرزمين شــما احســاس می کنيــم کــه در خانــواده 
خــود بــه ســر می بریــم.  مــا از تجــارب شــما در زمينــه اکتشــافات نفتــی اســتفاده خواهيــم کــرد و می توانيــم تجربيــات خوبــی را کــه در جنــوب ایــران 
داریــم، در اختيــار شــما قــرار دهيــم.« ایشــان ســپس لــزوم همــکاری هــای جــدی ميــان دو کشــور در زمينــه حفــظ محيــط زیســت دریــای خــزر و تــالش 
بــرای رشــد و تکثيــر آبزیــان ایــن دریــا را مــورد تأکيــد قــرار داد. ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای پروژه هــای امضــاء شــده ميــان دو کشــور، حمــل 
ــر  ــون را خاط ــا و کامي ــار، هواپيم ــق قط ــل از طری ــل و نق ــن حم ــترک و همچني ــتيرانی مش ــعه کش ــرورت توس ــد، ض ــنگينی را می طلب ــيار س ــل بس و نق
نشــان ســاخت. آقــای هاشــمی همچنيــن آمادگــی کامــل جمهــوری اســالمی ایــران بــرای همــکاری بــا جمهــوری آذربایجــان شــوروی را اعــالم کــرد 
ــده،  ــدواری کــرد کــه در آین ــار امي ــا و شــما بســيار ســودمند باشــد.« ایشــان اظه ــرای م ــد ب ــادالت فرهنگــی، می توان ــه دانشــجو و تب ــزود: »مبادل و اف
دیدارهــای زیــادی بيــن مســئولين جمهــوری آذربایجــان و مقامــات جمهــوری اســالمی ایــران انجــام شــود. در ایــن جلســه، آقــای وزیــر اوف نيــز پــس 
از تســليت رحلــت امــام خمينــی، بــه آقــای هاشــمی و هيــأت همــراه خيرمقــدم گفــت و افــزود: »ایــن مذاکــرات دوســتانه بــه توســعه روابــط مشــترک 
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بازدید کردیم؛  اسالمي  از کتب خطي  تعدادي  از  رفتيم.  انستيتوی کتب خطي  به   
بيرون  مردم  نوشتم.  یادبود  دفتر  در  یادداشتي  و  شد  تأکيد  همکاري  بر  است.  جالب 

ساختمان اجتماع کرده بودند. ميان آنها رفتيم و به ابراز احساساتشان پاسخ دادم. 
آثار  منطقه  یک  از  کردیم.  تماشا  را  باکو  بندر  و  شهر  منظره  مرتفع،  نقطه  یک  از 
باستاني ]قيز قلعه سی[ دیدار کردیم. به کنسولگري خودمان هم رفتيم و تأکيد کردم براي 

سفر مردم شوروي به ایران 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 
ــا اظهــار تأســف از اینکــه  کشــاورز، صاحــب واقعــی زميــن نيســت. مــا بــه دنبــال فرم هــای جدیــدی در سيســتم کشــاورزی هســتيم.« شــهردار باکــو ب
ــه ای و ملــت  ــه آیــت اهلل خامن ــوده اســت، از ایشــان خواســت کــه ســالم های گــرم و دوســتانه او را ب ــاه ب ــای هاشــمی در باکــو کوت مــدت اقامــت آق

ایــران ابــراز نمایــد. 

بازدید از انستیتوی کتب خطی
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از گرما و خستگي و رطوبت کالفه بودم. نيم ساعتي خوابيدم و سپس عازم فرودگاه 
شدیم. در مسير شاهد ابراز احساسات گرم مردم بودیم. این استقبال مردمي و ابراز عالقه 

شهروندان مسلمان شوروي براي من و همراهان بسيار مهم و معنادار است. 
پس از مصاحبه اي کوتاه و خداحافظي به سوي تهران پرواز کردیم. در مسير، نتایج 
وزرتخانه هاي  است.  رضایت بخش  همه  براي  کردیم؛  جمع بندي  همراهان  با  را  سفر 
خارجه و اطالعات توافق کردند که سفر مردم شوروي به ایران و نيز سفر ایرانيان مقيم 

شوروي به وطن را تسهيل و تشویق کنند.
ساعت هشت شب در فرودگاه مهرآباد بودیم. پس از مراسم استقبال، مصاحبه اي با 
صداوسيما انجام شد1. در مسير خانه، از رادیوی ماشين، متن بيانيه مشترک و تفاهم نامه 
خود و آقاي گورباچف را گوش دادم؛ جالب است2. دیر به خانه رسيدیم. از بيت امام 

1- آقــای هاشــمی در فــرودگاه مهرآبــاد مــورد اســتقبال مهنــدس ميرحســين موســوی نخســت وزیــر، آقــای ميرســليم مشــاور عالــی رئيــس جمهــور، 
غالمرضــا آقــازاده وزیــر نفــت و فرماندهــان نيروهــای ســه گانــه و  جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی قــرار گرفــت. ایشــان در گفتگــو بــا 
خبرنــگاران، دســتاوردهای ایــن ســفر را موفقيت آميــز توصيــف کــرد و افــزود: »مســئولين شــوروی اســتقبال گــرم و برخــوردی بســيار صميمــی داشــتند. 
ــوص  ــه خص ــردم ب ــات م ــر احساس ــوی دیگ ــود. از س ــده ب ــيج ش ــالمی بس ــوری اس ــأت جمه ــرای هي ــن ب ــات کاخ کرملي ــه امکان ــه کلي ــوری ک ــه ط ب
مســلمانان شــوروی نســبت بــه مــا دور از انتظــار بــود. ایــن برخوردهــا در مســکو، لنينگــراد و باکــو بســيار دوســتانه و صميمانــه بــود. مذاکــرات مــا شــامل 
ــه  ــود. مقامــات شــوروی در مــورد اجــرای قطعنام ــی ب ــی، فرهنگــی و همکاری هــای بين الملل ــه مســائل اقتصــادی، بازرگان زمينه هــای وســيعی از جمل
598 و برقــراری صلــح عادالنــه و پایــدار، خيلــی جــدی بودنــد و از مواضــع مــا حمایــت کردنــد. در مــورد افغانســتان نيــز مخالــف هرگونــه دخالــت 
ــه  ــا مقامــات شــوروی در مــورد مســائل منطقــه نيــز بحــث شــد. آقــای  هاشــمی در ادامــه ایــن مصاحبــه، ب ــد. در ایــن ســفر ب در امــور افغانســتان بودن
توصيــف بازدیــد خــود از مرکــز مسلمان نشــين آذربایجــان شــوروی پرداخــت و گفــت: »در باکــو مــردم درســت شــبيه شــهرهای ایــران، مثــل عزیزتریــن 
دوســتان خــود از هيــأت جمهــوری اســالمی اســتقبال کردنــد. بــا اینکــه برنامــه ســفر مــا بــه باکــو اعــالم نشــده بــود، ولــی مــردم تجمــع کــرده بودنــد 
ــه ای اطاعــت از امــام اســت« و موقعــی کــه اســم امــام خمينــی در مســجد  ــد: »اطاعــت از خامن ــاًل می گفتن ــود. مث ــا ب و شعارهایشــان مثــل شــعارهای م
بــرده شــد، مــردم ماننــد ایرانی هــا ابــراز  احساســات شــدید کردنــد و ایــن هــم بــرای مــا و آنهــا غيــر منتظــره بــود.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی 

ــر نشــر معــارف انقــالب، 1388. رفســنجانی، مصاحبه هــای ســال 1368،« دفت

2- همچنيــن بيانيــه دیگــری تحــت عنــوان بيانيــه اصــول روابــط و همکاری هــای دوســتانه بيــن ایــران و شــوروی بــه امضــاء رســيد کــه متــن کامــل آن بــه 
ایــن شــرح می باشــد: »جمهــوری اســالمی ایــران و اتحــاد جماهيــر شــوروی سوسياليســتی، مناســبات در حــال بســط و گســترش دو کشــور را براســاس 
تحــوالت تاریخــی، مــورد توجــه قــرار داده و بــا اظهــار رضایــت، خاطــر نشــان می ســازند کــه مناســبات فيمابيــن وارد مرحلــه جدیــدی گردیــده اســت. 
پيــروزی انقــالب اســالمی ایــران از یــک ســو و ظهــور تفکــر نویــن سياســی در اتحــاد جماهيــر شــوروی سوسياليســتی از ســوی دیگــر، زمينــه را بــرای 
تعميــق روابــط و همکاری هــای حســن همجــواری بــا احتــرام بــه حــق حاکميــت و تماميــت ارضــی، حقــوق برابــر و همکاری هــای متقابــل و ســازنده 
بــه نفــع دو ملــت و در جهــت برقــراری مناســبات عادالنــه بيــن تمامــی ملــل، فراهــم نمــود. در ایــن رابطــه مبادلــه پيــام هــا بيــن حضــرت امــام خمينــی 
ــرای توســعه و تحکيــم روابــط ميــان دو کشــور می باشــد. هــر دو طــرف اعتقــاد  ــارزی بيانگــر تمایــل متقابــل طرفيــن ب ــه نحــو ب و رهبــری شــوروی ب
دارنــد کــه همــکاری ميــان دو کشــور همجــوار، براســاس اصــول و اهــداف منشــور ملــل متحــد و در جهــت تحکيــم صلــح و امنيــت در منطقــه و جهــان 
گســترش می یابــد. جمهــوری اســالمی ایــران و اتحــاد جماهيــر شــوروی سوسياليســتی، بــا در نظــر گرفتــن تمایــل مشــترک در تحکيــم هــر چــه بيشــتر 
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شام گرفتيم. 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 3 تیر      20 ذیقعده 1409                                  24 ژوئن   1989

بودند،  تا ساعت ده ونيم در منزل گزارش ها را خواندم و کارهاي دفترم را که آورده 
انجام دادم. انعکاس سفر به شوروي وسيع است و آمریکایي ها بيش از دیگران حساسيت 

نشان مي دهند. به نظر مي رسد به انفعال و ناراحتي افتاده اند1.
روابــط حســن همجــواری و همکاری هــای متقابــل، اعــالم می دارنــد کــه در روابــط خــود از اصــول و اهــداف ذیــل پيــروی خواهنــد کــرد: 1 - روابــط 
فيمابيــن جمهــوری اســالمی ایــران و اتحــاد جماهيــر شــوروی سوسياليســتی، بــه طــور خلــل ناپذیــری براســاس اصــول و اهــداف منشــور ملــل متحــد 
ــه حــق حاکميــت و تماميــت ارضــی، عــدم تجــاوز، عــدم مداخلــه در امــور داخلــی  ــل ب ــر مبنــای رعایــت مســتمر برابــری حقــوق و احتــرام متقاب و ب
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــود. 2 - طرفي ــه مســائل، اســتوار خواهــد ب ــد و زور تحــت هــر شــرایطی و حــل مســالمت آميز کلي ــه تهدی یکدیگــر و عــدم توســل ب
موقعيــت همجــواری، همکاری هــای همــه جانبــه خــود را در زمينه هــای مختلــف از جملــه مناســبات اقتصــادی، اشــکال و زمينه هــای جدیــدی را بــرای 
ایــن گونــه همکاری هــا منجملــه اســتفاده صلح آميــز از انــرژی هســته ای جســتجو خواهنــد نمــود. طــرف شــوروی موافقــت نمــود، در جهــت افزایــش 
ــد کــه همکاری هــای خــود در زمينه هــای، علمــی ،  ــق کردن ــن تواف ــن همچني ــد. طرفي ــی همــکاری نمای ــا طــرف ایران ســطح اســتعدادهای دفاعــی، ب
آموزشــی و دانشــگاهی را بــه صــورت برنامه ریــزی شــده بســط و گســترش دهنــد. 3 - طرفيــن ضمــن بــه کارگيــری مســاعی خــود در جهــت شــناخت 
عميق تــر ارزش هــای معنــوی دو کشــور، درصــدد آشــنا کــردن بهتــر مــردم ایــران و شــوروی بــا زندگــی، فرهنــگ، اعتقــادات، ســنن و آداب دوســتی 
یکدیگــر خواهنــد بــود. دو کشــور همچنيــن بــه مبادلــه هيأت هــای مذهبــی و برقــراری تماس هــای علمــا و روحانيــون، بــه یکدیگــر کمــک خواهنــد 
ــرای تغييــر نظــام موجــود در روابــط بين المللــی اقتصــادی، براســاس هــر چــه عادالنه تــر  کــرد. 4 - دو طــرف از هــر جهــت نهایــت تــالش خــود را ب
شــدن ایــن مناســبات، بــه کار خواهنــد بــرد و در جهــت ریشــه کــن ســاختن هــر نــوع اعمــال تبعيض آميــز در مناســبات اقتصــادی بين المللــی و کاهــش 
شــکاف موجــود بيــن شــمال و جنــوب و جلوگيــری از کاربــرد اهرم هــای فشــار تجــاری و اقتصــادی، مغایــر بــا موازیــن بين المللــی در خدمــت اغــراض 
سياســی، همــکاری خواهنــد کــرد. 5 - طرفيــن همــکاری خــود را بــه منظــور تقویــت ســازمان ملــل متحــد و نقــش آن و همچنيــن اســتفاده از امکانــات 
ــت ارضــی و  ــه تمامي ــرام ب ــر اصــول احت ــد ب ــا تأکي ــی، ب ــی و نوســازی مناســبات بين الملل ــت بين الملل ــح و امني ــر توســعه صل ــزار مؤث ــوان اب ــه عن آن، ب
خدشــه ناپذیــر بــودن مرزهــای شــناخته شــده بين المللــی و رهایــی جهــان از تجــاوز و هرگونــه تهدیــد نظامــی، عميق تــر خواهنــد بــود. 6 - طرفيــن در 
چارچــوب اصــول منشــور ملــل متحــد و بــا اســتفاده از امکانــات بالقــوه خویــش در مجامــع و ســازمان های بين المللــی، جهــت رهایــی جهــان از جنــگ 
و تهدیدهــای نظامــی، از طریــق ممانعــت از بــه کارگيــری و انهــدام مهلک تریــن جنــگ افزارهــا، یعنــی ســالح های هســته ای و شــيميایی و دیگــر انــواع 
ســالح های کشــتار جمعــی، همــکاری خواهنــد کــرد. طرفيــن اعتقــاد راســخ دارنــد کــه ایــن گونــه همکاری هــا براســاس مفــاد ایــن بيانيــه در جهــت 
برقــراری صلــح و ایجــاد امنيــت در جامعــه بين المللــی، نقــش مؤثــر و ســازنده خواهنــد داشــت. مســکو - دوم تيرمــاه 1368 برابــر بــا 22 ژوئــن 1989.«

ــت  ــی دول ــه وضــوح نگران ــی، ب ــه نقــل از مقامــات آمریکای ــه مســکو، روزنامــه واشــنگتن پســت در ســرمقاله ای ب ــای هاشــمی ب 1- پيــش از ســفر آق
آمریــکا و دیگــر دولت هــای غربــی را از نزدیکــی تهــران و مســکو ابــراز کــرد و در عيــن حــال برایــن نظــر تأکيــد نمــود کــه بــه عقيــده اکثــر محافــل 
کارشناســی در غــرب، نزدیکــی ایــران بــه شــوروی جنبــه تاکتيکــی داشــته و پی ریــزی یــک همــکاری دراز مــدت، واقعــی و اســتراتژیک ميــان تهــران 
ــوش، در مــورد  ــه جــرج ب ــای هاشــمی از شــوروی، کابين ــدار آق ــا دی ــد. همزمــان ب ــدان ندارن ــران تمایلــی ب ــران ای ــر نيســت و رهب و مســکو امکان پذی
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 به مجلس رفتم. درد پا و کمر آزارم مي دهد. به دکتر جزایري گفتم براي معاینه اقدام 
کند. عصر آقاي ]بهزاد[ نبوي آمد. گزارش کامل مذاکره با کاتاشف درباره خرید سالح 
و ليستي از سالح ها را داد که شوروي پيشنهاد فروش داده است. تا شب کارهاي عقب 
مانده را انجام دادم. شب با سران قوا جلسه  داشتيم. بيشتر به شرح سفر به روسيه و بررسي 

آثار آن و تصميم گيري در اجراي توافق ها گذشت. 
ریاست  من  از  نمایندگي مجلس شود که پس  کاندیدای  احمدآقا خواستيم که  از 

فــروش عمــده اســلحه بــه ایــران هشــدار داد و ناخشــنودی و نگرانــی خــود را از ایــن اقــدام شــوروی اعــالم کــرد. مقامــات رســمی واشــنگتن از نزدیــک 
ــه  ــا غــرب ب ــا از بــدی روابــط ایــران ب ــا مســکو ســعی خواهنــد کــرد ت ــا مطمئــن شــوند آی ــد ت ــه شــوروی را پيگيــری می کردن ســفر آقــای هاشــمی ب
ــا ایــن کشــور را تحکيــم بخشــد. واشــنگتن پســت یکــی از  ــرده و از طریــق فــروش عمــده اســلحه، روابــط خــود ب خصــوص ایــاالت متحــده بهــره ب
ــر تيراژتریــن روزنامه هــای آمریــکا کــه در بيــن خبــرگان سياســی از اهميــت خاصــی برخــوردار اســت، از قــول یکــی از مقامــات رســمی آمریــکا  پ
نوشــت: »ایــن در آینــده نمایانگــر آن خواهــد بــود کــه آیــا فکــر جدیــد روس هــا در مــورد درگيری هــای منطقــه ای شــامل ایــران نيــز می شــود؟ 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 ميليــارد دالری کــه تانــک و هواپيمــا را شــامل می شــود بــا ایــران امضــاء کنــد.« ایــن روزنامــه در ادامــه نوشــت: 
»عــالوه بــر ایــن، مقامــات ایرانــی بــه منابــع سياســی در تهــران گفته انــد کــه آنهــا اميدوارنــد تــا مســکو را بــه فــروش هواپيمــای »ميــگ - 29« از بهتریــن 
انــواع هواپيماهــای شــوروی، ترغيــب کننــد. اهميتــی کــه تهــران بــرای ایجــاد رابطــه بــا مســکو بــه آن می نگــرد، بــا تصميــم هاشــمی رفســنجانی قبــل از 
اتمــام چهــل روز عــزاداری ملــی پــس از رحلــت آیــت اهلل ]امــام[ خمينــی، بــرای انجــام ایــن دیــدار، آن را ناچيــز کــرده اســت.« روزنامــه مذکــور ســپس 
می نویســد: »ایــران مشــخصاً معــروف اســت بــه اینکــه عالقمنــد بــه بازســازی نيــروی هوایــی و یافتــن جت هــای جنگنــده مــدرن بــرای جانشــين کــردن 
چنــد فرونــد هواپيمــای »اف - 14« و »اف - 4« ســاخت آمریــکا می باشــد کــه در زمــان قبــل از ســرنگونی محمــد رضــا شــاه پهلــوی در ســال 1979 
خریــداری شــده بــود.«  »واشــنگتن پســت« بــه نقــل از یــک منبــع سياســی نوشــت: »ایــران عاجزانــه مشــغول خریــد هواپيماســت، زیــرا درهــای غــرب 
بــه رویــش بســته اســت و ایرانيــان ســعی می کننــد تــا هواپيماهــا را از طریــق شــرق تهيــه کننــد.« بــه نوشــته ایــن روزنامــه، آخریــن امتحــان آمریــکا از 
نيــت روس هــا در طــول گفتگوهــای هفتــه قبــل بيــن هيــأت نمایندگــی شــوروی بــه سرپرســتی »والدیميرپوليباکــوف« رئيــس بخــش خاورميانــه و شــمال 
ــزی وزارت  ــس برنامه ری ــس راس« رئي ــه سرپرســتی »دني ــکا ب ــأت نمایندگــی آمری ــک طــرف و هي ــن کشــور از ی ــور خارجــه ای ــای وزارت ام آفریق
کشــور و »جــان کلــی« معــاون وزیــر کشــور در امــور خــاور نزدیــک و مســائل آســيای جنوبــی صــورت گرفــت. »واشــنگتن پســت« بــه نقــل از منابعــی 
کــه از جریانــات گذشــته مالقــات اطــالع داشــتند نوشــت: »مقامــات آمریکایــی بــه »پولييباکــوف« گفتنــد کــه هــر گونــه فــروش عمــده اســلحه روســی به 
ایــران، منجــر بــه مشــکل تر شــدن روابــط آمریــکا و روســيه خواهــد شــد و موقعيــت خطيــر خليــج فــارس را کــم اهميــت خواهــد شــمرد. روس هــا بــا رد 
اعــالم دقيــق نــوع ســالح هایی کــه بــه ایــران خواهنــد فروخــت، عمــاًل بــه فضــای تردیــد در رابطــه بــا نياتشــان افزوده انــد، امــا در عيــن حــال گفته انــد 
گــزارش رســانه هــای خبــری مبنــی بــر معامــالت ســه ميليــارد دالری صحيــح نيســت.« در ایــن حــال روزنامــه »واشــنگتن پســت« بــه نقــل از یــک مشــاور 
آمریکایــی در مــورد روس هــا نوشــت: »آنهــا )روس هــا( اگــر بخواهنــد نقــش فروشــنده اســلحه بــه ایــران را در پيــش گيرنــد، بایــد تــاوان آن را نيــز 
بپردازنــد.« در هميــن ارتبــاط رادیــو شــبکه خبــری »ســی، بــی، اس« صبــح روز پنجشــنبه در ســومين 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 می کــرد. شــاید بــی ارتبــاط نباشــد کــه در خبــر دیگــری کــه در یکــی از روزنامه هــای روز 
پنجشــنبه آمریــکا بــه چــاپ رســيد، آمــده بــود، آمریــکا بــه اســرار ميگ هــای 29 از طریــق یکــی از هواپيماهایــی کــه توســط یــک نظامــی پناهنــده در 

ترکيــه بــه دســت آمــده ، پــی بــرده اســت.« منبــع : نشــریه ویــژه خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، 69/4/3، صفحــه 96.
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مجلس را به عهده بگيرد. نماینده ها هم نامه نوشته اند و همين را خواسته اند1، ولي ایشان 
به خاطر کسالت و افسردگي، آمادگي کار ندارد و مصلحت نمي داند که  به این زودي 
سمتي بپذیرد. ترجيح مي دهد چند ماه دیگر اقدام کند. به خاطر ناامني جماران به خانه 

نيامدم. به دفترم رفتم و خوابيدم.

یکشنبه 4 تیر      21 ذیقعده 1409                              25 ژوئن   1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم کار کردم. گزارش ها نشان مي دهد، حساسيت شدیدي 
در محافل غربي روي سفر من به شوروي وجود دارد. همه رسانه ها در این موضوع خبر و 
تحليل دارند. به ظاهر به نفع ایران تمام شده است. قبل از شروع جلسه گزارش مختصري 

از آثار مثبت سفر را به نمایندگان دادم. 
بيمه همگاني درماني رد شد. اگر تصویب  تا ساعت ده ونيم در جلسه ماندم. طرح 
مي شد به خاطر ماليات سنگيني که همراه داشت، آثار سوء اقتصادي داشتيم.  باز کمردرد 
صالح[  ]محمد  دکتر  و  موسوي  ]سيدعلی[  دکتر  جزایري،  ]حسين[  دکتر  دارم.  شدید 
براي  ولي  مي دانند،  ضعيف  را  دیسک  احتمال  آنها  کردند.  معاینه  آمدند.  گنجویان 

اطمينان قرار شد فردا عکسبرداري کنند. 
آقاي ]عبدالحسين[ مقتدائي نماینده آبادان آمد و درباره ضعف تربيت نيروي انساني 
شوراي  جلسه  به  عصر  بدهد.  کتبي  گزارش  شد  قرار  گفت.  مطالبی  نفت  وزارت  در 

1-  تعــداد 210 تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در نامــه ای بــه حجت االســالم والمســلمين ســيد احمــد خمينــی خواســتار حضــور ایشــان 

در مجلــس بــه عنــوان نماینــده مــردم شــدند. در ایــن نامــه آمــده اســت: »از آن جنــاب اســتدعا داریــم کــه در مجلــس شــورای اســالمی 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 

ــا فقــدان اســف بار قطــب عالــم اســالم و ثقــل کبيــر امــت اســالمی  قانونگــذاری در عرصــه تصميمــات کشــوری باشــيد. در ایــن برهــه حســاس کــه ب

روبــرو هســتيم، حضــور فعــال حضــرت مســتطاب عالــی بــه عنــوان یــادگار تــام و تمــام اندیشــه ها و آرمــان هــای آن فقيــه عزیــز و عظيــم در صحنــه  

ــاب محمــدی اســت.«  مدیریــت عالــی حکومتــی، از ضروریت هــای مهــم و تضمين هــای اساســی جهــت تــداوم خــط امــام و خــط اســالم ن
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تنفس  در  قوه مجریه تصویب شد.  تمرکز  از  اصل  رفتم. چند  اساسی[  ]قانون  بازنگري 
شرحي از سفر دادم. 

درباره  کشيد.  طول  ونيم  ده  ساعت  تا  که  داشتيم  جلسه  خامنه اي  آیت اهلل  با  شب 
نيروهاي مسلح مذاکره و قرار شد دو وزارت سپاه و دفاع ادغام شوند؛ تصميمات دیگري 
نيز اتخاذ نمودیم. درباره انتخابات ریاست جمهوري و مسائل اقتصادي و سياست آینده و 

بهره گيري بيشتر از سفر به شوروي مذاکره شد. 
داد که  اطالع  ارتش[  اطالعات  و  ]رئيس سازمان حفاظت  ترابي  ]مصطفی[  تيمسار 
صنایع  سازمان  ]رئيس  ترکان  ]اکبر[  مهندس  به  بازنشسته،  نظامي  یک  توسط  آمریکا 
دفاع[ اطالع داده که حاضر است نيازهاي تسليحاتي ما را بدهد. اگر درست باشد، براي 
منصرف کردن ما از خرید سالح از شوروي است. گفتيم اگر راست مي گوید، اموال و 
اجناس مسدود شده ما را بدون قيد و شرط آزاد کنند. به مجلس رفتم و با خوردن قرص 

مسکن خوابيدم.

دوشنبه 5 تیر      22 ذیقعده 1409                              26 ژوئن   1989

ساعت شش ونيم صبح براي عکسبرداري از کمر به بيمارستان شفا یحيائيان رفتيم. دکترها 
رئيس  جعفري  ]داود[  و  جزایري  ]حسين[  گنجویان،   صالح[  ]محمد  مولوي،  ]بهروز[ 
شد  معلوم  بررسي کردند.  و  گرفتند   متعددي  نظارت کردند. عکس  هاي  نيز  بيمارستان 
با کمي چاق شدن و بزرگ شدن  پائين انحنا وجود دارد که  دیسک ندارم و در مهره 

شکم، روي عصب فشار مي آورد و درد توليد مي کند. 
به مجلس برگشتم. کارها را انجام دادم. در گزارش ها هنوز بحث زیادي روي سفر به 
شوروي مي شود و غربي ها به انفعال افتاده اند1. آقاي سيد احمد موسوي ]سفير ایران در 

1- رادیــو 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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بيروت[ آمد. درباره مسائل لبنان مذاکره شد. آقاي ]محمد علی[ نظران ]دبير شورای عالی 
دفاع[ آمد و خواستار تصویب سازمان دبيرخانه شوراي عالي دفاع شد. 

تقسيم سالح هاي  کيفيت  درباره  آمدند.  ]علی[ شمخاني  و  رضایي  ]محسن[  آقایان 
شوروي پيشنهادهایی داشتند. آقاي ]امير[ مير نماینده زاهدان آمد و پيشنهادي آورده بود 
از کسي که مدعي است مي تواند مسأله حج و گرفتن اموالمان از آمریکا را درست کند. 

ســری مــا از گفتگوهــای بيــن آقــای رفســنجانی و پرزیدنــت گورباچــف نــواری برایمــان فرســتاده کــه برایشــان پخــش می کنيــم:

- خــوب رفيــق گورباچــف، حــال کــه محفــل خودمانــی شــد و از اغيــار خالــی، ممکــن اســت بفرمائيــد حضرتعالــی چــه طــور توانســتيد عاقبــت لولــوی 

ســرخرمنی را کــه رفيــق لنيــن علــم کــرد و رفيــق اســتالين، ُکنــده مــردم را بــا آن کشــيد، بعــد از ایــن همــه ســال بخوابانيــد. دانســتن ایــن موضــوع بــرای 

بنــده خيلــی ضــروری اســت. چــون خــود مــن هــم بــه هميــن 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 کمونيستی مبتال هستيد؟

بــرادر رفســنجانی: نــه یبوســت مــزاج از آن رقــم کــه فرمودیــد امــا رفيــق یبوســت، یبوســت اســت حــاال صفتــش هــر چــه مــی خواهــد باشــد. انســان 

ممکــن اســت بتوانــد بــرای مدتــی در دنيــا را بــه روی خــودش ببنــدد، امــا  باالخــره بایــد در یــک نقطــه و مــکان بــا خانــواده بشــری تمــاس حاصــل کنــد 

ــا بقيــه  و بشــود جــزو خانــواده. شــما بــه نحــو احســن توانســته اید ایــن کار را بکنيــد. مملکتتــان را بعــد از 80 ســال از گوشــه نشــينی در آورده ایــد و ب

جامعــه بشــری آشــتی می کنيــد. مــا هــم بایــد باالخــره بــه هميــن صــراط مســتقيم شــویم. 

گورباچــف: بــرای شــما بایــد خيلــی آســانتر باشــد، چــون ده ســالی بيشــتر نيســت کــه دنيــا کنارتــان گذاشــته یــا شــما دنيــا را، اگــر اشــتباه نباشــد کنــار 

گذاشــته اید. 

- بلــه مدتــش زیــاد نيســت، امــا مــردم مــا بيشــتر از ملــت شــما جوشــی و احساســاتی هســتند. ایــن چنــد ســال هــم خيلــی در گوششــان خوانــده شــده 

ــح دادی کــه  ــی را طــوری برایشــان توضي ــی مطلب ــد. وقت ــاوت ندارن ــم تف ــا ه ــاد ب ــا زی ــد باشــند. گورباچــف: ملت ه ــا ب ــا همــه دني ــد ب اســت کــه بای

ــده  ــه گــوش ملــت خوان ــد. در مملکــت مــا هــم ب ــه آن فکــر هــم نمی کنن ــد و بعــد دیگــر راجــع ب ــا سليقه شــان جــور درآمــد، می پذیرن ــد و ب فهميدن

بودنــد کــه حــزب فقــط کمونيســت، ملــت هــم قبــول کــرده بودنــد، امــا حــاال مــا داریــم یادشــان می دهيــم کــه اگــر جــای دیگــری، ملــت دیگــری، 

طــرز فکــر دیگــری، حــزب دیگــری دارد دليــل آن نيســت کــه دشــمن مــا گمــراه اســت. 

- مــن هــم مدتــی اســت ســعی می کنــم هميــن کار را در مملکــت خــودم بکنــم، امــا الحــق کــه کار اساســی نيســت. امــا مــا هــم مثــل لنيــن شــما کــه 

فرمــوده بــود »نــه غربــی، نــه شــرقی« در نتيجــه ملــت مــا بــه هيــچ کــس و هيــچ طــرز فکــر دیگــری راه نمــی داد. مــن خيلــی زحمــت کشــيدم و پيــش 

امــام قبــل از فــوت ایشــان وســاطت کــردم تــا عاقبــت نظــر مبارکشــان تلطيــف شــد. حــاال دنبــال آن هســتيم کــه مــا هــم انقالبمــان را بــه راهــی بيندازیــم 

کــه منافــع ملــت و مملکــت در آن باشــد. جنابعالــی بــا ذکاوت کامــل هميــن کار را در مملکــت خودتــان کرده ایــد. حــاال بــه بنــده هــم بفرمائيــد چــه 

ترفنــدی بــه کار بردیــد؟

ــه  بيشــتری تــوی دســت  ــد نيســت شــما هــم در و تخت ــی ب ــا آن نجــار اصــل کاری نمی توانيــم رقابــت کنيــم، ول گورباچــف: حقيقتــش آن کــه مــا ب

مــردم بریزیــد، تــا ببينيــد خودشــان می تواننــد بــا هــم جــور کننــد. بنــده هــم در واقــع کاری غيــر از ایــن نکــرده ام. اگــر هــم بــه ســر و ســرانجام نرســيد، 

ــژه خبرگــزاری جمهــوری اســالمی،  ــع : نشــریه وی ــم.« منب ــاره مشــورت می کني ــا بنــده خدمــت می رســم، در ایــن ب ــد ی ــاز هــم شــما تشــریف بياوری ب

68/4/3، صفحــه 44
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گفتم اگر مسأله حج را حل کرد، وارد صحبت مي شویم. 
]بيست و ششمين جلسه  به  با خوردن داروهاي مسکن، ساعتي خوابيدم. عصر  ظهر 
عمومی[ شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ رفتم. چند اصل از تمرکز در قوه مجریه تصویب 

شد. به مجلس برگشتم. تا ساعت نه شب کار کردم و به خانه آمدم. پایم ناراحت است.

سه شنبه 6 تیر       23 ذیقعده 1409                            27 ژوئن   1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم کار کردم. در جلسه علنی مجلس، قبل از دستور درباره 
شهداي هفت تير صحبت کردم1. ساعت نه ونيم به دفترم آمدم. آقاي ]علی[ آقامحمدي 
آمد. پيشنهادهایي براي دوران ریاست جمهوري آورد. عصر به شوراي بازنگري ]قانون 
اساسی[ رفتم و به دفترم برگشتم و شب در  مجلس ماندم. به مالحظات امنيتي، کمتر به 

خانه مي روم، تا ترتيب امنيت منطقه جماران کامل شود.

چهارشنبه 7 تیر       24 ذیقعده 1409                          28 ژوئن   1989

تا ساعت هشت ونيم کارهاي دفترم را انجام دادم. تلفني با آیت اهلل خامنه اي درباره مطرح 
کردن لقب » رهبر انقالب«  براي ایشان در نماز جمعه صحبت کردیم. مسلمانان خارج از 
ایران این را مي خواهند. قبال فکر مي کردیم که این لقب مخصوص امام بماند که باعث 

1- در ایــن نطــق آمــده اســت: »فاجعــه هولنــاک انفجــار دفترحــزب جمهــوری اســالمی و شــهادت بيــش از 70 نفــر از عزیزتریــن ســرمایه های انقــالب، 

یــادی از ایــن بــزرگان و تســليتی بــه بازمانــدگان و ملــت عزیــز کــه اکنــون مــا در شــرایطی هســتيم کــه انــدوه ناشــی از رحلــت امــام بزرگوارمــان همــه 

چيــز را بــرای مــا عــادی و ســهل و آســان کــرده اســت. ایــن حادثــه واقعــاً یکــی ازگویاتریــن ســندهای مظلوميــت نظــام جمهــوری اســالمی و رســوایی 

ــد  ــش از دســتور ســال 1368، جل ــای پي ــاب »هاشــمی رفســنجانی، نطق ه ــد  کت ــی و اســتکبار اســت.« رجــوع کني ــر جهان ــا، کف ــرای دشــمنان م ب

ششــم،«  دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390.
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اعتراض مسلمانان خارج شده است. آنها مي خواهند در برد انقالب ما باشند؛ ایشان مایلند 
که مطرح نشود. 

اعضای کميسيون دفاع آمدند1 و درباره ادغام وزارت سپاه و دفاع و صنایع نظامي 
مشورت کردند. ]آقای عبدالجبار تامانو[ سناتور فيليپيني به  مالقات آمد. او مسلمان است 
و شرحي از وضع مسلمانان و اقتصاد و ... فيليپين داد. عفت، خانم مطهري و مهدي ناهار 
همراه خانواده هاي شهداي هفتم تير مهمان مجلس بودند. براي آنها صحبت کردم2. عصر 
در شوراي بازنگري قانون اساسی شرکت کردم. شب در مجلس ماندم. براي درد کمر و 

پا، دارو مصرف مي کنم و خوابم زیاد شده است.

پنجشنبه 8 تیر        25 ذیقعده 1409                          29 ژوئن   1989

تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. آقاي ]خسرو[ عروج آمد. راجع به حفاظت 
منزل و منطقه جماران مذاکره شد. ]آقای غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت آمد. درباره قرار 
لحاظ  از  کرد؛  مشورت  آب  زیر  از  لوله  کشيدن  و  دوبي  به  سلمان  حوزه  گاز  فروش 
سياسي مهم است و از لحاظ اقتصادي هم. درباره سفر کره جنوبي و تأسيس دانشکده 

1- اعضــای کميســيون امــور دفاعــی مجلــس ســوم عبــارت بودنــد از : آقایــان رســول منتجــب نيــا )رئيــس( ســيد عبدالرســول موســوی و محمــود آســتانه 

)نــواب رئيــس(، ابوالفضــل حســن بيگــی و ذبيــح اهلل صفایــی )منشــی( ســيد مهــدی حســينی )مخبــر(، محمــد حســين پودینــه، فخرالدیــن حجازی، حســن 

روحانــی، علــی محمــد موســوی، محمدعلــی شــرعی و رســول صدیقــی بنــاب )اعضــا(

2- در هشــتمين ســالگرد فاجعــه هفتــم تيــر، خانواده هــای معظــم شــهدای ایــن فاجعــه بــا آقــای هاشــمی دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار ایشــان بــا تجليــل 

از مقــام واالی شــهيدان اظهــار داشــت: »مــا امــروز انقالبمــان را از برکــت خــون پــاک شــهيدان و فــداکاری ایثارگرانمــان داریــم و عزیزانــی را کــه 

در ایــن حادثــه از دســت دادیــم، تنهــا خونشــان را نثــار انقــالب نکردنــد، بلکــه همــه زندگــی آنهــا در راه انقــالب اســالمی گذشــت. آنهــا از بهتریــن 

نيروهــای انقــالب بودنــد کــه بــا خونشــان درخــت انقــالب را آبيــاری کردنــد.« رئيــس مجلــس همچنيــن از خانواده هــای معظــم شــهدا فاجعــه هفتــم تيــر 

بــه عنــوان صاحبــان انقــالب و پيشــتازان خانواده هــای شــهدا  نــام بــرد و تأکيــد کــرد: »مایــه دلگرمــی و خوشــحالی مــا ایــن اســت کــه راه عزیــزان شــما 

همچنــان ادامــه دارد و همــان چيــزی را کــه آنهــا می خواســتند، یعنــی تثبيــت و تــداوم راه انقــالب انجــام شــد و انقــالب اســالمی بــا تحکيــم پایه هــای 

خــود، راه خــود را ادامــه می دهــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390.
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براي تربيت نيروهاي الزم وزارت نفت مذاکره شد. 
درباره  است.  آفریقا  به  سفر  عازم  آمد.  معادن  وزیر  آیت اللهی[  رضا  محمد  ]آقای 
امضاي موافقتنامه همکاري در امر معدن با تانزانيا و موزامبيک مشورت کرد و گزارشي 
از وضع معادن و فلزات داد. ]آقای محمد رضا بختياری[ سفير جدیدمان در بلژیک براي 

خداحافظي و مشورت در سياست رفتار با آنها آمد. 
دکتر  کرد.  مشورت  اطالعات  حفاظت  امور  براي  و  آمد   ترابي  ]مصطفی[  آقاي 
]سيدحسن[ فيروزآبادي ]رئيس ستاد کل نيروهای مسلح[ براي امور ستاد کل و نيروهاي 
مسلح آمد. عصر در شوراي بازنگري قانون اساسی شرکت کردم. شب تا ساعت نه در 

دفترم کار کردم و به خانه آمدم.

جمعه 9 تیر       26 ذیقعده 1409                               30 ژوئن   1989

تا ساعت ده صبح در منزل براي خطبه هاي جمعه مطالعه کردم. در راه دانشگاه تهران، 
فاطمی[  خيابان  ]در  کشور  وزارت  به  جمهوري،  ریاست  انتخابات  براي  نام  ثبت  براي 
رفتم؛ عمارت عظيمي است. سالن بزرگ ناتمامي دارد که ظرفيت چهار هزار نفر دارد. 

باید براي اجتماعات مهم نظام تکميل شود. 
در خطبه دوم گزارش سفر به شوروي را دادم و تحليل نمودم1. از حذف شعار مرگ 

1- در خطبــه اول نمــاز ادامــه بحــث عدالــت اجتماعــی در اســالم بــا موضــوع اســالم برنامــه زندگــی و نقــش اعتــدال در خانــواده، مطالبــی بيــان شــد. 

در خطبــه دوم دربــاره ابعــاد فاجعــه هفتــم تيــر، نقــش خانواده هــای شــهدا در جامعــه، وحــدت کلمــه مــردم در اطاعــت از رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای 

ــه احــداث خــط آهــن و دور نمــای  ــرارداد در زمين ــا اتحــاد شــوروی، اهميــت ق ــرارداد ب ــه شــوروی شــامل اهــداف ســفر، امضــای ق و نتایــج ســفر ب

روابــط ایــران و شــوروی تشــریح شــد. در بخشــی از خطبــه دوم آمــده اســت: »بــا درایتــی کــه امــام داشــتند، بــا زحمتــی کــه وزارت خارجــه کشــيد و 

ــا زمينه ســازی درســتی کــه رهبــری شــوروی بــرای ایــن کار کــرد و موضــع درســتی بــرای  مخصوصــاً ســفارتمان در مســکو تــالش زیــادی کــرد و ب

منطقــه گرفــت و اهميتــی کــه بــه خاطــر خليــج فــارس و حفــظ منافــع منطقــه دارد و همــکاری کــه قــرار اســت بکنيــم بــرای اینکــه دســت بيگانه هــا 

را از خليــج فــارس کوتــاه و اینجــا را منطقــه غيــر نظامــی بکنيــم، ایــن مجموعــه و زحمتــی کــه دولــت و وزیــران مربوطــه در ایــن مــدت کشــيدند و 
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آقاي  براي  را  انقالب«  »رهبر  لقب  پيشنهاد  و  نمودم  حمایت  مردم  توسط  شوروي  بر 
خامنه اي مطرح کردم1. 

عصر براي اولين بار در سال جاري از استخر کوچک خانه استفاده کردم. احمدآقا 
 ... و  روحانيت  و  روحانيون  با  رهبري  رفتار  مناسب  سياست هاي  و  مسکن  درباره  آمد. 
امام آمد. درباره اجازه  نعيمه خانم ]اشراقی[ نوه  ارائه داد.  ایشان نظراتي  صحبت شد و 
محمدی[  ]محمد  آقاي  کرد.  استمداد  نفت  وزارت  براي  پتروشيمي  دانشکده  تأسيس 
مطالبي  وزرا  از  بعضي  و  منتظري  آیت اهلل  به  راجع  و  آمد  اطالعات[  ]وزیر  ري شهري 

گفت. خبر کودتا در سودان و بازداشت صادق المهدي منتشر شد2.

ــن  ــا همي ــج ســاله را م ــه پن ــم و برنام ــم کــه دهــه ســازندگی را شــروع می کني ــرار گرفتي ــا در آســتانه شــرایطی ق ــد، م ــاده نمودن ــی آم طرح هــای خوب

ــا ایــن قــراری کــه اینجــا گذاشــتيم، مــی توانــد بــرای آینــده کشــورها مفيــد باشــد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی  روزهــا تصویــب می کنيــم. ب

ــر نشــر معــارف انقــالب، 1390. ــد دهــم،« دفت رفســنجانی، خطبه هــای جمعــه ســال 1368، جل

1- آقــای هاشــمی گفــت: »بنيانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران از القــاب خــاص امــام اســت. ایشــان ایــن انقــالب را بنيــان گذاشــتند و مخصــوص امــام 

اســت. بحثــی کــه هســت در کلمــه رهبــر اســت کــه آیــا رهبــر انقــالب هــم مختــص حضــرت امــام باشــد و یــا می توانيــم بــه رهبــر امــروز و آینده مــان 

ــی آنهــا از  ــم، ول ــا از اول نخواســتيم ایــن کلمــه را بگویي ــم. م ــدا کرده ای ــا مســلمانان خــارج از کشــور اختــالف پي ــا ب ــم. اینجاســت کــه م هــم بگویي

مــا گلــه دارنــد و بــه مــا مــی گوینــد ایــن اســم را بگویيــد. مــا نمی توانيــم مســلمانان خــارج از کشــور را کــه ایــن طــور دارنــد بــا انقــالب مــا همراهــی 

می کننــد و ایــن انقــالب اســالمی  مــال همــه اســت، یــک عنوانــی نداریــم کــه آنهــا هــم احســاس کننــد بــا ایــن انقــالب و رهبــری انقــالب مربوطنــد. 

لــذا فکــر می کنــم حــاال ادبــا و اهــل ذوق انتخــاب کننــد یــا بایــد اینجــا بــه حضــرت امــام می گویيــم رهبــر کبيــر انقــالب، یــا بگویيــم پــدر انقــالب 

کــه مــا بتوانيــم کلمــه »رهبــر انقــالب« را بــرای رهبــری جدیدمــان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای هــم بــه کار ببریــم و اگــر راه دیگــری هــم بــه فکــر 

ــه نظــر مــا راه هميــن خواهــد بــود، مگــر  می رســد، بــرای اینکــه مســلمان های خــارج از کشــور را بتوانيــم راضــی کنيــم، آن راه را ارائــه دهنــد کــه ب

ــر نشــر  ــد دهــم،« دفت ــه ســال 1368، جل ــه هــای جمع ــاب »هاشــمی رفســنجانی، خطب ــد  کت ــم.« رجــوع کني ــدا کني ــم پي ــری را بتواني اینکــه راه بهت

معــارف انقــالب، 1390.

2- ارتــش ســودان صبــح پنجشــنبه 8 تيــر بــا انجــام کودتــای نظامــی بــه رهبــری ژنــرال عمــر البشــير، دولــت صــادق المهــدی را ســاقط کــرد و قــدرت 

را در دســت گرفــت. عمرالبشــير در اوليــن بيانيــه ای کــه پــس از کودتــا در رادیــو پخــش شــد، بــه صــادق المهــدی بــه شــدت حملــه کــرد و او را بــی 

کفایــت توصيــف نمــود. ایــن کودتــا، چهــار ســال پــس از کودتــای ارتــش بــه رهبــری »ســوار الذهــب« عليــه جعفــر نُميــری دیکتاتــور ســودان صــورت 

گرفــت. 
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شنبه 10 تیر       27 ذیقعده 1409                              1 جوالي   1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس رفتم. گزارش ها را خواندم. کودتاي سودان و آثار سفر 
من به شوروي موضوع بحث ها و توجهات رسانه ها است. ساعت نه به شوراي بازنگري 
دادم.  انجام  را  دفتر  برگشتم. کارهاي  به دفترم  تا ظهر کار کردیم.  اساسی رفتم.  قانون 
آقاي ]علی[ جنتي توضيحاتی درباره مسأله خرید مواد شيميایي از کارخانه آلماني داد 

که این روزها سروصداي زیادي از سوي آمریکا و آلمان درباره آن به راه افتاده است. 
عصر هم جلسه بازنگري قانون اساسی داشتيم. شب جلسه سران قوا در دفتر آیت اهلل 
خامنه اي بود. درباره تهيه کاالهاي اساسي و فروش گاز به دوبي با لوله کشي از حوزه 
سلمان در دریا و مسائل حج و آثار سفر به روسيه و موافقت ها  مذاکره شد. دیر وقت 
امنيت در  به خاطر ضعف  تا ساعت دوازده شب کار کردم و خوابيدم.  به دفترم رفتم. 

جماران،  بعد از رحلت امام کمتر به خانه مي روم.

یکشنبه 11 تیر       28 ذیقعده 1409                           2 جوالي   1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم کار کردم. کودتاي سودان مورد توجه رسانه ها است 
و کم کم روشن مي شود که ریشه غربي دارد. سرنوشت صادق المهدي معلوم نيست. به 
جلسه علني مجلس رفتم. آقاي ]عبدالمجيد[ شرع پسند نماینده کرج، قبل از دستور متن 
استعفا نامه خودش را خواند که مضامين ضد انقالبي دارد و رهبري و آینده انقالب را 
زیر سئوال برده است. باعث ناراحتي شدید اکثریت نمایندگان شد. من هم عصباني شدم، 

ولي عکس العمل نشان ندادم1.

1- آقــای عبدالمجيــد شــرع پســند یکــی از دو نماینــده شهرســتان کــرج در مجلــس شــورای اســالمی، دالیــل اســتعفای خــود را نبــود زمينــه و عــدم 

امنيــت، نگرانــی شــدید از آینــده سياســی کشــور، تــداوم قــدرت در دســت عــده ای معــدود، حضــور ســطحی و تشــریفاتی مــردم در صحنــه، وجــود 
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خصوص  در  پيشنهادهایش  درباره  آمد.  آقامحمدي  ]علی[  آقاي  آمدم.  دفترم  به 
طرح هاي اجرایي آینده مذاکره شد. دکتر ]علی اکبر[ والیتي ]وزیر امور خارجه[ آمد. 
داد  را  پاکستان  خارجه  وزیر  خان[  یعقوب  صاحب زاده  ]آقای  با  مذاکراتش  گزارش 
به  سفر  براي  که  خواست  و  کرد  مشورت  یوگسالوي  و  سوریه  ژنو،  به  سفر  درباره  و 

یوگسالوي براي شرکت در کنفرانس سران غير متعهدها آماده شوم. 
نتایج  از  داشتم.  مالقات  پاکستان  خارجه  وزیر  خان  یعقوب  صاحب زاده[  ]آقای  با 
سفرم به شوروي اظهار خوشحالي کرد و از امضاي اسالمي و مستقل بودن آینده افغانستان 
توسط شوروي در بيانيه مشترک اظهار تعجب کرد و درباره توسعه همکاري ها صحبت 

شد1. 
آقایان ]محسن[ رضایي و ]علی[ شمخاني  آمدند و خواستند که با ادغام دو وزارت 
سپاه و دفاع مخالفت  کنيم؛ نپذیرفتم. ]سرتيپ محمد حسين جاللی[ وزیر دفاع آمد و 

براي تصویب الیحه پرداخت حقوق ترفيعات ارتش استمداد کرد. 
با  هفتگي  برنامه  مطابق  شب  رفتم.  اساسی[  ]قانون  بازنگري  شوراي  جلسه  به  عصر 
رهبري جلسه خصوصي داشتم. درباره خرده گيران و آنها که نمي خواهند به بهانه خطر 

ابهامــات و ســواالت اساســی نســبت بــه حاکميــت آینــده و بالتکليفــی مــردم در حــق تعييــن سرنوشــت، عــدم مشــاهده کمتریــن مشــابهت اصولــی بيــن 

وضعيــت فعلــی و حکومــت عــدل علــوی و باالخــره عــدم انگيــزه و رغبــت بــرای ادامــه فعاليــت توصيــف کــرد. پــس از قرائــت متــن اســتعفا نامــه آقــای 

شــرع پســند، جلســه متشــنج شــد و عــده ای از نماینــدگان بــه طرفــداری او و عــده ای دیگــر عليــه او بــه شــعار دادن پرداختنــد. 

1- ایشــان در ایــن مالقــات گفــت: »مهمتریــن عاملــی کــه مــا را تشــویق کــرد کــه در روابطمــان بــا شــوروی ایــن تحــول را ایجــاد کنيــم. تمایلمــان بــه 

ایجــاد صلــح و آرامــش در منطقــه بــود. بــرای مــا روشــن اســت کــه بــدون همــکاری شــوروی ها یــک صلــح جــدی و مطمئــن نمی شــود برقــرار کــرد. 

آنهــا اگــر ببيننــد رقبایشــان می خواهنــد در منطقــه ميدانــدار باشــند، طبيعتــاً هميشــه ناســازگاری  نشــان می دهنــد. اگــر همــکاری بيــن همــه کشــورهای 

منطقــه براســاس منافــع ملت هــا و نفــی توســعه طلبــی بــه وجــود آیــد، مــا می توانيــم منطقــه را بــه دور از دخالــت دیگــران نگــه داریــم. محــور حرکــت 

جدیــد مــا ایــن اســت کــه در منطقــه بــه گونــه ای روابــط تنظيــم شــود کــه هــر ملتــی در داخــل کشــور خــود، بتوانــد سرنوشــت خــود را تنظيــم کنــد 

و همکاری هــا بــرای ایــن باشــد کــه نگذاریــم از بيــرون دســت هایی بــرای سرنوشــت مــردم دخالــت کننــد. مــا مــی دانيــم کــه همــکاری پاکســتان و 

ایــران می توانــد از خيلــی از تشــنجات جلوگيــری بــه عمــل آورد.« وزیــر خارجــه پاکســتان نيــز دیــدار آقــای هاشــمی از مســکو را دارای اثــرات بســيار 

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 باشــيم. مــا نظــرات و مفهــوم تــازه ای را کــه در روابــط بيــن کشــورهای مختلــف منطقــه 

پيــدا شــده، بــه دقــت و بــا روحيــه مثبــت، مــورد بررســی قــرار می دهيــم.«
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درباره  مذاکره شد.  تبليغات شود،  درباره رهبري جدید  امام،  کمرنگ شدن شخصيت 
اعضای دولت آینده اتفاق نظر بود. ساعت یازده شب به مجلس رفتم. تا ساعت دوازده 

کار کردم و خوابيدم.

دوشنبه 12 تیر      29 ذیقعده 1409                         3 جوالي   1989

تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي آمد. گزارشي 
از وضع خریدهاي خارجي و کاالهاي اساسي و توضيحي درباره تالش رقبایش داد. از 
ایشان خواستم طرحي براي تهيه کاالهاي مواد اوليه کارخانجات براي توليد با ظرفيت 
کار  وزیر  سالمتي  ]محمد[  و  نوربخش  ]محسن[  نبوي،  بهزاد  آقایان  کند.  تهيه  کامل 
برنامه آینده مسئوليت اجرایي هم  آمدند. تذکراتي درباره مسائل سياسي و اقتصادي و 
دادند و اظهار آمادگي براي همکاري نمودند. خواستم که پيشنهادهاي اجرایي خودشان 

براي رونق اقتصادي را بياورند. 
آقاي ]علی اکبر[ ناطق نوري آمد. توضيحاتي درباره اقداماتش براي تهيه مقر رهبري 
]عبدالمجيد[  آقاي  درخصوص  و  اقتصادي  برنامه هاي  و  آینده  دولت  همچنين  و  داد 
ریاست  انتخابات  تبليغات  درباره  گفت.  مطالبي  ]کرج[  مستعفي  ]نماینده[  شرع پسند 

جمهوري پرسيد که گفتم خود تبليغاتی ندارم. 
آقاي ]مسيح[ مهاجري از روزنامه جمهوري اسالمي آمد. تذکراتي درباره لزوم تصفيه 
اعضای  نهاد ریاست جمهوري از حجتيه اي ها و استفاده از نيروهاي حزب اللهي گفت و 
براي همکاري درباره تبليغات انتخابات اظهار آمادگي کرد.  قرار شد دفاتر روزنامه در 
سراسر کشور، مرجعي براي کنترل تبليغات باشند. تذکر دادم از چاپ و پخش عکس 
و مصرف کاغذ و اسراف در تبليغات خودداري شود؛ گفتم  هيچ گونه بودجه اي براي 

تبليغات ندارم.
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اظهار  آقاي شرع پسند  اقدام  از  را آورد که  نامه علماي کرج  طالقان آمد.  نماینده   
انزجار کرده اند و اجازه خواست که مردم کرج، فردا براي اظهار انزجار مقابل مجلس 

بيایند. حاجی ]ذبيح اهلل[ بخشي حزب اهلل نيز در همين خصوص فعال شده است. 
کار  نيم شب  و  نه  ساعت  تا  رفتم.  اساسی[  ]قانون  بازنگري  شوراي  جلسه  به  عصر 
رسانه هاي  تحليل  و  بحث  مورد  به شوروي،  من  سفر  مسأله  هنوز  گزارش ها  در  کردم. 

جهاني است. شب به خانه آمدم. هوا گرم است.

سه شنبه 13 تیر       30 ذیقعده 1409                       4 جوالي   1989

عليه  مجلس[  رئيس  ]نایب  کروبي  ]مهدی[  آقاي  رفتم.  مجلس  به  هفت صبح   ساعت 
بود.  کرده  شرکت  جلسه  در  پسند  شرع  کرد.  صحبت  پسند  شرع  عبدالمجيد[  ]آقای 
نمایندگان عصباني بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک مي زنند و یا جلسه 
را ترک مي کنند. به او پيام دادم که بهتر است نماند؛ گفته بود مي ماند. بعد از صحبت تند 
آقاي کروبي و نمایندگان دیگر در نطق هاي قبل از دستور و شعارهاي تند  نمایندگان، 

جلسه را ترک کرد.
جلسه را به آقاي کروبي سپردم و براي شرکت در سمينار ائمه جمعه به محل مجلس 
قدیم رفتم. حدود یک ساعت صحبت کردم1. به مجلس برگشتم. جمعي از مردم کرج 
براي اظهار مخالفت با شرع پسند در مقابل مجلس اجتماع کرده بودند. آقاي کروبي براي 

آنها صحبت کرد. 

1- در بخشــی از ایــن ســخنرانی آمــده اســت: »مــردم بایــد وارد کار توليــد شــوند و در ایــن راســتا ائمــه جمعــه نيــز ایــن امــر را مدنظــر داشــته باشــند 

تــا اعتمــاد مــردم جلــب شــود، چــرا کــه رونــق اقتصــادی بــدون توليــد امــکان پذیــر نيســت و بایــد از تمامــی امکانــات موجــود صنعتــی و کشــاورزی 

کشــور بــه خوبــی بهره بــرداری شــود. برنامــه پنجســاله توســعه اقتصــادی هــم در مجلــس شــورای اســالمی تحــت بررســی اســت و بــه گونــه ای تنظيــم 

خواهــد شــد کــه برنامــه توســعه اقتصــادی در محــور کارهــا قــرار گيــرد.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی هــای ســال 1368،« 

دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390.
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]دکتر عليرضا مرندی[ وزیر بهداشت ]درمان و آموزش پزشکی[ آمد و از مشکالت 
کند.  همکاري  اسالمي  آزاد  دانشگاه  با  که  تأکيد کردم  ایشان  به  ارز گفت.  کمبود  و 
اساسی  قانون  بازنگري  دادم. عصر جلسه شوراي  قول حمایت  مي ترسد؛  رادیکال ها  از 

داشتيم. شب در مجلس ماندم.

چهارشنبه 14 تیر       1 ذیحجه  1409                     5 جوالي   1989

تا ساعت هفت ونيم صبح گزارش ها را خواندم. تا ساعت نه ونيم در جلسه علني مجلس 
ماندم. به دفترم آمدم. اخوي محمد ]رئيس سازمان صداوسيما[ آمد و درباره تشکيالت 
برنامه ها و  به  نهاد ریاست جمهوري صحبت کرد. آقاي رئيس زاده آمد. نسبت  جدید 
کارها و همکاران آینده ام تحليل گونه پيشنهاد ارائه داد. فاطي و سارا،  ناهار در مجلس 

بودند. عصر شوراي بازنگري قانون اساسی جلسه داشت. 

پنجشنبه 15 تیر       2 ذیحجه 1409                          6 جوالي   1989

]مسعود  آقاي  خواندم.  را  گزارش ها  دادم.  انجام  را  دفترم  کارهاي  صبح  نه  ساعت  تا 
انفورماتيک  برنامه و بودجه[ و معاونان آمدند. توضيحي درباره  روغنی[ زنجاني ]وزیر 
سه  حدود  و  شود  کامپيوتري  ارتش،  مسائل  همه  بوده  بنا  انقالب  از  قبل  دادند.  ارتش 
ميليارد دالر خرج شده و پس از انقالب،  خارجي ها رفته و کار ناقص مانده و فقط در 
زنجاني خواستم که  آقاي  از  یابد.  ادامه  قرار شد  تا حدودي عمل شده؛  هوایي  نيروي 

طرحي براي فعال تر کردن کارخانه ها تهيه کنند. 
و  داد  را  مجارستان  به  سفر  گزارش  آمد.  کشاورزي  وزیر  کالنتری[  عيسی  ]آقای 
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گفت تحت تأثير سفر من به شوروي، خيلي مثبت برخورد کردند و مسائل معوق فيمابين 
حل شد. ]آقای غالمرضا فروزش[ وزیر جهاد ]سازندگی[ و معاونان آمدند. براي مرکز 
را دادند. دکتر ]سيدحسن[  استمداد کردند و گزارش وضع شيالت  تحقيقات موشکي 
فيروزآبادي براي امور ستاد کل آمد. ظهر ]آقای غالمرضا شافعی[ وزیر صنایع آمد و  

نظراتي درباره فعال کردن کارخانه ها آورد. 
امنيت  عالي  شوراي  ]تشکيل[  داشتيم.  اساسی  قانون  بازنگري  شوراي  جلسه  عصر 
ملي تصویب شد1. شب با آقایان خامنه اي و موسوی اردبيلي جلسه داشتم. آقاي اردبيلي 
درباره ادامه کار خودش صحبت کرد. ایشان مي گوید نمي تواند بيش از یک سال سرکار 

بماند و آقاي خامنه اي مخالفت جدي نداشت.

جمعه 16 تیر       3 ذیحجه 1409                             7 جوالي   1989

بعد از نماز کارها را انجام دادم. تيمسار حسني سعدي ]فرمانده نيروی زمينی ارتش[ آمد. 
گزارش خطوط پدافندي را داد و نيازها را گفت. آقاي ]اسداهلل[ بادامچيان آمد. از شرایط 
جاري اظهار خوشحالي کرد و برنامه هاي سياسي خودشان را در جامعه اسالمي فرهنگيان، 
جامعه اسالمي دانشجویان و جامعه زینب گفت و درباره تبليغات ریاست جمهوري من 

1- مصوبــه شــورای بازنگــری قانــون اساســی چنيــن بــود: »بــه منظــور پاســداری از تماميــت ارضــی و حاکميــت ملــی و تعييــن سياســت های دفاعــی، 

ــن شــده از طــرف مقــام رهبــری و هماهنــگ نمــودن  ــع ملــی و در چارچــوب )محــدوده( سياســت های کلــی تعيي امنيتــی کشــور، جهــت تأميــن مناف

ــا تدابيــر کلــی دفاعــی - امنيتــی و نيــز بهره گيــری از امکانــات مــادی  فعاليت هــای سياســی، اطالعاتــی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در ارتبــاط ب

و معنــوی کشــور، بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای داخلــی و خارجــی، شــورای عالــی امنيــت ملــی بــه ریاســت رئيــس جمهــور بــا ترکيــب زیــر تشــکيل 

می گــردد: رؤســای قــوای ســه گانــه، رئيــس ســتاد فرماندهــی کل نيروهــای مســلح،  وزرای امــور خارجــه، کشــور و اطالعــات،  مســئول امــور برنامــه و 

بودجــه، دو نماینــده بــه انتخــاب مقــام رهبــری، وزیــر مربــوط حســب مــورد. شــورای عالــی امنيــت ملــی بــه تناســب وظایــف خــود، شــوراهای فرعــی از 

قبيــل شــورای دفــاع و شــورای امنيــت کشــور تشــکيل می دهــد. ریاســت هــر یــک از شــوراهای فرعــی بــا رئيــس جمهــور یــا یکــی از اعضــای شــورای 

عالــی اســت کــه از طــرف رئيــس جمهــور تعييــن می شــوند. حــدود اختيــارات و وظایــف شــوراهای فرعــی را قانــون تعييــن می کنــد و تشــکيالت آنهــا 

بــه تصویــب شــورای عالــی می رســد. مصوبــات شــورای عالــی امنيــت ملــی، پــس از تأیيــد مقــام رهبــری قابــل اجــرا اســت.«
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پرسيد؛ گفتم تبليغات ندارم. 
]عبداهلل[  آقاي  گفت.  تاریخ  بنياد  درباره  آمد.  معادیخواه  ]عبدالمجيد[  آقاي  عصر 
نوري ]نماینده رهبری در سپاه و جهاد[ آمد. درباره کابينه و برنامه ها و نيروهاي مسلح 
مشاوره داشتيم. آقاي ]سيدرضا[ زواره اي آمد. از شرایط جاري خوشحال بود و خواهان 

سمتي براي کار است. 
آقاي ]ابوالفضل[ توکلي بينا آمد. اظهار خوشحالي کرد و تذکراتي در امور اقتصادي 
و تجاري داد. او براي شهرک المهدي قم استمداد کرد. مهدي همشيره  زاده آمد. طرحي 
براي امور اقتصادي آورد؛ بد نيست. گزارش پذیرش توریست ها را داد و راضي است. 

مغرب به خانه آمدم. 

شنبه 17 تیر       4 ذیحجه 1409                                8 جوالي   1989

به  نداشتند.  بي بي سي گوش دادم؛ مطلب مهمي  اخبار رادیوهای صداي آمریکا و  به 
استخر کلر زدم. کمي شنا کردم. دکترها براي معالجه درد کمر توصيه کرده اند که شنا 
و کم  سپاه  براي عالج کمبودهاي  آمد.  سنجقي  ]ابراهيم[  آقاي  رفتم.  مجلس  به  کنم. 

کردن وظایف آن استمداد کرد. 
آقاي ]رضا ا[مراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ آمد. براي انرژي هسته اي استمداد 
کرد و گزارش توافق با روسيه را داد که  دو نيروگاه چهار صد مگاواتي بدهند. پيشنهادهایي 
درباره برنامه هاي ریاست جمهوري داشت. آقاي ]سيدمنصور[ رضوي مسئول ]سازمان[ 
امور اداري و استخدامي آمد و درباره سازمان ریاست جمهوري مذاکره شد. قرار شد 
طرح پيشنهادي را بياورند. تأکيد کردم معاونت هاي موازي با وزارتخانه ها درست نکنند. 
اختالفات  از  معمول  مطابق  آمد.  بندرعباس[  ]نماینده  زائري  ]غالمعباس[  آقاي 
بندرعباس گفت و پيشنهادهایي در مورد کابينه داد. آقاي ]مجتبی[ خسروتاج ]سرپرست 
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وزارت بازرگانی[ آمد. گزارش عملکرد طرح ورود کاال بدون انتقال ارز را داد؛ مثبت 
است. اینها مخالف این طرح بوده اند و ناچار دارند تسليم مي شوند. درباره آزاد کردن 
ورود یک ميليارد دالر مواد اوليه براي کارخانه ها مذاکره شد؛ قرار شد در چهار قسط 

ابالغ کنند. 
عصر در جلسه شوراي بازنگري قانون اساسی شرکت کردم. دیشب جلسه سران قوا 
روابط  و  اقتصادي  مسائل  درباره  نداشتيم.  دستور  در  مهمي  مسأله  بود.  رهبري  دفتر  در 
خارجي و مسائل قطعنامه مذاکره شد. دیر وقت به دفترم برگشتم. جمعي از فرماندهان 

سپاه آمدند و تقاضا داشتند که سپاه را هم در شوراي عالي امنيت ملي شریک کنيم. 

یکشنبه 18 تیر       5 ذیحجه 1409                          9 جوالي   1989

بعد از نماز تا ساعت هفت ونيم صبح کارهاي عقب مانده را انجام دادم. به جلسه رفتم. 
قبل از دستور صحبت کوتاهي درباره پيام آیت اهلل خامنه اي و فاجعه مکه ایراد کردم1. در 
مورد استعفاي آقاي شرع پسند رأي گيري کردیم. از 195 نفر حاضر در جلسه، 187 نفر با 
استعفاي او موافقت کردند دو نفر راي ممتنع دادند. و بقيه در رأي گيري شرکت نکردند. 

تا ساعت نه ونيم در جلسه ماندم. به دفترم برگشتم. 
اظهار  والیتي  دکتر  همراه  سفر  از  آمد.  تهران[  ]نماینده  اصغرزاده  ]ابراهيم[  آقاي 
رضایت کرد. ]سرتيپ محمد حسين جاللی[ وزیر دفاع آمد. او به سرپرستي آقاي بهزاد 
نبوي، در سفري که بنا است  براي مذاکره در مسائل تسليحاتي به شوروي برود، اعتراض 
داشت. گفتم اختالف سپاه و ارتش، باعث این تصميم است. اگر خودتان توافق کنيد، 
کار را به عهده وزیر نظامي مي گذاریم. در مورد ادغام دو وزارت هم صحبت شد؛ اظهار 

اطاعت کرد. 

1- رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، نطق های پيش از دستور سال 1368، جلد ششم،«  دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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آقاي ]حسين[ قاضي زاده هاشمي ]نماینده سرخس و فریمان[  پدرش را براي مالقات 
آورد. پيرمرد است و مدعي که با طب قدیم معالجه مي کند. 

مثبت  آثار  او  داد.  را  ژنو، یوگسالوي و سوریه  به  دکتر والیتي آمد. گزارش سفر 
سفر به شوروي را در برخوردهاي مثبت دیگران تعریف کرد. دبيرکل سازمان ملل مثبت 
مرتبط  بدون  نيروهاي عراقي  قطعنامه و خروج  اجراي  براي  داده  قول  و  برخورد کرده 
نقش  او  به  افغانستان  مسائل  در حل  متقاباًل  خواسته  و  کنند  تالش  رود  اروند  با  کردن 
بدهيم. یوگسالو ها اصرار به شرکت در کنفرانس غير متعهدها داشته اند و براي مخارج 
به شوروي بوده  تأثير موفقيت هاي سفر  کنفراس کمک خواسته اند و حافظ اسد تحت 
است. سران گروه هاي اسالمي و انقالبي لبنان همراهش آمده بودند و خواستار مالقات 

با آنها شد.
نمایندگان ميناب و بندرلنگه آمدند و خواستار تقویت استاندار و حل اختالف او با 
نمایندگان بندرعباس شدند. جمعي از نمایندگان که گروه مستقل را در مجلس تشکيل 
داده و حدود شصت نفر هستند، آمدند و خواستار کمک به آنها در انجام وظایف شدند. 
برایشان مفصاًل صبحت کردم. عصر شوراي بازنگري قانون اساسی براي شورسوم جلسه 

داشت.
ایشان،  کسالت  خاطر  به  داشتيم.  کوتاهي  جلسه  خامنه اي  آیت اهلل  با  جلسه،  از  بعد 
جلسه امشب را لغو کردیم. قرار شد به شوراي نگهبان توصيه کنيم که تعداد بيشتري از 
نامزدهاي ریاست جمهوري را ذیصالحيت معرفي کنند که انتخابات جلوه بيشتري داشته 
باشد. امروز فقط من و آقاي دکتر ]عباس[ شيباني را صالح معرفي کرده اند. آقاي ]مهدی[ 
کروبي هم آمد. در همين خصوص اصرار داشت و از شوراي نگهبان به خاطر عدم توجه 

به مسائل سياسي انتقاد می کرد.
به دفترم برگشتم. تا ساعت هشت شب  کار کردم. آقاي ]حسين[ کمالي نماینده تهران 
و مسئول خانه کارگر آمد. اجازه خواست که خانه کارگر به نفع من تبليغ کنند. با تبليغ 
بدون اسراف موافقت کردم. مرتباً از سراسر کشور تقاضاي تشکيل ستاد تبليغات مي رسد 
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و جواب این است که تبليغات ندارم. مي خواهم که تکيه روي اصل شرکت در انتخابات 
باشد. شب به خانه آمدم. عفت بر سر مزار امام رفته بود.  دیر آمد و از شيوه تدارک انتقاد 

داشت.

دوشنبه 19 تیر       6 ذیحجه 1409                        10 جوالي   1989

به اخبار خارجي گوش دادم. مقداري به توصيه دکتر در استخر کوچک خانه شنا کردم. 
به مجلس رفتم. کارهاي دفتر را انجام دادم. از کميسيون خارجه ]مجلس[ آمدند و درباره 
انجمن هاي  دانشجویان  کردند.  مشورت  خودشان  برنامه  تنظيم  براي  خارجي  سياست 
اسالمي مخالف دفتر تحکيم وحدت آمدند. درباره سياست حرکت دانشجویي مشورت 

کردند و  اوضاع دانشگاه را توضيح دادند. 
]آقایان علی محمد سوری ملکی و ماشاءاهلل حيدری مقدم[ نمایندگان خرم آباد و الشتر 
آمدند و از نماینده پلدختر شکایت کردند. عصر جلسه شوراي بازنگري ]قانون اساسی[ 
داشتيم. کارمان تمام نشد. قرار بود آخرین جلسه باشد. شب به مجلس رفتم. تا ساعت ده 

کار کردم.

سه شنبه 20 تیر      7 ذیحجه 1409                          11 جوالي   1989

توطئه  احتماالً  که  گرفته1  قرار  موردتوجه  مکه  در  انفجار  دو  وقوع  خبر  گزارش ها  در 
قرار  کردم؛  مشورت  آن  کردن  محکوم  درباره  رهبري  با  تلفني  است.  ما  عليه  تبليغاتي 
شد محکوم کنيم. در صحبت کوتاهي قبل از دستور انفجارها را به عنوان توطئه محکوم 

1- روز دوشنبه 19 تير، 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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کردم1. تا ساعت نه ونيم در جلسه ماندم. به دفترم آمدم. کسل بودم، کمي خوابيدم. درد 
پایم شدیدتر شده است. 

دکتر جزایري براي گرفتن مهلت براي اعزام بهداشت کاران دهان و دندان به سربازي 
به  رفتن  براي  او  آمد.  توزیع[  و  بازرگانی  کميسيون  ]رئيس  والئي  ]عيسی[  آقاي  آمد. 
خارج براي معالجه فرزندش استمداد کرد و درباره صنوف توليدي در وزارت بازرگاني 

صحبت کرد.
نظامي  اوضاع  دیگر  فرماندهان  با  آمد.  بعثت  چهارم  سپاه  فرمانده  قرباني  ]مرتضی[ 
منطقه را گزارش کرد و براي مخارج نيروها و کمک به رزمندگان بي بضاعت، کمک 
مالي گرفت. آقاي ]موسوی[ جزایري امام جمعه اهواز آمد. براي امور فرهنگي خوزستان 
کمک گرفت. عصر در جلسه شوراي بازنگري قانون اساسي شرکت کردم؛ شور سوم را 

تمام کردیم و کار بازنگري تمام شد. 
شب با آیت اهلل خامنه اي جلسه خصوصي داشتيم. درباره ترخيص سربازان متأهل و 
وزراي کابينه مذاکره و تصميم گيري کردیم. موقع شام آقاي ]عباس واعظ[ طبسي هم به 

ما ملحق شد. درباره استاندار خراسان صحبت شد. دیروقت به خانه رسيدم.

چهارشنبه 21 تیر       8 ذیحجه 1409                    12 جوالي   1989

به کره جنوبي  آمد. گزارش سفر  نفت  آقازاده[ وزیر  ]آقای غالمرضا  رفتم.  به مجلس 
را داد؛ خيلي راضي است. قرار شده نفت بيشتری بخرند و سکوهاي نفتي مان در خليج 
فارس را بازسازي کنند و پتروشيمي ایران - ژاپن را تکميل نمایند. گفتم روابط را توسعه 

بدهند.
نبيه بري رئيس امل لبنان آمد. مالقات گرمي بود. در بيشتر مسائل از جمله نوع حرکت 

1- رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، نطق های پيش از دستور سال 1368، جلد ششم،«  دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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در لبنان و کيفيت برخورد با سوریه و سني ها و ... تفاهم داشتيم و پيشنهاد کرد شورایي از 
سران جناح هاي شيعي، تحت اشراف ایران براي هماهنگي تشکيل شود. ]آقایان صبحی 
طفيلی و سيد حسن نصراهلل[ سران حزب اهلل لبنان آمدند. از امل شکایت داشتند. پيشنهاد 

آقاي بري را مطرح کردم، استقبال کردند. به وزارت خارجه گفتم روي آن کار کند. 
آقاي ]عالمه[ سيد ]محمد حسين[ فضل اهلل آمد. درباره سياست مان بعد از امام پرسيد 
و از نظرمان درباره کيفيت کار در لبنان و نيز پيشنهاد کرد که با نماینده اعزامي آمریکا 

مذاکره کنند. گفتم براساس همان راه اعالن شده ما خوب است. 
عصر مالقاتي با ]آقای محمداالمين[ رئيس مجلس ]ملی جمهوری عربی دموکراتيک[ 
صحرا داشتم. سپس با ابوموسي ]رهبر گروه فلسطينی فتح انتفاضه[ و احمد جبرئيل ]رهبر 
گروه جبهه خلق فلسطين[ از سران دو جمعيت انقالبي فلسطين مالقاتی داشتم که نسبت 
به امام و انقالب  به شدت ابراز وفاداري مي کردند؛ قول مساعدت به آنها دادم. شب در 

مجلس ماندم وکارها را انجام دادم. پایم درد مي کند. زودتر از معمول استراحت کردم.

مالقات با رئیس مجلس صحرا
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پنجشنبه 22 تیر       9 ذیحجه  1409                   13 جوالي   1989

تا ساعت نه صبح گزارش ها را خواندم. مسأله انفجار بمب در مکه انعکاس وسيعي یافته 
است. محسن که براي پيگيري همکاري با چيني ها در صنایع موشکي به چين رفته بود، 
با  تکنولوژي موشک  در  است چيني ها  معتقد  داد.  برگشته، گزارش سفر  از آن کشور 
سوخت جامد، پيشرفت هاي جالبي دارند. و خيلي خوب به هيأت ایراني ارائه کرده اند 
و آمادگي انتقال تکنولوژي دارند. با دیدن کار چيني ها، اطمينان بيشتري به صحت راه 

انتخابي خودمان در ساخت موشک پيدا کرده اند. 
آمدند. یک ساعت  انتخابات  مورد  در  براي مصاحبه  اسالمي  از روزنامه جمهوري 
وربع طول کشيد1. ]آقای ورجامی ودون[ نماینده ویژه رئيس جمهورکره جنوبي براي 
1- این مصاحبه در روزهای 25 و 26 تير 1368 در دو قسمت، در روزنامه جمهوری اسالمی به چاپ رسيده است. در این مصاحبه 30 سوال در زمينه های 
مختلف از جمله وضعيت کشور بعد از ارتحال امام خمينی)ره(، راه  های تقویت وحدت و یکدلی، مذاکرات ایران و عراق، تمرکز زدایی و اولویت به 
مناطق محروم، تبليغات انتخاباتی، وضعيت سرمایه های 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 سياسی، وضعيت روابط با عربستان سعودی و مراسم حج، بهر ه گيری 

استقبال از رئیس مجلس کره شمالی
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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 کره شمالي که 
به دعوت من به ایران آمده است،   به فرودگاه ]مهرآباد[ رفتم. به مجلس برگشتم وکمي 

استراحت کردم1.
از منابع دریایی و حفاری چاه نفت در دریای خزر توسط روس ها و اولویت های سياست خارجی مطرح شد. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

مصاحبه های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.

1- در این روز گروه کثيری از خانواده های اسرا و عشایر استان خوزستان که برای مراسم اربعين امام خمينی)ره(  و همچنين بيعت 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 کثيری از مردم خوزستان 
به منظور بيعت با مقام رهبری را به اطالع رئيس 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 انگيز است. شما مردم خوزستان مردمی 
هستيد که حماسه قهرمانی و مقاومت شما بعد از هشت سال جنگ در تاریخ کشور ما و اسالم می درخشد. اکنون ما باز هم در این مقطع تاریخ کشور، 
شاهد زیباترین و با شکوه ترین صحنه ها هستيم و شما نيز با طی این مسافت طوالنی، شکل خاصی به آن بخشيدید.« ایشان در ادامه، با اشاره به اینکه ما 
به اندازه کافی ره توشه و برنامه و درس از رهبر عظيم الشان انقالب اندوخته ایم، خاطر نشان ساخت: »بحمداهلل شاگرد مخلص ایشان آیت اهلل خامنه ای 
پيشاپيش صفوف ما خط حرکت انقالب را آن طور که امام امت ترسيم کرده اند، ادامه می دهند.« آقای هاشمی با اشاره به اميدهای 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، 

کاروان بیعت عشایر و ایالت
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احساسات  مردم  رفتم.  چهلم  مراسم  براي  خمينی  امام  مزار  به  هلي کوپتر  با  سپس 
پرشوري ابراز نمودند و شعار به عنوان ریاست جمهوري دادند. ساعت شش بعد از ظهر 

به  مجلس برگشتم و به خانه آمدم. 
امام گله  بيت  از  کمي در استخر شنا کردم و استخر را کلر زدم. عفت هم رسيد.  
داشت که دختر شهيد بهشتي را همراه نبرده بودند. صدیقه همشيره آمد و خبر داد حاجيه 
شام  عفت  نيست.  مساعد  حالشان  آمدند.  منزل  به  والده  زدیم  تلفن  آمده اند.  هم  والده 

مهمان بيت امام بود. 

جمعه 23 تیر       10 ذیحجه 1409                        14 جوالي   1989

در منزل ماندم. براي معالجه دردکمر، صبح و عصر شنا کردم. راه رفتم و نرمش کردم، 
ولي درد باقي است. آقاي ]محمدحسن[ رحيميان ]از اعضای دفتر امام خمينی[ آمد. او 
مقداري ارز اهدایي به جبهه را که در حساب امام مانده بود، تحویل داد. ظهر بستگان 

مهمان بودند. حاجيه بي بي هم بودند. 
امير  داد1. عصر  را  ایراني  بي سي، خبر کشته شدن چند کرد ضدانقالب  بي  رادیو 
عراقي آمد و براي کار اظهار آمادگي کرد. او براي درمانگاهش استمداد نمود و خوابي 
در مورد من دیده بود که نگران حفاظت بود و تأکيد بر حفاظت داشت. آقاي رحيميان  
آمد و درباره مشکالت اصفهان گفت. دکتر ]سيف اهلل[ وحيد ]رئيس سازمان هالل احمر[ 
خيلی اميد بسته بودند، ولی تمام اميد آنان نقش برآب شد و مردم ما متحد، پابرجا و در سنگر، راه امام را که خوب ترسيم شده است، ادامه می دهند. 
راه و روش امام آن قدر گویا و روشن است که کسی به خود اجازه انحراف از آن را نمی دهد. شما با هوشياری و بيداری، خيلی کارها انجام دادید و 
بزرگترین قسمت تاریخ را ساختيد. اميدواریم روزی برسد که آرمان اساسی ما که آزادی قدس شریف و طرد اسرائيل از منطقه است، تحقق پيدا بکند 
و ان شاءاهلل روزی برسد که ما بتوانيم در منطقه شاهد امنيت و صلح و سازندگی باشيم.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.

1- آقای عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران به همراه دو نفر دیگر، در روز پنجشنبه 22 تير 1368 در آپارتمانی در شهر وین 
پایتخت اتریش کشته و یک نفر به شدت مجروح شد. 
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آمد. دارو آورد و درباره وزارت بهداشت نظراتي ارائه داد و از کمبودهاي هالل احمر 
گفت. شب محمد اخوي زاده براي دیدار آمد.

شنبه 24 تیر       11 ذیحجه 1409                          15 جوالي   1989

عادلي  حسين[  ]محمد  آقاي  رسيدم.  مجلس  به  صبح  نه  ساعت  شنا،  و  ورزش  از  بعد 
سفيرمان در ژاپن آمد. از تأثير فراوان سفر شوروي و انتخاب رهبري و حضور مردم در 
ایران و آمادگي  ثبات  به  ایران و اطمينان  به  صحنه در دید و سياست خارجي ها نسبت 

ژاپني ها براي همکاري وسيع گفت. 
با ]آقای یانگ هيونگ سوپ[ رئيس مجلس کره شمالي در مجلس مالقات داشتم. 
مذاکرات تشریفاتي و دوستانه بود. نمایندگان آمدند و پيشنهادهایي درباره کابينه داشتند. 
دکتر ]حسن[ حبيبي براي مشورت در تهيه نهایي طرح رفراندم اصالح قانون اساسي آمد 

مالقات با رئیس مجلس کره شمالی
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و نظراتي درباره کابينه آینده ام داد. 
گزارش  آمد.  دارایی[  و  اقتصادی  امور  ]وزیر  ایرواني  جواد[  ]محمد  آقاي  عصر 
پيشرفت طرح هاي همکاري با شوروي را داد و براي ادامه کار راهنمایي گرفت. آقاي 
]عالمه محمد مهدی[ شمس الدین ]نایب رئيس مجلس اعالی شيعيان لبنان[ آمد. درباره 
مسائل لبنان صحبت شد و از جلسه دیشب گروه هاي لبناني در منزل اخوي محمود، اظهار 
استقبال نکرد و در  با آقاي سيد محمد حسين فضل اهلل  از همکاري  او  رضایت کردند. 

مقابل نظرات ایران اظهار تسليم نمود. 
]ترور  مسأله  درباره  بود.  اردبيلي  موسوي  آقاي  دفتر  در  قوا  سران  جلسه  شب 
عبدالرحمن[ قاسملو، چين و مسائل داخلي ... مذاکره کردیم. این روزها به خاطر شرایط 

خاص زماني، مسائل جدي در جلسه سران مطرح نمي شود. 

یکشنبه 25 تیر       12 ذیحجه  1409                      16 جوالي   1989

تا ساعت هشت ونيم صبح گزارش ها را خواندم. مسأله قتل ]عبدالرحمن[ قاسملو ]رهبر 
یا  عراق  قول  از  را  قتل  عامل  معموال  دارد؛  انعکاس وسيعي  حزب دمکرات کردستان[ 
شوراي  حقوقدانان  بودم.  علني  جلسه  در  ده  ساعت  تا  مي زنند1.  حدس  ایران  مخالفان 

نگهبان را تأیيد کردیم. 
آقاي ]علی[ آقامحمدي آمد. گزارش مذاکره با ]جالل[ طالباني ]رهبر حزب اتحادیه 
از  به مجلس آمدند. جمعي  ناهار  ميهنی کردستان عراق[ را داد. عفت و خانم مطهري 
نمایندگان آمدند. راجع به کابينه و وزرا پيشنهادهایي درجهت خط فکري خودشان دادند. 

1- رادیــو بــی بــی ســی در ایــن بــاره گفــت: »کردهــا می گوینــد تنهــا کســانی کــه انگيــزه ای بــرای کشــتن قاســملو داشــتند ، عراقی هــا و طرفــداران 
ایرانی شــان بوده انــد، بــه ایــن دليــل کــه در ســال گذشــته اینهــا خيلــی 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 شــيميایی حلبچــه 

را محکــوم کنــد و ایــن کار دولــت عــراق را ســخت عصبانــی کــرد.« 
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عصر آقای ماسایاکی فوجی یو ]عضو ارشد پارلمان و[ فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن 
]و رئيس انجمن دوستی ایران و ژاپن[ آمد. نامه نخست وزیر را آورد و درباره آمادگي 
براي توسعه روابط و همکاري ژاپن در بازسازي ایران گفت و تأکيد آمادگي حل مسأله 

پتروشيمي را نمود. معلوم است که تحت تأثير سفر من به شوروي، دستپاچه هستند1. 
در جلسه حزب اهلل مجلس، درباره سفر به شوروي و سياست آینده  و تشکيل کابينه 
]اعضای[ جامعه مدرسين ]حوزه  بدهند.  را  پيشنهادهایشان  دادم و خواستم   توضيحاتي 
علميه[ قم آمدند؛ درباره کابينه تذکراتي دادند و پيشنهادهایي براي همکاري داشتند. از 
پيشامد اوضاع خيلي راضي  اند. آقاي مشکيني در دفتر من ماندند که نامه شوراي بازنگري 

]قانون اساسی[ را براي آقاي خامنه اي بفرستيم.
دادم،  رئيس مجلس کره شمالي  افتخار  به  در ضيافتي که  تا  رفتم  نياوران  به کاخ   
کره  اوضاع  درباره  بيشتر  و  داشتيم  مذاکراتي  شام  ضمن  و  شام  از  قبل  کنم.  شرکت 
سفير  گفت  والیتي  دکتر  آقاي  آمدم.  خانه  به  دقيقه  ده  و  ده  ساعت  نمودم.  سئواالتي 
شوروي آمده و پيامي از سوي گورباچف آورده که جمعي از افغاني ها  براي اخالل در 
سياست همکاري ایران و شوروي، برنامه سوء قصد  به جان من دارند و سرنخ هایي داده 

است. 

ــادآور شــد: »از  ــر در بازســازی کشــور اعــالم نمــود و ی ــرای شــرکت مؤث ــن را ب ــت ژاپ ــب آمادگــی دول ــو مرات ــای فوجی ت ــات آق ــن مالق 1- در ای
آنجــا کــه ژاپــن نيــز تجربــه جنــگ و بازســازی را پشــت ســر گذاشــته اســت، مــا ميــان دو کشــور قرابــت و نزدیکــی فــراوان حــس می کنيــم.« آقــای 
ــط دو  ــر ســر راه گســترش رواب ــچ مانعــی ب ــن و پيشــنهاد توســعه همــکاری گفــت: »هي ــر ژاپ ــز نخســت وزی ــام محبت آمي هاشــمی ضمــن تشــکر از پي
کشــور تــا حــد ممکــن وجــود نــدارد و مــن در ســفری کــه بــه ژاپــن داشــتم، بــه مســئولين شــما گفتــم کــه مــا دوســتی بــا شــما را انتخــاب کرده ایــم و 

ایــن سياســت هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت.«
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دوشنبه 26 تیر       13 ذیحجه 1409                     17 جوالي   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 فقيه و امام 
جمعه رفسنجان[ آمد. از عدم امکان مالقات با رفسنجاني ها که به تهران آمده بودند و نيز 
از نحوه رفتار با آنها در مالقات با رهبري شاکي بود. عفت درباره موضع مخالفتش  با 

آیت اهلل منتظري، بحث هایي با ایشان داشت. 
به مجلس رفتم. آقاي ]غالمرضا[ آقازاده آمد. درباره توسعه روابط همکاري با کره 
بيشتر کود شيميایي و  توليد  بر  او تأکيد  نفتي صحبت شد.  جنوبي و ژاپن در معامالت 

پيشنهاد پيش فروش نفت براي تهيه مواد اوليه کارخانجات داشت. 

سه شنبه 27 تیر       14 ذیحجه 1409                     18 جوالي   1989

تا ساعت هفت ونيم صبح در دفترم کار کردم. به جلسه علنی مجلس رفتم. قبل از شروع 
صورت  این  به  سایپا  تحقيق  گروه  گزارش  شدن  مطرح  که  گفتم  نمایندگان  به  جلسه 
خام، مطابق آئين نامه نيست. باید کميسيون  نتيجه را گزارش کنند و عالوه بر آن باعث 
درباره  شد.  دستور خارج  از  گزارش  این  شد؛   مجلس خواهد  با  قضائيه  قوه  درگيري 
تعطيل  عدم  نمایندگان خواستار  از  نفر  شد. حدود صد  هم صحبت  تابستاني  تعطيالت 

بودند. 
ساعت نه ونيم به دفترم رفتم. پا و کمرم ناراحت است. بعضي از نمایندگان کرمان 
]رئيس  محمد  به  داشتند.  گله  کرمان  در  سيما  صداو  خبر  مسئول  عزل  از  آنها  آمدند. 

سازمان صداوسيما[ گفتم؛ گفت آدم تندی است، اعتماد نداشتم. 
از  جمعي  نمود.  ارائه  آینده  کابينه  درباره  نظراتي  آمد.  روحاني  ]حسن[  دکتر  ظهر 
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اعضای کميسيون دفاع آمدند و براي مسأله ادغام و تکليف صنایع نظامي مشورت کردند. 
و  انتخابيه  حوزه  مسائل  درباره  بيشتر  که  داشتم  نمایندگان  با  زیادي  مالقات هاي  عصر 
وزراي کابينه آینده حرف داشتند: نمایندگان خراسان، رامهرمز، خرمشهر و آبادان و ....

با آیت اهلل خامنه اي جلسه داشتيم. درباره آزمایش صنعت جدیدي که بدست  شب 
آمده مشورت کردیم. همچنين درباره سفر من به یوگسالوي براي کنفرانس سران غير 
متعهدها بحث شد. ترجيح دادیم به خاطر احتمال خطر، در این مرحله سفر انجام نشود. 

درباره ریاست قوه قضائيه و بعضي از وزراي کابينه مذاکره شد. 
رضوی  قدس  آستان  ]توليت  طبسي  واعظ[  ]عباس  آقاي  آمدم.  خانه  به  وقت  دیر 
به جاي  فرد  آقاي ]حسن[ غفوري  تلفني خواست که  فقيه در خراسان[  ولی  نماینده  و 

استاندار فعلي، استاندار خراسان شود.

چهارشنبه 28 تیر      15 ذیحجه  1409                 19 جوالي   1989

در وان حمام، براي معالجه کمرم، مدتي در آب گرم خوابيدم؛ بي اثر نبود. به مجلس 
رفتم. در گزارش ها مطلب مهمي نيست. پليس اتریش دستور توقيف دو نفر از مأموران 

ایران را به اتهام نقش ایران در کشتن قاسملو داده است. 
در جلسه علني، بيست روز تعطيل تابستاني مجلس تصویب شد. بعضي از نمایندگان 
مایلند در آستانه شکل گيري کابينه، در مجلس حضور داشته باشند. مسأله گزارش تحقيق 
درباره سایپا و جواب ]آقای بهزاد نبوی وزیر[ صنایع سنگين به خوبي برگزار شد. گزارش 
از  خيلي  به  ناشيانه  اصلي،   در گزارش  و خوانده شد.  را خالصه کردند  61 صفحه اي 

ارگان ها تهمت زده شده بود که باعث درگيري ها و برخوردها مي شد1.

1- در گــزارش خالصــه کميســيون قضایــی مجلــس، تخلفــات آقــای تــورج منصــور مدیــر عامــل شــرکت ســایپا )توليــد کننــده خــودروی رنــو 5( و 

9 نفــر از همکارانــش، ســوء اســتفاده از حواله هــا و گــران کــردن قيمــت خــودرو بــدون ضابطــه، معاملــه غيــر قانونــی ارزی، فــروش تحميلــی کاال بــه 
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به دفترم رفتم. امام جماعت مسجد لس آنجلس آمریکا که یک سياه پوست است، 
آمد. از برخوردهاي سفير سابق در گذشته با سياه ها و ... انتقاد داشت. ظهر براي بدرقه 
رئيس مجلس کره شمالي به فرودگاه رفتم. ساعت سه ونيم بعد از ظهر فيزیوتراپي انجام 

دادیم. هيأت رئيسه براي امور جاري مجلس جلسه داشت. 
شب تا ساعت نه در دفترم کارها را انجام دادم. جمعي از نمایندگان براي معرفي و 

نامزدکردن افرادي براي وزارتخانه ها مراجعه کردند.

پنجشنبه 29 تیر      16 ذیحجه 1409                   20 جوالي   1989

چمدان را بستم و به مجلس رفتم. در گزارش ها مطلب مهمي نيافتم. فيزیوتراپی انجام شد. 
مصاحبه اي نيم ساعته با صداو سيما در مورد برنامه هایم براي ریاست جمهوري  جهت 
تبليغات انتخابات انجام دادم1. به آیت اهلل خامنه اي تلفني اطالع دادم که دو روز به سفر 
خواهم رفت. به فرودگاه رفتيم و با هواپيماي فرندشيپ به سوي »بيشه کال« استراحتگاه 
لب دریاي خزر نيروي هوایي حرکت کردیم. بين راه با ]سرتيپ منصور ستاری[ فرمانده 

نهاجا ]= نيروی هوایی ارتش[ درباره مسائل ارتش مذاکره داشتيم. 
نزدیک ظهر روي باند کوتاه مجتمع نشستيم. مدتي کنار ساحل قدم زدم و ناهار و 
استراحتي و سپس مطالعه و ... نزدیک غروب در دریا شنا کردم و در محوطه پياده روي 
نمودم. اقامتگاه، ویالئي روي تپه است که مناظر خوبي در اطراف دارد. یک طرف دریا 
و اطراف دیگر شاليکاري. خانواده هاي پاسداران و خانواده خودم و جمعي از بستگان 
هم هستند. جاي تميز و با صفایي است. شب برنامه فارسي رادیوهای صداي آمریکا و 

مشــتریان همــراه بــا فــروش خــودرو، اخــذ رشــوه از دالالن و واســطه ها، انجــام معامــالت ربــوی بــا امــوال شــرکت ســایپا، ایجــاد شــبکه دالالن فــروش 

خــودرو و ســوء اســتفاده از امکانــات ســایپا بــرای منافــع شــخصی اعــالم شــد. 

1- رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، مصاحبه های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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بي بي سي را گرفتم؛ مطلب مهمي نداشتند.

جمعه 30 تیر       17 ذیحجه 1409                        21 جوالي   1989

همراهان عموماً بعد از نماز خوابيده بودند. کمي در باغچه هاي اطراف ویال پياده روي 
کردم. ساعت هشت صبح صبحانه خوردیم. براي شنا به دریا رفتيم. قالب ماهي گيري به 

آب انداختيم، اما صيدي نکردیم. 
هنگام پرش از روي اسکله، ناخن انگشت پایم شکست و زخم شد. بعد از شنا آقاي 
ابراهيمي - بهيار - که همراه تيم آمده است، پانسمان کرد. مي خواست آمپول ضد کزاز 
بزند، موافقت نکردم. مي خواست بقيه ناخن را بردارد، با این هم موافقت نکردم. چندان 

به نظرم مهم نمي آید. 
براي بازدید از سواحل بحر خزر با هلي کوپتر، ساعت  ده ونيم به سوي شرق حرکت 
کردیم. تمام ساحل را تا آخرین نقطه شمال شرقي در مرز شوروي رفتيم، به منظور دیدن 
وضع طبيعي سواحل و وضع حضور مردم در دریا، نزدیک زمين پرواز مي کردند. ساحل 
از این است. از ساحل ساري به طرف شرق،  بسيار زیبا و قابل بهره برداري خيلي بيش 
مورد توجه مسافران و بومي ها نيست و مثل بخش غربي، آباد و مورد استفاده قرار نگرفته 

است.
 سطح آب دریا باال آمده و بعضي از تأسيسات نزدیک آب را یا خراب کرده و یا 
تهدید مي کند. ولي در این بخش، تأسيسات مهمي که آسيب زیاد ببيند، نيست. منظره 
بخش هاي توریستي مخصوص مسافران از باال خيلي زیباست. جزیره آشوراده1 در اثر باال 

آمدن آب وضعش فرق کرده است. 

1- آشــوراده، جزیــره ای در مرکــز شــبه جزیــره ميانکالــه در شهرســتان بنــدر ترکمــن واقــع در اســتان گلســتان اســت. آشــوراده تنهــا جزیــره ایرانــی 

ــد. ــزر می باش ــای خ دری
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کنار پاسگاه مرزي »مختومقلي« فرود آمدیم. از پاسگاه بازدید کردم. چهار درجه دار 
افسر و چهار درجه دار و شانزده سرباز است.  و هشت سرباز داشتند. سازمانشان چهار 
به  شوروي  خاک  در  پاسگاه  یا  آبادي  از  اثري  هيچ  مي کرد،  کار  چشم  که  آنجا  تا 
حادثه اي  هيچ  و  ندارد  روس ها  با  تماس  هيچ  گفت،  پاسگاه  فرمانده  نمي خورد.  چشم 
و برخوردي و رفت و آمدي نداشته اند. طرف ما هم تا حدود یک کيلومتر مرتع است 
و سپس اراضي کشاورزي دیم که امسال درو شده بود و هنوز بسته هاي کاه در صحرا 
بود و قسمتي از مانده کاه ها را براي تقویت زمين آتش زده بودند. گفتند ماشين پاسگاه 
خراب است، با تراکتور رفت و آمد می کنند و در زمستان، آب دریا تا نزدیک پاسگاه 

باال مي آید، به همين دليل درخت و عمراني نداشتند. 
در مراجعت براي دیدن اراضي و روستاها و جاده ها، از فضاي دو سه کيلومتر باالتر 
از ساحل پرواز کردیم. اراضي و منطقه بسيار آباد است. تقریبا نقطه غير معمور ندیدیم. 
ساختمان روستاها هم نسبتاً خوب است و جاده ماشين رو هم دارند. به نظر مي رسيد باال  
آمدن آب دریا، باعث زحمت اراضي نزدیک به ساحل در بعضي از نقاط گود شده باشد.

اقامتگاه رسيدیم. زخم پایم به خاطر فشار کفش  به  حدود ساعت یک بعد از ظهر 
ناراحتم کرد. باند را عوض کردیم. خستگي هلي  کوپتر، درد کمر و پا را تشدید کرده 
قائم شهر  به  براي سوخت گيري  بهبود مي نمودم. هلي کوپترها  امروز صبح احساس  بود. 
رفتند و ما پس از ناهار تا ساعت پنج استراحت کردیم و سپس به سوي سواحل غرب 
پرواز کردیم. بنا داشتيم تا آستارا برویم، ولي چون هلي کوپترها تأخير داشتند، فقط تا 

تنکابن رسيدیم. ساعت پنج و نيم حرکت کردیم و هفت و نيم برگشتيم. 
سواحل این طرف، خيلي آبادتر و پرجمعيت تر است. تقریباً همه جا را گرفته  و پالژ 
با  معموالً  ارگان ها هم هست.  و  ارتش  از  است.  آنها شخصي  بيشتر  و ویال ساخته اند؛  
دیوارهایي از حصير، محل شناي زنان و مردان جدا شده است، ولي در مواردي زنان و 
مردان با هم در دریا هستند ولي آنان با لباس و روسري یا چادر در آب مي روند؛ به آن 

صورتي که شنيده بودم، سخت گيري نيست. 
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معمورتر]=  نظر  به  هم  قسمت  این  آمدیم؛  جنگل ها  و  ساحل  بين  از  مراجعت،  در 
آبادتر[  از قسمت شرق مي رسند. غروب به دریا رفتيم و کمي شنا کردیم و برگشتيم؛ 
مسأله  گرفتم،  و شب  را صبح  بيگانه  و  رادیوهاي خودي  خواب.  سپس  و  شام  و  نماز 

تازه اي نداشت. 
آقاي ]محمود[ واعظي ]معاون وزیر خارجه[، تلفني از تهران خبرداد که وزیر خارجه 
اتریش گفته است، ایران در قتل قاسملو به احتمال زیاد دیده مي شود. گفتم براي جواب 
مشورت کنيد. گفت اتریشي ها خوب برخورد کرده اند.  مأمور ایراني را تبرئه کرده و به 

ایران اعزام داشته اند. 

شنبه 31 تیر       18 ذیحجه 1409                          22 جوالي   1989

ساعت دو ونيم بامداد بيدار شدم. تشنه بودم و پایم هم درد گرفته بود. کمي راه رفتم و 
آب خوردم. بعد از نماز صبح دیگر نخوابيدم. بعد از صبحانه به دریا رفتيم. سپس در کنار 
باغچه ویال، خاطرات دیروز را نوشتم. در وان آب گرم براي معالجه درد کمر استحمام 
کردم. باند انگشت زخمي ام را عوض نمودم. یکي از دوستان یاسر به نام صحراپور، که 

وقت عقد داشت، از تهران تلفني کسب تکليف کرد. گفتم شب به خانه بياید.
در  موجود  افراد  همه  به  گفتم  آمدند.  غدیر  عيد  تبریک  براي  همراهان  از  بعضي   
این اقامتگاه، به هر یک مبلغ پنجاه تومان عيدي بدهند. ظهر در نمازخانه، پس از اقامه 
جماعت با جمعي از پرسنل و همراهان صحبت کردم و از پذیرائي و نگهداري مجتمع 
تشکر کردم. تا ساعت شش و نيم به استراحت گذشت و سپس به سوي تهران حرکت 

کردیم. مغرب به منزل رسيدیم؛ هواي تهران مساعد و معتدل است. 
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دستخط بخشی از خطبه های نماز جمعه



مرداد 1368
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یکشنبه 1 مرداد       19 ذیحجه 1409                     23 جوالي   1989

]محمد حسن[  نبود. آقاي  رفتم. در گزارش ها مطلب مهمي  به مجلس  نه صبح  ساعت 
زورق آمد. توصيه داشت که فعاًل تا عادي شدن اوضاع بعد از جنگ، انتخابات شوراها 
انجام نشود؛ ممکن است با دخالت در امور اجرایي، انسجام و وحدت را مخدوش کنند. 
به  دکتر والیتي ]وزیر امور خارجه[ و همکاران آمدند. درباره تحویل امکانات و نفت 

شيعيان لبنان مذاکره شد. قرار شد براي تعيين کم و کيف و شرایط مذاکره کنند. 
دو نفر به نمایندگي از نمایندگان مناطق محروم در مجلس آمدند. طوماري آوردند 
به مناطق محروم در تشکيالت ریاست جمهوري  و خواستار تشکيل معاونت رسيدگي 
شدند1. نماینده اسفراین آمد. از طرح مجدد بنياد اسفراین تشکر کرد و خواستار کمک 
در مهار آب رودخانه اسفراین شد. آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي آمد. نظراتي درباره رونق 
اقتصادي از طریق تشویق به توليد، تسهيالت واردات و صادرات و تهيه مواد خام آورد. 

گفتم برنامه اجرایي تهيه مواد کارخانه ها را بياورد.
با رهبري تلفني صحبت کردم. معلوم شد ایشان هم دو روز تعطيلي ]عيد غدیر خم[  
را در کرج به سربرده اند. با احمدآقا صحبت کردم. ایشان هم به منطقه آشتيان و فراهان 

رفته بوده است.
ظهر آقاي بهزاد نبوي ]وزیر صنایع سنگين[ آمد. عازم سفر به شوروي براي مذاکره 
جهت خرید سالح است. نوع سالح و تعداد آن را بررسي کردیم. عصر فيزیوتراپيست 

آمد. فيزیوتراپي انجام دادم؛ درد پایم شدیدتر شده است. 
ابراز  سفرش  از  آمد.  مالقات  براي  پاکستان  دفاع  وزیر  چيما[  سرور  غالم  ]آقای 
رضایت کرد و صحبت هایش در  توسعه روابط بود. به سران پاکستان پيغام دادم که سعي 
کنند در امنيت منطقه بلوچستان همکاري شود و یکي از منافقين را که اخيراً یک منافق 

1- در دوران ســازندگی، دفتــری در تشــکيالت نهــاد ریاســت جمهــوری ایجــاد شــد کــه وظيفــه رســيدگی بــه امــور مناطــق محــروم را برعهــده داشــت. 

مســئوليت ایــن دفتــر بــا آقــای جليــل بشــارتی بــود. 
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دیگر تائب را که قصد برگشت به ایران را داشته، کشته است، تحویل ایران دهد. 
آقاي ]بيژن نامدار[ زنگنه ]وزیر نيرو[ آمد. گزارش برنامه توليد انرژي را داد و خبر 
داد که واحد سوم ]نيروگاه برق[ نکا به مدار آمده و واحد چهارم تا آخر سال و آخرین 
واحد ]نيروگاه[ رامين تا پائيز پس از بازسازي به مدار مي آید و خاموشي کم مي شود. او 

با طرح جدا شدن بخش آب از وزارت نيرو مخالفت کرد. 
سرشب ]آقای ميرحسين موسوی[ نخست وزیر آمد. درباره برنامه هاي آینده و اعضای 

دولت مشورت کردیم؛ خود ایشان مایل نيست در کابينه باشد.

دوشنبه 2 مرداد      20 ذیحجه 1409                   24 جوالي   1989

به خاطر بد خوابيدن دیشب، صبح خسته بودم. در استخر آبتني کردم، کمي حالم به جا 
آمد. ساعت هشت ونيم به منزل احمدآقا رفتم. اقامتگاه امام را با اضافات موجود در آنجا 
دیدم. احمدآقا پيشنهاد دارد که ما در آنجا سکني کنيم. سه ساختمان مجزا دارد. مالک 
آن ]آقای[ خسروشاهي است که در خارج است و در اختيار بيت امام گذارده است. قرار 
شده با وکيلش در این باره صحبت کنند. پس از آنکه خانواده هم ببينند و بپسندند تصميم 

بگيریم؛ زیادتر از نياز مسکن است.
به مجلس رفتم. آقایان ]رسول[ منتجب نيا و ]مرتضی[ کتيرائي آمدند.آنها  نظر جناح 
]علی[  آقاي  کرده اند.  برخورد  خطي  خيلي  آوردند؛  کابينه  وزراي  درباره  را  خودشان 

آقامحمدي آمد و در همين باره  توضيحاتي داد. 
ظهر محسن آمد، با من ناهار خورد و درباره مسائل ساخت موشک و تعارض طرح هاي 
وزارتخانه  دو  ادغام  با  گفتم  که  پر خرج گفت،  کاري هاي  دوباره  از  و  ارتش  و  سپاه 
]دفاع و سپاه[ این مسأله پایان مي یابد. سلماني براي اصالح آمد. عصر فيزیوتراپي انجام 
دادم. آقاي ]سيد منصور[ رضوي ]رئيس سازمان امور اداری و استخدامی[ آمد و طرح 
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تشکيالت ریاست جمهوري را آورد؛ بد نيست. 
براي  به یوگسالوي  لواساني و طباطبائي آمدند و درباره سفر  آقایان دکتر والیتي، 
شرکت در کنفرانس غير متعهدها مذاکره کردند. عقيده دارند که باید شرکت نمائيم. از 
روزنامه رسالت براي مصاحبه آمدند که تا ساعت هشت شب طول کشيد1. شب به خانه 

آمدم.

سه شنبه 3 مرداد       21 ذیحجه 1409                   25 جوالي   1989

ساعت هفت صبح به مجلس رفتم. از بهداري مجلس آمدند و خون و ادرار براي آزمایش 
گرفتند. آقایان دکتر ]محمدعلی[ هادي ]نجف آبادی[ و صادقي از وزارت خارجه آمدند. 
آنها درباره سياست رفتار با کشورهاي جنوب خليج فارس مشورت کردند. گفتم به طرف 

سياست اصالح بروند. دکتر هادي درباره کابينه نظراتي ابراز کرد. 
دموکرات  حزب  ]رهبر  قاسملو  ]عبدالرحمن[  قتل  درباره  آمد.  مهدي نژاد  آقاي 
برخورد کرده اند.  اتریشي ها خوب  برطرف شد،  اتهام ها  از آنکه  بعد  کردستان[ گفت، 
آنها ]محمد[ جعفري ]صحرارودی[ را تبرئه کرده و با تشریفات به ایران اعزام داشته اند. 

ــور  ــه ط ــود، ب ــور ب ــالت کش ــرای معض ــده ب ــی آین ــوری احتمال ــس جمه ــای رئي ــه و طرح ه ــا برنام ــنایی ب ــدف از آن آش ــه ه ــه ک ــن مصاحب 1- در ای

ــاره محورهــای مشــکالت اقتصــادی، بازســازی ، اجــرای قطعنامــه 598، انتخــاب مدیــران اجرایــی در دولــت جدیــد، مشــارکت مــردم  مشــخص درب

در امــور اقتصــادی، الگــوی صنعتــی شــدن کشــور و افزایــش توليــدات داخلــی، بحــث  و گفتگــو شــد. آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 

مدیریــت بایــد بــه همــت افــراد مخلــص و کاردان ســپرده شــود گفــت: »تــالش خواهيــم کــرد همــه نيروهــا بــا ســليقه های مختلــف را بــه کار گيریــم. 

کســانی کــه صالحيــت کار را دارنــد، نبایــد بــه دليــل مالحظــات سياســی از صحنــه خــارج باشــند. ســرنخ حــل تمامــی مشــکالت اقتصــادی در افزایــش 

توليــد اســت. توليــد مســاوی اســت بــا اســتقالل و رونــق اقتصــادی و کليــد حــل همــه مشــکالت اســت. اگــر توليــد بــاال رود و امکانــات مــردم در توليــد 

بــه کار گرفتــه شــود، مشــکلی پيــش نخواهــد آمــد. بایــد بخــش خصوصــی بــا اطمينــان وارد ميــدان توليــد شــود. در ایــن نشســت و گفتگــو، خبرنــگاران 

رســالت بــه ذکــر محورهایــی دربــاره ســوء مدیریت هــای گذشــته کــه ضــرر اصلــی را متوجــه مســتضعفين نمــوده و همچنيــن سياســت های غلــط کــه 

باعــث پدیــد آمــدن بنيادهــای کالن اقتصــادی شــده و نيــز مشــکالتی کــه از ایــن جهــات بــر ســر راه بازســازی کشــور وجــود دارد، نکاتــی را مــورد 

ــاره ایــن مســائل پرداخــت. رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی،  ــه بيــان نقطــه نظــرات خــود درب ســوال قــرار دادنــد کــه آقــای هاشــمی ب

مصاحبــه هــای ســال 1368« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1390. 
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آقاي ]علی[ آقامحمدي آمد. به مالقات جعفري]دیپلمات ایران[  رفته بود. پيشنهاد داشت 
که مصاحبه کند و از برخورد اتریشي ها تشکر نماید؛ به خاطر جلوگيري از توطئه ها عليه 

ایران. 
عصر گروه پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي، دکتر ]علی اکبر[ والیتي، دکتر ]موسی[ 
زرگر، دکتر کالنتر، دکتر سحابي و چند پزشک دیگر آمدند و درباره تأمين بيمارستان 
براي دانشجویان پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي استمداد کردند. گفتم از بيمارستان نيروي 
با دانشگاه ]آزاد[ همکاري  باید  هوایي استفاده شود و وزیر آینده ]بهداشت و درمان[  
درباره  آمد.  دفترم  به  قضائيه[  قوه  ]رئيس  اردبيلي  موسوي  آیت اهلل  شب  باشد.  داشته 
منزل  در  مهدي  ماندم.  در مجلس  و خواب  مشاوره شد. شام  کابينه  اعضاي  و  برنامه ها 

مهمان داشت.

چهارشنبه 4 مرداد      22 ذیحجه 1409                 26 جوالي   1989

ساعت هفت صبح اخبار را گرفتم و گزارش ها را خواندم. خبر مهمي نيست. تا ساعت ده 
کارهاي عقب مانده را انجام دادم. جمعي از نمایندگان صنوف توليدي آمدند. گزارش 
استمداد کردند. گفتند  نيازهاي صنوف  براي  و  دادند  را  بازسازي  و  به جنگ  خدمات 

پانصد و پنجاه هزار واحد را تحت پوشش قرار دادند. 
آقاي ]محسن[ سازگارا ]رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران[ آمد. گزارش 
وضع صنایع تحت پوشش وزارت صنایع سنگين را داد و براي فعال کردن آنها طرحي 
ارائه داد. گفتم هماهنگ با بنياد جانبازان و سایر صاحبان صنایع، طرح کاملي بياورند و 
تأکيد کردم سياست من فعال کردن صنایع است. عقد یکي از کارکنان مجلس و یک نفر 
از جانبازان جنگ را که نابينا شده است، بستم. عصر فيریوتراپي انجام دادم. آقاي شاخص 

آمد و برنامه اي براي فعال کردن کارخانه ها ارائه داد. 
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با فرماندهان ارتش و سپاه درباره احتمال آمدن ناوهاي عراق که از ایتاليا خریده جلسه 
داشتيم. قرار شد مانع ورود آنها به خليج فارس شویم و وزارت خارجه براي جلوگيري 
از تحویل آنها فعال شود. شب آقاي ]سيدکمال[ خرازي ]مدیر عامل سازمان خبرگزاری 
جمهوری اسالمی - ایرنا[ آمد. خواستار شرکت من در مراسم افتتاح مرکز کامپيوتري 
خبرگزاري جمهوري اسالمي شد؛ گفتم فرصت ندارم. شب به خانه آمدم. درد پایم کمي 

بهتر است.

پنجشنبه 5 مرداد       23 ذیحجه 1409                  27 جوالي   1989

ساعت نه صبح به مجلس رسيدم. تا ساعت ده گزارش ها را دیدم. با آقاي ]بهزاد[ نبوي 
در مسکو تلفني مذاکره شد و پيام هاي رمزي دریافت گردید. مجموعاً روس ها به قرارها 
در مورد تسليحات عمل مي کنند، ولي قيمت ها گران است. گفتم قيمت ها را منطقي و 
عادالنه کنند. آقاي ]عباس[ دوزدوزاني ]عضو هيأت رئيسه مجلس[ آمد و پيشنهادهایي 

براي کابينه 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 روس ها توافق شده است؛ آنها مي خواهند 

اعتبار دوطرفه باشد. درباره طرح فعال کردن کارخانه ها مذاکره شد؛ توافق داشتيم. 
]اعضای[ شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت آمدند. برخالف گذشته که معموالً 
لحن تهاجمي و طلبکارانه دارند، لحن دفاعي داشتند. اظهار اطاعت نسبت به سياست ها و 
رهبري و اهتمام به حفظ وحدت در غياب امام و مشکل انگ خوردن در صورت اظهار 

نظر منفي کردند؛ تأکيد برآزادي انتقاد دوستانه کردم. 
آقاي ]حميد[ ميرزاده ]معاون اجرایی نخست وزیر[ آمد. توضيحاتي درباره تشکيالت 
نخست وزیري داد و درباره کابينه اظهار نظر کرد؛ منصفانه تر از خطي هاي دیگر است. 
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آقایان ]عبدالواحد[ موسوي الري و ]اسداهلل[ کيان ارثي آمدند. ليست وزراي مورد نظر 
مجمع روحانيون مبارز را آوردند؛ خطي و یک طرفه است. عصر فيزیوتراپي شدم. درد 
کمتر شده است. آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي آمد. برنامه اجرایي فعال کردن کارخانه ها 

را آورد؛ بد نيست. 
و  دفاعي  سهم  درباره  آمد.  بودجه[  و  برنامه  ]وزیر  زنجاني  روغنی[  ]مسعود  آقاي 
نيروهاي مسلح در برنامه پنجساله مذاکره شد. درباره برنامه فعال کردن کارخانه ها توافق 
داشتيم. آقاي ]محمدجواد[ ایرواني ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ هم آمد و طرحي در 
همين خصوص آورد. تا ساعت نه ونيم شب کارهاي دفتر را انجام دادم. به خانه آمدم. 

تشک  تخت را عوض کردیم و به جای آن طبی گذاشتيم. شب ناراحت خوابيدم. 

جمعه 6 مرداد       24 ذیحجه 1409                    28 جوالي   1989

استراحت  و  مطالعه  به  وقتم  بودم.  منزل  در  بود[.  جمهوری  ریاست  انتخابات  ]امروز 
گذشت. ظهر همشيره فاطمه و بستگان مهمانمان بودند. عصر و شب هم بستگان آمدند. 

محسن و فاطي و فائزه هم با متعلقين آمدند. 
حسينيه  به  دادن  رأي  براي  شد.  مذاکره  کابينه  اعضای  درباره  آمد.  احمدآقا  عصر 
جماران رفتم. خبرنگاران خارجي هم آمده بودند. قسمتي از وقت را به تماشاي تلویزیون 
انتخاب رئيس  و استماع رادیو درباره اخبار جریان رأي گيري رفراندم قانون اساسي1 و 
جمهور گذراندم. به نظر مي رسد شرکت مردم در سطح مطلوبي است. به دکتر والیتي 
گفتم که لبناني ها، در مورد ربوده شدن ]آقای عبدالکریم عبيد[ امام جمعه ]روستای شيعه 

1- در همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، پرسيده شده بود: »با اصالحات 

به عمل آمده در قانون اساسی مصوب شورای بازنگری موافقيد؟« رنگ سبز »آری« و رنگ کبود »خير« بود. رأی دهنده مّخير بود یکی از این دو را به 

صندوق رأی بياندازد. 
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نشين جبشيت[ لبنان توسط اسرائيل، تهدید به انتقام کنند1.

شنبه 7 مرداد       25 ذیحجه 1409                       29 جوالي   1989

کمي ورزش و شنا و استماع اخبار انجام شد، سپس  به مجلس رفتم. در گزارش ها مسأله 
انتخابات و همه پرسي در ایران در صدر است. شرکت مردم در حد قابل قبولي است. در  
حدود انتخابات خوب گذشته و رأي من باالتر از 95 در صد است. موافق اصالح قانون 

اساسي هم در حدود آرای من است. آمار قطعي فردا روشن مي شود2. 
آقاي ]غالمرضا[ مصباحي از شوراي مدیریت حوزه ]علميه[ قم آمد و براي شهرک 
طالب استمداد کرد. آقایان ]محمد[ قمي ]نماینده ورامين[ و ]حسين[ مظفري نژاد ]نماینده 
تهران[ آمدند. پس از ابراز وفاداري خواستار تعویض ]وزیر[ آموزش وپرورش شدند؛ از 

اول هم با او مخالف بودند. 
به آقاي ]محمد جواد[ اقبالي پور ]رئيس تيم حفاظت[ گفتم انضباط حفاظت جماران  
را جدي تر بگيرند. آقاي ]شيخ حسن[ صانعي مسئول ]بنياد[ 15 خرداد آمد. اوضاع بنياد 
را گفت و تذکراتي درباره کابينه و مشاوران و روحانيت و امور کشور داد؛ از دوستان 

خيرخواه و صميمي است. 
ظهر آقاي ]عطااهلل[ مهاجراني معاون ]حقوقی و پارلمانی[ نخست وزیر در امور مجلس 
ادامه دهند. عصر  به کارشان  ایشان گفتم  به  داد.  نظراتي  برنامه ها  و  درباره وزراء  آمد. 
مطلوب  نتيجه  ولي  شد،  تمام  بود  شده  توصيه  که  جلسه ای  ده  دادم.  انجام  فيزیوتراپي 

1- 25 کماندوی ارتش اسرائيل، سحرگاه روز جمعه 6 مرداد به روستای جبشيت در 16 کيلومتری شمال شرق مرز اسرائيل با لبنان حمله کردند و »شيخ 
عبدالکریم عبيد« روحانی مبارز این روستا و دو تن از نزدیکان او را ربودند و با هلی کوپتر با خود بردند. محافظ عبدالکریم در این حمله کشته شد. 

2- وزیر کشور نتيجه قطعی انتخابات را به این شرح اعالم کرد: »انتخابات ریاست جمهوری، کل آرای مأخوذه 16 ميليون و 439 هزار و 247 رأی. آرای 
دکتر عباس شيبانی 632 هزار و 247 رأی. آرای حجت االسالم والمسلمين اکبر هاشمی رفسنجانی 15 ميليون و 537 هزار و 394 رأی که در نتيجه آقای 

هاشمی 94/51 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. درصد آرای دکتر عباس شيبانی 3/85 درصد آرا می باشد و بقيه آرا باطل است.« 
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نگرفتيم. دکتر جزایري هم آمد و قرار شد دو جلسه دیگر ادامه دهم. 
آقاي حسني سعدي ]فرمانده نيروی زمينی ارتش[ آمد و نيازهاي نيروي زميني ارتش 
را گفت. به تيمسار ]منصور[ ستاري ]فرمانده نيروی هوایی ارتش[ گفتم که در استفاده 
از بيمارستان نيروي هوایي، با دانشگاه آزاد اسالمي همکاري کند. آقاي ]عليرضا[ افشار 
آمد. درباره معافيت سربازان متأهل تصميم گيري شد و توضيحاتي درباره برنامه حفاظت 
داد. نظرش این است که در حال حاضر باید حفاظت جماران را تقویت کنند و من باال 
بمانم و در پایين هم مسکني تهيه شود که همه روزه رفت و آمد نشود و یا اینکه به طور 

کلي پایين باشيم. 
آقاي ]محمد[ جعفري صحرارودي ]دیپلمات مجروح[ آمد. حالش نسبتاً خوب است. 
در اتریش در جلسه مذاکره با ]عبدالرحمن[ قاسملو، چند تير کاري خورده، ولي به خير 
گذشته است1. مهاجمان او را در جلسه و به قصد کشت هدف قرار داده اند، اما از زدن 
تير خالص خودداري کرده اند. ماهيت مهاجمان  هنوز مشخص نشده است. در بازجویي، 

اتریشي ها خوب برخورد کرده اند2. 

1- رقابــت مقامــات امنيتــی وزارت کشــور و پليــس اتریــش بــا یکدیگــر بــرای دسترســی بــه عامليــن حملــه بــه جلســه مذاکــرات محرمانــه بيــن هيــأت 

اعزامــی از ایــران و قاســملو در ویــن و همچنيــن اقدامــات همــه جانبــه گروهــک منافقيــن بــه عنــوان مهمتریــن منبــع اطالعاتــی پليــس رســانه های ارتبــاط 

جمعــی و بعضــی از مقامــات امنيتــی و سياســی ایــن کشــور، جــوی بســيار آلــوده عليــه جمهــوری اســالمي ایــران در اتریــش ایجــاد کــرد. روزنامــه »دی 

پرســه« در شــماره روز پنجــم مــرداد مــاه خــود کليــه اتهامــات ســخنگوی منافقيــن در ویــن عليــه جمهــوری اســالمی ایــران را بــه چــاپ رســاند.« 

2- خبرگــزاری فرانســه گــزارش داد: »وزیــر کشــور اتریــش از درخواســت اســترداد جعفــری صحــرارودی کــه پــس از متهــم شــدن بــه دســت داشــتن 

ــر  ــدم ب ــون مق ــار داشــت: »قان ــت کــرد. وی اظه ــران بازگشــت، حمای ــه ته ــن، روز دوشــنبه ب ــر( در وی ــه )22 تي ــر کــرد در 13 ژوئي ــل ســه رهب در قت

مصلحــت دولــت اســت.« وزیــر کشــور اتریــش در حالــی ایــن مطلــب را عنــوان کــرد کــه در ویــن مشــاجره قلمــی پيرامــون ســهل انــگاری مقامــات 

اتریــش در مــورد ایــن واقعــه آغــاز شــده اســت. حاجــی مصطفــوی، مظنــون اصلــی در مســئوليت مســأله اکــراد و مظنــون بــه مغــز متفکــر بــودن کشــتار 

ویــن، ناپدیــد شــده اســت. حکــم بازداشــت وی نيــز بــا حکــم بازداشــت ســومين مأمــور ایرانــی بــه نــام اميــر منصــور بزرگيــان کــه در مذاکــرات بــا 

اکــراد شــرکت داشــت، صــادر شــده اســت. بزرگيــان نخســت توســط پليــس بازداشــت شــد، ليکــن چــون دارای گذرنامــه دیپلماتيــک بــود، آزاد شــد 

و بــه ســفارت ایــران پناهنــده گردیــد. صحــرارودی کــه مختصــر جراحتــی برداشــته بــود، اجــازه خــروج از بيمارســتان بــرای پنــاه بــردن بــه ســفارت 

ایــران دریافــت کــرد. بنــا بــه نوشــته مطبوعــات اتریــش، خــروج وی از ویــن نتيجــه رایزنــی ميــان پليــس، وزارت خارجــه و ســفارت ایــران بــوده اســت. 

دادگاه عمومــی ویــن حاضــر نشــده بــود کــه بــه علــت فقــدان دليــل و مــدرک کافــی، حکــم جلــب وی را صــادر کنــد. وزارت خارجــه اتریــش نيــز 

بــا انتشــار اعالميــه ای خاطــر نشــان کــرد، در ایــن قضيــه دقيقــاً برحســب قانــون عمــل کــرده و هيــچ نــوع فشــاری بــر پليــس یــا مقامــات قضایــی وارد 

نکــرده اســت.« 
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در  امنيتي  به مالحظه  قرار شد  بود.  آیت اهلل خامنه اي  دفتر  در  قوا  شب جلسه سران 
کنفرانس سران غير متعهدها شرکت نکنم و مراسم تنفيذ ریاست جمهوري روز پنجشنبه 

در جماران انجام شود؛ اگر مقدمات انجام گردید.

یکشنبه 8 مرداد      26 ذیحجه 1409                     30 جوالي   1989

وان آب گرم گرفتم. کمي در تخفيف درد ]دیسک کمر[ مفيد واقع شد. در گزارش ها 
ستاد  ]رئيس  فيروزآبادي  ]سيدحسن[  دکتر  است.  شده  ایران  انتخابات  به  زیادي  توجه 
آقاي  داد.  نظراتي  کابينه  درباره  و  آمد  مسلح  نيروهاي  امور  براي  مسلح[  نيروهای  کل 
]مهدی[ کروبي ]رئيس مجلس شورای اسالمی[ آمد. درباره کابينه صحبت شد. مایل بود 
از تصميمات من مطلع شود. بنا دارم که تا آخرین لحظه، چيزي در مورد افراد نگویم. 

اظهار داشت بنا دارد در آینده نزدیک از مسئوليت اداره بنياد شهيد استعفا بدهد. 
آقایان گوهري، حکيمي و آیت اللهي آمدند. راجع به صنعت نفت تذکراتي دادند و 
توصيه جذب نيروهاي متخصص و توقع واگذاري وزارت نفت به افرادي مثل خودشان را 
داشتند. فيزیوتراپي انجام دادم. آقاي عطاءاهلل مهاجراني ]معاون حقوقی و پارلمانی نخست 
بماند. اخوي محمد ]رئيس سازمان صداوسيما[  وزیر[ آمد. قرار شد در مسئوليت قبلي 
براي  ليست جامعي  آمد. طرح تشکيالت ریاست جمهوري را آورد و توضيحات داد. 

تصدي معاونت ها و وزارت ها آورده بود. 
شب با آیت اهلل خامنه اي جلسه داشتيم که تا ساعت یازده طول کشيد. روي وزرای 
رفتم.  دفترم  به  دیر وقت  و مجموعه خوبي درست شد.  رسيدیم  نظر  به وحدت  کابينه 

عفت،  مهدي و یاسر هم به مجلس آمده بودند.
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دوشنبه 9 مرداد       27 ذیحجه 1409                   31 جوالي   1989

تا ساعت ده صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. در گزارش ها نتيجه انتخابات ایران مورد 
و  جهاني  شخصيت هاي  تبریکات  سيل  مي شود.  برخورد  مثبت  معموالً  و  است  بحث 
داخلي روان است. مسأله ربودن شيخ عبيد و سرهنگ هيگينز  مورد توجه است. سازمان 
مستضعفان في االرض اعالن کرده اگر تا ظهر ]شيخ عبدالکریم[ عبيد ]امام جمعه جبشيت[ 
را اسرائيل آزاد نکند، ]ویليام[ هيگينز ]سرهنگ تفنگدار آمریکایی که برای سازمان ملل 
کار می کرد و توسط سازمان مستضعفان لبنان گروگان گرفته شده است[ کشته مي شود. 
د کتر والیتي اطالع داد که آمریکا از طریق سازمان ملل و ماموران  ]= سازمان ملل 
متحد[ به ما اطالع داده که اگر به هيگينز آسيب برسد، حاميان حزب اهلل را خرد مي کند. 
از من مي خواست که به لبناني ها اخطار کنيم که مسأله را مسکوت بگذارند. با آیت اهلل 
خامنه اي مشورت کردم. نظر ایشان این است که در کارشان دخالت نکنيم، به ما مربوط 

نيست؛ به دکتر والیتي منتقل کردم.
مورد  در  را  نهاجا  نظر  آمد.  ارتش[  هوایی  نيروی  ]فرمانده  ستاري  ]منصور[  تيمسار 
اقالم تسليحات مورد بحث براي خرید از شوروي را گفت. کارشناسان برگشته اند؛  روي 
هواپيماهای ميگ 29 و سوخو 24 و سام 5 تکيه داشت و مخصوصا گرفتن تکنولوژي 
ميگ 29. آقاي ]قربانعلی[ صالح آبادي نماینده مشهد آمد و از تندروها انتقاد داشت و 
اظهار وفاداري کرد و خواست که در مشهد، گروه آنها را در شرایط جدید بي حمایت 
نگذاریم. قباًل با آقاي ]عباس واعظ[ طبسي ]نماینده ولی فقيه در خراسان و توليت آستان 
قدس رضوی[ درگير بوده اند. گفتم از آقاي طبسي درخواست  می کنم که حالت پدري 
نسبت به دو جریان داشته باشند. درباره وزراي دیگر هم در جهت تقویت خط رادیکال 

نظر داد. 
آقاي دکتر ]عليرضا[ فرزاد نماینده تفت آمد. تأکيد داشت که یا دکتر مرندي ]وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[ بماند یا به جاي او دکتر ]مصطفی[ معين باشد. آقاي 
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دستخط نامه تشکر از ملت شریف ایران برای حضور در انتخابات
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]محمد[ شریعتي از وزارت کشور آمد و توصيه داشت که آقاي ]سيدعلی اکبر[ محتشمي 
بماند و توصيه هائي در جهت حمایت از خط رادیکال داشت. 

آقاي برقعي یکي از تجار قمي آمد. از نقش خود در 15 خرداد و مبارزات گفت و 
در جهت رفع محدودیت ها از کسبه استمداد کرد. ظهر بهزاد نبوي آمد. گزارش سفر به 
شوروي و توافق ها را داد. در مورد کيفيت پرداخت ها توافق نشده و قيمت  سالح ها را 

گران مي داند. عصر آخرین جلسه فيزیوتراپي را انجام دادیم، ولي معالجه نشده ام. 
آقاي ]مجيد[  قاسمي ]رئيس بانک مرکزی[ آمد. وضع ارز را گفت و طرحي براي 
تأمين ارز و فعال کردن کارخانه ها آورد. آقاي ]محمد[ غرضي آمد. درباره تصدي یکي 
از وزارتخانه هاي دیگر با او صحبت کردم. نظرش این است که یا در همين وزارت پست 
و تلگراف و تلفن بماند و یا به نفت منتقل بشود. درباره سایر وزرا و برنامه ها اظهار نظر 

کرد. شب تا ساعت نه در دفترم کار کردم.
لبناني ها اعالن کرده اند که سرهنگ هيگينز را اعدام کرده اند؛ گویا این شخص سکته 
کرده و مرده است. بوش رئيس جمهور آمریکا سفرش را نيمه تمام گذاشته و به واشنگتن 

برگشته و شوراي امنيت ملي را براي تصميم گيري دعوت کرده است1. 

1-  بنــا بــه نوشــته مطبوعــات، ســازمان مســتضعفان جهــان روز یکشــنبه 8 مــرداد بــه اســرائيل 24 ســاعت وقــت داده بــود تــا شــيخ عبدالکریــم عبيــد، امــام 

جمعــه روســتای جبشــيت را آزاد کنــد. در پــی آزاد نشــدن آن روحانــی، ســازمان مذکــور ســرهنگ ویليــام هيگينــز آمریکایــی را اعــدام و در ســاعت 

چهــار بعــد از ظهــر روز دوشــنبه 9 مــرداد فيلمــی از اعــدام و جنــازه او بــرای یــک خبرگــزاری غربــی در بيــروت ارســال کــرد. ایــن ســرهنگ 44 ســاله 

آمریکایــی از فوریــه 1988 )بهمــن 1366( گــروگان گرفتــه شــده بــود. ســاعاتی بعــد از اعــدام ســرهنگ هيگينــز، ســازمان عدالــت انقالبــی اعــالم کــرد 

در صورتــی کــه شــيخ عبيــد تــا بعــد از ظهــر سه شــنبه 10 مــرداد آزاد نشــود، جهانيــان شــاهد مــرگ »جــوزف جيمــز« گــروگان 58 ســاله آمریکایــی 

خواهــد بــود. همچنيــن خبرگــزاری آسوشــيتدپرس مدعــی شــد نماینــده ســازمان مســتضعفان فــی االرض در تمــاس تلفنــی بــا ایــن خبرگــزاری، تهدیــد 

کــرده اســت کــه »تــری ویــت« گــروگان انگليســی نيــز اعــدام خواهــد شــد. جــرج بــوش رئيــس جمهــور آمریــکا در شــيکاگو اعــالم کــرد کــه ســفر 

دو روزه خــود را متوقــف کــرده و بــه واشــنگتن بــاز مي گــردد تــا بــه بررســی نتایــج اخبــار تأیيــد نشــده اعــدام ســرهنگ هيگنيــز بپــردازد. بــوش اعــالم 

کــرد کــه خواســتار تشــکيل جلســه شــورای امنيــت ملــی آمریــکا بــرای بررســی آنچــه می تــوان 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 نمی توانــم احساســات واقعــی خــودم را بيــان 

کنــم.« کاخ ســفيد هــم بــا انتشــار بيانيــه ای اعــالم کــرد، آمریــکا از کســانی کــه قادرنــد بــر روی عامليــن گروگان گيــری تأثيــر بگذارنــد، انتظــاردارد 

تمامــی کوشــش خــود را بــه منظــور حفــظ جــان گروگان هــای آمریکایــی در لبنــان بــه عمــل آوردنــد. ســنای آمریــکا هــم بــه اتفــاق آرا از جــورج 

بــوش خواســت تــا از عامليــن اعــدام هيگنيــز انتقــام بگيــرد و کســانی را کــه ایــن آمریکایــی را بــه دار آویخته انــد، بــه مجــازات برســاند. بنياميــن نتانياهــو 



247

شب به خانه آمدم. عفت خانه اي که در منطقه نخست وزیري برایمان در نظر گرفته اند 
دیده، ولي نظراتی دارد. هنوز مشکل امنيت جماران بعد از رحلت امام حل نشده و طبيعي 
است که حفاظت نمي تواند به همان وضع حضور امام بماند و پر هزینه است و رفت و 

آمدهاي مردم  براي زیارت دفتر و حسينيه جماران هم طبعاً بي نظم تر است1.

سه شنبه 10 مرداد       28 ذیحجه 1409                 1 آگوست   1989

آمد.  مرکزي  بانک  رئيس  قاسمی[  مجيد  ]آقای  رفتم.  مجلس  به  ونيم صبح  نه  ساعت 
ارائه داد؛ اشکاالتي دارد. در گزارش ها  بين ما و شوروي نظري  درباره نحوه پرداخت 
نظر  به  است2.  صدر  در  عبيد  ]عبدالکریم[  شيخ  ربودن  و  هيگينز  ]ویليام[  اعدام  مسأله 

معاون وزیر خارجه اسرائيل هم اعالم کرد به اولتيماتوم گروه های لبنانی برای آزادی شيخ عبيد گوش نخواهد کرد. 

1- در ایــن روز آقــای هاشــمی در پيامــی خطــاب بــه ملــت ایــران، ضمــن آنکــه حضــور گســترده مــردم در انتخابــات و رفرانــدوم قانــون اساســی را 

ســند گویــای رشــد سياســی و عشــق مــردم بــه اســالم و انقــالب خوانــد، از ابــراز اعتمــاد مــردم صبــور و صميمــي کشــورمان تقدیــر بــه عمــل آورد. 

متــن پيــام بــه ایــن شــرح اســت:

»بســم اهلل الرحمــن الرحيــم، بــا حضــور گســترده مــردم هوشــيار و فــداکار و مومــن و انقالبيمــان در صحنــه، بــرای اصــالح قانــون اساســی و انتخــاب 

رئيــس جمهــور، صفحــه ای جدیــد از کتــاب قطــور تاریــخ پرشــکوه انقــالب اســالمی مــان جــان گرفــت. نمایشــی روح انگيــز از مقاومــت و ســندی 

گویــا از رشــد سياســی و عشــق بــه اســالم و انقــالب و اعتمــاد بــه مســئوالن و مهمتــر از همــه وفــاداری بــه راه و خــط حضــرت امــام اســت کــه در مقابــل 

چشــمان خيــره و کنجــکاو جهانيــان  ترســيم گردیــد. اینجانــب خاضعانــه از ابــراز اعتمــاد شــما مــردم بزرگــوار و صبــور و صميمــی و بــا وفــا تشــکر 

می کنــم و از خداونــد منــان می خواهــم کــه بــه مــن و همکارانــم، در ایــن مرحلــه حســاس خطيــر، توفيــق انجــام وظایــف اســالمی و ملــی را در مســير 

تعييــن شــده از ســوی بنيان گــذار عظيــم الشــان و فقيــد جمهــوری اســالمی و راهنمایی هــای رهبــر بزرگــوار فقيــه مجاهــد آیــت اهلل خامنــه ای عنایــت 

فرمایــد تــا بتوانــم از عهــده  ارج گــذاری بــه ایــن اعتمــاد کــم نظيــر امــت اســالمی برآیــم. از عمــوم دســت انــدرکاران انجــام انتخابــات کــه وظایــف 

خــود را بــه خوبــی انجــام دادنــد و از جنــاب دکتــر شــيبانی رقيــب نجيــب و متدیــن کــه در تبليغــات انتخابــات، متانــت الزم را بــه کار گرفتنــد، صميمانــه 

متشــکرم. اکبــر هاشــمی رفســنجانی« 

2- خبرگزاری رویتر در تفسيری گفت: » هاشمی رفسنجانی که روز جمعه با پيروزی قاطع به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، برای تأمين هزینه و 

تکنولوژی احيای اقتصاد ایران، یعنی محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود، به روابط بهتر با غرب نيازمند است، اما تحليل گران گفتند هرگونه بهبود 

اساسی روابط با آمریکا، به آزادی گروگان ها در لبنان بستگی دارد.  تعداد 9 آمریکایی دیگر و 4 انگليسی در ميان 17 گروگان باقی مانده غرب در لبنان 

وجود دارند. حزب اهلل طرفدار ایران، مظنون به در اختيار داشتن اکثر این گروگان هاست، ولی ایران هرگونه ارتباط با گروگان گيرندگان را تکذیب 
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مي رسد آمریکایي ها راه عالجي پيدا نکرده اند. آنها در بن بستند و مثل اینکه نمي خواهند 
عليه ایران در شرایط فعلي تبليغات کنند. 

آقاي ]غالمرضا[ آقازاده ]وزیر نفت[ آمد. گزارش توافق هاي مقدماتي با کره جنوبي 
را داد که قرار شده اعتبارات مناسبي با شرایط خوب براي بازسازي در اختيار ما بگذارند 
و شيوه خوبي براي انجام طرح ها در نظر گرفته شده است. در مورد صدور گاز به شوروي 
گاز  مکعب  متر  ميليارد  پنج  بعد  سال هاي  در  و  ميليارد  سه  اول  سال  در  که  تعهد کرد 

تحویل دهد و خط دوم لوله را تا دو سال دیگر تکميل نماید. 
دکتر والیتي آمد. گزارش مذاکره با شوارد نادزه را داد. وزیر خارجه شوروي آمد. 
مذاکره  غرب  و  جنگ  لبنان،  افغانستان،  مسائل  روابط،  توسعه  درباره  مالقات  این  در 
کردیم1. پيام تبریک گورباچف را آورد و سرانجام تقاضاي جلسه خصوصي کرد که 

می کند. هاشمی رفسنجانی در سال 1985 و 1986 نقشی محوری در معامالت سری با آمریکا ایفا کرد که منجر به آزادی سه گروگان آمریکایی در 

لبنان در عوض فروش سالح های آمریکایی به ایران شد. وی هرگز ادعای داشتن کنترل بر ربایندگان را نکرده ولی گفته که دارای مقداری نفوذ است 

که اگر غرب خواست های ایران را برآورده سازد، ممکن است از آن استفاده کند. اما کشتن هيگينز 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 تحليل گران در عوض به نظر می رسد که این مبارزه 

جویان لبنان، از تندروهایی در تهران، همچون علی اکبر محتشمی وزیر کشور حرف شنوی دارند. قبل از اعالم قتل هيگينز در بيروت، محتشمی از شبه 

نظاميان حزب اهلل طرفدار ایران، خواسته بود که در پاسخ به دستگيری شيخ عبيد، حمالت خود عليه آمریکا و اسرائيل را شدت بخشند. باید دولت های 

مقتدر جهان گرد هم آیند و نيرویی برای سرکوب گروه های متخاصم لبنان تشکيل 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، ليکن برای متوقف کردن گروگانگيری و قتل، راه دیگری وجود ندارد. غرب باید یا 

عزم خود را راسخ تر کند و یا وقایعی چون حوادث اخير را متحمل شود. روزنامه گاردین نيز با درج سرمقاله ای تحت عنوان »چه باید کرد؟« به آمریکا 

توصيه کرده است از تکيه بر ناوگان عظيم و نيروی نظامی خود، برای مقابله با گروه های کوچک لبنانی دست بردارد. به نوشته این روزنامه، آمریکا باید 

تالش کند صلح در خاورميانه برقرار شود و فلسطينيان صاحب خانه خود شوند. تنها صلح در منطقه می تواند ریشه مسایل کنونی را بخشکاند. روزنامه 

دیلی تلگراف نيز در سرمقاله خود، اسرائيل را برای دست زدن به آدم ربایی محکوم کرد  و نوشت: »آنان که به حمله نظامی عليه ایران فکر می کنند، 

باید بدانند این گونه اعمال، تنها دست افراطيون را قوی می کند و تالش آقای رفسنجانی برای آرام کردن اوضاع را خنثی می سازد.« سرمقاله روزنامه 

ایندیپندنت نيز ضمن تأیيد ضمنی اقدام اسرائيل، به آمریکا توصيه کرد صبر پيشه کند و از دست زدن به اقدامات خشونت آميز پرهيز نماید. 

1- در این مالقات آقای شوارد نادزه، بازدید آقای هاشمی از مسکو را بسيار مؤثر خواند و گفت: »پس از امضای توافقنامه ها بين دو کشور، صفحه 

جدیدی در روابط فيمابين 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 تأکيد کرد که ما طرفدار اجرای قطعنامه 598 شورای 

امنيت هستيم و موضع ما در این زمينه کاماًل مشخص است. آقای هاشمی نيز در این مالقات گفت: »آثار مثبت روابط دو کشور ایران و شوروی برای 

کل منطقه مفيد خواهد بود. در خصوص مذاکرات صلح ایران و عراق  و نقش مؤثر شوروی در آن هم ما عميقاً از اینکه می بينيم تعدادی از مردم ایران 
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درباره لبنان و روابط با غرب مذاکره شد. سپس با دکتر والیتي درباره کابينه و برنامه ها 
مذاکره کردیم.

دکتر ]عبداهلل[ جاسبي ]رئيس دانشگاه آزاد اسالمی[ آمد. گزارش تصویب بخشي از 
آئين نامه دانشگاه آزاد اسالمي را داد و از ]دکتر محمد فرهادی[  وزیر علوم انتقاد کرد. 
پایم  و  ظهر دکتر گنجویان،  دکتر طباطبائي و دکتر جزایري آمدند. درباره درد کمر 

معاینات انجام دادند و دستورات جدید و داروهایي دادند. 
آقاي مظاهري از وزارت اطالعات آمد. مقداري از مدیران و معاونان و وزیر انتقاد 
کرد. آقاي عبداهلل نوري آمد. نظراتي درباره تشکيالت ریاست جمهوري و کابينه داد. 
مصوباتي  داشت.  جلسه  مصلحت  تشخيص  مجمع  شب  یابد.  ادامه  مذاکرات  شد  قرار 
لبنان ]=  با رهبري درباره شفاعت در مسأله جاري  با مواد مخدر داشتيم.  درباره مبارزه 

بحران گروگان ها[ مشورت کردم؛ قرار شد صبر کنيم. 

و عراق اسير هستند، متأثریم و آزادی آنان هم بدون خروج عراق از خاک ما عملی نيست و ما مصراً طرفدار اجرای قطعنامه 598 هستيم. همچنين ما 

خواستار همکاری بيشتر شوروی و ایران در زمينه کنترل افزایش سطح آب در سواحل طرفين در دریای خزر هستيم.«

مالقات با وزیر امور خارجه شوروی
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چهارشنبه 11 مرداد      29 ذیحجه 1409               2 آگوست   1989

با خوردن داروهاي تجویز شده، امروز درد کمر و پایم بهتر است. در گزارش ها مسائل 
لبنان و گروگان ها، التهاب فراواني برانگيخته است1. در مورد برنامه مراسم تنفيد فردا و 
قانون  براساس  رهبري  مجدد  تأیيد  براي  خبرگان  مجلس  فوق العاده  اجالسيه  برگزاري 

اساسي اصالح شده، با آقاي خامنه اي و شوراي نگهبان مذاکره شد. 
آقاي ]حسين[ کمالي و اعضاي شوراي مرکزي خانه کارگر آمدند. از عملکرد ]آقای 
محمد سالمتی[ وزیر کار و مخصوصاً معاونان ایشان انتقاد کردند و پيشنهاد ]وزیر شدن[ 
آقاي کمالي را دادند. آقاي ]ناصرحيرانی[  نوبري سفيرمان در شوروي آمد. از حدود 

1- تقبيـح تروریسـم توسـط هاشـمی رفسـنجانی رئيـس 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 رئيـس جمهـور جدیـد ایـران و ادوارد شـوارد نـادزه وزیـر امـور خارجه شـوروی،  تأسـف خویـش را از 

گزارش هـای حاکـی از قتـل سـرهنگ ویليـام هيگينـز ابراز کردنـد. تاس می گوید، رفسـنجانی در نخسـتين مالقات خود بـا یک مقام عالـی رتبه خارجی 

پـس از پيـروزی در انتخابـات، همچنيـن بيانيـه مشـترکی را امضـا کـرد کـه به موجـب آن هرگونه اقـدام دارای ماهيت 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 تشـکيل یک دولت 

ائتـالف ملـی در آن کشـور یـادآور شـدند. آقـای شـوارد نـادزه دربـاره ربـوده شـدن شـيخ عبيـد توسـط اسـرائيل و گزارش های حاکـی از بـدار آویخته 

شـدن هيگينـز،  نگرانـی جـدی خـود را بـه آقای رفسـنجانی ابراز کـرد.  رفسـنجانی ضمن ابراز تأسـف عميق دربـاره آنچه کـه اتفاق افتاده اسـت، تأکيد 

کـرد کـه ایـران بـا نمایـش حـزن انگيـزی کـه در لبنـان بـه روی صحنـه آمد، هيـچ رابطـه ای نـدارد. طرفيـن هرگونـه اقـدام دارای ماهيـت تروریسـتی را 

محکـوم کردنـد و خواسـتار وضـع و تصویـب فـوری تدابيـری شـدند کـه از تشـدید وخامـت اوضـاع جلوگيـری کند. یک گـروه هواخـواه ایـران به نام 

سـازمان مسـتضعفان جهـان گفـت هيگينـز را کـه در فوریـه 1988 ربـوده شـد، بـدان جهت که اسـرائيل شـيخ عبيـد را آزاد نکـرده، به دار آویخته اسـت. 

رادیـو تهـران اظهـارات آقـای شـوارد نـادزه را نقـل کـرد کـه گفته اسـت برنامه هـای ایـاالت متحده آمریکا، عربسـتان سـعودی و چند کشـور مشـخص 

دیگـر بـرای آن کشـور جنـگ زده،  برنامه هـای غيـر واقـع بينانـه اسـت. تـاس می گویـد آقـای شـوارد نـادزه همچنيـن از آقای رفسـنجانی خواسـت تا از 

نفـوذ شـخصی بـرای کمـک بـه آزادی روس هایی که توسـط مقاومت افغانسـتان به اسـارت گرفته شـده اند، اسـتفاده کند. ایـران و اتحاد شـوروی که در 

جریـان ده سـال مداخلـه نظامـی شـوروی در افغانسـتان، هـر یک از گروه هـای مخالف با هـم جانبـداری می کردند. هر دو خواسـتار اسـتقرار یک دولت 

غيـر متعهـد و ائتـالف ملـی در کابـل شـده اند. ایـران از آن بيـم دارد کـه اگـر اتحـاد قدرتمندتر اعضـای مقاومت افغانسـتان مسـتقر در پاکسـتان در کابل 

از قـدرت بيشـتر برخـوردار شـود،  ممکـن اسـت ایـاالت متحده آمریکا و عربسـتان سـعودی در افغانسـتان نفوذ پيدا کننـد. اما ائتالفی کوچکتر از هشـت 

گـروه مجاهدیـن نيـز کـه بـا ایـران متحدنـد،  هر گونه راه حلـی برای افغانسـتان و هرگونه نقشـی را برای دولت مورد حمایت مسـکو در کابـل که نجيب 

اهلل رئيـس جمهـوری آن اسـت، رد کـرده اسـت.« منبـع : نشـریه ویژه خبرگـزاری جمهوری اسـالمی ، 1368/5/13 ، شـماره 137



251

پيشرفت کارها گفت و درباره ادامه سياست همکاري پرسيد. 
آقاي ]حميد[ ميرزاده ]معاون اجرایی نخست وزیر[ آمد و طرح فعال کردن کارخانه ها 
با ارزهاي دولتي و صادراتي و ترجيحي و آزاد را داد؛ کاملترین طرح است که تاکنون 
داده شده است. آقاي ]سيد منصور[ رضوي ]رئيس سازمان[ امور اداری و استخدامي آمد. 
درباره طرح تشکيالت جدید ریاست جمهوري مذاکره شد و در طرح قبلي اصالحات به 

عمل آمد؛ قرار شد بررسي را ادامه دهد. 
عصر دکتر جزایري آمد. آمپولي براي معالجه درد کمر و پا تزریق کرد. آقاي عبداهلل 
]سيدمحمد[  آقاي  مذاکره شد.  وزارت کشور  به خصوص  و  کابينه  درباره  آمد.  نوري 
خاتمي وزیر ارشاد آمد. کلياتي درباره دولت و کابينه و سياست ها گفت و درباره وزارت 
ارشاد هم صحبت شد؛ بقيه صحبت به جلسه دیگري موکول گردید. تا ساعت نه شب 

کارهاي دفتر را انجام دادم و بقيه کارها را به خانه آوردم. 

پنجشنبه 12 مرداد      30 ذیحجه 1409                  3 آگوست   1989

تا ساعت هشت ونيم درخانه بودم. در گزارش ها بوي درگيري نظامي به خاطر تهدید جان 
گروگان هاي آمریکایي در منطقه به مشام مي رسد. ناوگان جنگي آمریکا مأمور مدیترانه 

و خليج فارس شده اند1.
 به بيت امام و سپس به حسينيه جماران براي مراسم تنفيد حکم ریاست جمهوري رفتم. 

1- با نزدیک شدن زمان اعدام احتمالی دومين گروگان آمریکایی در لبنان، رئيس جمهور آمریکا تالش های سياسی خود را برای حل بزرگترین بحران 

بين المللی خود افزایش داد و در عين حال اعالم کرد که خود را برای انجام یک اقدام نظامی آماده می کند. از سوی دیگر حزب اهلل لبنان نيز تهدید 

کرد در صورتی که کشتی های جنگی آمریکا در لبنان به اقدام نظامی دست بزند، جنگی همه جانبه را عليه واشنگتن آغاز می کند. مقامات وزارت دفاع 

آمریکا گفتند 25 کشتی جنگی ناوگان ششم از جمله ناو هواپيمابر »کورال سی« در مدیترانه مستقر شده اند. سيد عباس موسوی از مسئولين حزب اهلل 

لبنان در پاسخ به تهدیدات آمریکا گفت: »اقدامات تالفی جویانه ما محدودیتی نخواهد داشت. آمریکا قبل از انجام هر اقدام ابلهانه ای،  باید یک ميليون 

بار فکر کند.« 
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جلسه با شکوهي بود. گزارش وزیر کشور و شوراي نگهبان و حکم آیت اهلل خامنه اي 
توسط احمدآقا خوانده شد1. سپس من صحبت کردم2 و سپس آیت اهلل خامنه اي3. 

1- در بخشی از حکم آیت اهلل خامنه ای آمده است: »خدا را شکر که اراده و رأی ملت عزیز، بار سنگين امانت و مسئوليت الهی را بر دوش توانای مردی 

بزرگ از فرزندان اسالم و حواریين امام عظيم الشان، عالمی مجاهد، فقيهی اسالم شناس، سياستمداری هوشمند و مدیری درد آشنا و دلسوز قرار داد. 

شخصيتی که پرونده تالش در راه خدا و مجاهدتش برای حاکميت دین و اعتالی کلمه اسالم، حتی پيش از نخستين روزهای شروع نهضت آغاز شده و 

سرگذشت رنج ها و سختی ها و فعاليت های کم نظير را در خود گنجانيده است. چهره موجهی که به برکت حرکت مستقيم انقالب، همواره امين امام و 

محبوب امت بوده و ان شاءاهلل از این پس نيز خواهد بود. اینجانب ضمن سپاس مجدد از لحاظ نهان و آشکار حضرت حق تعالی، جلّت عظمته، به پيروی 

از ملت عظيم الشان و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صميمی امام و شخصيت برجسته نظام جمهوری اسالمی و بازوی توانا و زبان گویای آن، جناب 

آقای هاشمی رفسنجانی، دامت تأیيداته، رأی ملت را تنفيذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.«

ــت:  ــالب گف ــل از انق ــه ای در دوران قب ــت اهلل خامن ــا آی ــود ب ــترک خ ــارزات مش ــابقه مب ــه س ــاره ب ــن اش ــود، ضم ــخنان خ ــمی در س ــای هاش 2- آق

»همــکاری مشــترک مــن و مقــام معظــم رهبــری در طــول ســی ســال گذشــته همــراه بــا صميمــت، صفــا، همرنگــی و همدلــی بــوده اســت و تــا بــه امــروز 

ــف  ــی یــک لحظــه هــم در انجــام وظای ــم و حت ــا هــم بودی ــم، در مشــکل ترین شــرایط ب ــت می کن کــه حکــم ریاســت جمهــوری را از ایشــان دریاف

ــچ  ــال هي ــه دنب ــدم کــه ب ــان پيمــان می بن ــر بزرگوارم ــز و رهب ــا ملــت عزی ــن مقطــع حســاس،  ب ــم و مــن در ای ــه دل راه ندادی ــد ب ــان تردی الهــی خودم

چيــزی جــز خدمــت بــه اســالم و قــرآن نخواهــم بــود.« رجــوع کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، ســخنرانی هــای ســال 1368،« دفتــر نشــر معــارف 

انقــالب، 1388.

3- آیــت اهلل خامنــه ای در ســخنان خــود بــا ابــراز اطمينــان و اميــد نســبت بــه مدیریــت جدیــد کشــور اظهــار داشــتند: »اميــدوارم کــه ایــن مدیریــت بــا 

مراسم تنفیذ ریاست جمهوری
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از صبح دچار التهاب معده و تب بودم. تا عصر استراحت کردم، حالم بهتر شد. شب 
به خاطر  مهمان هاي فراوان از بستگان نتوانستم استراحت کنم. حاجيه والده هم از مشهد 
اخوي محمد  منزل  به  و  نماندند  به خاطر شلوغي خانه  نوق اند.  عازم  فردا  و  برگشته اند 

رفتند.

جمعه 13 مرداد       1 محرم 1410                     4 آگوست   1989

تماس  عمان  و  آلمان  طرف  از  دیشب  که  دادند  اطالع  خارجه  وزارت  از  زود  صبح 
گرفته اند و خواسته اند که در مسأله لبنان دخالت کنيم و نگذاریم که اعدام آمریکایيان 
انجام شود و از طریق سلطان قابوس گفته بودند که آنها هم به اسرائيل فشار مي آوردند 
که شيخ ]عبدالکریم[ عبيد ]امام جمعه جبشيت[ را آزاد کنند. گفتم جواب بدهند حال 

که از لحن تهدید دست برداشته اند، اقدام مي کنيم. 
از حل  انگلستان عوض شد1 و خبر  و  تبليغات آمریکا  لحن  در گزارش هاي صبح، 

کمــک مــردم، بتوانــد گــره مشــکالت را بــاز و راه هــا را همــوار ســازد. امــا در عيــن حــال نبایــد ایــن فکــر در جامعــه القــاء شــود کــه بــه مجــرد تشــکيل 

دولــت جدیــد، همــه مشــکالت بالفاصلــه برطــرف خواهــد شــد، زیــرا کــه ایــن امــر بــه برنامه ریــزی، تــالش و کمــک مــردم و ابتــکارات گوناگــون 

نيازمنــد اســت. عــالج مشــکالت مــا در ایــن اســت کــه مــا ســازندگی کشــور را در کنــار تأميــن روحيــه انقالبــی در مــردم و حفــظ همــان صالبــت و 

عظمــت انقــالب اســالمی بــه مرحلــه عمــل درآوریــم.«

1- اکثر روزنامه های مهم امروز )جمعه( انگليس، مقاالت متعددی درباره بحران گروگان های غربی در لبنان منتشر کرده و به نقش آقای هاشمي در به 

تعویق انداختن اعدام یکی از گروگان های آمریکایی پرداخته اند. مطبوعات یاد شده عموماً دیپلماسی آمریکا برای استفاده از فشار سياسی و نظامی بر 
ایران را می ستایند و شایع می کنند پيام شدیداللحن دولت آمریکا به جمهوری اسالمی، باعث مداخله جدی ایران در جلوگيری از قتل گروگان ها شده 
است. اکثر این مطبوعات همچنين بحران اخير را نقطه آزمایشی برای عملکرد سياسی رئيس جمهوری تازه ایران می دانند و شواهد موجود را دليل بر 
قاطعيت ایشان براي رسيدن به اعتدال سياسی و آزادی گروگان های غربی تفسير می کنند. تصور عمده این مطبوعات بر آن است که علت اعتدال سياسی 
هاشمی، اولویتی است که ایشان برای بازسازی ایران و بهبود زندگی مردمش قائل است. روزنامه »گاردین« جمعه با چاپ عکس بزرگی از آقای هاشمي 
در صفحه اول، طی مقاله ای آقای رفسنجانی را عامل کليدی در کاهش شدت بحران گروگان ها توصيف کرده است. دیوید هرست خبرنگار با سابقه 
این روزنامه در مقاله مذکور، تعویق قتل گروگان آمریکایی در بيروت را بی تردید نتيجه اقدام آقای رفسنجانی دانسته و آن را عالمت دلگرم کننده ای 
از فائق آمدن او بر مخالفان سياسی اش قلمداد کرده است. نویسنده مذکور با اشاره به کلمات »دالیل مخصوص« در اعالميه مبارزان حزب اهلل لبنان، آن 
را عالمتی از مؤثر واقع شدن فشار به تهران خوانده است. به ادعای وی واشنگتن برای متوقف کردن قتل گروگان های آمریکایی به اقدامات تهران بسيار 



255

آزادي  لزوم  از  بار  اولين  براي  ملل  سازمان  دبيرکل  و  دادند  ایران  کمک  با  مشکل 
گروگان هاي ایراني صحبت کرد. نخست وزیر تلفني گفت از آمریکا خبر مي دهند که 

دارند افکار عمومي را براي درگيري نظامي درست مي کنند. 
اولين  بود.  خيلي خوب  خيلي  مردم  احساسات  رفتم.  دانشگاه  به  جمعه  خطبه  براي 
بودیم.  بستگان  از  زیادي  مهمان هاي  گرفتار  وشب  عصر  بود1.  انتخابات  از  بعد  خطبه 
معموالً استراحت روز جمعه را این جور انجام مي دهم و عالوه کار زیادي عقب مانده 

داشتم که انجام دادم2.

تکيه داشت و رئيس جمهوری این کشور طی پيامی که به تهران فرستاده بود، ایران را مسئول حفاظت از جان گروگان ها دانسته بود. »هرست« آنگاه 
افزود اگر چه ایران از اعتراف به تمکين در مقابل فشارهای سياسی خودداری کرده است، لکن قرائنی در دست است که نشان می دهد، آقای رفسنجانی 
از زمان رسيدن به قدرت، قصد دارد نقش معتدل تری در لبنان به عهده گيرد و گروگان های غربی در لبنان را آزاد کند. علت این رویه آقای رفسنجانی 
از نظر مفسر »گاردین« تالش رئيس جمهوری ایران برای بازسازی کشور با استفاده از کمک فنی و مالی غرب است. وی در پایان سکوت گروه های به 
اصطالح افراطی در ایران را ظرف چند روز اخير، نشانه توفيق آقای رفسنجانی در پيشی جستن از مخالفانش قلمداد کرده و افزوده است البته مشخص 

نيست این موفقيت تداوم خواهد داشت و یا افراطيون، دوباره پس از سکوتی تاکتيکی به ميدان خواهند آمد. 

1- خطبه اول به تشریح فلسفه عاشورا و بازخوانی حادثه کربال و شهادت حضرت امام حسين )ع( اختصاص داشت. در خطبه دوم ابتدا درباره انتخابات 

ریاست جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی و اهميت بين المللی این حضور عظيم، مطالبی بيان شد. سپس درباره حضور عملی رهبر 
انقالب در اداره امور کشور، مأیوس شدن دشمنان، دورنمای وضعيت اقتصادی کشور و روابط مجلس و دولت در آینده مباحثی مطرح شد. در پایان 
خطبه دوم نيز به مسأله لبنان و بحران گروگان های غربی پرداخته شد و پيشنهادهایی مطرح گردید. در بخشی از خطبه دوم آمده است: »اینجا اگر بخواهند 
مسأله لبنان را حل کنند، راه دارد. راه مشخص است. آزادی گروگان ها راه حل دارد. راه حل عاقالنه و مدبرانه دارد. با این قلدری ها و این برخوردهای 
مغرورانه و با ستمگری نمی توانيد مسأله آنجا را حل کنيد. بيایيد عاقالنه وارد شوید. ما هم کمک می کنيم، مسائل آنجا را حل کنيم که مردم منطقه بتوانند 

در صلح و صفا زندگی بکنند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2- رادیو صداي آمریکا درباره پيشنهاد آقای هاشمی برای حل مسأله گروگان ها گزارش داد: » اکبر هاشمی رفسنجانی امروز جمعه به ایاالت متحده 

در مورد حل بحران گروگان ها در لبنان پيشنهاد کمک کرد و گفت برای آزاد ساختن گروگان های غربی در لبنان راه حلی عاقالنه وجود دارد. وی 
خواستار این شد که آمریکا از اسرائيل بخواهد که یک روحانی شيعه را که هفته گذشته در جنوب لبنان ربوده آزاد کند. در همين حال سنای آمریکا 

قطعنامه ای را در پشتيبانی از هر نوع اقدام تالفی جویانه پرزیدنت بوش مورد تصویب قرار داد. 
هاشمي رفسنجاني گفت برای حل بحران گرگان  ها و مسأله لبنان راه حلی منطقی وجود دارد. وی از ایاالت متحده خواست تا رفتاری معقول در پيش 
گيرد. رفسنجانی اظهار داشت آمریکا از راه قلدری و ستمگری نمی تواند گروگان ها را آزاد کند. وی گفت اگر آمریکا مایل است گروگان های لبنان 
آزاد شوند، باید از اسرائيل بخواهند که شيخ عبدالکریم عبيد را آزاد کند. مقامات ایاالت متحده آمریکا، انجام حمالت تالفی جویانه را در صورتی 
که گروگان های بيشتری به قتل برسند، مردود ندانستند. به دنبال اعدام سرهنگ ویليام هيگينز گروگان آمریکایی، آمریکا همچنين ایران را تحت فشار 
لبنان استفاده کند. تا جان گروگان های غربی را حفظ کند. گفته می شود کشتی های جنگی  گذاشته است که از نفوذ خود بر گروه های مسلمان در 
نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری  منبع:  به سر می برند.«   باشد  به حال آماده  هند  اقيانوس  لبنان و همچنين در  مدیترانه در سواحل  آمریکا در دریای 
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با خوردن دارو حالم بهتر است. ساعت نه ونيم به مجلس رفتم. در گزارش ها سروصداي 
زیادي درباره اظهارات روز جمعه من،  در خصوص آمادگي ما براي همکاري در حل 
مشکل لبنان و گروگان ها به راه افتاده است1. با اینکه حمله شدیدي به قلدري و تهدیدهاي 
آمریکا و عدم فشار آنها بر اسرائيل کرده بودم، به آنها اشاره اي نکرده اند و فقط روي 

آمادگي ایران براي همکاري تکيه مي کنند2؛ معلوم است که نياز دارند3. 

گروگان های  آزادی  دورنمای  که  داشت  اظهار  بوش  جرج  کرد.  خشنودي  اظهار  هاشمی  آقای  جمعه  روز  سخنان  از  آمریکا  جمهوری  رئيس   -1

آمریکایی در لبنان برای وی اميدوار کننده است. وی متعهد شد که از هيچ تالشی برای تأمين آزادی گروگان ها فرو گذار نکند. بوش گفت: » من 

اميدوار شده ام، اما نمی خواهيم که بستگان گروگان ها اميدواری زیادی پيدا کنند، مبادا که این اميدواری نقش بر آب گردد.« رئيس جمهور آمریکا 

در یک مصاحبه مطبوعاتي کوتاه، در مورد پيشنهاد آقاي هاشمي برای خاتمه بخشيدن به ماجرای گروگان ها اظهار داشت: »هنگامی که یک بيانيه ای 

را مشاهده می کنی که اميدواری در مورد بازگشت گروگان های ما ایجاد می کند، من مایلم که آن را به دقت مورد مطالعه و مکاشفه قرار دهم.« رئيس 

جمهور آمریکا در اولين بيانيه خود پس از تعليق کشتن »جوزف سی سی بيو« اظهار داشت که معتقد است تالش های دیپلماتيک آمریکا مثمر ثمر واقع 

شده است. بوش در کاخ سفيد به خبرنگاران گفت: » از اینکه تهدید به انجام یک جنایت خشن کنار گذارده شده است، بسيار خشنود است.« 

2- سخنان آقای هاشمی در مراسم نماز جمعه تهران، تيتر اول اغلب جراید پر تيراژ روز شنبه ایتاليا را به خود اختصاص داد.  اکثر جراید این کشور با 

انتشار عناوینی نظير »آقای رفسنجانی دست یاری به آمریکا می دهد«، »من رفسنجانی آمریکا را کمک خواهم کرد« ، »ایران به بوش کمک می کند« و 

... سخنان رئيس جمهوری جدید ایران را نشانه اولين قدم برای ایجاد روابط مجدد با آمریکا برشمردند. الرپوبليکا پرتيراژترین روزنامه ایتاليایی نوشت:  

» در حال حاضر امکان برقراری دوباره روابط بين ایران و آمریکا وجود دارد، ولی برای تحقق این امر، آمریکا می بایست سرمایه های ایران را که بعد 

از انقالب اسالمی در آن کشور توقيف شده اند،  به ایران باز گرداند.« روزنامه ایل مساجرو چاپ رم نوشت: » پایان یافتن مسأله گروگان ها برای رئيس 

جمهور جدید ایران، یک امتياز محسوب خواهد شد. رفسنجانی با اعالم همکاری با آمریکا برای خاتمه دادن به بحران گروگان ها، 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 گروگان ها نوشت: »رئيس جمهوری جدید ایران اولين گام را برای نزدیک شدن به آمریکا برداشت. بعد از گذشت ده سال 

از انقالب اسالمی، به نظر می رسد که بوش رئيس جمهور آمریکا و هاشمی رفسنجانی خواستار متارکه خط مشی قبلی ریگان و امام خمينی بوده و تمایل 

به بهبود دوباره روابط بين دو کشور را دارند. «

3- اظهارات آقای هاشمی در مورد گروگان ها در خبرگزاری های غربي بازتاب زیادي داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: » اکبرهاشمی رفسنجانی 

رئيس جمهور ایران روز جمعه به کاخ سفيد در مورد یافتن راه حلی برای بحران گروگان ها پيشنهاد 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 اولين بار به عنوان رئيس جمهوری کشور در آن شرکت کرده 

بود، گفت آزادی گروگان ها و مسأله لبنان راه حل هایی 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 پوشيد و افزود که باید با هوشياری اقدام کرد و من خطاب به کاخ سفيد می گویم که ما به شما برای یافتن راه 
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درباره  آمد.  مسلح[  نيروهای  کل  ستاد  ]رئيس  فيروزآبادي  ]سيدحسن[  دکتر  آقاي 
محمدی[  ]محمد  آقاي  داد.  نظراتي  عالي  آموزش  و  بهداشت  وزراي  و  ستاد  کابينه، 
ري شهري آمد و گفت آمادگي ادامه کار در وزارت اطالعات را ندارد و خواست که 

کسي را به جاي او معرفي نمایم و نظراتي درباره کابينه داد. 
آقاي سعيد الذاکرین آمد. خواست که او را از مجلس براي کارهاي اجرایي ببرم. 
آقاي ]جليل[ سيدزاده نماینده باختران ]= کرمانشاه[ آمد. درباره کابينه گفت و از وضع 
بد نان در باختران؛ گفتم که خودش برود و راه حلي ارائه نماید. خواست که اجازه دهم 
محل غذاخوري کارمندان و محافظان را به جاي دیگري منتقل کنند. گفتم بعد از رفتن 

من اقدام کنند. 
فرستاده ویژه ]راجيو[ گاندي نخست وزیر هند آمد. نامه او را آورد. خواستار تحکيم 
روابط و همکاري بيشتر شده است. خبر دادند که مسأله کودرمخ که مورد نزاع ما و هند 
بوده حل شده و مأموران ما  از نحوه حل راضي اند. قيمت سنگ آهن را پایين آورده اند 
و مقدار تعهد ما را کم کرده و پرداخت طلب ما را خوب تنظيم نموده و کمکي هم به 
طور غيرمستقيم به حزب کنگره کرده ایم و تحت تأثير همين کمک و عالقه به همکاري 

حل کمک خواهيم کرد. آقای رفسنجانی سپس آشکارا  از گروهی که تحت عنوان» مستضعفان روی زمين« مسئوليت اعدام سرهنگ ویليام هيگينز را 

با لحنی کاماًل نزدیک به گروه بنيادگرایی حزب اهلل هوادار ایران به عهده گرفته، فاصله گرفت. رئيس جمهور ایران بدین مناسبت گفت در یک سو 

گروهی ناشناس و متشکل از مشتی افراد قرار گرفته که برای آرمان خود می جنگند و اعالم کرده اند که سرهنگ هيگينز را کشته اند و در طرف دیگری 

کشوری قرار دارد که با بی اعتنایی به کليه قوانين بين المللی و مدافعان آن، قدرت نمایی می کند. آقای هاشمی رفسنجانی گفت بين این دو، آمریکا 

و نيروهای نظامی اش برای به اصطالح حل مسأله لبنان قرار دارند،  ولی آنها نمی خواهند مسأله لبنان را حل کند، بلکه می خواهند در آنجا یک رژیم 

فرقه ای مانند اسرائيل برقرار کنند. وی سپس گفت ولی این امر ممکن نيست زیرا در زمان اعالم دولت اسرائيل، جمهوری اسالمی هنوز وجود نداشت. 

آقای رفسنجانی یک بار دیگر یاد آور شد که تنها چيزی که ایران از این گروه که کسی آن را و اعضایش را نمی شناسد، می داند این است که گروه 

یاد شده از مردم محروم لبنان است. وی افزود: راه حل ساده است. آمریکا  باید با تهدید اسرائيل به قطع کمک هایش، این کشور را تحت فشار قرار 

دهد. راه حل نظامی بی تأثير 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 کنيد زیرا در هيچ جای دنيا کار آیی ندارد، تنها اسرائيل رو به موت را تهدید می کند. در این موقع مردم حاضر در دانشگاه فریاد 

زدند، اسالم پيروز است، اسرائيل نابود است. «
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بيشتر، امتيازها را داده اند1. 
شب جلسه  سران قوا داشتيم. مسأله مهمي در دستور نبود و بيشتر درباره امام و مسائل 

جاري به طور متفرق حرف زدیم2. براي خواب به مجلس رفتم.

1- رادیو  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 پيش از انقالب ایران به هندوستان داده شده بود، راه حلی پيدا کردند و در مورد همکاری در پروژه مشترک سنگ آهن به توافق رسيدند. پيکی از 

مقامات بلند پایه هندوستان، ضمن سفر رسمی هفته گذشته اش به تهران، عالوه بر مذاکره پيرامون اختالف دو کشور بر سر این وام، مسائل افغانستان 

را هم در خالل گفتگو با آقای رفسنجانی رئيس جمهور جدید ایران مطرح ساخت. اختالفات ایران و هندوستان بر سر همکاری در پروژه سنگ آهن 

که مدت زمانی ميان دو کشور مورد بحث بوده، روز جمعه در تهران حل و فصل شد. مقامات هندوستان این توافق را سرآغاز همکاری های گسترده تر 

ایران و هندوستان در دیگر زمينه های اقتصادی خواندند. آقای گوفی آرورا معاون وزیر دارایی هندوستان پس از انجام مذکرات خود با مقامات ایران، 

نامه ای را که از طرف آقای گاندی نخست وزیر هندوستان برای رئيس جمهور ایران آورده بود، به آقای رفسنجانی داد. اختالف دو کشور بر سر پروژه 

کودرموک این پروژه بخشی از یک مجموعه اعتباری به ارزش دو ميليارد دالر بود که در زمان شاه به منظور حفظ و گسترش روابط و همکاری های 

اقتصادی هندوستان و ایران، به هندوستان داده شده بود. براساس توفقتنامه ای که در سال 1975 ميان ایران و هندوستان به امضا رسيد، ایران وامی به ارزش 

بيش از پانصد ميليون دالر به هندوستان داد و ضمناً متعهد شد که برای تأسيسات فوالد خود در اهواز، حدود 150 ميليون تن سنگ آهن از هندوستان 

خریداری کند. کار ساختمان پروژه کودرموک واقع در ایاالت جنوبی کارناتاکا در هندوستان به نيمه رسيده بود که انقالب ایران رخ داد و طولی نکشيد 

که در مورد پرداخت مابقی وام به هندوستان، اختالفاتی ميان دو کشور پدید آمد. مقدار وامی که تا آن هنگام ایران به هندوستان پرداخته بود 250 ميليون 

دالر ارزش داشت و پس از انقالب، پرداخت نيمه دیگر وام متوقف شد و پيش از آغاز جنگ ایران و عراق، ایران علی رغم تعهد پيشين از خریداری 

سنگ آهن هندوستان خودداری کرد و این مسأله منجر به اختالف ميان دو کشور و بحث بر سر این مسأله شد که حق با کدام کشور است. به دنبال یک 

رشته پيشگامي  های سياسی، دو کشور آمادگی خود را برای مذاکره و حل اختالف خود نشان دادند و به همين علت معاون وزیر دارایی هندوستان  به 

تهران سفر کرد و توافقی برای حل این مسأله ميان دو کشور حاصل شد. بنابر توافق به دست آمده ميان دو کشور، هندوستان قرار است در مدت زمانی 

که جزئيات آن اعالم نشد، وامی را که از ایران دریافت کرده بود، باز پرداخت کند و ایران نيز در مقابل حاضر شده است تا در 15 سال آینده حداقل 

مقدار مشخصی سنگ آهن از هندوستان خریداری کند.« 

2- رادیوهــاي بيگانــه در ایــن روز گــزارش دادنــد: » هشــت روز پــس از انتخاباتــی کــه در آن حجت االســالم رفســنجانی بــه ســمت ریاســت جمهــوری 

ــه  ــه وی فرســتاد و انتخــاب او را ب ــام تبریکــی ب ــار شــده آیــت اهلل خمينــی پي ــران برگزیــده شــد، آیــت اهلل حســينعلی منتظــری جانشــين برکن جدیــد ای

ســمت جدیــد شــادباش گفــت.  آیــت اهلل منتظــری در پيــام خویــش آرزو کــرد کــه رئيــس جمهــور منتخــب بــا یــاری خــدا بــه خدمــت اســالم، انقــالب 

و مــردم مســتضعف کــه مالــک اصلــی انقــالب اســالمی هســتند، بپــردازد. آیــت ا هلل منتظــری از چهــار ســال پيــش بــه ســمت جانشــين آیــت اهلل خمينــی 

برگزیــده شــده بــود و مــاه پيــش از مــرگ بنيانگــذار جمهــوری اســالمی، از ایــن ســمت برکنــار شــد. آیــت اهلل منتظــری کــه دوبــاره بــه تدریــس علــوم 

دینــی در حــوزه علميــه قــم روی آورده، در پيــام تبریــک خویــش بــه تمجيــد از حجت االســالم رفســنجانی پرداخــت.« 
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تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر را انجام دادم و به مأموران براي آماده کردن جلسه مجلس 
اجالسيه  برگزاری  کيفيت  درباره  آمد.  اميني  ]ابراهيم[  آقاي  دادم.  دستوراتي  خبرگان 
خبرگان مشاوره شد. قبل از تشکيل جلسه با سایر اعضای هيأت رئيسه در تاالر پارلمان 
جلسه اي تشکيل دادیم و برنامه را آماده کردیم. نگراني بود که به خاطر کمي وقت بعد 
از اعالن، به نصاب الزم براي رسمي شدن جلسه نرسد که خوشبختانه رسيد. تعداد 64 
نفر حضور پيدا کردند. انتخاب هيأت رئيسه انجام شد. همان اعضای سابق ابقاء شدیم. 
من با 62 رأي نایب رئيس اول شدم و آقاي مشکيني با 60 رأي رئيس و آقاي اميني با 54 
رأي نایب رئيس دوم و آقایان ]سيدحسن[ طاهري]خرم آبادی[  و ]محمد[ مؤمن منشي 

]شدند[. 
تغييرات  قانون اساسي بود که  به اصالح  با توجه  دستور کار، بررسي مسأله رهبري 
قانون اساسي توضيح داده شد. بعضي ها معتقد بودند که نيازي به رأي گيري مجدد نيست 
کرده  تصریح  گذشته  رأي گيري  در  چون  اما  دارد؛  ادامه  خامنه اي  آیت اهلل  رهبري  و 
مي دهد،  رأي  مجدداً  خبرگان  قانون،  اصالح  از  پس  و  است  موقت  رهبري  که  بودیم 
رأي گيري کردیم. شصت رأي موافق بود و چهار نفر رأي ندادند. تعداد آرای موافق، 
شبيه  رأي گيري گذشته  است ولي گفتند رأي ندادن آنها به خاطر این است که نيازي به 
رأي گيري نمي بينند. خبرگان ناهار مهمان مجلس بودند. عموماً از وضع پيش آمده با 
رهبري آقاي خامنه اي و ریاست جمهوري من خوشحالند و اميدوار. خبر را تنظيم کردم 

و به رسانه ها دادیم.
عصر ]آقای یداهلل اسالمی[ نماینده بافت و آقاي ]حسين[ کمالي آمدند. آنها درباره 
مسائل کابينه کار داشتند. آقاي عبداهلل نوري آمد. درباره وزارت اطالعات و امور دیگر 
کابينه صبحت شد. آقاي ]اسداهلل[ بيات آمد و براي برنامه دستور کار مجلس و کابينه 
با سایر اعضای خبرگان به مالقات رهبري رفتيم. آقاي مشکيني صحبت  صحبت کرد. 
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کردند1 و آقاي خامنه اي در جواب مطالبي گفتند. 
همان جا با دکتر روحاني درباره وزارت اطالعات و ستاد کل و مسائل ارتش و ... 
مذاکره کردیم.آقایان ]احمد[ جنتي، ]محمد[ مؤمن، ]سيدحسن[ طاهري و ]واعظ[ طبسي 
و خواستار  گفتند  وزیر کشور  محتشمی پور[  اکبر  علی  ]آقای  اشکاالت  درباره  آمدند. 

کنار گذاشتن ایشان شدند. 
شب با رهبري جلسه داشتيم که تا ساعت ده و نيم طول کشيد. درباره کابينه، ارتش و 
سپاه، سياست خارجي و اقتصادي مذاکره و تصميم گيري نمودیم. جلسات مفيدي است 
و تفاهم کامل برقرار است. درباره قوه قضائيه و شوراي نگهبان هم بحث و اتخاذ تصميم 

شد.

دوشنبه 16 مرداد      4 محرم 1410                      7 آگوست   1989

به  اميد  و  بحران  کردن  آرام  در  من  نقش  و  است  در صدر  لبنان  مسائل  گزارش ها  در 
ایران در حل مشکل سهم باالئي دارد. ساعت نه ونيم به مجلس رسيدم. آقاي ]عيسی[ 
کالنتري وزیر کشاورزي آمد.  برنامه هاي خودکفائي و مشکالت و نيازها را تشریح کرد. 

1- آیت اهلل مشکينی رئيس مجلس خبرگان با اشاره به جلسه فوق العاده این مجلس گفت: »نظر اکثریت قاطع اعضای این مجلس مبنی بر مطابقت کامل 

بينی شده و تصور نمی کنم که در هيچ کشور جهان، سرانی  با شرایط رهبری است که در اصالحات قانون اساسی پيش  حضرت آیت اهلل خامنه ای 

از حکومت های مختلف یافت شوند که به اندازه رهبر و رئيس جمهوری ایران اسالمی در ميان ملت خود دارای نفوذ حقيقی و اثباتی و برخودار از 

محبت های قلبی مردم باشند و این خود از الطاف الهی است.« آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی نيز با تشکر از حسن ظن اعضای مجلس خبرگان 

گفتند: »مسئوليتي که بر عهده اینجانب قرار داده شده است، وظيفه بسيار سنگين و خطيری است. این اراده الهی و خواست خدای متعال است و اینجانب 

در مقابل آن تسليم هستم و به عنوان قضا و تقدیر الهی آن را قبول می کنم و این مسئوليت الهی را بر عهده می گيرم.« ایشان بر اهميت برخورداری رهبر 

از همکاری، کمک و همفکری علما ، روحانيون و مسئوالن برجسته کشور تأکيد کردند و افزودند: »با این همکاری ها مشکلی نيست که قابل حل نباشد 

و راه غير قابل پيمودن نيز وجود نخواهد داشت و ما از آغاز انقالب تاکنون،  به برکت همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم و مسئوالن، کارها را 

به پيش برده و توانسته ایم در مقابل سختی ها بایستيم و مشکالت را در برابر اراده  عمومی این ملت خاضع کنيم.« منبع : روزنامه کيهان شماره 13679 

مورخ 16 مرداد 1368، صفحه 2.
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به خودکفائي در پنج سال آینده اميدوار است، ولي به نظرم زیادي خوشبين است. 
آقاي ]بيژن نامدار[ زنگنه وزیر نيرو آمد. برنامه ها را در سد سازي،  نيروگاه سازي، 
مهار و انتقال آب ها، کانال سازي، کيفيت استفاده از آب هاي زیر زميني و جلوگيري از 

شور شدن آب هاي شيرین که از اراضي شور مي گذرند، توضيح داد. 
خبر دادند که ]بانو خدیجه ميردامادی[ والده آیت اهلل خامنه اي فوت شده است؛ براي 
رسانه ها تسليت فرستادم1. آقاي ]اسحاق[ جهانگيري نماینده جيرفت آمد و درباره کابينه 
پيشرفت  از  تلفني  نفت[،  ]وزیر  آقازاده  ]غالمرضا[  آقاي  زد.  حرف  اقتصادي  برنامه  و 
مذاکرات با ژاپني ها و کره اي ها و تصویب آیت اهلل خامنه اي براي پيش فروش نفت براي 
کارهاي فوري گفت. عصر آقاي ]محمد[ سعيدي کيا وزیر راه ]و ترابری[ آمد. برنامه 
راه ها، راه آهن و خرید هواپيما از شوروي و لزوم انتقال کشتي راني به وزارت راه را گفت 

و نيازها را اعالم کرد. 
آقاي ]سراج الدین[ کازروني وزیر مسکن ]و شهرسازی[ آمد. برنامه مسکن را توضيح 
داد: ایجاد پانصد هزار مسکن در هر سال و ایجاد شهرک ها و شهرهاي جدید با آماده 
کردن زمين و تأسيسات عمومي و کارهاي زیربنائي با استفاده از قيمت زمين که ساالنه 
حدود یکصدميليارد تومان کار است و کيفيت تهيه آب و برق و مصالح ساختماني و 

نيازها و تنگناها را گفت. 
آقاي ]اکبر[ ترکان ]رئيس سازمان صنایع دفاع[ آمد. درباره صنایع نظامي و ساخت 
هواپيما و تانک و ادغام صنایع نظامي و وزارت خانه هاي سپاه و دفاع و اتکا گفت و اظهار 
عالقه کرد، به خاطر تسلطي که پيدا کرده در سمت فعلي بماند. تا ساعت نه در دفترم کار 
کردم و گزارش ها را دیدم. زمزمه پرداخت اموال موجود مسدود شده ما در آمریکا در 

رسانه هاي غربي اوج مي گيرد. به خانه آمدم. شام خوردم و خوابيدم.

1- در این پيام آمده است: »محضر شریف حضرت آیت اهلل آقای خامنه ای، رهبر بزرگوار انقالب، رحلت حضرت علّيه والده معّظمه را که با پرورش 

فرزندی چون وجود مبارک، حق بزرگی بر جامعه و تاریخ اسالمی دارند، به جنابعالی و بيت معظم تسليت عرض می کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی.«
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ورزش و استخر و صبحانه و عزیمت به مجلس و خواندن گزارش ها. آقاي ]محمد[ معّزي 
]= معزالدین[ نماینده اصفهان آمد. از وزیر کشاورزي انتقاد کرد و خواستار تعویض او 
شد. دکتر ]حسن[ روحاني آمد. مشکالت وزارت اطالعات را گفت و اظهار عدم تمایل 

براي این سمت کرد؛ اصرار نکردم. 
]آقایان حسين قاضی زاده هاشمی و یغمور قلی زاده[ نمایندگان فریمان و مينودشت 
آمدند و براي حوزه انتخابيه خود اظهار نياز کردند. ]آقای غالمرضا فروزش[ وزیر جهاد 
]سازندگی[ آمد. برنامه آینده و کارکرد گذشته را گفت. ]آقای محمد علی نجفی[ وزیر 
آموزش وپرورش آمد. برنامه ها و کارها و مشکالت و نيازها را گفت. دکتر ]ایرج[ فاضل 
آمد. درباره وزارت بهداشت و درمان و بيمارستان ها و دارو و... مذاکره شد و برنامه هاي 

آینده و راه کارهاي اصالح وضع و سياست پزشکي کشور را گفت. 
اخوي محمد ]رئيس سازمان صداوسيما[ آمد. نمودار سازمانی براي تشکيالت ریاست 
برنامه هاي  و  ]تلویزیون[  بخير  برنامه سالم صبح  در  که  او گفتم  به  آورد.  را  جمهوري 
انتقاد از عملکردها را هماهنگ کنند و قرار شد من هم در تشکيالت،  مشابه، تقدیر و 
کساني را مأمور کنم که موارد نقص را جبران کنند و نتيجه را به مردم اعالم کنيم. مهدي 

و یاسر براي پيگيری مراجعات مردم و رزمندگان آمدند. 
داد  اطالع  خارجه[  امور  وزارت  آمریکای  و  اروپا  ]معاون  واعظي  ]محمود[  آقاي 
لبنان  مسائل  که  خواسته اند  و  کرده  مراجعه  جمعي  دسته  غربي  دولت هاي  سفراي  که 
و گروگان ها و روابط ایران با آمریکا و انگليس و قطعنامه، یکجا بررسي و حل شود و 
خودش جواب داده بود که اول بدون قيد و شرط، شيخ ]عبدالکریم[ عبيد ]امام جمعه 
روستای جبشيت لبنان[ آزاد شود. گفتم درست نبوده که خودش اظهار نظر کند. بایستي 
جواب نمي داده تا از مسئوالن باال نظر بخواهد. با رهبري هم در این مورد صحبت کردم؛ 

ایشان هم مثل من نظر داشتند.
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آقاي موسوي خوئيني ها ]دادستان کل کشور[ ، تلفني گفت معطل ماندن تکليف کار 
آقاي موسوي اردبيلي درست نيست. بهتر است زودتر وضع روشن شود. شب تا ساعت نه 

ونيم در دفترم کار کردم و خسته به خانه آمدم. شام خوردم و خوابيدم.

چهارشنبه 18 مرداد       6 محرم 1410                  9 آگوست   1989

در اخبار صبح، خبر مخالفت آمریکا با آزاد کردن اموال مسدود شده ما در مقابل آزادي 
ملل درخصوص ضرورت آزادي  فرستاده سازمان  آقای گلدینگ  اعالن  و  گروگان ها 
بدون قيد و شرط شيخ عبيد آمده بود. به مجلس رفتم. گزارش ها را خواندم و کارهاي 

دفتر را انجام دادم.
آقاي ]مرتضی[ الویري ]رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس[ آمد و درباره برنامه 
پنجساله و بعضي از وزراي کابينه صحبت کرد. آقاي ]علی[ فالحيان آمد. درباره وزارت 
اطالعات صحبت شد و پيام معاونان وزارت را آورد که یا اصرار کنيم آقاي ري شهري 

بماند و یا خود فالحيان را منصوب کنيم. 
وحدت  تحکيم  اعضاي  از  آمد.  کشور  دامداري  مسئول  صفاریان  ]عليرضا[  دکتر 
است. وزیر کشاورزي را تأیيد کرد و خواستار یکپارچه شدن مسئوليت دام و طيور شد؛ 
بين  جهاد سازندگی و کشاورزي تقسيم شده است. او خواستار کمک  این دو اکنون 
کردن بيشتر به بخش دامداري شد. مدعي است مرغداري ها با گرفتن دانه، کل نياز را 
آمد.  بدنی[  تربيت  سازمان  ]رئيس  داودی شمسي  ]سيداسماعيل[  آقاي  مي کنند.  تأمين 

نظراتي درباره تشکيالت و برنامه ها و ورزش و کابينه داد. 
کردن  فعال  و  پنجساله  برنامه  درباره  آمد.  نوربخش  ]محسن[  دکتر  آقاي  عصر 
کارخانه ها و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مذاکره شد؛ تفاهم داشتيم. آقاي ]مصطفی[ 
ميرسليم آمد. با هم به جلسه ترحيم والده آقاي خامنه اي در مسجد شهيد مطهري رفتيم. 
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در رفت و برگشت درباره امور کشور نظراتي را داد. تکيه بر واگذاري کارها به مردم 
در صنعت، کشاورزي، تجارت و آموزش داشت. گفت استخاره کرده در نهاد ]ریاست 
جمهوری[ بماند، بد آمده است. گفتم به اسم مشاورت ]رئيس جمهور[ باشد، ولي مشاور 

عالي نداریم. 
آقاي محسن رضایي]فرمانده کل سپاه[  برای بودجه بيشتر براي سپاه استمداد کرد. 
گفتم از امکانات مهندسي سپاه براي سازندگي استفاده کنند. مخصوصاً اتوبان تهران – 
تبریز و تونل ایالم را گفتم. با ارتش تفاهم کنند که وزارت و ستاد را تقسيم  نمایند که 

غير نظامي نياوریم. ساعت ده شب به خانه آمدم.

پنجشنبه 19 مرداد       7 محرم 1410                  10 آگوست   1989

احتمال  و  گروگان ها  و  لبنان  مسأله  گزارش ها  در  رسيدم.  مجلس  به  صبح  نه  ساعت 
همکاري ایران  و آمریکا جاي بلندي دارد. آقاي ]مهدی[ کروبي تالش داشت که از 
اعضای کابينه ام مطلع شود. از سپاه به خاطر انتقاد از عملکرد بنياد شهيد گله داشت و از 
من مي خواست که از او دفاع کنم؛ کمي نگران انتخابات هيأت رئيسه مجلس بعد از من 

است.
]آقای شيخ یداهلل ابراهيم نياز[ رهبر تيجاني هاي آفریقا همراه هيأت همراهش آمدند. 
توضيحاتي درباره فرقه تيجاني داد؛ ویژگي آنها تّقيد به ذکر و ورد، شبيه صوفيه است. 
از مذهب مالکي هستند. آقاي رئيس زاده آمد. مطابق معمول تذکراتي درباره خط مشي 

و همکاران داد. 
آقاي ]ابراهيم[ اصغرزاده ]نماینده تهران[ آمد. ضمن ابراز وفاداري، توصيه هایي در 
جهت جامعيت کابينه و توجه به خط رادیکال و مخصوصاً آقاي ]سيد محمد موسوی[ 
خوئيني ها داشت. در مورد رئيس قوه قضائيه اظهار نگراني داشت و تأکيد کرد که آقاي 
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به  داشت  نظر  مشخصاً  نمود؛  مشورت  احزاب  تصویب  درباره  بمانند.  اردبيلي  موسوي 
ميثمي ها ]= لطف اهلل ميثمی[ و بابک زهرائي ]رهبر حزب کارگران سوسياليست[ اجازه 
فعاليت بدهيم و از ]سيد علی اکبر محتشمی پور[ وزیر کشور به خاطر تالش براي حذف 
نهضت آزادي  تقاضاي  اوگفت وزارت کشور مي خواهد  انتقاد داشت.  نهضت آزادي 

براي تشکيل حزب را مردود اعالن کند؛ گفتم عجله نشود. 
یا  و  ري شهري  آقاي  ماندن  بر  اصرار  و  آمدند  اطالعات  وزارت  معاونان  عصر 
گروه  از  قاچاق  فرش هاي  عظيم  انبار  کشف  خبر  و  داشتند  فالحيان  آقاي  جایگزیني 
جاللي و علوي را دادند. آقاي اردیبهشت مدیر عامل سازمان غله آمد. از کيفيت خرید 
گندم و نبودن مسئول مشخص براي نان و تخلف هاي کارخانه هاي آرد به عنوان مشکل 
کار انتقاد داشت و راه حل را توسعه خبازي هاي ماشيني مي داند. گفتم برنامه اش را تا یک 

هفته دیگر بياورد.
فعال کردن کارخانه ها تکميل  برنامه اش را جهت  آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي آمد. 
نيروهاي  مهندسي  امکانات  از  استفاده  درباره  آمد.  فروزنده  ]محمد[  آقاي  است.  کرده 
تبریز را  اتوبان تهران -  مسلح در کارهاي عمراني کشوري صحبت شد؛  گفتم پروژه 

بردارند.

جمعه 20 مرداد       8 محرم 1410                       11 آگوست   1989

در منزل ماندم. عفت از رفسنجان تلفني سالمتي خودش و کسالت حاجيه والده را خبر 
داد. بيشتر وقت به استراحت و مطالعه گذشت. آقاي ]عبدالمجيد[ معادیخواه آمد. ترجمه 
تلفني خواست که  البالغه را که تکميل و آماده چاپ کرده، آورد. دکتر والیتي  نهج 
براي اعزام هواپيماي 747 براي بردن امکانات به لبنان تأکيد کنم. گفتم به پاکستان براي 

استرداد منافق قاتل فشار بياورند. 
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شب بچه ها براي مراسم عزاداري رفتند و من تنها شام خوردم و خوابيدم. با رهبري 
قوه  ]رئيس  اردبيلي  موسوي  آقاي  با  خودشان  مذاکره  جریان  کردیم.  مذاکره  تلفني 

قضائيه[ را تعریف کردند. 

شنبه 21 مرداد       9 محرم 1410                          12 آگوست   1989

خصوص  این  در  آمریکا  و  ایران  همکاري  و  گروگان ها  و  لبنان  مسأله  گزارش ها  در 
جاي زیادي دارد. آمریکایي ها در تبليغات براي مذاکره با ایران زمينه سازي مي کنند و 
مخصوصاً براي وساطت پاکستان تکيه دارند. احمدآقا آمد. درباره کابينه مذاکره کردیم. 
قوه قضائي.  یا در رأس  و  باشد  یا در کابينه  ]موسوی[ خوئيني ها  دارد که آقاي  اصرار 

نگرانند که قوه  قضائيه به دست آن خط بيفتد. 
عصر و شب هم به مطالعه و استراحت و ورزش گذشت. با کم کردن دارو معلوم شد 
هنوز درد کمر و پایم تمام نشده است. دکتر والیتي اطالع داد که آقاي گورباچف در 
مسکو نيست. به مرخصي رفته و روس ها گفته اند پيام خصوصي من را ]ادوارد[ شوارد 
نادزه ]وزیر امور خارجه[ تحویل مي گيرد که بر این اساس ترجيح دادیم سفيرمان  برود،  

نه وزیر خارجه. 
آقاي فروزنده اطالع داد که قرار گذاشته اند، فردا جلسه اي از سران ارتش و سپاه براي 
مذاکره پيرامون پيشنهاد تفاهم بر سر تقسيم وزارت ]سپاه[ و ستاد تشکيل دهند. قباًل آقاي 

]محسن[ رضایي گله کرده بود که ارتشي ها طفره مي روند.
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یکشنبه 22 مرداد      10 محرم 1410                   13 آگوست   1989

امروز احساس بقاي درد پا و کمر بيشتر است؛ به خاطر نخوردن دارو در شب گذشته. 
آقاي  عاشورا[  ]امروز  گذشته،  سال هاي  برخالف  نيست.  مهمي  مطلب  گزارش ها  در 
حسينيه  در  روضه  جاي  به  امسال  چون  نيامد.  مصيبت  ذکر  براي  کوثري  ]سيدعباس[ 

جماران، در کنار مرقد امام مراسم داشتند.
عصر آقاي ]محمدحسن[ رحيميان ]از اعضای دفتر امام خمينی[ آمد. مقداري ارز و 
طالي اهدائي خارجيان براي جمهوري اسالمي را آورد و در خصوص احتمال منزوي 

شدن خط » ]مجمع[ روحانيون مبارز« اظهار نگراني کرد و از من استمداد نمود. 
آقاي ]محمد[ فروزنده اطالع داد که جلسه مشترک سران ارتش و سپاه براي تقسيم 
ارائه  ناقصي  پيشنهادهای  و  نرسيده  روشني  نتيجه  به  ستاد  ریاست  و  وزارت  سمت  دو 
کرده اند. از  مشهد تلفني اطالع دادند که اخوي محمود که آنجا است، تلفني تهدید به 
مرگ شده. ترسيده و تقاضا داشت که او را با حفاظت به فرودگاه ببرند. ناهار برایمان از 

غذاهاي نذري عاشورا آوردند. کمي هم براي شب مانده است. 
آقاي ]سيدکمال[ خرازي، تلفني گفت تبليغات غربي ها براي گروگان ها زیاد است و 
ما ساکتيم. گفتم مشورت کنند و تبليغاتي در جهت مظلوميتمان درخصوص مسدود بودن 
اموالمان در آمریکا  به راه بياندازند و توضيح بدهند که مسائل لبنان ربطي به ما ندارد و 
این سئوال را جا بيندازند که علت  انتظار شفاعت با جار و جنجال نمي سازد و مشخصاً 

مسدود شدن اموال ما چيست؟ 

دوشنبه 23 مرداد       11 محرم 1410               14 آگوست   1989

مقر  به  را خواندم.  نه گزارش ها  تا  ساعت  رسيدم.  به مجلس  ونيم صبح  ساعت هشت 
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ریاست جمهوري رفتم. وضع اتاق ها و تأسيسات و امکانات را دیدم و دستور ترتيب کار 
را دادم. از محل استقرار رهبري هم بازدید کردم. ساعت یازده به دفترم برگشتم. 

دکتر ]مصطفی[ معين آمد. درباره وزارت علوم مذاکره شد. آقاي مهندس ]محمدرضا[ 
امور  براي  نمایندگان  از  مذاکره کردیم. جمعي  وزارت صنایع  درباره  آمد.  نعمت زاده 
نوري آمد. درباره کابينه مذاکره  کابينه و دستگاه قضائي مراجعه کردند. آقاي عبداهلل 

شد. طرح تشکيالت ریاست جمهوري را آورد. 
پيامي براي گورباچف تهيه شد که توسط آقاي ]ناصر حيرانی[ نوبري ]سفير جمهوری 
اسالمی در مسکو[ فرستادم. شب رفتم، حرم امام را  زیارت کردم و در روضه شرکت 
نمودم. ساعت ده به مجلس برگشتم. شام خوردم و خوابيدم. عصر هيأت رئيسه مجلس 
جلسه داشت. درباره کيفيت اداره مجلس فردا و روزهاي بعد تا تشکيل کابينه، برنامه را 

مشخص کردیم.

سه شنبه 24 مرداد      12 محرم 1410                   15 آگوست   1989

در  داد.  انجام  را  دیروز  مانده  عقب  کارهاي  ونيم  هفت  ساعت  تا  صبح  نماز  از  بعد 
و  کرده  دلسرد  را  آنها  آمریکا1  مورد  در  خامنه اي  آیت اهلل  دیروز  اظهارات  گزارش ها 
بعد از  اولين جلسه مجلس  به اختالف نظر و تقویت موضع رادیکال ها کرده اند.  تفسير 
تعطيالت تشکيل شد. قبل از دستور توضيح کوتاهي دادم2. درباره اینکه آخرین جلسه در 

1- آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در اجتماع گروهی از خانواده های 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 سياست خود را بر دروغ و فریب و خيانت استوار کرده و 

حمایت از رژیم پليد صهيونيستی و ظلم به ملل مستضعف جهان را ادامه می دهد، امکان مذاکره و برقراری روابط ميان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 

وجود ندارد و ما آن را شدیداً رد می کنيم.«

2- آقای هاشمی از همه نمایندگان مجلس که در این مدت با ایشان همکاری صميمانه کرده اند، تشکر و سپاسگزاری نمود و گفت: »از شما نمایندگان 

مجلس می خواهم که مانند گذشته یکپارچه و با هم متحد باشيد و ما هم در کنار شما خواهيم بود که به مسایل کشور رسيدگی کنيم. البته من درباره 
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ریاست 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. تصميم شان 
را در مورد نصب آقاي ]محمد[ یزدي اعالن کردند و درباره تمام اعضاي کابينه توافق 
کامل شد.  به مجلس برگشتم. آخر جلسه صحبت کوتاهي کردم1 و از ریاست مجلس 

استعفاء دادم. بعد از نماز ظهر با کارکنان مجلس صحبت و خداحافظي نمودم. 
عصر آقاي ]محسن[ نوربخش آمد. درباره برنامه اقتصادي و بعضي از وزرا صحبت 
نژادحسينيان آمد. درباره  وزارت صنایع سنگين صحبت شد. آقاي  ]هادی[  شد. آقاي 
در  طرح  آماده  و  تهيه  را  وزرا  حال  شرح  و  برنامه  که  گفتم  آمد.  مهاجراني  ]عطاءاله[ 

مجلس نماید. 
جمعي از نمایندگان رادیکال آمدند. از نصب آقاي ]محمد[ یزدي و از استفعاي آقاي 
موسوي اردبيلي اظهار نگراني کردند. آقاي ]علی اکبر[ ناطق نوري آمد. درباره ریاست 
براي  امامي کاشاني آمد.  انتخابات است، صحبت کرد. آقاي ]محمد[  فردا  مجلس که 

کارها، برنامه ها و اهداف مسائلی دارم و کارهایی را که دنبال خواهم کرد، اینها را در بحث های بعدی بيان خواهم کرد. چون صحبت هایی در مراسم 

تحليف داریم و همچنين سخنانی در معرفی کابينه خواهيم داشت که هر یک از آنها فصل جداگانه ای است.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

نطق های پيش از دستور سال 1368، جلد ششم،«  دفتر نشر معارف انقالب، 1388.

1- در بخشی از این سخنرانی آمده است: »این جلسه، آخرین جلسه ای است که ما خدمت نمایندگان بزرگوار هستيم و آخرین لحظاتی است که با هم 

کار می کنيم و من عميقاً متأسفم از اینکه محيط خوب مجلس را ترک می کنم و همين طور که جای دیگری هم تعبير کرده ام، احساس یک نفر تبعيدی 

را دارم و فکر می کنم از جایی که با آن مأنوسم و به آن عالقه مندم، بدون احساس مثبت از آنجا می روم. وضع این گونه پيش آمد که ما در مشاورت ها با 

شخصيت های کشور، قباًل خدمت حضرت امام امت رضوان اهلل تعالی عليه و هم رهبری معظم مان به این نتيجه رسيدیم که بنا به تکليف مان و وظيفه مان،  

باید از اینجا برویم و مردم هم رأی دادند. من صميمانه از شما تشکر می کنم که در انتخابات از من حمایت کردید. من بسياری چيزها را که در دوران 

بعد از انقالب در وجودم اندوختم، منشأ آن را از مجلس می دانم و اگر این امتياز را برادر شهيدمان آقای رجایی قباًل نگرفته بودند که خودشان را فرزند 

مجلس خطاب کردند، من هم چنين 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 می توانم باشم و خودم می دانم که چه مقدار از محيط مجلس و نمایندگان مجلس در این دوره ها استفاده کردم و بهره بردم 

و اميدوارم که خداوند توفيق 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 وظيفه همه ماست و وظيفه همه مسلمانان است که نسبت به مجلس، صميمی و وفادار باشند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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حذف افراطي ها از کابينه و مدارا در سياست خارجي توصيه کرد. مالحظاتي نسبت به 
اظهارات دیروز آقاي خامنه اي عليه آمریکا داشت. 

تا ساعت هشت شب در دفترم کار کردم. به باشگاه وزارت مخابرات به عنوان معالجه 
رفتم. آقاي ]محمد[ غرضي هم آمده بود. از استخر و سوناي مرطوب و خشک و آب 
استفاده کارکنان مخابرات درست  براي  را  باشگاه  استفاده کردم.  گرم و سرد و دوش 
کرده اند. شصت و پنج ميليون تومان تمام شده،  ضمن استفاده حدود یک ساعت طول 

کشيد که آقاي غرضي برنامه هاي توسعه پست و تلفن و ماهواره را توضيح داد.

چهارشنبه 25 مرداد       13 محرم 1410             16 آگوست   1989

در اثر سوناي دیشب کمي بهتر بودم. کمي پياده روي و ورزش و استماع اخبار داشتم. 
با  ]رئيس جمهور آمریکا[ گفته که سياست آمریکا در آینده خصومت  ]جورج[ بوش 
ایران نيست. ساعت هشت و نيم به مجلس رسيدم. به دفترم رفتم.  به مذاکرات مجلس 
رادیوگوش دادم. انتخابات براي رئيس انجام شد. آقاي ]مهدی[ کروبي با 145 رأي در 
مقابل 92 رأي آقاي ]علی اکبر[ ناطق نوري انتخاب شد. آقاي ]محمد[ اشرفي اصفهاني 
]محمد[  آقاي  کرد.  صحبت  محتشمي  آقاي  از  حمایت  به  کشور  وزارت  درباره  آمد. 

ميرمحمدي براي امور دفترم در ریاست جمهوري آمد. 
براي  و  استمداد کرد  جانبازان  بنياد  بودجه  براي کسري  و  آمد  وزیر  نخست  آقاي 
مشاورت و گرفتن حکمي از من اظهار آمادگي کرد. دکتر ]هادی[ منافي ]رئيس سازمان 
حفاظت محيط زیست[ آمد و براي تقویت محيط زیست استمداد کرد. عصر با محافظان 
مجلس براي خداحافظي جلسه داشتم1. مسئول حراست آمد. از سوء استفاده بعضي از 
1- آقای هاشمی در دیدار تودیع با گروهی از اعضای حفاظت مجلس شورای اسالمی با تأکيد بر دقت نظر و هوشياری برادران پاسدار، اظهار داشت: 
»مجلس شورای اسالمي یکی از محورهای اساسی کشور محسوب می شود. یکی از جاهایی که دشمنان ما نسبت به آن حساس هستند مجلس است.  
آینده هم مجلس مرکز رفت و آمد  داده اید. در  انجام  را شما و دوستان گرامي تان  این کار  و  ارزشی است  با  بسيار  کار  انصافاً  از مجلس،  حفاظت 



271

کارکنان مجلس گفت که گفتم پيگيري شود. 
فرهادي آمدند. عده اي  ]محمد[  آقاي دکتر  براي سفارش  عالي  کميسيون آموزش 
از نمایندگان به طور متفرق براي مسائل کابينه و وزرا آمدند. آقاي ]جواد[ اژه اي داماد 
آقاي بهشتي براي ابراز آمادگي براي همکاري آمد. شب به سوناي مخابرات رفتم و به 

خانه آمدم. 
یاسر در کنکور نفر 96 در سهميه رزمندگان شده است. اهل خانه خوشحال اند. آقاي 
]حسين[ مرعشي استاندار کرمان براي امور امنيتي آمد. از ضعف کميته و عدم هماهنگي 
سپاه مطالبي گفت و براي رفتن به سيستان و بلوچستان ]به عنوان استاندار[ اظهار آمادگي 

کرد.

پنجشنبه 26 مرداد      14 محرم 1410                   17 آگوست   1989

ساعت هفت ونيم صبح به مجلس رسيدم. گزارش ها را خواندم. استعفاي رهبري از سمت 
ریاست جمهوري رسيد که در مراسم تحليف مطرح شود. همراه احمدآقا و آقاي ]محمد[ 
یزدي به جلسه رسمي براي تحليف رفتيم. آقایان موسوی اردبيلي و موسوي خوئيني ها 
هم بودند. به نظر مي رسد از جایگزیني آقاي یزدي ناراحتند. آقاي کروبي ]رئيس مجلس 
شورای اسالمی[ مقدمتاً درباره من صحبت کرد1. سپس آقاي یزدي2 و پس از آن خودم 
شخصيت های اصلی کشور خواهد بود، لذا شما باید کمال دقت و هوشياری تان را برای حفاظت از اینجا به کار ببرید.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی 

رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- آقای مهدی کروبی رئيس مجلس شورای اسالمی گفت: »شخصيت آقای هاشمی رفسنجانی همواره مورد توجه امام خمينی)ره( بوده و طی ده 
سال گذشته، امور بسيار مهم و کليدی را به عهده داشتند. از این شخصيت با این چهره بارز در این مردم، اميد فراوانی به وجود آمده و مردم انتظار حل 
معضالت اجتماعی، اقتصادی و سياسی کشور و نيز مقابله با توطئه ها و شيطنت ها را از ایشان دارند، اما باید توجه داشت که همه مشکالت یک شبه حل 

نخواهد شد و القای این مسأله، خود یک شيطنت است.«

2- آیت اهلل یزدی در سخنان خود گفت: »آقای هاشمی وقتی در پست ریاست مجلس انجام وظيفه می فرمودند و حقاً این نهاد عظيم و بزرگ نظام را 

اداره می فرمودند و من خود افتخار همکاری و معاونت ایشان را در دو دوره مجلس داشتم، شاهد بسياری از ریزه کاری ها و ظرافت ها و رعایت مسایل 
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بعد از اداي سوگند مفصاًل صحبت کردم1. 
با دکتر ]حسن[  روحاني درباره وزارت دادگستري و سمت دیگري ]= دبير شورای 
عالی امنيت ملی[ صحبت شد. دومي را ترجيح مي دهد. به دفترم رفتم و وسائل شخصي ام 
را جمع کردم.  با اعضاي دفترم خداحافظي نمودم. در دفتر ریاست جمهوري مستقر شدم. 
اعضاي دفتر، گوسفندي هنگام ورود ذبح کردند و با آیت اهلل خامنه اي که منتظرم بودند، 

مقداري صحبت کردیم. 
در مجلس، اصالح آئين نامه بررسي کابينه به عمل آمد و کار تصویب وزرا را مشکل 
کرد. هم رأي را مخفي و هم زمان صحبت را زیاد کرد و هم فاصله معرفي تا شروع بحث 

را که هر سه مشکل زا است؛ عماًل ده روز کشور را راکد مي گذارد. 
تفکيک  صرف  مدتي  داشتم.  خأ  احساس  و  بود  نامأنوس  من  براي  جدید  محل 
اسنادي که از مجلس برده بودم و تنظيم ميز و اتاق شد. بعد از ظهر هم خوابم نبرد. عصر 
خسته بودم. دکتر ]حسن[ حبيبی و ]عطاءاله[ مهاجراني آمدند. درباره تنظيم برنامه و شرح 

حال وزراي پيشنهادي مذاکره شد. 
دکتر والیتي و آقای ]ناصرحيرانی[  نوبري سفيرمان در شوروي آمدند. آقاي نوبري 

دقيق حقوقی، انسانی و اسالمی بودم. آشنایی به مسایل سياسی، اجتماعی، مدیریت و اجرایی و از همه باالتر مسایل اسالمی و مبانی احکام اسالم و تجربه 

و عمل در این آشنایی از خصایص و امتيازات باالیی است که آقای هاشمی دارند. «

1- در بخشی از این سخنرانی آمده است: »من قسم خوردم که وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور باشم و ترویج دین و اخالق و پشتيبانی از حق 

و گسترش عدالت کنم و از هرگونه خود کامگی بپرهيزم که این مسئوليت بسيار بزرگی است. برای کسی که رئيس جمهور است، با این امکانات و 

قدرتی که در اصالحات قانون اساسی آمده واقعاً تکليف بزرگی است. البته من شخصاً هميشه از خود کامگی و دیکتاتوری متنفر بودم. فکر می کنم که 

در محيط آزاد و آزاد منشی و احساس امنيت مردم می شود، کار کرد. ما هر مقدار آزادی مردم را به ناحق محدود کنيم، ضرر می کنيم. ممکن است 

آدم لحظه ای فکر کند، موفق و پيروز شده و شکست داده است، اما در دراز مدت تحقيقاً ضرر می کند. آزادی ثمره خون های پاکی است که در دنيا 

ریخته شده و تالش های عظيمی که انسان های صالح در سراسر تاریخ به عمل آورده اند و خودکامگی، بدترین درد انسان هاست. شاید اگر آدم یک 

وسيله ای داشت که می توانست جنایات تاریخ را تقسيم بندی کند، اکثریت عظيم جنایات به خود کامه ها  و دیکتاتورهای تاریخ مربوط می شود که از 

امکانات دیگران استفاده می کنند. من عميقاً متنفرم اما  باید دعا کرد و از خداوند استمداد کرد که آدم به لجن زار خود کامگی کشيده نشود و از آزادی 

و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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شرح سفر به شوروي و رفتن به ساحل دریاي سياه محل استراحت سران شوروي و مالقات 
با ]ادوارد شوارد[ نادزه و  تحویل پيام من و مذاکرات و انتقال پيام من به گورباچف و 
استقبال گرم روس ها و دادن جواب مثبت به درخواست ما را داد. موافقت کرده اند که 
سریعاً چند سایت ]موشک[ سام 5 و تعدادي ]هواپيمای[ ميگ 29 تحویل بدهند و مشکل 
را در کيفيت آموزش و راه اندازي دانسته اند. قرار شد پس از مشورت با رهبري تصميم 

بگيریم. 
دکتر والیتي شرح سفر به سوریه و گرفتن قيمت سالح هاي روسي که خریده اند، داد 
وزیر خارجه پاکستان به مالقات آمد. پيام آمریکایي ها درباره تمایل به حسن روابط با 
ایران را داد و من مفصاًل صحبت کردم و اشکاالت کار که عمدتا متوجه آمریکایي ها 
است، توضيح دادم1.  با مشورت با وزیر خارجه و آیت اهلل خامنه اي خبر را پخش کردیم. 

1- در این مالقات، آقاي صاحب زاده یعقوب خان با تقدیم پيام تبریک رئيس جمهور و نخست وزیر کشورش به مناسبت انتخاب آقای هاشمی به 

ریاست جمهوری اظهار داشت: »بسيار مفتخرم که افتخار حضور در مجلس شورای اسالمی و مراسم تحليف ریاست جمهوری حضرتعالی را پيدا 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 توفيق جمهوری اسالمی ایران در تالش برای حل مسأله لبنان افزود: »پاکستان هيچ گاه نمی خواهد به عنوان یک واسطه در 

مراسم تحلیف ریاست جمهوری
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قضيه گروگان ها عمل کند و غربی ها هم این موضع را می دانند، ولی از ما خواسته شده که برای نجات جان گروگان ها از شما تقاضای کمک کنيم.«

سپس آقای هاشمی با تشکر از پيام محبت آميز رئيس جمهور و نخست وزیر پاکستان و تأکيد بر همبستگی عميق دو کشور،  با اشاره به قضایای اخير لبنان 

گفت: » در مورد درگيری های اخير لبنان، ما واقعاً متأثریم. ما معتقدیم خون هایی که در افغانستان و لبنان بر زمين ریخته می شود، به تحریک عواملی است 

که عوامل اصلی اند و در خارج این دو کشور هستند. سياست اصلی ما این است تالش کنيم که در دو کشور خونریزی متوقف شود و مردم مسلمان هر 

دو کشور حق تعيين سرنوشت خود را به دست آورند. حاال هر کشوری با ما در این راه آماده همکاری باشد، ما نيز آماده همکاری هستيم. خوشبختانه در 

مورد افغانستان قدم های مفيدی برداشته شده و با گروه ها و جناح های مختلف افغانستان مذاکراتی صورت گرفته و وضع خوبی پيش می رود، ولی لبنان 

مسأله پيچيده تری از افغانستان دارد.« آقاي هاشمی با تأکيد بر اینکه ما همواره حرف هایمان را در مورد آمریکایی ها از طریق رسانه ها و مصاحبه ها اعالم 

کرده ایم، افزود: »هم آمریکایی ها و هم مردم  می دانند که ما چه می گویيم. حرکت آمریکایی ها برای ما خيلی بد منظره است و فکر می کنيم، حتی وقتی 

آنها صحبت از دوستی آینده هم می کنند، با زبانی صحبت می کنند که قابل شنيدن نيست. آنها هنوز فکر می کنند با زبان قلدری و از موضع کشور مسلط 

می توانند صحبت کنند. در قضایای لبنان، آمریکایی ها مسایل را با هم مخلوط می کنند. یک مسأله این است که ما گروگان گيری را محکوم مي  کنيم 

و بارها اعالم کرده ایم، ولی می دانيم که بعضی از مردمی که از فرط مظلوميت و بی پناهی متوسل به این کارها می شوند، راهی جز این برای دفاع از 

خودشان ندارند. در این مسأله ما مایليم اگر بتوانيم کمک بکنيم، اما آمریکایی ها تا این مسأله مطرح می شود، فوری این را مربوط می کنند به مذاکرات 

و روابط دو کشور، گروگان های غربی که در لبنان به گروگان گرفته شده اند، باید آنجا بپوسند تا آمریکا از این پل برای اهداف خود استفاده کند. من 

بارها اعالم کرده ام، اگر آمریکا توقع دارد ما در قضيه لبنان کمک کنيم، باید از این حالت خصمانه ای که در عمل عليه ما دارد دست بردارد، تا اینکه 

ما برای کمک به حل مسأله رغبت پيدا کنيم. اصاًل پرونده اموال ایران که در دست آمریکایی هاست، مسأله جدایی است. آمریکا باید جواب بدهد چرا 

اموال ما را مسدود کرده است؟ آقای بوش که عاقل تر از آقای ریگان به نظر می رسد، در همين آخرین بار گفته است ما نمی خواهيم سياست خصمانه ای 

با ایران داشته باشيم. ما این را چه طور باید باور کنيم؟ آمریکا که از ما طلبی ندارد. ما این همه اموال مسدود شده در آمریکا داریم. اجناسی که ده پانزده  

سال است پولش را داده ایم و پول هایی که در بانک های آمریکا داریم و اموال خانواده شاه که آمریکا در گذشته تعهد کرده بود، به ما برگرداند. آمریکا 

در مورد ساقط کردن هواپيمای مسافربری و قتل عام انسان های بيگانه غير از بدهي مادی، بدهی اخالقی دارد و بدهی های فراوانی که در اثر انهدام 

سکوها و تأسيسات نفتی، به ما بدهکار است و باج گيری توأم با اعمال نفوذ در دادگاه های اقتصادی در دنيا و شرکت مستقيم در جنگ عليه ما و تحریک 

اقمارش در منطقه عليه ما،  همه چيزهایی است که مردم ما و دنيا به خوبی آن را می دانند، ولی تا مسأله لبنان مطرح می شود، آمریکا صحبت از روابط با 

ایران می کند. شما تصور بکنيد یک ملت مسلمان انقالبی که نشان داده است ذره ای از آرمانش دست بردار نيست، چگونه می تواند با کسی که قبل و بعد 

از انقالب، این گونه با او برخورد کرده است، حرف بزند.« آقای هاشمی تأکيد کرد: » اگر فقط مسایل انسانی در لبنان مطرح است،  از ما هم گروگان 

گرفته اند و آمریکا نفوذش در گروگانگيرهای شناخته شده بيشتر است تا ما،  نسبت به گروگانگيرهای ناشناخته که هيچ کس آنها را نمی شناسد.  من 

گمان می کنم 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 نيت دارند،  باید مدت ها طول بکشد تا حسن نيت خود را ثابت کنند. ما باور نمی کنيم که اسرائيل بدون 

اجازه آمریکا شيخ عبيد را ربوده باشد. اگر هم بدون اجازه دست به این کار ناشيانه زده است، می دانيم که چنانچه آمریکا موافق نباشد، نمی تواند او 

را نگه دارد. عمل ناشيانه آمریکایی ها این است که خيال می کنند با گرفتن یک حزب اللهی، می توانند بر مردم مسلمان لبنان فشار بياورند. در حالی که 

اینها مردمی هستند که در ماشين پر از بمب و مواد منفجره می نشينند و ماشين را منفجر می کنند، اینها دیگر از زندان و بازداشت ترسی ندارند. این گونه 

انسان ها خود را برای شهادت آماده کرده اند و برای اینکه فکرشان و مظلوميتشان مطرح بشود، از این گونه شهادت طلبی ها استقبال می کنند.  زشت ترین 

شکل حرکت های تجاوز به همسایه، کاری بود که توسط رژیم صهيونيستی انجام شد و آمریکا و غربی ها با سکوت خود آن را تأیيد کردند. ما معتقدیم 

اگر می خواهند این مسأئل حل شود، باید اصل مسأله لبنان یعنی به رسميت شناخته شدن حق حاکميت مردم لبنان حل شود، یعنی حکومتی بر اساس 

خواست اکثریت مردم لبنان تشکيل شود تا دیگر چنين مسائلی در آنجا وجود نداشته باشد.  امروز هيچ کس در لبنان جوابگو نيست. گناهش هم به گردن 

کسانی است که می خواهند امتياز طائفه ای زمان استعمار را تحکيم کنند و باید دموکراسی مورد تبليغ غربی ها که اکثریت را قبول دارند، تحقق یابد.«
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مهم  فرمانده  شاه مسعود  احمد  با  دیدار  و  افغانستان  به  سفر  شرح  آمد.  خليلي  امير 
مجاهدین را داد. راه طوالني با حيوان و پياده و ماشين تا دره پنجشير رفته اند. از نتيجه 
مذاکرات راضي است. آقاي ]مهدی[ کروبي ]رئيس مجلس شورای اسالمی[ آمد. درباره 
کابينه و وضع مجلس صحبت شد. از انتصاب آقاي ]محمد[ یزدي ]رئيس قوه قضائيه[ 
ناراضي اند، همچنين از وضع دفتر آیت اهلل خامنه اي که به عقيده آنها بيشتر از نيروهاي 

محافظه کار استفاده مي شود. 
آقاي خامنه اي 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 سياست ها هم صحبت شد. به خانه آمدم. خسته بودم و پا هم درد دارد.

مالقات با وزیر امور خارجه پاکستان
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جمعه 27 مرداد       15 محرم 1410                    18 آگوست   1989

آمد.  نوري  عبداهلل  آقاي  عصر  گذشت.  واستراحت  مطالعه  به  وقتم  بودم.  منزل  در 
وزارت کشور صحبت  درباره  و  آورد  ریاست جمهوري  تشکيالت  براي  پيشنهادهایي 
شد. کمي نگران است که دوستانش به خاطر جایگزیني ایشان به جاي آقاي محتشمي، 

از ایشان برنجند.

شنبه 28 مرداد       16 محرم 1410                       19 آگوست   1989

اول وقت به دفتر ریاست جمهور آمدم. ساختمان نامرتب است و بخشي از وسائل به مقر 
رهبري منتقل شده و اصوالً هم کم بوده. با محيط انس ندارم. کارکنان هم کم اند. بخشي 
از آنها به دفتر رهبري رفته اند. از حرکت مجلس در تغيير آئين نامه هم ناراحتم؛. زیرا 

تصویب کابينه را مشکل مي کند.
ابقای آقاي  تقاضاي  نمایندگان درخصوص  نامه  متن  آقاي ]حسين[ محلوجي آمد. 
جعلي  امضاها  از  تعدادي  است  مدعي  خواست1.  را  کشور[  وزیر  سمت  ]در  محتشمي 

این شرح است: »جناب حجت االسالم والمسلمين  به  نامه  ابقای وزیر کشور شدند. متن  از رئيس جمهور خواستار  نمایندگان مجلس  از  نفر   138 -1

آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران،  با سالم و تحيات وافره به استحضار می رساند، حال که بحمداهلل حضرتعالی از طرف 

ملت رشيد و سلحشور ایران،  متصدی مسئوليت خطير ریاست جمهوری شده اید و تکليف سنگين اداره نظام اداری کشور که به حق زیبنده و در خور 

شخصيت برجسته و چهره محبوب و شجاعی همچون شما بوده و هست، به عهده با کفایت شما گذاشته شده است، ضرورت حضور نيروهای توانمند 

و کارآ در کابينه حضرتعالی و همکاری بی شائبه آنان با شما اجتناب ناپذیر است. حضور جناب حجت االسالم والمسلمين آقای محتشمی به عنوان وزیر 

کشور در دولت آینده، تأکيدی براین ضرورت و احترام به چهره مبارز، درد آشنا و رنج دیده است که امام عزیز )قدس سره الشریف( او را از دوستان 

خود می خواند و فرمود که وی از هوش سيال و تدین وافری برخوردار است و از طرف دیگر حساسيت فراوان استکبار جهانی و دشمنان انقالب نسبت 

به ایشان و اميد آنها به اینکه شاهد حذف چنين افرادی از صحنه سياسی و اجرایی کشور باشند، امضا کنندگان ذیل الزم می دانند، پيشنهاد 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 رسيده باشند، 

ليکن ما حسب وظيفه و تکليف آنچه را به مصلحت دولت و نظام می دانيم به عرض رساندیم.(«
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است،  منجمله امضاي آقاي ]عيسی[ والئي ]رئيس کميسيون بازرگانی[ که اکنون خودش 
در کاناداست؛ قصد افشاگري دارند.

آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري آمد و انتقال حساب هاي 222 که قباًل یک 
به محض  به رادیوي مجلس گوش مي دادم که  بوده است.  با نخست وزیر  امضاي آن 
تصویب ماده مربوط در طرح ادغام وزارتخانه هاي سپاه و دفاع، نامه معرفي کابينه را امضا 
نمایم. حدود ظهر نامه را امضاء کردم و ليست 22 وزیر  پيشنهادي را به مجلس فرستادم. 

سرعت عمل در معرفي کابينه به محض آمادگي مجلس، جالب است1. 
مسئوالن بخش هاي مختلف نهاد ریاست جمهوري آمدند و هر یک کار و مسئوليت 
خود را توضيح دادند؛ کار مهمي ندارند. به خاطر وظایف سازمانی،  ریاست جمهوري 

در گذشته تشریفاتي و اجرایی بود. 

1-  نامه  رئيس جمهور به این شرح قرائت شد: بسمه تعالی - ریاست محترم مجلس شورای اسالمی،  سالم عليکم،  براساس اصول 87 و 133 و 160 

قانون اساسی جمهوری اسالمي ایران، بدینوسيله  اسامی تعداد 22 نفر که به عنوان هيأت وزیران تعيين گردیده اند، جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس 

شورای اسالمي به شرح ذیل معرفی می شوند: 1 - وزارت آموزش و پرورش، دکتر محمد علی نجفی. 2 - وزارت اطالعات، حجت االسالم علی فالحيان. 

3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر محسن نوربخش. 4 - وزارت امور خارجه، دکتر علی اکبر والیتی. 5 - وزارت بازرگانی، عبدالحسين وهاجی. 

6 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دکتر ایرج فاضل. 7 - وزارت پست و تلگراف و تلفن. مهندس سيد محمد غرضی. 8 - وزارت جهاد 

سازندگی، غالمرضا فروزش. 9 - وزارت دادگستری، حجت االسالم اسماعيل شوشتری. 10 - وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، مهندس اکبر 

ترکان. 11 - وزارت راه و ترابری، مهندس محمد سعيدی کيا. 12 - وزارت صنایع، مهندس محمد رضا نعمت زاده. 13 - وزارت صنایع سنگين، دکتر 

محمد هادی نژاد حسينيان . 14 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دکتر مصطفی معين. 15 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت االسالم سيد محمد 

خاتمی. 16 - وزارت کار و امور اجتماعی، حسين کمالی. 17 - وزارت کشاورزی، دکتر عيسی کالنتری. 18 - وزارت کشور، حجت االسالم عبداهلل 

نوری. 19 - وزارت مسکن و شهر سازی، مهندس سراج الدین کازرونی. 20 - وزارت معادن و فلزات، مهندس حسين محلوج چی. 21 - وزارت نفت، 

مهندس غالمرضا آقازاده. 22 - وزارت نيرو، مهندس بيژن نامدار زنگنه. ضمناً شرح حال وزرا و برنامه دولت پيوست می باشد. اميد است دولت بتواند با 

اعتماد قوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، در سایه عنایت خداوند متعال و پای بندی به آرمان های واالی حضرت امام )قدس سره الشریف( و 

راهنمایی رهبر معظم انقالب در راه انقالب اسالمی و مردم رشيد کشورمان و اعتالی ایران توفيق یابد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور 1368/5/28

با توجه به ليست کابينه، مشاهده می شود که ده تن از وزرای کابينه قبلی در پست های سابق خود ابقا شده اند. این وزرا عبارتند از آقایان: نجفی )آموزش 

و پرورش( والیتی )وزارت امور خارجه(، غرضی )پست و تلگراف و تلفن(، فروزش )جهاد سازندگی(، سعيدی کيا )وزارت راه (، خاتمی )فرهنگ 

و ارشاد اسالمی(، کالنتری )کشاورزی(، کازرونی )مسکن و شهرسازی(، آقازاده )نفت(، زنگنه)نيرو(، ضمناً وهاجی سرپرست وزارت بازرگانی نيز به 

عنوان وزیر بازرگانی معرفی شده است. ضمناً نژادحسينيان، دکتر فاضل و نعمت زاده، سابقاً به عنوان وزیر فعاليت داشته اند. چهار تن از وزرای معرفی 

شده جزو نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسالمي بودند.
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عصر از ساختمان مجاور مقر که در دست تعمير است،  بازدید کردم. سپاه مي خواهد 
آن را بگيرد ولي نهاد خود نيازمند است. شب جلسه سران سه قوه در خدمت رهبري و با 
حضور احمدآقا داشتيم. دکتر والیتي توضيحاتي درباره ميانجيگري سوریه و پاکستان در 
امر گروگان هاي لبنان داد و قرار شد در صورت آزادي اموال ایران در آزادي گروگان ها، 

کمک کنيم. آخر شب به مقر آمدم و خوابيدم. خانواده هم بودند. 

یکشنبه 29 مرداد       17 محرم 1410                 20 آگوست   1989

اول وقت گزارش ها را خواندم و کارها را انجام دادم. ساعت هشت صبح آقاي موسوي 
اردبيلي آمدند. از برخورد رهبري در خصوص عزل ایشان از ریاست قوه قضائيه و نصب 
آقاي ]محمد[ یزدي ناراحت اند. گفتم تقصير خودتان است که پيشنهاد کناره گيري دادید 
و گرنه شاید آقاي خامنه اي پيشقدم نمي شدند. ایشان گفتند که در مراحل آخر مذاکره، 
اعالن آمادگي براي خدمت یک دوره پنجساله نمودم. گفتم شرط هایي داشتيد. الزم نبود 
شرط  مي کردید. عازم سفر به اروپا براي معالجه و چک آپ است. براي تسهيالت ارزي 
ميرزاده  به دکتر والیتي و  ]= گذرنامه[ همراهان و حفاظت کمک خواستند.  و تذکره 
دستور مقتضي را دادم. پيشنهاد کردم مسئوليت اداره مرکز مطالعات استراتژیک را که 
درصدد ایجاد آن هستيم، بپذیرند؛ پذیرفتند. قرار شد بعداً صحبت کنيم. پيشنهاد عضویت 
در شوراي نگهبان را به شرط اینکه در آنجا بتوانند تحول ایجاد کنند، با افراد جدید قبول 
مي کنند،که معلوم نيست آقاي خامنه اي قبول کنند. پيشنهاد شده که رهبري، ایشان را به 
عضویت شوراي مدیریت حوزه ]علميه[ قم منصوب کنند و در نماز جمعه تهران، نقش 

اصلي به ایشان داده شود. 
در جلسه وزراي پيشنهادي اقتصادي وصنعتي کابينه ام شرکت کردم. آنها براي برنامه 
ميليارد  بود که ساالنه حدود 7  این  بررسي  نتيجه  فعال کردن کارخانه ها جلسه داشتند. 
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دالر ارز الزم است که براي حدود 2/5 ميليارد آن، باید منبعي جدید پيدا کنيم. اعضاي 
بياوریم. آقاي ]مجيد[ قاسمي  باید  با آنها آشنا شدم. پنج نفر هستند. کادر  دفتر آمدند. 
رئيس بانک مرکزي آمد. درباره آینده شغل خودش صحبت شد و نظراتي درباره وضع 

اقتصادي و ارزي ابراز داشت. 
اردبيلي مطرح  ]موسوی[  با آیت اهلل خامنه اي جلسه داشتيم. خواسته هاي آقاي  شب 
شد. در مورد نماز جمعه تا حدودي موافقند. در مورد شوراي مدیریت ]حوزه علميه قم[ 
نياز به بررسي دارد و در مورد شوراي نگهبان با اصل عضویت موافقند. در مورد نيروهاي 
مسلح هم مذاکراتمان مفيد بود. قرار شد ایشان درباره رأي اعتماد نمایندگان مجلس به 

کابينه کمک کنند. براي خواب به دفترم آمدم. اعضاي خانواده هم اینجا هستند.

دوشنبه 30 مرداد       18 محرم 1410                21 آگوست   1989

زیادي روي کنار  تکيه  با شيطنت،  است. غربي ها  دنيا خوب  در  معرفي کابينه  انعکاس 
بعضي  و  ميرحسين موسوی[ نخست وزیر  ]آقای  و  ]علی اکبر[ محتشمي  گذاشتن آقاي 
بزرگ  هدفشان  مي رسد  نظر  به  مي کنند.  غرب  ضد  مدیران  عنوان  به  دیگر  وزراي  از 
کردن افرادي به عنوان اپوزیسيون در مقابل دولت من است. کابينه را معتدل و ميانه رو 

مي خوانند. 
و  برنامه  و  سابق  وزیري  نخست  کارهاي  درباره  مذاکره  براي  حبيبي  ]حسن[  دکتر 
معاونت  ریاست جمهوري آمد. حکم  تشکيالت  و  و سازمان  آینده  شيوه هاي کارهاي 
]اول[ دکتر حبيبي و مهاجراني ]معاون پارلمانی[ را منتشر کردیم و حکم آقاي ميرزاده 
بودجه  از ضعف  نمودیم. دکتر معتمدي آمد. مطابق معمول مقداري  بعد موکول  به  را 
بهداشت گفت. قباًل وقت خواسته بود، نوبتش بعد از معرفي کابينه رسيد. گویا هدفش 

بحث درباره وزیر بهداشت بود که دیگر زمينه اي نداشت. 
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از  جامعي  گزارش  آمد.  دولتي  نهادهاي  تخلفات  تعزیرات  مسئول  مشایخي  آقاي 
استفاده ها در شرکت هاي دولتي و کارخانه هاي دولتي آورد؛ متأسفانه  تخلفات و سوء 
در  دفترم  رئيس  ساداتيان  ]سيدجمال[  آقاي  دهد.  ادامه  را  کارش  شد  قرار  است.  زیاد 
مجلس آمد. ناراحت است از اینکه آقاي ]مهدی[ کروبي، سریعاً ایشان را جواب کرده 
است. گفتم مي تواند به نهاد ریاست جمهوري منتقل شود، ولي نه در سمت ریاست دفتر. 
آقاي موسوي خوئيني ها آمد. خودم ایشان را خواستم. درباره شغل آینده اش صحبت 
گفتم  است.  نکرده  قضائيه  قوه  رئيس  را  ایشان  اینکه  خاطر  به  رنجيده،  رهبري  از  شد. 
نپذیرفت و  نمایند؛  واگذار  ایشان  به  دفتر خودشان کاري  مایل اند در  آیت اهلل خامنه اي 
گفت بنا دارد با انتخابات ميان دوره اي به مجلس برود. پيشنهاد همکاري با نهاد ریاست 
آقاي محسن  را مي پذیرد.  این  بپذیرد،  بنا شد کاري  اگر  دادم. گفت  را هم  جمهوري 
رضایي آمد. درباره مسائل دفتر و امور دیگر و در مورد کار سپاه که بدون اجازه، اموال 

وزارت به نيروها و ستاد منتقل شده، مذاکره کردیم.

سه شنبه 31 مرداد       19 محرم 1410                 22 آگوست   1989

به کابينه هستم1. آقاي  انعکاس و تحليل راجع  در گزارش هاي خارجي همچنان شاهد 

1- رادیو صداي آمریکا درباره آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی چنين گزارش داد: »آقای رفسنجانی زمانی وظایف ریاست جمهوری را  به عهده 

گرفته است که ایران با مشکالت اقتصادی و بحران گروگان های غربی در لبنان روبروست. حتی قبل از قبول وظایف ریاست جمهوری، آقای رفسنجانی 

با اعالم آنکه ایران با گروگانگيری غربی  ها در لبنان هيچ ارتباطی ندارد،  برای دوری جستن از این بحران کوشش کرد، ولی فشارهای بين المللی به خاطر 

جلب کمک ایران در حل این مشکل رو به افزایش نهاد. بيانات او در مورد محکوم کردن قتل گروگان آمریکایی سرهنگ هيگينز، مورد استقبال آمریکا 

قرار گرفت و دولت ایاالت متحده او را به استفاده از نفوذش برای رهایی بقيه گروگان ها ترغيب کرد. گروگانگيران لبناني طرفدار ایران گفتند که 

اعدام سرهنگ هيگينز به خاطر انتقام ربوده شدن شيخ عبيد توسط اسرائيل بوده است. امروز صبح اکبر هاشمی رفسنجانی زمانی مقام ریاست جمهوری 

ایران را به عهده می گيرد که مسئوليت ها و اختيارات ریاست جمهوری افزایش یافته است. در انتخابات هفته گذشته 95 درصد از آرا، ریاست جمهوری 

رفسنجانی و تغيير در قانون اساسی ایران را مورد تأیيد قرار داد که براساس آن قدرت ریاست جمهوری افزایش یافته است. این تغيير در قانون اساسی، 

کنترل و نظارت بيشتر ریاست جمهوری درتعيين بودجه و امور مالی کشور و همچنين تشکيالت امنيتی و نيروهای مسلح کشور را تضمين کرده است. 



281

]حميد[ ميرزاده براي امور کشور آمد. درباره ساختن مدارس و فضاي آموزشي و رفع 
مشکل نان و دارو صحبت شد. از تأخير صدور حکمش ناراضي است. قرار شد صادر 
کنم و باالخره تا ظهر صادر کردم1. آقایان ]حسن[ حبيبي و ]عبداهلل[  نوري و ]عطاءاله[ 

مهاجراني نظرشان این است که تا بعد از معلوم شدن شرح وظایف تأخير بيفتد. 
آقاي بهزاد نبوي آمد. از محبت هایم تشکر کرد و گفت مي خواهد از کار اجرایي 
کنار برود و به سياست بپردازد و شاید به مجلس برود. گفتم اگر کنار باشد و بخواهد 
کار سياسي کند، قاعدتاً مزاحمش مي شوند و نمي تواند تحمل کند و مي شود شبيه آقاي 
]حبيب اله[ پيمان ]رهبر جنبش مسلمانان مبارز[، مگر اینکه کاماًل در جهت موافق حرکت 

کند که البد چنين نظري ندارد. 
پيش از ظهر به نخست وزیري رفتم و با مسئوالن بخش هاي مختلف نهاد، معارفه به 
عمل  آمد. آقاي مهندس موسوي و من صحبت کوتاهي داشتيم و گفتم تا تعيين تکليف 

تشکيالت و سمت ها، همه در سمت خود بمانند2. 

آقای رفسنجانی با حذر داشتن ایرانيان از انتظارات فوری و توقعات زیاد، هدف اصلی خود را ترميم اقتصاد ورشکسته و جنگزده ایران تعيين کرده است. 

در بعد سياست بين المللی نيز انتظار می رود آقای رفسنجانی برای خارج کردن ایران از انزوای سياسی کوشش کند.  او هم اکنون در جهت بهبود روابط 

با شوروی، موافقت نامه های چندین ميليارد دالری برای بهبود وضع اقتصادی و نظامی ایران با شوروی امضا کرده است. همچنين انتظار می رود که برای 

دریافت کمک های اقتصادی به غرب نيز روی آورد. رفسنجانی از یاران نزدیک آیت اهلل خمينی به حساب می آید و به علت همين حمایت رهبر فقيد 

ایران، آقای رفسنجانی موفق به پشت سرگذاشتن ماجرای موسوم به ایران گيت شد. رئيس جمهور تازه ایران، سياستمدارای ماهر و واقع بين توصيف 

می شود و معهذا به گفته تحليل گران او هنوز باید محتاطانه گام بردارد و در حفظ حمایت بنيادگرایان که خواستار حفظ سياست های انقالبی هستند، 

کوشش کند.« منبع : نشریه ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی ، 1368/5/13 ، شماره

1- متن حکم آقای حبيبی بدین شرح است: »بسمه تعالی، جناب آقای دکتر حسن حبيبی،  با توجه به سوابق و تجربيات جنابعالی بر اساس اصل 124 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، جنابعالی را به سمت معاون اول رئيس جمهور منصوب می نمایم. اميد است که با تأیيدات الهی و هماهنگی و همدلی 

با معاونان اینجانب و هيأت محترم وزیران، در انجام وظایف و خدمت به اسالم و انقالب و مردم موفق باشيد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری 

اسالمی ایران - 1368/5/30« همچنين متن حکم آقای مهاجرانی بدین شرح است: »بسمه تعالی، جناب آقای سيد عطاءاهلل مهاجرانی، با توجه به سوابق و 

تجربيات جنابعالی براساس اصل 124 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جنابعالی را به سمت معاون رئيس جمهور در امور حقوقی و مجلس منصوب 

می نمایم. توفيقاتتان را در انجام این وظيفه خطير از خداوند متعال مسئلت دارم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری اسالمی ایران - 1368/5/30«

2- جلسه معارفه آقای هاشمی با مسئوالن، معاونان، مشاوران و مدیران کل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای ميرسليم 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 ]علی اکبر[ ناطق نوري و چند نفر از نمایندگان همفکرش آمدند. گفتند 
در جلسه جناح آنها و نيز در جلسه جناح مستقل ها، به اتفاق آراء تصميم این شده که 
به همه وزراي پيشنهادي من رأي موافق بدهند. خبر خوبي است، اگر عمل شود، قاعدتاً 

همه رأي خواهند آورد.
اینجا خوب نيست.   ظهر خانم مطهري، مهمان عفت بود. وضع مسکن خانواده در 
وضع  همين  به  ناچار  مي کنند،  تعمير  دارند  را  باال  منزل  چون  است،  کوچک  اتاق ها 
مي سازیم. عصر با وزراي پيشنهادي جلسه داشتيم. قرار شد درباره برنامه پنجساله مطالعه 
کنند و درباره مجلس و کيفيت برخورد با نمایندگان و مسائل دیگر مشاوره شد. شب 
آقاي خامنه اي اینجا تشریف آوردند. مقداري درباره مسائل جاري کشور مذاکره کردیم 

و از تميز و مرتب شدن اینجا اظهار رضایت کردند. 

ریاست جمهوری به ایشان معرفی شدند، و گزارشی از فعاليت واحدهای مختلف نهاد ارائه شد.  آنگاه آقای هاشمی ضمن تشکر از زحمات و تالش های 

صميمانه 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 معارفه ای نيز که  با حضور رئيس جمهور، مهندس ميرحسين موسوی و معاونين رئيس جمهور تشکيل شد، معاونان ، مشاوران و مدیر 

کل های 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 بسيار خوب و خوشحال کننده برای همه برادران خدمتگزار در نخست وزیری است و یقيناً این حضور،  نيروهای مومن را 

تشویق خواهد کرد تا با دلگرمی بيشتری خدمت کنند. مدیران نخست وزیری در ساليان سخت گذشته، خدماتی شایسته، توأم با شجاعت و صداقت انجام 

دادند که شاید از چشم ها پنهان مانده باشد و به حق آنچه حضرت امام )رضوان اهلل تعالی عليه( در مورد سربازان گمنام فرمودند، در مورد این برادران 

صدق می کند. این مدیران اکنون هم با روحيه کاری و ایمان و صداقت آماده خدمت در تشکيالت جدید ریاست جمهوری هستند. »آقای هاشمی نيز 

با اشاره به اینکه کم و بيش با عملکرد اکثریت مدیران نخست وزیری در سال های سخت گذشته آشنایی داشته است، گفت: » در مشکل ترین 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 بگيرد. البته این وظيفه همه ما بوده است و ما باید شاکر باشيم که توانسته ایم وظيفه خود را انجام دهيم.« رئيس جمهور همچنين با اشاره به اینکه 

انجام تغييرهای پيش بينی شده در قانون اساسی در مورد قوه مجریه و نيز استقرار دولت جدید، طبعاً مدتی وقت خواهد برد، از مسئولين دستگاه های 

اجرایی که بدون توجه به تحوالت در حال انجام با همان توان و تالش گذشته، به انجام وظيفه در این دوره انتقال مشغول هستند، قدردانی کرد و از 

مسئولين نخست وزیری خواست که تا استقرار سازمان جدید ریاست جمهوری، اجازه ندهند کارها بر زمين بمانند.
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چهارشنبه 1 شهریور      20 محرم 1410               23 آگوست   1989

کمر  درد  شروع  از  بعد  معموالً  کردم.  نرمش  و  ورزش  مدتی  و  دادم  انجام  را  کارها 
جدید، صبح ها بيشتر ورزش مي نمایم. دکتر ]محمد علی[ هادي ]سفير ایران در امارات 
متحده عربی[ آمد. مقداري از ضعف هاي وزارت امور خارجه را گفت. ضمن اینکه دکتر 
والیتي را هم قبول دارد، مدعي است که وقت کافي براي کار نمي گذارد. بسياري از 

سفرا و کاردارهاي وزارت خارجه را کم تجربه و کم سواد مي داند. 
سفرایمان که این روزها سمينار دارند، آمدند. براي آنها صحبت مفصلي در توضيح 

وضع فعلي کردم1 و با هم عکس گرفتيم. 
آقاي ]قربانعلی[ دري نجف آبادي آمد. مقداري از وضع آیت اهلل منتظري گفت و 
اینکه ایشان احساس بطالت مي کند و فکر مي کند نتيجه مناسب از ذخایر وجودي ایشان 

در حوزه و جامعه گرفته نمي شود. 

1- در دیدار با سفرا، کارداران، مدیران و مسئوالن وزارت امور خارجه، ایشان ضمن تأکيد بر حفظ اصول و آرمان های هميشگی انقالب، تعبير 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 عالی ترین مفسر آن 

بودند، چيزی نيست که یک مسلمان بتواند تحت هر شرایطی از آن عدول کند. شک نيست که در زمان های مختلف، شرایط متفاوتی به وجود می آید 

که می تواند در حرکت ها مؤثر باشد. اما چنين تأثيری برای انقالبی با ویژگی های انقالب ما، تحقيقاً در تاکتيک ها است و نه در اصول « آقای هاشمی 

در توضيح این نکته که ما احتماالً در بستری جدید از تاریخ کشورمان قرار می گيریم، اظهار داشت: » ما مطمئن نيستيم که جنگ قطعاً پایان یافته است 

و نمی توان جنگ را تمام شده تلقی کرد، اما بسيار بعيد می نماید که عراق با شرایط نامساعدی که در آن بسر می برد، بتواند به فکر ادامه جنگ باشد. 

محرکين عراق نيز از جنگ و ادامه آن خيری ندیده اند و دیگران نيز حاضر نيستند از این پس دستورات آنها را کورکورانه قبول نمایند. انقالب اهدافش 

را در بستر جدید خود، پویاتر و فعال تر دنبال می کند. بنابراین ما نيز با توجه به این مهم که خود را در دنيا صاحب رسالتی می دانيم، باید به دور از هر 

انفعالی با مسائل برخورد فعال داشته باشيم. ما مخالف سلطه های نامشروع هستيم، همچنان که مخالف هرگونه استثمار و بی عدالتی در روابط موجود 

داخلی و بين المللی کشورها می باشيم.  بنابراین در چارچوب معيارهای پذیرفته شده در عرف بين المللی و بدون آنکه در امور داخلی دیگران دخالتی 

داشته باشيم، باید نقطه نظرات و پيام خود را در صحنه جهانی مطرح سازیم.« آقای هاشمی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه نبرد 

قدرت که ساخته ذهن غربی هاست، در قاموس فرهنگ اسالمی ما جایی ندارد، اظهار داشت:  » آنچه که در کشور ما وجود دارد و ما مایليم برای باروری 

اندیشه ها به آن نيز دامن بزنيم، وجود سليقه ها و جریان های فکری است، نه جنگ قدرت. بنابراین چيزی به نام جنگ و نزاع بر سر حکومت و قدرت در 

کشور ما وجود ندارد. از کارهای الزمی که شماها باید انجام دهيد، یکی این است که با ارائه مقاالت تحقيقی و تحليلی به رسانه های خارجی، ذهنيت 

آنها را با این واقعيات آشنا سازید.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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دکتر طباطبائي و دکتر جزایري براي معاینه کمر و پایم آمدند که گفتم کمي 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. 
پيشنهاد  و  ژاپن  به  سفر  گزارش  آمد.  تهران  شهردار  طباطبایی[  سيدمرتضی  ]آقای 
ضميمه شدن شهرداري تهران به نهاد ریاست جمهوري را داد که گفتم سياست معکوس 
است و بنا داریم در آینده سازمان هاي اجرایي مثل تربيت بدني و محيط زیست را هم به 

جاي دیگر بفرستيم. 
آقاي ]مسعود روغنی[ زنجاني آمد. راجع به برنامه پنجساله و مسئوليت سازمان برنامه 
و بودجه مذاکره شد. کسالت دارد و ترجيح مي دهد به کس دیگري واگذار شود. آقاي 
]مسعود[ نيلي را معرفي مي نماید. آقاي ]حسين[ مرعشي استاندار کرمان آمد. خواست که 
اخوي محمد، قضيه اسکندري معزول را دنبال نکند؛ به محمد گفتم. ]آقای مرعشی[ براي 

رفتن به سيستان و بلوچستان براي حل مشکالت آنجا اظهار آمادگي کرد. 
با  مالقات  و  افغانستان  به  سفر  آمدند. گزارش  سپاه  از  و صدیقي  مهدي نژاد  آقایان 

دیدار با سفرای جمهوری اسالمی ایران
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احمد شاه مسعود را دادند. تحت تاثير صالبت نظامي گري و جهاد او قرار گرفته بودند.  
نکات جالبي از راه و وضع منطقه و امکانات آنها دادند.

پنجشنبه 2 شهریور      21 محرم 1410                  24 آگوست   1989

همشيره زاده مهدي ]هاشمی مدیرعامل مجتمع ایرانگردی و جهانگردی آزادی – ایتو، 
وابسته به بنياد مستضعفان[ آمد و طرحي براي توریسم آورد. آقاي ]سيدمنصور[ رضوي 
صحبت  تشکيالت  و  معاونت ها  درباره  آمد.  استخدامی[  و  اداری  امور  سازمان  ]رئيس 
درباره  آمدند.  اخوي  محمود  و  لبنان[  در  ایران  ]سفير  موسوي  ]سيداحمد[  آقاي  کرد. 
براي  ]معاون اجرایی رئيس جمهور[  لبنان مطالبي داشتند. آقاي ]حميد[ ميرزاده  مسائل 
کارهاي اجرایي آمد. آقایان ]محمدعلی[ شرعي و ]اکبر[ پرورش آمدند و اعالن پشتيباني 

کامل جناح خودشان در مجلس از کابينه را نمودند. 
آقاي ]رضا[ امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ و دو نفر از همکارانش آمدند و 
خبر اعالن همکاري یک شرکت اروپایي براي تکميل نيروگاه بوشهر با مخارج کمتر از 

خواست آلماني ها را دادند و استمداد نمودند. 
آقاي ]ابراهيم[ سنجقي آمد1. اجازه براي کناره گيري خواست؛ قبول نکردم. تيمسار 
کابينه  ترکيب  از  و  آمد  نزاجا  امور  براي  ارتش[  زمينی  نيروی  ]فرمانده  سعدي  حسني 
اظهار مسرت کرد. با آقاي خامنه اي در دفترم جلسه براي امور جاري لشکري و کشوري 

و مسائل کابينه داشتم. 

1- آقای ابراهيم سنجقی در دوران دفاع مقدس، رابط ميان آقای هاشمی فرمانده جنگ با آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بود. 
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جمعه 3 شهریور       22 محرم 1410                   25 آگوست   1989

]جناح چپ[  نمایندگان  از  جمعي  ماندم.  مجلس  در  منزل  بودن  تعمير  تحت  خاطر  به 
]عباس[  نيا،  منتجب  ]رسول[  ]عبدالواحدموسوی[ الري،  بيات،  ]اسداهلل[  آقایان  مجلس 
آنها  آمدند.  حيدري  ]غالمرضا[  و  بهزادیان  ]محمدرضا[  انصاري،  ]مجيد[  دوزدوزاني، 
حلي  راه  بودند1.  نگران  مجلس  در  کابينه  تأیيد  لزوم  در  خامنه اي  آیت اهلل  اظهارات  از 
مي خواستند براي جواز مخالفت و یا اقدامي از قبيل اعالن عدم بحث که یک اقدام منفي 
و عکس العملي نامناسب است. گفتم به نظر من مخالفت مانعي ندارد، به شرط اینکه با 
انگيزه باندي و خطي نباشد، بلکه براساس صالحيت و لياقت ها باشد. خوشحال شدند و 
رفتند. در مجلس اعالن کردند. به آنها تذکر دادم که حالت مخالفت با کابينه  را نگيرند 

که در آینده همکاري دشوار خواهد شد. 
با نوعي  نيروهاي مسلح صحبت کردم.  دکتر ]حسن[ روحاني آمد. درباره کابينه و 
ستاد  اعاده  به  تصميم  که  بخواهيم  خامنه اي  آقاي  از  که  خواست  و  شده  موافق  ادغام 

مشترک نگيرند.
آقایان ]علی[ حسينی تاش و ]محمد[ عليزاده آمدند و اقدام سپاه درخصوص انتقال 
]محسن[  توجيه کردند. عصرآقاي  متوقف شده  که  را  سپاه  به  وزارت  اموال  از  بخشي 
فرمانده سپاه،  با هماهنگي  نوشتم  منظور آمد و خواست کمک کنم؛  به همين  رضایي 

اموال قابل انتقال را مشخص نمایند.

1- آیت اهلل خامنه ای در دیدار جمعی از خانواده های معظم شهدا، با بيان شرایط حساس کشور، به نمایندگان مجلس توصيه کردند که ضمن اجتناب از 

هرگونه تنازع و خصومتی در تصميم گيری نسبت به وزیران،  بر لياقت ها و صالحيت ها توجه کنند و نظر بدهند و به دالیل گرایش های سياسی، خطی و 

شخصی و یا خدای ناکرده هواهای نفسانی، نسبت به وزرا تصميم گيری نکنند.
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شنبه 4 شهریور      23 محرم 1410                       26 آگوست   1989

آقاي ]علی[ آقامحمدي آمد. درباره وضع مجلس در مقابل کابينه و مسائل اکراد عراقي 
مطالبي داشت. آقاي ]حسين[ محلوجي هم براي همين منظور آمد. آقاي مهندس ترکان 

آمد. درباره برنامه دستور کار در وزارت دفاع و ادغام دو وزارتخانه مطالبی داشت. 
آقاي ]احمد[ احمدي از شوراي عالي انقالب فرهنگي آمد. درباره کيفيت برخورد 
با آیت اهلل منتظري و هم درباره مدرسه دارالشفاء و طالب تحت آموزش استفسار کرد و 
معتقد بود در اختيار مدرسه ]دانشگاه[ تربيت مدرس باشد.  راجع به استخدام چند نفر از 

چهره هاي غير موافق مثل ]ابراهيم[ یزدي و رئيسي طوسي و ... در دانشگاه پرسيد. 
آقاي ]مجيد[ عباسپور آمد. از وضع خودش و افکارش گفت و نظراتي درباره امور 
کشور داد؛ به نظرم قابل استفاده است. ]نبی اهلل[ مهاجري آمد و خواست که از مجلس به 
دفترم منتقل شود. ]آقای روغنی زنجانی[ رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاونان آمدند. 

توضيحاتي درباره برنامه پنجساله آوردند؛ توضيحات تازه اي نداشتند. 
آقاي ]جياندومنيکو[ پيکو معاون دبيرکل سازمان ملل ]در امور سياسی[، همراه آقاي 
]محمدجواد[ ظریف آمد و پيام دبيرکل در خصوص استمداد در آزادي گروگان هاي 
آمریکا و وعده جبران ازسوي آمریکا و ]جورج[ بوش را آورد که گفتم آمریکا باید با 

رفع انسداد اموال ما، در آزادي شيخ ]عبدالکریم[ عبيد پيشقدم شود. 
شب معاونان و همکاران آمدند. درباره سازمان و تشکيالت نهاد ریاست جمهوري 
به توافق رسيدند اما تصميم نهایي به بعد موکول شد. اختيارات معاون  بحث شد؛ نسبتاً 

اجرایي محدودتر شده است. با خستگي شام خوردم و خوابيدم.
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یکشنبه 5 شهریور      24 محرم 1410                     27 آگوست   1989

بعد از مطالعه گزارش ها، ساعت هشت صبح همراه وزرا و معاونان،  براي مذاکره درباره 
کروبي  ]مهدی[  آقاي  سخنان  از  بعد  رفتيم.  مجلس  به  شده   شروع  امروز  از  که  کابينه 
]رئيس مجلس شورای اسالمی[، درباره کابينه و برنامه، همچنين چگونگي مشاوره ها که 
به انتخاب این افراد و تعویض بعضي از وزرا انجام شد، حدود پنجاه دقيقه صحبت کردم1. 
درباره هریک از 22 نفر از وزراي پيشنهادي حرف زدم. به اظهارات یک نفر از مخالفان 
و یک نفر از موافقان گوش دادم. چون مراجعات نمایندگان زیاد بود و نمي گذاشتند به 
حرف ها توجه کنم و ضمناً شاید حضور من، مانع صراحت لهجه نمایندگان مي شد، به 

دفترم برگشتم. 
برخورد نمایندگان خوب و صميمي بود. خط متعهدها و مستقل ها اعالن کردند که 
به کل کابينه رأي مي دهند و این باعث خشم خط رادیکال ها شد که اوالً مي دیدند بيش 
از نيمي از کابينه را دارند و مي ترسند به عنوان مخالف کابينه و هم مخالف توصيه هاي 
رهبري معرفي شوند و از طرفي، اميد هم دارند که بتوانند چند وزیر مخالف خط خودشان 

را ساقط نمایند. 
بيشتر وقت را موافقان گرفتند.  از رادیو گوش دادم.  نمایندگان  به اظهارات  تا ظهر 
مخالف ها زرنگي کرده اند و وقت خودشان را آخر انداخته اند و این از نقاط ضعف آئين 

نامه اصالح شده جدید است. 
و شغل  درباره سفر  رفتم.  اردبيلي  موسوي  آقاي  دفتر  به  داشتم.  عصر چند مالقات 
با رهبري جلسه داشتيم. مقداري درباره   برنامه هاي آینده مذاکره کردیم. شب  ایشان و 
وضع کابينه و تذکرات مجلس و نحوه برخورد رادیکال ها با پيام رهبري مذاکره شد. در 
مورد آقاي موسوي اردبيلي صحبت شد و عضو جدید شوراي نگهبان که قرار شد آقاي 

1- با توجه به اهميت موضوع، بخش هاي مهم سخنرانی آقای هاشمی در جلسه معرفی وزیران پيشنهادی و اخذ رأی اعتماد، در بخش ضمایم همين 

کتاب درج شده است. 
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]غالمرضا[ رضواني باشد. پيام دبيرکل سازمان ملل درباره گروگان ها و آمریکایي ها و 
و  اقتصادي  سياست هاي  و  مسلح  نيروهاي  مسائل  درخصوص  گفتم.  را  خودم  جواب 

خارجي مذاکره شد؛ این جلساتمان خيلي مفيد و کارساز است.

دوشنبه 6 شهریور       25 محرم 1410                28 آگوست   1989

پيش از ظهر بيشتر به مذاکرات مجلس گوش دادم. برخالف دیروز، بيشتر صحبت ها از 
مخالفان بود، ولي حرف مهم و حسابي در مخالفت نداشتند. عصر شوراي دفتر خدمات 
بين المللي ]= دادگاه الهه[ جلسه داشت. درباره کيفيت برخورد با طرف هاي آمریکایي و 
مخصوصاً سيتي بانک، درباره حساب هاي شماره اي 2 مذاکره و تصميم گيري شد. سپس 
]آقای محسن[  مسائل مجلس صحبت شد.  و  هندوستان  به  سفر  درباره  دکتر والیتي  با 

نوربخش اظهار نگراني از تالش خط 3 براي انداختن چند وزیر خط مقابل کرد. 

بررسی صالحیت کابینه
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سرشب آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور اجرایي آمد: مشکل نان، باختران و مدارس 
تهران و .... عفت خبر داد که فاطي مریض شده و دکتر خواست. گفتم، ولي معلوم شد 
نياز به معاینه با وسائل بيمارستاني دارد و براي معاینه رفتند  و برگشتند. دکترها گفته بودند 
درد مربوط به معده است. ]بعداً معلوم شد اشتباه کرده اند[. خيلي ناراحت بود. شب بدي 

گذشت.

سه شنبه 7 شهریور      26 محرم 1410                  29 آگوست   1989

فاطي را با حالت درد به بيمارستان منتقل کردند. عفت هم خيلي ناراحت بود؛ مي ترسيد. 
آقاي ]حسين[ محلوجي آمد. نگران راي نياوردن است. قرار بود پيش از ظهر به مجلس 
بروم، ولي تصميم گرفتيم در جلسه عصر شرکت کنم. تا ظهر به مذاکرات مجلس گوش 
دادم. حرف هاي وزراء از نمایندگان منطقي تر است. آقاي ]مجيد[ قاسمي ]رئيس بانک 

مرکزی[ از مجلس آمد. از تالش خط 3 براي مخالفت با جمعي از وزرا گفت. 
ساعت دو بعدازظهر به مجلس رفتم. پس از ختم مذاکرات، من آخرین دفاع را از 
وزرا نمودم. خبر رسيد که رادیکال ها در جلسه یکصدوده نفره شان تصميم گرفته اند که 
نيستند، رأي مخالف بدهند. در صحبت ها  نفر از وزرائي که در خط خودشان  به شش 
این تصميم را مورد انتقاد قرار دادم. به دفترم برگشتم. مدتي با محسن حرف زدیم. نتيجه 
رأي گيري را اعالن کردند و معلوم شد تمام 22 وزیر رأي آورده اند1 که مایه خوشحالي 
است و باعث سرافکندگي خط رادیکال که برخالف نصایح، شکست خوردند. خيال 

1- آقای سيد محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 246 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع باالترین رأی و آقای سراج الدین کازرونی 

وزیر مسکن و شهرسازی با 145 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع، پایين ترین رأی اعتماد نمایندگان را کسب کردند. جدول ميزان آرای 

موافق مخالف و ممتنع وزیران کابينه اول سازندگی، در بخش ضمایم همين کتاب درج شده است. 
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مي کردند در مجلس اکثریت دارند1. 
آقاي ]حسن[ حبيبي تلفني خواست که فردا به بهشت زهرا و مرقد امام برویم؛ پذیرفتم. 
به احمدآقا اطالع دادیم که اگر مي خواهد بياید. با آقاي خامنه اي تلفني صحبت کردم. از 
نتيجه راي مجلس خوشحال اند. قرار شد فردا به مالقات ایشان برویم. گفتم از جانشيني  

فرماندهي کل قوا استعفاء مي دهم که به کار کشور برسم. 
دارد.  احتمال سقط جنين وجود  ولي  است  بهتر  فاطي  آمد. گفت حال  شب عفت 
مذاکرات  و  خارجي  سياست  درباره  توصيه هایي  آمد.  الریجاني  جواد[  ]محمد  آقاي 
آقاي  گفته اند حکم  خامنه اي  آیت اهلل  اینکه  از  آمد.  اژه اي  ]جواد[  آقاي  داشت.  صلح 
بنياد جانبازان سه ساله صادر مي کنند، اظهار نگراني کرد.  براي  ]ميرحسين[ موسوي را 

خاطرات چند روز را که ننوشته بودم، نوشتم.

چهارشنبه 8 شهریور      27 محرم 1410              30 آگوست   1989

امام  مرقد  به  آمدند.  دولت  اعضاي  دادم.  انجام  را  دفتر  کارهاي  ونيم  هشت  ساعت  تا 
رفتيم2. در پاویون محل با حضور احمدآقا پذیرائي شدیم. به کنار ضریح رفتيم و داخل 

1- پس از دادن رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی به کابينه، پيام تشکری از سوی رئيس جمهوری خطاب به آقای کروبی ارسال شد. متن 

پيام بدین شرح است: »  برادر ارجمند حجت االسالم والمسلمين جناب آقای کروبی، ریاست محترم مجلس شورای اسالمی، با سالم، شایسته است 

مراتب تشکر و قدردانی اینجانب را در خصوص تأیيد تمامی وزرای پيشنهادی، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ابالغ نمایند. خداوند به همه 

ما توفيق انجام وظایف و شکر نعمت اعتماد و حمایت مقام معظم رهبری و نمایندگان حزب اهلل مجلس را عنایت فرماید. اکبر هاشمی رفسنجانی - رئيس 

جمهوری اسالمی ایران «

2- رئيس جمهور و هيأت همراه که از سوی حاج سيد احمد خمينی یادگار گرامی امام همراهی می شدند، ضمن حضور در مرقد قائد عظيم الشأن انقالب 

اسالمی با قرائت فاتحه، با روح پرفتوح امام خميني )ره( برای شروع کار کابينه جدید، تجدید پيمان کردند. در این مراسم آقاي هاشمي طی سخنانی 
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ضریح قبر را زیارت کردیم و مصاحبه اي انجام دادم. مردم زائر امام که زیاد بودند، ابراز 
احساسات نمودند. به منطقه مقابر شهدا در بهشت زهرا رفتيم و قبور شهدا بهشتي، باهنر،  
رجائي و دیگران را زیارت کردیم. به شهر برگشتيم و مستقيماً به منزل آیت اهلل خامنه اي 

رفتيم. وزرا هم آمدند. من1 و آیت اهلل خامنه اي صحبت کردیم2. 

بر ادامه راه حضرت امام خمينی )ره(  و پيشبرد آرمان های مقدس معظم له توسط کابينه جدید تأکيد کرد. آنها سپس بر مزار شهدای هشتم شهریور و 

هفتم تير حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه با شهدای گرامی انقالب اسالمی، شهيد بهشتی، شهيد رجایی، شهيد باهنر و سایر شهدای گرانقدر انقالب 

اسالمی و جنگ تحميلی تجدید عهد و پيمان کردند. 

1- ایشان گفت: » مردم به خوبی وظایفشان را انجام دادند. مجلس شورای اسالمی به خوبی وظيفه خودش را انجام داد و امروز ما شاهد هستيم که دولت 

جمهوری اسالمی، کابينه اسالمی این نظام در شرایط جدید تشکيل شده و بنده خدا را شکر می کنم که آن گونه که فکر می کردم و می خواستم، موفق 

شدم که همکاران خوبی را انتخاب بکنم. جنابعالی با آقایان آشنا هستيد. آقایان را همه می شناسيد و از ارائه نظر و راهنمایی دریغ نکردید، در دورانی که 

ما مشغول بررسی بودیم، برای تشکيل کابينه و حمایت فرمودید، تحقيقاً هم می دانيد که این کابينه با همه وجود در اختيار اجرای خواست های رهبری و 

مردم است و امروز به حمداهلل هماهنگی بين مجلس و دولت و سایر نهادها و قوه قضائيه دیده می شود. ان شاءاهلل در سایه کمک های شما این هماهنگی ها 

ادامه پيدا خواهد کرد و برای شروع کارمان خوشحال هستيم که از صبح امروز در خدمت برادر ارجمندمان یادگار با ارزش حضرت امام امت آقای 

حاج سيد احمد آقا بودیم که االن هم در خدمتشان هستيم. خواهشمند هستيم که قبل از اینکه ما کارمان را شروع کنيم، ما را نصحيت بفرمایيد. « 

2- رهبر انقالب اسالمی در دیدار هيأت وزیران بر ضرورت اولویت دادن به قشرهای محروم، مناطق دور افتاده، روستائيان و عشایر کشور در برنامه های 

دیدار اعضای کابینه با رهبر انقالب
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با احمدآقا به دفترم آمدیم. درباره مسائل جاري بحث کردیم. ایشان قبول داشت که 
رادیکال ها در جریان بحث کابينه در مجلس، بد عمل کردند و اشتباه بزرگي مرتکب 
شدند و تأکيد داشت که نگذاریم امثال آقاي خوئيني ها و محتشمي بيکار و منزوي باشند. 
عصر احکام وزارت وزرا را امضاء کردم و براي شرکت در اولين جلسه هيأت دولت 
به  ساختمان نخست وزیري رفتم. در شروع جلسه صحبت کوتاهي کردم1. بعد از جلسه با 

آینده تأکيد کردند. آیت اهلل خامنه ای از شهيدان رجایی و باهنر، به عنوان دو نمونه برجسته از یاران حقيقی انقالب و امام نام بردند و از خدمات ارزنده 

مهندس ميرحسين موسوی و اعضای کابينه او تشکر کردند. ایشان افزودند: »  رئيس جمهوری همانند آقای هاشمی رفسنجانی برای کشور، انقالب و 

مردم ما حقيقتاً یک موهبت و نعمت الهی است و اطمينان دارم که مردم قدر این نعمت را می دانند و تاکنون نيز وفاداری خود را به ایشان نشان داده اند.« 

ایشان  رأی اعتماد مجلس شورای اسالمی به تمامی وزرای پيشنهادی رئيس جمهور را به اعضای دولت تبریک گفتند و مباحث نمایندگان مجلس در 

چند روز گذشته را استثنایی و حاکی از آزادی کامل مجلس توصيف 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 وظيفه، نظر خود 

را بيان می کنند و این خود نعمت بزرگی است که ما از آن برخورداریم. مجلس در دادن رأی اعتماد به همه اعضای کابينه پيشنهادی نشان داد که به 

مسئوليت بسيار خطير خود کاماًل آگاه است و واقعيات و مصالح کشور را به خوبی درک کرده و خود را در قبال آن مسئول می داند. « آیت اهلل خامنه ای 

در توصيف زندگی اسالمی مردم که در آن به مسائل مادی و معنوی توجه شده باشد، فرمودند: » گشودن گره هایی 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 آرمان ها نيست. اسالم برای دنيا و آخرت 

مردم برنامه و هدف دارد و مسئولين اداره کشور مؤظفند به طور یکسان به امور مادی و معنوی مردم توجه کنند.« منبع : روزنامه کيهان ، شماره 13698 

مورخ 1368/6/9 ، صفحه 2.

1- در ابتدای جلسه آقای هاشمی اظهار داشت: »با نام خدا و یاد حضرت امام خمينی) قدس سره شریف ( رهبر کبير انقالب و بنيانگذار جمهوری اسالمی 

ایران و یاد دو شهيد بزرگوار دولت رجایی و باهنر و تجليل از شهدا و راه اسالم و  استمداد  از ارواح پاکشان، امروز کارمان را آغاز می کنيم و خاضعانه 
از خداوند متعال می خواهيم به آبروی خوبان و پاکان تاریخ، ما را در وظایف بسيار مهمی که در قبال مردم خوب و فداکارمان به عهده گرفته ایم، موفق 
بدارد. از مقام معظم رهبری، مردم و مجلس به خاطر تأیيد و حمایت و اعتمادشان به دولت جدید جداً تشکر می کنيم و از نخست وزیر و وزراي دوره 
گذشته، چه آنان که در دولت از تجاربشان استفاده می کنيم و چه آنانی که در سنگر دیگری مسئوليت خواهند پذیرفت، به خاطر زحماتی که کشيده اند، 
تشکر می کنيم«  آقای هاشمی خطاب به اعضای هيأت دولت تأکيد کرد: »توجه شما را به این نکته جلب می کنم که من در مراسم تحليف، قسم یاد 
کرده ام که خودم را وقف انقالب و مردم کنم و شما هم حتماً چنين تصميمی گرفته اید، ما باید در این راه عزم خود را جزم کنيم که هميشه 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.« رئيس جمهور با 
اشاره به لزوم حاکميت ضابطه به جای رابطه و اصالح امور جاری و جلوگيری از مصرف های بی مورد و طرد افراد ناباب در قلمرو کار هر وزیر، اظهار 
داشت: » اگر ما قلمرو کار خودمان را اصالح کنيم، کل مجموعه پاک می شود. مردم هم از ما انتظار کار ممتازی را ندارند. اگر سازمان های دولتی در 
حد عرف معمول کارشان را انجام دهند، جامعه اصالح می شود و بنده اعتقاد دارم هيچ چيز بهتر از صحت کار، نمی تواند کارها را تسریع بخشد. جامع 
نگری از سياست های ما باید باشد و همه جریانات موافق و وفادار به انقالب را صادقانه بپذیریم و از گروه گرایی و باند بازی خودداری کنيم و اجازه 
دهيم مجموعه ای از افکار و اندیشه ها در پيشبرد امور کشور مشارکت داشته باشند.« رئيس جمهور همچنين رعایت نظم در اجرای برنامه های پيش بينی 
شده و کار دولت را مورد تأکيد قرار داد. پس از آن جلسه وارد دستور شد و برنامه پنج ساله به تفصيل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد 

بحث درباره برنامه یاد شده در جلسات آینده ادامه یابد. 
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]آقایان عبداهلل نوری، علی اکبر والیتی و اکبر ترکان[ وزراي کشور، امور خارجه و دفاع 
و آقایان ]مسعودروغنی[ زنجاني،  ]سيدمنصور[ رضوي و ]حميد[ ميرزاده درباره کارهاي 
خودشان مذاکره کردیم. شب به خانه آمدم. عفت هم که براي مرتب کردن خانه مان رفته 

بود آمد؛ خسته بود و گفت حال فاطي بهتر است.

پنجشنبه 9 شهریور       28 محرم 1410                31 آگوست   1989

ساعت چهارونيم صبح بيدار شدم. نماز و ورزش و خواندن گزارش ها و استماع رادیوها 
مطابق معمول و سپس انجام کارها تا ساعت هشت ونيم  انجام شد. آقاي آیت اللهي وزیر 
سابق معادن و فلزات آمد. از ایشان به خاطر کنار گذاشتنش عذرخواهي کردم. با روحيه 
خوبي برخورد مي کند و آماده کار حتي زیر نظر وزیر جدید است. یک قوطي سوهان 
از قم آورده بود. یک جلد قرآن به ایشان هدیه کردم. او نظراتي درباره وضع طرح ها و 

اولین جلسه هیئت دولت به ریاست آیت اهلل هاشمی



297

کارهاي وزارت داد.
استانداران پنج استان جنگ زده آمدند. آنها مشکالت بازسازي شامل کمبود اعتبار، 
نيروهاي مسلح را مطرح کردند. دکتر ]حسن[ حبيبي  ضعف پشتيباني و عدم همکاري 
آمد. درباره طرح تشکيالت و شرح وظایف نهاد ریاست جمهوري تصميم نهایي اتخاذ 

شد و درباره سازمان ها قرار شد احکام مسئوالن را تهيه کند و امضاء نمایم.
تومان  ميليون  بيست  و  داد  را  هوایي  نيروي  گزارش  آمد.  ستاري  ]منصور[  تيمسار 
کمک براي صنایع و تعميرات گرفت. ]آقای محمد سعيدی کيا[ وزیر راه آمد. گزارش 
پنجساله  برنامه  اعتبارات  بهتر شدن  براي  را داد و  نيازها و طرح ها  و  نقل  وضع حمل و 
استمداد کرد. متن استعفا از جانشيني فرماندهي کل قوا را نوشتم و با آیت اهلل خامنه اي 

مشورت کردم1. 
تلفني به آقاي ]محسن[ نوربخش ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ درخصوص طرح 

1- آقای هاشمی با ارسال نامه ای به حضور آیت اهلل خامنه ای، از ایشان تقاضا کرد با استعفایش از جانشينی فرماندهی کل قوا موافقت نمایند. آیت اهلل 

خامنه ای نيز در پاسخ، ضمن قدردانی از زحمات آقای هاشمی، استعفای ایشان را پذیرفتند. متن استعفای رئيس جمهوری و پاسخ مقام رهبری بدین 

شرح است: » بسم اهلل الرحمن الرحيم، محضر مبارک حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده کل نيروهای مسلح و رهبر معظم انقالب اسالمی، با توجه به 

مسئوليت جدید اینجانب و عدم فرصت کافی برای اداره امور نيروهای مسلح که نياز 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 نيروهای مسلح و امکان اعمال فرماندهی بدون واسطه و آثار 

سازنده ای که ارتباط مستقيم نيروها با شخص فرماندهی کل نيروهای مسلح می تواند در روحيه و نشاط و تحرک آنها داشته باشد، با اینکه عنوان جانشينی 

فرماندهی کل نيروهای مسلح، باعث افتخار و سربلندی اینجانب است، ولی به خاطر حسن اجرای امور، خواهشمند است موافقت فرمائيد که اینجانب 

از این سمت و مسئوليت اداره نيروهای مسلح معاف باشم تا بتوام به امور کشوری با وقت بيشتری بپردازم. اميدوارم با استمداد از عنایات الهی، آمادگی 

انجام هرگونه مأموریتی را در این خصوص مثل گذشته در صورت ضرورت و نياز داشته باشم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور 1368/6/9 « 

پاسخ آیت اهلل خامنه اي: »بسم اهلل الرحمن الرحيم، جناب حجت االسالم والمسلمين آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران، با 

سالم و تحيت، در پاسخ به استعفای جنابعالی از جانشينی فرماندهی کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی، با توجه به مسئوليت خطير و بسيار مهم ریاست 

جمهوری و اداره کشور و دولت که اکنون بحمداهلل با فضل الهی و اعتماد کم نظير ملت به دست توانای شما سپرده شده است، موافقت و قبول خود 

را اعالم می دارم. الزم می دانم از زحمات طاقت فرسا و مستمر جنابعالی در تمشيت امور ارتش و سپاه در دوران پرماجرای جنگ تحميلی و اداره و 

فرماندهی نيروهای مسلح و هدایت آن در عمليات جنگ که هميشه با تالش شبانه روزی و در موارد متعدد با پيروزی های بزرگ برای ملت ایران همراه 

بود، صميمانه 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 خير وابقی. خداوند وجود پربرکت شما را برای انقالب و اسالم محفوظ بدارد و توفيقات خود را بر شما ارزانی فرماید. والسالم عليکم و 

رحمت اهلل، سيد علی خامنه ای 1368/6/11« 
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فعال کردن صنایع تاکيد نمودم. فرمانده و جانشين دانشکده پرواز نيروي هوایي آمدند. به 
خاطر تعليم خلباني به مهدي و یاسر در چند روز گذشته - که امروز مرحله ابتدایي پایان 

یافته - از آنها تشکر کردم. آنها شرحي از وضع دانشکده دادند. 
سه نفر از نمایندگان خط مستقل مجلس آمدند. به خاطر حمایت از کابينه و خواست 
]پنجساله[  برنامه  از آنها تشکر کردم. آقاي حسين مرعشي آمد و درباره مشکالت  من 
گفت. آقایان ]محسن[ نوربخش و ]عطاءاهلل[ مهاجراني و نواب آمدند. درباره مصالحه 
رؤساي  امراللهی[  رضا  و  زنجانی  روغنی  مسعود  ]آقایان  احکام  شد.  مذاکره  هند  با 

سازمان های برنامه و بودجه و انرژي اتمي را نوشتم.

جمعه 10 شهریور       29 محرم 1410                      1 سپتامبر  1989

تا  بيدار شدم. دیگر  نيم آمد.  نبودند. زود خوابيدم. عفت ساعت یازده و  دیشب بچه ها 
ساعت سه ونيم بامداد خوابم نبرد و کمي که خوابيدم با صداي عفت بيدار شدم. معلوم 
شد سينه اش درد گرفته، احتمال مي داد که عارضه قلبي باشد، ولي نسبتاً آرام شد. نماز 

صبح را خواندیم و تا ساعت هشت صبح خوابيدم. تا ساعت یازده مطالعه کردم. 
بيشتر  کردند.  احساسات  ابراز  پرشور  مردم  رفتم.  دانشگاه  به  نماز جمعه  اقامه  براي 
صبحت هاي دو خطبه درباره مسائل روز و برنامه هاي دولت بود1. عصر آیت اهلل موسوی 

1- در خطبــه  اول نمــاز جمعــه، ایشــان ضمــن بيــان مطالبــی در ادامــه سلســله بحــث  هفته  هــای گذشــته پيرامــون عدالــت اجتماعــی، به تشــریح کليــات 
برنامه هــای آینــده کشــور پرداخــت. آقــای هاشــمی بــا یــادآوری اینکــه اســالم آیيــن زندگــی و برنامــه حيــات انســان در دنيــا و آخــرت اســت، گفــت: 

»یکــی از دســتورات اســالم ایــن اســت کــه بــرای زندگــی بهتــر زميــن را آبــاد کننــد، بــر طبيعــت پيــروز شــوند و اســرار آن را کشــف کننــد و ایــن از 

ادلــه ماســت کــه اســالم بــرای زندگــی بهتــر اســت و در قــرآن آیــات بســياری وجــود دارد کــه بــا صراحــت می گویــد زميــن و آنچــه در آن اســت، 

ــرش مســئوليت ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت:  ــرای پذی ــان انگيزه هــای خــود ب ــگاه در بي ــای هاشــمی آن ــده شــده اســت.« آق مســخر انســان آفری

ــد و هدایت هــای  ــه لطــف خداون ــم جامعــه اســالمی را کــه ب ــن اســت کــه تــالش کني ــن مســئوليتی ای ــن چني ــرای پذیرفت »یکــی از انگيزه هــای مــن ب

امــام خمينــی )ره( تشــکيل شــد، بــه عنــوان یــک جامعــه نمونــه اســالمی بســازیم و جامعــه نمونــه اســالمی آن اســت کــه همــه ابعــاد اســالم در آن باشــد. 

جامعــه مــورد قبــول اســالم، جامعــه ای اســت کــه آرمان هــا و اهــداف اســالم را داشــته باشــد و جوامعــی کــه تنهــا بــه معنویــت یــا مادیــت می پردازنــد 
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مذاکره شد.  دیگر  مسائل  و  استراتژیک  مرکز  اداره  مسئوليت  به  راجع  آمدند.  اردبيلي 
آقاي ]حميد[ ميرزاده براي کارهاي جاري آمد. محسن ]پسرم[ و محسن عموزاده آمدند. 

مذاکرات متفرقه داشتيم. 

شنبه 11 شهریور       1 صفر 1410                              2 سپتامبر  1989

]مدیرعامل  چهپور  آقاي  خواندم.  را  گزارش ها  و  کردم  ورزش  صبح  هشت  ساعت  تا 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه[ آمد. گزارش وضع ترافيک تهران و مشکالت 
جذب راننده و مشکالت در انتقال اتومبيل هاي دست دوم خریده شده از آلمان را گفت؛ 
به وزیر کشور گفتم همکاري کنند. مدعي است دوسه خطي که اتومبيل ها را به راننده 

ــه خاطــر کارشــکنی دشــمنان از آن عقــب مانده ایــم،  ــر زميــن را کــه ب ــزه مــن ایــن اســت کــه بعــد ســازندگی و ســلطه ب یــک بعــدی هســتند و انگي

تقویــت نمایيــم. امــا اگــر ایــن جامعــه فاقــد آرمان هــا، اهــداف و ویژگی هایــی کــه اســالم از انســان می خواهــد باشــد، رفتــن بــه طــرف مادیــت چيــزی 

را عایــد مــا نخواهــد کــرد. کليــات حرکــت دولــت براســاس سياســت هــای کلــی در قالــب دو برنامــه پنجســاله می باشــد و از هــم اکنــون خيــال مــردم 

راحــت باشــد و مــردم بداننــد آنچــه در دوران بازســازی اتفــاق می افتــد، همــان اســت کــه در قالــب برنامــه پنــج ســاله تــا چنــد مــاه آینــده از مجلــس 

شــورای اســالمی بيــرون خواهــد آمــد. هــدف برنامــه پنجســاله آن طــور کــه رهبــری مــا تعييــن می کنــد، آن اســت کــه از امکانــات زميــن، طبيعــت 

کشــور و فضــای موجــود دنيــا بــه نفــع ایجــاد یــک جامعــه اســالمی، آن گونــه کــه قــرآن خواســت اســتفاده نمایيــم و خوشــبختانه ایــن انقــالب را خــدا 

ــات قــرار داده کــه اگــر از آنهــا اســتفاده  ــدازه ای امکان ــه ان ــات را دارد و در ایــن کشــور، خــدا ب ــه وجــود آورده کــه ایــن امکان ــا ب در قســمتی از دني

کنيــم، به عنــوان یــک کشــور خودکفــا در حــد مــورد قبــول در ســطح دنيــا مطــرح خواهيــم بــود و می توانيــم دارای یــک کشــور آبــاد و آزاد باشــيم. 

اگــر مــا درســت عمــل کنيــم، می توانيــم همــه امکاناتــی را کــه جامعــه نيــاز دارد از دل زميــن و دریــا بگيریــم و اگــر چيــزی اینجــا نباشــد، می توانيــم 

از امکانــات اضافــی کــه در اختيــار داریــم، بــرای آوردن آنهــا اســتفاده کنيــم و ایــن یــک خيــال پــردازی نيســت و یــک حرکــت امــروز و فــردا هــم 

نيســت، بلکــه یــک راه طوالنــی اســت. « در خطبــه دوم، آقــاي هاشــمي ابتــدا از کســانی کــه در دوره پــس از رحلــت حضــرت امــام خمينــی )قــدس 

ســره( در ســخت ترین شــرایط حســاس انقــالب، موجــب شــدند تــا انقــالب مســير خــود را طــی کنــد قدردانــي کــرد و در ایــن بــاره بــه ویــژه از رهبــر 

انقــالب، مجلــس خبــرگان و مــردم نــام بــرد و از شــرکت گســترده مــردم در مراســم تدفيــن و تشــييع پيکــر مطهــر امــام کــه موجــب شــد تــا دل هــای 

مــردم مســلمان شــاد و دل خبيــث کفــر جهانــی ســرد و مأیــوس شــود، سپاســگزاری نمــود. ایشــان ســپس افــزود: »مــن از خيلــی افــراد بایــد تشــکر کنــم، 

ــد. از علمــای طــراز اول ماننــد آیــات  مخصوصــاً مراجــع بزرگــوار تقليــد و روحانيــت بزرگــوار کــه در ایــن چنــد ماهــه نقــش خوبــی را ایفــاء کردن

عظــام گلپایگانــی، اراکــی و مرعشــی نجفــی بایــد صميمانــه تشــکر کــرد کــه در روز انتخابــات بــه پــای صندوق هــای رأی رفتنــد. ایــن انتخابــات نشــان 

داد کــه از باالتریــن مقــام روحانيــت و تــا پایين تریــن حــد، همــه در خدمــت ایــن نظــام هســتند و ایــن پشــتوانه بســيار خوبــی بــرای نظــام اســت.« رجــوع 

کنيــد  کتــاب »هاشــمی رفســنجانی، خطبــه هــای جمعــه ســال 1368، جلــد دهــم،« دفتــر نشــر معــارف انقــالب، 1388.
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اجاره داده اند و به جاي بليت پول نقد مي گيرند، وضع بهتري دارد. نظارت برکاالهاي 
متروکه را الزم مي داند. 

آقاي ]محمدعلی[  نظران براي امور شوراي عالي دفاع آمد. گفتم به کار ادامه دهد. 
تبليغات اسالمي  از طالب سازمان  از کمبود بودجه اسرا گفت. آقاي مشکيني یکي  او 
آمد. خودش را آماده براي پذیرفتن مسئوليت در تربيت بدني، با هدف اصالح اخالقي 

محيط وزرشي اعالن کرد.
دکتر ]حسن[ حبيبي آمد. براي امور تشکيالت و نصب و عزل ها صحبت شد. آقاي 
رهبري آمد. درباره متصدي سازمان امور استخدامي مذاکره شد. عصر آقاي ميرحسين 
حکم  شد  قرار  مي دهيم.   باشند،  مایل  که  مسئوليتي  هر  گفتم  ایشان  به  آمد.  موسوي 
رضوي  ]سيدمنصور[  آقاي  کنم1.  صادر  ایشان  براي  ]رئيس جمهور[   سياسي  مشاورت 

1- متن حکم به این شرح است : » بسم اهلل الرحمن الرحيم، جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی، نظر به سابقه و تجربيات جناب عالی در طول سال های 

متمادی و پرنشيب و فراز در اداره امور دولت جمهوری اسالمی ایران و احاطه بر مسایل گوناگون کشور و آگاهی از تصميم ها و سياست گذاری ها 

در  باشند،  که  موقعی  و  مقام  هر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب  خدمتگزاران  اینکه  به  توجه  با  و  تجربيات  این  از  بهره گيری  لزوم  و 

اولین کابینه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
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براي پيگيري صدور حکمش آمد. آقاي ]مسعود  روغنی[ زنجاني آمد. اظهار پشيماني 
کرد از پيشنهاد اینکه ]رئيس سازمان برنامه و بودجه[، معاون ]رئيس جمهور[ نباشد. آقاي 
المپيک آمد و گزارش وضع را داد. شب جلسه  ]مصطفی[ هاشمي ]طبا[ مسئول کميته 

سران قوا داشتيم. درباره ]دادگاه[ الهه، فرودگاه، منکرات و مواد مخدر مذاکره شد.
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تا ساعت هشت ونيم صبح مطابق روزهاي دیگر گذشت. قرار بود چهار نفر از سفرایمان 
فدائي  ]غالمرضا[  آقاي  بوده.  نرسيده  اطالعشان  به  وقت  شد  معلوم  نيامدند.  که  بيایند 
نماینده اراک 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 ]مجيد[ قاسمي رئيس بانک مرکزي آمد. از امکان عزل خود نگران بود و از عزل 

آقاي ماجدي اظهار ناراحتي کرد. 
عصر در جلسه دولت شرکت کردم. 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 آیت اهلل خامنه اي به دفتر من آمدند. درباره سمت مهندس موسوي و بنياد جانبازان 
مذاکره شد. آقاي خامنه اي مي خواهند ]به عنوان رئيس بنياد جانبازان[ با قيد زمان سه سال 
نصب کنند و آقاي موسوي حاضر نيست با قيد زمان بپذیرد1. درباره آینده ارتش وسپاه 

نيز قدرشناس خدمات همه عزیزان  انقالب اسالمی، از هيچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و نظام مقدس جمهوری اسالمی  راه آرمان های مقدس 

خدمتگزار است و خواهد بود، جناب عالی را به سمت مشاور سياسي رئيس جمهور منصوب می نمایم. این جانب اميدوارم که از نظرات مشورتی جناب 

از خداوند متعال خواستارم. اکبر هاشمی رفسنجانی - رئيس  به طور منظم مطلع شوم. توفيق شما را  عالی در زمينه مسایل سياسی داخلی و خارجی 

جمهوری اسالمی ایران.«

1- آیت اهلل خامنه ای در 15 شهریور 1368 طی حکمی آقای محسن رفيق دوست را به مدت سه سال به ریاست بنياد مستضعفان و جانبازان منصوب کردند.
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بخشنامه مربوط به ورود رزمندگان و جهادگران به دانشگاه ها
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رئيس  عنوان  به  را  روحاني  دکتر  آقاي  در حکمی  دارند  بنا  خامنه اي  آقاي  شد.  بحث 
ستاد کل ]نيروهای مسلح[ بنویسند که ستاد مشترک تجدید حيات کند و آقاي روحاني 
موافق نيست. من هم موافق نيستم. با ایشان بحث کردم؛ قانع نشدند. درباره اعضای مجمع 
تشخيص مصحلت و تکميل اعضای شوراي عالي انقالب فرهنگي هم مذاکره شد. شام 
را خوردند و مقداري وقت صرف باز کردن قفل رمز گاو صندوق به جا مانده از زمان 

ریاست جمهوری خودشان کردند که بي نتيجه ماند. بچه ها نيامدند و تنها خوابيدم.
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از تصميم آیت اهلل خامنه اي در خصوص  آمد.  ونيم صبح، دکتر روحاني  ساعت هفت 
اعاده ستاد مشترک ارتش نگران است. او فکر مي کند دیگر ستاد کل نمي تواند درست 
کار کند و گویا مصمم است که اگر آقاي خامنه اي بر تصميم خودشان بمانند، مسئوليت 
ستاد کل را نپذیرد و از کساني که دعوت به همکاري کرده، گفته اند اگر ستاد مشترک 

اعاده شود، حاضر به همکاري نيستند. 
آمد.  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  دبير  گلپایگاني  هاشمي  ]سيدمحمدرضا[  آقاي 
کارهاي در دستور و شيوه کار را گفت و درباره ترميم اعضای شورا  صحبت کرد. وقت 
نيروهاي  از نگراني  از نخست وزیري آمد.  تعيين کردیم. آقاي دکتر مهدوي  جلسه را 
اجازه  و درباره کار خودش  فاضل گفت  ]ایرج[  از وزارت دکتر  دانشگاه  رادیکال در 

خواست؛ کار مهمي ندارد. 
در  او  دهد.  ادامه  گفتم  بوده.  وزیري  نخست  نهاد  پيشنماز  آمد.  رستگاري  آقاي 
گزینش، شوراي نهاد و صندوق قرض الحسنه نهاد هم کار مي کند. آقاي علي جنتي آمد. 
بنا دارد از دفتر فرماندهي ]کل قوا[ برود؛  احتماالً به استانداري خراسان می رود. پدرش 

]آیت اهلل احمد جنتی[ هم خواست که استاندار بشود. 
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دکتر ]حسن[ حبيبي ]معاون اول رئيس جمهور[ براي امور دولت و نهاد و احکام سایر 
معاونان آمد. آقاي ]سيدمحمد[ خاتمي وزیر]فرهنگ و[  ارشاد ]اسالمی[ آمد. گزارش 
اقدامات تبليغي خارجي را گفت و کمک بيشتر خواست. بر توسعه توریسم تأکيد کردم. 

آقاي مسيح مهاجري آمد. قرار شد مشاور اجتماعي رئيس جمهور باشد.
آقاي شفق وابسته نظامي سپاه در شوروي آمد. گزارش از کارها در روابط دو جانبه 
و جدي تر شدن روس ها در روابط نظامي و خبر از پيشنهاد وابسته نظامي ترکيه و فرانسه 
براي همکاري نظامي داد. همچنين ورود هيأت متخصص روسي به ایران براي مذاکره 
درباره آموزش ]موشک[ سام 5 و ]هواپيمای[ ميگ 29 را گفت. احکام معاونان ]رئيس 
جمهور[ را صادر کردم. عموزاده رضا هاشميان آمد. از مشکالت محيط زیست گفت. 

جواب تعداد زیادي از تبریکات را امضا کردم1.

سه شنبه 14 شهریور      4 صفر 1410                          5 سپتامبر  1989

آمد.  مجلس[  بودجه  و  برنامه  کميسيون  ]رئيس  الویري  ]مرتضی[  آقاي  وقت  اول 
توصيه هایي در مورد برنامه پنجساله داشت و مي خواست که در دولت، خيلي به ترکيب 
نامه  از آئين  انقالب فرهنگي جلسه داشت. بخش مهمي  نزنيم. شوراي عالی  آن دست 

1- آقای هاشمی در پيامی ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم که با ارسال پيام و آگهی در جراید، انتخاب ایشان به سمت ریاست جمهوری را تبریک 

گفته اند، از آنها خواست که از این به بعد از اقدام به نشر تبریکات خودداری نمایند: متن پيام به شرح زیر است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم، در پی انتخاب 

بزرگوار جمهوری اسالمی، جوامع هنری و هنرمندان، رؤسا و  به سمت ریاست جمهوری، حضرات آیات و حجج اسالم و شخصيت های  اینجانب 

ایرانيان مقيم خارج از کشور،  بازاریان،  انجمن های اصناف،  اتحادیه ها و  انجمن های اسالمی،  مسئوالن و اعضای مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی، 

اقشار مختلف از کارگران، کشاورزان، جانبازان و خانواده های معظم شهدا و اسرا و مفقودین و آحاد مردم خوب و صميممی 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 

می دارند، اعالم و توفيق 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 - رئيس جمهوری اسالمی ایران - 1368/6/15
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دانشگاه آزاد اسالمي تصویب شد و مقرر گردید. که پس از ارزیابي هر رشته، اگر سطح 
ادامه  بند ب  به صورت  نتوانستند  اگر  و  بدهند  اصالح  براي  مهلتي  نداشت،  قبول  قابل 

مي دهند. 
نهاد و دولت آمدند. عصر  امور  براي  آقاي ]حميد[ ميرزاده و آقاي ]حسن[ حبيبي 
براي  ممکن  ارزي  منابع  بود.  صحبت  برنامه  کالن  درباره  داشت.  جلسه  دولت  هيأت 
جوابگویي به نيازهاي بخش ها بررسي شد. منابع جدیدي در حدود ده ميليارد دالر مطرح 

شد که قابل درج در برنامه است. 
شب تا ساعت هشت ونيم کار کردم، سپس به منزل رفتم. دوسه هفته است که به منزل 
نرفته بودم. خانه تحت تعمير بود و امروز آماده شد. محسن درباره همکاري با معاونت 
اجرایی ]رئيس جمهور[ مشورت کرد و از خشونت هاي بي مورد کميته ها در خصوص 
مبارزه با منکرات گفت. بعد از شام با کمک مهدي و محسن، کتابخانه ام را که در جریان 

تعمير خانه به هم ریخته بود، مرتب کردم.

چهارشنبه 15 شهریور      5 صفر 1410                        6 سپتامبر  1989

بعد از نماز، استماع اخبار، ورزش، استحمام و صبحانه به دفتر کار رفتم. آقاي ]حميد[ 
بازسازي و کاغذ روزنامه ها آمد. آقاي شيخ عباس  ميرزاده براي امور اجرایي کشور،  
پورمحمدي براي دیدار آمد و از وضع بد دادگستري رفسنجان و بنياد شهيد آنجا گفت 
و خبرداد که آقاي ]شيخ محمد[ هاشميان، دوسه هفته اي است که لحن صحبت خود را 

اصالح کرده است. 
مورد  در  شد.  صحبت  استاندارها  درباره  آمد.  ]وزیرکشور[  نوري  عبداهلل  آقاي 
کردستان و سيستان و بلوچستان هم صحبت شد. درباره مبارزه با منکرات مذاکره و قرار 
شد از روش موجود کميته انقالب که در خيابان، جلوي ماشين هاي مردم را مي گيرند و 
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بازجویي مي کنند و خشونت مي کنند جلوگيري شود، ولي با مقررات از پيش تعيين شده، 
با استفاده از امکانات و اهرم هاي دولت براي انصراف خانم ها از بدحجابي اقدام شود. 
در خصوص شوراي امنيت هم صحبت شد. قرار شد حکم بدهيم که ایشان اداره نمایند1. 
بازرگانی[ آمد. گزارش خرید و ورود کاالهاي  آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي ]وزیر 
اساسي را داد. در اغلب موارد وضع بد نيست، ولي در مورد کره و حبوبات مشکل دارند.  
بر توجه بيشتر به وضع نان و آرد و بر همکاري با بخش خصوصي و آماده شدن براي 

خرید مواد اوليه کارخانجات تأکيد کردم.
ستاد  اعاده  در خصوص  خامنه اي  آقاي  تصميم  به  راجع  آمد.  روحاني  دکتر  آقاي 
مشترک و امکان کار در ستاد کل در این صورت صحبت کرد. باالخره قرار شد تسليم 
رهبري باشد، ضمن اعالن نظر مخالف درباره پيشنهاد دیگر که مسئوالن در ستاد ارتش 
و سپاه، معاون رئيس ستاد کل باشند. نتایج مذاکره با هيأت روسي در خصوص آموزش 

خدمه ]هواپيماهای[ سام 5 و ميگ 29 را داد؛ خوب است. 
جاري،  مسائل  و  مشاوران  درباره  جمهور[  رئيس  اول  ]معاون  حبيبي  ]حسن[  دکتر 
تلفني کسب نظر کرد و آقاي ]مجيد[ قاسمي درخصوص هيأت همراهان به آمریکا براي 
]اجالس[ صندوق بين المللي پول پرسيد. عصر هيأت دولت جلسه داشت. درباره  برنامه 
پنجساله بحث داشتيم.  تعدادي از وزرا، کارهاي خوشان را در جلسه بعد از جلسه دولت 

مطرح کردند.

1- آقای هاشمی طی حکمی آقای عبداهلل نوری وزیر کشور را به سمت رئيس شورای امنيت کشور منصوب کرد. متن حکم بدین شرح می باشد: »بسم اهلل 

الرحمن الرحيم، حجت االسالم والمسلمين جناب آقای عبداهلل نوری، وزیر محترم کشور، با توجه به عضویت جنابعالی در شورای عالی امنيت ملی و 

براساس اصل یکصدوهفتاد وششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جنابعالی را به سمت رئيس شورای امنيت کشور منصوب می نمایم. در مسائل 

مهم، حساس و حياتی، شورای امنيت کشور در حضور اینجانب تشکيل می شود. شایسته است مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اجتماعی و برنامه ریزی 

همه جانبه برای امنيت کشور را در الویت قرار دهيد. توفيق شما را در انجام این مسئوليت خطير از خداوند متعال مسئلت دارم.  اکبر هاشمی رفسنجانی 

رئيس جمهوری اسالمی ایران «
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پنجشنبه 16 شهریور      6 صفر 1410                        7 سپتامبر  1989

آقاي  نمود.  ماموریت ها   انجام  براي  آمادگي  اعالن  آمد.  بينا  توکلي  ]ابولفضل[  آقاي 
]سيدرضا[ زواره اي هم به همين منظور آمد. آقاي ]علی[ فالحيان ]وزیر اطالعات[ آمد. 
گزارش وضع وزارت اطالعات را داد و نيازها را مطرح کرد و طرح هاي جدیدي براي 
کار ارائه داد. آقاي ]سيدهادی[ خسروشاهي آمد و براي تکميل ساخت مسجدي استمداد 
کرد. آقاي ]حسن[ غفوري فرد آمد. او براي بکارگيري یکي از اساتيد دانشگاه که قباًل 

تصفيه شده استمداد کرد.
عصر اعضاي دفتر فرماندهي ]کل قوا[ براي خداحافظي آمدند. آقاي ]حسن[ حبيبي 
براي کارهاي دولت آمد و آقاي ]علی[ جنتي براي امور در وزارت کشور و استانداري ها 

آمد. شب به خانه رفتم.

جمعه 17 شهریور     7 صفر 1410                            8 سپتامبر  1989

کتابخانه  تنظيم  و  استراحت  به  وقتم  بودم.  برده  انجام  براي  هم  کاري  بودم،  منزل  در 
گذشت. آقاي هادي طباطبائي آمد و براي پشتيباني اجراي طرح توسعه نيشکر خوزستان 
براي  که  مهدي  و  یاسر  بود.  کم  هم  تلفني  مراجعات  معمول،  برخالف  کرد.  استمداد 
دیدن غار تازه کشف شده دليجان رفته بودند، آمدند. مي گویند که از غار علي صدر 
زیباتر است. محسن هم آمد و کمي از پيشرفت کار ادغام دو وزارت سپاه و دفاع گفت؛ 

مشکلي ندارند.
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شنبه 18 شهریور      8 صفر 1410                               9 سپتامبر  1989

ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم. تا ساعت نه کارها را انجام دادم. آقاي هاشمي 
گلپایگاني ]دبير شورای عالی انقالب فرهنگی[ براي تنظيم برنامه هاي شوراي عالي انقالب 
فرهنگي آمد. مدیران سازمان امور استخدامي آمدند. وضع موجود، تشکيالت اداري و 

نقاط ضعف و قوت و طرح اصالحي را گفتند؛ قرار شد یک جلسه دیگر هم بيایند. 
تحت  حوزه  امور  براي  امراللهي  ]رضا[  و  ميرزاده  ]حميد[  حبيبي،   ]حسن[  دکتر 
و  مشاورها  درباره  حبيبي  دکتر  کردند:  مطرح  را  کارهایشان  و  آمدند  خود  مسئوليت 
امراللهي درباره انرژي هسته اي که گفتم از نيروهاي متخصص که کنار رفته اند، استفاده 
کنند. ميرزاده هم درباره کيفيت استفاده از طلب ما از سوریه و کاالهائي که براي گرفتن 

طلب با نرخ باال از سوریه مي گيریم. 
به  غربی[  جنوب  آفریقای  آزادیبخش  ]جنبش  سواپو  رهبر  نجوما  سام  آقای  عصر 
مالقات آمد1. شرح مبارزاتش را داد و براي مخارج انتخابات که در پيش دارند و مخارج 
پس از استقالل استمداد کرد؛ رقم هاي باالئي مطالبه مي کنند، به اميد اینکه مبلغي از آن 
را دریافت کنند. قرار شد دویست هزار دالر فعال کمک کنيم. دکتر والیتي آمد و نتایج 

سفر به یوگسالوي را گفت. راضي است، ولي مطلب مهمي نداشت. 
نرخ  به  ارز  اختصاص  درباره  آمد.  دارایی[  و  اقتصادی  امور  ]وزیر  نوربخش  دکتر 
این طریق، مذاکره و تصميم گيري  از  بودجه ریالي  تأمين کسري  به صنایع و  ترجيحي 

1- آقاي سام نجوما در این دیدار با تجليل از مقام حضرت امام)ره( گفت: » فقدان امام خمينی، نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای تمامی مردم محروم و 

صلح دوست دنيا، ضایعه بزرگی است و اقدامات انقالبی این رهبر بزرگ، همواره در خاطره ها باقی خواهد ماند. « رهبر سواپو با قدردانی از تالش های 

ایران در حمایت از مبارزات مردم ناميبيا گفت:  » ما خود را همواره مرهون حمایت های جمهوری اسالمی ایران می دانيم.« آنگاه آقای هاشمی اظهار 

داشت:  » ما اهميت زیادی برای استقالل ناميبيا قائليم و می دانيم شما در آینده با مشکالت زیادی روبرو خواهيد بود.« رئيس جمهور برحمایت ایران از 

مبارازت مردم ناميبيا تأکيد کرد و گفت: » مطمئن باشيد که ما در کنار شما هستيم و آمادگی داریم تجربيات خود را در اختيارتان قرار دهيم.« آقای 

هاشمي  به نقش استراتژیک کشور ناميبيا اشاره کرد و اظهار داشت:  » ناميبيا جایی است که استعمارگران از هر راهی بتوانند، تالش می کنند حضور خود 

را در آنجا حفظ کنند و به سادگی حاضر نيستند از آنجا خارج شوند.« 
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کردیم. درباره بانک مرکزي و سفر هيأت به آمریکا براي شرکت در کنفرانس صندوق 
بين المللي پول صحبت شد. 

شب جلسه سران قوا در دفتر آقاي ]محمد[ یزدي بود. اتاق هاي مجلل کاخ مرمر1 را 
1-  این کاخ در محل تقاطع خيابان امام خمينی )ره(  و خيابان وليعصر 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، خيلی زود از کار اخراج شدند و ادامه کار به دست لئون تادوسيان 

معمار ایرانی - ارمنی معروف آن زمان داده شد و به سرانجام رسيد. زمين این بنا متعلق به شاهزادگان قاجاری و از جمله خاندان فرمانفرمائيان بود که 

با به قدرت رسيدن رضا شاه مصادره شد. گنبد زیبای این بنا برگرفته از گنبد مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان است که به وسيله استاد حسن لرزاده کاشی 

کاری شده است. در احداث ساختمان این کاخ، اساتيد معماری و هنرهای تزیينی سنتی مانند استاد محمد کاظم صنایع خاتم و حسن طاهرزاده بهزاد 

مشارکت داشتند. مساحت ساختمان آن دوهزاروهفتاد متر مربع می باشد و در زمينی به وسعت 35 هزار و 462 متر مربع ساخته شده است. این کاخ 

در ابتدا به عنوان محل زندگی و کار رضا شاه مورد استفاده قرار گرفت و تا پيش 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  می شد. 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 صاحبقرانيه، این کاخ در سال 1355 به موزه تبدیل شد و تا سال 1357 با 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 15 بهمن 1327 بود. پس از انقالب موزه تعطيل شد و از این کاخ، 

مدتی به عنوان مقر کميته انقالب اسالمی استفاده می شد . این کاخ مقرر شورای عالی قضایی و دفتر رئيس قوه قضائيه بود. مجمع تشخيص مصلحت 

نظام در سال 1376  این کاخ را از قوه قضائيه تحویل گرفت. امروزه از این بنا در مکاتبات دولتی به عنوان ساختمان قدس یاد می شود . بخش هایی از 

مالقات با رهبر سواپو



310

تماشا کردیم؛ مخصوصاً اتاق خاتم کار که مخصوص شاه بوده و نيز جائي که شاه در 21 
اردیبهشت سال تير خورده بود1. مسائل متفرقه در جلسه مطرح شد. 

یکشنبه 19 شهریور       9 صفر 1410                       10 سپتامبر  1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. آقاي ري شهري ]دادستان کل 
آقاي  و  ميرزاده  آقاي  کرد.  عذرخواهي  اطالعات   وزارت  نپذیرفتن  از  و  آمد  کشور[ 
سيدابراهيم  )ابوهشام(،  موسوی  سيدحسين  ]آقایان  آمدند.  اداري  کارهاي  براي  حبيبي 
اعالن  و  تبریک  براي  لبنان  اهلل  ]مسئولين[ حزب  از  و حاج حسين خليل[  جمعي  امين 
وفاداري و اظهار رضایت از سياست ایران در لبنان آمدندکه نتيجه آن همکاري شيعيان 
و مسلمين دیگر شده و درگيري هاي بين مسلمين از بين رفته است. آنها خواستار تقویت 

بيشتر مسلمين شدند. 
چند  و  بود  پنجساله  برنامه  درباره  بحث  کردم  شرکت  دولت  هيأت  درجلسه  عصر 
مصوبه داشتيم. شب با رهبري جلسه داشتيم. درباره سياست هاي کلي و مسائل نيروهاي 

مسلح و شوراي عالي امنيت ملي مذاکره کردیم. دیر وقت به خانه رسيدم.

کاخ مرمر در سال 1387 مرمت و بازسازی شد. 

1- 21 فروردین 1344 سرباز وظيفه رضا شمس آبادی، یکی از افراد گارد سلطنتی که درکاخ مرمر مأمور نگهبانی بود، محمد رضا شاه را هنگامی که از 

اتومبيل در مقابل سر سرای کاخ پياده شد، به رگبار مسلسل بست. شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانيد، ولی دو تن از درجه داران اسکورت او 

مورد اصابت گلوله شمس آبادی قرار گرفته و کشته شدند. شمس آبادی نيز با گلوله درجه داران اسکورت به قتل رسيد. نخست سعی شد از علنی شدن 

حادثه جلوگيری به عمل آید، خبر روزنامه های عصر روز 21 فروردین حاکی از »نزاع چند سرباز در کاخ مرمر بود که منجر به تيراندازی 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 بين دستگيرشدگان و رضا شمس آبادی به اثبات برساند«.
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دوشنبه 20 شهریور      10 صفر 1410                     11 سپتامبر  1989

ساعت  شش و ربع صبح به دفترم رسيدم. پس از انجام کارهاي مانده از دیروز و صبحانه، 
آقاي ]محمدعلی[ قریشي نماینده خمين آمد. ابراز وفاداري کرد و استمداد براي راه هاي 
روستائي خمين داشت. نمایندگان استان مازندران آمدند. آنها خواستار تعویض استاندار 
براي  اندیمشک آمد. او خواستار کمک  نماینده شوش و  بودند. ]آقای حسن رضایی[ 

ساختن مقبره دعبل خزاعي1 و ترميم پلي روي رودخانه کرخه بود. 
آقاي ]علی[ آقامحمدي آمد. درباره مسائل کردهاي عراقي و سایر گروه هاي مبارز 
عراق مشورت کرد و درباره مسائل جاري کشور نظراتي ارائه داد. آقاي جليل بشارتي 
آمد. گزارش کارهاي پيگيري شکایات مردم را داد و خواستار صدور حکم مستقيم از 

طرف خود من براي خودش بود. 
را  کنسول  و  سفير  چند  نامه  استوار  امضای  آمد.  خارجه[  امور  ]وزیر  والیتي  دکتر 
کردن  متمرکز  از  و  درخارج  سفارتخانه هاي مان  بعضي  مالي  تقویت  درباره  و  گرفت 
تشریفات در وزارت خارجه گفت. دکتر ]حسن[ حبيبي براي مسائل دولت و نهاد ریاست 
جمهوري آمد. عصر دکتر ]عبداهلل[ جاسبي براي حل مشکالت دانشگاه آزاد اسالمي آمد 
و دستوراتي گرفت؛ آئين نامه و رسميت یافتن از نظر سازمان امور استخدامي و تأمين ارز 

و اتومبيل و مسکن و زمين و ... 

1- دعبل بن علي خزاعي در سال 148 هجري قمري در شهر کوفه متولد شد . دعبل از سن نوجواني سرودن شعر را آغاز کرد . در اوایل جوانی بود که 

به درخواست هارون الرشيد خليفه عباسي به دربار او رفت تا شعر بسراید، اما پس از مدتي از دربار هارون الرشيد خارج شد . با وجود هدایاي فراواني 

که هارون براي دعبل فرستاد، دعبل به دربار بازنگشت . مسير زندگاني دعبل از این زمان عوض شد . او بيش از گذشته شيفته اهل بيت شده بود و از 

این 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 

درک کرد و به خدمت ایشان رسيد . به دليل شرایط سخت نتوانست خدمت امام علي نقي)ع( برسد، ولي شهر سامرا را که امام در آن زنداني بود، سخت 

نکوهش کرد .  زندگي پر برکت دعبل تا زمان امام حسن عسکري)ع( ادامه داشت و او در مدح این امام بزرگوار نيز شعر سروده است . دعبل دانشمندي 

است که حدود ده نفر از ادیبان و دانشمندان از او روایت کرده اند. در کتاب »تأسيس شيعه « دعبل را یکي از بزرگان و علماي کالم و ادیبان و تاریخ 

شناسان توصيف کرده اند که در زمينه زبان شناسي ، فصاحت و تاریخ اعراب ید طوالیي داشته است .
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نبوی، غفور گرشاسبی و  ]آقایان سيد محمد اصغری، سيد محمود دعائی، مرتضی 
مسيح مهاجری[ مدیران روزنامه هاي کيهان، اطالعات، رسالت،  ابرار و جمهوري اسالمي 
درباره سياست هاي  و  استمداد کردند  تدارکات وکاغذ  رفع مشکل  براي  آنها   آمدند. 

تبليغاتي و اقتصادي وخارجي توضيحاتي براي همکاري با دولت خواستند. 
دکتر ]محسن[ نوربخش ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمد و درباره تعویض رئيس 
بانک مرکزي صحبت کرد. آقاي دکتر ]محمد حسين[ عادلي ]سفير ایران در ژاپن[ را 
هم آورده بود که توضيحاتي درباره سياست هایش 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 کردن من به رمز قفل آمد

سه شنبه 21 شهریور       11 صفر 1410                      12 سپتامبر  1989

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم. تا ساعت هشت گزارش ها 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 استحکام کار 

دانشگاه داشتيم. تا ظهر دو سه مالقات داشتم. 
عصر هيأت دولت جلسه داشت. که از ساعت چهار بعد از ظهر تا نه شب طول کشيد؛ 
درباره برنامه پنجساله بود. از همانجا یکسره به خانه رفتم. خسته بودم. بنا بود تغيير رئيس 
بانک مرکزي در دولت مطرح شود که نشد. بچه ها گفتند علي اخوي زاده اطالع داده که 

آشيخ محمد هاشميان را از ریاست دادگستري رفسنجان عزل کرده اند.
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چهارشنبه 22 شهریور      12 صفر 1410                    13 سپتامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح  به دفترم آمدم. تا ساعت هشت ونيم به کارهاي جاري پرداختم. 
آقاي ]شيخ ابوالحسن[ شيرازي امام جمعه مشهد آمد و براي حفظ وحدت وحل مشکل 

آیت اهلل منتظري توصيه داشت. 
آقاي ]علی[ فالحيان ]وزیر اطالعات[ آمد. گزارش کارهاي اطالعاتي و برنامه ها را 
داد. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي کارهاي اجرایي و شرح اقدامات در کيش و تقاضاي حل 
مشکالت کار آنجا منجمله آب و برق و در اختيار بودن بخشدار آنجا آمد؛ به وزراي 

مربوطه گفتم. 
آقاي ]سيدمنصور[ رضوي براي امور سازمان اداری و استخدامي آمد. آقاي عباس 
صفریان ]سفير ایران در گابن[ آمد و از گابن گفت1.  دوران سفارتش تمام شده است. 
آقاي ]امير[ عابدیني استاندار خراسان آمد. اظهار وفاداري کرد. فکر مي کند ذهن من با 
او خوب نيست. به او اطمينان دادم و گفتم در خراسان به خاطر عدم هماهنگي با آقاي 

طبسي نمي تواند کار کنند. 
اخوي محمد از واگذاري سياستگذاري صداوسيما به دیگران، تلفني اظهار نارضایتي 
کرد2. عصر هيأت دولت براي برنامه پنجساله جلسه داشت.  جایگزیني آقاي ]محمدحسين[ 

عادلي به جاي آقاي ]مجيد[ قاسمي در سمت ریاست بانک مرکزي تصویب شد3. 
سرشب به دیدار آیت اهلل موسوي اردبيلي رفتم که از مشهد آمده اند. احمدآقا هم بود. 
آمادگي  اظهار عدم  ]ریاست جمهوری[  استراتژیک  مطالعات  مرکز  مدیریت  مورد  در 

1- گابن کشوری است در غرب آفریقای مرکزی که در کنار خليج گينه و در سواحل شرقی اقيانوس اطلس قرار گرفته است.

2- آیت اهلل خامنه ای در حکمی آقای محسن  دعاگو را به مدت سه سال به عنوان مسئول شورای سياستگزاری سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی 

منصوب کردند. 

بنا به پيشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب آقای هاشمی رئيس جمهور، آقای کمال خرازی به سمت سفير  و نماینده دائم  3- همچنين در این روز 

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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کرد. تصميم گرفته است که به قم برود و بماند و تعطيلي ها به تهران بياید. احمدآقا هم 
همين را تایيد مي کرد. احمدآقا از عزل آشيخ محمد ]هاشميان[ از ریاست دادگستري 
اظهار ناراحتي کرد. آقاي ]موسوی[ اردبيلي از مهمان نوازي آقاي طبسي اظهار رضایت 
اظهار  مجلس  در  بيرجند[  ]نماینده  زاده  حائري  ]ابوالحسن[  آقاي  اظهارات  از  و  کرد 

نارضایتي نمود. شب در دفترم ماندم و کارهاي عقب مانده را انجام دادم.

پنجشنبه 23 شهریور       13 صفر 1410                  14 سپتامبر  1989

انجام دادم. آقاي ]عطاءاهلل[ مهاجراني  تا ساعت هشت ونيم صبح کارها را  نماز  از  بعد 
مطالبي  مجلس  و  جاري  امور  درباره  آمد.  جمهور[  رئيس  پارلمانی  و  حقوقی  ]معاون 
داشت. براي تأیيد آقاي ]سيدمحمود[ دعائي ]مدیر مسئول روزنامه اطالعات[ که اخيراً 
تحت فشار روحي است، مخصوصا بعد از نشر مقاله سعيدي سيرجاني، توصيه کرد. آقاي 
]سيدعلی اکبر[ قره باغي نماینده سابق اروميه  آمد 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 که مبارزه به وزارت کشور 
منتقل شود، ولي ستاد نظر داد که فعاًل در نهاد ریاست جمهوري بماند. قرار شد دیگر 

اعدام ها را در مالعام انجام ندهند. 
با رهبري درباره بودجه نيروهاي مسلح و نيز درباره ستاد معين خرمشهر تلفني صحبت 
شد. عصر آقاي ]سيدمحمود[ دعائي آمد. از عکس العمل خط سه در مورد مقاله ]علی 
اکبر[ سعيدي سيرجاني سخت آزرده بود1. دلداري دادم و توجيه نمودم. آقاي ]حسن[ 

1- آقای علی اکبر سعيدی سيرجانی نویسنده معروف، در مرداد سال 1368 در روزنامه اطالعات مقاله ای 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 اندیشيدن، 

دوری از ترور و گروگان گيری، مذمت اداره مملکت بدون فکر و درایت و موضوع رابطه با آمریکا مطرح شده بود.
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غفوري فرد ]معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی[ براي کارهاي ورزش 
آمد. تا ساعت هشت در دفترم کار کردم و به خانه رفتم.

جمعه 24 شهریور      14 صفر 1410                         15 سپتامبر  1989

در منزل بودم. وقتم به استراحت ومطالعه گذشت. بحمداهلل حوادث مهمي نيست. مراجعه 
تلفني هم نبود. عفت صبح و عصر براي تنظيم اثاث البيت به  منزل فاطي رفت. آنها شروع 

به نقل مکان کرده اند.

شنبه 25 شهریور       15 صفر 1410                       16 سپتامبر  1989

سارا ]دختر فاطی[ براي اولين بار عازم مدرسه بود. فاطي فيلم و عکس تهيه مي کرد و 
تشریفات داشت. من هم هدیه اي دادم: دویست تومان پول جيبي در مدرسه اش. ساعت 
برنامه شوراي  تنظيم  براي  به دفترم آمدم. آقاي هاشمي ]گلپایگانی[   هشت ونيم صبح 

عالي انقالب فرهنگي آمد. 
رؤساي دانشگاه ها آمدند. براي آنها در اهميت رسالت آموزش عالي صحبت کردم1. 

1- ایشان ضمن تأکيد بر لزوم توسعه  کمی و کيفی دانشگاه ها و ضرورت تعميق آموزش ها در علوم و فنون، به عنوان رکنی مهم برای دست یافتن به 

استقالل همه جانبه، اظهار داشت: »در دنيای بی رحم قدرت های استکباری که به دروغ شعار علم بی حصار و علم برای همه را سر می دهند، باید کوشيد 

تا کشور ما با تکيه بر مغزهای اندیشمند و توانای داخلی، نه تنها برای خود که برای جهان سوم و ملل اسالمی، به صورت قطب یاری رسان علمی و فنی 

در آید. همه می دانند که قطب های علمی و صنعتی جهان معاصر، همواره به گونه ای عمل می کنند که کشورها را در زمينه های 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 دانشگاه ها در راستای تحقق اهداف بلند کشورمان، نقش حياتی و کم نظير است. آنچه اهميت 

دارد و اساس کار به شمار می آید، داشتن فکر و اندیشه های خالق برای اداره امور است. امری که قاعدتاً دانشگاه ها و مراکز علمی، پاسخگوی عمده و 



316

قرار شد به هریک از رؤساي دانشگاه ها مبلغي براي دست گردان بدهيم. معاونان، آقایان 
]سيدمنصور[ رضوي ، ]حميد[ ميرزاده، ]حسن[ حبيبي و ]رضا[ امراللهي، هر یک براي 
حوزه کار خود آمدند. دکتر والیتي آمد. گزارش سفر به مالزي وبنگالدش را داد و در 

مورد چند سفير و معاون نظر خواست. 
تلفني با وزراي کشور، صنایع سنگين و معادن و فلزات درباره امور خودشان صحبت 
کردم. عصر براي افتتاح نمایشگاه بين المللي رفتيم. سخنراني کردم1 و از غرفه هاي صنایع 

پشتوانه آن است« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.

1- آقای هاشمی با اشاره به اهداف برگزاری این گونه نمایشگاه ها یادآور شد: » اميدواریم که پانزدهمين نمایشگاه بين المللی تهران به اهدافی که ترسيم 

کرده است، دست یابد. معموالً انتظار این است که این گونه نمایشگاه ها در جهت توسعه علوم و فنون و آشنایی مردم و صنعتگران و بازرگانان با امکانات 

موجود جهان باشد و از بعد سياسی نيز باید وسيله نزدیکتر شدن دیدگاه ها، رفع اختالفات، کم شدن تشنج ها و تقویت دوستی ها شود. از بعد فرهنگی 

هم نمایشگاه محل انتقال آداب و سنن و رسوم و آشنایی ملت ها با یکدیگر است. با این تفاصيل اگر نمایشگاه ها به این اهداف دست یابند، توفيق یافته اند 

و در این بين ایران نيز از برگزاری نمایشگاه بين المللی تهران همين اهداف را تعقيب می کند. اما اگر هدف از برگزاری نمایشگاه ها مصرفی کردن مردم 

باشد، مطمئناً برای جهان سوم و مردمی که نوعاً مرض عمده اقتصادیشان مصرف است، چيز خوبی نخواهد بود. کشور ما بعد از انقالب در سياست 

اقتصادی، عدم وابستگی را پيشه خود کرده است. البته به خاطر جنگ خيلی عقب مانده ایم، ولی آمار نشان می دهد که ما در حال جنگ هم راهمان 

را گم نکرده ایم و سعی کرده ایم زیر بار قرض نرویم.« رئيس جمهور ضمن توصيه به مردم برای بازدید از پيشرفت های صنعتی کشور در پانزدهمين 

افتتاح نمایشگاه بین المللی
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سنگين و صنوف توليدي و کيش بازدید نمودم1. به دفترم برگشتم.
اسالمی[  ]رئيس مجلس شورای  ]مهدی[ کروبي  آقاي  دفتر  در  قوا  در جلسه سران 
شرکت کردم. درباره راجر کوپر ]انگليسی متهم به جاسوسی[ تصميم گيري شد.  احمدآقا 
از آقاي ]محمد[ یزدي ]رئيس قوه قضائيه[ راجع به عزل آقاي ]آشيخ محمد[ هاشميان 
از ریاست دادگستري رفسنجان پرسيد که جواب دادند به خاطر مشاغل زیاد و نرسيدن 
به دادگستري است. قرار شد جلسه ما یک هفته در ميان باشد. شب در مقر خوابيدم تا 
کارهاي فردا  را صبح زود شروع کنم. فرم صورت اموال خود و بستگان درجه اول را در 

اجراي اصل 142 قانون اساسي براي قوه قضائيه پر کردم2.

نمایشگاه بين المللی یادآور شد: » ظرفيت صنعتی ما خيلی باالست. گرچه برخی از صنایع ما مونتاژ است. ولی همان مونتاژ هم از ارزش افزوده باالیی 

برخوردار است. اميدواریم در دهه بازسازی، با فعال کردن صنایع کشور در روند مبادالت خارجی مان، نقطه عطفی به جای گذاریم. اگر ما روزی به 

  یک کشور صنعتی تبدیل شویم، وظيفه خود می دانيم که در جهت رفع مشکالت و کمتر کردن وابستگی کشورهای فقير گام برداریم. « رجوع کنيد

کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- در پایان مراسم افتتاحيه، آقای هاشمی از غرفه های صنایع سنگين، صنوف توليدی، واگن پارس و سازمان عمران کيش بازدید کرد که در هر قسمت 

توضيحات الزم توسط مسئولين و متخصصين داده شد. رئيس جمهور پس از بازدید از غرفه های مذکور در مصاحبه ای گفت که سرمایه های بسيار 

خوبی در کشور برای کار وجود دارد و در همه قسمت ها، صحبت از این بود که چنانچه امکانات الزم در اختيار آنها قرار داده شود، قادرند نيازهای 

داخلی را تأمين نمایند. ایشان با اشاره به اینکه بسياری از واحدهای توليد کشور در سطح قابل قبولی هستند، اظهار داشت: »صنایع سنگين می تواند برای 

حرکت صنعتی کشور پایگاه مهمی باشد و دولت مسئوليت مهمی برای تأمين نيازهای این واحدها دارد. صنوف توليدی نيز که عمدتاً از تعاونی ها تشکيل 

می شود دارای استعدادهای جالب و باالیی هستند و می توانند به خوکفایی کشور کمک نمایند. دولت در حال بررسی نيازهای ارزی صنایع سنگين کشور 

جهت رسيدن آنها به یک ظرفيت معقول توليد می باشد که براساس پيش بينی ها و ارزیابی های اوليه با تخصيص حدود 2 تا 3 ميليارد دالر ارز در سال، 

مشکالت واحدهای صنعتی تا حدی مرتفع خواهد شد.« آقای هاشمی در مورد سازمان عمران کيش گفت که در این مقطع، کشور به یک بندر آزاد نياز 

دارد تا بتواند نيازهای کشور را از طریق همين بندر تأمين نماید. دولت تأکيد زیادی در این ارتباط دارد که ان شاءاهلل به نتيجه مثبت برسد.« رجوع کنيد 

 کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.

2- اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسالمی تکليف کرده است که دارایی رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان 

آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضایيه رسيدگی شود که برخالف حق، افزایش نيافته باشد. در پایان ریاست جمهوری آقای هاشمی، 

رئيس قوه قضائيه در نامه ای رعایت این اصل و رسيدگی به دارایی رئيس جمهور را مورد تأیيد قرار داد و اعالم کرد که اموال ایشان نسبت به قبل 

کاهش داشته است. 
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پس از نماز و ورزش و مالحظه اخبار و گزارش ها و صبحانه،  با آقاي ]عليرضا[ معيري 
که قرار شد مشاور روابط بين الملل ]رئيس جمهور[ باشد، مالقات داشتم1؛ نپذیرفت که 
استادیوم یکصدهزار  به  نه  بشود. ساعت  ایرنا[   – اسالمی  ]جمهوری  رئيس خبرگزاري 
با  ونيم  ده  بسيج سخنراني کردم2. ساعت  و  سپاه  فرماندهان  اجتماع  در  و  رفتيم   نفري 
آقاي ]حسين[ محلوجي ]وزیر معادن و فلزات[ مالقات داشتم که براي انعقاد قرار داد با 

امور  و  بازرگانی  فنی،  اقتصادی،  اجتماعی، حقوقی،  فرهنگی،   ، تحقيقات  امور سياسی،  در  رئيس جمهور  مشاورین  احکامی،  آقای هاشمی طی   -1

اصناف، امور اهل سنت و امور بين الملل را منصوب کردند. احکام صادره به این ترتيب می باشد: آقایان 1 -مهندس ميرحسين موسوی به سمت مشاور 

سياسی رئيس جمهور. 2 - مهندس مصطفی ميرسليم به سمت مشاور امور تحقيقات رئيس جمهور. 3 - دکتر جواد اژه ای به سمت مشاور فرهنگی رئيس 

جمهور. 4 - حجت االسالم مسيح مهاجری به سمت مشاور اجتماعی رئيس جمهور. 5 -  دکتر گودرز افتخار جهرمی به سمت مشاور حقوقی رئيس 

جمهور. 6 -  ابوطالب شالچيان به سمت مشاور اقتصادی رئيس جمهور. 7 -  دکتر مجيد عباسپور به سمت مشاور فنی رئيس جمهور. 8 -  ابوالفضل 

توکلی بينا به سمت مشاور بازرگانی و امور اصناف رئيس جمهور. 9 -  عليرضا معيری به سمت مشاور امور بين الملل رئيس جمهور. 10 -  مولوی اسحاق 

مدنی به سمت مشاور رئيس جمهور در امور اهل سنت. 

2- در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه که با حضور مقامات کشوری و لشگری برگزار شد، ابتدا پيام رهبر انقالب خطاب به مجمع، توسط آقای عبداهلل 

نوری نماینده ولی فقيه 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 عظيم را به دوش دارند، هيچ گاه وداع نخواهيم کرد« پس از آن آقاي هاشمي خطاب به مجمع فرماندهان گفت: » از اینکه چنين فرصتی 

در آستانه سالگرد شروع جنگ تحميلی با شما عزیزان مورد عالقه بدست آورده ایم، خدا را سپاسگزاریم. این گونه اجتماعات به ما روحيه و نشاط 

می دهد و مردم ما نيز از این اجتماعات شور و نشاط می گيرند. اميدواریم اگر جنگی نداشته باشيم، به مناسبت های مختلف این اجتماعات را به خاطر 

تأثيرات فرهنگی اش برگزار کنيم. 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 نتيجه آن برای کفر جهانی این بود که این انقالب در مقابل هجوم خارجی و تحریک از داخل، مستحکم و 

آسيب ناپذیر است؛ البته ما فراموش نمی کنيم که کفر جهانی در مقابل انقالب ما آرام نخواهد نشست و به همين خاطر سربازان اسالم تا زنده اند، حالت 

سربازی خود را فراموش نمی کنند. جنگ از لحاظ مادی برای ما گران تمام شد. سازندگی را برای مدتی طوالنی به عقب انداختيم و بسياری از سرمایه ها 

را بلعيد و بخش عظيمی از نيروهای مخلص و انقالبی را از ما گرفت. اما این جنگ بار معنوی داشت و حماسه ایجاد کرد و استعدادهای سلحشوری که 

در ميان ملت انقالبی ما بود، به منصه ظهور در آمد و امتحانی که ملت در مقابل تاریخ و رسالت اسالمی خود داد یک امتحان بی نظير تاریخی بود. این 

جنگ آثار سازنده دیگری هم داشت که این آثار را شما می توانيد در درون خود، در خانواده هایتان و در ميان مردم حس کنيد. همچنين به این نکات 

مثبت می توان آموزش های نظامی، پيشرفت در صنایع نظامی، آشنایی به فنون جنگ و تاکتيک های دشمن، بدست آوردن آمادگی و همچنين شناخت 

دشمن انقالب در دنيا اضافه کرد. اگر ما کليه خسارات جنگ را در مقابل این دستاوردهای مثبت قرار بدهيم، می ارزد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی 

رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.



319

شرکت هاي خارجي براي اجراي طرح هاي عمراني اجازه گرفت.
سپس با آقاي آقازاده ]وزیر نفت[ مالقات بود، که گزارش انجام یک ميليارد دالر 
معامله پيش فروش نفت را داد و معامله با شرکت ]آمریکایی[ اشلند براي وصول مطالبات 
که قرار شده 330  ميليون دالر بپردازند؛ 285 ميليون دالر بابت بهاي نفت که اول انقالب 
بابت بهره. گزارشي از وضع کار حفاري دریاي خزر داد و  داده ایم و 45 ميليون دالر 
نمود و درباره کشتي سازي در ساحل خزر  قيمت ها مشورت  اوپک و سياست  درباره 

گفت. 
خواستار  آمد.  اداري  عدالت  دیوان  رئيس  تبریزي  موسوي  ]سيدابوالفضل[  آقاي 
کمبود  براي  و  شد  احکام  اجراي  درخصوص  دیوان  با  اجرایي  دستگاه هاي  همکاري 
اعتبارات استمداد کرد. آقاي ]سيدمحمد[ ميرمحمدي براي امور تشکيالت دفتر مطالبي 

داشت. 
عصر در جلسه دولت شرکت کردم. تبصره هاي برنامه ]پنجساله[ در دستور بود. اکثر 
تبصره هاي پيشنهادي غير الزم بود و حذف شد. شب رهبري به دفتر من آمدند. درباره 

سمینار فرماندهان سپاه پاسداران
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پيشنهادي نمي تواند خيلي  مبلغ  نيروهاي مسلح مذاکره کردیم. معلوم شد که  اعتبارات 
تغيير کند.  قرار شد با توجه به مجموعه نيازهاي کشور، در این بخش تصميم گيري شود. 
پيشنهاد وزارت خارجه عمل  براساس  قرار شد  درباره سياست خارجي  هم بحث شد. 
شود. در مورد آمریکا گفتند روابط به این زودي ميسر نيست، ولي همکاري تا حدود 
آزادي گروگان ها و اموال ما بي اشکال است. درباره انتقادهاي رادیکال ها و بعضي از 
اداره خبرگزاري جمهوري اسالمي  نيز در مورد مسئوليت  انتصابات هم صحبت شد و 

]ایرنا[1. 
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ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. تا ساعت نه کارها را انجام دادم. ]آقای عيسی 
کالنتری[ وزیر کشاورزي و معاونان آمدند. برنامه ها را توضيح دادند و از تداخل وظایف 
خصوص  در  نيرو  وزارت  با  را  نظرشان  اختالف  و  داشتند  شکوه  ]سازندگی[  جهاد  با 
طرح توسعه نيشکر خوزستان گفتند که قرار شد براي حل آنها اقدام کنم. وزارت نيرو 
مي گوید آب به اندازه کافي ندارد، مگر بعد از بستن سدهاي کارون. درباره جنگل ها و 

مراتع و وام ها و سایر موارد هم حرف زدند. 
تا  اميد دارد  ابراهيمي مدیرعامل شرکت مترو آمد. گزارش کار داد.  آقاي ]اصغر[ 
آخر سال 69 کار ساخت تونل ها و ایستگاه ها تمام شود و اگر براي تجهيزات پشتيباني 
شود در سال 71 بهره برداري آغاز می شود؛  شانزده ميليارد تومان مخارج طرح است که 
یک ميليارد دالر آن  هزینه ارزي است. دو معدن سنگ شناسائي کرده که اگر دستش را 
براي استخراج و فروش باز بگذاریم، مدعي است مي تواند مخارج ارزي ]تجهيزات مترو[ 

1- آقای 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.



321

را تأمين کند. قول حمایت دادم، ولي بعيد است وعده ها عملي شود.
بلوچستان[ آمدند. آنها از مشکالت استان  امام جمعه زاهدان و استاندار ]سيستان و 
گفتند. مخصوصاً افغان ها و فساد اخالقي و قاچاق آنها و مزاحمت هاي سياسي و مدارس 
دیني اهل سنت و اعمال نفوذ نمایندگان مجلس منطقه در جهت سياست سران و خان ها 
و راه عالج را قدرت بيشتر استاندار و دادن امکانات بيشتر به منطقه گفتند. گفتم رفتار 
دولت باید به گونه اي باشد که اهل سنت احساس تبعيض نکنند و نيز مناطق محروم و 

قوميت ها احساس عدالت داشته باشند. 
به خاطر  و گفت  آمد  آموزی[  سواد  نهضت  سازمان  ]رئيس  قرائتي  ]محسن[  آقاي 
ببينيم چگونه  کند  است. گفتم صبر  را کم کرده  آموزي  فعاليت سواد  بودجه،  کمبود 
به آقاي  نهاد و کشور آمد مذاکره شد.  امور  براي  بدهيم. دکتر حبيبي  بيشتر  مي توانيم 
فالحيان ]وزیر اطالعات[ گفتم، در اعزام نيروهاي عراقي به نقطه اي که آقاي آقامحمدي 

پيشنهاد دارد، سرعت به خرج دهند. 
بحث  پنجساله  برنامه  درباره  آمدند.  مجلس  بودجه  و  برنامه  اعضای کميسيون  عصر 
شد. آقاي ادب رابط نخست وزیر با روحانيون آمد. قرار شد به کارش ادامه دهد. آقاي 
زنجاني براي امور مالي آمد. آقاي دکتر ]محمدعلی[ هادي ]سفير ایران در امارات متحده 
عربی[ براي خداحافظي سفر به امارات آمد و اجازه گرفت در مورد حل مشکل خسارت 
آمریکا در مورد اسقاط هواپيماي ایرباس براي گرفتن خسارت کامل اقدام کند ؛ موافقت 

کردم1.

1- آقای هاشمی در این دیدار با تأکيد بر تمایل جمهوری اسالمی ایران به گسترش روابط با کشورهای مسلمان و همجوار به ویژه کشورهای حوزه 

خليج فارس اظهار اميدواری کرد که دکتر هادی با توجه به سوابق و شخصيتشان بتواند در اصالح روابط و تغيير شرایط جاری و تحکيم امنيت و آرامش 

در چارچوب استقالل امنيت ملی و تماميت ارضی هم کشورهای منطقه مؤثر باشد. 
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بخشنامه مربوط به امور رزمندگان، جانبازان و آزادگان
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سه شنبه 28 شهریور       18 صفر 1410                      19 سپتامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم. ساعت هشت تا ده ونيم، شوراي عالي انقالب 
شد.  کامل  اسالمي  آزاد  دانشگاه  براي  اجرایي  نامه  آئين  کار  داشت.  جلسه  فرهنگي 
رؤساي چهار دانشگاه  تصویب شدند و در مورد اداره مدرسه تربيت مدرسان معارف 
اسالمي ]= دانشگاه تربيت مدرس[ دانشگاه ها در مدرسه دارالشفای قم تصميم گيري شد. 
آقاي ]هادی[ نژاد حسينيان ]وزیر صنایع سنگين[ آمد. درباره توليد خودرو مذاکره و 
قرار شد براي توليد خودروهایي که دولت تعهد دارد، اقدام شود. مجموعاً 280 ميليون 
دالر ارز الزم دارند که100 ميليون دالر از ارز مورد نياز را مجلس تخصيص داده و بقيه 

را باید با ارز ترجيحي اداره کنيم. 
آقاي ]محسن[ کنگرلو آمد. مطابق معمول پيام هاي مقامات مجهول را براي فروش 
سالح یا حل اختالفات با غربي ها را آورد که گفتم اعتنایي نکند. عصر هيأت دولت تا 
ساعت هفت جلسه داشت و سپس ضيافت براي نماینده هاي مجلس داشتم که براي آنها 
درباره برنامه پنجساله و امور سياسي صحبت کردم1. سپس شام صرف شد و مراجعات 
متفرقه زیاد بود؛ مجموعاً جلسه گرم و مفيدي بود.آنها خواستار تجدید آن بودند. شب 

در ریاست جمهوري ماندم و کارها را انجام دادم.

1- با دعوت ریاست جمهوری، نخستين جلسه مشترک نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاونين رئيس جمهوری و هيأت 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 اميدواری کرد که 

ارتباط قوی و محبت آميز مجلس شورای اسالمی و مسئوالن کشور که در بهترین حالت خود وجود دارد، روزبروز گسترده تر شده و در پرتو این گونه 

نشست ها، گام های مثبت و مفيدی در جهت حرکت کشور به سوی سازندگی و پيشرفت برداشته شود.
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چهارشنبه 29 شهریور      19 صفر 1410                  20 سپتامبر  1989

کارهاي جاري انجام شد. ]آقای ایوان استویان[ فرستاده ویژه آقای ]نيکالی[ چائوشسکو 
رئيس جمهور روماني آمد. نامه اي آورد که پيام آن این است که نجيب اهلل رئيس جمهور 
افغانستان از او خواسته است پيش من شفاعت کند که ایران در جهت مشکل افغانستان 
با ایران تماس داشته باشند. چون  بتواند  تالش بيشتر کند و موافقت کند که نجيب هم 
قبول اصل مطلب  با  این  خصوص مذاکره کنيم،  افغانستان در  با دولت فعلي  نداریم  بنا 
که تالش براي حل مشکل است، در این خصوص چيزي نگفتم و از آقای چائوشسکو 

دعوت کردم براي توسعه روابط به ایران بياید.
اسد  تهيه مقدمات سفر حافظ  براي  فاروق الشرع[ وزیر خارجه سوریه آمد1.  ]آقای 
به ایران آمده بود. آقاي ]علی[ فالحيان براي گزارش امور امنيتي و اطالعاتي و استمداد 
با  ارتباط  در  هم  واعظي  ]محمود[  و  والیتي  اکبر[  ]علی  آقایان  آمد.  کار  توسعه  براي 
مهمانان امروز توضيحاتي دادند. آقاي ميرزاده هم براي کارهاي اجرایي کشور منجمله 

1- در این دیدار که آقایان علي اکبر والیتی و عبدالحسين وهاجی وزرای خارجه و بازرگانی،  دکتر عمادین وزیر امور اقتصادی و بازرگانی سوریه، 

آقاي حافظ  تقدیم سالم  های گرم  با  الشرع  فاروق  آقاي  داشتند،  کاردار سوریه حضور  و  ایران  سفير  وزارت خارجه،  آفریقای  و  عربی  امور  معاون 

اسد رئيس جمهور سوریه اظهار داشت: » برادر شما آقای حافظ اسد در آینده نزدیکی به تهران خواهد آمد. ما از حمایت های جمهوری اسالمی از 

سوریه تشکر مي کنيم. همکاری های دو کشور مسلمان و برادر ایران و سوریه در همه عرصه های بين المللی و منطقه ای تأثير فراوانی داشته است. ما به 

موفقيت های چشمگيری دست یافته ایم و دشمنان را از دستيابی به اهدافشان مأیوس کرده ایم.« سپس آقاي هاشمی رئيس جمهور با اظهار خرسندی از 

سفر قریب الوقوع حافظ اسد به تهران، این سفر را نشانه پيوند عميق دو کشور مسلمان و برادر سوریه و ایران دانست. رئيس جمهور با اشاره به شرایط 

جدیدی که منطقه در آن قرار گرفته است، اظهار اميدواری کرد که این سفر در جهت تحکيم هر چه بيشتر همکاری های کشورهای منطقه و در راستای 

آرمان های حق و مورد قبول مردم منطقه از آثار و نتایج مثبت و مفيدی برخوردار باشد. ما از پشتيبانی مردم منطقه برخورداریم. سخن ما درباره لبنان و 

فلسطين سخن مردم است و مورد قبول مردم فلسطين و مسلمانان دنياست. سخن ما در زمينه مسائل خليج فارس، حاکميت ملی برای هر کشور و طرد 

دخالت خارجی است. این همان چيزی است که مورد تقاضا و حمایت مردم است. در قضيه افغانستان هم حرف حق از آن ما و دوستان ماست. ما مانع 

حضور آمریکا و دست های خارجی در افغانستان هستيم و اصرار داریم که مردم افغانستان، بدون دخالت خارجی، سرنوشت خود را به دست گيرند.« 

آقای هاشمی با اشاره به لزوم پشتيبانی بی دریغ از مردم فلسطين و لبنان افزود: »حرکت مردم لبنان و فلسطين موقعيت خوبی را به وجود آورده که در 

جهت سعادت مردم و طرد استعمار و بيگانه از منطقه هر چه بيشتر تالش شود. «
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حمل ونقل آمد.  عصر محسن آمد و براي پرکردن فرم دارائي خانواده کمک کرد. 
عصر از ساعت چهار تا هفت در جلسه دولت بودم. تبصره هاي برنامه در دستور بحث 
بود. تا ساعت هشت ونيم در دفترم کار کردم. ]آقای اندلی لوکانف[ وزیر ]روابط اقتصاد 
خارجی[ بلغارستان به مالقات آمد. اصرار آقاي ژیکف رئيس جمهوري بلغارستان براي 
انجام سفر موعود من به بلغارستان را مطرح کرد و درصدد توجيه مسأله مهاجرت مسلمانان 
از بلغارستان به ترکيه بود؛ تأیيد نکردم. او خواهان توسعه روابط و اجراي قرارهاي خرید 

تسليحات در حال جنگ شد. دیر وقت به خانه رسيدم.

پنجشنبه 30 شهریور     20 صفر 1410                     21 سپتامبر  1989

ساعت هشت ونيم صبح به مجلس آمدم. آقاي عبداهلل نوري ]وزیر کشور[ آمد. در مورد 
آقاي منتظري صحبت  کرد. معتقد است ایشان رو به رشد است و نمي شود جلوي مرجعيت 
ایشان را گرفت و باید مسأله را حل کرد. قرار شد که در این باره بحث و تصميم گيري 

شود. درباره استانداران جدید و لزوم تقویت موقعيت استاندارها مذاکره شد. 
فرماندهان سپاه آمدند. خواستار تکليف کردن آقاي ]علی[ شمخاني به پذیرش قائم 
مقامي وزارت دفاع شدند. آقاي دکتر روحاني آمد. درباره پذیرش مسئوليت ستاد کل با 

کراهت اظهار آمادگي کرد و نيز پذیرش دبيري شوراي عالي امنيت ملي. 
آقاي ]سيدکمال[ خرازي ]نماینده دایم ایران در سازمان ملل[ آمد. درباره سياست هاي 
بين المللي سئواالتي داشت که در نيویورک به کارش آید. عصر آقاي ]فریدون[ قاسمي 
شورای  ]رئيس  دعاگو  ]محسن[  آقاي  آمد.  انتخابي  حوزه  امور  براي  ورزقان  نماینده 
و  نمود  محمد  و  من  با  صداوسيما  در  هماهنگي  اظهار  آمد.  صداوسيما[  سياستگذاری 
درباره مسائل کشور نظراتي ارائه کرد و از اینکه بعد از شيمي درماني ]بيضه ها[ ناقص 
نشده، خيلي شاکر است. آقاي عبدالعلي زاده ]نماینده اروميه[ آمد و نظراتي درباره برنامه 
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ونيم  هشت  ساعت  تا  گفت.  اداري  و  خارجي  تجارت  و  صادرات  سياست  پنجساله، 
کارهاي دفتر را انجام دادم و به خانه رفتم.

جمعه 31 شهریور       21 صفر 1410                        22 سپتامبر  1989

صبح زود به مرقد امام رفتيم. در مراسم رژه نيروهاي مسلح شرکت کردم و براي آنها 
صحبت  نمودم و بخشی از رژه را تحویل گرفتم. به خانه برگشتم. هوا کمي ابري و سرد 

بود. تا شب در خانه بودم. بيشتر وقت به استراحت گذشت. 
از  وضع فرزندش و مشکالت همسران شهدا  فياض بخش آمد و  عصر خانم شهيد 
در امر ازدواج گفت و چاره جوئي کرد. دکتر ]سيف اهلل[ وحيد ]دستجردی رئيس هالل 
احمر[ آمد و گزارش کار هالل احمر را داد و خبر رفتن آیت اهلل منتظري براي معالجه را 

داد و از وزارت دکتر ]ایرج[ فاضل، اظهار رضایت کرد. 
دکتر والیتي آمد. عازم سفر به نيویورک است. درباره مذاکره با فرانسه و شوروي و 
دبيرکل ]سازمان ملل[ مشورت کرد. جمعي از بستگان  براي دیدار و مسائل خصوصي 

آمدند.



مـــهر 1368
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شنبه 1 مهر       22 صفر 1410                                   23 سپتامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح براي شرکت در مراسم شروع سال تحصيلي، همراه ]آقای محمد 
علی نجفی[ وزیر آموزش و پرورش به دبيرستان شهيد رجائي در خيابان مجاهدان رفتيم. 
ساعت هشت صبح  زنگ مدرسه را نواختم و براي دانش آموزان صحبت کردم. به ميان 

آنها رفتم و مصاحبه اي انجام دادم1. 
در دفتر مدرسه به مسائل آموزش و پرورش پرداختم. از آنجا به مدرسه اي دخترانه 
در خيابان فلسطين رفتم. از دو کالس بازدید کردم و با مدیر مدرسه و یکي از معلمان 
و دانش آموزان صحبت کردم. در بين راه وزیر توضيحاتي درباره کارهاي جاري داد. 
وضع توزیع لوازم التحریر و روپوش و ميز و نيمکت و کتب درسي از سال گذشته بهتر 

است. 
به دفترم آمدم. آقاي ]ابولفضل[ توکلي ]بينا[ مشاور ]رئيس جمهور[ در امور اصناف 
آمد. درباره مسائل قابل پيگيري کنترل گراني، مشکالت اصناف با دولت، وصول ماليات 

و مشکالت صادرات و واردات و ...  صحبت شد. 
دکتر ]حسن[ حبيبي براي امور جاري اجرایي و تصویب چارت ]تشکيالتی[ معاون 
مورد  در  فلزات[  و  معادن  ]وزیر  محلوجي  ]حسين[  آقاي  با  آمد.  ]رئيس جمهور[  اول 
مرکز  تصدي  براي  خوئيني ها  موسوی[  محمد  ]سيد  آقاي  با  و  طال  استخراج  پيگيري 

تحقيقات استراتژیک صحبت کردم. 
گزارش  آمد.  اسالمی[  انقالب  کميته های  فرمانده  ]جانشين  کالنتري  مختار  آقاي 

1- ایشان خطاب به دانش آموزان سراسر کشور از آنان خواست با جدیت به تحصيل علم بپردازند و با فراگيری علم و دانش و تربيت اسالمی، سهم 

شایسته ای در اعتالی انقالب اسالمی بر عهده بگيرند. 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. رئيس جمهور با اشاره به مشکالت دوران جنگ خاطر 

نشان کرد: »هم اکنون کوشش همه جانبه ای در جهت ایجاد فضای آموزشی کافی از سوی دولت به عمل می آید. دولت و مجلس در صدد هستند با ارائه 

طرح و برنامه هایی، مشکالت آموزشی را از بين ببرند و مشارکت بخش خصوصی در این راه می تواند بسيار مؤثر باشد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی 

رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388. 
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با مواد مخدر را داد و خواستار توجه بيشتر من شد و از کميته انقالب  عملکرد مبارزه 
اسالمي در مقابل اتهام وجود مخالفان با رهبري در آنجا دفاع کرد1. 

]دکتر ایوب حميد رئيس کميته اجرایی و[ اعضاي ]جنبش[ امل لبنان براي تبریک 
ریاست جمهوري و درخواست کمک آمدند2. آقاي ]حسين[ صادقي سفير جدیدمان در 
کویت براي خداحافظي و گرفتن خط برخورد با مسائل آنجا آمد3. تا ساعت هشت در 
1- کميته های انقالب اسالمی نهادی انقالبی بود که بعد از پيروزی انقالب اسالمی، برای حفاظت شهرها و ایجاد امنيت و مبارزه با عوامل ضدانقالب با 

فرماندهی آیت اهلل مهدوی کنی تشکيل شد. بعدها کميته های انقالب اسالمی مأموریت خود را به مبارزه با مفاسد اجتماعی و مبارزه با قاچاق و مصرف 

مواد مخدر محدود کرد. در سال 1370 این نهاد با ژاندارمری و شهربانی ادغام شد و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی )ناجا( پدید آمد. 

2- در این دیدار، هيأت جنبش امل، انتخاب آقای هاشمی به ریاست جمهوری اسالمی ایران و رأی اعتماد مجلس به کابينه ایشان را تبریک گفت و 

آرزو کرد که جمهوری اسالمی با تکيه بر تعاليم  امام خمينی )ره(  و تحت رهبری آیت ا اهلل خامنه ای، بر همه مشکالت فایق آید و پرچم عزت و شوکت 

اسالم و مسلمين را برافرازد. آقای هاشمی ضمن تشکر و خوشامدگویی به هيأت جنبش امل، پشتيبانی جمهوری اسالمی از ملت مستضعف لبنان را مورد 

تأکيد قرار داد و افزود: »مطمئناً ما شما را در مقابل صهيونيست ها و دیگر دشمنان که از هر سو شما را محاصره کرده اند، تنها نمی گذاریم.«

3- آقای هاشمی با ابراز خشنودی از ایجاد جو تفاهم و دوستی در روابط ميان جمهوری اسالمي ایران و کشورهای منطقه به خصوص در مرحله جدید 

برقراری صلح که نوید دهنده آینده درخشانی برای منطقه است، تأکيد کرد که بدون ایجاد تفاهم و همکاری متقابل بين کشورهای حوزه خليج فارس، 

تبيين خطوط کلی سياست خارجی جمهوری  و  ارائه رهنمودهای الزم  رئيس جمهور ضمن  نيست.  ميسر  منطقه  امنيت کامل در  و  ثبات  به  دستيابی 

روز بازگشایی مدارس
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دفترم کار کردم. 
مسأله تصرف ساختماني که 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 الینحل ماند. شب به خانه رفتم. شام خوردم و بخشي از سریال ]ژاپنی[ اوشين1 

]= سال های دور از خانه[ را تماشا کردم و خوابيدم.

یکشنبه 2 مهر        23 صفر 1410                               24 سپتامبر  1989

نزدیک هشت صبح  به دفترم رسيدم. تا ساعت  نه کارها را انجام دادم. آقاي ]سيدمحمد[ 
موسوي خوئيني ها آمد. پيشنهاد کردم که مسئوليت مرکز مطالعات استراتژیک ]ریاست 

جمهوری[ را بپذیرد؛  قرار شد فکر کند و جواب بدهد و توضيحاتي گرفت. 
]آقای محمد سعيدی کيا[ وزیر راه آمد و نقشه بندر آزاد در جاسک را آورد؛ پيشنهاد 
ارتشی های بندرعباس بود. درباره مسئوليت ]شرکت هواپيمایی ملی ایران[ هما و همچنين 

اصالح وضع حمل و نقل و کرایه هواپيما از شوروي صحبت شد. 
خواستار  آمد.  ارتش[  اطالعات  و  حفاظت  ]فرمانده  ترابي  ]مصطفی[  تيمسار 
برگرداندن کشتي راني و هواپيمایي کشوري به وزارت دفاع براي کنترل اطالعات بود. 

اسالمی ایران در منطقه اظهار داشت: »خليج فارس متعلق به مردم منطقه است و حفظ ثبات و امنيت آن نيز به عهده کشورهای ساحلی آن می باشد. 

جمهوری اسالمی ایران مخالف حضور کليه قدرت های بيگانه در این منطقه می باشد و دوستی و همکاری صادقانه ميان کشورهای دو سوی ساحل را 

زیر بنای تحقق صلح و ثبات امنيت می شناسد.« ایشان در مورد اعدام اتباع کویتی توسط عربستان گفت: »دولت سعودی با خيال واهی تالش دارد بين 

ملت کویت تفرقه ایجاد کند. ما این کار را حتی برخالف منافع عربستان می دانيم و این برای ما بسيار مشکوک بوده و دست قدرت های بيگانه را در 

این توطئه می بينيم.«

1- مجموعه تلویزیونی »سال های دور از خانه« در سال 1983 در ژاپن توليد شد و در دهه شصت در ایران به نمایش در آمد. این سریال داستان زنی به 

نام »اوشين« است که در سنين پيری، خاطرات زندگی سخت خود از زمان کودکی تا بزرگسالی را تعریف می کند. این سریال 297 قسمتی، محبوبيت 

زیادی نزد مردم یافت و بارها از شبکه های مختلف تلویزیونی دنيا پخش شد.



332

به مراعات حال  ارائه کرد و  از اوضاع آینده  از مجلس آمد. تحليلي  آقاي  رئيس زاده 
رادیکال ها توصيه داشت که مزاحم نظام نشوند. 

دکتر ]حسن[ حبيبي ]معاون اول رئيس جمهور[ و آقای ]عبداهلل[ نوري ]وزیرکشور[ 
آمدند. پيشنهاد انتقال بازسازي ]مناطق جنگی[ از معاونت اجرایي رئيس جمهور به وزارت 

کشور را داشتند؛ پذیرفتم. 
صنعتي  دانشگاه  از  خوئيني ها  ]موسوی[  پسر  مهدی[  ]سيد  که  خواست  آمد.  یاسر 
]شریف[ به ]دانشگاه[ تهران منتقل شود که با هم باشند. عصر هيأت دولت جلسه داشت؛ 

تبصره هاي چند ارگان براي برنامه پنج ساله اول رسيدگي شد. 
و  خارجي  سياست  مسلح1،  نيروهاي  درباره  داشتم.  جلسه  خامنه اي  آیت اهلل  با  شب 
جناح رادیکال و امور دیگر جاري کشور مذاکره و تصميم گيري شد. آقاي خامنه اي از 
یکنواخت شدن زندگي اش گفت؛ بناي تنوع بيشتري در برنامه هاي کاري دارند. امروز از 

صبح کمي تب داشتم. صبح و شب قرص ضد سرماخوردگي مصرف کردم. 

دوشنبه 3 مهر        24 صفر 1410                           25 سپتامبر  1989

تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. جمعي از سران گروه هاي ملي و اسالمي 
لبنان و فلسطين براي تبریک ریاست جمهوري و درخواست کمک بيشتر آمدند2. وزارت 

1- در این روز آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در احکام جداگانه ای آقای یحيی رحيم صفوی را به عنوان قائم مقام فرمانده کل سپاه و آقایان 

مصطفی ایزدی و عباس محتاج را به عنوان فرمانده و جانشين نيروی زمينی سپاه پاسداران منصوب کردند.

2- در این مالقات که آقایان شيخ سعيد شعبان، شيخ صبحی طفيلی، سرهنگ ابوموسی، احمد جبرئيل و سيد حسن نصراهلل حضور داشتند، آقای شيخ 

سعيد شعبان به نمایندگی از  هيأت لبنانی - فلسطيني ضمن تبریک مسئوليت جدید به آقای هاشمی، اظهار داشت: »ما حضرت آیت اهلل خامنه ای را به 

عنوان ولی امر کل مسلمين جهان دانسته و اطاعت از ایشان را بر همه مسلمين واجب می دانيم. ایران اسالمی، امروز پایگاهی است برای مسلمين جهان 

و ما خود را جزیی از پيکر جامعه اسالمی می دانيم. » ایشان با اشاره به کالم جاودانه امام خمينی )ره( که اسرائيل باید از بين برود، اظهار اميدواری کرد 

که این شعار مورد حمایت دائمی قرار گرفته و به مرحله عمل درآید. آقای هاشمی نيز ضمن خوشامدگویی به آنان اظهار داشت: »همان طور که اظهار 
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خارجه خواسته سران شش گروه لبنان را به ایران بياورد. دو گروه ]جنبش[ امل و ]وليد[ 
جنبالط با اشاره سوریه نيامده اند و اینها و وزارت خارجه دمغ اند، ولي مطلب قابل توجه 

نيست. 
]آقای سينگ قائم مقام وزیر امور خارجه[ نماینده آقای راجيو گاندي ]نخست وزیر 
هند[ آمد. پيام ایشان را آورد که خواستار توسعه روابط ]تهران – دهلی نو[ است؛ من هم 
تأیيد کردم. ]شيخ فيصل بن خالد القاسمی[ نماینده شيخ سلطان ]حاکم شارجه[ آمد.  نامه 
شيخ را آورد و خواستار رفع مضيقه از ساکنان عرب در جزیره ابوموسي و توسعه روابط 
تجاري شد؛ وعده دادم. آقاي ]عليرضا[ محجوب از خانه کارگر آمد و براي شرکت در 

انتخابات ميان دوره اي تهران مشورت کرد؛ تأیيد کردم.
]آقای غالمرضا فروزش[ وزیر جهاد ]سازندگی[ همراه مدیران بخش شيالت آمدند. 
آقاي  ظهر  دادند1.  را  نيازها  و  آینده  برنامه هاي  و  ماهي  صيد  وضع  از  کاملي  گزارش 

داشتيد، مسائل اسالم و مسلمين برای جمهوری اسالمی همواره به عنوان یک اصل مطرح است. ما در مورد فلسطين، معتقدیم که هيچ چيز جز حاکميت 

مردم فلسطين مسأله را به طور نهایی حل نخواهد کرد و هر کس از مردم فلسطين که به این آرمان مردم خيانت کند، مطرود مردم خواهد بود. االن 

مسأله فلسطين و لبنان در مرکز تالش های امپریاليست هاست.« آقای هاشمی درباره حکومت آینده لبنان موکداً اظهار داشت: »حرفی که در این مورد 

می تواند 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 نتيجه خواهد رسيد و جمهوری اسالمی همچنان در کنار مسلمانان و نيروهای مبارز لبنانی خواهد بود و مالحظه هيچ جانبی 

مگر اکثریت مردم لبنان را نخواهد کرد.« آقای هاشمی با تأکيد بر لزوم وحدت همه نيروهای مسلمان و مبارز لبنانی و فلسطينی در داخل و خارج از لبنان 

اظهار داشت:  »در این دوران حساس، سرنوشت لبنان و فلسطين به هم گره خورده است و کوتاه آمدن در هر یک از این دو، به ضرر دیگری خواهد بود.« 

1- آقای غالمرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی گزارشی از عملکرد شيالت در دو ساله گذشته ارائه کرد. بر اساس گزارش ارائه شده توليد ماهی در 

سال 1367 به 273 هزار تن رسيد که نسبت به سال 1365، 79 درصد و اجرای طرح های عمرانی 195 درصد و صادرات خاویار و ميگو به لحاظ ارزی 

135 درصد افزایش نشان می دهد. در این دیدار همچنين اهداف کمی برنامه های پنج ساله شيالت و نيز توسعه صيد در آب های دور و توسعه ناوگان 

صيد صنعتی ایران و نحوه حل مشکالت صيادان ساحلی در تأمين ادوات و آالت صيد و ميزان ذخایر صيد قابل استحصال در دریای عمان و خليج فارس 

تشریح و اعالم شد که در برنامه پنجساله ميزان توليد انواع آبزیان و فرآورده های آن از 273 هزار تن در سال 1367 به 740 هزار تن در سال 1372 بالغ 

خواهد شد. آقای هاشمی نيز ضمن تشکر از تالش کليه دست اندرکاران امر شيالت اظهار اميدواری نمود که با توجه به زمينه های بسيار وسيع توسعه 

بخش شيالت در زمينه تأمين مواد غذایی و مصارف صنعتی و اشتغال زایی آن در مناطق محروم و سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این 

امر، دولت بتواند کليه امکانات و بودجه مورد نياز را تأمين نماید تا ميزان پيش بينی شده توليد انواع آبزیان در برنامه افزایش یابد. ایشان همچنين برای 

رفع مشکالت جاری صيادان در تأمين ادوات صيد و توسعه ناوگان صيد صنعتی کشور موافقت نمود که دولت ارز مورد نياز را در اختيار قرار دهد. 

رئيس جمهور سپس بر امر توسعه پرورش ماهی در آب های داخلی و توسعه صيد در آب های دور تأکيد نمود و از مسئولين شيالت خواست با توسعه 
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سيدهادي خامنه اي آمد. مطابق معمول شکایت داشت از آستان قدس و آقاي ]واعظ[ 
این بود که آقاي علی  برادرشان آیت اهلل خامنه اي در مسائل مشهد و خواهان  طبسي و 

جنتي ]فرزند آیت اهلل احمد جنتی[ به جاي آقاي ]امير[ عابدیني استاندار خراسان نشود.
عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت. اولين جلسه شورا در دولت من بود. آقاي ]مسعود 
وظایف  اختيارات  درباره  توضيحاتي  بودجه[  و  برنامه  سازمان  ]رئيس  زنجاني  روغنی[ 
شورا داد؛ خيلي زیاد است. مسائل مهمي که باید در شورا بررسي شود، ليست شد. پس 
از چند مورد ترک تشریفات مناقصه، طرح ها در دستور بود1. بعد از انجام کارهاي دفتر 

به خانه رفتم. 

سه شنبه 4 مهر       25 صفر 1410                            26 سپتامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به مقر آمدم. ساعت  هشت و ربع شوراي عالي انقالب فرهنگي 
تا ساعت ده ونيم جلسه داشت. پيشرفت کارخوب بود. اداره ]مدرسه[ دارالشفاء ]قم[ به 
عنوان مرکز تربيت مدرس براي معارف اسالمي دانشگاه ها به عهده آقاي ]احمد[ احمدي 

و وابسته به دانشگاه تربيت مدرس شد. 
]آقای محمد علی نجفی[ وزیر آموزش و پرورش آمد. درباره سياست هاي وزارت و  
مدیران تند استان تهران  مشورت کرد. اوراق تقدیر از دانشجویان و اساتيد ممتاز را براي 
برنامه فردا عصر امضاء کردم. در جلسه هيأت دولت شرکت کردم.  تبصره ها در دستور 
بود. ]انتصاب آقای علی جنتی به عنوان[ استاندار خراسان تصویب شد. شب پس از انجام 

آموزش و تحقيقات و جلب مشارکت مردم، بيش از پيش تالش کنند.

1- در جلسه شورای عالي اقتصاد، در زمينه واردات شکر خام و تصفيه آن در داخل کشور، بحث و تبادل نظر شد و با واردات آن با توجه به صرفه جویی 

ارزی و اشتغال زایی موافقت به عمل آمد. همچنين استفاده بهتر از امکانات و ظرفيت های دستگاه های اجرایی و نهادهای انقالب اسالمی در زمينه امور 

عمرانی و بازسازی کشور مورد تأکيد قرار گرفت. 
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کارها به خانه رفتم. 

چهارشنبه 5 مهر       26 صفر 1410                           27 سپتامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. تا ساعت  نه کارها را انجام دادم. آقاي ]حميد[ 
ميرزاده ]معاون اجرایی رئيس جمهور[ براي امور اجرایي کشور،  بازسازي و ستاد بسيج 
به دانشگاه تهران رفتم و در مراسم شروع سال تحصيلي شرکت کردم.  اقتصادي آمد. 

جوایز اساتيد و دانشجویان ممتاز را دادم. سخنراني کردم1. به دفترم برگشتم. 
آقاي ]علی[ جنتي آمد. گزارش سفر چين را داد و از اینکه رهبران چين در خصوص 

1- در این مراسم که جمعی از وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مقام های فرهنگی و رؤسا و اساتيد دانشگاه ها حضور داشتند، ابتدا دکتر محمد 

رحيميان رئيس دانشگاه تهران،  اقدامات انجام شده در این دانشگاه را تشریح کرد. سپس آقای هاشمی در حضور دکتر معين وزیر فرهنگ و آموزش 

باستان حق رئيس دانشکده علوم پزشکی  عالی، دکتر فاضل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر رحيميان رئيس دانشگاه تهران و دکتر 

دانشگاه تهران، جوایز دانش آموختگان ممتاز دانشگاه تهران، دانشجویان رتبه اول کنکور سراسری و استادان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی را اهداء کرد. 

اساتيد ممتاز دانشگاه تهران، دکتر سيد جالل الدین مجتبوی، دکتر مرتضی اسماعيلی، دکتر حسن تاجبخش، دکتر سيد جعفر شهيدی، دکتر اردشير 

جهانشاهی و دکتر فریدون ملک زاده بودند. اساتيد ممتاز دانشکده علوم پزشکی نيز دکتر یلدا، دکتر رجحان و دکتر شهيدی معرفی شدند. آقایان مجتبی 

زاغری، ميترا اسدنيا طبرستانی، الياس نادران، ناهيد عتيقا، فریده کربالیی پور، ناهيد منصوری، زهرا محمد خراسانی، عليرضا برازنده پورحسينی، علی 

دادگر، عبدالحسين شيروی، محسن عسگریان و محمد علی ستاری به عنوان دانش آموختگان ممتاز دانشگاه تهران و کتایون شاهد اميرنسل، شاهرخ 

ميالن و افشين  خرسند به عنوان دانش آموختگان ممتاز دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه، جوایز خود را از آقاي هاشمي دریافت کردند. کتایون 

فلکشاهی، هيراد سماوی، علی اصغر گرجی، کسری محسنی کوچصفهانی، رامين فرزام، ماندانا محمودی، هومن اعرابی، فاطمه مهدی پورنعلی، حميد 

قاسمی قطب آبادی، پریسا مندان، مينا تقوی و فرشاد عسگری نيا نيز به عنوان نفرات برتر کنکور سراسری سال 1368 جوایزی دریافت داشتند. آنگاه 

رئيس جمهور در سخناني با اشاره به اینکه سال جدید تحصيلی دانشگاه با فقدان حضرت امام )ره( آغاز می شود، اظهار داشت: »ما در آستانه شرایط 

جدیدی در جامعه قرار داریم که در روند حرکت این دوره جدید، دانشگاه ها محور اساسی کار هستند. ما از کار گذشته دانشگاه ها رضایت کامل داریم 

و مدیران قبلی، ایثارگرانه به وظایف خود عمل کرده اند، اما وضعيت اقتصادی و وقوع جنگ، محدودیت هایی را برای آنها به وجود آورده بود. برای 

رسيدن به استقالل واقعی، استفاده مطلوب از دانشگاه ها یک ضرورت است. سياست درست حاکم در جامعه، مدیران شایسته و الیق در کنار فرهنگ 

و ایدئولوژی که پایه های یک کشور مستقل هستند، هر کدام به نحوی به دانشگاه ها مربوط می شوند. خوشبختانه خداوند برای جامعه اسالمی ما تمام 

امکانات طبيعی را ارزانی داشته است. بنابراین استفاده درست از این نعمات به عهده ما است.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های 

سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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دموکراسي،  طرفداران  سرکوب  خاطر  به  غربي ها  توسط  اقتصادي  محاصره  احتمال 
تصميم به مقاومت دارند و کار خود را نظير تجربه موفق ایران در شکستن محاصره غرب 

مي دانند. خوشحال است. وعده کمک به مسجدي در چين را گفت که من بپردازم. 
عصر محسن ]رئيس بازرسی ویژه رئيس جمهور[ آمد. گزارش بازرسي از فرودگاه 
مهرآباد را داد. وضع مدیریت بد است و مسافران در رفتن و برگشتن بسيار اذیت و معطل 

مي شوند. 
]آقایان  با  جلسه اي  سپس  شد.  تمام  تبصرها  کردم.  شرکت  دولت  هيأت  جلسه  در 
وهاجی، کالنتری، فالحيان، نوری و شوشتری[  وزراي بازرگاني، کشاورزي، اطالعات، 
و  بحث  پياز  و  زميني  سيب  گراني  با  مبارزه  طرح  درباره  داشتيم.  دادگستري  و  کشور 

تصميم گيري کردیم. 
تشریح و تصویب  براي  دفتر  ميرمحمدی[ رئيس  ]آقای سيد محمد  به دفترم آمدم. 
چارت دفتر آمد. مقداري از کارها را انجام دادم و به خانه رفتم. آشيخ محمد هاشميان 
مهمانمان بود. اخيراً از مقام ریاست دادگستري رفسنجان عزل شده، عصباني است. از من 

مراسم شروع سال تحصیلی در دانشگاه تهران
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مي خواهد که به رهبري بگویم جبران شود؛ خواستم به رفسنجان برگردد و به این سمت 
اهميت ندهد.

پنجشنبه 6 مهر         27 صفر 1410                          28 سپتامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم. تا ساعت  نه کارها را انجام دادم. آقاي ]حميد[ 
ميرزاده براي امور اجرایي آمد. ]آقای عبداهلل نوری[ وزیر کشور آمد. درباره استانداران، 
مترو ]تهران[، محله ]بدنام[ جمشيد، مبارزه با منکرات، انتخابات شوراها، ادغام نيروهاي 
انتظامي و کمبود اعتبارات صحبت شد. ]آقای علی فالحيان[ وزیر اطالعات و معاونان 
در  کميسيون  گرفتن  شيوع  و  دولتي  دوایر  در  مالي  فساد  از  مواردي  گزارش  آمدند. 

معامالت خارجي و مواردي از کشف قاچاق و اسکناس هاي جعلي دادند. 
بنياد مسکن انقالب اسالمی[ آمد. درباره  آقاي ]سيدهاشم[ رسولي محالتي ]رئيس 

مالقات با دبیرکل سازمان بهداشت جهانی
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بنياد مسکن و روابط با ائمه جمعه گفت و خبر داد که مراجعات براي دادن وجوهات به 
دفتر رهبري از طرف روحانيون نماینده مراجع خوب است، ولي شبهه هایي ایجاد شده 
است و مراجع ناراضي اند. دکتر ]حسن[ حبيبي ]معاون اول رئيس جمهور[ براي چارت 

نهاد ]ریاست جمهوری[ و مسائل گوناگون پرسنل و مشاوران آمد. 
عصر ]دکتر هيروشی ناکاجيما[ دبيرکل ]سازمان[ بهداشت جهاني و ]دکتر ادریس 
وزیر  فاضل[  ایرج  ]دکتر  با  جهاني  بهداشت  شرقی[  ]مدیترانه  منطقه اي  دبير  جزایری[ 
بهداشت و درمان و دکتر ]عليرضا[ مرندي آمدند. دبيرکل از پيشرفت بهداشت در ایران 
مبارزه  نيازهاي  و  مشکالت  براي حل  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کرد1.  اظهار رضایت 

جلسه داشت. 

جمعه 7 مهر        28 صفر 1410                               29 سپتامبر  1989

تا ساعت ده ونيم صبح در منزل مطالعه کردم. آقاي ]سيدعباس[ کوثري آمد و ]به مناسبت 
1- در این دیدار  آقای دکتر هيروشی ناکا جيما ضمن تشکر از همکاری صميمانه ایران و توجه خاص به اهداف انسان دوستانه سازمان بهداشت جهانی، 

اظهار داشت: »کشور شما در زمينه بهداشت پيشرفت خوبی داشته است. به ویژه ادغام مراکز آموزش پزشکی با وزارت بهداشت، اقدام بسيار چشمگيری 

بود و شما اولين کشوری هستيد که در منطقه آسيا به این مهم مبادرت  ورزیدید. تالش شما در کاهش مرگ و مير اطفال و رسانيدن آن در طول مدت 

پنج سال به نزدیک استاندارد جهانی، بسيار جالب و تحسين برانگيز است.« در ادامه این دیدار، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی نيز 

اظهار داشت: »هيچ کشوری به اندازه شما به اهداف سازمان بهداشت جهانی نزدیک نبوده و نيست و این به اعتقادات اسالمی شما برمی گردد. من در قبل 

و بعد از انقالب اسالمی، به کشور شما آمده ام و مقایسه خدمات انجام شده بهداشتی، بسيار چشمگير و تحسين برانگيز 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 مسئولين مربوط 

بعد از انقالب تالش زیادی کردند تا عقب ماندگی های این بخش را جبران کنند و مسلماً ما یکی از کارهای خوب انسانی و اسالمی دنيا و خودمان را 

از این نوع می دانيم. زمانی که انقالب اسالمی پيروز شد، بخش وسيعی از مردم ایران در زمينه بهداشت محروميت داشتند و از این نظر رنج می بردند. قبل 

از انقالب، رژیم بيشتر به کارهای نمایشی می پرداخت و خدمت بهداشتی خود را عمدتاً در شهرها انجام می داد. 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 وسيعی از روستاهای ما از امکانات بهداشتی 

انجام شده  افتاده و مناطق عشایری می رفتند و از نزدیک اقدامات  برخوردارند. ای  کاش اعضای این اجالس فرصت می کردند و به روستاهای دور 

را مشاهده می کردند.« رئيس جمهور در پایان ضمن تشکر از زحمات انسان دوستانه سازمان بهداشت جهانی، پيشنهاد کرد رسيدگی به امر بهداشت 

کشورهای آفریقایی در اولویت برنامه های این سازمان قرار گيرد.
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سالروز رحلت حضرت محمد)ص( و امام حسن )ع([ ذکر مصيبت نمود. براي نماز جمعه 
به دانشگاه تهران رفتم. خطبه ها خيلي طوالني شد. وضع اقتصادي کشور را تشریح کردم1. 

عصر و شب به استراحت و صحبت با بچه ها و مطالعه گذشت.

1- آقای هاشمی در خطبه اول، در ادامه بحث پيرامون عدالت اجتماعی، به ذکر برخی خصوصيات و زندگی پيامبر اسالم، حضرت محمد)ص( پرداخت. 

ایشان با اشاره به اینکه زندگی پيامبر 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 رسيدگی به مشکالت مردم و خدمت رسانی به جامعه داشت و در 

زمان رسالت نيز تالش بی وفقه ای در پایه گذاری تمدن جدید مشتمل بر واقع نگری، فطرت و نيازهای مادی و معنوی انسان داشت. پيامبر اکرم)ص( به 

جامعه توجه داد که اگر جامعه اسالم فقير و محتاج باشد، صيانت جامعه به خطر می افتد و این را نيز از کتاب آسمانی قرآن کریم گرفته بودند.« آقای 

هاشمی در خطبه دوم در ارتباط با اوضاع سياسی اقتصادی کشور، جمع بندی کوتاهی ارائه داد و گفت : »در مدت تشکيل هيأت 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 

سياسی، جمهوری اسالمی با پشت سر گذاشتن شرایط مشکل بعد از انقالب، محاصره اقتصادی، جنگ نا برابر تحميلی و سایر مسائل، توانست موقعيت 

سياسی خود را در دنيا تثبيت کند و احساس ما این است، اینان از مسيری که می رفتند نتيجه نگرفتند و مایل نيستند راه های گذشته ادامه یابد. االن یک 

نوع احساس آرامشی در سطح جهان دیده می شود که بخشی از آن ناشی از شرایط عمومی و تشنج زدایی جهانی است. خاورميانه و خليج فارس جزو 

مهمترین نقاطی است که شرط آرامش در تمامی دنيا می باشد.« آقای هاشمی در زمينه مسأله جنگ گفت: »دشمن ما توان برگشت به جنگ را ندارد 

و االن در حال احساس جراحات دوران جنگ افروزی خودش از جمله قروض، خرابی ها، کشته ها و شرایط سياسی کشورش است. ما نيز اهل تجدید 

جنگ نيستيم و آن روزی که به جنگ ادامه می دادیم، احساسمان این بود که دنيا نمی خواهد جنگ تمام شود و ما روحيه مردم را گرم نگاه داشتيم و به 

جایی رسيدیم که دشمن را از جنگ مأیوس کردیم. احتمال ضعيف بودن تجدید جنگ به دليل نيرومندی ماست و هر وقت که دشمنان مجدداً احساس 

ضعيف شدن ما را بکنند، ممکن است دست به شرارت بزنند. به نظر می رسد منطقه به سوی امنيت پيش می رود و می توان به سوی برنامه ریزی اقتصادی 

و توسعه پيش رفت. در حال حاضر ما در کشور مشکل سياسی نداریم و ملت یکپارچه و همگام با دستگاه ها و ارگان ها، پشت سر رهبری قرار دارند و 

اگر اختالف نظری در مورد مسأله ای در رسانه ها مطرح می شود، مشکل چندانی نيست و نشان دهندة حضور مردم در صحنه، دموکراسی و آزادی است. 

وضع داخلي محکم  و قابل اطمينان است و شرایط انجام کار مناسب می باشد. عمده ترین مسأله فعلی کشور، گرانی است که با توجه به منابع طبيعی و 

نيروی انسانی کشور با اجرای یکی دو برنامه عمرانی، وضع اقتصادی به سطح قابل قبول و خوبی خواهد رسيد. اگر کارخانجات فوالد کشور در سطح 

مطلوبی مورد بهره برداری قرار گيرد و یا از دیگر منابع کشور چون گاز، پتروشيمی، صنایع و غيره خوب بهره برداری و توليد و توزیع شود،  به راحتی 

می توان مشکالت فعلی را مرتفع نمود. آینده تحقيقاً 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 توليد است. در حال حاضر توليد در حد نياز 

مردم نيست و اگر توزیع هم به خوبی صورت پذیرد، باز هم مشکل وجود خواهد داشت.« رجوع کنيد ← کتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه 

سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.



340

شنبه 8 مهر        29 صفر 1410                                30 سپتامبر  1989

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. آقاي ]مصطفی[ محقق داماد ]رئيس سازمان 
بازرسی کل کشور[ آمد. گزارشي از وضع بازرسي کل کشور داد و از ضعف مدیریت 
در دانشکده الهيات ]دانشگاه تهران[ و افت تحصيلي گفت و از بعضي از انتصابات آقاي 
]محمد[ یزدي در قوه قضائيه، منجمله دیوان عدالت اداري و معاونت قضائي و ... انتقاد 

داشت.
جمعي از نمایندگان مجلس از کردستان آمدند. از سرپرست استانداري کردستان و 
آقاي ]سيدموسی[ موسوي نماینده رهبري شکایت و انتقاد داشتند. آقاي ]گودرز[ افتخار 
جهرمي ]نماینده ایران در دادگاه الهه[ آمد. اجازه گرفت که در الهه با نماینده آمریکا 
این  هفته  آخر  تا  بناست  نماید؛  مذاکره  الهه  دیوان  مسائل  سریع تر  فصل  و  حل  براي 

مذاکره انجام شود.
آقاي ]محسن[ نوربخش ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمد. گزارش سفر به واشنگتن 
براي ]اجالس[ صندوق بين المللي پول را داد و از مذاکره با نمایندگان فرانسه، آلمان، هند 
و .... در خصوص توسعه روابط در آنجا گفت که همه خواستار شرکت در طرح هاي  

سازندگي کشورند. من،  بر فروش ارز براي پائين آوردن قيمت دالر تأکيد کردم. 
آقاي نيک آئين آمد. از ضعف خيلي زیاد کادر ریاست جمهوري و دفتر گفت. آقاي 
]محسن[ رفيق دوست آمد و گزارشي از امکانات فراوان بنياد مستضعفان داد. عصر دکتر 
هاشمي ]گلپایگانی دبير شورای عالی انقالب فرهنگی[ براي برنامه شوراي عالي انقالب 

فرهنگي آمد. 
وزراي بهداري شرکت کننده در سمينار بهداشت جهاني آمدند. براي آنها صحبت 
قبول کردم.  تقاضاي جلسه خصوصي کرد؛  بهداري کویت  بعداز جلسه، وزیر  کردم1. 

1- به مناسبت برگزاری سی و ششمين اجالس کميته منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در تهران، شرکت کنندگان در این سمينار با آقاي هاشمي مالقات 

کردند. رئيس جمهور در این دیدار با تأکيد بر اهميت بهداشت و توسعه در جوامع بشری گفت: » منطقه مدیترانه شرقی متأسفانه از نظر بهداشت وضع 
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اظهار محبت و اراده توسعه روابط و اظهار ناراحتي از زورگویي هاي عراق و عربستان به 
کویت و همچنين از اعدام کویتي ها در عربستان کرد. گفت جز همان مطلب پخش شده 
از تلویزیون سعودي، سندي بر مجرم بودن کویتي ها ارائه نداده اند.  به او گفتم که آقاي 

]حاج سيد عباس[ مهري را آزاد کنند. 
شب بنا بود جلسه سران قوا داشته باشيم. با درخواست آقاي ]محمد[ یزدي لغو شد، 
ولي احمدآقا آمد. درباره وضع آقاي منتظري، مجلس،  رفسنجان،  قوه قضائيه و نوعي نق 

زدن هایي که نسبت به رهبري شروع شده، مطالبي داشت. دیر وقت به خانه رفتم.

مطلوبی ندارد. حال آنکه در این بخش، مسلمانان ساکنان اصلی به شمار می آیند و رعایت بهداشت از اصول اوليه حتمی و مهم اسالمی است. اینکه 

مردم از بهداشت، این طبيعی ترین حقوق حقه خود محروم باشند، عيب بزرگی است  مسلمانان زمانی مبشر بهداشت بودند که جوامع دیگر، اصوالً 

برای این پدیده معنا و ارزشی قائل نمی شدند و مسلمين به هر سرزمينی که وارد شدند، مبلغ و راهنمای اصول بهداشتی به شمار می آمدند. مقایسه وضع 

بهداشت مردم ایران در زمان قبل و پس از پيروزی انقالب اسالمی نشان مي دهد، با همه گرفتاری هایی که به انقالب تحميل شد، جمهوری اسالمی ایران 

گام های بزرگی را برای تأمين نيازهای بهداشتی جامعه برداشته و اميدواریم پس از اجرای نخستين برنامه پنج ساله، از نظر بهداشتی به شرایطی برسيم که 

بتوانيم به کشورهای دیگر کمک کنيم. اميدوارم این کنفرانس به مسأله بهداشت که اسالم به آن نظر دارد، توجه ویژه ای مبذول دارد. جمهوری اسالمی 

ایران صميمانه می کوشد که کشورهای منطقه بتوانند با تفاهم و صميميت مشکالت خود را حل کنند.«  رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.

مالقات با وزرای بهداری شرکت کننده در سمینار بهداشت جهانی
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یکشنبه 9 مهر        30 صفر 1410                                 1 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. آقاي ]مسعود روغنی[ زنجاني ]رئيس سازمان برنامه 
و بودجه[ آمد؛ جمع بندي اصالح ارقام ارزي برنامه پنج ساله را آورد. آقاي ]محمدرضا[ 
نعمت زاده وزیر صنایع آمد. وضع صنایع و نيازهاي ارزي را و .... گفت. آقاي ]محمد[ 

غرضي آمد. او به برنامه و سياست فروش نفت و کارهاي اجرایي نفت معترض بود.
آقاي]محمدکاظم[  سيفيان آمد و براي رفتن به سفارت در پاکستان اظهار آمادگي 
کرد. آقاي ]رضا[ امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[  براي انرژي هسته اي آمد؛ حرف 
تازه اي نداشت. دکتر حبيبي براي امور کشور و نهاد و پرسنل آمد. عفت،  فاطي، یاسر و 

مهدي برای ناهار اینجا آمدند. 
عصر در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. از ساعت چهار تا هشت بعد از ظهر طول 
کشيد. مبلغ ده ميليارد دالر به حجم منابع ارزي افزودیم. سه استاندار بوشهر، کهکيلویه و 

بویراحمد و سيستان و بلوچستان تعيين شدند1. 
جاري  مسائل  درباره  بودم.  آنجا  ونيم  ده  ساعت  تا  رفتم.  خامنه اي  آیت اهلل  دفتر  به 
دیر  داشتيم.  تصميم گيري  و  مشاوره  قضائيه  قوه  و  مجلس  روحانيت،  مسائل  کشور، 
دادم.  انجام  ونيم  یازده  تا ساعت  را  دفتر  و کارهاي  نماز خواندم  آمدم.  دفترم  به  وقت 
]آقای غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت اطالع داد که حفاري در دریاي خزر، خوشبختانه در 

عمق غير قابل انتظار به منبع گاز برخورد کرده است.

آقای غالمرضا   ، بلوچستان  و  سيستان  استاندار  به سمت  آقای محمود حجتی  وزیران،  هيأت  تصویب  و  وزیر کشور  پيشنهاد  به  بنا  این جلسه  در   -1

صحرائيان به سمت استاندار بوشهر و آقای علی صوفی به سمت استاندار کهکيلویه و بویراحمد منصوب شدند. هيأت دولت از زحمات آقای اشجع 

استاندار قبلی سيستان و بلوچستان و آقای جمی سرپرست استانداری کهکيلویه و بویراحمد قدردانی کرد. 
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دوشنبه 10 مهر       1 ربیع االول 1410                      2 اکتبر  1989

انجام دادم. وزیر نفت آمد.  نه صبح کارها را  تا ساعت  نماز، ورزش و صبحانه  از  بعد 
گزارش اوپک و پيشرفت مذاکرات با ژاپن براي حل مسأله پتروشيمي ایران و ژاپن را 
داد و براي مذاکره با بي.پي )BP(  ]شرکت بریتيش پتروليوم[ براي سرمایه گذاري در 
حوزه گازی سلمان، جهت انتقال به امارات و صدور اضافه توليد کود شيميائي در آینده 

اجازه گرفت. 
اعضای کميسيون کشاورزي مجلس آمدند1. آنها بر توجه بيشتر به کشاورزي تأکيد 
داشتند. هيأت اعزامي به ليبي براي شرکت در جشن سالگرد انقالب ليبي آمدند. گزارش 
سفر را  دادند و تأکيد ]عبدالسالم[ جلود ]مرد شماره 2 جماهيری ليبی[ بر لزوم همکاري 

بيشتر ایران و ليبي و ناراحتي ليبي از منزوي بودن در صحنه سياست لبنان را گفتند. 
براي  اقدام  آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي ]وزیربازرگانی[ آمد. گزارش کار در مورد 
کنترل نرخ سيب زميني و پياز را داد و درباره اجراي تعزیرات براي کنترل نرخ کاالها 
و توزیع مطالبی گفت. آقاي ]غالمحسين[ جمي ]امام جمعه آبادان[ از آبادان تلفني از 
تعيين استاندار براي کهکيلویه و بویراحمد که فرزندش سرپرست آنجا بوده، گله کرد و 
همچنين خواستار برداشتن سدهاي بهمن شير و الیروبي  بهمن شير شد؛ به آقاي ]محمد[ 

فروزنده تلفني تأکيد کردم. 
آقاي ]جليل[ بشارتي آمد. از سمت پيگيري شکایات ]نهاد ریاست جمهوری[ استعفاء 
اقتصاد  شوراي  آمد.  کشور  اجرایي  امور  براي  ميرزاده  ]حميد[  آقاي  عصر  است.  داده 
جلسه داشت. اجازه تغيير نرخ بعضي کاالها داده شد. طرح کنترل قيمت سيب زميني و 

پياز تصویب شد. 

1- اعضای کميسيون امور کشاورزی و عمران روستاها در مجلس سوم عبارت بودند از: آقایان محی الدین فاضل هرندی )رئيس( احمد نيکفر و خداکرم 

جاللی )نواب رئيس( ، سيد هاشم بنی هاشمی و محمد اکبر زاده )منشی( ، احمد کبيری )مخبر( و سيد احمد موسوی، علی کرم محمدیان، علی پناهنده، 

سيد محمود کاظمی دینان، حميدالدین مالزهی، محمد تقی رنجبر و سيد مصطفی فارغ )اعضا(
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سه شنبه 11 مهر        2 ربیع االول 1410                     3 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. ساعت هشت دکتر والیتي ]وزیر امور خارجه[ 
آمد. گزارش کار سمينار افغانستان و سفر به نيویورک و خبر اظهار تمایل وزراي خارجه 

آلمان،  فرانسه و هند براي توسعه روابط را داد. مالقات هاي متعدد دیگري هم داشتم1. 
عصر در هيأت دولت شرکت کردم. درباره منابع ارزي بحث بود. قرار شد مبلغ ده 
انقالب  عالي  کنيم. شب شوراي  اضافه  به سقف  منابع صادرات صنایع  از  ميليارد دالر 
در  هفته  یک  بعد  به  این  از  که  شد  قرار  شد.  اجرا  دستور  چند  داشت.  جلسه  فرهنگي 
ميان جلسه داشته باشيم. اعضای شورا شام را مهمان من بودند. شب به خانه رفتم.  بچه ها 

1- کشتي گيران آزاد ایران که در بيست و ششمين دوره مسابقات جهانی کشتی - 1989 سوئيس - شرکت کرده بودند، به همراه مربيان، داوران، رئيس 

فدراسيون کشتی و آقای غفوری فرد معاون رئيس جمهور و سرپرست سازمان تربيت بدنی کشور، با آقای هاشمی دیدار کردند. در این دیدار ابتدا آقای 

غفوری فرد، درباره جایگاه و ارزش ورزش نزد مسئوالن بلندپایه کشور گفت: » همين که رئيس جمهور کشورمان عليرغم گرفتاری فراوان با کشتی 

گيران دیدارمی کنند و به آنها وقت می دهند، پشتوانه حرکت دست اندرکاران ورزش کشور است و اميدواریم جامعه ورزشی ایران از لطف ایشان 

سود کامل ببرد.« سپس آقای هاشمی پيرامون نقش ورزش در اصالح جامعه و اهميت آن در نظام جمهوری اسالمی اظهار داشت: »تحقيقاً ورزش یکی 

از مهمترین نيازهای جامعه است و تأثير جدی در بهداشت، نشاط و روحيه انقالبی مردم و پرکردن اوقات اضافی آنها، به خصوص قشر جوان دارد و 

اميدوارم در آینده به گونه ای عمل شود که مردم ورزش را جزو زندگی خود بدانند. حضور ورزشکاران در صحنه مسابقات داخلی و ميادین خارجي 

پيامبر اسالم)ص(  نيز به آن اهميت می دهد.  انسان سرچشمه می گيرد و اسالم  اهميت خاص دارد. قهرمانی و شرکت در مسابقات ورزشی از فطرت 

در مسابقات شرکت می کردند و از پيروزی خوشحال و از شکست ناراحت می شدند. زیرا قهرمانی قابل پسند طبع انسان هاست و چيزی که همه مردم 

قبول دارند، نمی تواند چيز بدی باشد و آثار آن بسيار مهم است. منظره ای که قهرمانان آمریکا و شوروی دو طرف قهرمان مسلمان ایرانی ایستاده و 

احساس شکست می کردند، در باال رفتن روحيه مسلمانان و ملت های دربند بسيار با ارزش است. چقدر باید نيرو صرف کنيم، تا چنين نشاطی به مردم 

بدهيم؟ بنابراین باید زمينه را برای انجام چنين افتخاراتي ایجاد کنيم و در ميدان های ورزش جهانی حضور داشته باشيم. چيزی که فعاًل از ورزش کاران 

می خواهيم 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 موفقيت برای کشتی گيران و مربيان تيم ملی کشتی، جوایزی به این شرح به آنان اعطاء کرد: آقایان عليرضا سليمانی، قهرمان وزن 

130 کيلوگرم جهان، یک دستگاه پيکان، مجيد ترکان ، دارنده مدال برنز وزن 52 کيلوگرم جهان و عسگری محمدیان ، نایب قهرمان وزن 57 کيلوگرم 

هر کدام یک دستگاه رنو5، امير رضا خادم 5 سکه بهار آزادی، زینل نيا، فالح، یاری، محمد حسين محبی، مهدی محبی و مربی تيم ملی کشتی هر کدام 

یک سکه بهار آزادی. در این دیدار، عليرضا سليمانی مدال طالی جهانی خود را به آقای هاشمی اهداء کرد. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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مهماني رفته بودند. یاسر هم براي یادگيري پرواز رفته است.

چهارشنبه 12 مهر        3 ربیع االول 1410                   4 اکتبر  1989

مانده  عقب  کارهاي  از  بخشي  نه  ساعت  تا  رسيدم.  دفترم  به  صبح   ونيم  هفت  ساعت 
انجام شد. آقایان ]محسن[ نوربخش ]وزیر امور اقتصاد و دارایی[ و ]محمد حسين[ عادلي 
]رئيس بانک مرکزی[ آمدند و برنامه اصالحات پولي و اقتصادي را گفتند؛ تخصيص 
500 ميليون دالر ارز آزاد به صنایع و 800 ميليون دالر ارز ترجيحي و آزاد کردن ورود و 

خروج ارز و اعطاي وام ارزي و تضمين  اعتبارات ارزي دیگران توسط بانک. 
آقاي ]حميد[ ميرزاده براي کارهای جاري کشور 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 

دیدار با اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران
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سه و نگراني ها و ناراحتي آنها از رهبري و انزوا را گفت. دلداري دادم و گفتم که آقاي 
خامنه اي مایلند آنها نرنجند1. 

مناسب  تعدیل  با  ریالي  و  ارزي  اصالحات  کردم.  شرکت  دولت  هيأت  در  عصر 
تصویب شد. یک ميليارد دالر و سي ميليارد تومان به سهم نيروهاي مسلح و مبالغي به 
سایر بخش ها اضافه شد. اعالميه هاي وزارت بازرگاني براي کنترل نرخ سيب زميني را 

کنترل کردم. 
اهلل[  ]صبغت  آقایان  و  والیتي  دکتر  آمدند.  افغانستان  سمينار  اعضای  آمدم.  دفتر  به 
مجددي ]سخنگوی اتحاد هفتگانه مستقر در پيشاور پاکستان[ و ]محمد[ محقق ]سخنگوی 
ائتالف هشتگانه شيعيان افغانستان[ صحبت کردند و من هم صحبت کوتاهي نمودم2 و 
1- در این روز آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسئولين وکارکنان نهادها و ارگان ها پشتيبانی از مسئولين کشور را یک فریضه 

شرعی خواندند. ایشان گفتند: »آحاد مردم موظفند امروز حمایت از مسئولين قوه مجریه و قضائيه و کمک به آنها را یک فریضه شرعی بدانند و تضعيف 
آنها حرام است. هم کسانی که این بار سنگين را بردوش گرفته اند، شایسته برخورداری از حمایت مردم هستند تا بتوانند توقعاتی که از آنها انتظار می رود، 

برآورده سازند.« منبع : روزنامه کيهان ، شماره 13727 مورخ 13 مهر 1368، صفحه 2.

2- در این دیدار آقای هاشمی با اشاره به مبارزات مردم مسلمان افغانستان، این مبارزات را علی رغم تلخی ها و دشواری های آن، نقطه درخشانی در 

دیدار با اعضای سمینار افغانستان
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سپس با آقای مجددي مالقات خصوصي داشتيم که تقاضاي کمک کرد و شفاعت براي 
آزادي ]آقای احمد[ مفتي زاده و اظهار آمادگي براي مذاکره با شوروي نمود. 

سر شب سران جریان هاي ملي و مذهبي لبنان آقایان نبيه بري، وليد جنبالط، احمد 
سپس  آمدند1.  طفيلي  صبحي  شيخ  و  ابوموسي  ]سرهنگ[  شعبان،  سعيد  شيخ  جبرئيل، 

تاریخ اسالم و منطقه دانسته و تأکيد کرد: » مردم افغانستان با ایمان و اراده اسالمی خود، با پيروزی بر یکی از بزرگترین اشغال کنندگان کشورشان، 
باعث سربلندی خود و اسالم شدند. گرچه هر گروهی به خاطر مقاصد خاصی از گروه های افغانی حمایت می کرد، اما جمهوری اسالمی ایران علی رغم 
دشواری های زیادی که به ویژه به خاطر تحميل جنگ از سوی رژیم عراق داشت، تنها به خاطر انگيزه های اسالمی از مردم مسلمان افغانستان حمایت 
کرد و هم اکنون هم از شما هيچ توقعی جز اینکه حافظ اسالم باشيد، ندارد. مسئولين امور افغانستان در شرایط کنونی باید تالششان را بر این قرار دهند 
که از وارد آمدن تلفات و خسارات بيشتر به مردم و مناطق مختلف افغانستان جلوگيری کنند و با اتحاد و یکپارچکی مسائلشان را خودشان حل نمایند. 

مردم افغانستان در طول مبارزه خود، صدمات و خسارات زیادی را متحمل شده اند که این صدمات تنها با وحدت و یکپارچگی قابل ترميم است.«

1- در این دیدار شيخ سعيد شعبان رهبر جنبش توحيد اسالمی، گزارشی از فلسطين و لبنان ارائه کرد. سپس آقای هاشمی با اظهار خوشحالی از همکاری 

و همراهی گروه های اسالمی و ملی لبنان و فلسطين گفت: »مسئولين دروغين دموکراسی در جهان، دموکراسی را که تعریف روشنی دارد، برای ملت 

لبنان نمی خواهند و آنها این موضع را که چرا در لبنان اکثریت در حکومت مالک نباشد،  نادیده می گيرند. چرا آمریکا با فرانسه چشم خود را بر روی 

حقایق می بندند؟ اگر رشد مردم مالک باشد، تحقيقاً مردم لبنان سياسی تر از همه مردم دنيا هستند و اگر بناست کسی قيم باشد، این قيموميت نا عادالنه 

و تکيه بر امتياز قدیمی و جاهالنه را چگونه توجيه می کنند؟ مقاومت مردم لبنان خيلی از معادله ها را برهم زده است و سوریه تحقيقاً در این مقاومت 

نقش مؤثری داشته است. سوریه به عنوان یک دولت مقاوم خيلی می تواند مفيد باشد و مردم لبنان اگر دولتی مثل سوریه را در کنار خود نداشته باشد، 

دیدار با سران جریان های ملی و مذهبی لبنان
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و  لبنان  ليبي در مسائل  احمد جبرئيل مالقات خصوصي خواست و درباره وارد کردن 
مواظبت بر حفظ دوستي شوروي و سوریه گفت. آقای جنبالط ]رهبر در وزی های لبنان[ 
هم در مالقات خصوصي بر خطر کم شدن حمایت روسيه از سوریه گفت.  آقای نبيه 
بري ]رئيس جنبش امل[ در مالقات خصوصي، با حضور ليبي در لبنان به دليل مسأله آقاي 

سيد موسي صدر مخالفت کرد
شب در دفترم ماندم؛ چون یاسر در منزل مهمان داشت. ]آقای عبداهلل نوری[ وزیر 
کشور درباره مسائل رفسنجان مشورت کرد. مردم  آقاي ميرعماد  رئيس جدید دادگستري 

را بيرون کرده اند.

پنجشنبه 13 مهر        4 ربیع االول 1410                    5 اکتبر  1989

بعد از نماز و ورزش، کارهاي عقب مانده دیروز انجام شد. به ]آقای عبدالحسين وهاجی[ 
وزیر بازرگاني گفتم اطالعيه کنترل نرخ سيب زميني و پياز را منتشر کند. با آقاي ]محمد[ 
و  رفسنجان  مسائل  درباره  کشور[  ]وزیر  نوري  ]عبداهلل[   و  قضائيه[  قوه  ]رئيس  یزدي 

تعویض رئيس دادگستري مذاکره شد.
نيامدند.  وقت،  از  یافتن  اطالع  دیر  خاطر  به  بيایند؛  دفاع  کميسيون  اعضای  بود  بنا   
]آقای حسين کمالی[ وزیر کار و معاونش آمدند. از ضعف عملکرد وزیر سابق گفتند 
بنياد  انتقال  خواستار  و  شغل  ایجاد  و  فني  آموزش  جدید  برنامه هاي  و  اصالحات  از  و 
مهاجرین جنگ به وزارت کشور و انتقال تعاوني ها و نيز تأمين اجتماعي به وزارت کار 

مشکالت زیادی خواهند داشت. ما که لبنان و فلسطين را جزو آرمان های خودمان می دانيم و منافع مردم لبنان و فلسطين را از منافع خودمان جدا  نمی دانيم 

و اگر شماها متحد عمل نمایيد، هميشه می توانيد به پشتيبانی جمهوری اسالمی اطمينان داشته باشيد و یقين بدانيد که با مقاومت شما در لبنان و فلسطين، 

پيروزی از آن شماست. امروز مشعل جهاد و مبارزه با ظالم و تجاوز در دنيا، عمدتاً به دست مسلمان هاست و ما خودمان را در این حرکت جدید سهيم 

می دانيم و حاضر نيستيم به این زودی دست از دستاوردهای بزرگی که در این زمينه داشته ایم،  برداریم.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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شدند. 
آقایان ]جواد[ منصوري و ]سيد جالل[ ساداتيان آمدند. از رخوت روابط با چين و 
با کره و ژاپن  اندازهاي همکاري  کندي چيني ها در روابط فني و اقتصادي و از چشم 

گفتند. 
آقاي ]عليرضا[ معيري آمد. موارد امکان کار خودش را در روابط بين المللي گفت. 
گفتم در مسائل فيمابين با فرانسه، با وزارت امور اقتصادي و دارایی همکاري کند. آقاي 
]محمدجواد[  الریجاني آمد. نظراتي درباره سياست خارجي ارائه کرد. آقاي ]شيخ احمد[ 

کفتارو مُفتي سوریه آمد. در مالقات با او درباره وحدت جهان اسالم مذاکره کردیم1. 
]عبدالستار[  شمسائي،  ]حسين[  آقایان  آمدند.  کار  برنامه  گرفتن  براي  دفتر  اعضاي 
کارشان  درباره  گرفته اند2.   حکم  هنردوست  ]محمد[  و  مهاجري  ]نبی اهلل[  حالجيان،  
کسب نظر کردند. عصر آقاي ]سيدمحمد[ موسوی خوئيني ها آمد.  درباره تصدي مرکز 
تحقيقات استراتژیک مذاکره کردیم. قرار شد به نام ایشان حکم صادر کنم. تا ساعت نه 

شب کارها را انجام دادم و به خانه رفتم.

جمعه 14 مهر        5 ربیع االول 1410                          6 اکتبر  1989

در منزل بودم، مطالعه کردم. تلفني براي تمشيت امور کشور،  دستوراتي به کارگزاران 
دادم. عصر آقاي ]مصطفی[ کفاش زاده آمد. از تعقيب هاي مراکز امنيتي نسبت به ایشان 

1- شيخ احمد کفتارو مفتی اعظم سوریه در این دیدار گفت: »مسلمانان سوری از تحوالت انقالبی در سرزمين های اسالمی حمایت می کنند.« آقای 

هاشمی نيز در مورد نقش روحانيون در جوامع اسالمی سخن گفت و افزود: »اسالم برای اداره جامعه بشریت رسالت دارد. رهبران مذهبی جهان اسالم، 

باید بکوشند تا چهره حقيقی اسالم را در جهان بشناسانند.«

2- این انتصابات که به پيشنهاد آقای ميرمحمدی رئيس دفتر رئيس جمهور و موافقت آقای هاشمی انجام شد، به این ترتيب است: آقایان حسن شمسائی، 

معاون ارتباطات، محمد هنردوست، معاون امور بين الملل ، عبدالستار حالجيان، معاون امور عمومی و نبی اهلل مهاجری، مدیرکل حوزه دفتر و پيگيری 

دفتر رئيس جمهور.
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گله داشت و گفت مهدي تاجر پيشنهاد داده که چند ميليارد دالر به نحوي در جمهوري 
اسالمي سرمایه گذاري کند. گفتم پيشنهاد مشخص بدهد. ظهر بچه ها و بعضي از بستگان 
برق خوب  و  مي کند. وضع آب  اذیت  را  مراجعان  مهدي گفت گمرگ  بودند.  جمع 

نيست.

شنبه 15 مهر        6 ربیع االول 1410                           7 اکتبر  1989

ابراهيمی  به ]آقای اصغر  ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. گزارش ها را خواندم. 
کند،  کمک  پاسداران  خانه هاي  ساخت  در  بناست  که  تهران  متروی  مدیرعامل  اصل[ 
بزرگ  گویا  باشد؛  متر  صد  حدود  یک  هر  کنند.  بررسي  را  ساختمان ها  نقشه  گفتم 
گرفته اند و در پرداخت مخارج عاجزند. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي بينا آمد و درباره امور 

اصناف مطالبي گفت. 
قبلي  دولت  مصوبه  با  آمد.  تلفن[  و  تلگراف  و  پست  ]وزیر  غرضي  ]محمد[  آقاي 
که مرکز گيرنده از ماهواره را به سازمان برنامه و بودجه داده مخالفت دارد؛ اکنون در 
مجلس است. آقاي ]بيژن نامدار[ زنگنه ]وزیر نيرو[ آمد. تبصره اي براي درج در برنامه 
در خصوص اجازه ایجاد تعهد براي ساخت سدهاي بزرگ و اجازه نصب معاون آب 

تهران آورد. 
نرخ  کنترل  درباره  بازرگاني  وزیر  با  آمد.  جاري  امور  براي  ميرزاده  ]حميد[  آقاي 
ارزاق و تامين چاي مصرفي مردم صحبت کردم. عصر محسن براي امور بازرسي ویژه 
نيازهاي مالي و تجهيزاتي  از  آمد. آقاي ]اسماعيل[ شوشتري ]وزیر دادگستری[ آمد و 

دادگستري گفت. 
که  خودروهائي  توليد  مسأله  براي  نژادحسينيان  ]هادی[  و  عادلي  نوربخش،  آقایان 
قيمت  با  بخشي  شد  قرار  آمدند؛  دارد  تعهد  ارگان ها  و  مردم  مقابل  در  سنگين  صنایع 
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ترجيهي و بخشي با ارز دولتي ارز بدهيم. شب جلسه سران سه قوه با حضور احمدآقا در 
دفتر من بود. درباره حل مشکل دادگستري ]رفسنجان[ و وضع امنيت شرق و غرب کشور 

صحبت شد. شب در دفترم خوابيدم.

یکشنبه 16 مهر        7 ربیع االول 1410                         8 اکتبر  1989

بعد از نماز، ورزش و صبحانه و انجام کارها تا ساعت نه صبح،  ]آقای چان چی چن[ 
وزیر خارجه چين آمد. مذاکرات مبني بر توسعه و تحکيم روابط و اجراي قطعنامه 598 و 
... بود1. ]آقای کانی هيکو سایتو[ سفير ژاپن براي تقدیم استوار نامه و صحبت در توسعه 
آمد.  منظور  همين  به  هم   جنوبي  کره  سفير  چونگ[  ایل  کيونگ  ]آقای  آمد.  روابط 

تشریفات معمول اینجا را خشک یافتم و تغيير دادم. 
دکتر ]مهدی[ مهدي زاده نماینده گناباد آمد. براي عمران جنوب خراسان استمداد 
کرد و اظهار آمادگي همکاري و انتقاد از نقش رادیکال ها نمود. آقاي ]حسن[ مختاري 
نماینده 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. 
تقویت  و ضرورت  از جنگ  پس  امکانات  از کسري   آمدند.  نمایندگان خوزستان 
بازسازي، حمل و نقل، بهداري و ساخت پل پنجم اهواز گفتند. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي 

1- در این دیدار وزیر امور خارجه چين ضمن ارائه گزارشی از جریان مذاکراتش با مقامات و مسئولين ایرانی، خواستار تحکيم و توسعه بيشتر روابط 

فيمابين شد. او همچنين با تأکيد بر موضع مثبت ایران در قبال قطعنامه 598 و همکاری با دبيرکل سازمان ملل، بر اجرای کامل قطعنامه 598 تأکيد کرد. 

در این دیدار آقای هاشمی با تأکيد بر صداقت جمهوری اسالمی ایران در پذیرش قطعنامه 598 گفت: »ما احساس می کنيم که رژیم عراق و قدرت های 

بزرگ در انجام تعهداتشان نسبت به اجرای قطعنامه جدی نيستند و حتی شورای امنيت و سازمان ملل نيز بر اجرای این قطعنامه، تالش الزم را ندارند. 

استمرار وضع نه جنگ، نه صلح به نفع مردم منطقه جهان نيست. با عالقه ای که ما به صلح داریم، مردم دنيا متوجه شده اند که عليرغم تبليغات مسموم عليه 

ما، ایران صلح طلبی صادق است وسوءظن ما در مورد صداقت رژیم عراق در برقراری صلح، درست بوده است.« آقاي هاشمي ضمن تأکيد بر تقویت 

روابط فيمابين در کليه زمينه ها، از رئيس جمهور چين برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.
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به آقاي وهاجي  بازرگاني در کنترل نرخ ها گفت.  بينا آمد. از ضعف عملکرد وزارت 
تلفني تأکيد کردم. 

آقاي ]محسن[ نوربخش از مصاحبه آقاي ]محمدرضا[  نعمت زاده ]وزیر صنایع[ گله 
داشت که مزاحم سياست تنزیل نرخ ارز شده است. در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. 
کار برنامه پنج ساله را تمام کردیم و سپس مصاحبه رادیو تلویزیوني و مطبوعاتي درباره 

تغييرات برنامه کردم1.

1- در این مصاحبه اعالم شد برنامه پنج ساله عمرانی کشور در هيأت دولت به تصویب رسيد و هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد. 

در برنامه اول پنج ساله عمرانی کشور در زمينه های توليد، صادرات غير نفتی، توریسم، توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشيمی، معادن ، صنایع سيمان، 

الستيک و کاغذ تأکيد بيشتری شده است. آقای هاشمی پيرامون برنامه اول پنج ساله عمرانی کشور و اولویت هایی که در این برنامه در نظر گرفته شده 

است، گفت: » در زمينه گاز رسانی برای مصارف شهری و روستایی، قرار است طی این برنامه،  شهرهای تهران و حدود 90 درصد شهرهای کشور 

دارای لوله کشي گاز شوند. اميدواریم  اجرای نخستين برنامه عمرانی کشور، موجب شود تا فاصله غير معقول ميان ارزهای دولتی و غير دولتی از ميان 

برود و این امر به ساختار سالم اقتصادی کشور کمک کند. برنامه دولت تکيه بر توليدات صنعتی داخلی به منظور دستيابی 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 هزینه های کلی جامعه هم 

سطح کنند. بيشترین تالش برای کاستن از نقش نفت به عنوان تنها منبع درآمد و بيرون آوردن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی هم صورت خواهد 

گرفت.« آقای هاشمی در توضيح مهمترین تغييرات انجام شده در برنامه پنج ساله کشور گفت: »برای توجه به صادرات صنعتی به منظور تحصيل ارز تا 

سمینار فرماندهان سپاه پاسداران
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سياست ارزي دولت امروز اعالن شد و ده تومان قيمت دالر را شکست. شب آیت اهلل 
خوئيني ها1،  ]موسوی[  آقاي  سمت  برنامه،  تغييرات  درباره  بودند.  من  مهمان  خامنه اي 
نهضت هاي اسالمي، دبيرخانه ائمه جمعه و مطالب سياسي کشور صحبت کردیم. به خانه 

رفتم. آقاي شيخ محمد ]هاشميان[ مهمانمان بود. آماده برگشت به رفسنجان است.

دوشنبه 17 مهر        8 ربیع االول 1410                        9 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح  به دفترم آمدم. تا  ساعت نه کارها انجام شد. ]اعضای[ کميسيون 

خودکفایی صنایع، پيش بينی شده که 9 ميليارد دالر در طول پنج سال از این طریق در اختيار بخش صنعتی کشور قرار گيرد. در برنامه اول پنج ساله، 

روی گاز، نفت، پتروشيمی، سيمان، معادن، الستيک، کاغذ و .... تکيه زیادی شده است. بخشی از درآمد صنعتی به خود مراکز توليدی باز گردانده 

می شوند، تا آنها بتوانند از این راه بر توان توليدی خود بيفزایند. قرار است به مراکز توليدی که کاالهای اساسی مورد نياز مردم را توليد می کنند، ارز 

دولتی و به بخش های دیگر ارز ترجيحی با قيمت مناسب داده شود. دولت اجازه داده است که صنایع مادر مثل کاغذسازی بتوانند با منابع خارجی، 

دولت ها و شرکت ها قرارداد منعقد کنند، به شرط اینکه محصوالت این صنایع بتواند بدهی ارزی آن مراکز را تأمين کند. « رئيس جمهور در ادامه، توجه 

دولت به پتروشيمی و گاز را مورد تأکيد قرار داد و گفت: » منابع مشترک گاز ایران با کشورهای همسایه، باید در شرایطی که آنان فعاالنه از این منابع 

بهره می گيرند، به نفع کشور فعال شود. وزارت نفت می تواند در این مورد قرارداد ببندد تا سرمایه گذاری خارجی طی چند سال مستهلک شود. در واقع 

طرح های استحصال گاز را که دولت خود نمی خواهد سرمایه گذاری کند، به این ترتيب فعال خواهد کرد. به سقف اعتبارات طرح های کشاورزی، 

حدود 1/5 ميليارد دالر نسبت به برنامه قبلی اضافه شده است. عالوه بر این، به طرح عظيم استحصال نيشکر شمال و جنوب اهواز به ميزان 400 ميليارد 

ریال و حدود 1/5 ميليارد دالر ارز اختصاص یافته است.«

1- طی حکمی از سوی رئيس جمهور، آقای موسوي خوئينی ها به ریاست مرکز تحقيقات استراتژیک کشور منصوب شد. متن حکم این گونه است: 

» بسم اهلل الرحمن الرحيم، حجت االسالم والمسلمين جناب آقای سيد محمد موسوی خوئينی ها، براساس اصل 134 قانون اساسی و مواد 17 و 18 قانون 

تعيين حدود وظایف و اختيارات و مسئوليت های ریاست جمهوری اسالمي ایران و با توجه به اهميت نقش تحقيقات در سرنوشت انقالب و جامعه و 

صالحيت های علمی و اجتماعی و سياسي و تجربي، جنابعالي به ریاست مرکز تحقيقات استراتژیک منصوب می شوید که زیر نظر رئيس جمهور اقدامات 

زیر را انجام دهيد: 1 - ایجاد مرکزی مناسب برای تحقيقات استراتژیک کشور با جذب محققان صالح و شایسته و تأسيس مرکز اسناد و اطالعات 

مورد نياز تحقيقات. 2 - استفاده از امکانات و نيروهای موجود و شاغل در تشکيالت دولت و محققان آزاد داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با مراکز 

تحقيقاتی قابل استفاده جهانی. 3 - پشتيبانی ارگان ها و نهادهای کشور با نتایج تحقيقات به صورت مستقيم و با نشر آثار قابل عرضه و نشر. 4 - دستگاه ها 

و نهادهای دولتی مؤظف به همکاری و پشتيبانی این مرکز تحقيقات می باشند. بدیهی است در انتخاب همکاران با وسعت نظر و بر اساس صالحيت ها و 

لياقت ها عمل خواهد شد. برای جنابعالی و همکارانتان از خداوند متعال توفيق کامل خواستارم. اکبر هاشمی رفسنجانی - رئيس جمهوری اسالمی ایران«
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و  مسلح  نيروهاي  مورد  در  فرماندهي  تدبير  و  سياست ها  درباره  آمدند.  مجلس  دفاع 
اعتبارات دفاعي مذاکره شد. آقاي نوربخش اطالع داد دالر امروز هم ده تومان سقوط 
مدیریت  نصب  از  آمد.  شوشتر  نماینده  موسوي  امام  کاظم[  ]محمد  آقاي  است.  کرده 

جدید  شرکت کشت و صنعت کارون انتقاد داشت و براي شوشتر استمداد کرد. 
آقاي ]مولوی[ اسحاق مدني مشاور اهل سنت آمد. گزارش کار خود در زمان دولت 
سابق را گفت و قرار شد به همان رویه ادامه دهد. گفتم درباره ]تأسيس[ دانشگاه براي 

اهل سنت بررسي کنند. 
و  ارز  قيمت  درباره  وهاجي  و  نوربخش  آقایان  داشت.  جلسه  اقتصاد  عصر شوراي 
کنترل نرخ ها گزارش دادند. بعد از ظهر دالر به قيمت دیروز برگشته و سقوط امروز را 
جبران کرده، ولي ظاهراً موقت است. درباره ابالغ تهيه بودجه های 1369  و چند مورد 

ترک مناقصه بحث شد. تا ساعت هشت و نيم در دفترم کار کردم. 

سه شنبه 18 مهر        9 ربیع االول 1410                     10 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم و تا نه کارهاي مانده انجام شد. براي جلوگيري 
از چاق شدن،  صبحانه صرف نکردم. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي کارهاي جاري کشور 
آمد. آقاي آقامحمدي آمد. پيشنهادهایی براي امور جاري و محلي داشت و براي انجام 
امور کردستان پول مي خواست. مجلس اتاق او را گرفته است. آقاي ]سيد منصور[ رضوي 
]رئيس سازمان امور اداری و استخدامی[ آمد. پيشنهادهایی براي اصالح وضع ادارات و 
مستخدمان دولت و از وضع سفارت ما در سوریه انتقاد داشت و مدعي بود بعضي از سران 

حزب اهلل لبنان،  نگران آینده اند. 
]آقای نصيراحمد شيخ[ فرستاده ویژه خانم بي نظير بوتو نخست وزیر پاکستان آمد.  
نامه ایشان را آورد که خواسته بود قایق هاي صيادان پاکستاني را که به طور قاچاق وارد 
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آب هاي ایران شده  و توقيف شده اند، آزاد کنيم. براي همکاري بيشتر و به خصوص اعزام 
نيروهاي متخصص در امر بازسازي هم اظهار آمادگي کرده است. 

دکتر ]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 شوراي عالي امنيت ملي 
و آمادگي براي پذیرفتن دبيري آن به شرط اهتمام من به آن. نظر وسيعي دارد1. وضع 
شوراي امنيت ملي آمریکا را مطالعه کرده 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 ویژه، از پيشرفت کار مزرعه البرز در قم گفت.
]مرتضی[  آقایان  اقتصاد،  سنگين،  صنایع  بازرگاني،  راه،  وزراي  حضور  با  عصر 
محمدخان ]رئيس کل گمرک[ و ]حميد[ ميرزاده درباره مشکالت حمل و نقل، تراکم 
بارها در مبادي ورودي و پرداخت دموراژ، جلسه داشتيم و تصميمات مهمي در جهت 
ساخت کاميون و تهيه قطعات یدکي و استفاده از ماشين هاي دولتي گرفتيم. شب اولين 
به عنوان  نامه تصویب شد و من  جلسه مجمع تشخيص مصلحت تشکيل و عمده آئين 

رئيس مجمع انتخاب شدم. شب در دفترم ماندم. 

1- آقای هاشمی طی حکمی دکتر روحانی، را به سمت مشاور رئيس جمهور در امور امنيت ملی و دبير شورای عالی امنيت ملی منصوب کرد. متن 

حکم صادره به این شرح است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم. حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی، براساس اصل یکصدوهفتادوششم 

قانون اساسی و با توجه به سوابق و اطالعات و صالحيت های شما، جنابعالی به سمت مشاورت رئيس جمهور در امور امنيت ملی و دبيری شورای عالی 

امنيت ملی منصوب می شوید. انتظار می رود با سرعت و دقت مقدمات تشکيل این نهاد مهم را که در قانون اساسی به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری 

از انقالب اسالمی و تماميت ارضی و حاکميت ملی گنجانده شده فراهم نمایيد تا زمينه انجام وظایف سرنوشت سازی که به عهده این شورا به عنوان 

بازوی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا گذاشته شده مهيا گردد. از خداوند متعال موفقيت جنابعالی را خواستارم. اکبر هاشمی رفسنجانی - رئيس 

جمهوری اسالمی ایران« 
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چهارشنبه 19 مهر       10 ربیع االول 1410                11 اکتبر  1989

از ساعت پنج و نيم تا هشت ونيم صبح، نماز، ورزش،  صبحانه،  قرائت گزارش ها و ...، 
انجام شد. دکتر ]حسن[ حبيبي براي امور جاري آمد. 

جمعي از نمایندگان استان کرمان آمدند. آنان درباره مسأله رفسنجان و انتصابات قوه 
اداري اخير اظهار موافقت کردند،  اقتصادي و  قضائيه شکوه داشتند. درباره تصميمات 
مجلس  در  نوربخش  دکتر  دیروز  داشتند.  الزم  توضيح  که  ارز  خروج  آزادي  جز  به 

توضيحاتي داده که خيلي ها را قانع کرده است. آنها از خط رادیکال اند.
در مقابل آقایان ]علی اکبر[ ناطق نوری، ]محمدرضا[  باهنر،  ]اسماعيل[ فردوسي پور 
و ]حسين[ سبحاني نيا آمدند و از مسائل جاري اظهار رضایت نمودند و درباره انتخابات 
به  امام رضا   براي کنگره  داشت که  اصرار  پور  فردوسي  آقاي  تهران صحبت کردند. 
مشهد بروم. قرار است این روزها در آذربایجان و کردستان باشم.  آقاي ]مسيح[ مهاجري 

براي مسائل اجتماعي آمد.
]آقای ماليمبا ماشاکه[ نخست وزیر زامبيا به مالقات آمد. مذاکرات براي توسعه روابط 
بود. قباًل دکتر حبيبي حدود مذاکرات و همکاري هاي احتمالي را در معامالت تسليحاتي 

و همکاري در کارهاي صنعت و به خصوص مس گفته بود1. 

و  مبارزان  همه  رهبر  بلکه  ایران،  مردم  رهبر  تنها  نه  »ایشان  افزود:  و  گفت  تسليت  را  )ره(  خمينی  امام  فقدان  دیدار،  این  در  زامبيا  وزیر  نخست   -1

آزادیخواهان جهان بودند و به همين لحاظ بود که ما از چاپ کتاب آیات شيطانی در کشورمان جلوگيری کردیم.« او نتيجه مذاکرات خود و هيأت 

همراه با مقامات و مسئولين ایرانی را ثمر بخش و موفقيت آميز خواند و خواهان توسعه روابط سياسی ، اقتصادی و صنعتی بين دو کشور شد. نخست 

وزیر زامبيا ضمن محکوم کردن سياست های نژادپرستانه آفریقای جنوبی اظهار داشت: » این کشور با حمایت غرب به همه مردم منطقه جنوب آفریقا 

ستم می کند و ما خواستار آنيم که مردم این کشور، خود سرنوشت خویش را تعيين کنند و از همه مردم جهان نيز می خواهيم که از این مسأله حمایت 

کنند. « آقای هاشمی نيز ضمن تشکر از پيام آقای »کنت کائوندا« رئيس جمهور زامبيا، از توسعه روابط فی مابين اظهار رضایت کرد و افزود: »ما همواره 

از توسعه روابط با کشور شما و سایر کشورهای خط مقدم مبارزه عليه نژاد پرستی حمایت می کنيم و جبهه مبارزه با رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی 

را یکی از جبهه های جهاد مقدس می دانيم. پس از پيروزی انقالب اسالمی ما به خاطر پشتيبانی از مردم مستضعف و مبارز جنوب آفریقا، روابط خود 

را با آفریقای جنوبی قطع کردیم و بر این وظيفه انسانی اسالمی خویش نيز اصرار خواهيم داشت.« آقای هاشمی با تأکيد بر حمایت از مبارزات مردم 

ناميبيا خاطر نشان کرد، جمهوری اسالمی ایران این وظيفه انسانی، اسالمی خویش را در دورانی که جنگ تحميلی با حمایت قدرت های بزرگ بر ایران 
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ظهر فائزه همراه خانم ]طاهره[ طاهریان مسئول ورزش بانوان آمدند و نشریات شان را 
آوردند. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي بينا آمد. از عدم توفيق طرح مبارزه با گراني سيب زميني 

و پياز اظهار نگراني کرد که گفتم باید پيگيري کرد که کاماًل موفق شود. 
عصر در هيأت دولت شرکت کردم که تا ساعت هفت بعد از ظهر  طول کشيد. چند 
مصوبه داشتيم. درباره مشکل حمل و نقل تهران صحبت شد؛ به نتيجه کامل نرسيدیم. 
سپس جلسه اي با وزراي مربوطه در مورد نرخ ها داشتيم. فعاًل عرضه کم است، راه هایي 
براي ازدیاد عرضه اندیشيده شد. آقاي نوربخش اطالع داد که امروز هم ارز تنزل کرده 

است. 

پنجشنبه 20 مهر        11 ربیع االول 1410                   12 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم و تا ساعت نه کارها را انجام دادم. آقاي ]علی[ 
اخالل  اقتصاد  روند  در  که  عواملي صحبت کرد  درباره  آمد.  ]وزیراطالعات[  فالحيان 
مي کنند و راهکارهایي ارائه داد که قرار شد پيگيري شود. مسئوالن امور التقاط را آورد. 

گزارشي از مسئله منافقين و امکانات ضربه زدن به آنها  داد و امکاناتي خواست. 
آقاي ]عبداهلل[  نوري ]وزیر کشور[ آمد. گزارش سفر به بوشهر و سيستان و بلوچستان 
و طرح هاي آینده را داد و در مورد مبارزه با فساد اخالق و سفر به پاکستان و مسائل دیگر 

مشورت کرد؛ نظراتي دادم. 
و  تهران  به  گازرساني  وضع  گزارش  آمد.  نفت[  ]وزیر  آقازاده  ]غالمرضا[  آقاي 
کار  از  بخش هایي  مورد  در  و  داد  پنج ساله  برنامه  و  فعلي  در وضع  را  دیگر  استان هاي 
نظر خواست. همچنين در مورد اقدام براي انتقال گاز به هندوستان صحبت شد. فرستاده 
]آقای راجيو[ گاندي ]نخست وزیر هند[ قباًل خواستار انتقال گاز ایران به هند شده بود. 

تحميل شد فراموش نکرد و از مبارزات همه مظلومان جهان به ویژه مردم ناميبيا و سواپو حمایت کرد. 
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تيمسار ]منصور[ ستاري فرمانده نهاجا ]= نيروی هوایی ارتش[ آمد. درباره فعال کردن 
تأکيد کردم و درباره خرید  نقل کشور  نيرو در خدمت حمل و  امکانات حمل هوایي 

هواپيما از چين و وضع نيرو صحبت شد. 
درباره  و  آمد  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس  زنجانی[  روغنی  مسعود  ]آقای  عصر 
حبيبي  دکتر  با  اجازه گرفت.  برنامه ریزي  در  کارشناس  تربيت  و  تحقيق  مرکز  تأسيس 
درباره احکام نصب آقایان دکتر روحاني و خوئيني ها صحبت شد.  احکام آنها را امضاء 
کردم. آقاي نوربخش آمد. درباره سياست هاي اقتصادي و پولي، مخصوصاً حد مطلوب 
پائين آوردن قيمت ارزهاي خارجي صحبت شد، معتقد است که مي توانيم پائين بياوریم. 
از آشيخ  براي حمایت  از مردم رفسنجان،  آشيخ حسين هاشميان اطالع داد که جمعي 
وقت  آنها  براي  و  هستند  خامنه اي  آیت اهلل  و  من  با  مالقات  خواستار  و  مي آیند  محمد 

خواست. 

جمعه 21 مهر        12 ربیع االول 1410                    13 اکتبر  1989

دیشب به خانه نرفتم و وقت زیادي صرف پيدا کردن راه حلي برای مشکل ترافيک تهران 
کردم. شاید مشکل شهر بدون عوارض سوء حل شود. تا ساعت  نه صبح کارهاي متفرقه 

را انجام دادم و گزارش ها را خواندم. 
ساعت ده صبح جمعي از اهالي رفسنجان به محل مالقات آیت اهلل خامنه اي آمدند. با 
آنها صحبت کردم . خواسته هایشان را خواندند. نصيحتشان کردم که به صرف ابالغ اکتفا 
کنند. گفتند در مرقد امام مي مانند تا حکم ابقاي آقاي هاشميان را بگيرند. گفتم این کار 
مصلحت نيست؛ ظاهراً پذیرفتند. سپس جمعي از روحانيون رفسنجان در دفتر آمدند. در 
همين خصوص مذاکره کردیم. خواستند که به آشيخ محمد ]هاشميان[ توصيه کنم که 
همراهشان به رفسنجان برگردد؛ گفتم و پذیرفت. رهبري هم در صحبت هایشان گفتند 
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که به رفسنجان برگردند. 
عصر استاندار گيالن آمد. وزیر کشور از او خواسته که به کردستان برود؛ مي خواست 

ببيند حمایت مي شود یا نه، که گفتم مي شود و وضع گيالن را گفت. 

شنبه 22 مهر        13 ربیع االول 1410                       14 اکتبر  1989

به  انجام دادم.  به دفترم آمدم. کمي ورزش کردم و کارها را  ساعت هشت ونيم صبح 
مناسبت روز جهاني نابينایان، 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 
92 هزار نابيناي شناخته شده، یک چهارم در سنين مدرسه اند که فقط دو هزار نفر تحت 

پوشش تحصيل مخصوص نابيناها هستند. براي آنها صحبت کردم و قول کمک دادم1. 
آقاي محسن رضایي ]فرمانده کل سپاه پاسداران[ آمد. از ]آقای اکبر ترکان[ وزیر 
دفاع به خاطر کم بها دادن به نيروهاي سپاهي گله داشت و براي همکاري در امور عمراني 
اختری،  ابيانه، گنجی دوست، محمد حسن  عبدی  ]آقایان حسين  آمادگي کرد.  اظهار 

1- در این دیدار که جمعی از دانش آموزان دختر و پسر آموزشگاه های نابينایان به همراه مربيان خود، حضور داشتند، آقای هاشمی اظهار داشت: »از 

دیدگاه اسالمی، محروميت ها هميشه مصيبت نيستند و می توانند به عنوان وسيله کمال تلقی شده و در مجموع سازنده باشند. اگر ما محکوم به عالم ماده 

بودیم، ممکن بود این نقص ها مایه رنجش خاطر و مصيبت تلقی شود، اما این طور نيست. گاهی انسان های فاقد رشد معنوی دارای نقائص بيشتری از 

محروميت های ظاهری هستند.« ایشان با اشاره به توجه اسالم به شخصيت نابينایان اظهار داشت: »حکمت الهی در جهان این است که اگر گوشه ای از 

امکانات طبيعی کم شود، آن را در جایی دیگر جبران خواهد کرد.« رئيس جمهور با تقدیر از استعدادهای نيروهای درخشان نابينایان افزود: »افراد نابينا 

به خاطر تمرکز حواس، بيشتر از افراد بينا می توانند در بسياری از امور فوق العاده باشند و در این زمينه نابينایانی وجود داشته و دارند که نویسنده، خطيب 

و یا متفکرانی برجسته بوده اند.« آقای هاشمی به تالش دولت در رفع محروميت ها طی ده سال گذشته اشاره کرد و افزود: »گرچه طی این مدت برای 

رفع محروميت های زیاد به جا مانده از رژیم قبل تالش شده، اما دولت این مسأله را به عنوان وظيفه قطعی خود تلقی و تالش می کند عدالت اسالمی آن 

طور که خداوند می خواهد اجرا شود.« ایشان ضمن تشکر از مربيان و دست اندرکاران آموزش نابينایان و خدمتگذاران به محرومين، به خدمت بيشتر به 

آنان از سوی دولت و مردم تأکيد کرد و اظهار داشت:»  کوتاهی در انجام این وظيفه از سوی مسئوالن قابل عفو نيست.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی 

رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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بنگالدش،  سوریه،  سنگال،   در  سفرایمان  آئين[  پاک  و محسن  بروجردی  عالءالدین 
چين و زامبيا آمدند. هر یک مسائل مربوط به خود و حوزه مأموریت را مطرح کردند. 

]آقای حسين عبدی[ سفيرمان در سنگال در مورد لزوم اهتمام به روابط با غرب آفریقا 
و فعال شدن در شرکت نفتي که از پيش از انقالب داریم و شرکت من در کنفرانس سران 
کشورهای اسالمي در آنجا و احتماالً تجدید بناي شهرکن که قبل از انقالب، ایران در 

پي آن بوده است، صحبت کرد. 
آنجا  مردم  نياز  و  فقر  توصيف  با  بنگالدش،  در  سفيرمان  دوست[   گنجی  ]آقای 
خواست که از رئيس جمهور آنها دعوت کنم و در روابط به آنها توجه بيشتر شود. ]آقای 
پاک آئين[ سفيرمان در زامبيا با توصيف اهميت نقش زامبيا در آفریقا و جهان سوم و 
تبادل کاال گفت.  ]آقای  به اسلحه و فن و  نياز آنها  از  استمدادهاي فراوان آن کشور، 
بروجردی[ سفيرمان در چين از عالقه چيني ها به توسعه روابط و جبران چند ماه رکود و 

طرح نقدي کردن معامالت و رئيس کميسيون مشترک مطالبی گفت. 
پذیرش  خشک  تشریفات  اصالح  درباره  دفترم  مسئول  ميرمحمدی[  ]آقای  با  ظهر 

دیدار با جمعی از نابینایان
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آقاي  مقامي  قائم  درباره  ]وزیردفاع[،  ترکان  ]اکبر[  آقاي  با  زدیم.  حرف  استوارنامه ها 
]علی[ شمخاني حرف زدم و با آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي ]وزیر بازرگانی[ در خصوص 

جدي تر برخورد کردن با کنترل نرخ ها  صحبت کردم؛ کارشان ضعيف است. 
کار  دستور  توضيح  براي  ]گلپایگانی[  هاشمي  رضا[  ]سيدمحمد  دکتر  آقاي  عصر 
شورای عالی انقالب فرهنگي آمد. آقاي ترکان هم براي توضيح کارهاي وزارت دفاع و 

مسائل ارتش و سپاه و صنایع نظامي آمد. 
امدادي  کارهاي  و  لبنان  از وضع  آمد.  موسی صدر[  امام  ]خواهر  ربابه صدر  خانم 
حياتش  از  شد؛  صحبت  صدر  موسي  امام  سرنوشت  درباره  و  گفت  لبنان  در  خودش 

مأیوس نيستند. براي انتقال کمک هاي مردم به لبنان استمداد کرد. 
سر شب آقاي نوربخش ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمد و گزارش وضع ارز را 
داد؛  راضي است. پيغام انگليسي ها را مبني بر آمادگي نوعي محکوم کردن سلمان رشدي 
را گفت. و نيز پيغام هندي ها براي همکاري در انتقال گاز ایران به هند که استقبال کردم و 
پيشنهاد جدیت بيشتر براي حل مسائل ]دادگاه[ الهه. تا ساعت هشت ونيم شب در دفترم 

کار کردم و به خانه رفتم. 

یکشنبه 23 مهر       14 ربیع االول 1410                    15 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم و تا ساعت نه کار کردم. آقاي ]یوسف رضا[ 
ابوالفتحي مسئول قرارگاه محمد)ص( در شرق کشور 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 امکانات آنها گفت و نظرش این است که به او امان بدهيم. 
درباره سياست هاي  و  درباره کردستان آورد  نظراتي  آمد.  آقامحمدي  ]علی[  آقاي 
پولي صحبت کرد. دکتر ]گودرز[ افتخار جهرمي آمد. گزارش سفر به الهه و مذاکره 
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با  ]دادگاه[ الهه و مطرح شدن حل جامع و یکجا  با آمریکایي ها در خصوص دعاوي 
]هواپيمای[  خسارات  پرداخت  براي  آمریکایي ها  آمادگي  اظهار  همچنين  و   مصالحه 
ایرباس و رفع توقيف از حساب شماره 2 در انگلستان را داد ؛ گفتم به مذاکرات ادامه 

دهد. 
دکتر ]حسن[ حبيبي براي امور جاري کشور و مسائل نهاد ]ریاست جمهوری[ آمد. 
آقاي ]سيدحسين[ موسویان از وزارت خارجه آمد و درباره ماندن در آنجا و یا رفتن به 
وزارت معادن و فلزات مشورت کرد و درباره کيفيت برخورد با انگليس و آمریکا و کل 

غرب صحبت کرد؛ انگليسی  ها پيشنهاد حل معضالت فيمابين را داده اند. 
آقاي ]مسيح[ مهاجري که براي تهيه مقدمات سفرم به آذربایجان و کردستان رفته 
بود، آمد و برنامه ها را گفت؛ خيلي فشرده است. به جلسه هيأت دولت رفتم؛ تا ساعت 
ادارات  از  بخشي  فعاًل  پنجشنبه که  روز  تعطيلي  درباره  از ظهر  طول کشيد.  بعد  هفت 
تعطيل است، بحث شد. دو نظر در دولت بود. که به نتيجه رسيدیم1. کارهاي جاري انجام 

شد. 
و  اقتصادي  اوضاع  درباره  داشت.  کسالت  ایشان  بودم  خامنه اي  آقاي  مهمان  شب 
سياسي کشور و طرح هاي در دست اجراي اقتصادي مذاکره شد. براي خواب به دفترم 

آمدم و تا ساعت یازده ونيم شب، کارها را انجام دادم و خوابيدم. 

دوشنبه 24 مهر        15 ربیع االول 1410                  16 اکتبر  1989

عسکراوالدی،  حبيب اهلل  ]آقایان  دادم.  انجام  را  کارها  صبح  نه  ساعت  تا  نماز،  از  بعد 
حبيب اهلل شفيق و سيد رضا نيری[ سران کميته امداد امام آمدند. از روند امور کشور اظهار 
خوشحالي کردند و گزارش سفر به لبنان و خدمات امدادي در این کشور را دادند و براي 

1- روز پنج شنبه 27 مهر ماه از سوی دولت برای ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت و مدارس تعطيل اعالم شد. 
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توسعه کار استمداد کردند. 
آقاي ]محسن[ مجتهد شبستري و ]آقای حسن امين لو[  نماینده شبستر آمدند و براي 
نيازهاي عمراني شبستر استمداد کردند.  آقاي شبستري براي شرکت در انتخابات تهران 
مشورت کرد و پيشنهاد ائتالف ]مجمع[  روحانيون و ]جامعه[ روحانيت را داشت. آقاي 
]احمدعلی[ نظري]پور[  نماینده داراب آمد. او از محروميت منطقه گفت و اصرار به سفر 
به آنجا و استمداد در رفع محروميت ها داشت. آقاي ]رضا[ امراللهي آمد و مطالب مربوط 
به انرژي هسته اي را گفت. چهار نفر از متخصصان انرژي هسته اي آمدند و از عملکرد 

آقاي امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ انتقاد داشتند. 
عصر آقاي ]اسداهلل[ بيات ]نایب رئيس مجلس[ آمد. خواستار سفرم به زنجان بود و از 
عمل ]آقای محمد علی نجفی[ وزیر آموزش و پرورش در برکناري بعضي از رایکال ها 
انتقاد داشت. آقاي ]محمد[ سعيدي کيا ]وزیر راه و ترابری[ آمد. درباره انتصاب رئيس 
هواپيماي کشوري و هواپيمائي جمهوري اسالمي گفت. آقاي ]علی[ شمخاني آمد. براي 
پذیرفتن جانشيني وزیر دفاع صحبت شد؛ با تشویق من قبول کرد. آقاي نقاشيان آمد و از 

توسعه عوامل اطالعاتي از طریق شرکت هاي اقتصادي گفت. 
تلفن  از رفسنجان مکرر  رفتم.  به خانه  و  تا ساعت هشت در دفترم کار کردم  شب 
داشتيم که نگران رفتن آقاي ]سيدضياءالدین[ ميرعماد به شهر براي تصدي دادگستري 

بودند که گفتم به آقاي ]محمد[ یزدي تذکر داده شده و بيش از این دخالت نمي کنم. 
محسن آمد و گزارش کاملي از وضع ترمينال هاي مسافربري تهران را داد؛ وضعيت 
اقدام  آنها  براي اصالح  دارد. تصميم گرفتم  را  ایران  قدیم  و شيوه گاراژهاي  است  بد 
چين  عازم  چين  مسلمانان  انجمن  رئيس  دعوت  به  خانواده اش  و  مادر  و  محسن  نمایم. 
از صنعت موشکي  بخشي  مسئول  این شخص  مذاکره کردیم. گویا  باره  این  در  است. 
چين - آکادمي تحقيقاتي و توليدي موشک هاي هدایت شونده دور برد -  نيز هست که 

مربوط به کار محسن ]در صنایع موشکی سپاه پاسداران[ است. 
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سه شنبه 25 مهر        16 ربیع االول 1410                    17 اکتبر  1989

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. در راه یک کاميون را دیدم که مشغول فروش 
سيب زميني بود. مردم براي گرفتن سيب زميني ]به قيمت 145 ریال[ صف کشيده بودند. 
تأکيد کردم. آقاي ]حسين[ محلوجي  پيگيري کار  براي  ]عبدالحسين[ وهاجي  با آقاي 
آمد. گزارشي از اصالح وضع وزارت معادن و مدیریت و وضع طرح هاي فوالد و مس و 

معادن سرب و روي و آلومينيوم و ... و وعده تحول در امر معادن داد. 
با شوروي  روابط  توسعه  پيگيري  در خصوص  امور خارجه[  ]وزیر  والیتي  دکتر  با 
اصطالح خط  به  نمایندگان  از  است. جمعي  کند شده  کار  روند  اخيراً  صحبت کردم. 
پودینه[  حسين  محمد  ]آقای  کردند.  انتقاد  سه  خط  از  مقداري  آمدند.  مجلس  مستقل 
نماینده زابل، نيازهاي زابل را گفت. آقاي ]محمدعلی[ شهيدي نماینده محالت و مسئول 

عقيدتي سياسي نيروي هوایي آمد و درباره مسائل مجلس از خط سه شکایت داشت. 
آقاي ]علی[ فالحيان ]وزیر اطالعات[  اطالع داد جمعي از واسطه هاي سيب زميني را 
که در کار توزیع اخالل مي کنند، بازداشت کرده اند. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي ]بينا[ آمد؛ 
تأکيد داشت که آنها را آزاد نکنند و درباره مشکالت اصناف دیگر و قصابي و نانوائي 

و ... صحبت کرد. 
منجمله  آمد،  کشور  امور  براي  جمهور[  رئيس  اول  ]معاون  حبيبي  ]حسن[  دکتر 
مطالعه در انتقال پایتخت از تهران و اصالح وضع تهران از لحاظ آلودگي هوا و وضع 

ساختمان هاي جنوب شهر که قرار شد گروه هایی براي مطالعه هر یک تشکيل شود.
براي  مردم  از  همراه جمعي  مغان  نماینده  قاپی[  ]داش  برومند  ]حبيب[  آقاي   عصر 
تقاضاي فرمانداري شدن پارس آباد و مطالب دیگر آمدند. آقاي ]رضا[ عبداللهي نماینده 
عنایت  ]علی[  دکتر  داشت.  خوبي  مطالب  مخابرات  و  نانوائي ها  درباره  آمد.  نشان  ماه 

نماینده خرم آباد آمد و  براي امور حوزه انتخابيه اش کار داشت. 
آقاي ]محمدحسين[ عادلي رئيس بانک مرکزي 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. تصویب شد که رشته هاي علوم دیني اهل سنت در دانشکده هاي الهيات تأسيس 

شود؛ به عالوه چند مصوبه دیگر.

چهارشنبه 26 مهر        17 ربیع االول 1410              18 اکتبر  1989

بعد از نماز، همراه مهدي و محافظان براي سفر به آذربایجان ]شرقی[ به فرودگاه رفتيم. 
همراهان آماده بودند و بالفاصله به سوي تبریز پرواز کردیم. نمایندگان استان و تعدادي 
از وزراء همراه بودند. در فرودگاه تبریز استقبال با شکوهي بود. مصاحبه کوتاهي کردم1. 
عازم پادگان تبریز شدیم. در خيابان مردم دو طرف خيابان ابراز احساسات مي نمودند. 

1- آقای هاشمی که نخستين 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. 

حضور در استانداری آذربایجان شرقی
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مراسم صبحگاه انجام شد و براي آنها صحبت کردم1. به استانداري رفتم. با دانشگاهيان 
مالقات شد. دکتر ]سيدمهدی[ گالبي رئيس دانشگاه تبریز صحبت کرد و من هم صحبت 

نسبتاً مفصلي ایراد کردم2. 
به مسجد جامع تبریز رفتم و در اجتماع روحانيون که خيلي زیاد بودند، شرکت کردم. 
]تبریز[ خيرمقدم  امام جمعه  و[  آذربایجان  در  فقيه  ولی  ]نماینده  ملکوتي  ]مسلم[  آقاي 
گفتند و من هم صحبت مفصلي درباره نقش روحانيت در انقالب و اداره جامعه نمودم3. 
1- در این سخنرانی، ایشان ضمن تجليل از فداکاری و ایثار نيروهای مسلح در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: »نيروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران، سرافرازترین نيروهای نظامی و انتظامی جهان هستند. امتياز شما به دیگر نيروهای مسلح، این است که عالوه بر حفظ و حراست از تماميت ارضی 
کشور، افتخار پاسداری از ارزش ها و آرمان های اسالمی را برعهده دارید. شما در یکی از نابرابرترین جنگ ها، سرافراز از ميدان بيرون آمدید و دنيای 
کفر و استکبار بر این واقعيت اعتراف کرد که نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران شکست ناپذیر است.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2- آقای هاشمی در اجتماع دانشگاهيان با بيان این نکته که در دوره جدید بازسازی،  از شعار و هيجان های بی مورد پرهيز خواهد شد، دانشگاه ها را یکی 
از پایه های اوليه نيل به استقالل و خودکفایی در کشور دانست. ایشان خاطر نشان کرد الزمه موفقيت در برنامه پنجساله، توجه کافی به اولویت هاست. 
رئيس جمهور بر لزوم به کارگيری تمامی نيروهای خالق و مبتکر تأکيد کرد و افزود: »کسانی که مایل هستند، می توانند به محيط کار خود برگردند 

و ما نيز باید تالش کنيم تا آنان جذب شوند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

3- ایشان از روحانيت به عنوان یک حزب قوی یاد کرد و گفت: »حضور این قشر پرتالش در جامعه و کسب محبوبيت که خواسته تمام احزاب است، 

سخنرانی در جمع روحانیون در مسجد جامع تبریز
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به منزل آقاي ملکوتي رفتيم. نماز و ناهار و استراحت و مطالعه تا ساعت سه ونيم انجام 
شد. تعداد زیادي از روحانيون هم بودند. همه جا در شهر، مردم به گرمي استقبال داشتند.

به مصالي ]امام خمينی[ تبریز براي سخنراني در اجتماع مردم رفتيم. جمعيت زیادي 
من  سپس  و  کردند  ملکوتي صحبت  آقاي  بود.  این  از  بيش  انتظار خودشان  ولي  بود، 

صحبت طوالني داشتم1. مصلی وسيع است، مي گویند حدود شش هکتار. 
به استانداري برگشتيم. با نمایندگان استان جلسه داشتيم. آمار و ارقامي از محروميت و 
عقب ماندگي استان دارند که برایم تعجب انگيز بود. نظرم این شد عالوه بر ميراث شوم 

موجب شد هيچ حزبی با وجود روحانيت نتواند شکل بگيرد، چرا که قوي ترین احزاب با تمام اصول و ارزش ها و با برخورداری از یک ایدئولوژی پویا 
به نام روحانيت وجود دارد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- آقای هاشمی ضمن بر شمردن افتخارات آذربایجان، خطاب به مردم تبریز گفت: »بزرگترین افتخار شما این است که آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
مسلمانان جهان را به انقالب اسالمی و جهان هدیه کرده اید. « ایشان  با تأکيد بر نقش آذربایجان به عنوان یکی از نيروهای اصلی و محوری در بازسازی 
کشور و ضمن توصيف منابع و ذخایر زیرزمينی منطقه گفت: »ما با چنين منطقه ای که می تواند نقش مؤثر و سرنوشت ساز در آینده جمهوری اسالمی 
داشته باشد، نمی توانيم با سهل انگاری برخورد کنيم. هر جریانی اداره امور کشور را در دست داشته باشد، بی نياز از آذربایجان نخواهد بود. متأسفانه به 
د ليل سوء مدیریت ها و عدم استفاده کافی از منابع و امکانات، در بيشتر مناطق کشور محروميت بيداد می کند و برخورداری از زمينه های رشد در کشور 

یکسان نبوده است.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

حضور در استانداری آذربایجان شرقی
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با این  رژیم سابق، مشکالت جنگ و ضعف مدیریت ها وضع را چنين کرده که استان 
همه منابع طبيعي، در چنين وضعي باشد. در جلسه مدیران استان، همين نظر را به تلخي 

بيان کردم و خواستار تحول شدم1. 
عقد ازدواج یک جانباز نابينا و مقطوع االعضاء را بستم. آقاي ملکوتي یک قطعه زمين 
هدیه کرد و من به استاندار گفتم خانه اي برایش بسازد. بعد از شام براي استراحت به اتاقم 
رفتم. اخبار را گرفتم و خاطرات امروز را نوشتم. در اخبار امروز، زلزله سانفرانسيسکو در 

صدر اخبار خارجي بود. 

پنجشنبه 27 مهر        18 ربیع االول 1410                19 اکتبر  1989

]هادی[   آقاي  آوردند.  صبحانه  خارج،  و  داخل  اخبار  استماع  و  ورزش  و  نماز  از  بعد 
]وزیر صنایع سنگين[ آمد و در مورد مشکالت صنعت مطالبي گفت. در  نژادحسينيان 
خودشان،  وضع  گزارش  جز  کردم؛  شرکت  شرقی[  ]آذربایجان  استان  تأمين  شوراي 

مطلب مهمي نداشتند. 
کارخانه  سوي  به  آنجا  از  کردم.  شرکت  عاشورا   ]31[ سپاه  فرماندهان  جلسه  در 
تراکتورسازي حرکت کردیم. در دو طرف خيابان ها، رفت و برگشت، جمعي از مردم 

تبریز صف کشيده بودند و ابراز احساسات مي کردند. 
در محل کارخانه آقاي ]مصطفی[ کربالئي مدیرعامل مجتمع توضيحات داد. سپس 
از سالن هاي ریخته گري، آهنگري،  ماشين کاري،  مونتاژ و موتور سازي بازدید کردیم؛ 

1- آقای هاشمی ضمن انتقاد صریح از عملکرد مسئوالن منطقه، آنان را به تحرک بيشتر و استفاده از امکانات بالقوه منطقه فرا خواند. ایشان گفت: »اکثر 

شاخص های زندگی آذربایجان عقب ماندگی دارد. بخش های وسيعی از استان محروم است و مسئوالن در این مورد مقصر هستند، چرا که از امکانات 

درست استفاده نکرده اند. متأسفانه در مناطقی که نعمت های خدادادی فراوان است، کار عمرانی و زیر بنایی صورت نمی گيرد. باید فرهنگ کار در این 

منطقه ایجاد و تقویت شود. در برنامه های پنج ساله باید ابتکار عمل به خرج داد. در این زمينه می تواند به منابع غنی زیرزمينی از جمله معدن تأکيد کرد.« 

رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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جالب و مهم  است.  سپس مدیران مجتمع، مشکالت دست و پاگير صنعت را گفتند که 
به راستي مانع ترقي صنایع است؛ قرار شد براي رفع آنها اقدامي کنيم. 

براي کارکنان در سالن رستوران سخنراني کوتاهي کردم و ساعت یک ونيم برگشتيم. 

بازدید از کارخانه تراکتورسازی تبریز
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در راه به زیارت گلزار شهدا ]وادی رحمت[ رفتيم. ناهار در استانداري صرف شد. سپس 
براي شرکت در جلسه خانواده شهدا - که خيلي زیاد بودند - به مسجد جامع رفتيم1. دو 
دختر شهيد مقاله و شعر خواندند و دختر شاعره اي از خانواده شهيد، اهل بيله سوار، دو 

شعر فارسي و ترکي بسيار قوي و جالب خواند؛  به آنها سکه دادم. 
به فرودگاه رفتيم. مصاحبه اي کردم و با بدرقه رسمي به سوي اروميه پرواز کردیم. در 
هوا منظره پل روي دریاچه اروميه را دیدیم. در فرودگاه اروميه استقبال گرمي انجام شد 
و مصاحبه اي کردم2. سپس به سوي استانداري حرکت کردیم. باران هم مي بارید. گفتند 
1- آقای هاشمی در اجتماع خانواده معظم شهيدان گفت: »قشری به نام خانواده شهيدان در جامعه ما شکل گرفته است که از بهترین، صالح ترین و 

پاک ترین قشرهای جامعه به شمار می آیند. امروزه شریف ترین گروه و جریان در کشور، جریان مقدس خانواده شهيدان است. آنان که راه شهيدان را 

شناخته به آن وفادار ماندند، آنان شریک در ثواب شهادت و وارث شهيدان هستند. نگذارید این ارتباط معنوی در جریان روزمره، دستخوش تغييرات 

شده و آلوده گردد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2- در این مصاحبه سوالی در ارتباط با مبادالت ارزی و مبارزه با تورم و گرانی پرسيده شد که آقای هاشمی پاسخ داد: »طرحی در این رابطه آماده است 

و در مرحله اول، هدف این است که ارز به قيمت متعادل برسد و ضمن اجرای آن، فعال نمودن مراکز توليدی و باال بردن توليد در نظر است. پشتيبانی 

ارزی از واحدهای توليدی، مرحله دوم این طرح را تشکيل می دهد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، مصاحبه های سال 1368،« دفتر نشر 

معارف انقالب،1390.

ورود به فرودگاه ارومیه
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پانزده سال است که خشکسالي است و مردم امروز خيلي خوشحال اند. 
استقبال مردم در خيابا ن ها و دو طرف مسير، بسيار گرم و انبوه بود و زنان مرتباً گل به 
سوي اتومبيل پرتاب مي کردند و با فریاد، شعار دوستانه مي دادند. ]آقای غالمرضا حسنی[ 

امام جمعه و ]آقای زین العابدین عطایی[ استاندار، مطابق معمول در ماشين من بودند.
اول شب به استانداري رسيدیم. پس از نماز مغرب و عشا، توضيحاتي درباره اوضاع 
طبيعي استان و رودخانه ها و دشت ها دادند. در جمع روحانيون شرکت کردم. شام صرف 

شد و خير مقدم گفته شد و من صحبت کوتاهي کردم1.
 جمعي از جوانان اهل سنت قرارگاه حمزه، مولودی خاني کردند؛ خيلي خوب اجرا  
نمودند، ولي چون بعضي از علماي مقدس شهر موافق نبودند، فيلم برداري نشد. سپس 
آمدم.  اتاقم  به  استراحت  براي  دادند.  بازدید کردم؛ هدیه اي  نقاشي حمزه  نمایشگاه  از 

خاطرات امروز را نوشتم و اخبار را گرفتم و خوابيدم.

جمعه 28 مهر        19 ربیع االول 1410                   20 اکتبر  1989

امنيتي  مسائل  درباره  آمد.  سپاه  فرمانده  ]لطفيان[  هدایت  آقاي  و صبحانه،  نماز  از  پس 
استان گفت. در شوراي تأمين شرکت کردم. گزارش وضع را شنيدم. قرار شد گردان هاي 
ضربتي با پشتيباني هلي کوپتر داشته باشيم. دیشب باران خوبي آمده و ادامه دارد. صحبت 
لغو بعضي از برنامه ها است. به پادگان اروميه رفتيم. مراسم صبحگاه برگزار شد و صحبت 

کردم2. به استانداري برگشتيم. با دانشگاهيان جلسه داشتم. آنها  نيازها را گفتند. 

1- در این نشست، آقای هاشمی ضمن قدردانی از وحدت روحانيون اهل تسنن و تشيع در استان آذربایجان غربی، با اشاره به توطئه قدرت ها و دنيای 

کفر در ایجاد نفاق بين فرق مسلمان یادآور شد: »بحث بر سر شيعه و سنی نيست، کفر از اسالم ناب می هراسد. آیات محکمه قرآن و نيز رویه پيامبر 

اسالم )ص( منشأ حرکت ماست که هم مورد قبول سنی و هم شيعه است.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر 

نشر معارف انقالب، 1390.

2- در بخشی از این سخنرانی آمده است: »با وجود شرایط آرامش بين جنگ و صلح که در آن زندگی می کنيم، نيروهای مسلح می توانند به اساسی ترین 
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و  برنامه  مسئول  استاندار،  عطایی[  ]آقای  کردیم.  شرکت  اداري  شوراي  جلسه  در 
نمایندگان مجلس هم حرف زدند؛  بودجه و رئيس دانشکده پزشکي صحبت کردند.  
آقاي ]بيت اهلل[ جعفري عليه استاندار و رئيس قوه قضائيه و ... آقاي ]علی[ عبدالعلي زاده 
در حمایت آنان. سپس من در لزوم تحرک بيشتر در جهت نقد امکانات طبيعي و ميدان 

دادن به مردم و لغو مقررات دست و پاگير صحبت کردم1. 

مترقی ترین موضع گيری های  از  اسالم درباره مسائل دفاعی، حفظ آمادگی می باشد، چرا که حفظ آمادگی یکی  اول  بپردازند. اصل  اصل خودشان 
مسلمانان از صدر اسالم با توجه به تکليف قرآن کریم است. با توجه به حساسيت منطقه و به خاطر ترکيب جمعيت منطقه و راه های نفوذی و شرایط 
جغرافيایی و نيز سوابق تاریخی و طمع دشمنان به این منطقه، باید نيروهای مسلح هوشيار باشند و نيروهای اطالعاتی، تحرکات دشمنان را شناسایی کنند 
و نيروهای مسلح باید مرزها را چون سد ببندند و به دور از تعصبات، نيروهای مسلح باید تبادل امکانات و اطالعات و همکاری نزدیک داشته باشند و 
ایجاد یکپارچگی کنند. روحانيت و مردم در کنار شما هستند و رهبری مدافع شما نيروهای مسلح هستند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- آقای هاشمی در جلسه شورای اداری استان، خطاب به مسئوالن آذربایجان غربی اظهار داشت: »با توجه به موقعيت و استعدادهای بالقوه ای که در 

این منطقه نهفته است، استعمال  کلمه محروم، زیبنده منطقه و انقالب اسالمی نيست. با توجه به وجود جنگ و مسائل امنيت 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 قوانين دست و پاگير تالش کنند و مردم نيز مطمئن باشند که کارها را زیربنایی شروع کرده و در تقویت دانشگاه ها، آموزش و زدودن بی 
سوادی تالش کنيم. سعی کنيد مردم را در طرح های معدنی، صنایع، دامداری و تبدیل منطقه به منطقه گردشگری مشارکت دهيد و نباید فرآورده ها و 

شرکت در مراسم صبحگاه پادگان ارومیه
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به استادیوم ورزشي رفتيم. در سالن سرپوشيده خانواده شهدا و جانبازان جمع بودند. 
محرک،  گویا  مي دادند.  شعار  استاندار  عليه  آنها  از  جمعي  کردم1.  صحبت  آنها  براي 

نمایندگان مجلس بودند. 
باران مي آمد و زمين خيس بود. قرار بود، اجتماع مردم در ميدان ورزشي، روي چمن 
بياوریم،  سالن  داخل  به  را  مردم  خواستيم  عمومي،  سخنراني  و  جمعه  نماز  براي  باشد. 
گفتند سالن ظرفيت ندارد؛ به بيرون رفتيم. به خاطر وضع هوا در زمين و بدي وضع صدا،  
صحبت  کوتاه و کم محتوائي انجام دادم2. جمعيت هم به اندازه مورد انتظار نبود. نماز 

محصوالت در دست کشاورزان بماند. مقررات دست و پاگير را کم کنيم و صنایع تبدیلي را افزایش دهيد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 
سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- آقاي هاشمي با حضور در جمع خانواده های شهدا در ميدان تختی اروميه،  در ارتباط با وضعيت منطقه آذربایجان غربی و روحيه ایثارگرانه مردم 
شهيد پرور منطقه گفت: »برای شما خانواده های شهدا و کسانی که عزیزان خود را در راه خدا، امام و انقالب ، قرآن و اسالم تقدیم کرده اید، ایثار در راه 
خدا، چيز بسيار شيرینی است.« رئيس جمهور با اشاره به تجاوزات هواپيماهای دشمن در طول جنگ تحميلی و همچنين جنایات ضد انقالب، استقامت 

و روحيه قوی مردم آذربایجان را ستود.

2- در بخشی از این سخنرانی آمده است: »شما مردم غيور آذربایجان غربی، مرزبانان با صالحيتی هستيد و این صالحيت را ما تجربه کرده ایم. این استان 
می تواند انبار غله کشور و دژ حفاظتی کشور در تاریخ ما جای داشته باشد.«.

دیدار با مردم در استادیوم ورزشی ارومیه
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جمعه را با آقاي ]غالمرضا[ حسني و نماز عصر را به امامت آقاي ]سيد علی اکبر[ قریشي 
خواندیم و به استانداري آمدیم.

بعد از ناهار آقاي جواهري قاضي شرع آمد. او از ]آقای عطایی[ استاندار ]آذربایجان 
نمایندگان و  با  استراحت کردم و  از منطقه گفت. کمي  غربی[ حمایت کرد و مطالبي 

علماي اهل سنت مالقات داشتيم. 
با هلي کوپتر به دریاچه اروميه )رضائيه( رفتيم1. جاده جدید االحداث و پل شناور را و 
عملکرد شمع کوبي را دیدیم. به فرودگاه برگشتيم؛ مصاحبه و بدرقه و حرکت به سوي 

سنندج با هواپيماي سی -  130. 
ساعت شش به سنندج رسيدیم. مصاحبه و استقبال رسمي و حرکت به سوي شهر؛ در 
راه مردم استقبال گرمي انجام دادند. محبت مردم برایم جالب بود. در استانداري مستقر 

1- بزرگراه شهيد کالنتری که بر روی دریاچه اروميه احداث شده وسواحل شرقی و غربی آن را به هم پيوند می دهد، همچنين پل شناور این بزرگراه به 

نام پل شهيد باکری که توسط مهندسی رزمی وزارت سپاه نصب شده بود، مورد بازدید قرار گرفت. ایشان به هنگام ترک اروميه در گفتگویی با واحد 

مرکزی خبر، ضمن تأکيد بر صفا و خون گرمی مردم اروميه، مردم آذربایجان غربی را به سرمایه گذاری در زمينه صنایع کشاورزی و غذایی فرا خواند 

و به مسئوالن امور نيز توصيه کرد مقررات دست و پاگير را از پيش پای مردم بردارند.

ورود به فرودگاه ارومیه



375

شدیم1. 
به مذاکرات و تصميم هاي  ]استان کردستان[ تشکيل شد. شبيه  تأمين  جلسه شوراي 
اروميه بود. شام صرف شد و سپس مالقات کوتاهي با آقاي ]سيدموسی[ موسوي، نماینده 
مقدم  ]عبدالحسين[  آقاي  استانداري،  سرپرست  از  که  داشتيم2  کشور[  غرب  ]در  امام 
]باقرزاده[ و از مرکز بزرگ اسالمي ]غرب کشور[ دفاع کرد. سپس جمعي از نمایندگان 

محلي آمدند. از آقاي  موسوي و مقدم انتقاد داشتند. دیر وقت خوابيدم. 

1- آقای هاشمی در ساعت 18 وارد فرودگاه سنندج شد و از سوی نماینده ولی فقيه در غرب کشور، سرپرست استانداری، امام جمعه سنندج ، نمایندگان 

استان کردستان در مجلس شورای اسالمی، علما و روحانيون اهل تسنن و تشيع و مدیران منطقه، رؤسای ادارات و نهادهای و انقالبی فرماندهان نيروهای 

نظامی و انتظامی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. رئيس جمهور پس از دیدن سان از نيروهای نظامی در گفت وگویی با خبرنگاران، هدف از سفر به 

استان کردستان را دیدار با مردم مقاوم کردستان و مسئولين استان و رسيدگی 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، مرارت های زیادی را تحمل کرده اند. اميدوارم بتوانيد 

عقب ماندگی های کردستان مظلوم را که قبل و بعد از انقالب اسالمی به خاطر شرارت ها و جنگ تحميلی دچار مشکالتی بوده است، جبران کنيد.«

2- آقای سيد موسی موسوی از سال 1358 به عنوان نماینده ولی فقيه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور فعاليت می کرد.

ورود به فرودگاه سنندج
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شنبه 29 مهر       20 ربیع االول 1410                      21 اکتبر  1989

در اثر سرما، نزدیک اذان صبح بيدار شدم و با اضافه کردن یک پتو خوابيدم، اما دیگر 
خواب نرفتم. بعد از نماز و صبحانه، آقایان مقدم و موسوي آمدند و درباره ترجيح ماندن 
صبحگاه  مراسم  در  رفتم.  سنندج  پادگان  به  گفتند.  استانداري  سمت  در  مقدم   آقاي 

مشترک نيروها صحبت کردم1 و به استانداري برگشتيم. 
در شوراي اداري شرکت کردیم. استاندار، موسوي، رئيس بهداري، رئيس اداره کار، 

امنيتی  ایجاد  »با  اشاره داشت:  نيروهای مسلح  تقویت  لزوم  بر  تأکيد  مستقر در سنندج ضمن  نيروهای  مراسم صبحگاه مشترک  آقای هاشمی در   -1

مستحکم در منطقه ، نيروهای مسلح در اختيار سازندگی کشور قرار خواهند گرفت.« رئيس جمهور همچنين در این مراسم که در محل پادگان لشکر 28 

پياده کردستان برگزار شد، با اشاره به پشتيبانی مردم و روحانيت از نيروهای مسلح و تشریح فداکاری های رزمندگان اسالم در خنثی سازی ترفندهای 

مختلف دشمنان انقالب گفت: »برخوردهای خوب و سازنده نيروهای مسلح در منطقه کردستان با مردم، علی رغم عميق ترین توطئه هایی که در این خطه 

از ميهن اسالمی صورت گرفت، موجبات فتح قلوب مردم مسلمان کرد و گرایش آنان را به سمت انقالب فراهم کرد، به طوری که نتایج این حسن 

برخورد، در حضور مردم در صحنه های مختلف انقالب از جمله انتخابات و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی انقالب به خوبی مشهود است.« رجوع 

کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

دیدار با مسئولین استان کردستان
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رئيس نهضت سواد آموزي، رئيس دانشگاه رازي و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي،  هر یک 
در مورد بخش خود صحبت کردند و من هم در کليات و ضرورت به کارگيري امکانات 

مردم در صنایع و کشاورزي حرف زدم.
موسوي  آقایان  صحبت  و  سرود  بود.  مردم  از  عظيمي  اجتماع  رفتم.  ورزشگاه  به 
استانداري  به  کردند.  استقبال  پرشور  خيلي  شد1.  انجام  من  و سپس صحبت  و حسامي 
ایشان  ایران یکپارچه است و اکنون نوبت توجه به کردستان فرا رسيده است.«  1- آقای هاشمی در اجتماع بزرگ مردم سنندج گفت: »امروز ملت 

ضمن قدرداني از ابراز احساسات پاک مردم کردستان گفت: »رابطه صميمی شما با مسئولين نشان می دهد که شرارت ها و توطئه های دشمنان در این 

منطقه ناموفق بوده و برخالف تبليغات سوء رسانه های امپریاليستی، شما مردمی نجيب، متعهد و پای بند به اسالم و خاک هستيد. منطقه کردستان با وجود 

امکانات بالقوه خدادادی فراوان و مردمی تالشگر، متأسفانه در مقایسه با دیگر مناطق کشور دچار محروميت هایی است که باید این خالء به همت شما 

و تالش مسئولين جبران شود.« رئيس جمهور سپس به اهداف شرارت های دشمنان در این منطقه اشاره کرد و گفت: »هدف دشمنان از شرارت در این 

منطقه، یک نکته بسيار ظریفی است که باید مورد توجه مسئولين نظام در منطقه به ویژه جوانان غيرتمند باشد و آن این است که اعتماد بين مردم و 

مسئولين را از بين ببرند و حالت بی اعتمادی را در منطقه به وجود آورند. پشتيبان واقعی مردم ُکرد، جمهوری اسالمی است و شعار حمایت از خلق ُکرد 

که دشمنان سر می دهند، فریبی بيش نيست.« آقای هاشمی در همين ارتباط، پذیرفتن اکراد رانده شده عراقی و لزوم توجه به منطقه کردستان در برنامه 

بازسازی کشور را نمونه ای از حمایت های نظام ذکر کرد. رئيس جمهور در پایان بر لزوم بهره گيری از امکانات سایر نقاط کشور برای عمران و آبادی 

کردستان و جبران عقب ماندگی های منطقه تأکيد کرد و از فریب خوردگان گروهک ها خواست به آغوش اسالم باز گشته و در سازندگی کشور به 

ویژه منطقه خود شرکت کنند. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

مراسم صبحگاه در پادگان سنندج
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برگشتيم. در اجتماع روحانيون اهل سنت، آقاي موسوي صحبت کرد و سپس یکي از 
مقاله اي در وحدت خواند و خواستار رسمي شدن مرکز بزرگ  روحانيون اهل سنت، 
اسالمي 1شدند. من هم مفصاًل  در مورد همکاري علما و تأسيس رشته هاي علوم دیني 

صحبت کردم2. اهل سنت خواستار ابقاي آقاي مقدم و آقاي موسوي شدند. 

1- مرکز بزرگ اسالمی در سال 1359 به امر امام خمينی)ره( تأسيس شد و در سال 1360 رسماً زیر نظر حجت االسالم والمسلمين سيد موسی موسوی 

نماینده امام در منطقه کردستان شروع به کار نمود. در سال 1360 سميناری در شهر سنندج برگزار گردید و برنامه های مرکز بزرگ اسالمی، سازمان 

روحانيت، هيأت مدرسين و ... به تصویب رسيد در سال 1362 تشکيالت شورای سياست گذاری ائمه جمعه منطقه کردستان به وجود آمد و نخستين 

سمينار ائمه جمعه در شهر سنندج برگزار گردید. این مرکز به عنوان نهادی انقالبی، منطقه ای، اجتماعی و مذهبی با محوریت روحانيت و سرپرستی 

نماینده رهبري، دارای اهداف مختلفی بوده و در زمينه های گوناگون داشته است.

2- آقای هاشمی در دیدار با ائمه جمعه و جماعات، علما و روحانيون اهل تشيع و تسنن استان کردستان ضمن تأکيد بر لزوم حفظ و تحکيم وحدت ميان 

روحانيون اهل تشيع و تسنن گفت: »علما و روحانيون اهل تسنن و تشيع، باید در کنار هم، ید واحده ای برای دفاع از اسالم و انقالب باشند و در این دوران 

باید اختالفات جای خود را به تفاهم جهت پيشبرد امر سازندگی در کشور بدهند.« ایشان با تأکيد بر اعتالی سطح آموزش و تقویت روحانيت منطقه به 

اقدام اخير شورای عالی انقالب فرهنگی در راستای تشکل روحانيت اهل سنت و ایجاد رشته هایی از علوم دینی اهل تسنن در دانشگاه های کشور اشاره 

کرد  و اظهار اميدواری نمود، این امر مقدمه تشکيل یک دانشگاه ویژه اهل تسنن شود و طالبان علوم دینی از سراسر کشور بالد اسالمی، بتوانند در این 

مرکز ادامه تحصيل دهند. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

استقبال از آیت اهلل هاشمی در ورزشگاه سنندج
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بعد از نماز با حضار ناهار خوردیم و چند نفر هنگام ناهار مراجعات داشتند؛ منجمله 
مسئول کشاورزي براي تهيه پمپ، جهت برداشت از دریاچه قشالق و عمران هشت هزار 
اما  برویم،  مریوان  به  بود  قرار  استراحت کردم.  ظهر  از  بعد  سه  تا ساعت  زمين.  هکتار 

خلبان ها گفتند که  هوا مساعد نيست؛ لغو شد. 
توسعه صنایع غرب آمدند. گزارش کارهاي  به مرکز  وابسته  مدیران صنایع،  گروه 
در دست اجرا و نيازها را دادند. جمعي از ائمه جمعه و جماعت، براي تأیيد آقاي مقدم 

سرپرست استانداري ]کردستان[  آمدند؛ شنيده اند بناست عوض شود.
به مرکز سپاه رفتيم و در جمع خانواده هاي شهدا و پيشمرگان ]کرد[ شرکت نمودم. 
براي آنها صحبت کردم1. نامه هاي زیادي از مردم و خانواده هاي شهدا دادند که معموالً 
انجام  مفصلي  رفتيم. مصاحبه  فرودگاه  به  دارند.  تقاضا  رفع مشکالت  و  براي کمبودها 

دادم2.

1- در این دیدار که در محل خاطره انگيز مقاومت دليرمردان اسالم در برابر ضدانقالب در سال 59 انجام گرفت، آقای هاشمی ضمن سخنانی با اشاره به 

امتيازات و ویژگی های خانواده شهدای استان کردستان گفت: »اگر عميق فکر کنيم، کردستان به خاطر شهدا،  فتح بزرگی را در تاریخ این منطقه به ثبت 
رسانده است. کردستان با رشادت و دليرمردی در مقابل شرارت های گروهک های ضدانقالب، امتحان خود را داده و در تاریخ کشور به عنوان قطعه ای 
درخشان برای اسالم و قرآن به ثبت رسيده است.« ایشان همچنين از حماسه آفرینی شهدای این محل که در سال 1359 در برابر توطئه گروهک های 
ضدانقالب مقاومت کرده و مانع از سقوط شهر شدند تجليل کرد. در این دیدار حجت االسالم حيدری نماینده ولی فقيه در سپاه یازدهم امام حسن 
عسگری)ع( اعالم کرد: » اکثر خانواده های شهدای حاضر در این جلسه از پيشمرگان مسلمان ُکرد هستند که از سال 58 مسلح 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 پيمان می بندند که گوش به فرامين رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای و در خدمت انقالب و نظام جمهوری اسالمی 

باشند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2- آقای هاشمی در پایان سفر خود به استان های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان، روحيه مردم این سه استان و آمادگی آنان برای مشارکت در 

سازندگی را خوب توصيف کرد و بر تقویت دانشگاه ها و تربيت نيروی فنی و حرفه ای برای کارهای صنعتی تأکيد نمود. ایشان در این گفتگو همچنين 

لزوم تالش بيشتر برای جبران عقب ماند گی های 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 می باشد و می تواند زندگی مناسبی برای مردم منطقه و کشور ایجاد کند.« رئيس جمهور کمبود 

نيروی انسانی به ویژه در کردستان را به خاطر نبود دانشگاه ها و آموزشگاه های مناسب چشمگير 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 همين جهت استعدادهای کشاورزی و غذایی هرز می رود 

و با اینکه هر سه استان در زمينه تأمين پروتئين کشور می توانند کار ساز باشند، از ظرفيت آنها خوب استفاده نمی شود و این مطلب از کمی توجه بخش 

خصوصی و سرمایه گذاری مردمی ناشی می گردد. در این سفر ما مطلع شدیم که امکانات مالی زیادی در دست مردم است که باید امنيت پيدا کنند تا 
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دیدار با مردم در ورزشگاه سنندج

استقبال مردم از آیت اهلل هاشمی در خیابان های سنندج
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 با هواپيمای سی – 130  به سوي تهران پرواز کردیم؛  هوا نامساعد بود و خلبان ها 
نگران بودند، ولي به سالمت رسيدیم. سفر اول من به سنندج در ده سال پيش بود1. به 
مانده را  تا ساعت ده شب، کارهاي عقب  به مقر ریاست جمهوري آمدم.  نرفتم.  منزل 

انجام دادیم. خسته بودم، زودتر خوابيدم. 

یکشنبه 30 مهر        21 ربیع االول 1410                   22 اکتبر  1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارهاي عقب مانده را انجام دادم که تمام شد. ]آقای محمد 
علی نجفی[ وزیر آموزش و پرورش با مدیران کل آمدند. براي آنها صحبت کردم2. دکتر 
والیتي ]وزیر امور خارجه[ براي مشورت سفر به جنوب خليج فارس آمد. دکتر ]حسن[ 

آن را در فعاليت های توليدی به کار اندازند و در جهت داللی و تجارت مصرف نکنند. مسئوالن استان کردستان برنامه های خوبی برای ایجاد و توسعه 

صنایع در این استان دارند. کشاورزی و دامداری، موثرترین کاری است که در کردستان می توان روی آن سرمایه گذاری کرد، زیرا بازدهی سریعی 

دارد و در زمينه مسایل آموزشی نيز اگر دانشگاه رازی، دانشگاه آزاد اسالمی و بخش تربيت دبير و معلم را تقویت کنيم و نيز مقداری به آموزش حرفه 

و فن بپردازیم، در ایجاد اشتغال و بهتر کردن بازده کار در استان، می تواند بسيار مؤثر باشد.«  رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، مصاحبه های 

سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- روز اول فروردین 1358، امام خمينی)ره( برای بررسی غائله کردستان و مذاکره با گروه های سياسی، هيأتی را به سرپرستی آیت اهلل سيد محمود 

طالقانی و عضویت آیت اهلل شهيد بهشتی، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، دکتر ابوالحسن بنی صدر و احمد صدر حاج جوادی به سنندج اعزام کردند. این 

هيأت مورد استقبال مردم و گروه های سياسی کردستان قرار گرفت و مأموریت موفقيت آميزی را به انجام رساند. 

2- ایشان در این مالقات که معاونين وزیر و مدیران کل و مسئوالن آموزش و پرورش استان های کشور حضور داشتند، اظهار داشت: »در دوران بازسازی 

و سازندگی، همه ما باید دست به دست هم دهيم و مردم را با هر تفکری که هماهنگ با اهداف انقالب است، به کار آموزش و پرورش عالقه مند کنيم 

تا وظيفه 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 عظيم 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 کنيد  کتاب 

»هاشمی رفسنجانی، سخنرانی  های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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حبيبي براي امور جاري کشور و آئين کيفيت اجراي ]برنامه رادیویی[ سالم صبح بخير 
آمد. 

آقاي ]سيدکمال[ خرازي ]نماینده دائم ایران در سازمان ملل[ آمد. گزارش کار در 
بشر  نماینده ]کميسيون[ حقوق  ]آقای گاليندوپل[  را داد و درباره پذیرش  ملل  سازمان 
عصر  داشت.  پيشنهادهایي  قطعنامه،  و  اسرا  مورد  در  تبليغاتي  حرکت  و  ملل[  ]سازمان 
و اصالح وضع گمرک  در سفر  تعهداتم  اجراي  پيگيري  درباره  رفتم.  هيأت دولت  به 
رئيس  شد.  تصميم گيري  دولت  مصوبه  چندین  و  تهران  مسافربري  ترمينال  و  بازرگان 
]سازمان[ هواپيمایي کشوري و ]شرکت هواپيمایی[ جمهوري اسالمي ]هما[ تأیيد شدند. 
و  اقتصادي  برنامه هاي  و  سفرم  آثار  درباره  داشتيم.  جلسه  خامنه اي  آیت اهلل  با  شب 
مسائل سياسي کشور مذاکره داشتيم. تفاهم کامل برقرار است. شب به منزل نرفتم. در 

دفترم تا ساعت دوازده شب کار کردم. 



آبــان 1368
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دوشنبه 1 آبان        22 ربیع االول 1410                  23 اکتبر  1989

آقاي ]محمود[ واعظي ]معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه[ آمد. گزارش سفر 
به لهستان و روماني را داد. وقت سفر ]آقای نيکالی چائوشسکو[ رئيس جمهور روماني به 
ایران را معين کردیم. در مورد سفر رئيس جمهور لهستان، گفتم که وقت مناسب دیگري 
انتخاب شود. براي مذاکره با فرانسوي ها که قرار است، فردا  براي حل مشکالت مالي و 
سياسي فيمابين بروند، مشورت کرد. گفتم اصل را برحل مشکالت بگذارند و دو طرف 

توقع امتياز نداشته باشند. 
مصاحبه مطبوعاتي و رادیو تلویزیوني با خبرنگاران داخلي و خارجي داشتم1. نزدیک 

1- در 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 چشـم انداز آینـده کشـور پاسـخ داده شـد. ایشـان ابتـدا بـا اشـاره به مسـأله گروگان هـا در لبنـان گفت: » مـن تردید 

دارم کـه غربی هـا بـه حـل سـریع مسـأله گروگان ها عالقه داشـته باشـند، زیـرا اگر عالقمند بـه این کار بودنـد، راه های همـواری بـرای آزادی گروگان ها 

وجـود داشـت و ایـن گروگان هـا می توانسـتند تاکنـون آزاد شـده باشـند.  نظـرم ایـن اسـت کـه غربی هـا از نفـوذ خـود در بيـن مارونی هـا اسـتفاده کرده 

و در جهـت آزادی گروگان هـای مـا اقـدام کننـد تـا مـا نيـز از نفـوذ خـود بـرای آزادی گروگان هـای آنهـا اسـتفاده کنيـم.« آقـای هاشـمی در ادامـه، به 

بازسـازی و نيـاز بـه تکنولـوژی مـورد نيـاز کشـور اشـاره کـرد و گفـت:  »امـروزه تکنولـوژی دارای منابـع گسـترده ای اسـت کـه مـا نيـازی نمی بينيـم 

تکنولـوژی مـورد نيـاز خـود را از کانال هایـی کـه صحيـح نمی دانيـم، وارد کنيـم. مـا دوسـتانی داریم کـه از طریق آنهـا می توانيـم نياز خودمـان را مرتفع 

سـازیم.« خبرنـگار بی.بی.سـی پرسـيد: » اسـقف کليسـای کانتربـری در زمينـه آزادی گروگان هـا فعاليت دارد و گویا با شـما نيز تماس داشـته اسـت. وی 

اخيـراً گفتـه اسـت کـه از منابـع موثـق ایران کسـب اطالع شـده اسـت که »تـری ویت« هنـوز زنده اسـت. آیا شـما در این زمينـه اطالعی داریـد؟«  رئيس 

جمهـور در پاسـخ گفـت: »آن قـدر کـه شـما خبرنـگاران در ایـن زمينـه خبر داریـد، مسـئوالن کشـورتان ندارند. شـما می توانيـد در این زمينـه اطالعی به 

مقام هـای کشـورتان بدهيـد. مـا اکنـون هيـچ اطالعی از وضعيـت گروگان هـا نداریم و دليلی نـدارد که خودمـان را درگير این مسـأله بکنيـم. اگر روزی 

قـرار باشـد در خصـوص گروگان هـا اقـدام کنيـم،  بی شـک ایـن اقدام ما شـامل حـال گروگان هـای خودمان خواهد بـود. « ایشـان در ارتباط بـا وضعيت 

گروگان هـای ایرانـی و شـایعه شـهادت آنـان اظهـار داشـت: » مـا گفتيم که اگـر آنها مطمئن هسـتند گروگان های ما به شـهادت رسـيده اند، جنـازه آنان، 

اشـياء و یـا محـل دفـن و قاتليـن آنهـا را بـه مـا معرفـی کنند. هر چنـد ما اطـالع داریم گروگان هـای ایرانـی در اختيـار مارونی هـا بوده اند.« آقاي هاشـمي 

خطـاب بـه خبرنـگاران خارجـی گفـت: » مـن یـک نصيحتـی بـرای شـما دارم و آن اینکه دیدتـان را نسـبت به قضایا وسـيع تر کنيـد و به همان انـدازه که 

بـرای مـردم غـرب احسـاس عاطفـه نشـان می دهيـد، در مـورد مردم سـایر کشـورها نيز چنين احساسـی داشـته باشـيد.« آقای هاشـمی در پاسـخ به سـئوال 

خبرنـگار خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی 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 امتيازهایـی از مـا بگيرنـد، تحـت هيـچ شـرایطی عملی نخواهد شـد و ما به هيـچ وجه تن بـه این کار نخواهيـم داد، البته اگر شـرایط 

بـه ایـن نحـو ادامـه یابـد، مـا ناچاریـم از راه هـای دیگری وارد شـویم.« ایشـان در جـواب سـئوال دیگر خبرگـزاری جمهوری اسـالمی مبنی بـر طرح های 
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به چهار ساعت طول کشيد. حدود صد نفر بودند. هرچه خواستند پرسيدند. جو دوستانه اي 
بر مصاحبه حاکم بود. از ساعت نه ونيم صبح تا نزدیک یک و نيم بعد از ظهر طول کشيد. 
عصر ]سرلشکر حکيم اهلل[ فرمانده نيروي هوایي پاکستان که ميهمان تيمسار ستاري 
است آمد، اظهار دوستي و صميميت مي نماید و آقاي ستاري مي گوید مجذوب تشکيالت 

و امکانات ما شده است. از گفتن اسرار ابائي ندارد. جلسه دوستانه بود. 
تا ساعت هفت ونيم کار کردم و به خانه رفتم. یاسر از دوستانش گوشت شتر گرفته و 

کباب کرده بود. هواي منزل سرد بود. شوفاژ را روشن کردیم؛ اشکال دارد.

سه شنبه 2 آبان        23 ربیع االول 1410                    24 اکتبر  1989

حدود ساعت سه ونيم بامداد از سرما بيدار شدم و دیگر خوابم نبرد. عفت ساعت پنج ونيم 
رسيد. با محسن به سفر چين رفته بودند. ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم. کارهاي 
عقب مانده انجام شد. چند نفر از کاميونداران و گاراژداران آمدند. مشکالت حمل و نقل 
و اشکاالت شيوه کار وزارت راه، ارزاني تعرفه ها، کمبود قطعات، سياست هاي غير واقع 

گرایانه و ...  را گفتند و اظهار آمادگي براي همکاري نمودند. 
آقاي جليل بشارتي آمد. درباره مسئوليت خودش ]دفتر رسيدگی به مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری[ و کنترل برنامه سالم صبح بخير رادیو صحبت شد. آقاي ]غالمحسين[ 
اعتبار و کمبود مصالح و  بازسازي آبادان، کمي  نيازهاي  امام جمعه آبادان آمد.  جمي 

شوري آب بهمنشير را گفت؛ مبلغي براي رفع مشکالت آنجا دادم. 
]آقای محسن  از  و  اهواز آمد  امام جمعه  ]سيد محمد علی موسوی[ جزایري  آقاي 
ميردامادی[  استاندار ]خوزستان[ شکایت داشت و خواستار تعویض بود. آقاي ]ابوالفضل[ 

دولـت بـرای حـل مشـکالت کشـور گفـت: » مـا راه های روشـنی برای حل مشـکالت کشـورمان داریـم و طرح هایـی نيز به مجلس ارائه شـده اسـت که 

از تریبـون مجلـس بـه دنيـا اعـالم می شـود.« رجوع کنيـد  کتاب »هاشـمی رفسـنجانی، مصاحبه هـای سـال 1368،« دفتر نشـر معارف انقـالب،1390.
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توکلي بينا ]مشاور رئيس جمهور در امور اصناف[ آمد و درباره خواسته هاي صنف خباز 
]= نانوا[، صرف نکردن پخت و سختي تعزیرات و ... و همچنين درباره مشکالت سایر 

اصناف گفت؛ وعده حل مشکل دادم. 
آوردن  پائين  درباره  تلفني  عادلي،  ]محمدحسين[  آقاي  و  نوربخش  ]محسن[  آقاي 
نرخ ارز آزاد از100تومان به 96 تومان اجازه گرفتند. آقاي حسن صانعي ]رئيس بنياد 15 
خرداد[ آمد. درباره سد 15 خرداد صحبت شد. قرار شد سيزده ميليارد ریال بدهد. بقيه 

را هم دولت خواهد داد. 
عصر دکتر روحاني آمد. درباره تشکيل شوراي عالي امنيت ملي مشورت کرد.  عفت 
آمد؛ از سردي خانه به اینجا پناه آورده است. شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت.

چهارشنبه 3 آبان        24 ربیع االول 1410               25 اکتبر  1989

صبح ساعت هشت و ربع به دفترم رسيدم. پس از انجام کارها، عقد ازدواج معلم یاسر را 
بستم. دکتر ]ایرج[ فاضل آمد. گزارش وضع بهداري و برنامه هاي خود براي اصالح وضع 
دارو، بيمارستان و آموزش و ... را داد؛  بد نيست. آقاي مسيح مهاجري ]مشاور رئيس 
جمهور در امور اجتماعی[ آمد. براي سفر به کنيا مشورت کرد و از مصاحبه پریروز من 

تمجيد نمود؛ هر دو خط راضي اند. 
از  گزارشی  آمد.  بودجه[  و  برنامه  سازمان  ]رئيس  زنجاني  روغنی[   ]مسعود  آقاي 
تأخير در تکميل طرح هاي عمراني داد که معموال به بيش از دو برابر زمان پيش بيني شده 
مي رسد. زیان هاي ناشي از این وضع و علل آن و راه هاي عالج مشکل و درباره مسائل 

دیگر برنامه صحبت شد. 
آقاي ]مهدی[ قدس محالتي آمد. از عزل خودش از سياسي عقيدتي ]وزارت[ دفاع 
شکایت داشت. عصر جلسه هيأت دولت داشتيم. مفارقت با شرکت ژاپني طرف قرار داد 



388

پتروشيمي تصویب شد و پيشنهاد گرفتن نصف اراضي باالي هزار متر هنگام تفکيک رد 
شد. تا ساعت هشت ونيم شب کارها را انجام دادم. به خانه رفتم. 

پنجشنبه 4 آبان        25 ربیع االول 1410                  26 اکتبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. آقاي محسن هاشميان آمد. از وضع وزارت نفت 
انتقاد داشت و درباره ماندن در سمت مشاورت وزیر یا رفتن مشورت کرد؛ گفتم بماند. 

آقاي ]علی[ فالحيان براي مسائل اطالعات آمد و مطابق معمول وقت زیادي گرفت. 
دوربرد  موشک هاي  تکنولوژي  انتقال  به  چيني ها  تمایل  از  او   آمد.  ناهار  محسن 
فروش  در  نظامي  و  تحقيقاتي  صنایع  با  چيني  ارتشي هاي  فروشان  انباري  بين  رقابت  و 
موشک هاي هدایت شونده به ایران گفت. آکادمی  هاي تحقيقاتي و توليدي آنها، قول 
همکاري براي انتقال تکنولوژي موشک هاي هدایت شونده داده اند، ولي به دليل وجود 
با  آنها  فروش  سياست  و  چين  ارتش  انبارهاي  در  گذشته  تاریخ  نزدیک  موشک هاي 
قيمت هاي کمي نازل تر به کشورهاي در حال جنگ و وجود دالل هاي دو طرف در ایران 
و چين، انتقال تکنولوژي و آموزش نيروهاي صنایع نظامي و تحقيقاتي، با مشکل و تهمت 
زني مواجه مي شود. جالب است که یکي از رؤساي مهم آکادمي، مسلمان و عالقه مند به 
همکاري عميق با ایران می باشد که او هم از این جهت دچار مشکل و تحت فشار است. 
آقاي ]سيدمحمد حسن[ علوي ]حسينی[ نماینده گرگان آمد. راجع به کمي قيمت 
]خریدتضمينی[ دولتي براي پنبه و آب شرب گرگان و عملکرد آقاي ]کاظم[ نورمفيدي 
آمد.  کشور  جاري  امور  براي  حبيبي  ]حسن[  دکتر  داشت.  مطالبي  جمعه گرگان[  ]امام 
آورد1.  را  مرحوم  آقاي  ميرزا جواد  خانواده حاج  تشکر  پيام  آمد.  اژه اي  ]جواد[  آقاي 

1- آیت اهلل ميرزا جواد آقا تهرانی از مدرسين حوزه علميه مشهد و از جمله علمای مبارز و فقهای برجسته بود که پس از عمری تالش در راه اعتالی 

فرهنگ اسالمی، در روز اول آبان 1368 در سن 85 سالگی در مشهد درگذشت. ایشان از سال 1325 تا 1365 در حوزه علميه مشهد به تدریس اشتغال 



389

دستخط پیام تسلیت به آیت اهلل منتظری
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از طرف من براي شرکت در مراسم رفته بود. همچنين درباره دانش آموزان تيز هوش 
گزارشي داد. 

عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت؛ مصوباتي داشتيم. سپس آقاي ]عبداهلل[ 
تانکرهاي  و  تهران  راهنمائي  چراغ هاي  جدید  طرح  مخارج  براي  ]وزیرکشور[  نوري 
نفتکش براي سيستان و بلوچستان استمداد کرد. تا ساعت هشت ونيم شب کارهاي دفترم 

را انجام دادم و به خانه رفتم. 

جمعه 5 آبان         26 ربیع االول 1410                  27 اکتبر  1989

در منزل ماندم. آقاي موسوي اردبيلي آمدند. وضع برنامه و زندگي خود در قم را گفتند. 
دو درس فقه و اصول را شروع کرده و راضي اند.  براي بنياد مفيد استمداد کرد.  بنا دارد 

دیگر به نماز جمعه تهران نياید، مگر یک بار براي خداحافظي و حسن ختام. 
از  را  تاجر  مهدي  نامه  و  آمد  تاریخ  بنياد  براي  معادیخواه  ]عبدالمجيد[  آقاي  عصر 
دوبي آورد که پيشنهاد دادن وام و خرید نفت و انجام طرح ها را داده بود؛ پيشنهاد وسيع و 
سخاوتمندانه اي است. مي گوید به خاطر عشق به حکومت اهل بيت است.  باورش سخت 

است اما کشور احتياج به سرمایه گذاري دارد و نباید چنين مواردي را از دست داد.
بود.  عازم سوریه  مشورت کرد.  لبنان  در  سياست مان  براي  آمد.  دکتر والیتي  شب 
او همکاري با مهدي تاجر را که شيعه است، تأئيد کرد. ]آقای حسين مرعشی[ استاندار 
کرمان آمد. درباره مسائل کرمان و مسائل کل کشور مطالبي داشت. تا ساعت یازده شب 

داشت و دروس فقه، اصول، تفسير و اخالق اسالمی را تدریس کرد و جمع زیادی از فضال و مدرسين حوزه مشهد نزد ایشان پرورش یافتند. از آیت اهلل 

ميرزا جواد تهرانی کتاب های زیادی از جمله بررسی پيرامون علوم اسالمی، عارف و صوفی چه می گویند؟ وهابی چه می گوید؟، رد بر کسروی، ميزان 

المطالب و اصول عقاید به چاپ رسيده است. مرحوم آیت اهلل ميرزا 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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گزارش ها را خواندم. 

شنبه 6 آبان        27 ربیع االول 1410                     28 اکتبر  1989

]آقای عبداهلل نوری[ وزیر کشور آمد. درباره برنامه ادغام نيروهاي انتظامي ]= کميته های 
با  مبارزه  و  استانداري ها  تهران،  شهرداري   ، ژاندارمری[  و  شهربانی  اسالمی،  انقالب 

منکرات مذاکره شد. 
آقایان ]سيدرضا[ زواره اي و ]مرتضی[  نبوي آمدند. امکانات براي روزنامه رسالت 
سيدزاده  ]سيدجليل[  آقاي  کردند.  صحبت  اقتصادي  سياست هاي  درباره  و  خواستند 
نماینده باختران ]= کرمانشاه[ آمد. از استاندار باختران شاکي است. از برنامه هاي اقتصادي 

دولت ستایش کرد و از مسائل خطوط مجلس گفت. 
جمعي از نمایندگان خوزستان آمدند و براي رفع کمبودهاي خوزستان و بازسازي 
لبنان و ضرر مصوبات طایف  به  راجع  استمداد کردند. آقاي عالمه سيد فضل اهلل آمد. 
و  و آمریکا  با غرب  برخورد  مورد سياست  قرار شد محکوم کنيم2.  در  صحبت شد1. 
گروگان ها سئواالتي کرد. آقاي ]سيدعباس[ موسوي نماینده ایذه آمد و براي مشکالت 

آن شهر استمداد کرد. 

1- کشورهای عضو اتحادیه عرب، طرح صلحی را برای پایان خشونت در لبنان ارائه کردند. این طرح صلح به امضای 58 نفر از 62 نماینده پارلمان لبنان 

رسيد. این نمایندگان به مدت سه هفته در طایف عربستان سعودی در مورد طرح صلح پيشنهادی مذاکره می کردند. گروه های اسالمی لبنان از جمله 

حزب اهلل، با این طرح صلح مخالفت کرد و آن را تثبيت کننده مارونی ها در نظام طایفه گری لبنان دانست.

2- آقای هاشمی در این مالقات با اشاره به تالش های جاری برای تضعيف نيروهای اسالمی و ملی در لبنان گفت: »به نظر ما مصوبات اجالس نمایندگان 

مجلس لبنان در طایف، تأمين کننده حقوق نيروهای مبارز و مردم مستضعف لبنان نبوده و قادر نيست به بحران چندین ساله این کشور خاتمه دهد. 

مصوبات اجالس طایف، توجهی به حقوق اکثریت مردم نداشته و بار دیگر نظام منحط طایفه گری را مورد تأیيد قرار داده است. « رئيس جمهور در 

پایان، لزوم وحدت صفوف مسلمين در قبال توطئه های استکباری و صهيونيستی را مورد تأکيد قرار داد. در این دیدار عالمه سيد محمد حسين فضل اهلل، 

گزارشی از آخرین تحوالت لبنان را به اطالع آقاي  هاشمی رساند.
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با  آمد.  فرهنگي  انقالب  برنامه شوراي  براي  ]گلپایگانی[  هاشمي  دکتر  آقاي  عصر 
دکتر ]محسن[ نوربخش ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ درباره نرخ ارز صحبت کردم که 
امروز هم پائين آمده و راضي بود. محسن آمد. درباره سازمان انرژي اتمي و گمرک و 

بازرگاني صحبت شد که مي گویند احتياج به بازرسي دارند.
پرونده هاي گروهک هاي  درباره  بود.  آقاي خامنه اي  دفتر  قوا در  شب جلسه سران 
محارب صحبت شد. درباره نامه مهدي تاجر هم قرار شد همکاري اش را بپذیریم. درباره 
وضع قضائي و مسائل اقتصادي و اسرا و ... هم مذاکره شد. ساعت نه ونيم به دفترم آمدم. 

تا ساعت ده ونيم شب کارها را انجام دادم و خوابيدم.

یکشنبه 7 آبان         28 ربیع االول 1410                 29 اکتبر  1989

و  نه صبح کار کردم. رؤسا  تا ساعت  نبرد.  بيدار شدم و دیگر خوابم  بامداد  ساعت سه 
براي آنها صحبت کردم و  نيازهایشان را گفتند.  مدیران دانشگاه هاي پزشکي آمدند و 
ابتکار و استفاده بيشتر از امکانات نمودم1. جمعي از وزراي اقتصادي آمدند.  توصيه به 
درباره قيمت ارز در آینده بحث شد. بعضي ها معتقد بودند که تدریجاً قيمت پائين بياید، 

1- آقای هاشمی با اشاره به اهميت بخش پزشکی در آموزش عالی اظهار داشت: »اهميت بخش پزشکی برای ما خيلی روشن است و کمبود امکانات و 

تجهيزات بهداشتی و انواع تخصص های پزشکی، محسوس ترین نياز کشور ماست و ما به اقداماتی که برای توسعه کّمی دانشگاه ها در این زمينه برداشته 

شده قانع نيستيم و در صددیم که با ارتقاء کيفی دانشگاه های پزشکی و تربيت هر چه بيشتر پزشک صالح، بخشی از نيازهای مردم نقاط محروم دنيا را 

هم در راستای اصل انسان دوستی اسالمی برآورده نمایيم و در برنامه ریزی هایی که انجام شده، طی سال های آینده، این امر عملی خواهد بود.« رئيس 

جمهور به ابتکار مدیریت دانشگاه ها در به کارگيری بهتر از امکانات و تجهيزات فراهم شده و همچنين استفاده از کمک های مردمی تأکيد کرد و خاطر 

نشان نمود، با استفاده بهينه از تجهيزات و امکانات پزشکی، سعی کنيد که خود را اداره نمایيد و آنها را در خدمت به مردم به کار گيرید. ایشان همچنين 

ضرورت پيوند بخش های تحقيقاتی سازمان های دولتی با بخش تحقيقات و پژوهش دانشگاه ها را خاطر نشان کرد و افزود: »باید روش هایی را بيابيد که 

کليه کارهای تحقيقاتی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در دانشگاه ها صورت گيرد که در این صورت هم دانشگاه ها و هم مردم منتفع خواهند شد. 

آقای هاشمی با تشکر از همه دست اندرکاران مسائل پزشکی به ویژه در دوران جنگ تحميلی گفت در مجموع بحمداهلل وضع دانشگاه ها در حد توقع، 

رضایت بخش است و با وسعت و قلمرو مسئوليت ها تعداد زیاد دانشجو و کمبود امکانات زحمت زیادی کشيده می شود و دولت هم در حد مقدور در 

رفع مشکالت دانشگاه ها تالش خواهد کرد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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ولي من و بعضي دیگر مي گفتيم به طور ضربتي تا نزدیک قيمت مورد نظر پائين بياوریم 
و سپس تدریجي باشد. براي اینکه توليد کننده بتواند مواد وارد کند و ضرر نکند؛ این 

نظر چربيد1. 
آقاي ]محمدجواد[ ایرواني وزیر سابق اقتصاد و دارائي آمد. از اتهامات بي مورد به 
ایشان پس از بازداشت ]عباس کفافی[ رئيس سابق بانک صادرات گله کرد و درباره شغل 

آینده اش مشورت کرد که سفارت را توصيه کردم. 
و  ]رادیو[  بخير  برنامه سالم صبح  تنظيم  براي  محمد  اخوي  و  حبيبي  ]حسن[  دکتر 
گفتم  وزرا  به  دولت  هيأت  در  آمدند.  مردم  انتقادات  جواب  در  دولت  توضيحات 
بعد  تا ساعت هفت ونيم  نمایند. جلسه هيأت دولت  براي جوابگویي معرفي  نماینده اي 

از ظهر طول کشيد. 

1- آقای هاشمی در مورد پرداخت سوبسيد،  ) = یارانه ( برای برخی کاالها گفت: »ما برای مدت طوالنی نمی توانيم سوبسيد بدهيم. ما  نان را به یک دهم 

قيمت به مردم می دهيم و یا شکر و گوشت و نفت وغيره را  و تا رونق اقتصادی نباشد و رابطه معقول ميان عرضه و تقاضا ایجاد نشود، ناچاریم به پرداخت 

سوبسيد ادامه دهيم که برای دولت  گران تمام می شود. دولت بنا دارد با آنهایی که به قصد اخالل و سودجویی مضر عمل می کنند، برخورد قاطع بکنيم.« 

دیدار با رؤسای دانشگاه های پزشکی
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آیت اهلل خامنه اي در دفترم مهمانم بودند. درباره مشاورت ]رهبری[ آقاي ]موسوی[ 
خوئيني ها، عضویت احمدآقا در شوراي عالي امنيت ملي، اعالن آقاي ]علی[شمخاني به 
عنوان فرمانده نيروي دریایي ارتش، مسائل ارزي و اقتصادي و امور جاري دیگر مذاکره 

کردیم. شام خوردیم و به خانه هایمان رفتم. 

دوشنبه 8 آبان        29 ربیع االول 1410                  30 اکتبر  1989

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم آمدم. تا ساعت نه گزارش ها را خواندم و کارهاي عقب 
]محمد[  آقاي  ]وزیر کشور[ همراه  نوري  ]عبداهلل[  آقاي  دادم.  انجام  را  دیروز  از  مانده 
عطریان فر ]معاون سياسی امنيتی وزیر کشور[ آمد. براي سفر به پاکستان و مسائل قابل 

طرح مشورت کرد. 
خواستار  و  آمدند  محروم  مناطق  نمایندگان  اسم  به  نمایندگان  از  نفر  هشتاد  حدود 
توجه بيشتر به مناطق محروم و تأسيس معاونت یا مشاورت براي آن شدند. گفتم دفتري 
]در نهاد ریاست جمهوری برای امور مناطق محروم[ باز کردیم و براي آنها درباره امور 

کشور و عدالت  صحبت کردم1. 

1- در بخشی از این سخنرانی آمده است: » در برخورداری یکنواخت مردم از امکانات کشور، نارسایی هایی وجود دارد و این یکی از امور مهمی است 

که باید برای از بين بردن آن تالش کنيم. در نقاط محروم کشور، مناطقی وجود دارد که می توانند محروم نباشند. در سفر اخير به استان های 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 محروميت ها را پيدا کرد و در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه، واحدی برای محروميت زادیی از استان های محروم کشور وجود دارد 

و دفتری نيز در ریاست جمهوری برای پيگيری این امر تشکيل خواهد شد. برای رفع محروميت از نقاط محروم باید مطالعه همه جانبه ای صورت گيرد 

و برای این منظور باید مکانيسمی طرح ریزی شود که به کارگيری سرمایه، نيرو و امکانات کشور در این نقاط، بازده معقولی را در برداشته باشد.« رئيس 

جمهور در ادامه به آمادگی دولت برای محروميت زدایی در کشور اشاره کرد و خطاب به نمایندگان گفت: » آمادگی الزم را داریم، شما نيز پيشنهاد 

خود را با دیدی واقع بينانه ارائه دهيد. هم اکنون از تأخير کارهای در دست اجرا که رقم عظيمی را شامل می شود، خسارت می بينيم و اگر این طرح ها 

در محدوده زمانی مشخصی به ثمر برسد، قطعاً اقتصاد کشور متحول خواهد شد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« 

دفتر نشر معارف انقالب،1390.
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شوراي اقتصاد از ساعت چهار تا هفت بعداز ظهر جلسه داشت. نيازهاي طرح توسعه 
نيشکر خوزستان و قيمت پنبه در دستور بود. تا ساعت نه شب در دفترم کار کردم و به 

خانه رفتم. امروز کمي باران در تهران آمده. بارندگي امسال کم است. 

سه شنبه 9 آبان        30 ربیع االول 1410                   31 اکتبر  1989

نمایندگان استان گيالن براي مطالبه تعویض استاندار آمدند ؛ نيازهاي دیگر استان قباًل 
تصميم گيري شده است. آقاي فرهاد رهبري آمد. به بعضي از انتصابات انتقاداتي داشت و 
درباره کاندیداتوري مجلس و معاونت پارلماني صحبت شد. آقاي ]محسن[ رفيق دوست 
آمد.  از وضع بنياد جانبازان گزارش داد و طرح هائي براي کارهاي تجاري آورد که با 

دولت انجام دهند. 
که  کرده اند  توافق  سوري ها  با  داد.  را  سوریه  به  سفر  گزارش  والیتي  دکتر  آقاي 
طرح هاي  درباره  بيني هایي  پيش  و  کنند  مخالفت  طایف  طرح  با  بتوانند  مسلمانان 

دیدار با نمایندگان مجلس
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دکتر  داشت.   598 قطعنامه  درباره  ملل[  سازمان  دبيرکل  ]معاون  الياسون  احتمالي ]یان[  
]حسن[ حبيبي براي امور جاري و نهاد آمد ومطالبي داشت. 

آقاي ]احمد[ جنتي ]رئيس سازمان تبليغات اسالمی[ تلفني از برنامه ]مجمع[ روحانيون 
مبارز براي مراسم 13 آبان شکایت کرد. آقاي نوربخش درباره کنترل قيمت ارز گفت. 

شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت. کمي تب داشتم؛ خوابيدم. 

چهارشنبه 10 آبان        1 ربیع الثاني 1410               1 نوامبر  1989

با حالت تب ناشي از سرماخوردگي، کارهایم را انجام دادم. ساعت هشت و نيم صبح 
آقایان نوربخش و عادلي آمدند. درباره سياست کنترل نرخ ارز مذاکره شد. نگرانند که 
نتوانيم نيازهاي ارزي را تأمين کنيم و طرح ناموفق بماند. مایلند قيمت دالر در سطح صد 
تومان بماند که من با این نظر موافق نيستم؛ فکر مي کنم در حدود هفتاد تومان را براي 

مدتي ثبت کنيم؛ قرار شد بررسي بيشتر شود.
آقاي صابري – روحاني ای که اخيراً از ترکيه اخراج شده – آمد. از وضع شيعه و سني 
و علي اللهي ها و اوضاع عمومي آنجا گفت؛ خواستار برگشت به آنجا است. معتقد است 

تأثير زیادي روي افکار علي اللهي ها که خرافاتي اند، داشته و دارد. 
آقاي کورش فوالدی آمد. او حدود ده سال در انگلستان زنداني بود و اخيراً آزاد شده 
است. مقداري از بدرفتاري هاي زندانبانان انگليس را گفت. اگر درست باشد، وحشيانه 

عمل مي کنند. خواستار شغل است. 
از  انقالب اسالمی عراق[ آمد.  باقر[ حکيم ]رئيس مجلس اعالی  آقاي ]سيدمحمد 
وضع عمومي جدید برنامه ها گفت و خواستار تقویت معارضان عراقي و تحرک بيشتر در 
داخل عراق شد و از مشکالت عراقي ها در ایران گفت و استمداد کرد و کمک ارزي 

خواست. 
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ترمينال  نقل و  ترابری[ آمد. درباره حمل و  راه و  ]وزیر  آقاي ]محمد[ سعيدي کيا 
تهران و فروش بليت راه آهن صحبت شد. در تمام مدت تب داشتم. ظهر سوپ خوردم. 

عصر به خاطر کسالت در هيأت دولت شرکت نکردم. 
محسن از سفر به پروژه گاز کنگان آمد. گزارش بازرسي از چاه هاي گاز و پاالیشگاه 
کنگان داد. احتمال عدم آمادگي کامل براي زمستان را جدي مي داند. اگرآماده نشود 
متر  ميليون   37 حدود  زمستان،  فصل  پيک  زمان  براي  داشت.  خواهيم  سوخت  مشکل 
نيز مورد بررسي  مکعب مصرف تخمين زده مي شود. صادرات به شوروي در سال 69 
قرار گرفته است. خسارت ناشي از بمباران در جنگ و استفاده از پيمانکاران داخلي، از 
دالیل تأخير است. شب دکتر ميالنيان براي معالجه ام آمد؛ سرماخوردگي تشخيص داد. 

پنجشنبه 11 آبان        2 ربیع الثاني 1410                 2 نوامبر  1989

با تب سنگين روز را شروع کردم. با خوردن آنتي بيوتيک و مسکن ها رو به راه تر شدم. 
آقاي ]سيدمحمد[ ميرمحمدي از دفترم براي احوالپرسي آمد. پدر شهيد حاجيلوگوسفند 
آورد و قرباني کرد. دکتر جزایري همراه با دکتر احمدي زاده معاینه کرد و دوا داد. دو 

سه روز استراحت و معالجه تجویز کرد. تماس تلفني هم کم داشتيم.

جمعه 12 آبان        3 ربیع الثاني 1410                      3 نوامبر  1989

تب ادامه داشت. سبک تر بودم. در خانه ماندم و بيشتر وقتم به استراحت گذشت. جمعي 
از بستگان به دیدن آمدند. محمد ساالري که سال ها در آمریکا بوده، برگشته است. او 
زنش را که آمریکایي است، طالق داده و دو فرزندش را آنجا گذاشته و از وضع اخالقي 
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آنجا بد مي گوید. 
قسمتي  ماند.  ناقص  و  ولي خسته شدم  دادم،  انجام  را  کارها  از  و شب کمي  عصر 
از فيلم بازي فوتبال تيم ایران با گينه در کویت را دیدم. مستقيم پخش مي شد؛ مساوي 
شدند. عفت، شب مهمان خانواده امام بود. شب حالم بهتر بود. استحمام کردم و خوابيدم.

شنبه 13 آبان        4 ربیع الثاني 1410                        4 نوامبر  1989

همراه نقاهت به دفترم آمدم. کار عقب مانده زیاد دارم. معموالً کارهایم به روز است. با 
آقایان ]محسن[ نوربخش، ]عبدالحسين[ وهاجي و ]اکبر[ترکان ]وزیران امور اقتصادی و 
دارایی، بازرگانی و دفاع[ درباره وضع ارز و مذاکره با شوروي ها و توزیع سيب زميني 

صحبت کردم. 

مالقات با وزیر تجارت خارجی شوروی
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]آقای مرتضی[ محمدخان ]رئيس کل گمرک[ آمد. گزارش وضع گمرک ها را داد. 
مدعي است اصالحاتي انجام داده و طرحي براي سرعت کار در گمرک بازرگان آورد 

و استمداد کرد.
]آقای محسن ميردامادی[ استاندار خوزستان و معاونان ]و مسئولين بازسازی آبادان و 
خرمشهر[ آمدند. گزارش از وضع بازسازي دادند و  نيازها و کمبودها را گفتند1. مخارج 
سنگيني دارد و امکانات کم است. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري کشور آمد. 
اکبر[  ]علی  آقاي  با  تعزیرات  ماموران  برخورد  از  آمد.  ]بينا[  توکلي  ]ابوالفضل[  آقاي 
ناهار درباره کاستي ها مخصوصاً  تحریریان شکایت داشت. محسن آمد. ضمن خوردن 

وضع بد توزیع در وزارت بازرگاني صحبت کردیم. 
با هيأت همراه آمد. مالقات  عصر آقاي کاتاشف وزیر ]تجارت خارجی[ شوروي 
گرمي بود2. از پيشرفت خوب برنامه مذاکرات گفته شد و با آقایان ترکان و نوربخش 
1- آقای هاشمی با تأکيد بر لزوم تسریع در بازسازی مناطق جنگزده کشور اظهار داشت: »بازسازی مناطق جنگزده باید طبق برنامه زمان بندی شده با 

قوت هر چه بيشتر به پيش رود. در برنامه بازسازی الزم است از روحيه انقالبی و حماسی ملت حداکثر استفاده برده شود. بازسازی مخروبه های جنگ 

از مؤثرترین وسيله مبارزه با استکبار جهانی و آمریکا است. مردم باید بدانند که بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، خاری در چشم مستکبران، ارتجاع 

و صهيونيسم است که با تحميل جنگ در نظر داشتند کشورمان را به مخروبه تبدیل کنند.«

2- در این دیدار که وزرای امور اقتصاد و دارایی، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سفرای دو کشور حضور داشتند، ابتدا آقای کاتاشف با تقدیم 

سالم های گرم و دوستانه آقای گورباچف، روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و شوروی را بسيار خوب و رو به رشد توصيف کرد. وزیر تجارت 

خارجی شوروی، گزارشی از مالقات ها و مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی ارائه داد و اظهار داشت: »ما خوشحال هستيم که روابط حسن همجواری 

دو کشور به سرعت در حال پيشرفت است. روند کارها باید با توجه به توافقات جنابعالی و آقای گورباچف، هر چه فعال تر شود. آقای گورباچف اعالم 

کرده است که روابط حسن همجواری شوروی با ایران از اصول استراتژیک شوروی است. با ابتکار جنابعالی از سرگيری صدور گاز ایران به شوروی 

و از خاک شوروی به کشورهای دیگر به صورت ترانزیت، در آینده نزدیکی شروع می شود.« سپس آقای هاشمی با تشکر از سالم های گرم آقای 

گورباچف و با ابراز رضایت از روند رو به گسترش همکاری های دو کشور اظهار داشت: »ما خوشحاليم که می بينيم توافق هایی که در کشور شما با آقای 

گورباچف داشته ایم در حال اجرا است. با تالش هيأت های دو کشور تاریخ ایران و شوروی در آینده شاهد بی سابقه ترین همکاری مستمر در زمينه های 

مورد عالقه طرفين باشد. تحوالت جدیدی در شوروی به وجود آمده است و ما مسائل داخلی شما و سایر دوستانتان در بلوک شرق را به دقت پيگيری 

می کنيم و این رویدادها را کاماًل مثبت و مفيد ارزیابی می کنيم.  البته این گونه اقدامات انقالبی، مشکالتی هم در پی دارد. توقعات مردم را باال می برد و 

امکانات جوابگویی به توقعات مردم، معموالً در این مرحله کافی نيست، ولی مردم حقيقت را درک کرده و همکاری خواهند نمود. سالم ما را به آقای 

گورباچف ابالغ کنيد و بگویيد که برای تصميمات اقتصادی اجتماعی این مرحله شما، تجربه جمهوری اسالمی ایران می تواند مفيد باشد. شما بی شک 

از مارکسيسم به کاپيتاليسم منتقل نمی شوید و یک مرحله بينابين را انتخاب خواهيد کرد. ما این مرحله بينابين را در ده  سال گذشته انقالب اسالمی 

تجربه کرده ایم و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی می دانيم. مایليم در این جهت با شما همفکری و همکاری نزدیکی داشته باشيم. اميدوارم دو کشور 
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زیاد  فشار  از  نوربخش  آقاي  شد.  صحبت  خودشان  به  مربوط  بخش  درباره  جداگانه 
تقاضاي ارز آزاد گفت؛ نگران است که قدرت فروش ما بيشتر نباشد.

نامزدهاي  درباره  داشت.  جلسه  دفترم  در  ]تهران[  مبارز  روحانيت  ]جامعه[  شب 
مذاکره  امور جاري کشور  درباره  تهران گفتند.  در  اسالمی[  ]مجلس شورای  انتخابات 

شد. دیر وقت به خانه رفتم.

یکشنبه 14 آبان        5 ربیع الثاني 1410                    5 نوامبر  1989

ساعت هشت ونيم صبح به دفترم آمدم. آقاي ]حسين[ محلوجي ]وزیر معادن و فلزات[ 
آمد. گزارش وضع کارخانجات فوالد اهواز را داد و از جمله تندي که در حاشيه نامه اي 
از ارتش نوشته بودم، گله کرد. آقاي ]مرتضی[ مقتدائي ]رئيس دیوان عالی کشور[ آمد. 
گزارش وضع دیوان عالي کشور را گفت و از رکود و خرابکاري کارها در زمان گذشته 

انتقاد داشت.
آقای ]یان[ الياسون ]نماینده ویژه دبير کل سازمان ملل[ و همراهان آمدند. نامه دبيرکل 
را آورد و گزارش مذاکرات در بغداد را داد؛  بيشتر از دفعات قبل اميدوار است. من هم 
تاکيد بر تمایل به صلح جامع کردم1.  خصوصي گفت صدام گفته اگر عزم سياسي پشت 

ایران و شوروی برای حفظ محيط زیست، کنترل پيشرفت آب در دریای خزر و حفظ سواحل دریای خزر، همکاری بيشتری با یکدیگر داشته باشند.«

1- در این مالقات که آقای والیتی وزیر امور خارجه نيز حضور داشت، آقای الياسون با تقدیم پيام کتبی آقای خاویر پرزدکوئيار دبيرکل سازمان ملل، 

گزارشی از مذاکرات خود در بغداد را به اطالع رئيس جمهور رساند. نماینده ویژه دبيرکل با ارزیابی مثبت مذاکرات انجام شده، بار دیگر بر حمایت 

شورای امنيت و دبيرکل سازمان ملل از اجرای کامل قطعنامه 598 تأکيد کرد و اظهار اميدواری نمود که با تالشی همه جانبه، قطعنامه 598 به 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 پيام محبت آميز آقای دکوئيار دبيرکل سازمان ملل و آرزوی توفيق برای مأموریت صلح خواهانه آقای الياسون، اظهار داشت: »ما از لحظه 

پذیرش قطعنامه 598 در برقراری صلحی پایدار در منطقه، حسن نيت خود را نشان داده ایم. بهترین دليل صداقت ما،  بازسازی پاالیشگاه آبادان در کنار 

مرز عراق و حرکت سریع برای بازسازی فراگير در  مناطق جنگزده است. انتظار داریم با وجود قرارداد مشخص و مستحکم 1975 با تالش های پيگير 

دبيرکل سازمان ملل هر چه زودتر صلحی پایدار در منطقه استقرار یابد.« 
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کار مذاکرات باشد، سریعاً مي توانيم مثل زمان 1975 ]ميالدی[ به نتيجه برسيم 
دکتر حبيبي براي امور جاري کشور آمد. عصر تا ساعت هفت و نيم  در جلسه دولت 
بودم. تا ساعت  نه و نيم  با رهبري در امور سياسي، نظامي و اقتصادي مذاکره داشتيم. 

نقاهت کسالت باقي است و خسته به خانه رفتم. 
مسابقه فوتبال تيم هاي ایران و عراق در کویت، امروز مورد توجه و حساسيت شدید 
مردم بود. گفتم به آنها وعده بدهند که اگر پيروز شدند، جوایز مهمي دریافت مي کنند. 
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[ ترکان ]رئيس سازمان صنایع دفاع[  نتيجه مذاکرات با شوروي ها در 

خریدهاي نظامي را داد؛ قبول کردم.

دوشنبه 15 آبان        6 ربیع الثاني 1410                  6 نوامبر  1989

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم. آقاي ]علی[ یونسي دادستان ]عمومی[ تهران 
آمد. وضع گذشته و اصالحات خودش و برنامه ها و نيازها را گفت. آقاي ]محمدصادق[ 
]عيسی[  آقاي  گفت.  را  قم  روستاهاي  و  خلخال  مشکالت  آمد.  قم[  ]نماینده  خلخالي 
تقاضاهایي  و  داد  بازرگاني  به  راجع  تذکراتي  آمد.  بازرگاني  کميسيون  رئيس  والیي 

داشت. 
]آقای سيد رضا نوروززاده[ نماینده اسفراین آمد. طومار تشکر 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 
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دانش آموز گفتم. اختالف وزیر راه و ترابری و فرمانده نيروي هوایي را براي استفاده 
از هواپيماهاي نظامي جهت حمل گاوهاي خریده شده از کانادا را حل کردم. با آقایان 

نوربخش و وهاجي درباره توزیع و ارز و .... صحبت شد.
عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت. خرید دام عشایر در دستور بوده که در سال جاري 
از این مّمر شانزده ميليارد ریال دولت ضرر داده است. براي تهيه مبلغ پرداخت بحث شد 
و براي ادامه کار، قرار شد فکري شود؛  روي علوفه دادن به عشایر در خشکسالي به جاي 

خرید دام هاي الغر آنها، کميسيوني مامور بررسي شد. 
درباره خرید کاالهاي اساسي صحبت شد. مبلغ یک ونيم  ميليارد دالر اضافي، مجمع 
تا ساعت  از بررسي چاره اي جز خرید ندیدیم.  به آن داده که پس  تشخيص مصلحت 
نجفي  به مالقات آیت اهلل  رفتم. عفت  به خانه  و  دادم  انجام  را  نيم شب کارها  و  هشت 

مرعشي رفته و از حرف هاي شنيده از ایشان راضي برگشته بود.

سه شنبه 16 آبان        7 ربیع الثاني 1410                  7 نوامبر  1989

در مسير اداره برای عيادت آیت اهلل مرعشي بيمارستان خاتم االنبياء رفتم؛ حالشان خوب 
است1. کم خوابي دارند. از من و برنامه هایم تعریف کردند و از خانم ]فاطمه[ کروبي 

1- در پي رفع کسالت آیت اهلل العظمي سيد شهاب الدین مرعشي نجفي ازمراجع عظام تقليد و مراجعت به شهر مقدس قم، ایشان طي تلگرامي خطاب 

به آقاي هاشمي، از اظهار لطف ایشان تشکر کردند. متن تلگرام به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحيم، جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي هاشمي 

رفسنجاني، ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران دامت تأیيداته. با سالم و تحيت، در این هنگام که با عنایات خداوندي و ادعيه حضرت آقایان علماء 

اعالم و طبقات مؤمنين و برادران محترم، بهبودي نسبي حاصل و طبق تجویز پزشکان معالج، از بيمارستان مرخص و جهت ادامه خدمت  در جوار بي بي 

فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( به قم مراجعت نموده ام، جا دارد از جنابعالي که به هنگام بستري شدن حقير در بيمارستان خاتم االنبياء )ص( از اینجانب 

عيادت فرموده اید، تشکر کنم. اميد است خداوند سبحان، آن جناب را  در راه نيل به اهداف عاليه اسالمي و ترویج و اشاعه مذهب اهل بيت عصمت 

و طهارت عليهم السالم و تداوم راه رهبر فقيد انقالب) قدس سره الشریف( بيش از پيش موفق و مؤید بفرماید.  والسالم عليکم و رحمت  اهلل و برکاته                                                        

14 ربيع الثاني 1410 شهاب الدین الحسيني المرعشي النجفي
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استمداد  خود  کتابخانه  براي  نمودند.   تشکر  اظهار  شهيد[  بنياد  پزشکی  بخش  ]مسئول 
کردند و تأکيد بر توسعه کشت و صنعت نيشکر و ... نمودند. 

خانم کروبي آمد. کمي اوضاع بيمارستان را توضيح داد؛ خيلي راضي است. دکتر 
از چند مجروح  اميدواري کرد.  اظهار  دولت  برنامه هاي  با  ایران  آینده  براي  هم  معالج 
جنگي عيادت کردم. گفتم به بيمارها هدیه اي داده شود. به دفترم آمدم. هوا ابري است، 

اما باران نمي بارد. 
و  توليد  براي مشکالت  او   آمد.  ]وزیر صنایع سنگين[  نژاد حسينيان  ]هادی[  آقاي 
صنایع چاره جوئي کرد و از برنامه ها گفت. جلسه اي براي بررسي طرح محله جمشيد - 
که خراب شده و مردم منطقه متفرق شده اند – داشتيم.  براي تامين مخارج اسکان آنها 
و تهيه محل کسب آنها - چند هزار خانه و مغازه - کمک مالي مي خواستند. قرار شد از 

محل زمين هاي پادگان قلعه مرغي استفاده شود و طرح کمافي السابق ادامه یابد. 
عصر آقایان ]رضا[ امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ و تيمسار ]مصطفی[ ترابي 
]رئيس سازمان حفاظت و اطالعات ارتش[  آمدند. اولي گزارش سفر چين را داد و دومي 

درباره حسن اثر نصب آقاي ]علی[ شمخاني به فرماندهي نيروي دریایي گفت.
 شب بچه ها براي تماشاي فيلم باي سيکل ران1 به دفتر آمدند. به آقاي دکتر غفوري 
اجازه دادم که براي بررسي مسأله اشغال مرکز بسيج توسط دانشجویان ]دانشگاه[ اميرکبير 

به دانشگاه برود. 

چهارشنبه 17 آبان        8 ربیع الثاني 1410               8 نوامبر  1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. ]آقای سراج الدین کازرونی[ وزیر 
مسکن و ]شهرسازی[ و معاونان آمدند. دو ساعت برنامه ساخت مسکن و شهرک هاي 

1- » بای سيکل ران« فيلمی است به نویسندگی و کارگردانی محسن مخملباف که در سال 1364 در ایران به نمایش در آمد.
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جدید را توضيح دادند؛ جالب و مفيد و موثر است.
آزاد  داد:  را  الهه  مذاکرات  گزارش  آمد.  ]جهرمی[  افتخار  ]گودرز[  دکتر  آقاي 
شدن 267 ميليون دالرمان از حساب شماره 2 و مذاکرات درباره مصالحه در خصوص 
به  ]حمله  حادثه  خسارات  پرداخت  مورد  در  آمریکایيان  پيشنهاد  و  الهه  پرونده هاي 
هواپيمای[ ایرباس ]در سال 1367 در خليج فارس[ و پرداخت قيمت سالح هاي موجود 

ما در آمریکا؛ گفتم بررسي شود. 
آقاي وکيلي آمد. نتيجه مطالعات درباره امداد ]غيبی[ دوران جنگ را و قسمتي از 
خاک قبر امام و پارچه هاي آخرین لحظات قبل از دفن امام را آورد. ظهر محسن آمد. 
بسيج و احتمال توطئه  اشغال گر ساختمان  از شایعات درباره کتک خوردن دانشجویان 

گفت.
عصر اکبر صفریان آمد، براي تغيير مسئوليت ]شرکت مس[ سرچشمه استمداد کرد. 
جایي  به  که  شد  بحث  ارز  نهایي  قيمت  درباره  کردم.  شرکت  دولت  هيأت  جلسه  در 

نرسيدیم. یک نظر حفظ حدود صدتومان و نظري روي هشتاد تومان بود.

پنجشنبه 18 آبان        9 ربیع الثاني 1410                  9 نوامبر  1989

خيابان  در  سکه ها  ضرابخانه  و  اسکناس  چاپخانه  مرکز  به  منزل  از  صبح  هشت  ساعت 
از طراحي، حکاکي،  عکاسي،  آزمایشگاه،  کليشه سازي،  چاپخانه،  رفتم.  پاسداران 
کنترل،  برش و بسته بندي اسکناس و مراحل ذوب و ضرب سکه بازدید کردم؛ جالب 
و اطمينان بخش است. در کاغذ و مرکب وابسته ایم. دستور دادم کارخانه ساخت کاغذ 
را  آن  است.  مهم  و  پيشرفته  مرکز،  حفاظت  و  کنترل  دستگاه  کنند.  تهيه  مخصوص 

فرانسوي ها ساخته اند. در جمع کارکنان کمي صحبت کردم1. 

1- در این دیدار چهارساعته از مرکز چاپ اسکناس و ضرب سکه بانک مرکزی، بر ایجاد کارخانه مخصوص ساخت کاغذ اسکناس، تهيه مرکز چاپ 
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ظهر به دفترم آمدم. باران خفيفي مي بارید. عصر و شب کارها را انجام دادم. مقداري 

اسکناس در ایران و همچنين بر استفاده از تکنولوژی مدرن برای ضرب سکه های مختلف تأکيد شد. در این دیدار، رئيس جمهور ابتدا قسمت مخصوص 

طراحی اسکناس را مورد بازدید قرار داد که در این مکان طراحان ایرانی اسکناس، مشغول تهيه طرح هایی با استفاده از تصویر امام خمينی )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 توضيحاتی ارائه شد. ایشان  همچنين از 

قسمت طراحی و حکاکی اسکناس بازدید کرد و در این قسمت نيز مسئولين با ارائه توضيحاتی از روش هایی که ضریب ایمنی اسکناس را  باال می برد، 

توضيحاتی دادند. در واحد طراحی، هفت اسکناس 10، 20، 50، 100، 200، 500، 1000 در حال تهيه بود. در این بخش از بازدید، همچنين از آزمایشگاه 

تست مرکز و مواد شيميایی چاپ اسکناس بازدید شد در این مکان بر روی مرکب ویژه چاپ و کاغذ اسکناس آزمایش هایي انجام مي شود. آقای 

هاشمی سپس از دستگاه چاپ اسکناس، کنترل کيفی، برش و بسته بندی ، نمره و امضا، برش و بسته بندی اتوماتيک، خزانه اسکناس و برش و بسته بندی 

دستی بازدید کرد که در هر قسمت توضيحات الزم از سوی مسئولين قسمت ها ارائه شد. سپس از قسمت ضرب مسکوکات طال و رایج در ایران نيز 

بازدید کرد. در این قسمت از قسمت های ذوب، گویين، نورد اول، قيچی، آنالينگ، نورد دوم، پانچ، بازبينی، توزین و تفکيک، شستشو و پرداخت، 

ضرب، شمارش و بسته بندی بازدید شد. رئيس جمهور سپس در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئواالت آنان پاسخ گفت. ایشان درباره بازدید خود از 

چاپخانه اسکناس و ضرب سکه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران گفت: » این واحد در مجموع یکي از مراکز مورد نياز کشور است. ما تا همين 

اواخر اسکناس مورد نياز خود را از خارج تأمين مي کردیم و به کشورهاي دیگر سفارش چاپ مي دادیم و این مناسب کشور مستقلي نبود که یکي از 

ضروري ترین نيازهاي خود، آن هم نيازهاي حساس را از خارج بگيرد. خوشبختانه امروز از لحاظ تأمين نيازها به حد خودکفایي رسيدیم اما در تأمين 

کاغذ مخصوص اسکناس و مرکب وابسته ایم. با توجه به امکانات تهيه صنعت ساخت اسکناس و امکانات شيميایي کشور براي تهيه مرکب، باید سریعاً 

کاغذ و مرکب  در ایران تأمين شود تا از این نظر هم مسأله اي نداشته باشيم. در مورد ضرب سکه، ماشين آالت قدیمي است ولي متخصصين دقت زیادي 

دارند و باید با ماشين هاي جدید وشيوه هاي جدید سکه بزنيم.

بازدید از مرکز چاپ اسکناس و ضرابخانه
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از گزارش هاي مفصل که خوانده نشده بود، خواندم و مقداري را با خود به خانه بردم که 
در منزل بخوانم.

جمعه 19 آبان       10 ربیع الثاني 1410                10  نوامبر  1989

پيش از ظهر، بيشتر به استراحت و مطالعه گزارش ها گذشت. عصر آقاي مهدي تاجر آمد. 
گزارش مذاکرات با آقاي نواب را داد. به کمک درباره دولت شيعه در ایران اظهار عالقه 
از توطئه ارتجاع عرب عليه شيعه در منطقه اظهار نگراني نمود. احمدآقا  شدید کرد و 
و  برویم  امام  مرقد  به  داریم  بنا  تاجر گفت  بود.  هم  مذاکرات  از  بخشي  در  رسيد.  هم 
کمک کنيم. ]حاج احمدآقا[ از اینکه در جلسه هفتگي من و رهبري حضور ندارد، گله 
کرد. درباره ائتالف جامعه روحانيت و ]مجمع[ روحانيون مذاکره شد؛ قرار شد تشویق 

به ائتالف کنيم. 
شب دکتر والیتي و معاونانش آمدند. گزارش مذاکره با آقای ]یان[ الياسون ]نماینده 
ویژه دبيرکل سازمان ملل[ و پيام صدام ]حسين رئيس جمهور عراق[ را دادند. صدام در 
پيامش کلي صحبت کرده و بر صلح تأکيد نموده، ولي توضيحات طارق عزیز ]وزیرامور 
خارجه عراق[ که تکيه بر حاکميت بر شط العرب داشته، کليات او را بي ارزش کرده و 
به نحوي نشان داده که نگراني عراق بيشتر از بند قطعنامه در مورد تعيين متجاوز و دخالت 
ایران در امور داخلي عراق از طریق اعمال نفوذ در شيعيان است. جواب کاملي براي همه 
اظهارات تهيه کرده بودند که با اصالحاتي قرار شد بدهند. در مجموع، اظهارات این سفر 

آقای الياسون، از اظهارات سفر قبلي منفي تر است. 
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شنبه 20 آبان        11 ربیع الثاني 1410                   11 نوامبر  1989

وزیر  نخست  دونگه[  ویچه  ]آقای  نه صبح  آمدم. ساعت   دفترم  به  نيم  و  ساعت هفت 
توضيحات  نوربخش  و  حبيبي  دکتر  مالقات  از  قبل  آمدند.  همراه  هيأت  و  سریالنکا 

مذاکرات را دادند و قبل از آن جزوه اي راجع به سریالنکا خواندم.
 نخست وزیر و ]آقای عبدالرزاق منصور[ وزیر کار ]سریالنکا[ که مسلمان روشن 
ضمير و شجاعي است، صحبت کردند و من هم صحبت کردم1. مذاکرات خوبي بود. 

هدایائي دادند؛ صميمي به نظر مي رسند. 
آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور کشور آمد. آقایان ]اکبر[ ترکان، ]محمد[ سعيدي 
محمد[   ]علی  و  هما[  عامل شرکت  ]ميدر  شفتي  ]حسن[  ستاري،  ]منصور[  تيمسار  کيا، 

1- در این دیدار که دکتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور و دکتر نوربخش وزیر امور اقتصاد و دارایي و رئيس ایراني کميسيون مشترک دو کشور 

و کاردار ایران در سریالنکا نيز حضور داشتند،  نخست وزیر سریالنکا سالم گرم رئيس جمهور کشورش را تقدیم کرد و تشکر قلبي خود و هيأت 

همراه را از مهمان نوازي گرم دولت ایران ابراز داشت. آقاي »ویچه دونگه« همچنين با ارائه گزارشي از روند مذاکراتش با مقامات و مسئولين ایراني، 

خواستار گسترش هرچه بيشتر روابط و همکاري هاي في مابين دو کشور شد. در این دیدار آقاي عبدالرزاق منصور وزیر تجارت و کشتيراني سریالنکا 

نيز مذاکرات هيأت سریالنکایي در ایران را ثمربخش توصيف کرد و افزود: » ما خود را براي آموختن درس هاي بزرگ انقالب عظيم اسالمي ایران 

و الهام گرفتن از افکار و اندیشه هاي واالي امام خميني آماده کرده ایم. گرچه ده درصد مردم سریالنکا مسلمان هستند، اما به غير از من، سه وزیر دیگر 

دولت این کشور و همچنين رهبر و سخنگوي مجلس سریالنکا، مسلمان هستند و ما خوشحال خواهيم شد که دعوت صميمانه ما را بپذیرید و از کشور 

ما دیدار داشته باشيد. سياست هاي ایران و سریالنکا در اجالس غيرمتعهدها، محکوم نمودن صهيونيست ها و سياست هاي نژاد پرستانه در آفریقاي جنوبي 

و همچنين حمایت از مبارزات مردم فلسطين است. ما خواستار توسعه این همکاري ها در سازمان ها و مجامع بين المللي هستيم.  با اعالم پشتيباني از اهداف 

جمهوري اسالمي ایران در زدودن ستمگري و حمایت از مظلومان جهان، بر حمایت سریالنکا از اجراي کامل قطعنامه 598 تأکيد مي کنيم.« در این 

دیدار آقاي هاشمي نيز ضمن تشکر از سالم گرم و دوستانه رئيس جمهور سریالنکا و اظهارات محبت آميز نخست وزیر و وزیر تجارت این کشور 

اظهار داشت: »ما از حضور شما در جمهوري اسالمي ایران خوشحاليم و مایليم که روابط مان را با شما هرچه بيشتر توسعه دهيم.« رئيس جمهور با اشاره 

به اظهارات آقاي عبدالرزاق منصور در مورد وضعيت مسلمانان در سریالنکا تأکيد کرد: » ما همکاري بين مذاهب در سریالنکا و حضور مسلمانان این 

کشور را در صحنه هاي سياسي، اجتماعي مثبت ارزیابي مي کنيم و اميدواریم که این حسن روابط هميشه محفوظ بماند.« ایشان با اشاره به مواضع سریالنکا 

در مسائل منطقه اي و بين المللي افزود: » طي ده سال گذشته در مجموع مواضع دولت سریالنکا در ارتباط با مسائل بين المللي و منطقه اي مثبت بوده است.« 

رئيس جمهور در پایان سخنان خود با اشاره به  اهميت رفت و آمد مسئولين بلندپایه دو کشور در تقویت و تحکيم روابط دوجانبه، از دعوت براي سفر 

به سریالنکا تشکر کرد و اظهار اميدواري نمود که در فرصتي مناسب از این کشور دیدار داشته باشد.
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نوریان ]رئيس سازمان هواپيمایی کشوری[ آمدند. درباره استفاده از هواپيماهاي حمل 
و نقل نيروي هوایي در امور کشوري مذاکره کردیم؛ به نتيجه مطلوب رسيدیم. تعداد 
زیادي هواپيماي حمل ونقل بار و مسافر در نهاجا ]= نيروی هوایی ارتش[ بدون استفاده 
مانده و با ورود آنها در حمل و نقل کشور، تنگناها برطرف مي شود. سال ها بود این بحث 

بي ثمر ادامه داشت و امروز با حضور خودم در بحث، ظاهراً به مباحثات خاتمه دادم. 
با رهبري در مورد شرکت احمدآقا در جلسه خصوصي مان صحبت کردیم.  تلفني 
عصر آقاي ]محمدرضا[ هاشمي ]گلپایگانی[ براي برنامه شوراي عالی انقالب فرهنگي 
آمد. دکتر ]عبداهلل[ جاسبي ]رئيس دانشگاه آزاد اسالمی[ براي اصالح آئين نامه دانشگاه 

آزاد اسالمي آمد. آقای نقاشان  براي اطالعات تجاري آمد.
منجمله  استان،  مشکالت  حل  براي  اصفهان  استاندار  کرباسچی[  غالمحسين  ]آقای 
و  بودند  شده  مانع  مجاور  روستاي  مردم  قباًل  که  مبارکه  فوالد  فاضالب  طرح  اجراي 

همچنين درخواست اجراي طرح اتوبان قم – اصفهان آمد. 
با  قبيله  بين یک  ایذه،  در  که  دادند  اطالع  فالحيان  ]علی[  و  نوري  ]عبداهلل[  آقایان 

دیدار با نخست وزیر سریالنکا
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کميته ]انقالب اسالمی[  درگيري بوجود آمده و جمعي از دو طرف کشته شده اند و مردم 
کميته را تصرف کرده اند. قرار شد نيرو براي آرام کردن وضع بفرستند. 

شب جلسه سران قوا در دفتر آقاي ]محمد[ یزدي ]رئيس قوه قضائيه[ داشتيم. درباره 
وضع اقتصادي، سياسي و امنيتی بحث داشتيم.  قرار شد آقاي یزدي براي اجراي طرح 

فاضالب فوالد مبارکه، دادستان اصفهان را مأمور کمک کنند. شب در دفترم ماندم. 

یکشنبه 21 آبان       12 ربیع الثاني  1410                  12 نوامبر  1989

کارلوس  ]آقایان  نيم  و  ده  تا   نه  از ساعت  قرائت گزارش ها،  و  و صبحانه  نماز  از  بعد 
دیویدکالدر، هوروات و عبدالعالم بن مستهيل[ سفراي پرتقال، مجارستان و عمان براي 
با  نيم   و  دوازده  تا  نيم   و  ده  ساعت  از  است1.  تشریفاتي  آمدند؛  نامه ها  استوار  تقدیم 
صنایع،  وزارتخانه هاي  به  توليدي  ارز  اختصاص  براي  جلسه اي  مالي  و  صنعتي  وزراي 
صنایع سنگين و معادن و فلزات داشتيم. باالخره بانک مرکزي موظف شد براساس برنامه 

پنجساله بپردازد. 

1- دکتر کارلوس دیوید کالدر سفير جدید پرتغال در ایران، ضمن تقدیم استوارنامه خود اظهار داشت: » افتخار دارم که از سوي دولت پرتغال به عنوان 

سفير در کشور بزرگ ایران انتخاب شده ام.« او آمادگي خود و دولت متبوعش را براي گسترش هر چه بيشتر همکاري هاي فيمابين اعالم داشت. سپس 

آقاي هاشمي با آرزوي توفيق براي سفير پرتغال در توسعه روابط دو کشور، اظهار اميدواري کرد که با توجه به مواضع بي طرفانه دولت پرتغال در دوران 

جنگ تحميلي، زمينه هاي گسترش ارتباطات دو کشور، هر چه بيشتر تقویت گردد. آقاي هوروات سفير جدید مجارستان در جمهوري اسالمي ایران 

نيز ضمن تقدیم استوارنامه خود اظهار داشت: » دولت مجارستان اهميت فراواني براي روابط خود با ایران قایل است«. او با بيان آخرین تحوالت جاري 

در مجارستان، مجدداً از سوي رئيس جمهور و دولت متبوع خود از رئيس جمهور براي سفر به مجارستان دعوت کرد. سپس آقاي هاشمي با تأکيد بر 

گسترش مناسبات دو کشور در همه زمينه هاي مورد عالقه طرفين اظهار داشت: »ما تحوالتي را که در مجارستان در جریان است، مثبت تلقي مي کنيم و 

فکر مي کنيم آینده کشور شما بهتر از گذشته خواهد بود و اميدواریم به آساني و خوبي از این مرحله تحول عبور کنيد.« رئيس جمهور اظهار اميدواري 

کرد که در فرصت مناسبي از مجارستان دیدن کند. آقاي عبدالعالم بن مستهيل رخيوت سفير جدید عمان ضمن تقدیم استوارنامه خود، خواستار گسترش 

هر چه بيشتر روابط دو کشور گردید. آقاي هاشمي با آرزوي توفيق براي سفير جدید عمان و اظهار رضایت از روابط دوستانه دو کشور مسلمان و همسایه 

ایران و عمان اظهار اميدواري کرد که با تالش سفير جدید عمان، روابط دو کشور هر چه بيشتر استحکام و گسترش یابد.
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]آقای سيد عباس موسوی[ نماینده ایذه را به عنوان نماینده خودم به براي حل مسائل 
جاري ایذه فرستادم. عصر در هيأت دولت شرکت کردم. با تصویب آئين نامه اي مراحل 
با حضور  براي دستگاه ها تسهيل کردیم. شب خدمت آقاي خامنه اي  ارز را  از  استفاده 
احمدآقا جلسه داشتيم. احمدآقا چنين جلسه اي خواسته بود. قرار شد احمدآقا به عنوان 

نماینده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي باشند. به خانه رفتم. 

دوشنبه 22 آبان        13 ربیع الثاني  1410               13 نوامبر  1989

ساعت هفت ونيم به دفترم آمدم. ساعت نه صبح آقاي آقازاده ]وزیر نفت[ آمد. گزارشي 
از وضع نفت منجمله سطح توليد در رژیم قبل و علل پائين آمدن آن و راه هاي باال بردن 

آن داد و درباره تصفيه نفت و پاالیشگاه هاي جدید و .... مطالبی گفت. 
بد نيست.  ادارات داشت؛  آقاي ]سيدمنصور[ رضوي آمد. مطالبي در مورد اصالح 
آقاي ]محمدعلی[ رحماني مسئول بسيج آمد. گزارشي از وضع بسيج و هفته بسيج داد 
و خبر داد که بنا دارد کناره گيري کند و گزارشي از حادثه تصرف مرکز بسيج توسط 

دانشجویان اميرکبير داد. 
دو نفر صنعتگر معدن آمدند و براي توسعه کارگاه خودشان استمداد کردند؛ مدعي 
ابتکارات قابل توجه هستند. آقاي ]محمدرضا[ ناصري امام جمعه شهرکرد آمد. اوضاع 
آنجا را گفت و خواستار سفر من به آنجا شد. به ایشان گفتم در آنجا مردم را تشویق کند 
که از دانه هاي بلوط براي تهيه خوراک دام استفاده نمایند؛ از این منبع عظيم غذایي که 

در جنگل هاي جنوب وجود دارد، استفاده نمي شود. 
عصر قرار بود جلسه شوراي اقتصاد داشته باشيم. به خاطر عدم آمادگي دستور، جلسه 
تشکيل نشد. به آقاي ]مسعودروغنی[ زنجاني ]رئيس سازمان برنامه وبودجه[ گفتم براي 
هر جلسه چند دستور در نظر بگيرند که چنين نشود. تا ساعت  هفت و نيم  در دفترم کارها 
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را انجام دادم. به خانه رفتم. سارا و مونا سرماخوردگي دارند و تب کرده اند. یاسر نيز تب 
دارد و اخيراً در تمرین چتربازي به زمين افتاده و دستش آسيب دیده است. 

سه شنبه 23 آبان       14 ربیع الثاني  1410              14 نوامبر  1989

ساعت  نه صبح، آقاي ]قربانعلی[ دري ]نجف آبادی[ آمد. پيام آقاي منتظري را آورد که 
مبلغ 92 هزار دالر بابت جبهه و جنگ در دست آقاي ابراهيمي داشته اند که خرج طالب 
خارجي در قم شده است. اکنون خواسته اند که با دریافت معادل ریال آن، این مبلغ را به 
جبهه بدهيم. مبلغ 320 هزار درهم امارات براي مصارف جبهه فرستادند. درباره گزینش 

صحبت شد. 
براي حل مشکالت تهران، مسائل مسکن، حمل و نقل، خدمات محيط زیست، آب 
و .... با حضور وزراي کشور، مسکن، نيرو، شهرداري تهران و معاونان، جلسه اي داشتيم. 
پيشنهادهایي براي جلوگيري از رشد جمعيت و اصالح امور منجمله انتقال پایتخت، انتقال 
قدیمي،  مناطق  بافت  اصالح  تجاري،  و  صنعتي  مراکز  دانشگاه ها،  از  بعضي  پادگا ن ها، 
داده شد؛   ... مترو  احداث  تسریع در کار  حفظ فضاي سبز، گازسوز کردن موتورها و 
بعضي ها تصویب و بعضي ها به کميسيون ها ارجاع شد. از آقاي خامنه اي براي اقدام در 

تهيه طرح انتقال پادگان ها اجازه گرفتم. دکتر حبيبي براي امور جاري آمد. 
عصر جلسه اي براي حل مشکالت نان داشتيم. نانوایي ها مدعي ضرر کردن  هستند و 
صفوف مردم در مقابل نانوایي ها طوالني است و تعزیرات حکومتي مسأله را حل نکرده. 
مسئوليت اداره آرد و نان بين وزارت بازرگاني و وزارت کشور ]= فرمانداری ها[ تقسيم 

شده. به نتایج نهائي نرسيدیم، ولي تصميمات موقتي گرفتم. 
هيأت  انتخاب  آمدند.  جدید  اعضاي  داشت.  جلسه  فرهنگي  انقالب  شوراي  شب 
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رئيسه انجام شد. با اتفاق آراء رئيس و نواب رئيس و منشيان دبير انتخاب شدند1. آئين 
نامه شوراي عالي پژوهش و بررسي مسأله اشغال مرکز بسيج در دستور بود2؛ تصميماتي 

گرفتيم. شب به خانه رفتم. 

چهارشنبه 24 آبان       15 ربیع الثاني  1410            15 نوامبر  1989

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم آمدم. کارهاي دیروز را که مانده بود انجام دادم. ]آقای 
نقشه  مسأله  انداختن  جا  براي  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئيس  زنجانی[   روغنی  مسعود 
برداري کل کشور و استفاده از ماهواره آمد. آقاي  ]مصطفی حائری[ فومني آمد. راجع 
به سياستمان در جنوب خليج فارس و کشورهاي عرب مطالبي داشت. جلسه کميته توسعه 

صادرات را داشتيم که تصميماتي براي حمایت صادرات گرفتيم.
آقاي ]محمود[ واعظي ]معاون وزیر امور خارجه[ آمد. گزارش سفر به فرانسه، ایتاليا و 
آلمان را داد و در مورد آینده مشورت کرد. عصر محسن آمد. گزارش بررسي کارخانه 
کاغذ سازي مازندران و ضعف هاي تعقيب کار، طرح و راه حل را داد. در جلسه هيأت 
دولت شرکت کردم. آئين نامه جلسات دولت و کميسيون ها و کارهاي متفرقه و فوري 

1- شوراي عالي انقالب فرهنگي انتصابات جدید خود را به شرح ذیل اعالم کرد: آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس شورا، آیت اهلل محمد یزدي 

و دکتر حسن حبيبي نواب رئيس شورا. دکتر سيد محمد رضا هاشمي گلپایگاني به عنوان دبير شورا. دکتر پور جوادي و مهندس واعظ زاده به عنوان 

منشي هاي شورا. در ضمن شورا عضویت مهندس مصطفي ميرسليم، دکتر جاسبي و دکتر تسليمي را در شوراي مشترک کميسيون هاي شوراي عالي 

انقالب فرهنگي تصویب کرد.

2- شورا پس از استماع گزارش مسایل دانشجویي دانشگاه ها به ویژه مشکل خوابگاه ها، این تصميمات را اتخاذ نمود.: الف - شورا از حادثه تلخ ]اشغال 

مرکز بسيج دانشگاه اميرکبير توسط دانشجویان[ و پي آمدهاي آن اظهار تأسف نمود و از دانشجویان عزیز، این نيروهاي اصيل انقالب خواست تا ضمن 

حفظ هوشياري مراقب باشند که این گونه حوادث که به نفع هيچکس نيست، در آینده تکرار نشود. ب - شوراي عالي انقالب فرهنگي، هيأتي را جهت 

پيگيري و رسيدگي آن تعيين نمود. ج - شورا از مسئوالن ذیربط خواست که مسایل را پيگيري و رسيدگي کنند. د - شوراي ضمن تشکر از مسئوالن 

ذیربط در دولت که از مدتي پيش مشغول تهيه و تأمين امکانات رفاهي براي دانشجویان خصوصاً در زمينه خوابگاه مي باشد، خواستار سرعت بخشيدن 

به این  امر مهم و ضروري شد.
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در دستور بود. تا ساعت هشت ونيم شب  در دفترم کار کردم و به خانه رفتم. 

پنجشنبه 25 آبان       16 ربیع الثاني  1410              16 نوامبر  1989

دیشب باران خوبي بارید. ساعت هفت و نيم صبح به دفترم آمدم. ]آقای عبداهلل نوری[ 
وزیر کشور آمد. درباره سفر به پاکستان، سياست اداره کردستان، مسائل اخير دانشجویان 

و استانداران مذاکره شد. طرحي براي مبارزه با مفاسد اخالقي آورد که بررسي کنيم. 
آقاي ]احمد[ نيکفر نماینده اقليد و آقاي ]علی اکبر[ طاهائي نماینده تنکابن و آقاي 
]علی محمد[ سوري ]لکی[ نماینده خرم آباد براي نيازهاي منطقه انتخابي خودشان آمدند. 
رؤساي دانشگاه هاي آزاد اسالمي آمدند. دکتر جاسبي گزارش داد و من هم مفصاًل 
درباره اهميت و توفيقات دانشگاه صحبت کردم1. عصر آقایان هادي غفاري و مجدآرا 
ایل سونگ  کيم  گفتند که  دادند.  را  پارلماني کره شمالي  هيأت  آمدند. گزارش سفر 

1- ایشان در این دیدار اهدافي را که دانشگاه آزاد اسالمي به منظور تحقق آنها شکل گرفت، یادآور شد و اظهار داشت: » بحمداهلل همانطور که انتظار 

مي رفت، این دانشگاه در مسير درستي قرار گرفته و زمينه بسيار مناسبي را براي تحصيل تشنگان علم و فرهنگ به وجود آورده است. یکي از خالء هاي 

جدي جامعه ما پس از پيروزي انقالب اسالمي، مسئله آموزش عالي بود که دانشگاه آزاد اسالمي با تکيه بر اقيانوس بيکران مردم کار بزرگي را صورت 

داد و با توجه به نياز جامعه و انقالب اسالمي آن را سامان داد«. رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به تحصيل حدود دویست هزار دانشجو در 

دانشگاه آزاد اسالمي اظهار داشت: » این کار بزرگ با همت و تالش مرداني بزرگ، در محيطي صورت گرفت که خيلي ها اینگونه کارها را از مقوله 

کارهاي مردمي نمي دانستند. شکستن آن جو و طلسم و جلوگيري از کارشکني ها، کار مهمي بود که انجام شد. آینده دانشگاه آزاد اسالمي اميدبخش 

است و این دانشگاه در مدت چند سالي که از تأسيس آن مي گذرد، بدون اینکه کوچکترین بار مالي براي  دولت داشته باشد، خود را به سطح قابل قبولي 

رساند و این نشان مي دهد که مسئولين این دانشگاه موفق بوده و کار را به خوبي انجام داده اند.« آقاي هاشمي ضمن قدرداني از مسئولين واحدهاي دانشگاه 

آزاد اسالمي اظهار داشت: » شاید بهترین سرمایه براي شما تأیيدات حضرت امام )ره(  بود که اولين کمک را به  تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي نمودند و 

عالوه بر آن حمایت هاي بي دریغ مسئولين و عضویت حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي در شوراي مرکزي این دانشگاه را مي توان به عنوان 

عوامل دخيل در پيشبرد امور این دانشگاه ذکر کرد. البته انجام کاري به این وسعت و سرعت، طبعاً مشکالتي هم در پي دارد که ان شاءاهلل به تدریج مرتفع 

خواهد شد و دولت هم در حد توان، براي رفع نيازهاي ضروري شما اقدام خواهد کرد.« آقاي هاشمي در پایان ضمن تأکيد بر ارتقاء سطح علمي این 

دانشگاه در حد استانداردهاي بين المللي، بر ارتباط این دانشگاه با دانشگاه هاي معتبر بين المللي تأکيد کرد وافزود: » سعي کنيد که این دانشگاه را به 

تشکيالت نيرومند آزاد علمي در دنيا تبدیل نمایند که این یکي از افتخارات بزرگ انقالب اسالمي خواهد بود. 
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]رهبر این کشور[ براي سفر به ایران اظهار تمایل کرده  درخواست فروش ساالنه دو ونيم 
ميليون نفت در مقابل انجام پروژه ها دارد. گفتم پروژه ها را در کميسيون برنامه و بودجه 

مشخص کنند. تا ساعت هفت و نيم کار کردم.

جمعه 26 آبان        17 ربیع الثاني  1410                17 نوامبر  1989

تا ساعت ده و نيم صبح براي خطبه ها مطالعه کردم. براي اقامه جمعه به دانشگاه تهران 
رفتم. خطبه اي در فضيلت توليد و کار و دیگري را درباره مسائل روز ایراد کردم1. ظهر 

1- خطيب جمعه در ادامه بحث خطبه هاي گذشته، به تبيين ابعاد دیگري از عدالت اجتماعي اسالم پرداخت و گفت: » جامعه مسلمان بر اساس نصوص 

قرآن و احادیث، موظف است برنامه زندگي اش را به نحوي تنظيم کند که از دیگران عقب نماند و پيشتاز و الگوي ملت ها در جهان باشد.« سپس با اشاره 

به دیدگاه هاي اسالم و معارف قابل دسترس و درک آن که منطبق بر نيازهاي فطري و طبيعي انسان تشریح شده است، گفت: » تصور نشود که اسالم 

فقط براي آخرت انسان بحث مي کند، بلکه در اسالم ذره اي غفلت از نيازهاي دنيوي انسان ها نشده و ما مکلفيم که منابع زميني را کشف و براي زندگي 

بهتر مردم اقدام کنيم.« ایشان  با بيان مصادیقي از زندگي پيامبر )ص( گفت:» اسالم در ميان ادیان و مکاتب موجود جهان، اولين و باالترین معارف 

را براي تسخير امکانات طبيعت در زمين و دریا و فضا عرضه کرده است. راه انبياي عظام و حرکت آنها، توجه به همه مسائل زندگي و کار و توليد با 

اولویت بخشيدن به امور آخرتي است. با استناد به قرآن کریم و سيره پيامبر )ص( و ائمه عليهم السالم، اسالم براي کار و توليد حدي قائل نيست و نقد 

کردن امکانات طبيعت توسط مسلمانان هرچه بيشتر، بهتر و هيچ مذمتي براي صرف وقت مسلمين در نقد کردن ذخایر طبيعت، وجود ندارد.  اگر کار 

و تالش براي خدا باشد و انسان مسلمان توجه داشته باشد که با کار چه نقشي و چه آثاري در جامعه دارد، این از افضل عبادات است و اگر چنين نيتي 

هم نداشته و صرفاً براي خوب اداره کردن عائله و صرف اهداف مادي کار و تالش کند، باز هم مطلوب و مؤثر است.« آقاي هاشمي با تقبيح تفکري 

که راه عبادت و قرب به  خداوند را فقط در ذکر مي داند، آن را یک انحراف خطرناک دانست و گفت: »عبادت فقط در معابد و کارهاي عبادي نيست 

و جوهر عبادت، عمل است و انسان بيکار فقط ذکرگو، چهره مورد تأیيد اسالم نيست. ائمه و بزرگان ما جوهر بنيه جامعه را کار معرفي کرده و عظمت 

کار را هميشه بيان کرده اند.« خطيب جمعه در ادامه به تشریح بعد فرهنگي این انحراف در تفسير عمل که در ميان قشر مقدس مآب، بيکاري به عنوان یک 

خصيصه ضداسالمي شناخته نمي شود پرداخت و گفت: »جاي تأسف است که در جامعه ما، بيکاري و تنبلي به  عنوان یک حالت بي توجهي به  مادیات 

تلقي مي شود. شرافت و کرامت انسان مسلمان، به ميزان آثاري که از وجود او براي جامعه پدیدار مي شود، بستگي دارد.  با استناد به  آیات قرآن، عمل 

صرفاً به اشاره  آخرت نيست و انحراف نابخشودني است که عرف مذهبي ذکر و مناسک را فقط عمل عبادي تفسير کند و این انحراف باعث مي شود 

جامعه اسالمي از ميدان مسابقه زندگي کنار رفته و کفر و  استکبار در ميدان جوالن دهند.« آقاي هاشمي در خطبه دوم نماز از مردم خواست که آمادگي 

دفاعي خود را همچنان حفظ کنند. امام جمعه موقت تهران درباره نتيجه مذاکرات نمایندگان سازمان ملل با مقامات ایراني و عراقي گفت: »دو طرف 

بر اینکه جنگ به هيچ وجه آغاز نشود تأکيد داشتند، اما ملت بداند که هنوز دشمن به حق خود قانع نيست و ما ناچاریم آمادگي خود را حفظ کنيم. 
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بستگان عفت مهمانمان بودند. دیشب بستگان من،  همشيره طيبه آمده بود و براي ازدواج 
دخترش کمک مي خواست. به محمد گفتم دو قطعه فرش از طرف من هدیه دهد. گفت 

امسال دو سه باران در نوق آمده است. 

شنبه 27 آبان        18 ربیع الثاني  1410                   18 نوامبر  1989

ساعت هشت صبح به دفترم رسيدم. ساعت ده آقایان ]محمد[ سعيدي کيا و ]حسن[ شفتي 
و ]علی محمد[ نوریان آمدند. گزارش کار در فعال کردن هواپيمائي را دادند و براي رفع 
موانع استمداد کردند؛  به خصوص حضور ده ها نهاد و ارگان در فرودگاه مهرآباد که 

دست و پاگير شده اند. 
آمد  مجلس  امور  براي  جمهور[   رئيس  پارلمانی  مهاجراني]معاون  ]عطاءاهلل[  آقاي 
و درباره لوایح نظر خواهي کرد و از فعاليت هاي بنياد دایره المعارف آقاي ]سيدکاظم 
موسوی[ بجنوردي و طرح توليد ماهي در کنار اترک گفت. دکتر ]حسن[ روحاني ]دبير 
شورای عالی امنيت ملی[ آمد. گزارش تهيه مقدمات شوراي عالي امنيت را داد و درباره 

رؤساي کميته ها و دبير آنها مشورت کرد. 
محسن آمد. براي کارهاي ملک کشاورزی البرز قم پول خواست و براي کارهایش 
آنچه از رفت و آمد مکرر مأموران سازمان ملل به دو کشور بدست آمد، این است که حکام بغداد هنوز آماده اجرای قطعنامه نيستند. در ذهن آنها همان 

افکاري که مایه شروع جنگ شد، وجود دارد.« ایشان در مورد ادعاي عراق مبني برآزادي اسراء خارج از چارچوب قطعنامه، خاطرنشان ساخت:» آنها 

نظم قطعنامه را به هم زده اند و اینکه اول اسراء را آزاد کنيم، بهانه اي بيش نيست. همان طور که قباًل هم شاهد بودیم، وقتي ما براساس توافقنامه، دو طرف 

آزادي اسراي معلول را شروع کردیم، آنها برخالف وعده شان عمل کرده و آزادسازي اسراء را قطع کردند.« خطيب جمعه در بخش دیگري از خطبه 

دوم با بيان اینکه رسيدگي به مسائل اقتصادي در رأس برنامه هاي دولت است، اظهار داشت: »عمده ترین اهرم دولت براي سامان دادن به  امور، همکاري 

رفسنجانی،  »هاشمی  کتاب    کنيد  رجوع  شود.«  موفق  به اهدافش  رسيدن  در  نمي تواند  دولتي  هيچ  باشند،  نداشته  همکاري  مردم  اگر  است.  مردم 

خطبه های جمعه سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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مشورت کرد. آقاي ]مهدی[ کروبي ]رئيس مجلس شورای اسالمی[ آمد. درباره مسائل 
از  نمایندگان و خطوط صحبت شد؛ ظاهراً  سياسي کشور و آقاي منتظري و مجلس و 

رادیکال ها راضي نيست، ولي با آنها است. 
ارز  کمبود  از  و  آمدند  و کالهدوز  بانکي  ]محمدتقی[  محلوجي،   ]حسين[  آقایان 
جلسه  دستور  تنظيم  براي  ]گلپایگانی[  هاشمي  آقاي  گفتند.  پنجساله  برنامه  در  صنایع 

شوراي عالی انقالب فرهنگي آمد. 
شب در دفتر رهبري با حضور احمدآقا جلسه داشتيم. درباره جلوگيري از تحرکات 
را که  نواري  بگویند.  آقاي خامنه اي چيزي  قرار شد  رادیکال ها صحبت شد.  ناموزون 
فردي اشعار امام را مثل خود امام خوانده بود، گوش دادیم؛ مشکلي پيش آورده است. 
شبيه لحن و صداي امام خوانده و در حالي که کسي ني مي زده همراه صداي امام، صداي 
ني ضبط شده: من به خال لبت  اي دوست گرفتار شدم و .... طرف را شناسائي کرده اند 
و مي گویند آدم خوبي است و ظاهراً نظر سوئي نداشته. نگراني این است که زیاد پخش 
شود و مردم خيال کنند که امام، محفل طرب همراه با ني زدن داشته است. یک نظر این 
بود که موضوع را با احضار خود این شخص در تلویزیون به مردم بگوئيم. بر این اقدام 
هم ضررهاي احتمالي مترتب است و مجموعاً به این نتيجه رسيدیم که موضوع را  به حال 

خود بگذاریم. به دفترم برگشتم.

یکشنبه 28 آبان         19 ربیع الثاني  1410               19 نوامبر  1989

ساعت پنج و نيم صبح بيدار شدم. بعد از نماز دنبال کارهایم رفتم که یکسره تا ساعت 
یک بعد از ظهر ادامه داشت. آقاي مسيح مهاجري ]مشاور امور اجتماعی[ آمد. گزارش 
سفر به کنيا و اوگاندا را داد. از بعضي مطالب تند انتقادي روزنامه جمهوري اسالمي در 

خصوص ورزش و اعزام تيم به کویت انتقاد کردم. 
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بخشنامه درمورد رسیدگی به شکایات مردمی
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آقاي مصطفي هاشمي ]طبا[ مسئول المپيک آمد. از برگزاري مسابقه صلح و دوستي 
در کویت برگشته. از برخورد کویتی  ها راضي است و براي المپيک و نيز براي اجراي 
طرح هاي مهم انقالب استمداد کرد. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي کارهاي جاري کشور 

آمد. 
آقاي رحيم زاده آمد. درباره وضع جلسات هيأت دولت و زیادي دستورها و کمي 
وقت مطالبي را مطرح کرد. ]آقای آنتن گریر[ سفير جدید سوئيس براي تقدیم استوار 

نامه آمد. تشریفات انجام شد و صحبت هاي کوتاه1. 
امارات آمدند  و  آقایان]حسين[  صادقي و ]محمدعلی[ هادي سفرایمان در کویت 
گزارش اقدامات و برنامه هاي همواره کردن راه همکاري و جلب سرمایه هاي امارات را 
دادند. در حسن نيت دولت هاي جنوب خليج فارس تردید وجود دارد. گفتم ضمن ادامه 

تالش هاي مثبت،  برنامه اي براي آن روي سکه هم داشته باشند. 
تکميل کردیم؛  را  دولت  هيأت  داخلي  نامه  آئين  داشت.  دولت جلسه  هيأت  عصر 
تاکنون بدون آئين نامه کار مي کرده اند. شب آیت اهلل خامنه اي مهمان من بودند. درباره 

سياست خارجي و مسائل داخلي مذاکره کردیم. موضوع مهمي در دستور کار نبود. 

دوشنبه 29 آبان       20 ربیع الثاني  1410                20 نوامبر  1989

تا ساعت نه صبح کار کردم. محسن اطالع داد که فاطي براي زایمان به بيمارستان رفته 
سالم  پسري  و  کرده  حمل  وضع  سزارین  با  که  داد  اطالع  بعداً  رفت.  هم  عفت  است. 

1- در این دیدار، سفير جدید سوئيس ضمن تقدیم استوارنامه خود، بهترین آرزوهاي خود و دولت متبوعش را براي دولت و ملت ایران تقدیم رئيس 

جمهور کرد و خواستار گسترش هرچه بيشتر مناسبات دو کشور شد. سپس آقاي هاشمي با تأکيد بر عالقه جمهوري اسالمي برگسترش ارتباطات با 

کشور مستقل و بي طرفي چون سوئيس، اظهار اميدواري کرد:» با توجه به سوابق خوب همکاري دو کشور در دوران جنگ تحميلي، در دوران سازندگي 

نيز روابط دو کشور توسعه باید.«
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آورده1. خانم دکتر منصوریان هم از سالمتي فرزند و مادر و مشکل بودن زایمان گفت. 
گفتند  را  خلخال  منطقه  استعداد  و  نيازها  آمدند.  فرماندار  با  همراه  خلخال  نماینده 
استمداد  مراتع  احيای  ابریشم و  لوله گاز و همچنين توسعه ]صنعت[ کرم  بردن  براي  و 
از  رساني  کانال آب  تکميل  براي  و   آمد  برخوار  نماینده  پناهنده  ]علی[  آقاي  کردند. 
زاینده رود استمداد کرد. دکتر ]غالمحسين[ آقائي نماینده همدان آمد. او از دخالت هاي 

انحصاري افراد نفوذی در استان شکایت داشت. 
مطابق  و  آمدند  بندرعباس  نمایندگان  زائري  ]غالمعباس[  و  عباسي  ]عباس[  آقایان 
معمول از امام جمعه و استاندار شکایت آوردند و از اقدام آزاد کردن تجارت اجناس 
در شهرهاي مرزي راضي اند. باعث رونق بازار و ارزاني اجناس شده است. چند نفر از 
سپاهيان مانور عمليات ویژه آمدند. توضيحاتي درباره عمليات خود دادند. آقاي ]رحمان[  

رحيمي نماینده سابق اهل سنت آمد. از بيکاري و عدم جاذبه شغلش گله کرد. 
آقاي ]محمدعلی[ صدوقي ]امام جمعه یزد[ همراه با ]آقای حبيب اهلل بيطرف[ استاندار، 
مسئوالن آب یزد، ]آقای بيژن نامدارزنگنه[ وزیر نيرو و چند نماینده آمدند و درباره انتقال 

1- علی الهوتی فرزند دکتر سعيد الهوتی و دکتر فاطمه هاشمی، اکنون دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه شهيد بهشتی است. 

همراه با مادر و نوه )علی الهوتی(
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تونل سه  قرار شد همراه طرح  و  مذاکره  یزد  به  زاینده رود  یا  از سرشاخه کارون  آب 
کوهرنگ باشد که اصفهاني ها دچار کمبود آب نشوند. 

قدرت شش درجه در  به  زلزله ای   در گلبافت کرمان،  داد که  اطالع  ميرزاده  آقاي 
مقياس  ریشتر روي داده و سه نفر کشته و تعدادي مجروح شده اند. کمي تلفات به خاطر 

ضد زلزله بودن ساختمان ها است که بعد از زلزله چند سال پيش نوسازي شده است. 
ظهر حمام رفتم. دستگيره هاي درها را براي آبکاري باز کرده اند. غفلت کردم و از 
داخل در را بستم که دیگر باز نشد. مقداري وقت صرف کوبيدن در کردم تا  فهميدند 

و آمدند باز کردند. 
درباره  کشيد.  طول  شب  ونيم  هفت  ساعت  تا  داشت.  جلسه  اقتصاد  شوراي  عصر 
تصویب  را  اهداف  و  کلي  سياست هاي  نرسيدیم.  جائي  به  شد،  بحث  ارزي  سياست 

کردیم. براي شام و خواب به خانه رفتم. حال فاطي را پرسيدم؛ رضایت بخش است. 

سه شنبه 30 آبان        21 ربیع الثاني   1410             21 نوامبر  1989

دیروز  از  مانده  کارهاي  صبح  نه  ساعت  تا  رسيدم.  دفترم  به  صبح  نيم  و  هفت  ساعت 
انجام شد. آقاي ]سيدمنصور[ رضوي و معاونش آقاي اکرام جعفري آمدند. گزارش کار 

آموزش مدیریت را دادند؛ خوب است. کمبود فضاي آموزش و اعتبار دارند. 
تيمسار حسني سعدي ]فرمانده نيروی زمينی ارتش[ آمد. درباره تهيه تانک و گشایش 
آمد.  حبيبي  دکتر  کرد.  استمداد  ارتش  حقوق  الیحه  و  زميني  نيروي  ارزي  اعتبارات 
درباره شيوه عمل تعزیرات حکومتي بخش دولتي مذاکره کردیم. گفتم که در حدود 
مقررات باشد، کاري به بخش خصوصی نداشته باشند و با مدیریت اصلي هماهنگ کنند 

و از آزار متهمين خودداري کنند. 
گله  بازرگاني  وزارت  از  و  آمدند  اصناف  مرکزي  و شوراي  بازار  سران  از  جمعي 
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آوردند. آقاي دکتر والیتي، تلفني از جلوگيري از ورود یکي از مهمانان انگليسي کنفرانس 
خليج فارس از طرف وزارت کشور گله کرد. گفتم دفتر پيگيري کرد، معلوم شد قباًل از 
اجازه ورود  اخيراً  اینکه خودشان  با  است.  بوده  الورود  ممنوع  اطالعات  طرف وزارت 

داده اند، اما به فرودگاه ابالغ نشده؛ گفتم پيگيري شود. 
عصر آقای ]غالمرضا[ آقازاده ]وزیر نفت[ براي مشورت درباره موضع ایران در جلسه 
آینده اوپک آمد. گفتم از قيمت دفاع شود و سهميه ها تحت الشعاع قيمت قرار گيرد. 
سياست هاي  و  دادها  قرار  درباره  آمد.  دارایی[  و  اقتصادی  امور  ]وزیر  نوربخش  آقاي 
اقتصادي مذاکراتي داشتيم. او گزارش مذاکرات با هيأت یوگسالوي و سریالنکا را داد. 
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دستخط مربوط به خطبه نماز جمعه



آذر 1368
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چهارشنبه 1 آذر       22 ربیع الثاني 1410                  22 نوامبر  1989

تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي]بينا[  براي امور صنفي و 
کسبه و مشکالت آنها آمد. آقاي ]مجيد[ قاسمي رئيس سابق بانک مرکزي و قائم مقام 

وزیر نيرو آمد و درباره طرح ها و سياست هاي اقتصادي با دید موافق صحبت کرد. 
]آقای تراوور[ مشاور عالی رئيس جمهور گينه و وزیر امور مذهبي این کشور همراه 
تقاضاي  و  بود  دوستانه اي  مذاکرات  آمدند؛  ارشاد  وزیر  خاتمی[  محمد  سيد  ]آقای  با 

کمک داشت1. 

1- وزیر مذهبي کشور گينه اظهار داشت: »ملت ما گرچه یک دوره استعماري را پشت سر گذاشته است، ولي کشورهاي غربي همچنان مانع گسترش 

روابط ما با جهان اسالم مي شوند.« او آمادگي کشورش را برای گسترش مناسبات و همکاري هاي مورد عالقه طرفين اعالم کرد و خواستار همکاري هاي 

روزافزون کشور گينه با کشورهاي اسالمي به ویژه جمهوري اسالمي ایران شد. سپس آقاي هاشمي گفت: »جمهوري اسالمي ایران عالقمند است که 

در جهت حل مشکل کشورهاي آفریقایي به ویژه مسلمانان آن مناطق محروم، گام هاي مؤثري بردارد. در سياست خارجي جمهوري اسالمي در مورد 

همکاري با کشورهاي اسالمي اولویت وجود دارد. ما از اینکه کشورهاي صنعتي غربي عليرغم ستمي که در سال هاي طوالني بر کشورهایي چون گينه 

وارد کرده اند، هنوز هم از دخالت هایشان دست بردار نيستند، به شدت متأثریم و معتقدیم به این دخالت هاي ظالمانه باید پایان داده شود.«

مالقات با مشاور عالی رئیس جمهور گینه
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عصر در جلسه کنفرانس بين المللي خليج فارس شرکت کردم. دکتر والیتي گزارش 
کار کنفرانس را داد و من در اهميت خليج فارس و شيوه اداره و همکاري کشورهاي 

منطقه صحبت کردم1. اجتماع با کيفيت وآبرومندي است. با صحبت من ختم شد. 
سپس از نمایشگاه و آثار منتشره دفتر مطالعات سياسي بازدید کردیم و همچنين در 

1- در بخشي از این سخنراني آمده است: » شاید کمتر موضوعي مي تواند 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 مي تواند بپذیرد که هيچ نقطه اي را در دنيا نمي توان پيدا کرد که 

ارزش و حساسيت منطقه خليج فارس را داشته باشد. خليج فارس هميشه، حتي از موقعي که کشتي ها نيز در دریا حضور نداشتند، اهميت ویژه خود را 

داشته است، قصد من این است که این بار شيوه برخورد دولت ها و ملت هاي همسایه مجاور خليج فارس با یکدیگر را مورد بررسي قرار دهم. در شرایط 

موجود، با وابستگي که دنيا به انرژي و مناطق سوق الجيشي براي تأمين امنيت خود دارد، خليج فارس دقيقاً و عميقاً مورد توجه تمام کساني است که 

وسوسه قدرت، نفوذ، سلطه و انحصار در ذهنشان وجود دارد. ما قبل از پيروزي انقالب، براي اداره خليج فارس طرح داشتيم و اکنون بعد از 11 سال 

که از حکومت اسالمي در ایران مي گذرد، همان اندیشه و فکري که از اول در ذهن ما بود، تقویت شده است. افتخار برهم زدن بساط حاکميت ژاندارم 

این حالت حاکم شود. ما مایل نيستيم که حتي به طور مستقل،  استکبار در منطقه را ایران بر دوش مي کشد و ما به هيچ نحو حاضر نيستيم که مجدداً 

نگهبان دیگران باشيم و فکر اینکه ما قيم دیگران بوده و در منطقه حالت نگهبان را داشته باشيم، اصاًل در ما وجود ندارد. این فکر را ما ضد اسالمي 

و ضد حرکت تاریخ مي دانيم. این شيوه، کرامت انساني و اسالمي مردم منطقه را محو مي کند. شيوه مورد نظر ما، شيوه همکاري و هماهنگي ملت ها 

و دولت هاي منطقه براساس موازین شناخته شده و مقبول جهاني و بين المللي است. « رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

شرکت در کنفرانس بین المللی خلیج فارس
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سالن دفتر مطالعات ]وزارت امور خارجه[ مدیران آنجا معرفي شدند. پيشنهاد کردم که 
نمایشگاهي دائمي براي کتاب هاي قابل نشر دفتر، همان جا برپا شود. 

بيروت غربي »رینيه معوض« رئيس جمهور جدید  انفجار بمبي در  با  خبر رسيد که 
از  نرفتم و  به جلسه هيأت دولت  داد.  لبنان کشته شده است1. دکتر والیتي توضيحاتي 

همانجا به خانه رفتم. کارها را به منزل بردم و تا آخر شب انجام دادم.

پنجشنبه 2 آذر        23 ربیع الثاني 1410                   23 نوامبر  1989

ساعت هفت و نيم به دفترم رسيدم. کارها را انجام دادم. ساعت نه صبح  براي شرکت در 
مراسم شروع هفته بسيج با هلي کوپتر به محل مرقد امام رفتم. عده زیادي از فرماندهان 
پایگاه ها و نواحي بودند و احساسات پرشوري اظهار کردند. صحبت کوتاهي براي آنها 
تعزیرات  حدود  و  جاري  مسائل  درباره  آمد.  حبيبي  دکتر  برگشتم.  دفترم  به  نمودم2. 

حکومتي مذاکره کردیم. عصر پس از استراحت احساس کردم؛ چشمم ناراحت است. 
با ناراحتي چشم و خارش صورت در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شرکت کردم، 

1- » رینيه معوض« 64 ساله که 17 روز پيش در پي توافق نمایندگان پارلمان لبنان در طایف عربستان به ریاست جمهوري این کشور انتخاب شده بود، 

هنگامي که از مراسم جشن سالگرد استقالل لبنان بازمي گشت، براثر انفجار 250 کيلو ماده منفجره که در کنار خيابان کار گذاشته شده بود، کشته شد. 

پانزده نفر دیگر از جمله ده محافظ او که شش نفرشان سوري بودند، کشته شدند. پس از کنفرانس طایف، طرفداران ژنرال ميشل عون بارها نمایندگان 

پارلمان و معوض را به مرگ تهدید کرده بودند. سه عضو خانواده معوض نيز در انفجار کشته و حداقل 36 نفر دیگر مجروح شدند. حافظ اسد رئيس 

جمهور سوریه قتل معوض را محکوم کرد و یک هفته عزاي عمومي در سوریه اعالم شد. در پي این ترور، آقاي الياس هراوي به ریاست جمهوري 

لبنان انتخاب گردید.

2- هشتمين گردهمایي سراسري فرماندهان بسيج مستضعفان، با پيام آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب که توسط آقاي عبداهلل نوري قرائت شد، کار 

خود را آغاز کرد. آقاي هاشمي در سخنان خود، ضمن تجليل از ایثارگري بسيجيان، بسيج را به عنوان واژه اي جا افتاده در فرهنگ جهان برشمرد و گفت: 

» امروز در فرهنگ انقالب اسالمي، بسيج جاي واالیي دارد و این به خاطر پشتوانه اي است که از انسان هاي صالح و مجاهد و ایثارگر دارد. ما این افتخار 

را از رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي داریم که این ابتکار را اول انقالب به کار گرفتند و راه ورود صالحان جامعه را به ميدان تالش و کوشش و ایثار و 

سازندگي باز کردند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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دو سه ساعت با ناراحتي در جلسه بودم و دیگر نتوانستم به کار ادامه دهم. به منزل رفتم. 
فاطي را از بيمارستان آورده بودند. حال خود و فرزندش علي خوب بود، ولي به خاطر 

احتمال سرایت مرض چشمم، از گفتن اذان و اقامه در گوش بچه خودداري شد. 

شرکت در مراسم هفته بسیج
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دکتر  شوهرش  کرد.  تجویز  قطره اي  بود،  فاطي  همراه  که  منصوریان  دکتر  خانم 
دکتر  همراه  جزایري  دکتر  سپس  آورد.  حساسيت  ضد  قرص هاي  و  آمد  ابوسعيدي 

هاشمي رئيس شوراي پزشکي آمد. قطره هاي ضد حساسيت تجویز کردند.
آخر شب دکتر احمدیان آمد و معاینه کرد و احتمال ویروس یا باکتري را هم داد. 
شب با ناراحتي و با قرص واليوم خوابيدم. بارها از قطره ضدالتهاب استفاده کردم. احتمال 

اینکه چيزي در مراسم بسيج در کنار مرقد امام سرایت کرده باشد، وجود دارد. 

جمعه 3 آذر        24 ربیع الثاني 1410                      24 نوامبر  1989

در منزل بودم. امروز را با استراحت مطلق گذراندم. معالجه محدود به استفاده از قطره ها 
و مصرف آب ميوه و هندوانه بود. شب حالم بهتر بود، ولي علت عارضه نامکشوف ماند. 

رفت و آمد در خانه هم براي دیدن فاطي زیاد بود. 

شنبه 4 آذر        25 ربیع الثاني 1410                          25 نوامبر  1989

وضع چشمم بهتر بود. قرمزي و اشک ریزي کم شده، ولي رنگ صورت و چشمم عادي 
نشده.ساعت هشت ونيم  به دفترم آمدم. با فشار کمتري کار کردم. کارهاي عقب مانده 

انجام شد. 
مشکالت،  و  وظایف  و  بازرگاني  وزارت  درباره  آمد.  وهاجي  ]عبدالحسين[  آقاي 
مذاکره طوالني داشتم: یک ونيم ساعت. به توافق رسيدیم،  به جز کاالهائي که دولت 
بتواند تهيه و به قيمت مناسب به مردم برساند، بقيه کاالها را آزاد کنيم. نگراني از فشار 

تقاضا روي ارز است. آقاي وهاجي پيشنهاد گرفتن سود بازرگاني هم دارد. 
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تازه اي  حرف  دادند؛  را  کارها  گزارش  و  آمدند  اتمي  انرژي  سازمان  مسئوالن 
نداشتند. آقاي ]حسين[ محلوجي ]وزیر معادن و فلزات[، تلفني از بازداشت بي رویه یکي 
نان مطالبي  بينا درباره  تعزیرات حکومتي گله داشت. آقاي توکلي  از مدیرانش توسط 

داشت. 
عصر شوراي عالي امنيت ملي، اولين جلسه خود را تشکيل داد. همه اعضاء آمدند. 

آئين نامه داخلي تصویب شد. تشکيل شوراي اطالعات هم تصویب گردید1. 
جلسه سران سه قوه را لغو کردیم. آقاي ]عبداهلل[ نوري ]وزیرکشور[ آمد. گزارش 
سفر به پاکستان را داد. خيلي راضي است و مطابق معمول کساني که سفر مي کنند، توصيه 
به تحکيم روابط مي کند. از اینکه بدون اجازه رهبري پيام ایشان را داده، مورد اعتراض 
آقاي خامنه اي قرار گرفته. اما ایشان مي گوید سالم ابالغ کرده و نه پيام و برخالف واقع 
در اخبار ابالغ پيام آمده. توصيه به دعوت از خانم بي نظير بوتو ]نخست وزیر پاکستان[ 

دارد. 
پاسداران  از  نفر  دو  معلوم شد  نيست.  عادي  هنوز وضع چشمم  رفتم.  خانه  به  شب 
محافظ که همراه من در مراسم بسيج بوده اند و کنار من در هنگام سخنراني ایستاده بودند، 

چشمشمان  مثل من ناراحت شده. موضوع قابل پيگيري است.

1- اعضاي شوراي عالي امنيت ملي عبارت بودند از: آقایان رئيس جمهور، حاج سيد احمد خميني و حسن روحاني نمایندگان رهبر معظم انقالب، 

محمد یزدي رئيس قوه قضائيه، مهدي کروبي رئيس مجلس شوراي اسالمي، سيد حسن فيروزآبادی رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، علی 

اکبر والیتی، عبداهلل نوری و علی فالحيان وزراي امور خارجه، کشور، اطالعات و مسعود روغنی زنجانی رئيس سازمان برنامه و بودجه. براساس اصل 

یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقالب اسالمي و تماميت ارضي و حاکميت 

ملي به ریاست رئيس جمهور تشکيل مي گردد. وظایف این شورا تعيين سياست هاي دفاعي، امنيتي کشور در محدوده سياست هاي کلي تعيين شده از 

طرف مقام رهبري، هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطالعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابيرکلي دفاعي، امنيتي و بهره گيري 

از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با  تهدیدهاي داخلي و خارجي مي باشد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، پس از تأیيد مقام رهبري قابل 

اجراست. براساس این اصل قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظایف خود، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور 

تشکيل مي دهد که ریاست هر یک از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور یا یکي از اعضاي شوراي عالي است که از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود. 

حدود اختيارات و وظایف شوراهاي فرعي را قانون معين مي کند و تشکيالت آنها به تصویب شوراي عالي مي رسد.



431

یکشنبه 5 آذر        26 ربیع الثاني 1410                   26 نوامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم. پاسداران در راه توضيح دادند که چند نفر از 
محافظان که در جایگاه با من بوده اند و بعضي از حضار آنجا، مثل من دچار خرابي چشم 

شده اند و احتمال حرکت موذیانه اي را بعيد نمي دانند؛ قرار شد پيگيري شود. 
آقاي محسن رضایي آمد. عازم کره شمالي است. مشورت کرد و خواست محسن 
هم همراه او باشد. آقاي ]ابراهيم[ رئيسي دادستان انقالب آمد. درباره تعزیرات حکومتي 
و مبارزه با منکرات و اموال توقيفي بالتکليف نظراتي داشت و مشورت کرد و به نتيجه 
رسيدیم. به نظرم آمد عاقل و معتدل است. جمعي از جانبازان قبول شده در دانشگاه ها 
همراه جمعي از بسيجيان آمدند؛ براي آنها صحبت شد1. دستور کار جلسه مجمع تشخيص 

مصلحت را با آقاي ميرمحمدي تعيين کردم. 
بازرگاني  تهيه کاالي وزارت  از مراکز  در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. وزرا 
اظهار عدم رضایت کردند و رأي به حذف و لغو قانون قيمت گذاري اجناس وارداتي 

توسط این مراکز دادند. 
شب با آیت اهلل خامنه اي جلسه داشتيم. راجع به ضعف هاي مرکز تهيه و توزیع کاال 

1- در این دیدار آقاي هاشمي، بسيجيان و جانبازان را نمونه انسان هاي مورد نظر و خواست اسالم معرفي کرد و از نقش چشمگير آنان در دوران انقالب 

اسالمي و جنگ تحميلي تقدیر کرد. ایشان با اشاره به لزوم شناخت شخصيت واقعي جانبازان گفت: » از دید انسان هاي معمولي، زندگي مخلوطي از 

خوبي ها و بدي ها است و تنها عرفا هستند که مي توانند همه چيز را خوب ببينند و این احتياج به معرفت خيلي باالیي دارد که یک انسان با خداوند و 

حقيقت هستي، آن چنان نزدیک باشد که بتواند از پوسته ظواهر سطحي عبور کند و این جور آدمها هم در تاریخ زیاد نيستند. گرچه جانبازان عزیز از 

نظر جسماني با مشکالتي روبرو هستند، آنها با این ایثار مي توانند به مقام عرفا دست یابند و باید مواظب باشند که همواره روحيه ارتباط با خدا را حفظ 

کنند و این چيزي است که دیگران از آن محرومند و شاید مایه هایي از عرفان داشته اند که داوطلبانه این سرنوشت را انتخاب کرده اند. اگر تمام امکانات 

کشور جمع شود نمي تواند جوابگوي استحقاق بسيجيان و جانبازان باشد.« ایشان با اشاره به تشکيل تعاوني هاي رزمندگان و لزوم شرکت فعال نيروهاي 

بسيجي و رزمنده در دوران سازندگي اظهار داشت: » بسيجيان سلحشور باید با همان روحيه بسيجي که در طول هشت سال دفاع مقدس از خود نشان 

دادند، در ميدان سازندگي کشور نيز وارد شوند و در عرصه کار و توليد نقش سازنده خویش را ایفا نمایند.« در این مالقات، مسئول مجتمع آموزشي 

جانبازان، ضمن ارائه گزارشي از عملکرد آموزشي این مجتمع گفت: » تاکنون 150 تن از جانبازان باالي 70 درصد این مجتمع در دانشگاه هاي کشور 

پذیرفته شده اند «. 
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و ضررهاي آن و همچنين در مورد پخش خبر ابالغ پيام به رئيس جمهور ]پاکستان[ از 
تعزیرات و  ایشان شده و موضوع  ناراحتي  باعث  پاکستان که  طرف آقاي خامنه اي در 

آزادسازي ورود اقالمي که دولت آنها را  نمي آورد،  صحبت شد. 
دکتر  آقاي  دادم.  انجام  را  کارها  شب  یازده  تا  و  برگشتم  دفترم  به  ونيم  نه  ساعت 
]سيدحميد[ سجادي براي معاینه چشمم آمد. اثري از مرض ندید. قرار شد براي معاینه 

بيشتر به مطب برویم.

دوشنبه 6 آذر        27 ربیع الثاني 1410                     27 نوامبر  1989

بعد از نماز تا ساعت ده صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. اعضاي کميسيون کار و امور 
اجتماعی مجلس آمدند و درباره الیحه کار چاره جوئي کردند1. شوراي نگهبان بسياري 
از مواد مصوبه مجلس را رد کرده و تفاهم ندارند. قرار است براي تعيين تکليف به مجمع 

تشخيص مصلحت بياید. آنها درباره چاره اندیشي براي بيکاران گفتند. 
نيروی  ]فرمانده  شمخاني  آقاي  آمدند.  ارتش  دریایي  نيروي  پرسنل  و  فرماندهان 
دریایی[ صحبت کوتاهي داشت و سپس من مفصاًل براي آنها صحبت کردم و از آثار 
خوب تعيين آقاي شمخاني در سمت فرماندهي نداجا  ]= نيروی دریایی ارتش[ گفتم2. 

1- اعضاي کميسيون کار و امور اجتماعي مجلس سوم عبارت بودند از: آقایان: سيد فخرالدین هاشمي )رئيس(، نادر کاووسي و محمدرضا باهنر )نواب 

رئيس(، احمد طاها و بخشعلي رحيم نژاد )منشي( جواد حسين زاده )مخبر( و صالح روحاني زاده )عضو(

2- در آستانه هفتم آذر سالروز حماسه ناوچه پيکان و روز نيروي دریایي، دریادار شمخاني فرمانده نيروي دریایي ارتش،  به اتفاق فرماندهان، رئيس 

اداره عقيدتي سياسي و جمعي از پرسنل این نيرو با ایشان دیدار کردند. در این دیدار ابتدا آقای شمخاني گزارشي از عملکرد نيروي دریایي در دوران 

دفاع مقدس ارائه داد و از پرسنل ناوچه پيکان که در 7 آذرماه 1359 همراه با دیگر پرسنل این نيرو باعث اضمحالل نيروي دریایي ارتش عراق شدند، 

تجليل کرد. سپس آقاي هاشمي طي سخناني انتصاب دریادار شمخاني به سمت فرمانده نيروي دریایي را یکي از اقدامات خردمندانه رهبر معظم انقالب 

خواند و آن را به تمامي پرسنل نيروي دریایي تبریک گفت. رئيس جمهور افزود: » این انتصاب با توجه به آشنایي فرمانده معظم کل قوا از وضع نيروهاي 

مسلح صورت گرفته و این تدبير در هماهنگي و استفاده از امکانات نيروهاي دریایي ارتش و سپاه، بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود. « ایشان با اشاره به این 

مطلب که یکي از کارهاي مهم خود در مسئوليت اجرایي را تقویت سریع نيروي دریایي مي داند، اظهار داشت: » خليج فارس منطقه مهمي است و 
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آقاي ]گودرز[ افتخار جهرمي ]نماینده ایران در دادگاه الهه[ آمد. او عازم الهه است. 
درباره مسائل الهه و دعاوي مطروحه مشورت کرد و نظرات را گرفت. آقاي دکتر حبيبي 
نانوائي ها و راه حل  هاي پيشنهادي صحبت شد. محسن آمد.  آمد. درباره حل مشکل  
گزارش تحقيق ]بازرسی ویژه[ درباره مراکز تهيه و توزیع کاالها را داد. در شوراي اقتصاد 

وضع مالي دولت بررسي و توسعه بورس اوراق بهادار تأیيد شد1. 

به همين لحاظ برنامه هاي وسيعي براي تقویت، انسجام و کارایي بيشتر این نيرو در دست اقدام است. خوشبختانه به ابزاري دست پيدا کرده ایم که برد 

امکانات نيروي دریایي را بيشتر مي کند و بعد جدیدي را در این نيرو مي گشاید که قباًل وجود نداشته است. در طول جنگ با تالش و مجاهدت پرسنل 

شجاع و فداکار نيروي دریایي، آن امنيت نسبي که انتظار مي رفت در خليج فارس براي عبور کاروان هاي حامل نفت، کاالهاي اساسي و حتي کارهاي 

صيادي بوجود آمد و بسياري از امکانات با ارزش ما در خليج فارس محفوظ ماند. با بهره گيري از امکانات فراواني که در نيروي دریایي ارتش به ویژه 

در بعد آموزشي آن وجود دارد و همچنين ترکيب با نيروي تفنگدار دریایي سپاه، مدل جدیدي از سازمان رزم دریایي به وجود خواهد آمد که در دنيا 

سابقه ندارد. نقاط مهم و استراتژیک در خليج فارس در دست شماست و همين موقعيت برتر سرزميني با امکانات و ابتکارات شما، ضامن حفظ ثبات و 

امنيت در خليج فارس و جلوگيري از آتش افروزي  دشمنان در این منطقه خواهد بود.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- در این جلسه، سياست هاي سالم سازي ساختار اقتصادي کشور و گزارش جامع بانک مرکزي در زمينه اهداف، روش و عملکرد سازمان بورس 
اورا ق بهادار مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات الزم در جهت هر چه فعال تر نمودن این بورس اتخاذ گردید. براساس تصميمات متخذه، مقرر 

دیدار با پرسنل نیروی دریایی
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شب به بيمارستان لبافي نژاد رفتم. دکتر سجادي چشمم را معاینه کرد. نظر داد که 
عارضه اخير در اثر نور پروژکتورهاي فيلمبرداري بروز کرده است و از لحاظ عمومي 
چشمم را سالم دیده و نمره عينک را نيم نمره تعيين کرد. او گفت از دوران کودکي 
یک سوختگي کوچک در چشم راست پدید آمده که به احتمال قوي در اثر نگاه کردن 

به خورشيد هنگام خورشيد گرفتگي بوده است.

سه شنبه 7 آذر        28 ربیع الثاني 1410                  28 نوامبر  1989

امور  براي  ميرزاده  ]حميد[  آقاي  نه صبح  ساعت  رسيدم.  مجلس  به  ونيم  هفت  ساعت 
کاندیداهاي  درباره  مشورت  براي  نوري  ناطق  ]علی اکبر[  آقاي  آمد.   کشور  اجرایي 

انتخابات مجلس آمد. 
گروهي از مدیران نمایشگاه اخيرمان در باکو - آذربایجان شوروي - از زمينه وسيع 
فروش فرآورده ها گفتند. آنها براي رفع موانع استمداد کردند. رئيس نساجي مازندران 
آمد و  نمونه اي از محصوالت جدید نساجي را آورد؛ کيفيت خوبي دارد. عقد ازدواج 

یکي از سپاهيان را بستم. 
آقاي ]عبدالمجيد[ معادیخواه ]رئيس بنياد تاریخ انقالب اسالمی[ آمد. براي تدوین 
بایگاني هاي راکد وزارتخانه ها داشت. ظهر محسن  از  استفاده  پيشنهادی درباره  تاریخ، 
آمد و درباره مسائل الستيک خودروها مطالبي داشت. در خصوص استفاده از کارت هاي 
اعتباري براي عموم به منظور تسهيل کار مردم و جذب پول به بانک ها،  فکري ارائه کرد؛ 

شد سازمان هاي دولتي و عمومي نسبت به عرضه هر چه بيشتر سهام واحدهاي تحت پوشش خود در بورس اقدام کنند و در اسرع وقت با تطبيق شرایط 
شرکت هاي مزبور با شرایط پذیرش بورس، امکان پذیرش هر چه بيشتر شرکت ها را در بورس فراهم نمایند. همچنين مقرر گردید که سهام شرکت هاي 
کشت و صنعت و واحدهاي کشاورزي مکانيزه، جهت عرضه در بورس پذیرفته شود. در ادامه، شوراي اقتصاد به منظور فراهم آوردن زمينه هاي مناسب 
جهت افزایش حجم معامالت در بورس، مقرر نمود که اصالحات پيشنهادي در قوانين مالياتي، تجارت، حسابرسي و قانون بورس جهت تقدیم به مجلس 
شوراي اسالمي به هيأت  دولت ارائه شود. در این جلسه تأکيد گردید که مسئولين ذیربط در جهت تعيين تکليف سهامداران جزء در شرکت هاي ملي 

شده، اقدامات قانوني الزم را  به  عمل آورند.
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به رئيس بانک مرکزي تذکر دادم. گفت در این خصوص چند طرح در دست مطالعه 
است. 

عصر شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي جلسه داشت. گفتند که تعداد زیادي از 
نوجوانان الزم التعليم بي سواد مانده اند و ضرورت دارد یک حرکت سریع براي باسواد 
کردن آنها انجام شود.پيشنهاد کردم که دوره تعطيل تابستاني مدارس، با بسيج نيروهاي 
آموزشي و با استفاده از فضاي مدارس، آنها را با سواد کنيم. قرار شد طرح اجرایي را 

بياورند. 
]نهاد  استراتژیک  تحقيقات  مرکز  طرح  آمد.  خوئيني ها  موسوي  ]سيدمحمد[  آقاي 
مجمع  جلسه  شب  کرد.  استمداد  امکانات  و  محل  براي  و  آورد  را  جمهوری[  ریاست 
تشخيص مصلحت داشتيم. قرار شده قرارداد معامله تسليحاتي با روسيه به جاي تصویب 
در مجلس، در مجمع تصویب شود؛ چون الزم است سّري باشد. دیر وقت به خانه رفتم.

چهارشنبه 8 آذر       29 ربیع الثاني 1410                29 نوامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. ]آقای عيسی کالنتری[ وزیر کشاورزي و رئيس 
و  آمدند  رشاد  آقاي  جدید  مدیریت  توجيه  منظور  به  کارون  صنعت  و  کشت  مجتمع 

درباره وضع آنجا توضيح دادند.
به وزارت  نسبت  اخير من در دولت  از عتاب  ]وزیر اطالعات[ آمد.  آقاي فالحيان 
بود؛  ناراحت  مربوطه  وزراي  با  هماهنگي  بدون  مدیران،  بازداشت   مورد  در  اطالعات 

تأکيد بر ضرورت هماهنگي نمودم. 
آقاي محمد صادق حسيني آمد و راجع به فلسطيني ها و لبنان گفت. مدیران اطالعات 
و  ناراحتي  باعث  که  فوالد  گروه  مدیر  بازداشت  مورد  در  خود  عملکرد  توجيه  براي 
اعتراض آقاي محلوجي شده، آمدند. آقاي زنگنه ]وزیر نيرو[ آمد و توضيحاتي درباره 
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برنامه هاي وزارت و مسأله استفاده از نيروي گرماي درون زمين و نيازهاي ارزي و قيمت 
برق داد. 

عصر هيأت دولت جلسه داشت. درباره تعزیرات حکومتي بخش دولتي بحث و قرار 
شد با هماهنگي وزراء اجرا شود. درباره تسهيالت بيشتر براي تشویق صادرات صنعتي 
بحث و  به کميسيون ارسال شد1. شب براي انجام کارهاي زیادي که داشتيم، در مجلس 

ماندم.

پنجشنبه 9 آذر        1 جمادي االول 1410             30 نوامبر  1989

بعد از نماز به اخبار رادیو فارسي ]صدای[ آمریکا گوش دادم. بيشتر برنامه هایش مطابق 
معمول درباره تزلزل مارکسيسم و پشت کردن کشورهاي اروپاي شرقي به مارکسيسم 
از مسائل مهم تاریخي  برنامه ریزي شده  عمل مي کند. حقيقتاً  است. در این خصوص 

است. و نيز شکست حزب کنگره در هندوستان. 
بسيج طالب و دانشجویان آمدند. اجتماع پرشوري داشتند. گزارش دادند و من هم 

1- در جلسه هيأت وزیران، پيشنهاد وزارت بازرگاني در خصوص معافيت بخشي از توليدات صنایع دستي کشور از سپردن پيمان ارزي به تصویب رسيد. 

در ميان کاالهاي مشمول معافيت که در 16 سرفصل آورده شده، انواع سراميک و شيشه نقشدار، انواع گيوه و جاجيم، سوزن دوزي و پارچه دستباف 

و انواع مصنوعات مسي و برنجي چکشي یا قلمزده و انواع مينا و مينياتور و تابلو معرق وجود دارد. در همين جلسه پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در 

خصوص معافيت 33 قلم از مواد معدني غيرفلزي صادراتي از پيمان ارزي و تخفيف پيمان به ميزان 50 درصد در مورد 15 قلم دیگر از مواد معدني 

غيرفلزي نيز به تصویب هيأت وزیران رسيد. برخي از مواد معدني صادراتي که به طور کامل از سپردن پيمان ارزي معاف گردیده اند پودر باریت، پودر 

نبتونيت، ذغال سنگ حرارتي، شن و ماسه طبيعي و نمک آبي و نمک معدني، گچ و آهک خام و پودر اعالم شده و در فهرست 15 گانه مواردي که از 

60 درصد تخفيف در پيمان استفاده خواهند کرد، انواع سنگ مرمر، مرمریت، برید و وکوپ، انواع سنگ تراورتن سفيد و الوان وجود دارد. در مواردي 

که معافيت کامل مورد تصویب قرار گرفته است براي هر تن مواد معدني صادراتي، مبلغ 500 ریال اخذ خواهد شد. پيشنهاد وزارت صنایع سنگين در 

خصوص ایجاد تسهيالت بيشتر در جهت توسعه صادرات توليدات صنعت سنگين کشور، مورد تصویب قرار گرفت. مطابق این مصوبه صادرکنندگان 

توليدات صنعت سنگين کشور مي توانند فقط با سپردن پيمان ارزي، معادل یک تا 1/2 برابر ميزان ارزبري مستقيم کاالهاي توليدي، حسب نوع توليد که 

توسط وزارت صنایع سنگين می شود، اقدام کنند.
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مفصاًل صحبت کردم1. آقاي ]عليرضا[ افشار و ]محمدباقر[ ذوالقدر آمدند. درباره حضور 
بسيج در دانشگاه ها صحبت کردند. قرار شد در شوراي انقالب فرهنگي مطرح شود. 

آقاي ]اصغر[ ابراهيمي ]مدیرعامل شرکت متروی تهران[ آمد. گزارش پيشرفت کار 
مترو را داد و براي تهيه مخارج ارزي و ریالي استمداد کرد. آقاي ]عبداهلل[ نوري وزیر 

کشور آمد.  نظراتي درباره پيش نویس قانون مبارزه با منکرات دادم. 
1- در ششمين روز از هفته بسيج، جمع کثيري از دانشجویان و طالب بسيجي با  آقاي هاشمي دیدار کردند. در این دیدار ابتدا گزارش  فعاليت هاي 

بسيج طالب و دانشجویان به  رئيس جمهور ارائه گردید. سپس ایشان ضمن خوشامدگویي به بسيجيان اظهار داشت:  »اجتماع شما سه عنوان بسيج، طلبه 

و دانشجو که جزو شریف ترین عناوین فرهنگي، نظامي و سياسي است را در خود دارد و این تشکل بيشترین تحول را در جامعه داشته و از لحاظ تالش 

و تقدس نيز سابقه زیادي دارد. اگر شما موفق شوید این سه عنوان را به صورت متشکل و منسجم و فعال در تاریخ نگه دارید، محور بسيار خوبي براي 

جذب نيروهاي صالح و با نشاط براي خدمت و دفاع از انقالب اسالمي خواهيد بود. گرچه کل شهدا مایه افتخارند، اما شهداي حوزه و دانشگاه در 

شرایطي که مي توانستند خودشان را سرگرم تحصيل و تدریس نگه دارند، داوطلبانه همه چيز را پشت سر گذاشتند و با شور و حماسه و عشق و عالقه 

به ميدان هاي نبرد رفتند، مایه افتخار بيشتر است. محيط هاي سالم، الهي، عرفاني و پرطراوت حوزه هاي علميه و دانشگاه ها در دوران جنگ عموميت پيدا 

کرد و جامعه ما را معطر ساخت و شکل بسيج به خود گرفت و اکنون این سرمایه بسيار عظيم اسالمي، انقالبي در اختيار انقالب و جمهوري اسالمي است 

که تبلور آن در قشر شماست و باید این گروه را منسجم تر کنند  و با اقدامات فرهنگي، نوجواناني را که مي خواهند به این قلمرو ملحق شوند،  جذب 

نمایيد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

دیدار با دانشجویان و طالب بسیجی
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آقاي ]سيدعباس[ موسوی  نماینده ایذه آمد و گزارش حادثه اخير در این شهر  را داد 
که در درگيري بين کميته و یکي از عشيره ها، هشت نفر کشته شدند. بحمداهلل این فتنه 
تمام شده. ]دکتر فتحی شتوان[ وزیر صنایع استراتژیک ليبي آمد1. مذاکرات دوستانه و 

گزارش گونه بود. 

جمعه 10 آذر        2 جمادي االول 1410                 1 دسامبر  1989

دیشب گرفتار تب و لرز خفيفي شدم، لذا امروز قرار بازدید از مترو تهران را لغو کردیم.  
به استراحت  بيشتر وقتم   التهاب چشم لغو شد. در منزل ماندم و  هفته قبل هم به خاطر 
گذشت. بستگان براي دیدن فاطي مي آیند. از اول غروب باران گرفت؛ امسال در تهران 

خيلي کم باران آمده است. 
خانم  عليه  نظاميان  کودتاي  خواندم.  را  باقيمانده  گزارش هاي  از  مقداري  شب 
]کورازون[ اکينو رئيس جمهور فليپين در صدر است. کودتا ناموفق بوده. آمریکایي ها به 

کمک اکينو از نيروي نظامي خودشان استفاده کرده اند2. 

1- در این دیدار که آقاي نژاد حسينيان وزیر صنایع سنگين نيز حضور داشت، وزیر صنایع استراتژیک ليبي، گزارشي از برگزاري دومين کميسيون 

به لزوم  اشاره  با  او  فيمابين دانست.  به دست آمده را گامي در جهت توسعه روابط و همکاري هاي  نتایج  ارائه داد و  بين دو کشور  اقتصادي  مشترک 

همکاري بين کشورهاي اسالمي، خواستار گسترش روابط اقتصادي به موازات توسعه روابط سياسي بين دو کشور مسلمان ایران و ليبي شد. وزیر صنایع 

استراتژیک ليبي همچنين با اشاره به فقدان امام خميني )ره(گفت: » ملت مسلمان ليبي سخت تحت تأثير درگذشت امام خميني قرار گرفت، اما مطمئن 

است که خط اسالم انقالبي در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.« سپس آقاي هاشمي بر توسعه روابط تأکيد کرد و اظهار داشت: » ما همواره بر تعميق 

و گسترش روابط با کشورهاي اسالمي و انقالبي تأکيد داشته ایم.« ایشان با ا اشاره به لزوم همبستگي و ارتباط هر چه بيشتر بين کشورهاي اسالمي در 

مقطع کنوني، اظهار اميدواري کرد که سفر وزیر صنایع استراتژیک ليبي آغاز مرحله جدیدي از همکاري هاي همه جانبه دو کشور ایران و ليبي باشد. 

2- نيروهاي مخالف دولت فيليپين با تسخير چند پادگان نظامي در روز جمعه اقدام به کودتا عليه رئيس جمهور این کشور نمودند. این هفتمين کودتا عليه 

وي طي چهار سال گذشته بود. کودتا پس از چند ساعت درگيري، با کمک جت هاي فانتوم آمریکایي با شکست مواجه شد و شورشيان از محل هاي 

اشغال شده بيرون رانده شدند و یا  فرار کردند. آنها یک ایستگاه تلویزیوني و یک پایگاه هوایي را نيز اشغال کرده بودند. نبرد بين نيروهاي مخالف 

و نيروهاي دولتي سپيده دم جمعه به پایان رسيد. صليب سرخ اعالم کرد که 16 نفر از جمله شش سرباز در جریان کودتا کشته و 50 نفر زخمي شدند.
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شنبه 11 آذر       3 جمادي االول 1410                    2 دسامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح محسن به خانه آمد. گزارش سفر به خوزستان و مناطق نفت خيز 
جنوب و علت کم شدن توليد نفت و راهکار باال رفتن آن را گفت. از او خواستم وضعيت 
سازمان عمران قزوین را نيز بررسي کند. همراه محسن رضایي عازم کره شمالي است. به 
دفترم آمدم. آقاي جليل بشارتي ]رئيس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری[ آمد. 

گزارش سفر به خلخال و نيازهاي آنها را گفت. 
آقاي ]عبداهلل[  نوري وزیر کشور آمد. مسائل شهرداري تهران و استانداري خوزستان 
و اصفهان و برنامه کنترل افاغنه را مطرح کرد. پس از مقداري بحث به جلسه بعد موکول 

شد. 
داد.  کار  شيوه  و  از وضع  آمد. گزارشي  تعزیرات حکومتي  مسئول  مشایخي  آقاي 
و  مناسب  برخورد  و  مقررات  حدود  مراعات  بر  تأکيد  دادم.  اعتماد  کارش  به  نسبت 
هماهنگي با وزرا نمودم. آقاي وهاجي ]وزیر بازرگانی[ آمد و راجع به کيفيت تعامل با 
اصناف مطالبي داشت. آنها با اصناف اختالف دارند. تأکيد بر مراعات قانون در رابطه 
با اصناف نمودم. از اینکه یک ماه پس از تصویب انتقال قطعات یدکي اقدامي نکرده، 

انتقاد کردم. 
آقاي محسن رضایي براي خداحافظي سفر کره آمد. آقاي ]علی محمد[ بشارتي از 
وزارت خارجه تلفن کرد و در خصوص کيفيت برخورد با اختالف وزیر دفاع و سپاه 
سئوال کرد که سپاه براي گرفتن اجازه سفر، مي خواهد وزارت را دور بزند. ]سيدمحمد[ 

ميرمحمدي و ]نبی اهلل[ مهاجري آمدند و برنامه سفر به خوزستان را ارائه کردند. 
آقاي ]سيد حسن[ طاهري خرم آبادي آمد. از برنامه هاي دولت اظهار تشکر نمود و 
انتخابات کوهدشت  در موارد محتمل کارشکني مخالفان تذکراتي داد و در خصوص 

تذکر داد. از امام جمعه اراک پيغام براي تعویض استاندار آورد. 
دکتر]سيد محمدرضا[ هاشمي ]گلپایگانی[ براي برنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
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آمد. آقایان نوربخش و عادلي براي توضيح سياست جدید ارزي آمدند که تصویب شد. 
در این فرض مقداري از نيازهاي مسافران، دانشجویان، مریض ها و کاالها به قيمت شناور 

داده مي شود و به کساني که طرح ارز آفرین دارند، وام دو ساله داده مي شود. 
لبنان صحبت  با احمدآقا مهمان رهبري بودیم. در مورد همين برنامه و مسائل  شب 
شد. قرار شد با موافقت آیت اهلل خامنه اي، ماليات امالک مرقد امام بخشيده شود. شب 

به خانه رفتم. 

یکشنبه 12 آذر       4 جمادي االول 1410                  3 دسامبر  1989

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم آمدم. تا ساعت نه کارها را انجام دادم. در گزارش ها 
تداوم درگيري ها در  مالت1 و  ناو در ساحل  بر عرشه  مالقات سران شوروي و آمریکا 
فيليپين در صدر است. پرستاران به  مالقات آمدند. ]آقای ایرج فاضل[ وزیر بهداشت و 

یک پرستار صحبت کردند و من هم صحبت نمودم2.

1- مذاکرات جورج بوش و ميخائيل گورباچف، سران ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهير شوروي بر روي کشتي ماکسيم گورکي، بيش از پنج 

ساعت به طول انجاميد. در این مالقات، آقاي بوش یک سري پيشنهادهاي اساسي در زمينه اقتصاد و سياست، براي پيشرفت در روابط دو کشور به آقاي 

گورباچف ارائه داد. گورباچف نيز در ضيافت ناهاري که به ا فتخار بوش برگزار شده بود، از اثرات سياست پروستریکا بر سيستم شوروي سخن گفت 

و بوش خاطرنشان ساخت که آمریکا اميدوار است گورباچف در اعمال سياست هاي خود موفق شود. 

2- آقاي هاشمي شغل پرستاري را مقامي بسيار عالي توصيف نمود و گفت: »پرستاران کساني هستند که عاطفه، احساس و روحيه درک رنج دیگران را 

دارند و تمایل به خدمت کردن به انسان ها و کاستن از ناراحتي ها در وجود آنهاست و پرستاران با چنين روحيه اي به این شغل روي مي آورند.  سختي هاي 

به مقاومت و شخصيت مقاوم دارد. اگرچه خدمات  نياز  با رنج و درد و مشکالت جسمي است،  با ظرافت شغل پرستاري در محيطي که همراه  توأم 

پرستاران، جوابگوي نياز روحي خود آنهاست، اما کار کردن در این ميدان به انسان هاي واال و صالح با روحيه اسالمي انساني - نياز دارد که تحقيقاً چنين 

انسان هاي فداکاري، مورد احترام جامعه نيز مي باشند. خوشبختانه روند حرکت در این حرفه مقدس پس از پيروزي انقالب اسالمي با همت و تالش 

پرستاران و مسئولين، به سمت درستي در جریان است، به طوري که امروز شاهد هستيم که این شغل شریف، جایگاه معنوي و انساني خود را بازیافته 

است«. ایشان با اشاره به مشکالت شغلي پرستاران اظهار اميدواري کرد که با تالش دولت و مجلس، مشکالت و توقعات به حق این قشر ایثارگر حل شود. 

رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.



441

 دکتر والیتي آمد. گزارش سفر به پنج کشور را داد و گفت سلطان قابوس ]پادشاه 
عمان[ وعده داده که تالش کند کشورهاي جنوب خليج فارس در رابطه با ایران و عراق 
حالت بي طرفي بگيرند و خبر اعالن قبلي در خصوص حاکميت عراق به شط العرب را 
تحریف شده خوانده و تقاضا کرده که ایران از مخالفان کشورهاي جنوب حمایت نکند. 
آقاي ]ابوالقاسم[ وافي ]یزدی[ آمد. براي همکاري با من در سمت مشاور در مورد 
حوزه ها و کار فرهنگي در دانشگاه اعالن آمادگي کرد و از عدم شرکت در دوره جاري 

مجلس، اظهار پشيماني کرد. گفتم با قوه قضائيه همکاري کند که بيشتر نياز دارند.
نمایندگان تبریز آمدند. پيشنهاد تعویض ]آقای اکبر پرهيزکار[ استاندار و ]آیت اهلل 
منطقه آزاد  ایجاد  استان و  براي طرح هاي  را داشتند و  تبریز  امام جمعه  مسلم ملکوتی[ 

تجاري در صوفيان استمداد کردند. 
دکتر ]حسن[ حبيبي آمد، براي امور جاري کشور صحبت شد. محسن آمد و درباره 
هيأت  دادم. گفتم که  توضيح  توضيح خواست؛  قزوین  و صنعت  بازرسي طرح کشت 
اعزامي به خوزستان به نتيجه رسيده که وسائل تسریع در باال بردن توليد نفت را در اختيار 

دیدار با جمعی از پرستاران
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بگذارند. جلسه هيأت دولت داشتيم. شب مهمان آیت اهلل خامنه اي بودیم. مسائل زیادي 
در هر دو برنامه در دستور داشتيم.

دوشنبه 13 آذر        5 جمادي االول 1410                4 دسامبر  1989

نه صبح کار کردم. در گزارش هاي خارجي مسأله اول تحوالت  تا ساعت  نماز  از  بعد 
آذربایجان  در  که  داد  اطالع  کشور  وزیر  است.  کمونيستي  کشورهاي  و  شرق  دنياي 
شوروي تظاهرات وسيعي شروع شده و شعار وحدت دو آذربایجان مي دهند و احتمال 
عبور مردم از مرز به شيوه عبور مردم از مرز و رفتن از برلن شرقي به غربي هست. آقاي 
]جليل[ بشارتي ]رئيس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری[ آمد.  راجع به نقاط 

محروم صحبت شد.
در  سيل  از  خبر  ميرزاده  ]حميد[  آقاي  مي بارد.  باران  داشتم.  مالقات  چند  ظهر  تا 
هلي کوپتر  اعزام  و  کمک  ارسال  براي  و  داد  دیگر  استان  چند  و  بوشهر  و  خوزستان 
استمداد نمود. عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت. تا مغرب درباره پيش فروش توليدات 

صنایع براي تحصيل ریال مذاکره شد؛  به جایي نرسيدیم. 
بعد از نماز مغرب براي ضيافت شام به مجلس رفتم. قرار بود آیت اهلل خامنه اي هم 

باشند که در لحظات آخر خبر دادند که سرماخوردگي دارند و نمي آیند. 
قبل از جلسه رسمي، در تاالر با نمایندگان مذاکرات متفرقه داشتيم. آقاي ]مهدی[ 
درباره  سئواالتي  نمایندگان  و  خيرمقدم گفت  اسالمی[  مجلس شورای  ]رئيس  کروبي 
فکر  در  که  شبهه هایي  بود؛  مفيد  دادم.  توضيحات  من  و  کردند  مطرح  پنجساله  برنامه 
بعضي از نمایندگان ایجاد کرده بودند، رفع کردم. سر ميز شام هم جمعي از نمایندگان 
مراجعه داشتند. معموالً از مذاکرات راضي و خوشحال بودند1. به خانه آمدم. دیر وقت 

1- در این مراسم که هيأت وزیران و برخي از مسئولين و کارشناسان اجرایي شرکت داشتند، پس از سخنان چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با 
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بود. امروز باران زیادي در تهران و اکثر شهرها آمده است.

سه شنبه 14 آذر       6 جمادي االول 1410               5 دسامبر  1989

بارندگي متوقف شده، ولي در خوزستان،  بوشهر،  چهارمحال و بختياري و کهکيلویه و 
بویراحمد، سيل خسارت وارد کرده است. به دفترم آمدم. تا ساعت نه کارها انجام دادم. 
فریدن  نمایندگان کازرون و  نژادیان و سيدعباس هدایتی[  باقری  ]آقایان محمدباقر 
آمدند و نيازهاي حوزه انتخابيه خود را گفتند و کمک خواستند. با آقایان ]اسداهلل[ بيات، 
]اسحاق[  و  زاده  مؤذن  ]مصطفی[  اصغرزاده،  ]ابراهيم[  موسوي الري،  ]سيدعبدالواحد[ 

برنامه پنجساله، آقاي هاشمي بخش هایي از این برنامه را براي نمایندگان تشریح نمود و به سئواالت آنان پاسخ داد. ایشان با اشاره به  بحث هاي نمایندگان 

گفت: » بسيار جلسه شيرین و پرباري بود و بحث هاي خوبي مطرح شد و من مایلم مجلس در نهایت آرامش و صميميت، این برنامه را بررسي کند و 

هر چه که در نهایت مجلس بدان رأي دهد، قابل احترام است. من شخصاً اميدوارم با رهنمودهاي شما نقاط ضعف این برنامه برطرف شود. بدیهي است 

که هيچ برنامه اي همه را راضي نمي کند و من انتظار ندارم همه شما از این برنامه استقبال کنيد، ولي همه شما مي دانيد که روي  برنامه، بيش از پنج سال 

کار شده و هم در مجلس و هم در ميان کارشناسان، روي آن بحث شده است. این یک برنامه بلندپروازانه نيست، بلکه برنامه اي واقع گرا است و شاید 

قدري هم محافظه کارانه باشد. ما حتي اگر قيمت نفت را ثابت در نظر بگيریم، باز هم با توجه به امکانات دیگري که داریم و تکيه اي که روي صادرات 

داریم، مي توانيم منابع درآمد خود را متنوع بکنيم. ما ماشين آالت زیاد و امکانات توليد وسيعي داریم و اگر براي بهره برداري از آنها درست برنامه ریزي 

بشود، مي توانيم صادرات خوبي در این زمينه داشته باشيم. مردم ما مگر کمتر از مردم ژاپن و آلمان بعد از جنگ هستند که نتوانند حداقل از معادن کشور 

بهره برداري بکنند. یکي از مهم ترین اهداف سياست هاي ما این است که ابتدا طرح هاي نيمه تمام را راه اندازي کنيم. ما هم اکنون حدود 500 ميليارد 

تومان سرمایه، یعني حدود هشت برابر بودجه ساالنه کشور، سرمایه راکد در طرح هاي نيمه تمام داریم که اگر راه اندازي شود، بسياري از مشکالت و 

کمبودها را برطرف خواهند کرد.« آقاي هاشمي در ارتباط با فعاليت هاي سالم اقتصادي سرمایه داران گفت: » فروش سهام کارخانجات در بورس یکي 

از کارهاي بسيار الزم و ضروري بوده که انجام گرفت و مي تواند بسياري از پول هاي سرگردان را جذب بکند، در عين حال قانوني هم هست. در مورد 

واگذاري سهام، اولویت را به کارگران و کارکنان واحدهاي توليدي داده ایم. حال اگر پول نداشته باشند، تسهيالت فراهم مي کنيم که بتوانند وام بگيرند 

و سهام کارخانه خود را بخرند. الباقي کارخانه هایي در بورس پذیرفته مي شوند که سودده باشند و سودش تضمين مي شود. این همان طرحي است که در 

ژاپن موفق بوده و در اینجا نيز موفق خواهد بود.« رئيس جمهور در پاسخ سئوال یکي از نمایندگان در مورد صدور اتوبوس با وجود کمبود آن در داخل 

کشورگفت: »کارخانه هاي موجود ما مي توانند ساالنه شش تا هفت هزار اتوبوس توليد بکنند، ولي دولت ارز ندارد که براي این توليد اختصاص بدهد. 

بنابراین دست آنها را باز گذاشته ایم که صادر بکنند تا کارخانه تعطيل نشود و این روش بسيار خوبي است و مورد حمایت من مي باشد.« 
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جهانگيري درباره مسائل سياسي و اقتصادي مذاکره داشتيم.
ظهر محسن آمد. درباره کارش در وزارت دفاع و تأسيس دفتر بازرسي ویژه ]ریاست 
جمهوری[ و بازرسي درباره کشت و صنعت قزوین مذاکره شد. به سفر کره شمالي نرفته 
است؛ گویا آقاي ]اکبر[ ترکان راضي نبوده و باعث رنجيدن آقاي محسن رضایي هم 

شده است. 
و  نبوی  مرتضی  مهاجری،  مسيح  دعایی،  سيدمحمود  محمداصغری،  ]آقایان  عصر 
رئوف گرشاسبی[ مدیران روزنامه های کيهان،  اطالعات،  جمهوري اسالمي،  رسالت 
مذاکره شد. شب  مطبوعات  نيازهاي  و  سياست هاي کلي کشور  درباره  آمدند.  ابرار  و 
به  دیر وقت  مهم تصویب شد.  غير  فرهنگي جلسه داشت. چند دستور  انقالب  شوراي 

خانه رفتم. 

چهارشنبه 15 آذر       7 جمادي االول 1410            6 دسامبر  1989

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم. ساعت نه آقاي فالحيان براي امور امنيتي آمد. 
درباره اطالعات داخل و خارج صحبت شد. جمعي از لشکر سپاه تهران آمدند. نظر من را 
درباره آینده سپاه و سه نيرو پرسيدند و کمک خواستند. آقاي ]قدرت اهلل[ عليخاني آمد. 
انتظامي و از نظرات رادیکال ها و مسائل  از نگراني کميته اي ها از مسأله ادغام نيروهاي 

قزوین گفت. 
]مجيد[  وجود  از  خبر  و  آمدند  آزاده  اسير  یک  و  تندگویان  خانم  و  افراز  خانم 
تندگویان ]وزیر نفت کابينه شهيد رجایی[ در زندان بغداد، به نقل از یک کارکن لنچ که 

اخيراً اسير و آزاده شده دادند. آنها براي امور اسرا نظراتي مطرح کردند.
عصر هيأت دولت جلسه داشت. تا ساعت هفت در دفترم ماندم. تا ساعت یازده شب 

کارها را انجام دادم و خوابيدم. 
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پنجشنبه 16 آذر        8 جمادي االول 1410              7 دسامبر  1989

را  گزارش ها  و  دادم  انجام  را  کارها  نخوابيدم.  دیگر  و  شدم  بيدار  فجر  طلوع  نزدیک 
اهواز  فوالد  از وضع  فوالد آمدند. گزارشي  مدیران صنعت  و  آقاي محلوجي  خواندم. 
براي آمادگي سفر فردا دادند. آقاي ]محمدرضا[ باقري سفير جدیدمان که عازم ترکيه 

است، براي خداحافظي و مشورت آمد. 
آقاي  کرد.  رضایت  اظهار  انقالب  وضع  از  آمد.  خداحافظي  براي  پاکستان  سفير 
]حسن[ غفوري فرد ]معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی[ براي مشورت در 

مورد سفر به کوبا و گرفتن پيام براي ]فيدل[ کاسترو ]رهبر این کشور[ آمد. 
عصر دکتر والیتي براي مشورت جهت موضع گيري در مذاکرات سفر به نيویورک 
با دبيرکل و عراقي ها درباره سياست کلي با غرب و لبنان آمد. در ساختمان نهاد ]ریاست 
رفع خستگي  و  معالجه دردکمر  براي  بهداشتي  و  جمهوری[ یک حمام کوچک سونا 
درست کرده اند. بخشي از آن براي استفاده آماده شده است. بي اثر نيست. شب به خانه 

رفتم. 
دکتر نوربخش تلفني اطالع داد که استقبال مردم از خرید سهام بورس تهران خيلي 
زیاد و سهام قابل عرضه کم است. خواست که از رهبري بخواهم سهام کارخانجات بنياد 
مستضعفان را که در بورس پذیرفته شده است، به بورس عرضه کنند. از ایشان خواستم ؛ 

با اصل مطلب موافقت دارند، در عين حال مالحظاتي هم دارند. 

جمعه 17 آذر        9 جمادي االول 1410                   8 دسامبر  1989

صبح زود بيدار شدم. بعد از نماز به سوي مهرآباد حرکت کردیم. ساعت هفت وربع از 
فرودگاه همراه جمعي از وزرا و نمایندگان و معاونان و محافظان و خبرنگاران به سوي 
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اهواز پرواز  کردیم. هشت وربع در اهواز نشستيم. استقبال رسمي بود و از همان جا با 
هلي کوپتر به سوي خرمشهر و آبادان رفتيم. در راه از ]آقایان جزایری و ميردامادی[ امام 

جمعه ]اهواز[ و استاندار ]خوزستان[ توضيحات گرفتم. 
از محل بيمارستان صحرائي اميرالمؤمنين که پد هلي کوپتر دارد، تا خرمشهر با ماشين 
رفتم. آقاي کاظمي فرماندار خرمشهر توضيحات مي داد. در دروازه خرمشهر گروهي از 

مردم و کارکنان دولت که به شهر برگشته اند، استقبال نمودند. 
با ماشين در خيابان ها گشتيم و مخروبه ها را دیدیم؛ جز صاف کردن چند خيابان و 
ترميم چند خانه کم تخریب، چيزي بازسازي نشده است. تعداد کمي از مردم برگشته اند. 
کار  آموز  دانش  هفتاد  با  که  مخروبه  نيمه  زهرا)س([  ]فاطمه  دخترانه  مدرسه  یک  در 
شروع شده، بچه ها سرود خواندند و خانم معلم از غربت شهر و مدرسه و ضعف بازسازي 

توضيح داد. 
این  بازسازي اند.  مشغول  رفتيم که  ]یاس خرمشهر[  سازي  کارخانه صابون  محل  به 
کارخانه مي تواند نصف نياز صابون کشور را بدهد، ولي وابسته به موادي است که باید 
از خارج بياید و نبود بندر مشکل آفرین است. گفتند بين بنياد شهيد و وزارت صنایع بر 

ورود به فرودگاه اهواز
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سرتملک آن درگيري است. به گلزار شهدا رفتيم و فاتحه خواندیم. گفتند اخيراً  مردم 
خرمشهر را که در جاي دیگر فوت مي شوند، براي دفن به این گورستان می آورند.

به سوي آبادان حرکت کردیم. در کنار برخي روستاهاي مخروبه در حال بازسازي 
بازسازي  در  تسریع  خواستار  آنها  مي شدند.  دیده  مردم  کمي  تعداد  شير،  بهمن  کنار 
هستند؛ کار خيلي کند است. مردم برای کمک به حفظ نخل ها که خيلي آسيب دیده 

است، کمک خواستند. 
در چند جا پياده شدیم. گوسفند قرباني کرده بودند. احساسات گرمي ابراز کردند. 
درباره سقف خانه هاي روستائي احداثي، اختالف نظر وجود دارد. مردم مي خواهند که 
و  بوده  گلي  خانه ها  قباًل  شود.  پوشيده  چوب  با   مي خواهند  مسئوالن  و  باشد  تيرآهن 
اکنون با آجر و سيمان و بتون مي سازند که خرج زیادي براي دولت دارد. به علت اینکه 
روستائيان در مهاجرت بوده اند، فرهنگ زندگي و توقعاتشان باال رفته است و به خانه هاي 

گلي سابق قانع نيستند. 
ساعت یازده ونيم ظهر وارد آبادان شدیم. یک ساعت در خيابان هاي شهر گشتيم. 

شرکت در نماز جمعه در مسجد موسی بن جعفر )ع(
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کم و بيش خانه ها ترميم شده و بعضي مغازه ها باز شده، ولي کار خيلي کند و آرام است. 
اعتبار کافي ندارند و اعتمادي هم به آینده جنگ و صلح نيست. کمک هاي مردمي هم 

کم است.
در نماز جمعه در مسجد بهبهاني سابق و موسي بن جعفر)ع(  امروز شرکت کردیم. 
آقاي ]غالمحسين[ جمي امام جمعه ]آبادان[ است. در بين دو نماز صحبت کوتاهي براي 
براي دیدن پل  از شهر را گشتيم و  بيرون آمدیم. قسمتي دیگر  از مسجد  مردم کردم1. 
مخروبه و برنامه ساخت پل جدید به طرف حد فاصل بين خرمشهر و آبادان رفتيم. پل را 
ترميم نکرده اند و پل جدید موقت را برداشته  اند. عبور و مرور از آنجا نيست. تأکيد شد 
که سریعاً پل موقت نصب شود. شکایت بود که سپاه بي جهت قسمتي از منطقه را نظامي 
و ممنوع الورود کرده است و در آن قسمت از خرمشهر - شرق کارون - که خرابي ها 

کمتر است، کار بازسازي شروع نشده است. 
جمع  در  ظهر   از  بعد  سه  ساعت  رفتيم.  جمعه  امام  مقر  به  استراحت  و  ناهار  براي 
دادیم؛  گوش  توقعات  و  توضيحات  به  و  کردیم  شرکت  بازسازي  و  شهر  مسئوالن 
نمایندگان و مسئوالن شهر از عدم پيشرفت بازسازي گله مندند، متصدیان بازسازي هم از 
کمي اعتبارات و هر دو راست مي گویند. من هم صحبت کردم و رئوس برنامه هاي آینده 

را بر اساس تسریع در بازسازي گفتم2. 

1- آقاي هاشمي در مراسم نماز جمعه آبادان با اشاره به تاریخ گذشته منطقه آبادان و خرمشهر  گفت: » این منطقه آثار برخوردها، جنگ ها و خرابي هاي 

گذشته را در وجودش حفظ کرده و این بار خرمشهر و آبادان سنگر دفاع از اسالم شد. دشمن با بي رحمي با این شهرها برخورد کرد، اما جواناني که 

از ابتداي پيروزي انقالب، رویاي ایادي استکبار را به یأس تبدیل کرده بودند، حصر آبادان را شکستند و متجاوز را از خرمشهر بيرون راندند. ملت ما در 

آزمایش ها سرافراز بيرون آمده و در تاریخ جاي با ارزشي کسب کرده که مردم شهرهاي آبادان و خرمشهر و سایر شهرهاي تخریب شده، سهم بزرگي 

از این افتخارات را نصيب خود کرده اند. در آینده وقتي شهرهایمان آباد شود، خواهيم دید ارزش ها و افتخارات، نصيب کساني شده است که زحمات 

بيشتري کشيده اند و این امر محور و معياري براي قضاوت آیندگان خواهد بود. آنچه در آبادان اکنون اتفاق مي افتد، شروع بازسازي است و روزي 

حرکت سازندگي در اینجا اوج خواهد یافت. من و دیگر مسئوالن اجرایي کشور، آمادگي داریم اولویت را  به  مناطق جنگ زده آبادان و خرمشهر و 

دیگر مناطق آسيب دیده از جنگ بدهيم و در این راستا متناسب با اقتضاي زمان و شرایط تاریخي که بر ما مي گذرد، امکانات را به اینجا منتقل کنيم.« 

رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2-  آقاي هاشمي در جلسه شوراي عالي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده بر تسریع در  امر بازسازي آبادان و خرمشهر تأکيد کرد. در این جلسه که 
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به پتروشيمي آبادان رفتيم. درباره کارخانه و بازسازي بخشي از آن توضيحات دادند. 
سپس بخشي از کارخانه را بازدید کردیم. با اینکه در خط درگيري بوده، خوب بازسازي 
کرده اند. واحدهایي که مواد اصلي را مي سازند، هنوز بازسازي نشده است؛ مواد از خارج 

مي آورند و در عين حال ارزش افزوده دارد. آنها  فقط پي. وي. سي تحویل مي دهند. 
روشنایي مشعل هاي پاالیشگاه و پتروشيمي در مقابل عراقي ها منظره خوبي دارد و 

عالوه بر اعضاي ستاد مرکزي بازسازي کشور، ائمه جمعه اهواز و آبادان و اعضاي ستاد بازسازي استان خوزستان نيز حضور داشتند، آقاي ميرزاده 

معاون رئيس جمهور و رئيس ستاد بازسازي کشور، گزارشي از روند بازسازي و اعتبارات تخصيصي براي استان خوزستان  ارائه داد و گفت:» از ابتداي 

سال تاکنون 42 ميليارد ریال، براي بازسازي استان خوزستان اختصاص یافته که عمده این اعتبار براي شهرهاي آبادان و خرمشهر منظور شده است.«  

همچنين در این جلسه استاندار خوزستان گفت: » طبق برنامه پيش بيني شده تا پایان امسال باید 10 هزار واحد مسکوني در آبادان مرمت و بازسازي شود 

که تاکنون بازسازي 5400 واحد به  مرحله اجرا درآمده و یا در حال اجراست. 30 هزار نفر از مردم آبادان نيز به این شهر بازگشته اند و 1400 دانش 

آموز در مدارس آبادان مشغول تحصيل هستند. در خرمشهر 5100 پرونده جهت بازسازي تشکيل شده است. از اول دي ماه جاري، ساکنين یک منطقه 

از خرمشهر که آسيب کمتري دیده است، دعوت به بازگشت به شهر خود خواهند شد.« استاندار خوزستان مسئله اشتغال و فعال نبودن استان هاي معين و 

کمبود مصالح ساختماني را از جمله مشکالت در راه بازسازي شهرهاي آبادان و خرمشهر ذکر نمود. آقاي هاشمي در این جلسه گفت: » باید بازسازي 

را جدي بگيریم و به آن سرعت ببخشيم و این منحصر به آبادان و خرمشهر نيست، بلکه مربوط به کليه شهرهاي جنگزده است و االن که فصل کار در 

آبادان و خرمشهر است، باید جدي عمل کنيم.«

بازدید از مجتمع پتروشیمی آبادان
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براي مردم اميد بخش است. همان جا نماز مغرب و عشاء را خواندیم و با مسئوالن شهر 
آبادان صحبت کردیم. با ماشين به سوي اهواز حرکت نمودیم. 

ساعت هشت ونيم شب به اهواز رسيدیم و در مهمانسراي ژاندارمري اقامت نمودیم. 
ميردامادي  ]محسن[  آقاي  و  آبادان[  جمعه  ]امام  جمي  ]غالمحسين[  آقاي  راه  بين  در 
اثر  در  استاندار  تعویض  احتمال  خاطر  به  مي دادند.  توضيحات  ]خوزستان[  استاندار 
مخالفت امام جمعه اهواز دمغ اند. شام را در جمع همراهان و مسئوالن استان خوردیم. 

براي آنها صحبت کوتاهي کردم. ساعت ده و نيم شب خوابيدیم. 

شنبه 18 آذر       10 جمادي االول 1410                 9 دسامبر  1989

نظر رسمي  رادیو ]صدای[ آمریکا،   نخوابيدم.   و دیگر  بيدار شدم  فجر  نزدیک طلوع 
]دولت[ آمریکا مبني بر تایيد خبر آزمایش موفق موشک پيشرفته عراق را پخش کرد. 
موشک 48  تني سه مرحله اي را به فضا فرستاده است که چنين موشکي مي تواند کالهک 

بازدید از مجتمع فوالد خوزستان
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اتمي را هم پرتاب نماید  و اظهار نگراني نمود. 
محسن آمد. صحبت کردیم. دیروز به موقع به فرودگاه نرسيده و عقب ماند و عصر 
برداشت سنگ آهن و  و  انبارهاي داشت  رفتيم.  اهواز  به مجتمع فوالد  اتومبيل  با  آمد. 
و  دیدیم  ساعت  چند  ظرف  را   گري  ریخته  و  ذوب  و  مستقيم  احيای  و  گندله سازي 
توضيحات مدیران را شنيدیم. به نظرم جالب و روبراه آمد. آنها قدرت توليد یک ونيم 

ميليون تن فوالد را دارند. 
از آنجا با هلي کوپتر به کارخانه نورد کاویان رفتيم که هنوز راه اندازي نشده، ولي 
از نماز و خواب، ساعت سه  ناهار خوردیم و بعد  کارش روبراه است. سپس همان جا 
بعد از ظهر به گروه ملي فوالد رفتيم و از واحدهاي لوله مانيسمان، مفتول سازي، تير آهن 

سازي و الکترودسازي بازدید شد. براي کارکنان سخنراني کردم1.
1- در بخشي از این سخنراني آمده است: » کشور در حال حاضر نياز به 6 ميليون تن فوالد دارد که اینها را باید با قيمت زیاد و صرف ارز از خارج وارد 

کنيم و به هر مقدار کمتر وارد کنيم، مردم تحت فشار خواهند بود. در داخل ظرفيت توليد 5/5 تا 6 ميليون تن فوالد را داریم. عالوه بر ا هواز، در اصفهان 
و دیگر نقاط، منابع توليد را در داخل کشور داریم که باید از آنها بهره بگيریم. اگر موفق شوید با برادرانتان در اصفهان، صنایع فوالد را  به ظرفيت اسمی 
خودش برسانيد که دور از دسترس نيست، یکي از گره هاي کشور را باز خواهند کرد. شما مي دانيد که مردم و بخش صنعت به خاطر نبودن تيرآهن، 

دیدار با خانواده های شهدا
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با اینکه همه این واحدها چندین بار در جنگ بمباران شده،  بازسازي خوب انجام 
شده ولي مشکل فني در اداره بعضي از قسمت ها دارند. مشکل کارگري ندارند. همه جا 
با احساسات پرشور کارگران مواجه بودیم و مثل بسياري از کارخانجات،  نامه و تقاضاي 

زیادي نبود. مغرب با هلي کوپتر به مقر رسيدیم. 
بعد از نماز مغرب، فرماندهان ارتش و سپاه آمدند و گزارش وضع جبهه ها و خطوط 
را دادند و نيازها را گفتند. خانواده شهدا آمدند. بچه ها سرود و دکلمه اجرا کردند و من 
براي آنها صحبت کردم1. ]آقای محسن ميردامادی[ استاندار]خوزستان[  آمد و گفت با 
این وضع که با امام جمعه اهواز درگير است و رهبري، امام جمعه را تایيد کرده، ماندنش 

ميلگرد و ورق در فشار است، در حالي که ما کشوري هستيم که مي توانيم یکي از صادرکنندگان فوالد باشيم و تنها به مصرف خود فکر نکنيم.«  رجوع 
کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب،1390.

1- در بخشي از این سخنراني آمده است: » شما خانواده هاي شهدا، همان طور که یاد عزیزان شهيدتان را حفظ کرده اید، آثار امام خميني را نيز حفظ 

نمائيد. مهم ترین خطرها را ما با پشتيباني و حمایت شما پشت سر گذاشتيم و دستاوردهاي انقالب را حفظ کرده ایم و بر ما و کليه مسئولين است تا هر 
چه بيشتر به امور تحصيلي و فرهنگي خانواده هاي شهدا رسيدگي شود«. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر 

نشر معارف انقالب، 1390.

دیدار با خانواده های شهدا
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در مسئوليت استانداري صالح نيست؛ باید کار یکسره شود، یا اختالفات حل شود و یا 
استعفاء بدهد. قبول کردم که یکسره کنيم.

جمعي از علما و ائمه جمعه آمدند. درباره سياست هاي کشور براي آنها صحبت کردم 
و به سئواالتشان جواب دادم. شام را با هم خوردیم. خاطراتم را نوشتم. آقاي ]موسوی[ 
استحمام  داشت.  را  استانداري  مشکل  حل  تقاضاي  و  آمد  ]اهواز[  جمعه  امام  جزایري 

کردم و خوابيدم.

یکشنبه 19 آذر        11 جمادي االول 1410            10 دسامبر  1989

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 هلي کوپترها به سوي 

ماهشهر پرواز کردیم. 
در بين راه بر فراز منطقه سيل زده رامشير گشت زدیم. رود جراحي طغيان کرده است. 
تقریباً تمامي اراضي کشاورزي و روستاهاي اطراف رود را آب گرفته و خسارات زیادي 

به کشاورزان وارد کرده است.
رفتيم.  روستا  داخل  شدند.  جمع  مردم  نشستيم.  »سدره«   نام  به  روستائي  کنار  در 
کوچه هاي باریک و خانه هاي گلي داشت و هرجا رود وارد خانه شده، داخل اتاق ها هم 
شده است. به داخل خانه یک کشاورز و دو خانواده شهيد رفتيم. سطح زندگي ها خيلي 
پائين است؛  با اینکه معموال هر خانواده پنج هکتار زمين در کنار رودخانه دارند. مردم 
یزد، اصفهان یا رفسنجان با این مقدار زمين و آب مي توانند  زندگي حسابي براي خود 

درست کنند1.
1- در این روستا  آقاي هاشمي ضمن دیدار و گفت وگو با روستائيان و خانواده شهدا، در جمع مردم روستاي صدریه اظهار داشت: » یک سري اقدامات 
باید توسط دولت و اقداماتي دیگر باید توسط خود روستائيان انجام گيرد و دولت باید اقدامات الزم را براي جلوگيري از سيل فراهم آورده و با ایجاد سد 
و سيل بند، عالوه برجلوگيري از خرابي هاي سيل، کار ذخيره سازي آب براي کشاورزي در تابستان را فراهم سازد. دولت اقدامات خود را انجام خواهد 
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 با معلم مدرسه اي که سيل آن را تعطيل کرده صحبت کردیم؛ حدود هفتاد دانش 
و  بيشتر کارکنند  و نصيحت کردم که  دادم  دارد. وعده کمک  پنجم  تا کالس  آموز  
خانه ها را هتر بسازند. الاقل کف خانه کمي کرسي بسازند که آب سيل وارد اتاق نشود؛ 

این منطقه سيل خيز است. 
باند  بندر زدیم. در  با هلي کوپتر گشتي در اطراف شهر و  به ماهشهر پرواز کردیم. 
بندر حرکت کردیم.  به سوي  ماشين  با  بود.  استقبال رسمي  نشستيم.  کوچک فرودگاه 
تخليه کرده  را  آنها  و  گرفته  را سيالب  جاده  کنار  زدگان  از جنگ  خانه هاي گروهي 

بودند؛ وضعشان دلخراش بود.
از سيلوي هفتاد هزار تني ترانزیتي که جهاد آن را تکميل کرده است، بازدید کردیم؛ 
جالب است.  سپس اسکله ها را دیدیم؛ خيلي عظيم است. حدود چهل کشتي همزمان 
مي تواند در آن پهلو بگيرد. راه آهن هم متصل است و بخشي از انبارها ساخته شده و باید 

داد، ولي شما نيز باید تالش خود را بکنيد و زندگي خود را مطبوع کنيد. من قبول دارم که فقير هستيد، ولي با کمي تالش، مي توانيد زندگي بهتري را 
براي خود فراهم کنيد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

بازدید از مناطق سیل زده
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تکميل شود، ولي کمي کاميون و واگن، ظرفيت را پائين آورده است. کشتي ها معطل 
مي شوند. 

حدود دو ساعت و نيم از برنامه زمان بندي شده عقب بودیم. به محل مجتمع شيميائي 
کارگران  براي  دادند.  را  بازسازي ها  و  واحدها  کار  توضيحات  مدیران  رفتيم.  رازي 
سخنراني کوتاه نمودم.  ناهار خوردیم و از مجتمع بازدید کردیم. واحد کود اوره سازي 
افتتاح کردیم؛ مدرن است و  توليد مي کنند،  جدید را که روزانه هزاروپانصد تن کود 
مهندسان از اینکه توانسته اند خودشان آن را راه بيندازند، خيلي خوشحال اند. کارگران 

احساسات پرشوري ارائه دادند. 
با ماشين به سوي ماهشهر حرکت کردیم. در راه با گروهي از سيل زده ها هم صحبت 
انبوه  و  پرشور  خيلي  مردم  خيابان ها  و  شهر  مدخل  در  کنند.  کمکشان  گفتم  و  کردم 
استقبال کردند. به مصال رفتيم. جمعيت عظيمي جمع شده بود؛  فشرده و پرخروش بودند. 

صحبت کوتاهي کردم1. 

1- آقاي هاشمي با بيان موقعيت مهم اقتصادي و صنعتي شهرستان ماهشهر گفت: » این شهر در آینده کشور نقش بسيار مهمي خواهد داشت. زیرا از یک 

بازدید از مجتمع پتروشیمی
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با هلي کوپتر به سوي پایگاه اميدیه پرواز کردیم. مصاحبه اي انجام دادم1.  به سوي 
تهران  پرواز کردیم. قرار بود فردا به خارک برویم، ولي چون باند فرودگاه خارک تحت 
تعمير است، منصرف شدیم. در هواپيما سطح کمک وزارت نفت به بازسازي آبادان را 
تعيين کردیم. ساعت هشت شب به خانه رسيدم. حال بچه ها خوب است. مهدي به اروميه 

رفته است.

دوشنبه 20 آذر       12 جمادي االول 1410           11 دسامبر  1989

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. گفتم مالقات کم باشد که به کارهاي عقب 
مانده دوسه روز مسافرت برسم. تا ظهر بيشتر آنها را انجام دادم. محسن آمد و گزارش 
بازرسي کشت و صنعت دشت قزوین را داد؛ طرح جالبي است و مي تواند به عنوان الگو 

در جاهاي دیگر هم استفاده شود. 
عصر ]آقای محسن ميردامادی[ استاندار خوزستان آمد. درخواست هایي براي امور 

استان از جمله اتومبيل و کولر و الیروبي و ... داشت که بيشتر آنها را دادم. 
دیگر  اقتصادي  مسائل  و  ارز  قيمت  درباره  آمد.  نوربخش  ]محسن[   آقاي  سرشب 
مذاکره و تصميم گيري شد.  با اینکه اعالن شده که بخشي از نيازهاي مردم را بانک ها 

سو دروازه ورودي کشور است و از سوي دیگر صنعت پتروشيمي را که از مراکز مهم تغذیه قطب صنعت و کشاورزي است، در خود دارد.« ایشان با 

تجليل از ایثار و فداکاري مردم شهرستان ماهشهر که در طول جنگ تحميلي پذیراي مهاجرین بودند، اظهار داشت: » تحقيقاً هر روز که بر تاریخ کشور 

ما بگذرد، اینجا به لحاظ وضعيت خاصش، اهميت بيشتري پيدا مي کند.« رئيس جمهور با تأکيد بر این نکته که این شهر از روز اول جنگ تا پایان، مورد 

توجه دشمن بوده است، اعالم داشت: » مجموعه این مسائل است که دیروز امام و امروز رهبر و دیگر مسئوالن مملکتي از خدا مي خواهند که توفيق پيدا 

کنند، تا بتوانند دین خود را نسبت به مردم این شهر ادا کنند.«

1- در این مصاحبه، آقاي هاشمي با ابراز تأسف از کمي فرصت براي دیدار اساسي از مناطق سيلزده استان، پيرامون وضعيت بازسازي گفت: » اعتبارات 

تخصيصي بازسازي، تماماً صرف شده، اما توقع مردم بيشتر از اینهاست. باید امکانات بيشتري صرف بازسازي شود و برنامه هایي هم تنظيم شده که در 

آینده بهتر و وسيع تر عمل خواهد شد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، مصاحبه های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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مي دهند، امروز قيمت ارز آزاد باال رفته است. نوربخش معتقد است در اثر آزاد اعالن 
وزارت  که  است  خودروها  یدکي  قطعات  خصوص  به  و  جدید  کاالهاي  ورود  شدن 
با آنها اعالن نموده است. قرار است براي پایين آوردن نرخ  بازرگاني بدون هماهنگي 

ارز، در بازار مداخله کنند. 
آقاي ]مهدی[ کروبي ]رئيس مجلس شورای اسالمی[، تلفني خواستار داوري به نفع 
بنياد شهيد در رابطه با اختالف این بنياد با وزارت صنایع برسر مالکيت کارخانه روغن 

پارس و چند واحد اقتصادي دیگر شد که گفتم باید تحقيق و بررسي شود.

سه شنبه 21 آذر       13 جمادي االول 1410         12 دسامبر  1989

کارهاي عقب مانده را انجام دادم. آقاي ]محمدحسن[ زورق آمد. تذکراتي نسبت به امور 
جاري کشور درخصوص تبليغات و دانشگاه ها داشت. آقاي ]سيد جالل[ ساداتيان آمد. 
گزارش سفر به استراليا و زالندونو و کره جنوبي را داد و براي ماندن در تهران و نرفتن 
به چين استمداد کرد. قرار است سفير چين شود. آقاي ]علی[ آقا محمدي آمد. گزارش 
برگزاري کنگره حزب کردهاي بارزاني را داد و پيشنهادهایي براي کردستان و  عراق و 

مسائل اقتصادي داشت. 
ایشان رفتم.  با  انقالب فرهنگي  براي مالقات اعضاي شوراي عالي  به دفتر رهبري، 
قبل از جلسه، خصوصي مذاکرات کوتاهي داشتيم. در جلسه رسمي من صحبت کوتاهي 
از  دانشگاه  بسيج  نظر کردند که مسئول  اظهار  و  ایشان مفصل صحبت کردند  و  کردم 
طرف سپاه تعيين شود. وزارت علوم پزشکي نمي خواهد. در مورد گزینش نظر دادند که 

به خود دولت منتقل شود. به دفترم برگشتم. 
عصر ]آقایان نوربخش، وهاجی، آقازاده و عادلی[ وزراي اقتصاد،  بازرگاني،  نفت 
و رئيس بانک مرکزي آمدند. برنامه باال بردن توليد نفت در حدود ششصد هزار بشکه 
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بخشنامه مربوط به توسعه و احیاء مناطق محروم
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در سال آینده را مورد بحث و تایيد قرار دادیم. قرار شد سيصدوهفتاد ميليون دالر براي 
مخارج این اقدام به وزارت نفت بدهيم و قرار شد از فردا دوباره فروش ارز در بازار آزاد 
را براي پائين آوردن قيمت دالر شروع کنيم و وزارت بازرگاني آزاد شدن ورود قطعات 

یدکي را پس بگيرد. 
شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت. قرارداد خرید تسليحات از شوروي را 
تصویب کردیم. ]اعضای مجمع[ شام مهمان من بودند و دیر وقت جلسه تمام شد. در 

دفترم ماندم و تا ساعت یازده و نيم کار کردم. باران خوبي مي بارد.

چهارشنبه 22 آذر        14 جمادي االول 1410      13 دسامبر  1989

آقاي  کارها.  انجام  و  اخبار  استماع  و  ورزش  و  نماز  شدم؛  بيدار  صبح  شش  ساعت 
به  راجع  آمد.   کشور[  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  ]رئيس  رضوي  ]سيدمنصور[ 
اصالحات تشکيالت و ادغام وزارت خانه ها مطالبي داشت. آقاي ]علی[ منتظري از جهاد 
اساسنامه جهاد  استفسار کرد و در مورد  و  به آینده جهاد گفت  دانشگاهي آمد. راجع 

مشورت  نمود. 
قابل طرح و بحث در شوراي  آقاي دکتر ]حسن[ روحاني آمد. درباره موضوعات 

عالي امنيت ملي مشورت کرد. دکتر ]حسن[ حبيبي براي امور جاري کشور آمد. 
مولوي منصور از سران مجاهدین سني افغانستان آمد. گزارشي از وضع جهاد افغانستان 
داد و از نفوذ غربي ها و سعودي ها در سران اتحاد هفتگانه و انحراف آنها گفت و براي 

تقویت گروه خودش استمداد کرد. 
آقاي ]رضا[ امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ آمد. خبر از امضای تفاهم نامه با 
شرکت اسپانيائي براي تکميل واحد اول نيروگاه بوشهر داد و براي شروع کار استمداد 
کرد. محسن آمد و راجع به ترمينال هاي مسافري و ساخت موشک صحبت کرد. قرار شد 
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از سيمان آبيک بازرسي نماید. 
عصر در هيأت دولت شرکت کردم. پس از انجام بخشي از کارهاي جاري، درباره 

ادغام وزارت خانه ها بحث شد و به جلسه بعد موکول گردید. شب به خانه آمدم. 

پنجشنبه 23 آذر        15 جمادي االول 1410         14 دسامبر  1989

ساعت هفت و نيم صبح  به مجلس رسيدم. دیشب باران آمده بود. در گزارش ها عدم 
ایران و عراق و اشاراتي از دبيرکل ]سازمان ملل[ مبني بر همکاري  پيشرفت مذاکرات 
ایران منعکس است. ]آقای عبداهلل نوری[ وزیر کشور آمد. در مورد مخارج منطقه جمشيد 

]تهران[ و نيازهاي حمل و نقل داخل شهري و انتخابات صحبت شد.
]آقایان احمد زمانيان و حسن جعفری[ نمایندگان نهاوند و شهر بابک آمدند. از خط 
انتخابيه خود را گفتند. ]آقای احمد رهبری[  نيازهاي حوزه  سه مجلس شاکي بودند و 
نماینده رزن همدان آمد. نيازهاي روستاهاي منطقه را گفت. آقاي ]عباس واعظ[ طبسي 
]توليت آستان قدس رضوی[ آمد. در مورد نيازهاي ارزي آستانه و موقوفات آستان قدس 
در تهران و انتقال گاوهاي خریده شده به مشهد با هواپيما و مسائل جاري کشور مذاکره 

شد. 
عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت. درباره تخليه بعضي روستاهاي مرزي 
شرق کشور که در خدمت قاچاقچي ها هستند و همچنين آئين نامه فروش اموال مصادره 
شده قاچاقچي ها تصميم گيري شد.  گزارش برچيدن مراکز فساد در زاهدان توسط ]آقای 
محمود حجتی[ استاندار ]سيستان و بلوچستان[  داده شد. تا ساعت هشت شب در دفترم 

کار کردم و به خانه آمدم.



461

جمعه 24 آذر       16 جمادي االول 1410           15 دسامبر  1989

]برای  جماران  حسينيه  در  مي بارید.  باران  مرتب  دیشب  از  خوابيدم.  صبح  نماز  از  بعد 
پيشنهاد کردند که محل  نماز جمعه  از ستاد  انتخابات ميان دوره ای مجلس[ رأي دادم. 
نماز را به خاطر باران شدید. از فضاي باز دانشگاه به مسجد دانشگاه منتقل کنند. موافقت 
کردم. اولين بار است که به خاطر هوا چنين اقدامي مي شود؛ بدون عکس العمل سياسي 
هم نخواهد بود. در گذشته به خاطر استقبال شدید مردم از نماز جمعه، این گونه باران ها 
خيلي اثر نداشته. ظهر به مسجد دانشگاه رفتم خطبه ها را کوتاه کردم1. باران تا شب ادامه 

داشت. شب بستگان براي دیدار آمدند.

1- امام جمعه موقت تهران، در خطبه اول ضمن تأکيد بر حفظ روحيه تقوا و پرهيز از محرمات و اعمال ناشایست، به تشریح جامعيت اسالم در ابعاد 

مختلف معنوي، فرهنگي و اقتصادي پرداخت و در قسمتي از سخنانش اظهار داشت: » یکي از چيزهایي که ممکن است به فکر بعضي از طبقات اسالمي 

و متعهدین بياید، این است که نکند تأکيد بر کار و تالش و توليد و امثال اینها، باعث شود که بعد معنویت مذهب و بعد عبادي اسالم ضعيف شود. در 

حقيقت باید گفت این همان انحرافي است که ما هميشه از آن مي ترسيم و لذا براي این منظور در مراکز عبادي مان و در خطبه هاي نماز جمعه، روي 

تقوا  و مذهب تکيه مي کنيم. از نظر اسالم ابعاد معنوي، مادي، رشد روحي و همه مورد توجه است. امکانات مادي خالي از معنویات، یعني همه چيز 

وبال گردن انسان شدن است. اشکال کار اینجاست که کشورهاي اسالمي، نوعاً عقب افتاده و گرفتار هستند. توسعه طلب ها و قدرت هاي بزرگ سياسي 

و نظامي، در ميدان کار موقعيت یافتند و خودشان را تقویت کردند و نتيجه اش این شد که زور بگویند، متجاوز باشند، با گرفتاري هاي مردم، دنيای 

خودشان را آباد کنند. آنها بعد معنوي شان تنزل کرد و تنها در ميدان کار موفق بودند، اما باید در همه ابعاد پيش برویم و جامعه اسالمي را که امروز در 

ایران پا گرفته، به طور همه جانبه جلو ببریم.« در خطبه دوم نيز نتایج سفر به استان خوزستان و لزوم بازسازي مناطق جنگ زده مورد بحث قرار گرفت. 

در بخشي از این خطبه آمده است: » در بازسازي از لحاظ انساني، مردمي که 9 سال از زندگي در خانه خود دور هستند و با این وضعي که مي بينيد 

زندگي مي کنند، وظيفه همه ما است که کمک کنيم و اینها را به  شهرهایشان برگردانيم. دولت وظيفه خود را در قبال مهاجرین انجام مي دهد و ما حتي 

به  تک تک کساني که خانه هایشان خراب شده است، خسارت خانه مي دهيم و خسارت بعضي از وسایل منزلشان را مي دهيم و نيازهاي اوليه زندگي را 

به آنها مي دهيم و به کشاورزان عالوه بر خانه، باید سرمایه اوليه بدهيم که برگردند و کار را شروع کنند. سرعت در بازسازي نياز به حضور مردم دارد. 

استان هاي معين براي بازسازي تعيين شده که در حال حاضر خيلي فعال نيستند و براساس وظيفه ملي، مذهبي، انساني و اسالمي، در این مقطع ما باید به 

بازسازي مناطق جنگي کمک کنيم و مردمي که در جنگ آن  گونه پشتيباني مي کردند، نباید فراموش کنند که براي بازسازي هم باید در صحنه حضور 

داشته باشند.«  رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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شنبه 25 آذر       17 جمادي االول 1410              16 دسامبر  1989

ساعت هشت و نيم صبح  به دفترم رسيدم. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري آمد. 
آقاي ]محمد[ سعيدي کيا ]وزیر راه و ترابری[ آمد. در مورد ساخت اسکله ها، حمل و 

نقل و نياز فرودگاه ها مطالبي گفت؛  تصميماتي اتخاذ شد. 
به کره شمالي را داد؛ راضي است، مطابق  آقاي محسن رضایي آمد. گزارش سفر 
انقالب  شوراي  نامه  بر  تنظيم  براي  ]گلپایگانی[  هاشمي  آقاي  عصر  مسافران.  معمول 
فرهنگي آمد. آقاي احمد جاللي آمد و مطالبي از اوضاع غرب در رابطه با ایران داشت. 
احمدآقا  و  آیت اهلل خامنه اي  با  بود  قرار  داشت. شب  فرهنگي   - سياسي  توصيه هاي  او 

جلسه داشته باشيم که به خاطر نبودن احمدآقا لغو شد. شب در دفترم ماندم.

یکشنبه 26 آذر        18 جمادي االول 1410            17 دسامبر  1989

و  بازسازي  امور  براي  ميرزاده  ]حميد[  آقاي  نه صبح کار کردم.  تا ساعت  نماز  از  بعد 
رئيس جمهور[ هم  اول  ]معاون  مسائل جاري دیگر آمد. دکتر ]حسن[ حبيبي  و  کيش 
براي امورجاري آمد. آقایان ميرمحمدي و ]محمد[ هنردوست ]معاون امور بين الملل دفتر 
رئيس جمهور[ آمدند. براي مشورت و توضيح تشریفات و برنامه هاي هيأت روماني که 
فردا به تهران مي آیند. محسن آمد. گزارش بازرسي هایش درباره زلزله تهران و سيمان 

]آبيک[ را داد. 
آقاي ]محمدرضا[  نعمت زاده ]وزیر صنایع[ آمد و درباره اختالفش با بنياد شهيد بر 
سرکارخانه هایي که به حکم قانون حفاظت صنایع به وزارت صنایع واگذار شده و دادگاه 

انقالب، مجوز آنها را به بنياد شهيد داده، توضيح داد1. 

1- در این زمينه، مجلس شوراي اسالمي، در مورخ 29 آذر 1368 طرح لزوم مستثني نمودن واحدهاي توليدي بنياد شهيد از قانون حفاظت توسعه صنایع 
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ادغام موجود در  با طرح هاي  قرار شد  عصر در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. 
نمایم. شب  اقدام  و  بررسي  دولت  تشکيالت  اصالح  براي  ولي  شود،  مخالفت  مجلس 
آیت اهلل خامنه اي مهمان من بودند. درباره زلزله احتمالي، وضع لبنان، بودجه نظامي، دارو، 
هواپيماهاي نهاجا  ]= نيروی هوایی ارتش[ براي ]شرکت[ ایران ایر، تعزیرات حکومتي، 
و  صنایع  وزارت  و  شهيد  بنياد  اختالف  تهران،  انتخابات  اشغالي،  اراضي  بازپس گيري 
در  و من  ایشان رفت  از صرف شام،  بعد  و تصميم گيري کردیم.  مذاکره  روزنامه ها.... 

دفترم ماندم. 

دوشنبه 27 آذر       19 جمادي االول 1410           18 دسامبر  1989

امور  براي  انجام کارها. آقاي ]مسعودروغنی[ زنجاني  اخبار و  استماع  نماز و ورزش و 
جاري کشور و مشورت در امر قرار دادهاي روماني ها آمد. او مسئول گروه مذاکره است. 

را به تصویب رساند.

استقبال از رئیس جمهور رومانی
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روماني،  جمهور  رئيس  چائوشسکو[  نيکالی  ]آقای  ميزباني  براي  شدن  آماده  خاطر  به 
امروز مالقات نگذاشته بودم. 

تا ظهر گزارش ها را خواندم. بعد از ناهار و نماز، ساعت یک بعد از ظهر براي استقبال 
استقبال  شد.  وارد  دقيقه  وچهل  یک  ساعت  رفتيم؛  فرودگاه  به  رومانی  جمهور  رئيس 
رسمي انجام شد. سفراي مقيم آمده بودند. صحبت کوتاهي براي خبرنگارها کردیم و به 
سوي کاخ سعد آباد حرکت کردیم. در یک ماشين نشستيم. مطلب مهمي در راه مطرح 

نشد. آقای  چائوشسکو را به اقامتگاه رساندم و به دفترم برگشتم. 
ساعت پنج  بعد از ظهر براي مذاکره دفتر آمدند. قبل از جلسه، دکتر والیتي از من 
خواست که براي معامله کاالهاي ویژه در سطح باال صحبت کنيم. به تقاضاي او جلسه 
خصوصي داشتيم. فقط یک مترجم بود. پرسيد که روابط با ترکيه چگونه است و تاکيد 
بر تحسين روابط با ترکيه و پاکستان داشت و مدعي بود که رابطه روماني با آنها خيلي 
خوب است و مي تواند در انجام همکاري چند جانبه نقش داشته باشد. ترکيه تحت تاثير 
درباره همکاري  ما صميمي شود.  با  رابطه اش  نمي گذارند  آنها   و  است  ناتو  و  آمریکا 

مالقات رسمی با رئیس جمهور رومانی
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موشکي هم مذاکره کردیم1. 
این جلسه یک ساعت طول  رفتيم.  اعضای دولت  با حضور  به جلسه رسمي  سپس 

کشيد. صحبت ها معمولي و در اطراف زمينه هاي همکاري اقتصادي بود. 
ساعت هشت شب براي شرکت در ضيافت شام که به افتخار مهمان دادم، به  باشگاه 
وزارت خارجه رفتم. سر ميز شام من و او نطقي از رو خواندیم؛ مطالب معمولي و تکراري 
روماني  اقتصادي  و  اجتماعي  اوضاع  درباره  زیادي  سئواالت  خوردن  شام  ضمن  بود2. 

1- در اولين دور مذاکرات رؤساي جمهور دو کشور ایران و روماني که وزراي خارجه و صنایع سنگين، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه 

و بودجه و نيز معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه و تعدادي از اعضاي هيأت بلندپایه سياسي، اقتصادي روماني شرکت داشتند، ابتدا آقاي هاشمي 

ضمن خوشامدگویي به رئيس جمهور روماني و هيئت همراه اظهار داشت: » سفر شما پس از دیدار حضرت آیت اهلل خامنه اي در سال گذشته از روماني 

و تکميل مذاکرات انجام شده در آن سفر، مفيد خواهد بود. زمينه هاي زیادي براي همکاري هاي دوجانبه وجود دارد و تجربه همکاري هاي ده سال پس 

از پيروزي  انقالب اسالمي، ما را تشویق به توسعه این همکاري ها در تمامي زمينه ها مي کند. زمينه هاي همکاري هاي درازمدت دو کشور در کميسيون 

همکاري هاي مشترک، توسط کارشناسان در حال بررسي است که خوشبختانه این مذاکرات، تاکنون نتایج ثمربخشي داشته است. همکاري هاي دو 

کشور در سطح بين المللي، مي تواند به تحکيم صلح در منطقه و جهان کمک کند.« سپس آقاي نيکالي چائوشسکو رئيس جمهور روماني نيز ضمن تشکر 

از پذیرایي و ميهمان نوازي گرم جمهوري اسالمي ایران گفت: » من خوشحالم که اولين رئيس جمهوري هستم که پس از انتخابات جنابعالي به ریاست 

جمهوري، از کشور شما دیدن مي کنم و این نشانه عالقه و همکاري هاي طرفين در تمامي زمينه هاست. سال گذشته مذاکرات بسيار ثمربخشي با آیت اهلل 

خامنه اي که در سمت ریاست جمهوري به روماني سفر کرده بودند، داشتيم و اميدواریم در ادامه، توسعه روابط و همکاري هاي بين المللي با یکدیگر 

داشته باشيم.  سابقه روابط دوجانبه و همکاري هاي ميان دو کشور، مي تواند نقش خوبي در حفظ استقالل و تماميت ارضي کشورها ایفا کند.« رئيس 

جمهوري روماني، با اعالم آمادگي کشورش براي گسترش هر چه بيشتر همکاري هاي دوجانبه در زمينه هاي مورد عالقه دو کشور، به ویژه در صنعت، 

معادن و کشاورزي، اظهار داشت: » ما معتقدیم که دو کشور روماني و ایران، مي توانند در زمينه هاي علمي، فني و آموزشي با بهره گيري از بهترین فنون 

و علوم، همکاري هاي ثمربخشي داشته باشند. اميدوارم افزایش همکاري هاي دو کشور، نقش مؤثري در همکاري با کشورهاي در حال توسعه ایفا کند.« 

2- در مراسم ضيافت شامي که به افتخار آقاي چائوشسکو ترتيب یافته بود، آقاي هاشمي با اشاره به سوابق مناسبات فرهنگي دو کشور که از نيمه دوم 

قرن 15 آغاز شده و پس از انقالب اسالمي شتاب جدیدي یافته است، گفت: » مردم انقالبي ما با هدف آزاد و مستقل زیستن در طول سال هاي پس از 

انقالب اسالمي، در شرایط جنگ و محاصره اقتصادي و زندگي در شرایط آتش بس بوده اند.« رئيس جمهور ضمن حمایت از مبارزات مردم لبنان، 

فلسطين اشغالي، بحران هاي منطقه خاورميانه به ویژه لبنان و فلسطين اشغالي را ناشي از حضور اسرائيل در این منطقه دانست که با تجاوز خود مي کوشند 

آتش جنگ و خونریزي را در این منطقه افروخته نگه دارند. ایشان با تأکيد بر تالش ایران در جهت حل بحران ها گفت: » جمهوري اسالمي ایران بر 

ضرورت حفظ وحدت، یکپارچگي و تماميت ارضي لبنان تأکيد مي نماید و توطئه و دسيسه هایي را که از مراکز متعدد در جهت تجزیه لبنان تنظيم شده 

است، محکوم مي کند. ما معتقدیم که حل بحران لبنان، جز در سایه تأمين منافع اکثریت ملت لبنان و رعایت حقوق اکثریت مسلمان این کشور و حذف 

نظام طایفه گري امکان پذیر نمي باشد. ما بار دیگر بر حمایت هاي کامل مادي و معنوي خود به قيام مردم مظلوم فلسطين و دست یابي کامل به آرمان ها و 

حقوق از دست رفته آنها تأکيد مي نمائيم. همچنين جمهوري اسالمي ایران ضمن حمایت کامل از خواسته هاي به حق مردم مسلمان این کشور، در جهت 



466

کردم که جواب هاي روشني مي داد. آمار و ارقام کشورش را خوب مي داند. ایشان به 
اقامتگاه رفتند و من  به خانه آمدم. فاطي و مهدي و یاسر بودند. 

سه شنبه 28 آذر        20 جمادي االول 1410          19 دسامبر  1989

به دفترم رفتم. براي رسيدگي به امور مسائل مهماني و مذاکرات با روماني ها، مالقات ها 
را کم کرده ایم. آقاي ]صادق[ خلخالي ]نماینده قم[ در مجلس عليه چائوشسکو حرف 

زده که آقاي ]مهدی[ کروبي هم عکس العمل مختصري نشان داده است1. 
آقاي ]علی[ شمخاني ]فرمانده نيروی دریایی[ آمد. مقداري از ضعف هاي نداجا ]= 
نيرو گفت و براي رساندن آب به جزیره  نيروی دریایی ارتش[ و  راهکارهاي تقویت 
از  و  آمد  اطالعات  حفاظت  از  رحماني  آقاي  هم  عصر  کرد.  آمادگي  اظهار  کيش 
مشکالت ارتش گفت و آنها که ساحفاجا ]= سازمان حفاظت و اطالعات ارتش[ و ستاد 

و ... را در اختيار دارند. گفتم با آقاي شمخاني همکاري کنند. 
محسن آمد و راجع به ضعف هاي بانک ها در مورد حساب هاي ارزي گفت. آقاي 

کسب حقوق حقه خود، بر حفظ هویت اسالمي و تاریخي این کشور تأکيد مي نماید.« آقاي هاشمي در پایان گفت: »ما آمادگي کامل داریم تا همه 

تالش ها و مساعي خود را براي یافتن راه حل عمومي براي مسأله عقب افتادگي از جمله موضوع بدهي هاي خارجي کشورهاي در حال توسعه و استقرار 

نظام جدید اقتصادي بين المللي که براساس عدالت و کاهش فاصله ميان شمال و جنوب باشد و نيز از ميان برداشتن عقب ماندگي و شکاف عميق بين 

کشورهاي غني و فقير براي تضمين پيشرفت صلح در جهان، به کار بندیم.«

با  این است که هميشه  اشکاالتش  از  دارد و یکي  اشکاالتي  » آقاي چائوشسکو  قم در جلسه علني مجلس گفت:  نماینده  1- آقاي صادق خلخالي 

آفریقاي جنوبي رابطه تنگاتنگ برقرار داشته و هيچ وقت از موضع خودش نسبت به شناسایي دولت اسرائيل پوشالي دست برنداشته و هميشه نعل وارونه با 

کشورهاي اسالمي مخصوصاً جمهوري اسالمي ایران داشته است. اميدواریم در این سفر اخيري که ایشان به ایران کرده اند و مردم روماني عليه ایشان قيام 

کرده اند، ان شاءاهلل اوضاع سروسامان پيدا کند و جناب آقاي چائوشسکو اگر صالح مي داند استعفا بدهد یا اینکه اگر صالح نمي داند، خالصه مملکت 

خودش را اداره کند و ما سرافرازي و بزرگي ملت روماني را هميشه خواهانيم و ملت ایران با ملت روماني تنگاتنگ در کنار یکدیگر قرار دارند و ممکن 

است که با رفتن آقاي چائوشسکو اوضاع به هم نخورد و ملت ایران با ملت روماني ارتباطش نسبت به جریانات اقتصادي ادامه پيدا کند و باید ما خيلي 

مواظب باشيم که در این رفت وآمدها کاله سرمان نرود« منبع: روزنامه کيهان، شماره 13790، صفحه 3
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]هادی[ نژادحسينيان ]وزیر صنایع سنگين[ تلفني از مطالبي گفت که راجع به چائوشسکو 
در جریان همراهي در بازدیدها فهميده بود. توقع دارد که مردم در خيابان ها برایش ابراز 
احساسات کنند که نمي کنند. توضيح شنيده که مردم آزادند و به آنها نمي شود دستور 

داد. 
به  که  پذیرفتم  باشيم.  داشته  خصوصي  جلسه  امشب  که  بود  خواسته  چائوشسکو 
اقامتگاه او بروم. در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي شرکت نکردم و به آنجا رفتم. 
از  اخبار  نداشت؛ گویا فقط مي خواهد در  براي جلسه خصوصي  خوشحال شد. حرفي 
مذاکرات خصوصي گفته شود. موضوع صحبت را از من خواست و من راجع به حوادث 

جاري بلوک شرق توضيح و نظر خواستم. 
تحت  و  کرده  اشتباه  شوروی[  جماهير  اتحاد  ]رهبر  گورباچف  است  معتقد 
تأثيرکمبودهاي اقتصادي که معلول مخارج نظامي است، از طرف غربي ها اغوا شده و 
طرح روشن و مشخصي براي آینده ندارد. فقط از گذشته انتقاد مي کنند و غربي ها با پول 
و نفوذ و تبليغ، جریان را تحریک مي کنند و پيش مي برند و روماني نياز ندارد دنباله رو 
آنها باشد، همانگونه که قباًل مستقل بوده است. او حوادثي را که غربي ها ایجاد مي کنند و 
در هفته هاي اخير در شهر »تيمی سوارا«  روماني رخ داده قبول ندارد و مي گوید تبليغات 

است و دروغ. 
شهر  در  خونين  درگيري هاي  از  خبر  آمریکا  فارسي  رادیو  آمدم.  خانه  به  شب 
و  از کشورها  بسياري  توسط  این سرکوب  محکوميت  و  مي دهد  روماني  تيمي سواراي 
عجيب است که چائوشسکو به کلي منکر حوادث است و در جواب سئوال من، آن را 
اطلس  اقيانوس  ما در  نفتي  بزرگ  امروز یک کشتي  تبليغات و دروغ معرفي مي کند1. 

آتش گرفته و مي سوزد.

1- به گزارش خبرگزاري فرانسه از بخارست، تلویزیون روماني اعالم کرد که طبق دستور چائوشسکو در ایالت »تي ميس« که چند روز پيش مرکز آن 

»تيمي سوارا« صحنه ناآرامي هایي بوده، وضعيت فوق العاده برقرار شده است. براساس این تصميم، تجمع بيش از پنج نفر و هرگونه رفت وآمد بعد از 

ساعت 23 ممنوع است. خبرگزاري ها تخمين زده اند بين دو تا چهار هزار نفر در این ناآرامي ها کشته شدند.
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چهارشنبه 29 آذر         21 جمادي االول 1410     20 دسامبر  1989

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. آقاي ]محمود[ واعظي آمد و نتيجه مذاکرات 
بيانيه مشترک را آورد. او گفت سفير فرانسه آمده و  با رومانيایی  ها  و متن توافقنامه و 
از نتيجه سفر هيأت اظهار رضایت کرده و  خواستار مذاکرات در سطح باال براي حل 

مشکالت توسعه روابط شده است. 
ساعت نه و نيم آقاي نيکالی چائوشسکو و همراهان رسيدند. بيرون ساختمان استقبال 
کردم و به تقاضاي او در دفترم جلسه خصوصي برقرار شد، ولي مطلب سري و خصوصي 
گورباچف  آقاي  از  کردیم.  گفتگو  دو کشور  و  جهاني  متفرقه  مسائل  درباره  نداشت. 

ناراضي است و معتقد است او علت مشکالت و مسائل جاري است. 
در  نيستند  حاضر  ولي  مي دهند،  نفت  مقابل  در  گندم  تن  ميليون  سه  بود  گفته  قباًل 
قرارداد بگنجد و مي خواهند فقط به طورکلي بياید نه مقدار گندم. جلسه رسمي ساعت ده 
شروع شد، مذاکرات تکراري بود. در مورد مسأله افغانستان، آنها حاضر نبودند به عنوان 
کشور اسالمي امضاء کنند و مباحثات بي نتيجه ماند.  باالخره قرار شد راجع به افغانستان 

چيزي در تفاهم نامه و بيانيه نياید1. 
تا  دستور،  در  جدي  موضوع  بدون  داشتيم،  خصوصي  جلسه  باز  مذاکرات،  از  بعد 
متون امضائي آماده شد. در مراسم رسمي و با حضور خبرنگاران توسط معاونان و وزراي 

نيکالي  پایان سفر  بسيار خوب توصيف کردند. همچنين در  نتيجه مذاکرات را  این موافقتنامه،  از امضاي  ایران و روماني پس  1- رؤساي جمهوري 

چائوشسکو رئيس جمهور روماني به ایران، یک بيانيه مشترک به  طور همزمان در تهران و بخارست منتشر شد. آقاي هاشمي در دومين دور از مذاکرات 

خود  با رئيس جمهور روماني، به توافقات به عمل آمده در کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: »توافقات 

به عمل آمده در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي بين دو کشور، گام هاي مؤثر و خوبي است که برداشته شده و اميدواریم در آینده ما شاهد 

اجراي آنها باشيم. اميدواریم مسافرت جنابعالي و هيأت همراه، ثمرات خوبي در افزایش همکاري در زمينه هاي سياسي، صنعتي، کشاورزي، فرهنگي 

و به ویژه تحقيقات علمي داشته باشيم.« رئيس جمهور روماني نيز  بر همکاري هاي دو کشور در مجامع و سازمان هاي بين المللي تأکيد کرد و در پایان 

سخنان خود از آقاي هاشمي براي بازدید رسمي از روماني دعوت به عمل آورد که از سوي ایشان مورد پذیرش قرار گرفت.
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خارجه و دو رئيس جمهور امضاء شد و من و چائوشسکو صحبت کوتاهي انجام دادیم1. 
سپس براي بدرقه به سوي فرودگاه حرکت کردیم. هواپيماي اختصاصي شان آماده شد 
و سفراي خارجي هم بودند. بدرقه رسمي و پرواز در ساعت دوازده و چهل و پنج دقيقه 

انجام شد. 
تا ساعت هفت در هيأت دولت  استراحت. عصر  ناهار و  نماز و  به دفترم برگشتم.   
دفترم  را محکوم کنيم2. شب در  پاناما  به  نظامي آمریکا  قرار شد حمله  شرکت کردم. 

ماندم. کارها را انجام دادم. 

1-  رئيس جمهور روماني پس از امضاي یک موافقت نامه همکاري اقتصادي با ایران، با اشاره به مواضع نزدیک یا مشترک دو کشور در مورد بسياري 

از مسائل بين المللي، از جمله مسأله خلع سالح عمومي، صلح و لزوم حل و فصل مناقشات دول از طریق مذاکرات مسالمت آميز، اظهار داشت: » در 

مورد ایران و عراق، روماني نظر خود را مبني بر موافقت با تنظيم هر چه سریع تر قراردادها و تفاهمات ميان ایران و عراق اعالم مي کند.« آقاي هاشمي 

هم گفت: »مواضع جمهوري اسالمي ایران و روماني در بسياري از مسایل منطقه اي و جهاني به هم نزدیک و یا کاماًل یکي است. در اکثر مسایل سياسي، 

بر  بزرگ  نفي سلطه کشورهاي  ما  بود. موضع مشترک  پيشرفت مذاکرات سریع و مطلوب  بدین جهت  فرهنگي و جهاني مواضع مشترکي داشتيم و 

کشورهاي دیگر، لزوم عدم دخالت دیگران در سرنوشت ملت ها و احترام به حاکميت ملت ها و تالش پيگير براي رفع ظلمي است که در دنياي امروز 

از نظر امکانات زندگي وجود دارد.« ایشان ضمن قدرداني از تالش هيأت هاي دو کشور براي انجام تفاهمات گفت: »این قراردادها اگر اجرا شود براي 

هر دو ملت مفيد خواهد بود.« در پایان دیدار رسمي سه روزه نيکالي چائوشسکو، یادداشت تفاهم هفتمين اجالس کميسيون مشترک همکاري هاي 

اقتصادي، فني و بازرگاني توسط رؤساي طرفين کميسيون به امضاء رسيد. رؤساي جمهور دو کشور با تأکيد بر لزوم گسترش همکاري هاي اقتصادي، 

خواهان افزایش و رشد همه جانبه همکاري ها و انتقال تکنولوژي در زمينه هاي صنایع، صنایع سنگين، صنایع شيميایي، پتروشيمي، صنایع نفت و گاز و 

معادن، انرژي کشاورزي و حمل ونقل شدند. در بخش دیگري از بيانيه در ارتباط با مسایل بين المللي آمده است: »دو کشور حمایت کامل خود را از 

استقرار صلح پایدار در آمریکاي مرکزي اعالم مي دارند و از تالش هاي کليه کشورها و سازمان هاي بين المللي در این راستا حمایت مي نمایند. دو کشور 

هرگونه دخالت خارجي در منطقه را که عامل اصلي تشنج در منطقه امریکاي مرکزي مي باشد محکوم مي نمایند. دو کشور ضمن اینکه رعایت و احترام 

به حقوق اساسي بشر را مورد تأیيد قرار دادند، نسبت به برخورد »گزینشي« در مورد بعضي کشورهاي خاص و موضع گيري یک جانبه و استفاده سياسي 

از موضوع حقوق بشر، جهت دخالت در امور داخلي سایر کشورها مخالفت نمودند. ایران و روماني با قاطعيت مخالف هرگونه فعاليت تروریستي اعم از 

فردي یا گروهي بوده و تروریسم دولتي را که ناقض استقالل و حامي دول است، محکوم مي نمایند. دو کشور معتقدند که تروریسم بين المللي تا زماني 

که توجه الزم به شرایط اجتماعي اقتصادي و سياسي که منشاء آن است نگردد، از بين نخواهد رفت.«

2- در این جلسه، هيأت دولت حمله نظامي آمریکا به کشور پاناما را  به عنوان یک تجاوز رسمي و غيرقابل توجيه محکوم کرد. هيأت دولت این اقدام 

زورگویانه و زشت دولت متجاوز آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتي و مغایر با تمام موازین و مقررات بين المللي خواند و اعالم کرد که سازمان 

با روحيه تجاوزگرانه و باج خواهانه حاکم برآمریکا به صورت جدي اقدام  باید در مورد مقابله  ملل متحد، شوراي امنيت و سایر مجامع بين المللي، 

نمایند و دنيا را از خطر ناامني و تروریسم نجات دهند؛ در غيراین صورت ناامني ناشي از این قبيل اقدامات تجاوزگرانه، جهان را به بحران خواهد کشاند. 
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پنجشنبه 30 آذر        22 جمادي االول 1410         21 دسامبر  1989

ساعت شش و نيم صبح بيدار شدم و تا ساعت نه کار کردم. آقاي اميني آمد. گزارش 
سفر به آفریقا را داد و براي بها دادن بيشتر به آفریقا با تحرک فرهنگي و آموزشي در 
انجام کارهاي عمراني مشخص  و  آفریقایي ها  اجناس  و وهابي ها و خرید  مقابل کليسا 

توسط جهاد توصيه کرد. 
تقویت  مورد  در  آمد.  پاکستان  به  سفر  و  خداحافظي  براي  منصوري  ]جواد[  آقاي 

روابط و همکاري بيشتر در مبارزه با مواد مخدر و اشرار تأکيد کردم. 
از ضعف قوه قضائيه  ]دادستان کل کشور[ آمد.  آقاي ]محمد محمدی[ ري شهري 
گفت و درباره تعزیرات حکومتي سئواالتي داشت.  راجع به مشکالت وزارت اطالعات 

در وزارت آقاي فالحيان گفت و تقویت آن را خواست. 
به آقای ]مرتضی[ محمدخان ]رئيس کل گمرک[ گفتم که در فرودگاه مزاحم مسافران 
زن که همراه خود زیور آالت در حد معمولي دارند،  نشوند؛ معموالً سخت گيري هاي 
با  موشکي  همکاري  براي  گفتم  دفاع[  ]وزیر  ترکان  ]اکبر[  آقاي  به  مي شود.  مفيد  غير 
روماني اقدام کند. به ]آقای غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت گفتم در خرید دستگاه حفاري، 
نفتکش خارک در  داد که آتش سوزي  اطالع  او  نکنند.  فراموش  را  تکنولوژي  انتقال 

اقيانوس اطلس مهار شده است.
نوري  ناطق  ]علی اکبر[  آقاي  آمد.  ارتش  امور  براي  شهبازي  ]علی[  آقاي  عصر   
مسئول بازرسي دفتر رهبري آمد وگزارش بازرسي در مورد پرونده تحریریان و تعزیرات 
حکومتي را داد. تا ساعت هفت و نيم شب کار کردم.  به خانه آمدم. امشب شب یلداست 

و بچه ها جمع اند. 
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جمعه 1 دي         23 جمادي االول 1410             22 دسامبر  1989

عصر آقاي ]عبدالمجيد[ معادیخواه آمد. از گروهي متخصص و محقق، براي یک اختراع 
رودخانه  آب  که  داد  اطالع  ميرزاده  ]حميد[  آقاي  آورد.  پيشنهادي   کامپيوتر  اصالح 
اقدام  پيگيری  برای  تهدید مي کند. گفتم  را  زابل  منطقه  زیاد شده و خطر سيل  هيرمند 
گفته  اینکه  و  داد  را  چائوشسکو  نيکالي  سقوط  و  روماني  در  کودتا  انجام  خبر  شود. 

مي شود که به سوي ایران یا چين فرار کرده است.
آمد،  ایران  به  ]چائوشسکو[  اگر  اینکه  درباره  والیتي  دکتر  و  خامنه اي  آیت اهلل  با 
بپذیریم، ولي دکتر  بپذیریم یا خير، مشورت کردیم. نظر آیت اهلل خامنه اي این بود که 

والیتي نظر روشني نداشت. سپس خبر رسيد که او در روماني بازداشت شده است.1 

1- مردم رومانی پس از دو دهه دیکتاتوری کمونيستی چائوشسکو ، باور کرده بودند که برای خاتمه دادن به این کابوس، باید بدن های نيکالی و النا با 

گلوله سوراخ سوراخ شوند. از جریان محاکمه و تيرباران فيلم برداری شد و فيلم آن در شب 26 دسامبر از تلویزیون دولت رومانی چندین بار پخش شد. 

تقدیر چائوشسکو برخالف سایر رهبران کشورهای کمونيستی چنين بود. او در پایان سال 1989 ميالدی، واقعيت فروپاشی دیوار برلين، سقوط رژیم های 

کمونيستی در لهستان و چکسلواکی و سایر کشورهای اروپایی شرقی را دریافت نکرده بود. او بار دیگر در 24 نوامبر همان سال، پيروزمندانه به دبيرکلی 

حزب کمونيست انتخاب شد و او که خود را »نابغه کارپات« و »دانوب اندیشه« می پنداشت، هرگز فکر نمی کرد، در پایان راه است. تصور می کرد ملتش 

او را دوست دارند. او در روز 16 دسامبر، صدای جرقه ای را که در شهر تيميسوارا زده شد، نشنيد. هنگامی که ملتش در اعتراض به دستگيری کشيش 

الزلو تونکس مدافع اقليت مجار ترانسيلوانيا 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 21 دسامبر تظاهرات عظيم کارگری در مقابل 

مقر حزب کمونيست در شهر بخارست برپا شد. علی رغم سرکوب شدید،  دیگر کاری از دست نيروهای امنيتی رومانی برنمی آمد. در روز 22 دسامبر 

وزیر دفاع رژیم کمونيستی رومانی خودکشی کرد. او خيلی دیر متوجه واقعيت شد و در تالشی مذبوحانه شتابان با همسرش بخارست را ترک کرد تا 

از کشور به اتفاق فرار کنند. نيکالی چائوشسکو و همسرش النا در جاده فرودگاه توسط نيروهای انقالبی دستگير شدند. پيکره اصلی ارتش به انقالب 

پيوست 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 1104 نفر از مردم توسط نيروهای امنيتی و ارتش رومانی به قتل رسيدند. 
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شنبه 2 دي        24 جمادي االول 1410                  23 دسامبر  1989

است.  روماني در صدر  در گزارش ها حوادث  دادم.  انجام  را  نه صبح کارها  تا ساعت 
جنگ داخلي شدیدي در جریان است. پليس امنيتي به نفع چائوشسکو در مقابل ارتش 
که در کنار مردم است قرار گرفته و خبر کشته شدن مردم و سفرش به ایران در حالي که 

در روماني درگيري داشته، براي حيثيت ما خوب نيست. 
]آقای عبدالحسين وهاجی[ وزیر بازرگاني و معاونان آمدند. درباره سياست توزیع و 
مسائل وزارت مذاکره شد. آقاي دکتر ]محمود[ گلزاري ]عضو هيأت علمی دانشگاه و 
مدیر انتشارات رشد[ آمد و براي انتشاراتش استمداد کرد. عصر شوراي عالي امنيت ملي 

جلسه داشت. بخشي از موضوعات قابل بحث در شورا تصویب شد. 
دکتر والیتي درباره صدور بيانيه اي از وزارت خارجه در همدردي با مردم روماني 
و محکوم کردن اعمال چائوشسکو مشورت کرد. جلسه از بي اطالعي وزارت خارجه 
در  آن  پذیرائي حاکم  و  به دعوت  منجر  که  روماني  واقعيات  از  اطالعات  ]وزارت[  و 
روزهاي آخر عمر و در حين درگيري با مردم شد، انتقاد داشت. با رهبري در خصوص 
هنوز  مي شود.  چه  ببينيم  تا  کنيم  صبر  که  بود  این  ایشان  نظر  شد.  مشورت  بيانيه  دادن 
این  در  فردا  که  دادند  پيغام  هم  مجلس  به  نيست.  و سرنوشت مشخص  است  درگيري 

خصوص چيزي نگویند. شب در دفترم ماندم. یاسر و مهدي هم به منزل فاطي رفتند.

یکشنبه 3 دي        25 جمادي االول 1410            24 دسامبر  1989

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي کارهاي 
تهران  ساختار  اصالح  درباره طرح هاي  آمد.  کازروني  ]سراج الدین[  آقاي  آمد.  جاري 
مذاکره شد؛ انتقال مراکز آموزش عالي، انتقال پادگان ها، انتقال مراکز صنعتي و تجاري 
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و انتقال مرکزیت سياسي اداري و نظایر آن؛  قرار شد بررسي ها ادامه یابد. 
از  برهه  این  در  چائوشسکو  دعوت  اشتباه  درباره  داشت.  جلسه  دولت  هيأت  عصر 
زمان صحبت شد و آقاي دکتر والیتي ]وزیر امور خارجه[ دفاع کرد1. ساعت هفت و نيم 
به دفتر آیت اهلل خامنه اي رفتيم. درباره وضع لبنان صحبت کردیم.  رهبري نگران وضع 
لبنان و سرنوشت حزب اهلل است که به نظر مي رسد هدف تحرکات اخير است. درباره 
روزنامه ها، برنامه پنجساله، استانداري خوزستان و سياست خارجي صحبت کردیم. پس 

از صرف شام به دفترم برگشتم. تا ساعت یازده شب کارها را انجام دادم. 

دوشنبه 4 دي        26 جمادي االول 1410             25 دسامبر  1989

جمهور  رئيس  نوریه گا   ]امانوئل[  ژنرال  شدن  پناهنده  اخبار  در  شدم.  بيدار  صبح  اذان 
پاناما به سفارت واتيکان آمده بود که باعث خوشحالي آمریکا است و نيز آرام تر شدن 

درگيري ها در روماني که باز مایه دلخوشي غربي ها است. 
تلفني به ]عبدالمجيد[ معادیخواه ]رئيس بنياد تاریخ[ در خصوص اشتباه چاپ شدن 
خاطراتم تذکر دادم. در صفحه 38 نوشته شده که در مورد حکم اصالحات ارضي زمان 
شاه، من به امام نوشته ام که من ننوشته بودم. آقاي مسيح مهاجري ]مدیر روزنامه جمهوری 

اسالمی[ آمد و در خصوص کيفيت انعکاس اخبار رهبري صحبت هایي داشت. 
در  اسالم  سمينار  گزارش  آمد.  اسالمي  تبليغات  سازمان  از  تقوي  ]سيدرضا[  آقاي 
آفریقا و نيجریه را داد و عالقه مردم به انقالب ایران را گفت و براي برگزاري سمينار 

1- آقاي گوهري سفير ایران در روماني به  علت عدم ارائه گزارش هاي جامع از اوضاع داخلي این کشور در آستانه سفر چائوشسکو به تهران، از سوي 

دکتر والیتي وزیر امور خارجه از کار برکنار و براي اداي توضيح به تهران فراخوانده شد. وزیر خارجه همچنين در کميسيون سياست خارجي مجلس 

شوراي اسالمي حضور یافت و به سئوال نمایندگان پيرامون سفر چائوشسکو به ایران پاسخ داد. تعداد 45 نماینده مجلس نيز با امضاي نامه اي، وزیر امور 

خارجه را براي پاسخ به  سئوال به  صحن مجلس فراخواندند. 
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مقام زن استمداد کرد و توصيه هایي در خصوص توجه بيشتر به مسلمانان آفریقا داشت. 
عدم  مهر  مراعات  لزوم  درباره  آمد.  سنگين[  صنایع  ]وزیر  نژادحسينيان  آقاي]هادی[  
ساخت براي واردات و همچنين فروش محصوالت به نرخ آزاد و تأمين ریال مورد نياز 

صنایع گفت. 
بازسازی[ خرمشهر  آقاي ]سيدعلی[ مقدم آمد. وضع ستاد معين ]استان تهران برای 
از سياست ها و  به من محول کرده اند و  را  را گفت و دستور رهبری را آورد که ستاد 
اقدامات ضعيف  مسئول و مدیر ستاد معين استان تهران گفت که ماشين ها را راکد نگاه 

داشته است.
علماي اهل سنت سيستان،  بلوچستان، خراسان و ترکمنستان آمدند. اظهار وفاداري 
براي آنها  به اهل سنت و مناطق خودشان شدند. مفصاًل  بيشتر  کردند و خواستار توجه 

صحبت کردم1. 
ظهر دکتر ]حسن[ حبيبي براي امور جاري کشور آمد. کارهاي زیادي مطرح کرد و 
تصميم گيري شد. عصر شوراي اقتصاد جلسه داشت. تصميم گرفتيم برخي از محصوالت 
تا ارز رسمي، از  با نرخ رقابتي به فروش برود و تفاوت قيمت  به قيمت ارز  کارخانه ها 

دولت باشد؛ 131 قلم کاال مشمول این تصميم مي شوند. 
دیر وقت به خانه آمدم. بچه ها شام از رستوران خبرکرده بودند. در حالي که مشغول 

1- در بخشی از این سخنرانی آمده است: »خوشبختانه بين ما و شما این مسأله روشن شده که رمز تقویت اسالم در وحدت نيروهای 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 عالقه مندند و هر کس هم ممکن است 

به دليل سليقه  شخصی نظراتی داشته باشند، اما همه اسالم را دوست دارند و این رمز موفقيت نظام است که تشيع و تسنن فهميده اند. ما در اسالم خواهی 

خود صادق هستيم و این اعتماد که مایه دموکراسی، بزرگترین سرمایه ماست. ما مدعی هستيم که دنيای اسالم رأی می دهند که اگر در دنيای اسالم 

مردم را آزاد بگذارند، مردم حاکميت اسالم را برقرار می کنند و اگر حاکمان برخی کشورهای اسالمی برای تحقق دموکراسی مردم را آزاد بگذارند، 

مردم اسالم را در آن کشورها حاکميت خواهند بخشيد. با توجه به لزوم وحدت و همفکری هر چه بيشتر علما و مردم اهل سنت و شيعه، اکنون ميدان 

برای کار و عمل اهل تسنن باز است و آنها باید در دانشگاه ها و حوزه وارد شوند و برای وارد شدن در امور کشور مهيا شوند. یکی از آرزوهای ما 

تأسيس دانشگاه علوم دینی برای طالب اهل سنت است. اميدوارم که با همکاری علما و اساتيد اهل سنت، این امر تحقق یابد. اميدوارم محروميت های 

نقاط مختلف کشور با همکاری و همدلی مردم و روحانيون رفع شود و کشور در راه سازندگی و پيشرفت ترقی نماید.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی 

رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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نوشتن خاطرات امروز بودم - ساعت ده و نيم شب -  رادیو آمریکا خبر داد که چائوشسکو 
و همسرش ]اِلِنا[ در روماني اعدام شدند1.

سه شنبه 5 دي        27 جمادي االول 1410            26 دسامبر  1989

آقاي]سيدرضا[  زواره اي ]رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور[ آمد. از سياست هاي 
دولت ابراز رضایت کرد.  براي تقویت ثبت امالک اعتبار بيشتر خواست و گزارش وضع 
ثبت را داد و برنامه اصالحي اش را گفت. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري کشور 

آمد. مالقات های پراکنده دیگر نيز داشتم.
شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت. مسأله خسارت دیرکرد که بانک ها تا 
سال 1363 از مشتریان گرفته اند، مطرح بود. شوراي نگهبان آن را نامشروع اعالن کرده و 
بسياري از مشتري ها براي پس گرفتن خسارات پرداختي، به دادگاه ها شکایت کرده اند. 
آقاي ]محسن[ نوربخش با ذکر ارقام، خطر این روال را گفت و چاره جویي کرد. پس 
از بحث هاي مفصل، مجمع به اتفاق آراء راي داد که بانک مي تواند خسارات را بگيرد. 

]اعضای مجمع[ شام مهمان من بودند. 

1- نيکالی چائوشسکو با حکم دادگاه، به  اتهام کشتار بيش از 60 هزار نفر، چنگ انداختن به قدرت دولتي از طریق سازمان هاي مسلح که عليه مردم 

از آنها استفاده شده است، انهدام اموال مردم، دست اندازي به اقتصاد ملي و تالش در جهت فرار از کشور و سرقت بيش از یک ميليارد دالر، محکوم 

به  اعدام شد. خبرگزاري هاي بين المللي اعالم کردند از آغاز قيام مردم روماني در 17 دسامبر 1989 )یکشنبه 26 آذر 1368(، بيش از 70 هزار نفر کشته 

و حدود 300 هزار نفر مجروح شدند. در تصاویري که از تلویزیون پخش شد، چائوشسکو خطاب به  دادگاه نظامي در لحظات قبل از اعدام خود چند 

بار گفت: » من این دادگاه را به رسميت نمي شناسم. تنها مردم در مورد من قضاوت خواهند کرد.« از چائوشسکو سئوال شد » چه کسي دستور شليک 

به طرف مردم را صادر کرد؟« او پاسخ داد: » حتي به  یک سئوال هم پاسخ نخواهم داد. سکوت من به  معناي پاسخ به سئواالت نيست. من تنها به طبقه 

کارگر پاسخ خواهم داد. به  مردم پاسخ خواهم داد، به  طبقه کارگر«. 
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چهارشنبه 6 دي        28 جمادي االول 1410       27 دسامبر  1989

ساعت هفت صبح وزیر کشور و مدیرعامل مترو، آقایان ]عبداهلل[ نوري و ]اصغر[ ابراهيمي 
بازدید از مترو رفتيم. در کارگاه قورخانه ]= ميدان امام خمينی تهران[ از  آمدند. براي 
نحوه کار ماشين حفار در ساخت اتوماتيک تونل مترو »زوکور1« بازدید کردیم؛ جالب 
است.  بر کار آن مسلط شده اند. تا نزدیک ميدان مخبرالدوله رسيده اند. از کارگاه نزدیک 
دانشگاه جنگ از حفاري به سبک ایراني -  اتریشي و منطقه غرب تهران از کارگاه هاي 
ترانشه و رو باز بازدید کردم2.  در دفتر کارگاه توضيحات را شنيدم. فروش سرقفلي های 
بخش  مي تواند  ابراهيمي،  آقاي  گفته  به  متري،   وپنج  چهل  مهم  احداثي  خيابان  طرح 
مهمي از مخارج ]ساخت مترو[ را تأمين نماید.  سپس در یکي از کارگاه هاي نزدیک 
دفترم، مصاحبه تلویزیوني کردم. گفتند مجموعاً نصف تونل هاي خط 1 و 2 را به صورت 

1- احداث بخشي از تونل ها با ماشين حفار شرکت آمریکایي زوکور که قبل از انقالب خریداري و بعد از پيروزي انقالب مونتاژ و راه اندازي شد، انجام 

مي پذیرفت. در این روش، با احداث یک ترانشه، ماشين حفار در عمق زمين جای می گيرد و از زیر زمين شروع به حفاری و احداث تونل می نماید. 

ماشين حفار  اتوماتيک  از یک سپر  استوانه ای به قطر 9 متر  که مانع ریزش خاک مي شود و  یک دستگاه بيل خاک برداری دوار با چند درجه آزادي و 

تعدادی جک های هيدروليکی که دستگاه را به جلو مي راند، تشکيل شده است. سرعت اسمی پيشروی ماشين زوکور 9 رینگ 1/5 متري در روز بود که 

متأسفانه به سرعت اسمي آن نمي رسيدند.  به این صورت که ماشين، تونلی به قطر 9 متر و به طول 1/5 متر را حفاری می نمود و خاک آن را  از الیه پایه 

خود روي نقاله به سمت عقب هدایت می کرد، سپس قطعات پيش ساخته بتنی توسط ماشين نصب می  شد. خاک های حفاری شده توسط تسمه نقاله به 

قطارهای حمل خاک که در پشت ماشين قرار دارند، هدایت و به خارج از تونل حمل می گردید. خوشبختانه در حال حاضر در سال 1390 تعداد چهار 

دستگاه پيشرفته حفار تی بی ام )TBM( در خطوط مختلف متروی تهران همزمان فعاليت می کنند که رکورد بزرگی در احداث مترو در جهان محسوب 

می شود. این دستگاه هاي حفار به همت محسن هاشمی مدیر عامل وقت شرکت مترو، علی رغم همه موانع و مشکالت فرا روی مترو تهيه و نصب گردید.

2- احداث تونل های مترو در تهران آسان نبود، چرا که رسی بودن خاک، وجود خاک های دستی در تونل، احتمال ریزشی بودن خاک و باال بودن 

سطح آب های زیرزمينی، از جمله مشکالت عمده احداث تونل در تهران بود. حفاری تونل های مترو به سه روش ماشين حفار، اتریشی و ترانشه باز 

انجام می شود که کليه این روش ها در متروی تهران مورد استفاده قرار گرفته است. در روش ترانشه باز، ابتدا بررسی و آزمایش های ژئوتکنيکی جهت 

تشخيص الیه های زمين و مقاومت خاک در مسير حفر تونل انجام می گيرد. پس از خاکبرداری و گود نمودن تونل، اقدام به تسطيح کف گود نموده و 

آن را با قالب لغزنده، قالب بندی، آرماتوربندی و سپس بتن ریزی می کنند. در روش اتریشی، ابتدا به همان روشی که در حفر قنوات استفاده می شود، با 

یک شفت یا رمپ به عمق مورد نظر می رسند، سپس اقدام به حفر تونل می نمایند. تونل در مقطع فوقانی و تحتانی خاکبرداری شده، ابتدا حفاظت موقت 

می شود و در نهایت با قالب تلسکوپيک، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی می شود. 
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نيمه کاره ساخته اند1. 
از  آنها  صحبت کردم2.  براي  آمدند.  مالقات  به  اصناف  از  آمدم. جمعي  دفترم  به 

1-  آقاي هاشمي در گفت وگو با خبرنگاران پيرامون وضع و چگونگي پيشرفت مترو گفت: »این کار با ارزشي است و گزارش هاي آن را به طور مرتب 

دریافت مي کنم. با توجه به  اینکه در شروع کار تردید داشتيم و دوستان خوب ما هم باور نداشتند که این کار به ثمر برسد و مي گفتند  این یک کار 

لوکس است، اما پيگيري کردیم و کار شروع شد. خوشبختانه با مدیریت خوب و نيروهاي فني، تاکنون 15 کيلومتر تونل زیرزمين احداث شده است. از 

30 کيلومتر تونل مورد نياز، نصف آن انجام شده است. این کار با ظرفيت اجرایي یک کيلومتر در ماه جلو مي رود. براساس قول مدیران اميدوارم ظرف 

سه سال آینده، یعني اواخر سال 1370 مردم تهران از این وسيله نقليه عمومي خوب استفاده کنند.« رئيس جمهور در پاسخ به  این سئوال که دولت تا چه 

اندازه در این کار سرمایه گذاشته است، گفت: » خوشبختانه این طرح فعاًل  باري بردوش دولت نداشته است. بانک ها در این کار شرکت فعالي داشته اند. 

مي توان گفت، حتي دولت از شرکت مترو در بعضي از کارها نيز استفاده کرده است.«  ایشان همچنين در مورد ارز تأميني مترو اظهار داشت: » مترو ، 

نفت کوره پاالیشگاه اصفهان را که بالاستفاده بود و در گودال های خاکی اطراف پاالیشگاه ریخته بودند و جامد شده بود و گاهی آتش می گرفت و 

محيط زیست را آلوده می کرد، به  خارج صادر و مبالغي ارز تهيه کرد. درآینده نيز براي تهيه واگن ها، تجهيزات ثابت از جمله برق مترو ، نياز  به ارز 

داریم که با نظر و طرح هایي که در برنامه هستد، تأمين خواهد شد. دولت فعاًل  پشتيباني سياسي این طرح را انجام مي دهد.« آقای هاشمی در پایان این 

بازدید از کليه کساني که براي احداث مترو تالش مي کنند، از جمله کارگران و متخصصان تشکر کرد. 

2-  در این دیدار که جمعي از اعضاي هيأت رئيسه اتاق هاي بازرگاني و صنایع و معادن و رؤساي شوراي مرکزي اصناف و مجامع امور صنفي سراسر 

کشورحضور داشتند، ابتدا آقای ابوالفضل توکلي بينا، مشاور بازرگاني و امور اصناف رئيس جمهور و آقای علی نقی خاموشي رئيس اتاق بازرگاني 

و صنایع و معادن ایران، ضمن ارائه گزارش، آمادگي بازرگانان و اصناف کشور را جهت مشارکت در برنامه هاي سازندگي اعالم کردند. سپس آقاي 

هاشمي با اشاره به  فعاليت و مبارزات بسياري از اصناف و بازاریان قبل از انقالب و تالش و همکاري آنان در به ثمر رسيدن  انقالب اسالمي و دوران 

بازدید از کارگاه مترو



480

عملکرد  ضعف  از  آمد.  هندوستان  علماي  از  ادیب  آقاي  راضي اند.  کشور  جریانات 
سفارتمان در هند و لزوم تحرک بيشتر براي جلب احزاب و نيروهاي موثر در هند گفت 
و از لزوم بها دادن به مراکز اقتصادي اسالمي در معامالت با هندوستان و از بهتر شدن 

وضع فرودگاه مهرآباد بعد از بازرسي محسن تشکر کرد. 
مجلس  در  روزها  این  شد.  پخش  رادیکال  عناصر  به  رهبري  تذکر  ظهر،  اخبار  در 
از  بيني حوادث روماني و دعوت  به خاطر عدم پيش  و مطبوعات عليه وزارت خارجه 
چائوشسکو حمالت زیادي دارند. 45 نماینده از دکتر والیتي سئوال کرده اند. اولين انتقاد 

صریح و نسبتاً تند رهبري به رادیکال ها است1. 

دفاع مقدس اظهار د اشت: »اکنون که در آستانه ورود به دوران سازندگي هستيم، نياز به  یک نوع همکاري دیگر با شرکت همه نيروها و قشرها احساس 

مي شود. در این دوره بایستي ضمن تحمل کمبودها و تأمين نيازهاي ضروري مردم، پایه هاي اساسي یک جامعه نيرومند اسالمي را محکم کنيم. در 

این دوره همه اقشار اعم از دانشگاهي، صنعتگر، کشاورز، کارگر و کارمند، بازرگان و اصناف باید براي سازندگي در همه ابعاد تالش کنند و یکي 

از مهم ترین کارهایي که باید از سوي اصناف و بازاریان سریعاً سروسامان یابد، اصالح سيستم توزیع مي باشد. سيستم توزیع در شرایط فعلي سيستم 

مطلوبي که مورد رضایت مردم و اسالم باشد، نيست و گردش کاال، مدیریت هزینه و درآمدها و رابطه توليد کننده و مصرف کننده، به  شکل صحيحي 

نمي باشد که باید با کمک و همکاري دست اندرکاران مسائل توزیع اصالح شود. در مقطع فعلي اجراي قانون نظام صنفي و نقش دادن به  کساني که در 

این قانون به  صورت مجامع صنفي و مراکز مسئول در شبکه توزیع پيش بيني شده است، مي تواند کارساز باشد. تجربه سال هاي گذشته نشان داد که جدا 

شدن اصناف متعهد و مؤمن از سيستم توزیع، باعث شد که تعدادي افراد فرصت طلب، سودجو و فاقد مهارت هاي الزم، وارد بازار شوند و با ایجاد بازار 

سياه، احتکار و گرانفروشي به  ثروت هاي انبوهي برسند که به دليل ناصالح بودن، هيچوقت درآمدشان را در مسير سالم به کار نخواهند انداخت.« رئيس 

جمهور با اشاره به  وظيفه وزارت بازرگاني در اجراي قانون نظام صنفي خاطرنشان کرد: »همکاري جدي اصناف و بازرگانان در اجراي این قانون، ضمن 

کمک به  اصالح سيستم توزیع باعث خواهد شد، کاال مسير طبيعي خود را از توليد به  مصرف طي نماید و در این مسير توليد کنندگان و توزیع کنندگان 

کل و جز سود عادالنه خود را خواهد برد و کاال با سود عادالنه به دست مصرف کننده خواهد رسيد. سالم سازي سيستم توزیع یکي از کارهاي مهمي 

است که اصالح آن در توليد اثر دارد و دولت نيز براي اصالح این سيستم و جلوگيري از کارهاي خالف کمک هاي الزم را خواهد کرد.« رجوع کنيد 

 کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- آیت اهلل خامنه اي در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم گفتند: » ملت ما امروز باید به  دو نکته توجه کند، یکي وحدت کلمه است و دیگري تالش 

براي ساختن کشور که نباید این دو نکته را فراموش کنيم. مبادا در گوشه و کنار، کساني یادشان برود که امروز  دنيا در چه شرایطي قرار دارد و ملت ما 

کيست و کجاست و باز شروع کنند و همان حرف ها و حرکت هاي تفرقه آفرین را که در چند سال قبل معمول بود، دوباره به صحنه بياورند. من شاهدم 

و مي بينم که دستگاه هاي دولتي تالش خوبي دارند و امروز ما در همه صحنه ها به تالش احتياج داریم و براي بازسازي کشور، براي رفع مشکالت مردم، 

براي زنده کردن ثروت خفته این ملت باید تالش کنيم.« رهبر انقالب با تأیيد تالش هاي وزارت امور خارجه در مقابله هوشمندانه با سياست ها و تبليغات 

زهرآگين دشمن گفتند: » بعضي در گوشه و کنار به  اندک بهانه اي، جنجال راه مي اندازند و ایراد گرفتن را شروع مي کنند. آن کسي که در ميدان عمل 

است، باید تأیيد شود تا بتواند درست  عمل کند و اگر اشتباهي و یا نقصي هم هست را برطرف کند. بنده به تبعيت از امام بزرگوارمان، به  شدت با تضعيف 

دستگاه هایي که کارهاي حساسي را بر دوش  دارند، از جمله دستگاه امور خارجه و کساني که در خط مقدم برخورد با سياست هاي خارجي قرار دارند، 
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اميرکبير، بعد از سمينار »تفکر بسيجي«  از دانشجویان بسيجي دانشگاه  عصر جمعي 
آمدند. براي آنها صحبت کردم1. شب در دفترم ماندم و کارها را انجام دادم2.

مخالفم. این چه عادت زشتي است که بعضي افراد از نظر سياسي یا مطبوعاتي، نقاط مثبت را اصاًل نمي بينند و تا نقطه منفي اي مشاهده مي کنند، ازهر 

طرف صدایي بلند مي کنند.«  منبع: روزنامه کيهان، شماره 13797، صفحه 2.

و  بسيجي«  »تفکر  برگزاري سمينار  از  دانشگاه گزارشي  این  در  ولي فقيه  نمایندگي  دفتر  مسئول  یزدي  احمدی  ابتدا حجت االسالم  دیدار  این  در   -1

موضوعات مطروحه در این سمينار ارائه داد. سپس آقاي هاشمي با تشریح تفکر بسيجي اظهار داشت: » آنچه که بسيج را به صورت نهادي مقدس و 

ارجمند درآورد که مورد قبول همه واقع شد، حرکت داوطلبانه براي تعقيب و تحقق اهداف اسالمي و جانفشاني براي خدا بود. تفکر بسيجي مایه اصلي 

اندوخته انسان ها می باشد که خداوند براي حرکت به سوي خدا در فطرت آنها گذاشته است و این تفکر اگر در دانشگاه باشد و رشد یابد، نظام هيچ وقت 

با مشکل روبرو نخواهد شد و اگر در کارخانه و مزرعه و بازار باشد، مردم هيچ وقت با کمبود و مشکل مواجه نخواهند بود. اگرچه از شروع مبارزه، 

نيروهاي عظيمي در همه ابعاد در صحنه بودند، اما بروز حرکت بسيجي، بيشتر در صحنه هاي جنگ بود که جمع کثيري از مردم در مواقعي که نياز 

به ایثارگري بود، داوطلبانه و بدون توقع هيچ چشمداشتي به کانون خطر مي شتافتند. حماسه هاي عظيم مي آفریدند که هنوز هم بسياري از جزئيات بسيار 

مهم این صحنه ها در ميدان هاي جنگ و دفاع ناشناخته مانده و منعکس نشده است.« ایشان با اشاره به مناسبت طرح موضوع تفکر بسيجي در دانشگاه ها 

خطاب، به دانشجویان بسيجي گفت: »براي طرح این موضوع، محور مناسبي انتخاب کنيد و بر این اساس تربيت نيروها و حرکت را آغاز و تالش نمائيد 

که معنویت حاصله در جبهه ها را در دانشگاه ها و جامعه هم حفظ و اشاعه دهيد. یکي از آرزوهاي ما این است که بسيج افتخار دانشگاه باشد. دانشجویان 

بسيجي با درس خواندن بيشتر، برخورد خوب با اساتيد و حفظ ارتباط با دانشجویان مسلمان، رعایت اخالق اسالمي و حسن ارتباط با دیگر دانشجویان، 

براي اشاعه تفکر بسيجي و حفظ محيط اسالمي دانشگاه ها تالش نمایند. ما به آینده دانشگاه ها با حضور نيروهاي بسيجي و مسلمان، اميد فراوان داریم و 

به آینده علمي و عملي دانشگاه ها خوشبين هستيم و اميدواریم که شما با تالش و کوشش بيشتر و ارتقاء سطح علمي، براي پذیرش مسئوليت ها در آینده 

خود را آماده کنيد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2- در این روز هيأت دولت تشکيل جلسه داد. در ابتداي این جلسه آقاي هاشمي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري اظهار داشت: » ایشان هميشه در 

بياناتشان، مطالب مهم و سياست هاي انقالب و کشور را توضيح مي دهند و معموالً هم بي دریغ از دولت و وزراء و مجریان کشور حمایت مي کنند.«  

رئيس جمهور با اشاره به اینکه ما هميشه پشتيباني هاي خوب و حمایت هاي باارزشي از ایشان داریم گفت: »البته توقع ما هم همين است، چون ما عماًل 

مجري سياست هاي خود ایشان هستيم و با آشنایي که با اندیشه ها و تفکرات ایشان داریم، وظيفه خود مي دانيم که خواسته هاي ایشان را که برما و برمردم 

والیت دارند اجرا کنيم.« رئيس جمهور با عنوان اینکه براي مسائل مهم کشور، معموالً خدمت ایشان مي رویم و مشورت و نظرخواهي مي کنيم، تأکيد 

کرد: » کاري که نظر ایشان نباشد در این دولت انجام نمي شود، مگر اینکه غفلتي بشود. براي چندمين بار باز هم ایشان هم به سياست ها و هم به  اجرا 

اظهار اعتماد و اطمينان کردند. نکته دیگري که مقام رهبري امروز برآن تکيه داشتند، حمایت ایشان از سياست وزارت امور خارجه بود؛ البته قباًل هم 

ما این مطلب را مي دانستيم. در گذشته هم حضرت امام امت )ره( همين موضع را داشتند و از سياست وزارت امور خارجه و وزیر حمایت مي کردند.«
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پنجشنبه 7 دي        29 جمادي االول 1410          28 دسامبر  1989

تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. جمع کثيري از علماء،  ائمه جمعه و جماعات و 
وعاظ ]استان تهران[ آمدند. براي آنها سخنراني کردم و شرایط جاري در منطقه و داخل 
و جهان را گفتم و درباره انهدام مارکسيسم و لزوم استفاده از این خال را گفتم و جواب 

سئواالت را دادم؛ جلسه خوبي بود1. 
آقاي ]مسعود روغنی[ زنجاني ]رئيس سازمان برنامه بودجه[ و معاونان آمدند. راجع به 
برنامه و بودجه سال 1369 و لزوم هماهنگي طرح ها از پيش با سازمان گفتند. آقاي ]حاج 
شيخ مجتبی[ حاج آخوند از علماي باختران ]= کرمانشاه[ و نماینده صحنه و کنگاور آمد. 

1- آقاي هاشمي در این دیدار با تشریح تحوالت جهاني و از هم پاشيده شدن اردوگاه کمونيسم، لزوم حضور بيش از پيش روحانيون و ضرورت تبليغ 

اسالم براي مردم تشنه آزادي و معنویت را مورد  تأکيد قرار داد. ایشان گفت: »اکنون با متالشي شدن مارکسيسم، پرچم مبارزه با امپریاليسم و سلطه و 

حاکميت سرمایه، در دست انقالبيون مسلمان است و این مسئله اساسي و مهمي است که باید روي آن بيشتر کار شود. با توجه به  موضع گيري حضرت 

امام )قدس سره( در قبال تحول دنياي کمونيسم، موضع ما از اول در قبال این تحوالت مشخص بوده و با توجه به عدم جایگزیني مکاتب دیگر به جاي 

کمونيسم، امروز تنها محوري که مي تواند عدالت خواهان دنيا را به دور خود جمع کند، مجموعه اسالم است. ما در رساندن پيام اسالم به  جهانيان، تکليف 

بسيار مهمي داریم، اما متأسفانه باید تنها این کار را انجام دهيم و برخي کشورهاي اسالمي با داشتن امکانات زیاد به  خاطر دولت هاي حاکم برآنها، ضد 

حرکت اسالمي هستند و در شرایطي که دنياي استکبار با امکانات زیاد، در صدد بهره برداري از تحوالت جهاني است، ما باید به تنهایي صداي اسالم 

مظلوم را به دنيا برسانيم. خوشبختانه ما مخاطب هاي زیادي در دنيا داریم و مي توانيم حرف هاي اسالم را تا حدودي به گوش مردم جهان برسانيم، اما براي 

اینکه بتوانيم گوینده پيام اسالم باشيم، حتماً باید قوي بوده و با حفظ روحيه انقالبي و یکپارچگي، سراغ سازندگي برویم. و نقطه تقابل با غرب، بر سر 

مسائل سازندگي است و بحث ها در این زمينه نباید به گونه اي باشد که افکار انقالبي ما را مخدوش نماید و غربي ها با شيطنت هاي زیادي که دارند از 

آن بهره برداري کنند. ما باید با امکانات بالقوه زیادي که در کشور وجود دارد ضمن سازندگي، روحيه حماسي و انقالبي، ارزش هاي اسالمي و نشاط 

مردم را حفظ کنيم. امروز شيطنت تبليغاتي امپریاليسم خبري، این است که جامعه ما را به دو بخش به  اصطالح رادیکال و معتدل تقسيم کند و در مقابل 

یکدیگر قرار دهد؛ ما باید هوشيار باشيم و در این دام قرار نگيریم. مهم ترین اقدام انقالبي امروز، سازندگي کشور و قطع رشته هاي وابستگي اقتصادي 

است که خوشبختانه اکثریت نيرومند مجلس با دولت هم نظر و همراه است.« آقاي هاشمي همچنين با اشاره به لزوم تحقق عدالت اجتماعي خاطرنشان 

ساخت: »اگر ما مرد کار باشيم، مي توانيم ضمن خودسازي و پرداختن به سازندگي، با تأمين نيازهاي ضروري زندگي مردم، عدالت اجتماعي را بهتر 

تحقق بخشيم و ميدان دادن به  کار، غير از ميدان دادن به دزدي است. تجربه ده سال گذشته نشان داد که افراد انحصارطلب و ضدعدالت در شرایط  

کمبود و فقر عمومي، ميدان بيشتري براي مخدوش کردن عدالت اجتماعي پيدا مي کنند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب 1390.
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از استاندار باختران شکایت داشتند. 
دکتر ]حسن[ حبيبي ]معاون اول رئيس جمهور[ براي امور جاري کشور آمد. ظهر 
  .... و  نقل  و  حمل  و  سيمان  درباره  آمد  محسن  عصر  خوردیم.  ناهار  هم  با  آمد.  یاسر 
مطالبي گفت؛ بازرسي ویژه ]دفتر رئيس جمهور[ مأموریت دارد تنگناها را شناسایي کند 

و راه حل ارائه نماید. 
]آقای محمدرضا نعمت زاده[ وزیر صنایع و معاونان آمدند. گزارشي از وضع صنایع، 
برنامه ها، طرح ها و اعتبارات ارزي دادند. اميد دارند با اعتبارات پيش بيني شده در برنامه 
سيمان،   روي  کنند؛  ایجاد  را  مفقوده  حلقه هاي  و  کنند  فعال  را  بتوانند صنایع  پنجساله، 

الستيک، کاغذ و شکر تأکيد کردم. 
شب بچه ها به دفتر آمدند. شام را با هم خوردیم و به خانه آمدیم. تلفن هاي زیادي در 
خصوص اعالن حمایت از اظهارات اخير رهبري و محکوميت حرکات مخالف وزارت 

خارجه داشتم.

مالقات با ائمه جمعه و وعاظ استان تهران
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جمعه 8 دي        30 جمادي االول 1410               29 دسامبر  1989

در منزل بودم. با عفت صحبت کردیم. گفت قرار است امروز براي کشف نتيجه معالجات، 
چند ساعت در بيمارستان بستری شود؛  دکتر اميدوار است. از خانم دکتر منصوریان به 
خاطر پذیرائي خوب راضي است. عصر با آقاي موسوي اردبيلي تلفني صحبت کردیم؛ 

اعتراض کمرنگي عليه مخالفان سياست خارجي در نماز جمعه امروز داشته اند.
وقتم به استراحت ومطالعه گذشت. بيشتر مطالعات درباره فعاليت اقتصادي و عمراني 
امام علي)ع( براي استفاده در خطبه آینده ]نماز جمعه[ بود. شب محسن آمد و گزارش 
کامل بررسي وضع سيمان را داد. معتقد است تا حدود چهار ميليون تن ممکن است بر 
با ظرفيت صنایع موجود اضافه شود؛ اکنون حدود دوازده و نيم ميليون تن  توليد فعلي 

است. احمدآقا مرعشي براي امور رفسنجان آمد.

شنبه 9 دي        1 جمادي الثاني 1410                  30 دسامبر  1989

فاطي با مادرش صحبت کرد. دکتر یک هفته دیگر اقامت را تمدید کرده است. آقاي 
و  داد  اطالع  رهبري  اظهارات  از  را    3 ناراحتي خط  مراتب  آمد.  عليخاني  ]قدرت اهلل[ 
موج  دارند.  را  آنها  کردن  خالص  براي  من   کمک  توقع  گفت.  را  آنها  تحليل هاي 

حمایت هاي مراکز روحاني و فرهنگي از بيانات رهبري و حمایت از دولت ادامه دارد. 
]آقای عبداهلل نوری[ وزیر کشور براي امور جاري کشور آمد و همان مضامين مطالب 
آقاي عليخاني را گفت. مهندس ]مهدی[ چمران آمد. از مدیریت دانشکده هنرهاي زیبا و 
طرد نيروهاي مخلص شکایت کرد. آقاي کامروا ]مسئول ستاد معين تهران[ آمد. امکانات 
ستاد معين ]برای بازسازی نوسازی[ خرمشهر  و برنامه هاي بازسازي را گفت؛ تأکيد بر 

سرعت عمل نمودم. 
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عصر دکتر هاشمي ]گلپایگانی[ براي برنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي آمد. چهار 
نفر از نمایندگان مجلس که براي سياحت و مطالعه کتابخانه ها عازم شوروي هستند، براي 

مشورت و خداحافظي آمدند. 
اول شب با وزراي اطالعات، کشور و امور خارجه درباره مسائل و حوادث آذربایجان 
شوروي جلسه داشتيم. تحليل این است که خود مردم باکو تمایل به انقالب اسالمي دارند 
و  کرده اند  نفوذ  توده اي ها  و  شوروي  حکومت  عوامل  ولي  مي دهند،  وحدت  شعار  و 
هيأتي  قرار شد  داده مي شود.    .... و  استقالل آذربایجان  قبيل  از  انحرافي هم  شعارهاي 
براي مذاکره با روس ها به مسکو اعزام بشود و هيأتی براي کشف بيشتر حقيقت به باکو 
بروند و کميسيوني در تهران و تبریز، مسائل را زیر نظر داشته باشد. شب در دفترم ماندم 

و کارها را انجام دادم.

یکشنبه 10 دي        2 جمادي الثاني 1410             31 دسامبر  1989

تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. آقاي ]غالمرضا[ آقازاده ]وزیر نفت[ آمد. از قيمت 
آمریکایي  نفتي  دو شرکت  دعاوي  درباره  و  کرد  رضایت  اظهار  نفت  فروش  و سطح 
آماکو و البکو و برنامه مصالحه مشورت کرد و موافقت گرفت. درباره بودجه سال آینده 

وزارت نفت هم صحبت شد. 
آقاي ]سيدمحمود[ دعائي]مدیر مسئول روزنامه اطالعات[  براي استمداد جهت وارد 
به شرط  موافقت کردم،  آمد؛  ارز صادراتي  با  پزشکي  براي  پيشرفته  ماشين  شدن یک 
براي  نمایندگان شهرهاي جنوب خراسان آمدند و  امداد خدمت بدهد.  به کميته  اینکه 

عمران این منطقه استمداد کردند. 
دکتر ]ایرج[ فاضل ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[ آمد و براي کارخانه هاي 
ساخت دارو استمداد کرد. اخوي محمد ]رئيس سازمان صداوسيما[ ناهار آمد و درباره 
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مسائل کلي منطقه و داخل صحبت شد و پيشنهادي از طرف یکي از شاهزاده هاي سعودي 
براي حل اختالف بين ایران و عربستان سعودي و نيز پيغام آقاي ]حسين[ مالئک ]سفير 
ایران در[ سوئيس مبني بر امکان آوردن بخشي از سرمایه هاي ایرانيان از خارج صحبت 

کرد. 
عصر هيأت دولت جلسه داشت. ]بحث درخصوص[  بودجه سال 1369 شروع شد. 
شب در جلسه روضه آقاي خامنه اي ]در سالروز رحلت حضرت فاطمه زهرا)س([ شرکت 
درباره  پيشنهادهایي  آقای والیتي  داشتيم.  با حضور دکتر والیتي جلسه  و سپس  کردم 
پيشنهاد  شد  قرار  شد.  مذاکره  لبنان  مسئول حزب اهلل  مورد  در  داشت.  خارجي  سياست 
مصالحه با امل و ختم درگيري ها داده شود. سپس در مورد حوادث جاري و سياست هاي 

کلي صحبت شد. 

دوشنبه 11 دي        3 جمادي الثاني 1410                1 ژانویه  1990

بعد از نماز، ورزش، ]استماع[  اخبار و قرائت گزارش ها، جمعي از طالب قم و مشهد 
که در طرح »کليد قرآن« کار مي کنند، آمدند و گزارش دادند. برایشان صحبت کردم1. 

1- در این دیدار جمعي  از اساتيد و فضالي حوزه علميه قم و مشهد که »در مرکز فرهنگ و معارف قرآن« به  کار تحقيق درباره قرآن و تکميل طرح 

به دو سرمایه بزرگ مشخص کننده هویت  از تالش آنان در زمينه قرآن،  ایشان ضمن قدرداني  اشتغال دارند، حضور داشتند،  تفسيري آقاي هاشمي 

به کار گرفته نشده و حوزه ها،  نيروي الزم  این دو سرمایه گرانبها  براي معرفي  » تاکنون  اسالمي مسلمانان، یعني قرآن و عترت اشاره کرد و  گفت: 

مکلف ترین محل براي تحقيق در این موارد مي باشند. قرآن سند مهمي در تاریخ بشریت است و باالترین و تنها سندي است که کلمات آن توسط 

خداوند نازل شده، لذا این مجموعه، اصيل ترین و پرمعناترین و حقيقت گراترین مجموعه اي است که درباره همه نيازها و ابعاد زندگي اجتماعي، سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي و اخالقي جوامع بشري در همه دوران صحبت کرده و ارائه طریق نموده است. قرآن کریم سزاوارترین کتاب براي تحقيق است. 

حوزه هاي علميه با توجه به سرمایه علمي و تجربيات عملي، بهترین محلي است که مي تواند روي این سند مهم الهي تحقيق کند و مسائل مختلف جوامع 

امروز مسلمانان به ویژه مسائل اجتماعي، اقتصادي و حکومتي را استخراج و به مسلمانان عرضه نماید.«

آقاي هاشمي در طول سال های 1354 تا 1357 در دوران زندان، طرحي براي تفسير موضوعي معارف قرآني تهيه و آیات قرآن را برآن اساس دسته بندي 

نمود که این مجموعه، محور تحقيقات مرکز فرهنگ و معارف قرآن گردید. مجموعه بزرگ »تفسير راهنما« و »کليد قرآن« و »دائره المعارف قرآن 
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آقاي ]سيدعباس[ کوثري ]مداح اهل بيت[ ذکر مصيبت کرد. آقاي ]مصطفی[ ميرسليم 
]مشاور رئيس جمهور در امور تحقيقات[ آمد و درباره مراکز تحقيقاتي گزارش داد. 

و  گفت  جهاد  خدمات  از  آمد.  جهادسازندگی[  ]وزیر  فروزش  ]غالمرضا[  آقاي 
خواستار تائيد و تقویت جهاد شد. براي مشخص تر شدن وظایف ]وزراتخانه های[ جهاد 
و کشاورزي استمداد کرد و پيشنهاد نمود جنگل ها، مراتع،  دام و شيالت از جهاد و بقيه 

از کشاورزي باشد. دکتر  حبيبي براي امور جاري کشور آمد. 
از ستاد  تا ساعت ده شب طول کشيد. عصر  اقتصاد جلسه داشت که  عصر شوراي 
با  بودند دولت  از من خواسته  نامه اي رسيد که آیت اهلل خامنه اي  مسلح[  ]نيروهای  کل 
پيشنهاد کميسيون دفاع در برنامه، مبني بر کم شدن دو درصد بودجه دستگاه ها و اضافه 
شدن چهل ميليارد تومان به بودجه نيروهاي مسلح مخالفت نکند. تلفني با رهبري صحبت 

کردم. ایشان از این تصميم منصرف شدند. مشکل زیادي درست مي کرد. 
آلوده بود،  باریده و هواي تهران را که شدیداً  باران  به خانه آمدم. کمي  دیر وقت 
پاک کرده است. آخر شب آقاي ]علی[ فالحيان ]وزیر اطالعات[ تلفني اطالع داد که 

کریم« حاصل این کار است.

دیدار با جمعی از طالب قم و مشهد
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آقاي منتظري امروز در جلسه روضه منزل خود سخنراني کرده و با استقراض از خارج 
اعالن مخالفت نموده است. با رهبري براي چاره جویي تلفني مشورت کردم. 

]تهران[  دانشگاه  مسجد  در  امروز  نوري،  ناطق  ]علی اکبر[  آقاي  که  داد  خبر  یاسر 
شدند؛  سخنراني  مانع  شعار  و  فرستادن صلوات  با  رادیکال ها  که  است  داشته  سخنراني 
ایشان هم قهر کرد و رفت. متاسفانه درگيري دارد شروع مي شود. در مجلس هم امروز 
برسر خواندن نامه نمایندگان براي تأیيد اظهارات رهبري، بين دو خط فکري درگيري 

بوده است.

سه شنبه 12 دي        4 جمادي الثاني 1410                 2 ژانویه  1990

کمال  آقاي  صبح   نه  ساعت  رفتم.  دفترم  به  است.  خوشحالي  مایه  آمد.  برف  دیشب 
آمریکایي ها  با  تعامل  کيفيت  درباره  آمد.  ملل[  سازمان  در  ایران  دائم  ]نماینده  خرازي 
و انگليسي ها پرسيد. سياست خارجي را توضيح دادم. گفتم با نظر رهبري در مورد حل 

مشکل گروگان ها در لبنان حرکت کنند. 
]محمدحسن[  دکتر  و  امام)ره([  حضرت  معالج  ]پزشک  عارفي  ]سيدحسن[   دکتر 
بيمارستان قلب  باستان حق ]رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران[ آمدند و براي ساخت 
]روزنامه  سرمقاله  در  که  خواست  اجازه  و  آمد  مهاجري  مسيح  آقاي  کردند.  استمداد 
جمهوری اسالمی[ به اظهارات آقاي منتظري پاسخ دهد؛ گفتم تند نرود. آقاي منتظري 
حرف هایي زده اند که حاکي از ضعف اطالعات و ضعف محاسبه و دور اندیشي است. 

و[  ]کارشناسان  با  همراه  بودجه[  و  برنامه  سازمان  ]رئيس  زنجاني  ]روغنی[  آقاي 
فني آمدند. گزارش  پيمانکاري و طراحي و  ]مهندسين مشاور و[  مسئوالن شرکت هاي 
ظرفيت کار دادند و نيازها را گفتند. برایشان مفصال صحبت کردم1 و تشویق به کار بيشتر 

1- آقاي هاشمي تأکيد کرد سياست جمهوري اسالمي ایران، همواره مبتني براستفاده از نيروهاي داخلي و حداقل استفاده از نيروهاي خارجي بوده است 
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کردم و قول حمایت دادم.  ظهر محسن آمد و کامپيوتري براي نصب در اتاقم، جهت 
تسهيل کارها آورد. مهدي آمد و درباره نوعي ابتکار در اسکله سازي گفت و خواهان 

به کارگيري این روش شد.

و نخواهيم گذاشت این سياست در آینده نيز کمترین آسيبي ببيند و این از افتخارات انقالب اسالمي است. ایشان با اشاره به نقش نيروهاي متخصص در 

برنامه هاي سازندگي ده ساله کشور، خاطرنشان ساخت: » واقعيت این است که با همکاري نيروهاي متخصص، کاردان و مجرب کشور مي توان کارهاي 

زیاد و بزرگي را براي بازسازي آینده کشور انجام دهيم و آماري که از امکانات فني و اجرایي ارائه شد، کاماًل مایه اميدواري است که چنين ظرفيت 

قابل توجهي از امکانات فني و اجرایي در اختيار سازندگي کشور قرار دارد. وقتي این امکانات در کنار منابع سرشار و مختلف کشور گذاشته شود، حق 

داریم که بگوئيم آینده کشور، آینده خوبي است و ما مي توانيم با تکيه برامکانات و منابع داخلي کشورمان را به کشوري پيشرفته، مستقل و غني تبدیل 

کنيم.« رئيس جمهور با اشاره به  اداره کشور توسط نيروهاي بيگانه در زمان قبل از انقالب، اظهار داشت: » با پيروزي انقالب اسالمي، این خطر بنياني 

برطرف شد و این یکي از دستاوردهاي بسيار بزرگ و عظيم انقالب اسالمي است که هم اکنون سررشته کليه امور کشور در دست نيروهاي داخلي است 

که باید تقویت شود. سرپا نگه داشتن کشور در دوران جنگ تحميلي و دفاع از استقالل، تماميت ارضي و ارزش هاي اسالمي و انقالبي، کار بسيار بزرگي 

بوده که توسط نيروهاي داخلي انجام شد و قابليت هاي بسياري را شکوفا کرد که این کار باید در دوران سازندگي نيز به همين صورت ادامه پيدا کند.« 

آقاي هاشمي در ادامه با اشاره به زمينه هاي نسبتاً وسيع سازندگي کشور در همه ابعاد، خطاب به نيروهاي متخصص داخلي گفت: » تمام ابتکار، خالقيت و 

همت تان را براي سازندگي کشور و حتي االمکان بدون استفاده از دیگران به کار گيرید. البته موارد استثنایي هميشه براي هر کشور وجود دارد، اما مهم 

این است که این استفاده در چهارچوب استقالل کشور صورت پذیرد. دانش فني را مي توان با پول خرید و بهاي این دانش هرگز فروش استقالل و دادن 

کشور به دست بيگانگان نيست. در زمينه هایي که تاکنون براي بهره گيري از امکانات کشور بوجود آمده، با همکاري مجلس شوراي اسالمي و هماهنگي 

دولت و پشتيباني هاي بي دریغ رهبري معظم انقالب اسالمي و مردم، موفق بوده ایم و بحمداهلل سمپاشي هاي دشمنان ما مؤثر نبوده است. اگر کشور اسالمي 

ایران، آن طور که اسالم مي خواهد ساخته شود، یکي از بزرگترین قدم هاي تاریخي اسالم برداشته خواهد شد و پایگاه درستي براي حرکت صحيح تاریخ 

به عنوان نمونه زندگي خوب ترسيم مي شود.« در ابتداي این جلسه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه گزارشي از توان فني و تجربي 

متخصصين داخلي کشور را براي اجراي پروژه هاي بزرگ کشور ارائه داد و خاطرنشان کرد که کليه کارهاي ساختماني نصب و راه اندازي پروژه هاي 

بزرگ کشور، هم اکنون به همت و تالش متخصصين داخلي انجام مي شود و مشارکت پيمانکاران خارجي در اجراي پروژه هاي بزرگ صنعتي معدني، 

نفت و گاز و صنایع مادر به حداقل رسيده است که در آینده نيز کمتر خواهد شد. در حال حاضر 490 شرکت ذیصالح فني و تخصصي با سه هزار 

متخصص و ظرفيت ساالنه 4/5 ميليارد ریال و 480 شرکت سيمانکار سراسري و 3200 سيمانکار استاني با ظرفيت ساالنه 2250 ميليارد ریال داریم و تنها 

10 درصد کارهاي نصب و 20 درصد پروژه هاي بزرگ با مشارکت شرکت هاي خارجي صورت مي گيرد.« رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 

60 درصد ظرفيت خالي شرکت هاي فني و تخصصي و دو سوم ظرفيت شرکت هاي پيمانکاري، بهره گيري از ظرفيت کامل این نيروها و شرکت ها را 

در اجراي برنامه ها و پروژه هاي عمراني پنج ساله، به  اطالع رئيس جمهور رساند. در این دیدار همچنين نماینده مهندسان مشاور سازندگي و پيمانکاران 

بخش خصوصي، ضمن اعالم آمادگي براي همکاري در اجراي برنامه پنج ساله، مشکالت و پيشنهادهاي خود را در ارتباط با نظام فني و اجرایي کشور 

بيان کرد. در این دیدار اعضاي هيأت هاي مدیره جامعه مهندسين مشاور، سندیکاي شرکت هاي ساختماني تأسيساتي، نمایندگان شرکت هاي مهندسين 

مشاور و پيمانکاري بخش دولتي، نمایندگان شرکت هاي پيمانکاري در بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقالب اسالمي و مسئولين حوزه معاونت 

امور فني سازمان برنامه و بودجه شرکت داشتند. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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و  کميته  شهرباني،  انتظامي  نيروهاي  فرماندهان  و  وزیر کشور  نوری[  ]عبداهلل  عصر 
امور  ]وزیر  نوربخش  ]محسن[  دکتر  کردم2.  صحبت  آنها  براي  آمدند1.  ژاندارمري 
اقتصادی و دارایی[  آمد. درباره سياست ارزي صحبت شد و براي قبول سپرده ارزي از 

خارج اجازه گرفت. 
شب شوراي عالي انقالب فرهنگي جلسه داشت. درباره تاسيس مراکز آموزشي در 
خارج مذاکره و تصميم گيري شد. شب در دفترم ماندم. تا ساعت یازده و نيم شب کار 

کردم. 

چهارشنبه 13 دي       5 جمادي الثاني 1410            3 ژانویه  1990

صبح تا ساعت هشت و چهل وپنج دقيقه کار کردم. آقاي ]علی اکبر[ ناطق نوري ]رئيس 
بازرسی نهاد رهبری[ آمد. درباره اوضاع و درگيرهاي دو خط و مسأله جلسه سخنراني در 
دانشگاه تهران که به هم خورده گفت. نتيجه بازرسي مسأله تعزیرات حکومتي را آورد. 

1- » شهرباني جمهوري اسالمي« وظيفه تأمين امنيت شهرها، » ژاندارمري جمهوي اسالمي« وظيفه تأمين امنيت روستاها و مرزها و » کميته هاي انقالب« 

وظيفه برخورد با قاچاق مواد مخدر و مفاسد اجتماعي و تأمين امنيت اخالقي جامعه را عهده دار بودند. در 12 فروردین سال 1370 این سه نيرو با هم 

ادغام شد و »نيروي انتظامي جمهوري اسالمي« تشکيل شد. هدف از ادغام این سه نيرو و تشکيل ناجا، حذف موازي کاري، کوچک سازي دولت و 

هم افزایي نيروهاي انتظامي کشور بود.

2- ایشان گفت: »ادغام نيروهاي انتظامي به معني کاسته شدن این نيروها از لحاظ کمي نيست، بلکه سازماندهي جدید به منظور صرفه جویي در خدمت 

نيروهاي تکراري مي باشد. سازماندهي جدید همچنين موجب تأمين کمبود نيروهاي عملياتي، جلوگيري از لوث شدن مسئوليت ها، آموزش کافي و 

بهره گيري بهتر از امکانات خواهد شد. وقتي که این طرح در مجلس شوراي اسالمي بررسي مي شود، شما نيز با بحث هاي علمي، فني و تجربي خود 

تالش نمائيد تا سازمان جدید براي ایفاي مأموریت هاي محوله، مطلوب و مفيدتر شود.« آقای هاشمی ضمن اشاره به مأموریت نيروهاي انتظامي در حفظ 

نظم و امنيت جامعه، لزوم برخورد برادرانه و صميمي با مردم را  تذکر داد و افزود: »اگر با مردم با محبت و دوستي برخورد شود، مردم حق شناس ما نيز 

خيلي زود قدرشناسي خواهند کرد.« رئيس جمهور ضمن موفق خواندن نحوه تعامل با مردم در فرودگاه ها و گلوگاه هاي ورودي شهرها، دوران ده ساله 

انقالب را از استثنایي ترین مقاطع تاریخ کشور در جهت حفظ امنيت سياسي، اقتصادي و اخالقي خواند. رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب،1390.
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درباره  آمد.  جمهوری[  ریاست  محروم  مناطق  دفتر  ]رئيس  بشارتي  جليل  آقاي 
معاونش  و  کشاورزي  وزیر  کالنتری[  عيسی  ]آقای  شد.  صحبت  محروم  نقاط  مسائل 
آقاي ]سيدجواد[ انگجي آمدند. از برنامه زراعي اراضي آبي گفتند. قول دوبرابر کردن 
محصوالت را با مکانيزه شدن دوميليون هکتار در طول برنامه پنجساله را دادند و راجع به 

تداخل وظایف با جهاد سازندگی گفتند. 
آقاي ]علی اکبر[ آشتياني مسئول عقيدتي سياسي ژاندارمري آمد. نگران ژاندارمري 
در فرض ادغام نيروهاي انتظامي است. آقاي ]شيخ علی[ شوشتري امام جمعه یاسوج آمد. 

براي مصال و راه استمداد کرد. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري کشور آمد. 
عصر در جلسه هيأت  دولت شرکت کردیم. تبصره هاي بودجه سال 1369 در دستور 

است. شب در دفترم ماندم. تا ساعت یازده و نيم شب کار کردم و خوابيدم.

پنجشنبه 14 دي        6 جمادي الثاني 1410               4 ژانویه  1990

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر انجام شد. دکتر ]علی[ عباسپور آمد و گزارش 
وضع صنایع ]پدافند[ ش. م . ر ]شيميایی، ميکروبی و رادیواکتيو[  را داد. آقاي ]محمد[ 
اصغري ]مدیر مسئول روزنامه کيهان[ آمد. وضع ]مؤسسه[ کيهان را گفت و از پيشنهادهاي 
دفتر آیت اهلل خامنه اي در کيفيت نقل اخبار رهبري گفت. آقایان سعيد الذاکرین و رئيس 
زاده از روابط عمومي مجلس آمدند. پيشنهاد انتقال از مجلس به دستگاه اجرایي دارند. 

دکتر حبيبي براي کارهاي جاري کشور آمد. 
براي تفکيک وظایف جهاد و کشاورزي آمدند. آنها طرح  عصر کميسيون خاص 
منابع  و  خاک  و  آب  کردند؛  مشورت  و  دادند  توضيح  را  کميسيون  در  شده  تصویب 
طبيعي را به جهاد و امور کشاورزي و آموزش  را به وزارت کشاورزي داده اند. گفتم با 

کميسيون دولت هماهنگي کنند. 
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کامپيوتر  ]آموزش[  مي خواست  کرد.  صحبت  شکر  و  سيمان  درباره  آمد.  محسن 
بدهد که وقت نبود. تا ساعت هشت شب در دفترم کار کردم. با دکتر والیتي و مهندس 

]ميرحسين[ موسوي درباره مسائل مرزي با آذربایجان شوروي صحبت شد. 

جمعه 15 دي        7 جمادي الثاني 1410                  5 ژانویه  1990

در منزل بودم. بيشتر وقت به مطالعه گذشت. طرح بيت المقدس - احيای اراضي غرب 
کارون - را که جهاد سازندگی تهيه کرده است،  خواندم؛ طرح خوبي است. به آقاي 
]غالمرضا[ فروزش گفتم دنبال اجرا برود. با اجرای این طرح یکصدوپنجاه هزار هکتار 

احيا مي شود. 
به آقاي ]حميد[ ميرزاده گفتم وضع توليد کارخانه ها را بگيرد و گزارش کاملي تهيه 

کنند. شب محسن آمد و راجع به مسائل فني، اجرایي و اداري کشور مذاکره کردیم.

شنبه 16 دي        8 جمادي الثاني 1410                   6 ژانویه  1990

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. ]آقای عبدالحسين وهاجی[ وزیر بازرگاني آمد. 
درباره مسائل توزیع مطالبي داشت و از شایعه عزل خودش ناراحت بود که تکذیب کردم. 
آقاي ]رضا[ امراللهي ]رئيس سازمان انرژی اتمی[ آمد؛ کمک مي خواست. با اینکه قرار 
داد تکميل نيروگاه بوشهر با اسپانيایي ها تکميل نيست، اصرار بر شروع مقدمات کار دارد. 

گفتم اطمينان که کسب شد، شروع می کنيم. 
دکتر ]حسن[ روحاني ]دبير شورای عالی امنيت ملی[ آمد. درباره برنامه هاي شوراي 
عالی امنيت ملي مذاکره شد و درباره مسائل اخير مجلس و رهبري صحبت شد. دکتر 
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بخشنامه مربوط به تسریع در امور اجرایی کشور
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حبيبي براي امور جاري کشور آمد. دکتر نوربخش ]وزیر امور اقتصادی و دارایی[ آمد. 
براي امور ارز ناراحت است. فشار زیادي براي خرید ارز آزاد هست که نمي تواند به همه 
تقاضاها جواب بدهد. به نظر مي رسد مي خواهد ]عرضه ارز را[  به نحوي محدود کند. 

ازدحام سنگين و صف طوالني براي خرید ارز وجود دارد. 
و وضع  دستور  در  موضوعات  درباره  داشت.  ملي جلسه  امنيت  عالی  عصر شوراي 
از  کرد  ناراحتي  اظهار  نوري  ]عبداهلل[  آقاي  شد.  شوروي صحبت  آذربایجان  با  مرزها 
اینکه رهبري به آقاي سراج ]الدین موسوی[ پيغام داده اند که یا فرمانده کميته باشد و یا 

نماینده رهبري و او گفته که استعفاء مي دهد. خواست کمک کنيم. 
شب با آقاي خامنه اي جلسه داشتيم. قرار بود احمدآقا هم باشد که نيامد. درباره مسائل 
جاري، اظهارات آقاي منتظري، مسائل مجلس، عفو عمومي، وضع لبنان و نيروهاي مسلح 
و .... مذاکره و تصميم گيري کردیم؛ جلسه مفيدي بود. به دفترم برگشتم و تا ساعت یازده 

ونيم شب کارها را انجام دادم و خوابيدم. 

یکشنبه 17 دي        9 جمادي الثاني 1410                7 ژانویه  1990

آقاي ]محمدمهدی[ سازگارا سفيرمان در تایلند آمد. گزارش داد و خواستار اجازه سفر 
ایرانيان به تایلند شد. از چند سال پيش به خاطر فساد اخالقي آنجا، سفر به تایلند ممنوع 
شده است. ]آقای چنگيز تنجو[ وزیر راه و ارتباطات ترکيه به مالقات آمد. درباره توسعه 
نتيجه مذاکرات راضي  از  از سفرش راضي و آقاي سعيدي کيا هم  روابط مذاکره شد. 

است. به نظر مي رسد ترک ها در صدد اصالح روابط با ما باشند1. 

1- وزیر حمل و نقل ترکيه ضمن ابالغ پيام آقای تورگوت اوزال رئيس جمهور ترکيه، خواهان توسعه و تحکيم روابط و بهره گيری از امکانات موجود 

دو کشور برای گسترش روابط فی ما بين به ویژه در زمينه حمل ونقل شد و گفت: »برای دو کشور در زمينه حمل و نقل امکان فعاليت خوبی وجود 

دارد و رفت و آمد مسئولين دو کشور، امکان رفع مشکالت احتمالی را فراهم خواهد ساخت.« آقای هاشمی نيز اظهار داشت: »ظرفيت همکاری ایران 
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آقاي  آمد.  نامه  استوار  تقدیم  براي  بورکينافاسو  اکرودیته1  سفير  یربولی[  ]آقای 
با  ارتباط   ما در  از وزارت خارجه آمد. درباره سياست خارجي  ]سيدحسين[ موسویان 

غرب و شرق،  نظراتي داد و مشورت کرد. 
آقاي]عبداهلل[  نوري وزیر کشور آمد. درباره مسائل اخير مجلس و رهبري گفت. 
این  نبایست رهبري در  معتقد است  ناراضي است و  به آن خط خورده  از ضربه اي که 
مسأله وارد مي شدند و خواهان جبران و دلجوئي از سوي من است. درباره مسائل امنيتي، 

اخالقي و اجتماعي هم صحبت کردیم. 
چون  شد.  تمام  دستورمان  نيم  و  شش  ساعت  تا  داشت.  جلسه  دولت  هيأت  عصر 
تا  کردیم. شب  موکول  دیگري  جلسه  به  را  بحث  نبود،  آماده  بودجه  و  برنامه  جداول 

ساعت یازده ونيم کارها را انجام دادم.

دوشنبه 18 دي       10 جمادي الثاني 1410                8 ژانویه  1990

بعد از نماز تا ساعت نه صبح، گزارش ها منجمله طرح تغييرات آب و هواي کویر مرکزي 
را که مهندس مسعودي فرستاده، خواندم. مدعي است اگر بخشي از کوه البرز را بتراشيم 
و براي عبور ابرهاي باران زا از شمال به جنوب البرز راه باز کنيم، هم در شمال و هم در 

جنوب، باران زیاد مي شود و فشار از روي بحر خزر کم مي شود. 
آمد.  کشور[  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  ]رئيس  رضوي  ]سيدمنصور[  آقاي 

و ترکيه خيلی بيش از آنچه فعاًل هست، می تواند باشد ولی هميشه حوادث کوچکی باعث شده که از این ظرفيت استفاده نشود.« رئيس جمهور با اشاره 

به ارتباطات عاطفی و عقيدتی بسيار زیاد بين مردم دو کشور ایران و ترکيه گفت:»ما هيچ دليلی  نمی بينيم که دو کشور همسایه و مسلمان، امکانات 

خودشان را به نفع یکدیگر بکار نگيرند.« ایشان با اشاره به اظهار عالقه رئيس جمهور ترکيه برای توسعه روابط دو کشور اظهار اميدواری کرد که سفر 

وزیر حمل و نقل ترکيه، نتایج خوبی را برای آینده روابط دو کشور در پی داشته باشد.

1- سفير اکرودیته سفيری است که عالوه بر نمایندگی سياسی دولت متبوع خود در کشوری که مقيم است، در کشور مجاور آن نيز به عنوان سفير 

اکرودیته فعاليت مِی کند و از نظر حقوق کنسولی مانند سفير مقيم است. )کتاب حقوق بين الملل عمومی، صفحه 242(
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درباره امور استخدامي و طرح هاي ا دغام و اصالح تشکيالت دولتي و نيازهاي سازمان 
افغانستان[ آمد. گزارش  امور  فقيه در  ]نماینده ولی  ابراهيمي  گفت.آقاي ]شيخ حسين[ 
افغاني داشت.  براي تقویت مجاهدان  پيشنهادهایی  افغانستان را داد و  به  سفر یک ماهه 
درباره سياست ما در افغانستان صحبت شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه همراه معاونان 
به آنها گفتم طرح تغيير شرایط جوي  ایران را توضيح دادند.  آمدند. آمایش سرزميني 

کویر مرکزي را بررسي کنند.
آقاي ]احمد[ جنتي ]رئيس سازمان تبليغات اسالمی[ آمد و براي رفع نيازهاي سازمان 
تبليغات استمداد کرد. از وضع پيش آمده در خصوص مالمت رهبري از خط 3 اظهار 

رضایت کرد. درباره مسأله آقاي منتظري هم صحبت شد.
درباره  کشيد.  طول  شب  نه  ساعت  تا  که  داشت  جلسه  اقتصاد  عالی  شوراي  عصر 
دولتي  قيمت  و  دامداران  و  عشایر  حمایت  و  کشاورزي  کاالهاي  تضميني  قيمت هاي 
]خودروی[ رنو ]پنج[ و ...  تصميم گيري شد . رهبري نامه اي که در جواب نامه نمایندگان 
مجلس نوشته اند، براي مشورت فرستادند. تلفني نظراتي به ایشان دادم؛ نامه خوبي است.

سه شنبه 19 دي         11 جمادي الثاني 1410            9 ژانویه  1990

نه صبح آقاي ]محمدرضا[ عباسي فرد آمد.  بيدار شدم و دیگر نخوابيدم. ساعت  سحر 
با  گلپایگاني  آیت اهلل]سيدمحمدرضا[   موضع  از  و  گفت  را  کوهدشت  انتخابات  وضع 
دولت اظهار رضایت کرد. آقایان هاشمي و جوادي آمدند و براي برنامه هاي جشن هاي 

دهه فجر اعتبار بيشتري خواستند؛  قبول کردم که بيست ميليون تومان بپردازم. 
دکتر ]مصطفی[ معين ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی[ آمد. از نيازها و کمبود امکانات 
آموزش عالي و از اصالحات و خدمات و جذب نيرو گفت. از دانشگاه آزاد اسالمي و 
دکتر جاسبي شکایت کرد و به نحوي فهماند که اگر توجه به این شکایت نکنم، استعفاء 
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خواهد داد. 
]آقای حمدبن جابر آل ثانی[ وزیر کشاورزي قطر آمد. مالقات کوتاهي انجام شد. 
تحت تأثير مناظر زیباي شمال و مخصوصاً رامسر است. بر توسعه روابط تأکيد کردم1. 
آقاي ]سيدمحمد[ خاتمي ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[ همراه معاونش آقاي ]محسن[ 
را  نظام  تبليغات  براي  از مطبوعات در داخل و خارج  استفاده  برنامه  و  امين زاده آمدند 
مجلس  اخير  مسائل  و  کرمان  زرند  نيازهاي  از  آمد.  انصاري  مجيد  آقاي  گفتند. عصر 

گفت و براي نيازها و اصالح ذات البين خط خودشان با رهبري استمداد کرد. 
پاالیشگاه  توسعه  کشاورزي،  و  سيلو  براي  و  آمد  اصفهاني  اشرفي  ]محمد[  آقاي 
باختران]= کرمانشاه[  و همچنين ساخت مؤسسه فرهنگي اشرفي باختران استمداد کرد. 
از  قانون کار جلسه داشت. وزراي نفت و صنایع،  براي  شب مجمع تشخيص مصلحت 
نقاط منفي قانون کار مصوب مجلس و بار مالي زیاد و اثر منفي در مدیریت ها  گفتند 
و آقایان ]سيدفخرالدین[ هاشمي و ]حسين[ کمالي  رئيس کميسيون کار و وزیر کار از 

قانون کار دفاع کردند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول شد. شام مهمان من بودند.
 بعد ازشام آقاي ]مهدی[ کروبي ]رئيس مجلس شورای اسالمی[ راجع به مسائل اخير 
مجلس گفت و براي اصالح ذات البين2 استمداد کرد. احساس مي کنند که ضرر کرده اند. 

1- آقای حمد بن جابر آل ثانی گفت:» ما جایگاه خاصی را برای ملت مسلمان ایران قائليم و خواهان همکاری هر چه  بيشتر با جمهوری اسالمی ایران 

هستيم.« آقای هاشمی نيز عالقمندی جمهوری اسالمی ایران  به داشتن همکاری های گسترده و همه جانبه با برادران مسلمان به ویژه همسایگان را ابراز 

داشت و اظهار اميدواری کرد که این همکاری ها در آینده به سطح مطلوبی برسد. رئيس جمهور با اشاره به جنگی که با هدف ایجاد اختالف بين 

جمهوری اسالمی ایران و همسایگانش، بر ایران تحميل شد، افزود: »جنگی که بر منطقه تحميل شد، هدفش این بود که بين ایران و همسایگانش و 

مسلمانان منطقه صميميت  برقرار نشود.« ایشان با تأکيد بر اینکه کشورهای منطقه همواره باید مراقب باشند تا دشمنان اسالم موفق به دستيابی اهداف 

پليدشان نشوند، گفت: » ما هميشه از نزاع و اختالف پرهيز می کردیم و هم اکنون نيز تالشمان این است که ریشه فساد کنده شود.« رئيس جمهور با اشاره 

به امکانات فراوان ایران، خاطرنشان کرد: » این امکانات می تواند در بهتر شدن زندگی مردم جنوب خليج فارس مؤثر باشد.« ایشان بر گسترش هر چه  

بيشتر همکاری های فی ما بين ایران و قطر تأکيد کرد.

2- اصالح ذات البين: »اصالح اساس ارتباطات و تقویت و تحکيم پيوندها و از ميان بردن اسباب تفرقه و نفاق است و در اصطالح قرآنی برای بقای 

روابط محبت آميز و آشتی دادن بين دو طرفی که خصومت دارند، یک ضرورت اجتماعی است. « اصالح و دیگر مشتقات صلح، نزدیک به 80 بار در 

قرآن به کار رفته است. اصالح ذات البين و ایجاد تفاهم و زدودن کدورت ها و تبدیل آن به صميمت و دوستی، یکی از مهمترین برنامه های تعليمات 
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تا ساعت یازده و نيم کارها را انجام دادم و خوابيدم.

چهارشنبه 20 دي        12 جمادي الثاني 1410      10 ژانویه  1990

دیشب برف سنگيني باریده است. تا ساعت نه صبح کارهاي دفتر را انجام دادم. ]آقای 
نيازها  فراواني  و  اعتبارات  از کمبود  آمد.  پرورش  و  آموزش  وزیر  نجفی[  علی  محمد 
آموزش  اصالح  و  آینده  تابستان  در  بي سوادي  با  مبارزه  ضربتي  طرح  درباره  و  گفت 

متوسطه براي هدایت جوان ها به آموزش حرفه اي و فني مذاکره کردیم. 
آقاي ]اکبر[ ترکان ]وزیردفاع[ آمد. پيشرفت کار ادغام ادارات و صنایع سپاه و دفاع 
را گفت و اظهار رضایت کرد. همچنين از وضع صنایع موشکي، تانک، شيميایي، هواپيما 
و مهمات و از برنامه خریدها و مطالبات کره شمالي گفت. این کشور نفت خواسته است؛ 
گفتم نفت را بدهند. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي بينا ]مشاور رئيس جمهور در امور اصناف[ 

آمد و از حل نسبي مشکل قصاب ها و نانوائي ها گفت. 
]آقای غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت آمد. درباره قيمت نفت و برنامه باال بردن سطح 
درباره  .... صحبت شد.  و  با روس ها  معامله  در  قيمت گاز  و  بازسازي خارک  و  توليد 
مطالبات ما از اسرائيل به خاطر مواردي که از زمان رژیم قبل پيش آنها داشته ایم، صحبت 
به  اسرائيل  از خاک  از خليج عقبه  لوله  اسرائيلي ها، خط  با شرکت  شد. ]در زمان[ شاه 
مدیترانه کشيده و یک شرکت نفتکش بوجود آورده بودند که بعد از انقالب، همه اینها 
در دست اسرائيلي ها مانده و به تازگي شرکتي مراجعه کرده که حاضر است سهم ما را 

بخرد؛ گفتم بفروشند. قباًل با آیت اهلل خامنه اي هم درباره فروش مشورت شده است. 
عصر به خاطر نداشتن برنامه، جلسه هيأت دولت را تعطيل کردیم. مهندس مسعودي 
همراه مهدي آمد. درباره ابتکار اسکله سازي  و ایده تراش کوه البرز براي تغيير آب و 

اسالمی به شمار می رود.
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هواي کویر مرکزي گفت؛ به نظرم بلند پروازي دارد. 
دکتر ]محمدعلی[ هادي ]سفير ایران در امارات متحده عربی[ آمد. گزارش اقدامات 
براي اصالح روابط با کشورهاي جنوب خليج فارس منجمله عربستان  سعودی را داد و 
مشورت کرد. شب آقاي ]محمدحسين[ عادلي رئيس بانک مرکزي آمد. درباره وضع 

ارزي و سياست هاي پولي و ارزي مذاکره شد. تا دیر وقت کار کردم و خوابيدم.

پنجشنبه 21 دي        13 جمادي الثاني  1410      11 ژانویه  1990

دکتر ]هادی[ منافي با مدیران سازمان محيط زیست آمدند. براي آنها صحبت کردم و 
تشویق نمودم1. آقاي ]علی[ فاضلي از صنوف توليدي آمد. گزارشي از موضع صنوف داد. 
از وزارت بازرگاني و شوراي مرکزي اصناف گله داشت و از تأئيد بعضي از کاندیداها 
در انتخابات ميان دوره اي  به نحوي اظهار پشيماني مي کرد و از انزوا در شرایط جدید 

نگران بودند. 
آقاي ]سيد محمد علی[ حسيني، سفيرمان در چکسلواکي آمد. تحليلي از آینده اروپا 
بعد از فروپاشي بلوک کمونيست ارائه داد و برضرورت کشيدن لوله گاز ایران به اروپا 
ملي  دبير کنگره  بود  قرار  داشت.  تأکيد  اروپا  آینده  در  اقتصادي  نيرومند  براي حضور 

1- در این دیدار که رئيس، معاونين ، مدیران کل و جمعی از کارشناسان این سازمان حضور داشتند، ایشان  بهترین راه حفاظت از محيط زیست را 

افزایش سطح آگاهی های مردم دانست و با بيان این مطلب که در کشور ما هنوز عامه مردم، با خطرات آلودگی محيط زیست آشنا نيستند، خطاب به 

کارشناسان و مسئولين محيط زیست گفت:» شما باید نتایج مطالعات و تحقيقات خود را از طریق رسانه های جمعی، فيلم عکس و نمایشنامه  در اختيار 

مردم به ویژه دانش آموزان قرار داده و آنها را نسبت به خطرات تخریب محيط زیست آگاه کنيد، زیرا خطر به هم خوردن تعادل در محيط زیست 

خطرناک تر از بيمار های مسری است . دستگاه های اجرایی باید سازمان حفاظت از محيط زیست را به عنوان مزاحم  تلقی نکنند، زیرا  خدمات این 

سازمان در جهت حفاظت از مصالح عمومی و منافع جدی کشور است.« رئيس جمهور سپس به همکاری های منطقه ای و بين المللی برای حفاظت از 

محيط زیست اشاره کرد و افزود: » برای حفظ  محيط زیست و مقابله با تخریب دریاها، جنگل ها و خاک، به همکاری های جدی منطقه ای و بين المللی 

نياز است.« ایشان ضمن تأکيد  بر ضرورت حضور مسئولين حفاظت از محيط زیست در مجامع و سازمان های بين المللی حفاظت از دریاها، مراتع، 

جنگل ها  و هوا را یک اعتقاد و وظيفه دینی خواند و خواستار تالش بيش از پيش مردم در حفاظت و حراست از محيط زیست شد. 
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آفریقا بياید که به عللي به ایران نرسيده است. 
بررسي  کميسيون  نتيجه  از  و  آمد  رئيس جمهور[  اول  ]معاون  حبيبي  ]حسن[  دکتر 
پيشنهادهاي ادغام وزارتخانه ها و ... گزارش داد.  عصر محسن براي تعليم کامپيوتر به من 

و گرفتن اجازه ضبط آثار و خاطرات من در حافظه کامپيوتر آمد؛ موافقت کردم. 
دکتر ]علی اکبر[ والیتي و ]محمود[ واعظي آمدند و گزارش سفر واعظي به مسکو را 
دادند. روس ها از موضع ما در مسائل آذربایجان راضي اند و قرار مبادله توریست گذاشته 
بودند و از پيشرفت سایر برنامه هاي تسليحاتي و اقتصادي راضي بودند. قرار شده در مورد 

اجراي قطعنامه کمک کنند.
آقاي ]سيدرضا[ زواره اي ]رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور[ اطالع داد که 
نام  به  را  اطالعات  و  کيهان  موسسات  اصغري،  ]محمد[  و  دعائي  ]سيدمحمود[  آقایان 
شده  زیادي جمع  برف  آمدند.  هم  بچه ها  آمدیم.  خانه  به  داده اند. شب  ثبت  خودشان 

است. این هفته به خانه نيامده بودم. 

جمعه 22 دي       14 جمادي الثاني  1410            12 ژانویه  1990

با عفت تلفني صحبت کردیم. قرار است روز چهارشنبه بيایند. تا ساعت ده و نيم صبح در 
خانه مطالعه کردم. براي نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم. هوا سرد بود و خطبه ها طوالني 

شد1. خانم ها براي اعتراض به بدحجابي راهپيمائي ]طالیه داران عفاف[ داشتند. 

1- آقای هاشمی به دنبال بحث خطبه هفته های قبل پيرامون تأمين نيازهای مادی جامعه از نظر اسالم و شيوه زندگی حضرت علی )ع(، در آغاز خطبه 

اول گفت: »خطبه امروز را یکی ازبا ارزش ترین خطبه ها می دانم. درباره زندگی حضرت علی )ع( مسائل زیادی از نظر شجاعت، قناعت علم، زهد 

وتقوای حضرت ایشان شنيده شده است، ولی جنبه اقتصادی زندگی ایشان و توجه به عمران و آبادی زمين، تاکنون چندان تشریح نشده است. جریانات 

زندگی حضرت علی )ع( در دوران طفوليت، نوجوانی، هم عصری با پيامبر، دوران خالفت و پس از آن را همگان می دانيم، اما در زمينه 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 ابيطالب)ع( حاضر نبودند عمرشان را به بطالت بگذرانند. برای هر نوع کاری ارزش قائل بودند. ایشان امر عمران و کشاورزی را  به عنوان 
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ظهر بچه ها 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. همچنين 
مالحظاتي درباره روابط رهبري و خط 3 و به اظهارات من در تأیيد این روش داشت. 

شب با محسن درباره کامپيوتري کردن اطالعات ریاست جمهوري صحبت کردیم. 

شنبه 23 دي        15 جمادي الثاني  1410            13 ژانویه  1990

دکتر ]عبداهلل[ جاسبي براي حل مشکالت دانشگاه آزاد اسالمي و مخصوصاً در ارتباط با 

یک کار اقتصادی انتخاب کرده بود، از قبيل : احيای زمين، حفر قنات، کشاورزی و غيره که در این جنبه های مالکيت، یا کارگری چندان فرقی برای 

ایشان نداشت و این نکته بسيار 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 زمين 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 وقفيت و اگذار شد، ده ها چشمه، روستا، باغ، قنات و غيره  ذکر کرد که برخی از آنها را شخصاً 

و برخی دیگر را به طور روزمزدی آباد نمود. آقای هاشمی در خصوص ارزش وقفياتی 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 نداشتيم، در حالی که االن وقفياتی انجام داده ام که با پول 

آن تمام جوانان بنی هاشم می توانند از مال دنيا بی نياز باشند. این تعليم اسالم است که هر فرد مسلمان الزم است به دنبال زراندوزی نباشد، در حالی که 

امروزه اگر یک معمم دنبال کارخانه داری و تجارت باشد، آن را عيب می دانند، ولی حضرت علی )ع( شخصاً به دنبال کارهای اقتصادی بود و در آمد 

حاصل از آن را به دیگران می بخشيد. به استناد روایات مختلف، حضرت علی »ع« با مجتمع کردن اراضی خریداری شده توسط خود، یا اهدائی پيامبر 

اسالم به ایشان، یک منطقه  زراعی وسيعی را شخصاً اداره می کردند که به گفته راویان موثق، درآمد ساالنه ایشان از محل زراعت، ساالنه بالغ بر 40 

هزار دینار می شد که آن را بين فقرا تقسيم می نمود، به طوری که از روی ناچاری شمشير خود را می فروخت. 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 ابيطالب)ع( صرف کنيم که 

در این صورت مستقل نيز خواهيم بود.  باید مردم از این هدف حمایت کنند. باید تقوای اسالمی مسئوالن و مردم در این راستا هماهنگ و به کار برده 

شود.« خطيب جمعه، در خطبه دوم نماز نيز درباره سازندگی کشور و مسائل منطقه ای و بين المللی مطالبی بيان کرد. در بخشی از خطبه دوم آمده است: 

» اوضاع کشور ما به سرعت رو به اصالح پيش می رود. در گذشته رضاخان در 17 دی برای برداشتن چادر جشن گرفت و امروز زنان ما برای تأکيد  بر 

حجاب راهپيمایی می کنند و این در حالی است که مسير جهانی به طرف  بی حجابی و بی اخالقی است، ولی در ایران بر اساس ارثيه حضرت فاطمه 

)س( زن شخصيت واقعی خود را پيدا می کند. مقایسه کنيد شخصيت زن را در 12 سال پيش در ایران و وضعيت زنان ما را در حال حاضر که پيشرفت 

شخصيت زن مسلمان ایرانی را نشان می دهد. البته ما هنوز به هدف خودمان نرسيده ایم.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه 

سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب، 1388.
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اختالفات با ]آقای مصطفی معين[ وزیر آموزش عالي آمد. حاج اسماعيلي، حافظ منافع 
ایران در لندن آمد. از مسائل مربوط به بازداشت و اخراج اخير چند دانشجوي ایراني از 
انگلستان در رابطه با مسأله سلمان رشدي توضيحاتي داد. از افراط کاري نمایندگان صدا 
انگليس  پليس  براي  آنها  فعاليت هاي  ...  شکایت کرد؛ مدعي است  و  ارشاد  و  و سيما 

کشف شده است. 
از  و  اهواز  فوالد  از وضع  او  آمد.  ]استاندار خوزستان[  مقيمي  ]محمدحسين[  آقاي 
سياست وزارت معادن انتقاد داشت و از  لزوم حمایت دولت از مدیر فعلي گفت. نگرانند 
که بناي تعویض او باشد. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري و بازسازي خرابي هاي 

جنگ آمد. 
عصر دکتر هاشمي ]گلپایگانی[ براي برنامه شوراي انقالب فرهنگي آمد. گروه کار 
براي کليد قرآن آمدند. پيشنهاد جدا شدن از دفتر تبليغات اسالمی قم را داشتند که باعث 

ناراحتي آقاي ]محمد[ عبائي شد و به نتيجه نرسيد. 
شب با احمدآقا مهمان رهبري بودیم. درباره مسائل آقاي منتظري و وضع آذربایجان 
شوروي بحث و تصميم گيري شد. احمدآقا از لزوم توجه بيشتر رهبري به نيروهاي خط 
3 گفت که فعاًل مورد توجه کمتري هستند. به دفترم رفتم. تا ساعت دوازده شب کارها 

را انجام دادم و خوابيدم. 

یکشنبه 24 دي        16 جمادي الثاني  1410            14 ژانویه  1990

برنارد و دسوسا و آقای موراد  مانوئل  نه صبح کار کردم. ]آقای  تا ساعت  نماز  از  بعد 
ایساک موراجی[ سفيران آکردوتيه آنگوال و موزامبيک براي تقدیم استوار نامه ها آمدند. 
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مذاکرات کوتاهي داشتيم1. سفير اندونزي براي خداحافظي آمد2. آقاي ]قربانعلی[ دري 
نجف آبادي و احمدآقا، پسر آقاي منتظري آمدند و پيام آقاي منتظري را آوردند. ایشان 
براي رفع فشار از افرادي که در ارتباط با پخش نوار دستگير شده یا مي شوند، استمداد 

کرده و خواستار عادي شدن وضع و دادن جزوه هاي اطالعاتي اند.
آقاي ]سيدعلی[ مقدم آمد. توضيحاتي درباره نقشه و برنامه ساخت مصالي تهران داد. 
]آقای فروزش[ وزیر جهاد و مدیران جهاد آمدند. براي آنها صحبت کردم3. عصر هيأت 

1- در این دیدارها که به طور جداگانه  صورت گرفت، آقای »مانوئل برناردو دسوسا«  سفير اکرودیته آنگوال با اشاره به پيوند های دوستی و همکاری 

های دو کشور ،  خواستار تحکيم  و توسعه هرچه بيشتر روابط فی مابين شد. او گفت:» مردم آنگوال با دقت، پيشرفت های جمهوری اسالمی  ایران را 

دنبال می کند و برای تحقق صلح مورد نظر ایران ، آرزوی موفقيت دارند.« آقای هاشمی نيز با اشاره به روابط دو جانبه اظهار داشت:» ملت شما قرن ها 

مظلومانه تحت سلطه و استثمار قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و آفریقای جنوبی قرار داشتند، خوشبختانه پيروزی مردم ناميبيا،  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  می خورد.« ایشان 

با اشاره به دیداری چشمگير ملت ها افزود: » به نظر می رسد دنيا  در آستانه وضع جدیدی   که عصر ملت هاست، قرار گرفته و قدرت های توسعه طلب می 

خواهند با این بيداری به نحوی مقابله کنند، ولی بيداری مردم چشمگير است.« رئيس جمهور با تأکيد بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک به 

ملت های تحت ستم به ویژه  ملت های آفریقایی، اظهار اميدواری کرد، هر چه زودتر مشکالت مردم جنوب آفریقا حل شود. در مالقات دیگری، آقای 

» موراد ایساک مورارجی« سفير آکرودیته  موزامبيک، ضمن ابالغ سالم گرم  رئيس جمهور کشورش، عالقه ایشان را برای دیدار از ایران به اطالع 

رئيس جمهور  رساند.  همچنين  خواستار تحکيم  و توسعه روابط و همکاری های فيمابين و کمک هرچه بيشتر جمهوری اسالمی به ملت های آفریقا 

که برای  تحقق  آزادی و استقالل مبارزه می کنند،  گردید و حمایت کشورش را از هر گونه مذاکره ای در جهت تحقق و اجرای قطعنامه  598  اعالم 

کرد. آقای هاشمی نيز با اشاره به اینکه یکی از اصول  سياست  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، نيازها و مظلوميت مردم آفریقا واقفيم و به حکم وظيفه  اسالمی مان، از هر 

گونه کمکی در حد توان به مردم آفریقا دریغ نخواهيم کرد.«

2- در این دیدار ، سفير اندونزی از همکاری مقامات جمهوری اسالمی ایران برای توسعه و تحکيم روابط فی مابين  طی مدت مأموریتش در تهران 

سپاسگزاری کرد و گفت: » دو کشور در این مدت ضمن توسعه روابط، همکاری های ثمر بخشی در امور بين المللی به ویژه  در اوپک داشته اند که 

اميدوارم روند گسترش روابط دو کشور بيش از گذشته  گسترش یابد.« او با تأکيد  بر همت بلند و سخت کوشی ملت بزرگ ایران، اظهار اميدواری 

کرد که جمهوری اسالمی ایران در دوران بازسازی نيز پيشرفت و موفقيت های چشمگيری داشته باشد. آقای هاشمی نيز از تالش سفير اندونزی در 

مدت مأموریتش در جمهوری اسالمی ایران برای تقویت و تحکيم روابط دو کشور تشکر کرد و اظهار داشت: »امکانات موجود دو کشور و عالئق 

و مشترکات دو ملت ایران و اندونزی ، امکان گسترش بيش از پيش روابط و همکاری های فی مابين را فراهم کرده است. من فکر می کنم زمينه های 

همکاری بيشتری در روابط دو کشور دوست و مسلمان ایران و اندونزی موجود است که اميدوارم با توجه به زمينه های مشترک، شاهد ارتقاء سطح 

همکاری ها باشيم.«

3- در این دیدار که وزیر جهاد سازندگی به اتفاق معاونين و رؤسای سازمان جهاد استان ها و مسئولين دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، همچنين 
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دولت جلسه داشت. درباره تفکيک وظایف جهاد و کشاورزي بحث شد و نزدیک به 
تصميم گيري رسيدیم که به جلسه بعد موکول شد. دکتر والیتي درباره مسائل آذربایجان 

شوروي مطالبي داشت. 
و  بحث  منتظري  آقاي  مسأله  درباره  آمدند.  من  دفتر  به  خامنه اي  آیت اهلل  شب 
تصميم گيري شد و نيز درباره نماز جمعه تهران و ائمه جمعه استان ها و سياست خارجي 

تصميم گرفتيم.

دوشنبه 25 دي        17 جمادي الثاني  1410        15 ژانویه  1990

آقاي ]مرتضی[ محمدخان رئيس کل گمرک آمد و مطالبي از گمرک و پيشنهادهایي 
در امور اقتصادي دیگر داد. معتقد است گمرک به خاطر اهميتش باید زیر نظر رئيس 
جمهور باشد. آقاي]احمد[  نصري استاندار سابق سيستان و بلوچستان آمد و براي پذیرش 
سمت استانداري اظهار آمادگي کرد. پيشنهاد مسئوليت اداره امور اسرا را دادم که کار 

را مشکل تلقي مي کند. 

مدیران عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه حضور داشتند، آقای هاشمی با اشاره به سوابق درخشان نهاد مقدس جهاد سازندگی در دوران پس از پيروزی 

انقالب اسالمی، اظهار داشت: »عملکرد بسيار خوب جهاد در سال های 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 نيروهای مخلص جامعه، هر جا حضور پيدا کرد، کارگشایی نمود 

و به ویژه  حضور جهاد سازندگی در جنگ بسيار چشمگير و تحسين برانگير بود که این مساله هميشه مورد قدرشناسی جامعه و مسئولين خواهد بود.« 

ایشان  با اشاره به بحث هایی که برای مشخص شدن مأموریت اصلی جهاد سازندگی در دولت و مجلس مطرح است، اظهار داشت: »گرچه بسياری از 

سازمان ها و ادارات احتياج  به بازبينی تشکيالتی دارند، اما ما ترجيح می دهيم که در مورد آینده نظام اداری کشور با مطالعه ، دقت،  برنامه ریزی و 

همکاری مجلس و دولت، تصميم گيری شود که این کار در دولت شروع شده است و قلمرو رسمی جهاد طی هفته های آینده مشخص خواهد شد. با 

تنوع آمادگی ها و کارایی هایی که نيروهای جهاد سازندگی دارند، نباید این نيروها محدود به وزارت جهاد شود، بلکه سازماندهی باید به گونه ای باشد 

که بتوانند کارهای اجرایی بزرگی  در برنامه عمرانی پنجساله  به عهده گيرند. برنامه ریزی  برای حضور بيشتر در خارج به ویژه  در کشورهای اسالمی، 

باید یکی دیگر از وظایف اصلی جهاد سازندگی تلقی شود و بخشی در جهاد جهت تربيت نيرو برای این منظور به وجود آید.« رجوع کنيد  کتاب 

»هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر 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 آینده توسعه مراکز طلبگي اهل سنت و ارتباط آنها 
با خارج و ارتزاق آنها از مراکز نامعلوم خارج اظهار نگراني نمود که دیگران هم، چنين 
استمداد  نگراني را دارند. معاونان وزارت اطالعات آمدند و درباره تقویت حراست ها 

کردند. درباره عوامل گراني ارز آزاد و شبکه کشف شده مطالبي داشتند. 
عصر شوراي عالی اقتصاد جلسه داشت که تا ساعت هشت و نيم شب  طول کشيد. 
پيمانکاران داخلي  از  استفاده  نظر  از  پنجساله،  برنامه  بحث در کيفيت اجراي طرح هاي 
به  اول خواسته اند که  از  دادند.   را توضيح  نيروگاه شهيد رجائي  بود. وضع  و خارجي 
نيروهاي خودي بسپارند و به مشکل برخورد کرده اند و با تأخير فراوان، باالخره اجباراً از 
خارجي ها استفاده مي شود. درباره گران کردن تعرفه حمل و نقل بحث شد که به نتيجه 
نرسيد. فقط در مورد ساخت بنادر چند منظوره، از محل باال بردن تعرفه بارگيري بنادر، 

تصميم گرفته شد. شب به خانه آمدم. 

سه شنبه 26 دي        18 جمادي الثاني  1410        16 ژانویه  1990

دیشب خانه سرد بود، ولي مشکلي نبود. صبح زود به دفترم رفتم. کشاورزان نمونه آمدند. 
]آقای عيسی کالنتری[ وزیر کشاورزي صحبت کرد. یکي از کشاورزان هم خواسته ها را 

مطرح کرد. لوح هاي تقدیر داده شد و سرود اجرا شد. من صحبت کردم1. 

1- در این دیدار که کشاورزان، دامداران، درختکاران، کارشناسان و مروجان نمونه کشاورزی حضور داشتند، ایشان  با اشاره به اینکه شغل کشاورزی 

یکی از شيرین ترین مشاغل  است و باید به آن ارج نهاد، یادآور شد: » کشاورزی اساسی ترین فعاليت اقتصادی کشور است و ایران می تواند در زمينه 
عالوه بر خودکفائی  به کشورهای دیگر نيز محصوالت خود را صادر کنند. در برنامه پنج ساله  توجه خاصی به کشاورزی  شده است و این سياست  
به نفع دولت، مردم، کشور و انقالب است و ما تالش می کنيم که این برنامه را اجرا کنيم. کشاورزی ما با همه فروع آن شامل دامدارای، مرغداری، 
مرتع داری، جنگلداری، منابع روستایی و درختکاری، اساسی ترین فعاليت اقتصادی کشور است. خداوند به ما نعمت های زیادی  را عطا کرده است و 
وقتی مشاهده  می کنيم ميزان توليد افراد نمونه 3 تا 4 برابر توليد سایر کشاورزان می باشد، در می یابيم که کشور استعداد خوبی را در زمينه کشاورزی 
اگر از آب استفاده صحيحی به عمل  داراست.« رئيس جمهور ضمن تأکيد بر افزایش سطح زیر کشت و بهبود روش های بهره وری گفت:  »تحقيقاً 
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توسعه  بنگاه  شکایت  آمدند.  بازرگاني  و  سنگين  صنایع  کشاورزي،  وزراي 
]ماشين های[ کشاورزي، از مزاحمت ها و خلف وعده هاي صنایع و بازرگاني را آوردند. 
]دفتر  ویژه  بازرسي  قرار شد  باالخره  دفاع کردند؛  آنها  و  را گفتند  نيازهاي کشاورزي 

رئيس جمهور[ بررسي کند. موارد را موقتاً حل کردیم. 

آوریم و آب در مزارع و جویبارها تبخير  و یا اسراف نشود، با توجه به شرایط خاص جوی کشور  و وسعت خاک می توانيم  بهره وری اساسی تری 
نمائيم. کيفيت محصول شما کشاورزان در دنيا نوعاً بهتر است و در حال حاضر اگر چه بخشی از محصوالت شما به خارج نيز صادر می شود، ولی قدرت 
صادرات بيشتری را داریم.« رئيس جمهور با اشاره به درخواست یکی از کشاورزان  پيرامون توسعه کشاورزی صنعتی در ایران گفت: »اگر مجموعه ای 
باشند.  وزارت  به خوبی می توانند هم خودکفا و هم صادر کننده  از آن  بيشتر  و  یابد، جمعيت موجود کشور  بود تحقق  که درخواست شما مطرح 
کشاورزی و جهاد سازندگی،  مؤظفند خدمات بييشتری را به نحو بهتری در اختيار شما قرار دهند. امروز استفاده از علم و دستاوردهای علمی دنيا یک 
ضرورت است و ما باید از تجربيات دنيا در امر کشاورزی استفاده کنيم و برای مثال  باید تکنولوژی آبياری قطره ای را توسعه دهيم. اگر امروز در کنار 
کشاورز  برق، راه، سد و یا صنایع تبدیلی نباشد، استفاده از دسترنج کشاورز مشکل است و چرخ کشاورزی بدون صنعت نمی چرخد. شما کشاورزان 
احتياج به شناخت خاک، کود، سم، و سایر اطالعات مورد نياز دارید و دولت به تدریج همه امکانات الزم را در اختيار شما خواهد گذاشت.« در ابتدای 
این مراسم، دکتر عيسی کالنتری وزیر کشاورزی ضمن معرفی دامداران، کشاورزان و درختکاران نمونه گفت: » رکورد متوسط توليد کشور با رکورد 
توليد این  عزیزان در بعضی موارد، چهار تا پنج برابر فرق می کند  و همين اختالف ما را دلگرم تر می کند که با سياست های دولت و مجلس  شورای 

اسالمی به خودکفائی برسيم.«  رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

دیدار با کشاورزان نمونه کشور
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سياست هاي  به  راجع  آمدند.  نيلي  ]مسعود[  آقاي  و  زنجاني  روغنی[  ]مسعود  آقاي 
بودجه سال آینده و سياست هاي ارزي صحبت شد. دکتر والیتي تلفني اطالع داد که سفير 
شوروي آمده و اطالع داده که روس ها مي خواهند براي ایجاد امنيت، نيرو به آذربایجان 
شوروي اعزام کنند. اطمينان داده اند که قصد سوئي ندارند و ما به آنها گفته ایم که با مردم 

خشونت نکنند. گفتم خبر را منتشر کنند. 
عصر آقاي ]حسن[ شفتي ]مدیر عامل شرکت هواپيمایی جمهوری اسالمی[ و خلبانان 
هما آمدند. درباره مشکالت و نيازها و لزوم تشویق و حمایت بيشتر خلبان ها و مهندسان 

گفتند و از کادر پرواز و مزاحمان گمرک گفتند و اجازه اجاره هواپيما خواستند. 
قانون  اصالحيه  درباره  مشورت  براي  بازرگاني  وزیر  وهاجی[  عبدالحسين  ]آقای 
اصناف که در مجلس مطرح است، آمد. شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت. در 

این جلسه  بخشي از اساسنامه فرهنگستان زبان فارسي تصویب شد.

اهدای تقدیر نامه به کشاورز نمونه کشور
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چهارشنبه 27 دي       19 جمادي الثاني  1410     17 ژانویه  1990

براي آنها صحبت کردم1. هنوز مثل قدیم، زمان  فدائيان اسالم آمدند.  از سران  جمعي 
مرحوم ]سيدمجتبی[ نواب ]صفوی[، با شور و هيجان صلوات مي فرستند. ]آقای محمدرضا 
نعمت زاده[ وزیر صنایع همراه مدیران کارخانه هاي سيمان آمدند وگزارش وضع دادند. 
توضيحات خواستم. قول دادند که توليد سيمان را تا آخر سال، به 90 درصد  ظرفيت 

1- در این دیدار که اعضای کادر مرکزی جمعيت فدائيان اسالم و وفاداران شهيد نواب صفوی در سالگرد شهادت این شهيد حضور داشتند، ایشان 

ضمن تجليل از نقش شهيد نواب صفوی و همرزمان او اظهار داشت: » با پيروزی انقالب اسالمی، امروز خوشبختانه شاهد تحقق بسياری از آرزوهای 

شهيد نواب صفوی، پيشتازان فدائيان اسالم و کسانی که در یکی  دو قرن اخير آوای حاکميت اسالم را سر داده اند، هستيم. مردم ما همواره مسلمان بوده 

اند و باور مردم به اسالم زمينه بسيار خوبی برای پشتيبانی آنها از حرکت های اسالمی است. متأسفانه ملی گراها پس از آنکه از نردبان قدرتی که این 

جمعيت  نصب کرده بودند، باال رفتند، به سران فدائيان 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 نيروهای اصيل و اسالمی و روحانيت و مراکز دینی توسط رضاخان اشاره کرد و افزود: 

»پس از شهریور سال 1320 و شکسته شدن جو ارعاب، اسالم خواهی در متن جامعه از سایر جریانات قوی تر و نيرومندتر بود، در این دوران با آگاهی 

نسبی مردم، نهضت اسالمی با رهبری حضرت امام خمينی  قدس سره الشریف، این نعمت و هدیه آسمانی که دارای علم، عرفان، شجاعت، شعور عالی 

سياسی و تيز بينی بود، به نقطه اوج خود رسيد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب،1390.

دیدار با جمعی از فدائیان اسالم



509

اسمي برسانند. فعاًل 72 درصد است؛ اگر چنين شود، توليد ساالنه در حدود 15 ميليون 
تن خواهيم داشت. 

شهيد  مکتب  تأسيس  براي  او  آمد.  فریمان  نماینده  زاده  قاضي  ]سيدحسين[  آقاي 
مرزي کمک  مبادالت  فعال کردن  در  تسریع  درباره  و  کرد  استمداد  آنجا  در  مطهري 
احمد  آقاي  نصب  و  استاندار  عزل  خواستار  آمدند.  زنجان  استان  نمایندگان  خواست. 
نصري  هستند. آقاي ]سيدکمال الدین[ شهریاري نماینده ]دشتی و تنگستان[ بوشهر آمد. 
بر استفاده از طرح محرم براي آبياري سواحل جنوب تأکيد کرد. این طرح لوله کشي 
براي انتقال نفت به خارج از خليج فارس از زمان جنگ در دست اجرا است. پيشنهاد این 

است به جاي نفت، آب پمپاژ کنند. 
ظهر محسن براي امور بازرسي آمد. عصر در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. تا 
ساعت هفت ونيم. مقداري از کارهاي دفتر را انجام دادم. ساعت نه شب  به خانه آمدم. 

بچه ها جمع اند. منتظرند که نيمه شب عفت از سفر بياید. 

پنجشنبه 28 دي        20 جمادي الثاني  1410      18 ژانویه  1990

ساعت هفت و نيم  بامداد عفت به خانه رسيد. بچه ها 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 کاشاني اشعاري از سروده هاي خودش خواند. یک کتاب اميرکبير به 

او جایزه دادم. سرودي توسط دختر بچه هاي شاهد اجرا شد. براي آنها صحبت کردم1. 

1- در این دیدار که گروهی از خواهران فرهنگی  مناطق 3 ، 4، 6 و 8 آموزش  و پرورش  تهران و جمعی از خواهران مربی و دانشجوی تربيت معلم شهيد 

موسوی  کرج و همچنين  جمعی از خواهران جامعه زینب )س( حضور داشتند، پس از اجرای دکلمه ای توسط فرزند شهيد و اجرای سرودی توسط 

گروه سرود دبستان تقوا پيشگان، خانم سپيده کاشانی سروده های خود را قرائت کرد. در این دیدار خواهران فرهنگی منطقه 6  آموزش و پرورش  تهران،  

مقداری طال و زیور آالت جهت اهدا به رزمندگان اسالم، تقدیم رئيس جمهور کردند. آقای هاشمی نيز در سخنانی گفت: » پس از پيروزی انقالب 

اسالمی عرصه فعاليت برای زنان در ابعاد سياسی اجتماعی و فرهنگی گشوده شده و اگر خانم ها به جایگاه خود نرسند، این به خاطر محدودیت های 
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علماي هرمزگان آمدند. آنها از استاندار شکایت کردند و خواستار تعویض او بودند. 
به خاطر اختالفات خطي از اول مخالف بوده اند و نيز خواستار عزل امام جمعه بودند که 
همفکر استاندار است. دکتر ]حسن[ حبيبي ]معاون اول رئيس جمهور[ براي امور جاري، 
منجمله بودجه نهاد ]ریاست جمهوری[ و شوراي عالی امنيت ملي و دفتر تحقيقات آمد.

عصر آقاي مشایخي مسئول تعزیرات حکومتي آمد. درباره آیين نامه و سياست کار و 
بودجه مذاکره شد. محسن آمد و راجع به مسأله پاویون ]فرودگاه مهرآباد[ و اصالحات 

اداري صحبت کرد.
از  از مردم شوروي،  نفره  امروز دو گروه هزار  داد که  اطالع  نوري  آقاي]عبداهلل[  

شرعی نيست، بلکه به خاطر ادله دیگری است که باید بر طرف شود.« ایشان با اظهار  اميدواری نسبت به تربيت شخصيت های برجسته علمی و دانشگاهی 

در ميان زنان کشور در آینده خطاب به آنان گفت:» شما باید آزمایش خوبی از خود نشان دهيد و ثابت کنيد  که لياقت اداره این ميدان را دارید و می 

توانيد با حفظ عفت  و کرامت خود در  تمام  شئون زندگی دوشادوش مردان حضور داشته باشيد.« رئيس  جمهور با تأکيد بر ضرورت حضور زنان در 

فعاليت های تحقيقی و علمی و فرهنگی، گفت: » اگر ما بتوانيم به دنيا  نشان دهيم که این تعداد محقق، مبتکر، مخترع  و استاد زن داریم، این خود ترویج 

اسالم است و زنان باید سعی کنند که در همه رشته ها محققين برجسته و اساتيد عالی مقام داشته باشند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

دیدار با جمعی از زنان فرهنگی به مناسبت روز زن
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مرز زميني منطقه بيله سوار به شهر بيله سوار آمده اند و عصر برگشته اند؛ با اینکه شوروي 
قسمتي از مرز را با نيروي نظامي کنترل مي کنند. آقاي ]محمود[ واعظي اطالع داد که در 
جواب درخواست استرداد مردم از طرف شوروي، جواب قاطع و صریحي داده ایم، عقب 

زده اند و حرفشان را پس گرفته اند و گفته اند اشتباه مرزبان بود. 
از ساعت چهار تا هشت  بعد از ظهر، جلسه مجمع عمومي شرکت ملي نفت داشتيم. 
برنامه و بودجه و طرح ها را بررسي و تصویب کردیم. بحث هاي مفيدي  بود. تا ساعت نه 

ونيم کار کردم و شب به خانه آمدم. 

جمعه 29 دي        21 جمادي الثاني   1410           18 ژانویه  1990

در منزل بودم. وقتم به استراحت و خواندن گزارش ها گذشت. از وزارت کشور اطالع 
به  مقررات کشورشان  نقض  با  آذربایجان شوروي  مردم  از  نفر   85 امروز حدود  دادند 
شهرهاي اردبيل،  بيله سوار،  گرمي،  پارس آباد و آستار، براي دیدن اقوام شان و شرکت 
در نماز جمعه آمده اند. به ستاد مشترک گفتم تعدادي هلي کوپتر براي حوادث احتمالي 
وزارت  به  بفرستند.  غيره  و  غذایي  امکانات  گفتم  ميرزاده  آقاي  به  بفرستند.  منطقه  به 

خارجه گفتم به شوروي ها تذکر دهند که مرزهایشان را کنترل کنند. 
عصر آقای ]عبدالمجيد[ معادیخواه براي مصاحبه درباره دوران انقالب براي چاپ در 

نشریه یاد ]= فصلنامه بنياد تاریخ انقالب اسالمی[ آمد1. شب بستگان آمدند. 

1- همين مصاحبه ها بعدها منبعی برای تدوین خاطرات دوران مبارزه شد. این کتاب در سال 1376 در دو جلد بارها به چاپ رسيد.
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شنبه 30 دي        22 جمادي الثاني  1410             20 ژانویه  1990

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم. ساعت هشت و نيم مهندس ]ميرحسين[ موسوي 
]مشاور سياسی رئيس جمهور[ آمد. درباره مسائل آذربایجان و مذاکرات احتمالي قطعنامه 
در مسکو نظراتي داد. معتقد است نباید خشکي بشود و به گونه اي باید از ميانجي گري 
شوروي براي حل مسأله استفاده کرد و آذربایجاني ها را نباید از حمایتمان مأیوس کنيم.

جهاد،  های  وزارتخانه  وظایف  تعيين  مسأله  درباره  آمد.  نيرو[  ]وزیر  زنگنه  آقاي 
کشاورزي و نيرو گفت. او مخالف واگذاري آب به جاي دیگر است. دکتر حبيبي براي 

امور جاري و مسائل بودجه و تقاضاهاي زیاد دستگاه ها آمد. 
و  نخجوان  استقالل  ادعاي  و  شوروي  آذربایجان  در  درگيري  ادامه  گزارش ها  در 
هجوم بيش از حد مردم آذربایجان شوروي به ایران آمده است. براي شرکت در اجتماع 
استانداران به وزارت کشور رفتيم. خواسته ها را مطرح کردند. من هم توضيحاتي درباره 

برنامه پنجساله و سياست هاي اجرایي دادم1. ناهار و نماز و سپس به دفترم برگشتم. 

1- آقای هاشمی تأکيد کرد شرکت مردم در امور، جزو سياست های ماست و دولت قادر نيست بدون کمک مردم کليه امور را عهده دار شود.  ایشان 

با تکيه بر مبانی اسالمی، قانون اساسی و آرمان  های جمهوری اسالمی تدوین شده است، افزود: » پس از پذیرش  اینکه برنامه پنجساله   به  با اشاره 

قطعنامه، حضرت امام خمينی )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 تعيين سياست های کلی نظام از اختيارات مقام معظم رهبری می باشد 

که خوشبختانه معظم له در تدوین و خلق این برنامه و سياست ها، حضوری فعال داشتند و بحمداهلل پشتيبانی مقام معظم رهبری از این برنامه، پشتوانه بسيار 

خوبی برای ما  می باشد و خوشبختانه برنامه پنجساله مورد تصویب مجلس شورای اسالمی  نيز قرار گرفت و ان شاء اهلل  به زودی این برنامه پس از تائيد 

شورای محترم نگهبان برای اجرای  آماده می شود و اکنون باید شرایط جدیدی را برای اجرای  برنامه به وجود  بياوریم و پيشنهادهای شما استانداران 

محترم می تواند بسيار مؤثر  باشد.«  آقای هاشمی  با تأکيد بر اهميت نقش توليد برای  نظام جمهوری اسالمی یاد آور شد: » این امر از اوایل  شروع کار 

مورد تأکيد ما بوده و من قاطعانه  اعالم می کنم که بدون توليد قابل توجه، نمی توانيم مشکالت مملکت را حل کنيم و ریشه بسياری از مشکالت در 

کمبود توليد است و ما باید در کارهای اجرایی ، محور توليد را جدی بگيریم. باید با بهره برداری کامل از ظرفيت های توليدی کشور،  نباید بگذاریم 

این ظرفيت ها خالی بماند و شما بایستی در استان ها سعی نمائيد از کليه ظرفيت های توليدی در بخش های کشاورزی، دامی، شيالت، صنایع و صنایع 

دستی و امور توليدی، حداکثر استفاده را به عمل آورید، البته این امر وضع فعلی را قدری سامان می دهد، ولی هدف اصلی ما کارهای زیر بنایی است که 

توليد آینده و خوکفایی را تضمين خواهد کرد. یکی از اهداف مهم برنامه پنجساله، خودکفائی در تأمين نيروها و تربيت نيروی انسانی و استفاده الزم ار 

تخصص ها  وکنيک ها در ميدان کار  می باشد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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عصر شوراي عالي امنيت ملي جلسه داشت. درباره مسائل آذربایجان بحث و قرار شد 
با مضمون اظهار تأسف از سرکوب مردم بدهد. بعد از جلسه،  بيانيه اي  وزارت خارجه 
احمدآقا درباره کم مهري رهبري به نيروهاي خط 3 گله کرد. شب در دفترم ماندم و تا 

ساعت یازده شب کارها 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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یکشنبه 1 بهمن       23 جمادي الثاني 1410           21 ژانویه  1990

دیشب با کمي تب و خستگي خوابيدم. ساعت پنج و نيم  صبح بيدار شدم و دیگر نخوابيدم. 
ساعت هشت ونيم آقاي ]اکبر[ ترکان ]وزیر دفاع[ آمد و راجع به نتایج مذاکرات با هيأت 

چيني درباره صنایع نظامي گفت. هيأت چيني آمدند؛ اظهار رضایت کردند1. 
مذاکرات  آمدند.  همراهان  و  پاکستان  مجلس  رئيس  خالد[  معراج  ملک  ]آقای 
دوستانه داشتيم2. ]ژنرال یستورالحق مالک[ فرمانده نيروي دریایي پاکستان آمد. درباره 

1- ژنرال»دنگ فن گوا« معاون شورای علوم و تکنولوژی چين، ضمن ابراز خوشحالی از سفر خود و هيأت همراه به ایران، سالم های گرم  رهبران 

کشورش را  ابالغ کرد. آقای هاشمی ضمن تأکيد بر توسعه و تعميق هر چه گسترده تر و همه جانبه تر روابط فيمابين اظهار داشت:»از چند سال پيش، 

ما کشور شما را به عنوان همکار در بسياری از زمينه ها انتخاب کرده ایم و از این انتخاب  راضی هستيم.« یک موافقت نامه ده ساله برای همکاری های 

علمی و انتقال تکنولوژی در صنعت نظامی، به امضای آقای اکبر ترکان وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح  و ژنرال دنگ فن گوا رسيد.

2- در این دیدار، ابتدا رئيس مجلس پاکستان ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئيس جمهور اظهار داشت: »به لطف خداوند در شرایط حاضر، تماس 

های ميان مسئولين دو کشور رو به افزایش است و اميدواریم در پرتو این تماس ها، موفقيت های بيشتری به دست آید.  ما به عنوان نمایندگان مجلس، 

در جهت خواست مردم حرکت می کنيم و با توجه به خواست آنان، همواره از حرکت ها و مواضع جمهوری اسالمی ایران دفاع می کنيم. ما از برنامه 

بازسازی ملی در ایران که اخيراً تدوین شده است، بهره گرفته ایم و اميدواریم که این برنامه بتواند به خوبی اجرا شود« رئيس مجلس پاکستان ضمن 

ابراز خوشوقتی از همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکيه در چارچوب »اکو« اظهار اميدواری کرد که سه کشور از این همکاری ها بيش از گذشته 

سودجویند و بتوانند  به نتایج دلخواه دست یابند. مردم پاکستان  به مردم ایران و به آرمان های آنان عالقه وافری دارند و اطمينان داشته باشيد که در تمام 

تالش هایی که برای وحدت امت اسالمی انجام می پذیرد، ما در کنار شما خواهيم بود.« آقای ملک معراج خالد در پایان سخنان خود، ضمن ارج نهادن 

بر سياست های مدبرانه  رئيس جمهور، دیدار آقای هاشمی از پاکستان را آرزوی مردم پاکستان خواند. آنگاه  آقای هاشمی ضمن تشکر از سخنان رئيس 

مجلس پاکستان اظهار داشت:» به خاطر اهميتی که مجلس  در ایران و پاکستان دارد، من انجام این سفرها را در تقویت روابط دو کشور موثر می دانم.  

مردم و دولت شما مطمئن باشند که دولت ایران در نظر  دارد روابط ِخود را  بيش از پيش با پاکستان  توسعه دهد و سطح کنونی روابط در زمينه های 

اقتصادی، فرهنگی و سایر امور با توجه به عمق عالقه دو ملت، کافی نيست و این روابط باید توسعه یابد و موضوعات قابل همکاری بسياری در ميان 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 تأکيد 

بر لزوم مقابله با اشرار و سوداگران مرگ توسط دو کشور ایران و پاکستان ، خاطرنشان کرد: » ایران و پاکستان از اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر رنج 

می برند 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 بيشتر 

با یکدیگر همکاری داشته باشند. یکی از نشانه ها و موارد مشخصی که عالقه ما را به توسعه روابط و همکاری ها نشان می دهد، تشکيل گروه دوستی 

ایران و پاکستان در مجلس شورای اسالمی است.«
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او  نيروي دریایي مذاکره کردیم1. ]آقای محمد عرب[ سفيرمان در عمان آمد.  اوضاع 
از اوضاع عمان و وضع روابطمان گفت و از مواضع سلطان قابوس ]پادشاه عمان[ اظهار 
رضایت کرد. ]آقای ابوالقاسم دلفی[ سفيرمان که عازم کلمبيا است، براي خداحافظي و 

مشورت آمد. 
تعيين محل طرح ها و  تکليف مسئوليت و حق  تعيين  براي  شوراي عالي شهرسازي 
نقشه جامع کشور و آمایش سرزمينی آمدندکه بحث ناتمام ماند. امروز کسالت داشتم و 
کارها هم فشرده بود. محسن آمد. درباره سد 15 خرداد و مذاکره بين ]آقای زنگنه[ وزیر 

نيرو و آقاي ]شيخ حسن[ صانعي ]رئيس بنياد 15 خرداد[ پرسيد.

1- در این دیدار که دریادار شمخانی فرمانده نيروی دریایی نيز حضور داشت، ابتدا فرمانده نيروی دریایی پاکستان با ابراز خرسندی از این مالقات، 

گفت: » ایران تجربه ده سال جنگ را دارد و نيروهای دریایی ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران تجارب خوبی در این زمينه به دست آورده اند و 
ما اميدواریم بتوانيم از این تجربيات استفاده کنيم.« فرمانده نيروی دریایی پاکستان اعالم آمادگی پاکستان را برای در اختيار گذاشتن تکنولوژی دریایی 
به نيروهای دریایی ارتش و سپاه  اعالم کرد. آقای هاشمی گفت: » ما خوشحاليم که دوستان خوب پاکستانی مان  را در ایران می بينيم و مسافرت های 
مقامات پارلمانی و اجرایی و فرماندهان نظامی پاکستان نشان می دهد که دو کشور تصميم گرفته اند روابط صميمانه ای با یکدیگر داشته باشند. یکی از 
مواردی که ما می توانيم با یکدیگر همکاری داشته باشيم، مشارکت در تأمين امنيت در دریاست و شما در این زمينه تجارب خوبی دارید و ما نيز در 

جنگ به تجربه های خوبی، دست یافته ایم.«

دیدار با رئیس مجلس پاکستان
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در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. بحث درباره اوضاع آذربایجان شوروي بود. 
وزارت اطالعات گفت دو هيأت از نخجوان و باکو آمده اند. آنها خواستار حمایت و به 
رسميت شناخته شدن هستند. درباره تفکيک وظایف ]وزارتخانه های[ جهاد ]سازندگی[ 

و کشاورزي به نتيجه رسيدیم. 
شب با آیت اهلل خامنه اي جلسه داشتيم. درباره سياست رفتار با مسائل آذربایجان بحث 
و تصميم گيري کردیم. قرار شد انتقاد نسبت به شوروي تند نباشد. این تصميم به رسانه ها 
ابالغ شد. درباره استانداري خوزستان و آزاد کردن نيروهاي ژاندارمري از خطوط جبهه  

براي ماموریت در مرزهاي شمالي و شرقي تصميم گيري شد.

دوشنبه 2 بهمن        24 جمادي الثاني 1410         22 ژانویه  1990

با کمي کسالت ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم. کارهاي عقب مانده را انجام 
دادم. آقاي ]علی[ آقامحمدي آمد و درباره مسائل سياسي،  اجرایي و  نظامي پيشنهادهایی 
داشت. اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس آمدند. تذکراتي درباره اجراي برنامه 
جنتي  ]علی[  آقاي  دادند.  اجرایي  و  اداري  امور  اصالح  براي  پيشنهادهایی  و  پنج ساله 
از عدم مشکل سياسي،  استاندار خراسان آمد. ضمن گزارش وضع استان و خوشحالي 

براي اعتبارات و اختيارات بيشتر استمداد کرد. 
براي  آمد.  امور خارجه[  وزارت   آمریکای  و  اروپا  ]معاون  واعظي  ]محمود[  آقاي 
درباره  است.  فرانسه  عازم  مناسبات  کردن  عادي  و  اختالفات  حل  جهت  در  مذاکره 
و  نظام  و آمریکا مشورت کرد. سياست  انگليس  با  رفتار  مذاکرات و سياست  محتواي 
نظرات رهبري و خودم را توضيح دادم. آقاي ]سيد جمال[ ساداتيان آمد و خواستار کار 
در دفترم شد. نگران است که با نبودن در دفتر، متهم به عدم صالحيت شود؛ قرار شد 

سمتي برایش در نظر بگيریم. 
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]آقای عبدااهلل نوری[ وزیر کشور اطالع داد که امروز تعداد کمي از شوروي به ایران 
آمده اند. روس ها بخش هاي زیادي از مرزها را با نيروهاي نظامي بسته اند. عصر شوراي 
اقتصاد جلسه داشت. در مورد راه آهن بافق -  بندرعباس و کارخانه قند اقليد و قيمت 

قند، شکر و توتون و تنباکو بحث و تصميم گيري شد. 
با تب و خستگي در جلسه ماندم. بعد از جلسه، مسکن و ویتامين خوردم. متن نامه 
ببرد، آوردند. تأیيد  بناست فردا سفيرمان  آقاي والیتي براي وزیر خارجه روسيه را که 
کردم؛ هم اعتراض است و هم اظهار آمادگي براي کمک به رفع مشکل. با حالت تب 

به خانه آمدم.

سه شنبه 3 بهمن        25 جمادي الثاني 1410         23 ژانویه  1990

ساعت هفت و نيم به دفترم رسيدم.  ساعت نه  صبح ]اعضای[  شوراي مرکزي نمایندگان 
رهبري در دانشگاه ها آمدند: آقایان محمدي گيالني، ]احمد[ جنتي، ]عباس[ محفوظي و 
]محمدمهدی[ عبدخدائي. خواستار حمایت و امکانات براي حضور قوي تر در دانشگاه ها 

و حذف اختيارات فرهنگي جهاد دانشگاهي از اساسنامه آن بودند. 
وزیران صنعتي آمدند و درباره مشکالت ناشي از قانون جدید کار - از لحاظ مالي 
و مدیریتي - که در دستور مجمع تشخيص مصلحت است، گفتند؛ قرار شد در مجمع 
مطرح کنند. ]آقای محمد سعيدی کيا[ وزیر راه و ترابری آمد و درباره برنامه هاي راه و 
راه آهن و بنادر گفت. دکتر ]حسن[ روحاني ]دبير شورای عالی امنيت ملی[ آمد. درباره 

برنامه ها و اعتبار شوراي عالي امنيت ملي صحبت شد. 
عصر آقاي ]امين[ بيانک نماینده اهواز آمد. براي امور استان خواستار حمایت شد و 
راجع به ]آقای محسن ميردامادی[ استاندار ]خوزستان[ گفت. آقاي ]محی الدین[ فاضل 
هرندي]رئيس کميسيون کشاورزی[  آمد. گزارش خدمات هيأت هفت نفري واگذاري 
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زمين را گفت و براي موتور پمپ  ها ارز خواست. آقایان ]حسن[ حبيبي،  ]مسعود روغنی[ 
زنجاني و ]محسن[  نوربخش آمدند. موارد اصالحي در بودجه سال 1369  را توضيح 

دادند و تأیيد گرفتند. 
]هادی[  محلوجي،   ]حسين[  آقایان  داشت.  جلسه  مصلحت  تشخيص  مجمع  شب 
نژادحسينيان،  ]محمدرضا[ نعمت زاده و ]سيدمنصور[ رضوي، در مضرات قانوان کار در 
دستور گفتند. آقاي ]حسين[ کمالي وزیر کار دفاع کرد. شام صرف کردند و رفتند. آقاي 
]سيدمحمدموسوی[ خوئيني ها براي گرفتن امکانات جهت مرکز تحقيقات ]استرتژیک 

ریاست جمهوری[ استمداد کرد و آقاي ]حسن[ صانعي براي کاالهاي بنياد 15 خرداد. 

چهارشنبه 4 بهمن        26 جمادي الثاني 1410     24 ژانویه  1990

دیشب خوب نخوابيدم. خيلي زود با زنگ تلفن اشتباهي بيدار شدم. بعد از نماز تا ساعت 
آقاميري  ]سيدمحمودرضا[  و  نظران  ]محمدعلی[   آقایان  دادم.  انجام  را  کارها  نه صبح 
آمدند. در مورد ستاد اداره امور اسراي آزاد شده صحبت شد؛ طرحي آوردند. ]آقای 
عيسی کالنتری[ وزیر کشاورزي و مدیران بخش دام آمدند و گزارش وضع دام، مرغ، 

گاو، گوسفند، شتر، لبنيات و دامپزشکي را دادند؛ از برنامه و پيشرفت کار راضي اند. 
آقاي ]مرتضی[ الویري ]رئيس کميسيون برنامه و بودجه[ آمد. از نگراني خط رادیکال 
گفت که نگران حذف شدن است. آقاي ]حميد[ ميرزاده براي امور جاري و بازسازي 
آمد. ظهر با عفت ناهار خوردیم. محسن هم رسيد. یاسر هم با بچه هاي دفتر ناهار خورده 

بود. 
عصر در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. درباره مسائل آذربایجان، کشمير و روابط 
با شوروي و هند بحث و تصميم گيري شد. قرار شد زمان سفر وزیر خارجه هند به ایران 

را که قرار است هفته آینده بياید، به خاطر کشتار کشمير به تأخير بيندازیم. 
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تا ساعت نه شب در دفترم کار کردم و به خانه آمدم. با رهبري در خصوص پيگيري 
کار رسانه ها در مورد سياست ستاد آذربایجان، تلفني صحبت کردیم.

پنجشنبه 5 بهمن        27 جمادي الثاني 1410       25 ژانویه  1990

ساعت هفت ونيم صبح به دفترم رسيدم. براي آمادگي سفر، تمام کارها را انجام دادم. 
آقاي ]گودرز[ افتخار جهرمي ]مشاور حقوقی رئيس جمهور[  آمد. گزارش سفر به الهه 
و مذاکرات با طرف آمریکایي و در مورد دعاوي طرفين و مسائل گروگان ها و اموال 

مسدودي را داد و نسبت به ادامه کار نظر گرفت. 
آقاي دکتر ]حسن[ حبيبي]معاون اول رئيس جمهور[  براي امور جاري آمد و نظر 
شوراي نگهبان در مورد برنامه پنج ساله را که ایرادات جزئي به مصوبه مجلس و به نفع 
دولت داده اند و اختالف شورا با وزارت کشور در مورد انتخابات تهران و مسائل بودجه 
سال آینده گفت. دو سه مالقات دیگر هم داشتيم. آقاي آشيخ عباس پورمحمدي آمد. 
از شرکت ]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 جزیره خارک پرواز کردیم. دکتر 
]حسن[ روحاني و ]غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت و آقاي ]حميد[ ميرزاده و جمعي دیگر 
و یاسر، مهدي،  فاطي و سعيد ]الهوتی[ و ... بودند.  عفت به خاطر شرکت در مراسم 

سالگرد شهيد لبافي نژاد در تهران ماند. ساعت پنج بعد از ظهر رسيدیم. 
استادیوم  در  مردم  براي  کوتاه  سخنراني  سپس  شد.  انجام  تشریفات  رسمي  مراسم 
ورزشي داشتم1. از باغ سبزي و ميوه گلخانه اي در خارک  بازدید کردم. بعد از  نماز 

1- ایشان در بدو ورود به جزیره خارک، در مورد هدف از دیدار خود گفت:»من در دوران جنگ، گاهی توفيق آمدن به این منطقه را داشتم، ولی 

پس از پایان جنگ به این جزیره نيامده بودم که در این دیدار، هدفم  بازدید از بازسازی های انجام شده و قدردانی از کسانی است که در این جزیره 
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مغرب و عشاء با مسئوالن جزیره کيش و ]آقای غالمرضا صحرائيان[ استاندار و ]آقای 
و  آب  منجمله  کمبودها  و  نيازها  مورد  در  بوشهر  جمعه  امام  فردوسی[  فاضل  ابراهيم 
هم  مسلح  نيروهاي  با  شد.  مذاکره  صيادي،  و  دانشکده  و  بهداشت  و  برق  و  فاضالب 

مذاکره داشتيم.
تا ساعت ده  با مدیران نفت  بود. سپس  پرتشریفات در مهمانخانه وزارت نفت  شام 
شب مذاکره انجام شد و سپس خواب و استراحت بود. آقاي ]محسن[ رضایي اطالع داد 
که چهار منافق در صدد ربودن هواپيماي شيراز به بندرعباس بوده اند که مجروح و کشته 

شده اند. با اتومبيل جزیره را بازدید کردیم.

جمعه 6 بهمن        28 جمادي الثاني 1410           26 ژانویه  1990

ساعت پنج و نيم صبح بيدار شدم. اخبار رادیو ]بی بی سی[ انگليس و ایران را گرفتم.  بعد 
از صبحانه، از اسکله و ]مجتمع[ شيميایي خارک بازدید کردم1. پس از افتتاح آب شيرین 

خدمت کرده اند« رئيس جمهور در حالی که از سوی چند تن از کارکنان شرکت نفت و نيروهای نظامی و افراد بومی منطقه مشایعت می شد، به استادیوم 

شهيد 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 سرگذرانده اند، امروز در خارک زنده، فعال حضور 

دارند و این برای من لحظه ای بسيار شيرین است. کسانی که از تأسيسات حساس نگهداری می کردند و نيروهای مسلح ما اعم از سپاه، ارتش، بسيج و 

نيروهای انتظامی از خود انصافاً رشادت، ایثار و تعهد بروز دادند. من در دوران جنگ، چند بار موفق شدم به این جزیره بيایم که هر وقت به اینجا آمدم، 

از شجاعت ها و رشادت ها و ابتکارات جاذبه داری که برای حفاظت از تأسيسات به کار می رفت، به شدت تحت تأثير قرار می گرفتم. بارها خدمت 

حضرت امام خمينی )ره(  عرض می کردم که مقاومت مردم و نيروها فوق انتظار بود و این مقاومت بود که اقتصاد ما را در دوران جنگ سرپا نگه داشت 

و همه می دانستيم قلب اقتصاد و مملکت در خارک می تپد و دشمن هم این را می دانست و هر چه را که در توان داشت برای مقابله با خارک به کار 

گرفت.« رئيس جمهور با اشاره به تحليل ها و تفسيرهای غلطی که از به زانو در آمدن ایران در خارک حکایت داشت، گفت: »براساس این تحليل ها 

تپش  قلب اقتصاد ما در جزیره  خارک خاموش می شد و آنها خاموش شدن شعله فعاليت در خارک را با خاموش شدن شعله جنگ، یکی می دانستند.« 

رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- ایشان در دفتر یادبود مجتمع شيميایی جزیره خارک چنين نوشت: » مشاهده آثار تالش نيروهای متعهدی که پس از هشت سال جنگ و بمباران، 
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کن ]با ظرفيت توليد روزانه یک ميليون و 200 هزار گالن[ به سوي سکوی نفتي فروزان 
]در عمق آب های خليج فارس[ که مشترک با سعودي ها است، حرکت کردیم.  

اسکله هاي بهره برداري آبي و اسکله حفاري دریایي  بازدید شد. توضيحات مهندسين 
را گوش دادم و براي کارکنان صحبت کردم1. به نظرم دستگاه حفاري بسيار جالب و 
به خارک  پيچيده است. 90درصد گاز مخلوط همان جا مي سوزد و کمي همراه نفت 

مي آید. 
بعد از ظهر به خارک برگشتيم. ناهار و استراحت و مذاکره با امام جمعه و چند نفر از 
بومي ها انجام شد و سپس از ده خارک و مساکن بومي ها بازدید و به سوي جزیره کيش 

با بدرقه رسمي پرواز کردیم. 
ساعت پنج و نيم وارد کيش شدیم. استقبال رسمي و انتقال به اقامتگاه انجام شد. بعد 
به توضيحات مدیران و گروه مشاور عمران کيش گوش دادیم2. طرح  نماز مغرب،  از 

توانسته اند این امکانات را روی پا  نگه دارند و برای تکميل و توسعه آن در تالشند، مایه اميدواری است. متأسفانه هنوز بخشی از منابع و ثروتمان در 

خليج فارس هدر می رود که اميدوارم در طول برنامه پنج ساله بتوانيم از هدرروی آنها جلوگيری کنيم که استقالل و عظمت کشور را از این طریق 

می توانيم تأمين کنيم.«

1- در این بازدید، ابتدا گزارشی در مورد ميزان ظرفيت ميدان نفتی فروزان متعلق به شرکت ملی نفت فالت قاره ایران داده شد، سپس ایشان در اجتماع 

کارگران، تکنيسين ها و مهندسان ميدان نفتی فروزان شرکت کرد و ضمن گفتگو با آنها، از نزدیک با مشکالت شان آشنا شد. آقای هاشمی ضمن 

قدردانی از زحمات کارکنان، کارگران، مهندسان و تکنيسين های سکوی نفتی فروزان و مهم خواندن زحمات آنها گفت: » با مقدار نفتی که از این سکو 

به دست می آید، ما بخش عظيمی از مشکالت خود را حل می کنيم و در این راستا صدها کارخانه و مزرعه با پول همين نفت اداره می شود. اميدوارم 

با برنامه ریزی بتوانيم در آینده درآمد دیگری به غير از نفت داشته باشيم.« مقدار زیادی از گاز حاصل از نفت از بين می رود یا می سوزد . گاز منبع 

اصلی انرژی کشور است و ما در برنامه پنج ساله با امکانات شرکت های خارجی از استحصال گاز استفاده بيشتری خواهيم برد. ما مدتی مشکالتی داریم 

تا بتوانيم بر ثروت کشورمان مسلط شویم. شما  کارگران  و مهندسان برای اسالم کار می کنيد و در این جهاد عظيم برای بهبود وضع زندگی مردم سهيم  

و شریک هستيد.«  رئيس جمهور سپس در اجتماع  کارمندان، کارگران، مهندسان و تکنيسين ها سکوی حفاری شهيد رجائی حضور یافت وضمن 

تقدیر از تالش و کوشش آنان در عمق آب های خليج فارس تأکيد کرد: »ما در منطقه از نظر صنعت حفاری از دیگر کشورها جلوتر هستيم و این از 

افتخارات شما متخصصان و کارکنان است.«

2- مدیر عامل سازمان عمران کيش گفت: » جزیره کيش با داشتن 91 کيلومتر مربع مساحت تا نزدیکترین قسمت بدنه اصلی خاک ایران هفده کيلومتر 

فاصله دارد و امکاناتی که امروز در جزیره کيش وجود دارد و جزو ثروت ملی محسوب می شود، دارای ارزشی معادل پانصد ميليون دالر به عالوه 

یکصد ميليارد ریال می باشد.« او همچنين پيرامون هتل کيش، مجتمع تفریحی ورزشی کيش، ویالی سابق هویدا، پاویون سازمان عمران کيش، ویالی 

سابق اسداهلل علم وزیر دربار، مجتمع مرجان کيش، ویالی سابق پسر شاه معدوم، مرکز تجارت  بين المللی کيش، ویالی سابق شاه معدوم، بازارهای 
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جالب و بلند پروازانه اي براي جزیره دارند و کارها خيلي وسيع شروع شده و به خوبي 
پيش مي رود. من هم صحبت کوتاهي در تأیيد و اظهار حمایت نمودم1. 

براي شام به رستوران ميرمهنا رفتيم. منظره شاعرانه ای داشت و شام خوبي دادند. از 
هتل ساحل که ترکيبي از هتل و فروشگاه شده، بازدید کردیم و بستني خوردیم. عفت و 
بچه ها هم آنجا بودند. از اسکله هم بازدید کردیم و کشتي ایران هرمز براي اداي احترام، 

بوق ممتد زد. به اقامتگاه برگشتيم. ساعت یازده شب خوابيدم.

شنبه 7 بهمن        29 جمادي الثاني 1410           27 ژانویه  1990

ساعت شش صبح بيدار شدم. اخبار داخلي و خارجی  را گرفتم؛ مسأله مهمي نداشتيم. 
کيش  ساحل  درباره  توضيحاتي  مهدي  زدم.  قدم  اقامتگاه  مقابل  دریا  ساحل  در  کمي 

مي داد. به کاخ شاه رسيدیم. 

کيش و صفين، اسکله، فرودگاه و دیگر تأسيسات این مرکز اقتصادی، گزارش مشروحی ارائه داد. بر اساس این گزارش، در  برنامه پنجساله اول، طرح 

تکميل و توسعه اسکله کيش جهت ایجاد ظرفيت ساالنه پانصد هزارتن تخليه و بارگيری، ایجاد مرکز مخابراتی ماهواره ای، ایجاد اشتغال حداقل 25 

هزار نفر در این جزیره، تکميل و توسعه فرودگاه کيش و انجام پروازهای بين المللی، وصول به صيد ساالنه یکصد و سی هزارتن ماهی و صد ميليون 

قوطی کنسرو، احداث تأسيسات ورزشی و تفریحی در جزیره کيش برای اهالی و مسافرین و برقراری خطوط جدید کشتيرانی بين جزیره کيش و بنادر 

داخلی و خارجی پيش بينی شده است. در این گزارش همچنين با اشاره به طرح های در دست انجام و در شرف اتمام آمده است:  »مجموع سرمایه 

گذاری برای  طرح هایی که در نيمه اول 1369 پایان خواهد یافت، بالغ بر پنجاه ميليارد ریال می باشد. همچنين  کمک مالی به نخست وزیری سابق و 

نهاد ریاست جمهوری در چند نوبت در حدود سه ميليارد ریال بوده است.«

1- رئيس جمهور در پایان این جلسه، ضمن قدردانی از تالش مدیران سازمان عمران کيش، گفت: »مردم از آینده جزیره کيش مطمئن هستند و مسئوالن 

باید گزارش فعاليت های خود را با مردم در ميان بگذارند.« ایشان با اشاره به هدر رفتن نود درصد از گازهای سکوی نفتی فروزان گفت: » من از دیدن 

اینکه این گازها می سوزد و این استعدادها هدر می رود و از اینکه از استعداد جزیره کيش آن طور که باید استفاده نمی شود، متأثر شدم.« رئيس جمهور 

در مورد تسریع در اجرای طرح های جزیره کيش دستورات الزم را به مسئولين ابالغ کرد و از آقای ميرزاده معاون اجرائی رئيس جمهور به خاطر تالش 

چشمگير در این زمينه قدردانی کرد. آقای هاشمی گفت: »یک مقدار تنگ نظری ها در جامعه نسبت به فعالعيت های اقتصادی در جزیره کيش وجود 

دارد که باید این گونه افراد را توجيه کرد و ما باید نشان بدهيم که اسالم با این گونه مسائل سر سازگاری دارد و با عدالت می توان این امر را انجام داد.« 

آقای هاشمی در زمينه استفاده از منابع متعدد آب شيرین خواستار مهار کردن شش ميليارد متر مکعب نزوالت جوی استان بوشهر شد.
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کرده،  اجاره  بين الملل  تجارت  دفتر  براي  را  آن  که  کاخ  اصالح  پروژه  متصدي 
توضيحاتي داد. گفت 600 ميليون تومان هزینه مي کند و ماهي 12 ميليون تومان به سازمان 
عمران کيش اجاره مي دهد و اميد دارد که سود خوبي هم ببرد. اجاره براي مدت پنج 
سال است. کارگرهایش ابراز احساسات کردند. پسر فاطمه خانم مّقربي مستخدمه سابق 

مدرسه رفاه، جزو کارکنانش بود. آمد و خودش را معرفي کرد. 
به اقامتگاه برگشتيم. پس از صرف صبحانه، براي بازدید از کارهاي در دست اجراي 
جزیره حرکت کردیم. نخلستان هاي در دست احداث  را دیدیم که گفتند هشت هزار 

نخل تاکنون غرس کرده اند. من هم  نخلي غرس کردم. 
سپس از کارخانه ساخت آجر سيماني تحت فشار بازدید شد که جالب و ابتکاري 
بود. سپس از طرح مجتمع تجاري دیگري که بخش خصوصي در اطراف کاخ وليعهد 
اجرا مي کند با 80 هزار متر زمين، براي احداث مراکز مسکوني و تجارتي و تفریحي، 
که  اعتمادي  از  دیدن کردیم.  می کند،  اجرا  سنگين  اجاره  با  متر،  هزار   17 بناي  زیر  با 

کرده اند و این همه سرمایه گذاري مي کنند، تعجب کردم.
زندگي  بومي ها  که  کيش  قریه  از  سپس  و  پاریس  بازار  و  فتح المبين  فروشگاه  از 

مي کنند و بازار قدیمي ده دیدار شد. سپس در مسجد براي مردم کمي صحبت کردم1. 
با دویست ویال و دویست  از مجتمع مسکوني تجاري دیگري که بخش خصوصي 

1- ایشان در اجتماع  مردم جزیره کيش، اهميت 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 دنيا باشد، اما این خواب آن طور که می خواستند  تعبير نشد و آنچه امروز ما برای این جزیره در نظر داریم، 

یک مرکز اقتصادی کار و فعاليت همراه با نشاط و روحيه است. ما امروز به هدفی که در نظر داریم رسيده ایم و بخش خصوصی با سرمایه گذاری های 

بسياری 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 کيش، ایجاد یکی از قطب های موثر تجاری و صنعتی در منطقه است و ما با استفاده از منابع دریایی و تالش در این سرزمين کار و 

فعاليت، می توانيم قدم های دیگری را نيز در جزایر دیگر برداریم. تفاوت اساسی طرح اینجا با سایر مناطق آزاد این است که در جزیره کيش اخالق 

اسالمی باید مراعات شود و ما منطقه آزاد همراه با تالش اقتصادی و حاکميت روابط اقتصادی می خواهيم. برای ما زیبنده نبود که در سواحل کشورهای 

دیگر سرمایه گذاری کنند و اميدوارم در سفر بعدی شاهد اجرای طرح های موثر دیگری باشيم.« 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 کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب 1390.
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مرکز تجاري و دویست انبار با نيروگاه برق و آب شيرین کن و سایر نيازها مي سازند،  
بازدید کردم. اگر مصالح به صورت پيش ساخته از خارج بياورند، حدود یک ميليارد 

تومان سرمایه گذاري دارند و مدعي اند که تا نيمه سال 1369 تمام مي کنند. 
ناهار و استراحت تا ساعت سه بعد از ظهر در اقامتگاه انجام شد.  سپس با تشریفات 
رسمي از کيش به بندرعباس رفتيم و از فرودگاه براي دیدن اسکله و آب گيري که آقاي 
مسعودي ساخته، با هلي کوپتر به جزیره قشم رفتيم. با شرکت نفت و وزارت نيرو اختالف 
نيم  و  پرواز کردیم و ساعت هفت  تهران  به سوي  بندرعباس  فرودگاه  از  دارند. سپس 
رسيدیم و به خانه آمدیم. در هواپيما ابتکارات آقاي مسعودي را در مورد ساخت اسکله 

و سکوي حفاري دریا بررسي کردیم؛ بعضي عملي بودن آن را قبول ندارند.

یکشنبه 8  بهمن         1 رجب 1410                       28 ژانویه  1990

ساعت هشت و نيم  صبح  براي افتتاح کنفرانس هشتم اندیشمندان به هتل استقالل رفتم. 
قرآن و سرود و تصاویري از مراسم تشييع جنازه امام و خيرمقدم آقاي ]احمد[ جنتي و 
سپس سخنراني طوالني من درباره اندیشه و افکار امام، تا ساعت ده و نيم انجام شد1.  به 

افتتاح هشتمين کنفرانس اندیشه اسالمی تحت عنوان »اندیشه حضرت امام خمينی)ره( «  با حضور بيش از 200 نفر از ميهمانان  1- ایشان در مراسم 

خارجی و شخصيت های علمی و فرهنگی کشور، گفت: » در یازدهمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، ما شدیدا  متأسفيم که این کنگره برای اولين بار 

در غياب  صاحب کنگره، یعنی حضرت امام )ره( انجام  می شود و ما از برادرانی که در اولين کنگره بعد از رحلت حضرت امام )ره( مساله اندیشه های 

معظم له را در این کنگره  مطرح کردند، بسيار ممنون هستيم که به نظر می رسد، مناسب ترین موضوع مورد نياز جامعه است. خوشبختانه افکار حضرت 

امام )ره( به وسيله گفته ها، متن، صدا و تصویر،  نوشته ها و اعمال ایشان در سراسر جهان در اختيار مسلمانان است و اینها اسناد آسيب ناپذیر و تغيير 

ناپذیری هستند. من برای این کنگره ارزش و عظمت زیادی قائل هستم، چون باب ژرف نگری 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 32 سال از 

برکات انفاس مقدس ایشان استفاده کرده ام و در مسایل علنی و سری و در ظواهر سياست و در تحصيل و تأیيد از ایشان استفاده کرده ام، در یک کلمه، 

اندیشه های حضرت امام را تبلور اسالم خالص و ناب و موجودی جامعه اسالمی مان را تبلور اندیشه های امام یعنی اسالم خالص می دانم.« 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 کارهاي عقب مانده را انجام دادم. آقاي دکتر حبيبي براي امور جاري آمد. 
آزادي  به  کمک  خواستار  آنها  است.  آمده  آمریکا  کنگره  نماینده   45 از  نامه اي 
گروگان ها شده و به نحوي ایران را شریک در مسئوليت معرفي کرده اند. گفتم جواب 
همين  در  ظریف  جواد[  ]محمد  آقاي  توسط  ملل  سازمان  دبيرکل  از  پيامي  شود.  تهيه 
آقاي  بود.  دستور  در   1369 بودجه  داشت.  جلسه  دولت  هيأت  عصر  رسيد.  مضامين 
تا  و  ماندم  دفترم  در  شد. شب  تایيد  خوزستان  استاندار  عنوان  به  توالئي  ]محمدحسن[ 

ساعت دوازده شب کار کردم. باز هم کارها تمام نشد.

ما چند ماه پس از رحلت حضرت امام، شاهد تحکيم افکار، آمال و آرزو های حضرت امام هستيم. حضرت امام)ره( آن چيزهایی را که اسالم برای یک 

مرد مسلمان می خواهد، داشتند که این می تواند برای ما در حال حاضر یک الگوی در دسترس باشد. امام، شخصيت جامعی است که از نظر علومی که 

مربوط به مسئوليت رهبری بود، در شخص ایشان به طور کامل وجود داشت. ایشان فقيه متبحر و عميقی بودند که واقعاً در فقه ، سرآمد دیگران بودند 

و در عين فقيه بودن،فيلسوف بسيار عميق و متبحری بودند که فلسفه را با وجودشان  لمس کرده بودند. حضرت امام، فلسفه را  با عرفان جال و صيقل 

داده بودند و در اخالق، امام واقعاً صاحب نظر بودند و اخالق نظری و عملی را در جامعه تحقق بخشيدند. 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 می دانستند و با عرفان و سيرو سلوکشان به خدا نزدیک شده بودند و هيچ گاه حاضر نبودند چيزی که خدا را به خشم بياورد، 

انجام دهند و ما بارها در زندگی شان این مسائل را دیدیم. حضرت امام، سياستمداری فوق العاده دور اندیش و ژرف نگری بودند. کسانی که در روزهای 

سخت مبارزه، قبل و بعد از انقالب و در دوران جنگ عماًل با امام تماس داشتند و با رهبری امام کار می کردند، می فهمند که چه سياستمدار بزرگی 

برای اداره کشور بودند. یکی از اندیشه های بلند حضرت امام این بود که دین را به معنای اعم و اسالم را به طور اخص، از وضعی که پيش آمده و به 

انزوا کشيده شده بود، دوباره به جای خویش برگرداند. امام تالش کردند تا این ودیعه الهی را احيا 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 پيدا کرده است، آشنا کردن جهان اسالم با قدرت و ذخایر 

خودش است. امام ثابت کردند که دین در جامعه  بسيار نيرومند است و مهمترین و بهترین از تحقق عدالت اجتماعی در جامعه  می باشد. این بيداری 

اسالمی که در حال حاضر در جهان  اسالم پيش آمده است، تا حد زیادی مرهون رهبری امام است و اگر امروز ما می بينيم در فلسطين و لبنان، مسلمانان 

با پاخاسته اند و در کفرستان بلوک مارکسيست، نيروهای اسالمی پس از چند نسل سکوت و خمودگی، امروز بالنده  شده اند و اگر امروز  می بينيم مردم 

مظلوم کشمير بعد از ده ها سال مظلوميت به پاخاسته است، آنها در تحليل نهایی، راه روشنی به اندیشه های حضرت امام و عملکرد معظم له پيدا می کند.« 

رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390 .
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دوشنبه 9  بهمن        2 رجب 1410                      29 ژانویه  1990

تا ساعت هشت و نيم صبح کارها انجام شد. قاریان و حافظان قرآن از نيروهاي مسلح 
که مسابقه داشته اند، آمدند. آقاي ]غالمرضا[ صفائي توضيح مسابقه را داد و دو نفر اول 

قرائت و حفظ، قرآن خواندند. براي آنها صحبت کردم1 و جوایز را دادم.
 به دفتر رهبري رفتم. همراه رفتيم به حسينيه ایشان. تمام وزیران، نمایندگان و مسئوالن 
تراز اول دعوت داشتند2. من درباره ضرورت اتحاد و هماهنگي نيروهاي متعهد صحبت 
خوردیم.  ناهار  و  خواندیم  نماز  داشتند.  مفصلي  صحبت  هم  خامنه اي  آیت اهلل  کردم3. 

1- در بخشی از این سخنرانی آمده است:» اجرای این مسابقات، آثار عميقی بر زندگی ما خواهد داشت. تحقيقاً در ميان اندوخته های امت اسالمی، 

چيزی شریف تر، عزیزتر، مبارک تر و سازنده تر از قرآن وجود ندارد. قرآنی  که به تعبير پيامبر  اکرم)ص( ثقل اکبر است و چيزی بهتر از مأنوس بودن 

با قرآن  در زندگی نيست. قرآن کریم در دشوارترین لحظات زندگی به کمک انسان می آید و کسانی که با قرآن انس دارند، خانواده و دوستان خود 

را مصونيت می بخشند. یکی از کارهای بسيار خوب در نيروهای مسلح جمهوری اسالمی، آشنایی با قرآن  است و آثار حرکت شما برادران در نيروهای 

مسلح، عميق 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 آلودگی ها و رسوبات و القائات شيطانی که وجود  ما را در همه مراحل تحت تأثير قرار می دهد، رهایی یافت. با برگزاری مسابات بين المللی 

حفظ و قرائت قرآن کریم در ميان ارتش های مسلمان، شما می توانيد این  روحيه قرآنی را به سایر ارتش های دنيا اسالمی منتقل کنيد. نزد جوانان سرباز 

و نيروهای کادر، عاملی بهتر از قرآن برای آمادگی جهت مقابله با شدائد و نامالیمات وجود ندارد. روحيه قرآنی از بزرگترین سرمایه های  ارتش های 

دنياست و ارتشی که این روحيه را ندارد، با وجود داشتن ابزارهای پيچيده، در واقع چيزی نخواهد داشت.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.

ٌّما اَعُظُکم بواحده، اَن تَقُومُوا هلل َمثنی َو فُرادی « و یاد امام عظيم الشان )ره( به عنوان  2- آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب با ذکر آیه شریفه »قُل ان

مظهر این آیه الهی، در بيانات مسبوطی به بيان اهميت تالش مخلصانه مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران در پيشرفت و توفيق نظام در 

جهت هدف های واالی آن پرداختند و محور اصلی برنامه های کشور در خصوص سياست داخلی و سياست خارجی را  تشریح کردند.

3- در آستانه یازدهمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی ایران و به عنوان استمداد از فيوضات الهی و توجهات حضرت ولی عصر و برکات روح مطهر 

امام خمينی،  نشستی آکنده از صفا و صميميت از مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران در حسينيه امام خمينی و در محضر رهبر انقالب 

برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای هاشمی ضمن  ارائه تحليلی 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 نيرومند 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 شدیداً 

مخالفت می کنند.« رئيس جمهور سپس از مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به خاطر تصویب برنامه  پنج ساله تشکر و قدردانی کرد و آمادگی  

کامل دولت را در اجرای آن اعالم داشت.
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مراجعات زیادي از حضار بود؛ جمعاً جلسه خوب و مفيدي بود.
به دفترم آمدم. تا ساعت دو کار کردم. عصر آقاي ]اکبر[ ترکان ]وزیر دفاع[  براي 
نيروهاي مسلح و ساصد ]= سازمان صنایع دفاع[ آمد. در جلسه هيأت دولت  اعتبارات 
تبصره هاي بودجه 1369 مطرح بود. تصویب کردیم از محل فروش یکصدميليون دالر با 

نرخ ارز آزاد، عيدي و پاداش به کارکنان دولت بدهيم. 
آقاي ]عبداهلل[ نوري ]وزیر کشور[ اطالع داد که نظارت شوراي نگهبان، ابطال 80 
]سيدعلی  آقاي  ترتيب  بدین  که  اعالن کرده  را  تهران  دوره اي  ميان  انتخابات  صندوق 

دیدار مسئولین نظام با رهبری
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اکبر[ محتشمي به دور دوم مي رود1. به خانه آمدم. برف مي بارد.

سه شنبه 10 بهمن        3 رجب 1410                         30 ژانویه  1990

آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي ]وزیر بازرگانی[ آمد. درباره تسهيالت در پيمان نامه ارزي 
براساس  این طرح  دادند.  توضيحاتي  و  بودند  معاونانش هم  صادرات، طرحي آوردند. 
خرم  طاهري  ]حسن[  جنتي،   ]احمد[  آقایان  است.  صادرات  مقابل  در  واردات  اجازه 
آبادي، ]محمد[ مؤمن، ابطحي کاشاني و ]ابراهيم[ اميني نجف آبادي آمدند. درباره مسأله 
آقاي منتظري بحث شد. نظر این شد که سخت گيري در مورد ایشان نشود. نگراني این 
است که مخالفان، نظير مسأله اخير در مورد برنامه پنجساله، دور ایشان جمع شوند، ولي 

موضوع به رهبري مربوط است. 
رئيسي  طاهري،   مؤمن،  آقایان  داشت.  جلسه  خبرگان  مجلس  رئيسه  هيأت  سپس 
به گونه اي  انتخابات خبرگان،  نامه  آیين  آینده،  اجالسيه  در  داشتند  پيشنهاد  و مشکيني 
اصالح بشود که افراد مطمئن تر و باسوادتر به خبرگان راه یابند. ناهار را پيش من ماندند. 
]رئيس مجلس خبرگان[  درباره مسائل آذربایجان شوروي مذاکره شد. آقاي مشکيني 
گفت ستادي براي تغذیه فرهنگي مسلمانان آذربایجان تاسيس کرده و کمک خواست؛ 

قبول کردم. 
عصر در جلسه دولت شرکت کردم و جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي را تعطيل 
کردیم. درباره بودجه 1369 بحث بود. دکتر ]هادی[ منافي ]رئيس سازمان حفاظت محيط 

1- در انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه تهران، جناح چپ )مجمع روحانيون مبارز تهران، دفتر تحکيم وحدت و انجمن 

اسالمي مسلمان(، آقایان علي اکبر محتشمي وزیر سابق کشور، بهزاد نبوي وزیر سابق صنایع سنگين، کاظم اکرمي وزیر سابق آموزش و پرورش و 

ابوالقاسم سرحدي زاده وزیر سابق کار و امور اجتماعي را به عنوان نامزد معرفي کردند. جناح راست ) جامعه روحانيت مبارز تهران، حزب مؤتلفه اسالمي 

و جامعه اسالمي مهندسين، نيز آقایان علي موحدي کرماني، حبيب اهلل عسگراوالدي، مرتضي نبوي و مریم بهروزي را کاندیدا کرده بودند.
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زیست[ از کسي نقل کرد که رادیو ژاپن خبر داده که فردا در تهران زلزله ای با  قدرت 
9 درجه ]در مقياس[ ریشتر خواهد آمد؛ گفتيم تحقيق کردند. معلوم شد که خبر صحت 
ندارد. به وزارت اطالعات گفتيم موضوع را پيگيري کنند؛ چون این روزها با این گونه 

شایعات، جنگ رواني راه مي اندازند. 

چهارشنبه 11 بهمن        4 رجب 1410                      31 ژانویه  1990

چند نفر از جانبازان آمدند و نيازهایي مطرح کردند؛ به دفترم گفتم تأمين نمایند. آقاي 
احمد توکلي آمد. از ضررهاي قانون کار جدید گفت و خواستار استخدام در ادارات 
ریاست جمهوري شد. آقاي محسن رضایي ]فرمانده کل سپاه[ آمد. درباره وضع جبهه ها 

و لزوم تکميل طرح محرم و حفاظت بيشتر از خارک صحبت شد. 
شرایط  درباره  آمد.  نامه  استوار  تقدیم  براي  زالندنو  سفير  مارکس[  الرس  ]آقای 

تقدیم استوارنامه سفیر زالندنو
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کشورش صحبت کردیم. آقاي ]عبداهلل امام[ بخاري امام جماعت مسجد ]جامع[ دهلي نو 
آمد. او از وضع مسلمانان هند گفت و از فشار هندوها بر مردم کشمير و خواهان حمایت 
و تقویت نخست وزیر جدید هند، به شرط حل شدن مسأله کشمير و مسجد بابري شد. 
گفت به خاطر تعداد کم افراد حزب جاناتا در کنگره، ناچار با گروه هاي فاشيستي ائتالف 
کرده اند که آنها با مسلمانان ضدیت دارند. از راه حل سياسي براي نجات او از فشار این 

گروه ها پرسيدم؛ راهي به نظرش نمي رسد، چون با حزب کنگره هم خوب نيست. 
عفت هم در دفتر بود ناهار را با هم خوردیم. محسن و مهدي هم آمدند. عصر هيأت 
دولت جلسه داشت. بحث در تبصره هاي بودجه بود. امروز را روز برنامه ریزي نامگذاري 

کردیم. شب مصاحبه اي در مورد برنامه و نامگذاري 11 بهمن کردم.

پنجشنبه 12 بهمن        5 رجب 1410                            1 فوریه  1990

با عفت و عذرا خانم ]خواهر همسرم[  صبحانه خوردیم. تا ساعت ده صبح کارها را انجام 
مرقد  محل  به  هلي کوپتر  با  فجر،  دهه  برنامه هاي  افتتاح  مراسم  در  براي شرکت  دادم.  
امام رفتيم. جمعيت زیادي جمع شده بودند. مهمانان خارجي هم بودند. حاج احمدآقا 
صحبت طوالني کرد. من مختصر صحبت کردم.1 احساسات مردم خيلي خوب بود. به 

دفترم برگشتم. 
عصر آقاي ]محمدحسن[ توالئي استاندار جدید خوزستان آمد و براي انجام وظایف 
در بازسازي و امور دیگر تأیيد و حمایت خواست. اخوي محمود ]از وزارت امور خارجه[ 

1- ایشان عزم امام خمينی )ره( برای بازگشت به ایران در 12 بهمن سال 1357 را اقدامی تاریخی خواند و ضمن ستایش تهور بی مانند امام گفت: 

»اگر امام آن روز به تهران نمی آمد و از نزدیک رهبری توده های بپا خاسته مسلمان ایران را به دست نمی گرفت، معلوم نبود که چه سرنوشتی در انتظار 

انقالب بود. چنين تصميم و روز تاریخی، همواره در تاریخ خواهد درخشيد، چرا که تا آن روز سابقه نداشت که رهبری آن گونه برای نجات مردم 

و پيروزی انقالب، خود را از محيطی امن به کانونی پرخطر بکشاند.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر 

معارف انقالب.
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آمد. گزارش وضع لبنان را داد و از آشتي ناپذیري در درگيري هاي بين شيعه گله داشت 
و اعالن خطر مي کرد. اول شب به خانه آمدم. 

جمعه 13 بهمن        6 رجب 1410                               2 فوریه  1990

در خانه بودم. برف ميبارید. کار مهمي نداشتم. بيشتر وقت به استراحت و مطالعه و کمي 
هم به خواندن گزارش ها گذشت. بچه ها آمدند و شب سرمان خلوت بود. در گزارش ها،  
قيام مردم مسلمان آسيائي تبار ایالت کوزوو در یوگسالوي و مسائل کشمير و فرونشستن 

هيجانات در آذربایجان شوروي جالب است. 

سخنرانی در مرقد امام )ره( به مناسبت آغاز دهه فجر
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شنبه 14 بهمن        7 رجب 1410                             3 فوریه  1990

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. برف مي بارید. 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 
آذربایجان 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 مشکل شوراي 
نگهبان با وزارت کشور در مسأله انتخابات تهران چاره جویي کرد. عصر شوراي عالي 
با  روابط  درباره  و  تصميم گيري  فرهنگي  موضوعات  درباره  داشت.  جلسه  ملي  امنيت 
کشورهاي عربي مذاکره شد.اما بحث ناتمام ماند. بعد از جلسه با احمدآقا جلسه خصوصي 

داشتيم؛ از بعضي عزل و نصب هاي رهبري گالیه داشت. شب در دفترم ماندم. 

یکشنبه 15 بهمن        8 رجب 1410                         4 فوریه  1990

آقاي ]سيدهمایون[ امير خليلي سفير جدیدمان که عازم بلغارستان است، براي خداحافظي 
لوله  براي توسعه روابط اجازه خواست. گفتم در مورد احداث خط  و مشورت آمد و 
گاز از طریق ترکيه به سوي اروپا کار کنند. آقاي مسيح مهاجري آمد. درباره وام براي 
احداث چاپخانه روزنامه جمهوري اسالمي و مسائل آقاي منتظري و... صحبت شد. آقاي 
]حسن[ غفوري فرد ]رئيس سازمان تربيت بدنی[ آمد و براي تعویض مسئول ]کميته ملی[ 

المپيک اجازه خواست. 
غرب  و  شوروي   ، ترکيه  اعراب،  با  خارجي  روابط  مسائل  در  آمد.  والیتي  دکتر 
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مذاکره  نشده  بيني  پيش  مخارج  و  براي کمک هاي خارجي  ریالي  و  ارزي  نيازهاي  و 
شد.. آقاي ]محمدحسين[ عادلي رئيس بانک مرکزي آمد. درباره سياست ارزي، پولي، 
صادارات و واردات پيشنهادي داشت و مذاکره مفصلي انجام شد. محسن آمد. درباره 
مأموریت هاي بازرسي ویژه در خصوص مراکز تهيه و توزیع،  صنایع و ستاد معين ]استان 

تهران[ صحبت شد. 
عصر به هيأت دولت رفتم. تبصره هاي بودجه و ردیف ها در دستور بود. شب آیت اهلل 
خامنه اي مهمانم بودند. درباره جهاد دانشگاهي، نمایندگان رهبري در دانشگاه ها، وزارت 
به خانه  بعداز شام  ... مذاکره کردیم.   و  منتظري،  سياست خارجي  مسأله آقاي  دفاع، 

آمدم. 

دوشنبه 16 بهمن        9 رجب 1410                         5 فوریه  1990

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. گزارش ها را خواندم. آقایان امامي کاشاني و 
جمعي از همکارانش که گروهي را براي حمایت از کودکان عقب مانده تشکيل داده اند، 
آمدند. آنها خواستار تدوین قانون جامع براي سازماني جهت  این منظور،  زیر نظر رئيس 

جمهور شدند؛ گفتم پيشنهادشان را بياورند. 
آقایان]سيدمنصور[  رضوي و ]محمدرضا[ عباسي رئيس سازمان اسناد ملي آمدند. 
گزارش از وضع حفظ و امحاء اسناد دادند و خواستار امکانات بيشتر شدند. آقاي ميرزاده 
براي امور اجرایي کشور و مذاکره درباره مناطق آزاد تجاري و صنعتي در برنامه و اجازه 

سفر به کرمان آمد.  قرار شد مسأله اسرا زیر نظر ایشان باشد. 
دکتر ]حسن[ حبيبي،  ]محمدرضا[ نعمت زاده و افخمي براي حل مسأله اختالف بين 
وزارت صنایع و بنياد شهيد و بنياد 15 خرداد بر سر تملک بعضي از صنایع مصادره شده 

آمدند. گفتم براي تفاهم تالش کنند و موارد حل نشده را براي داوري من بياورند. 
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عصر ]آقای بویل سيبی[ فرستاده مخصوص ]آقای موسی تراوره[ رئيس جمهور مالي 
آمد.  نامه او را آورد، با هدف ميانجيگري در اجراي قطعنامه و تأکيد بر روي اسرا؛ گفتم 

صدام، حسن نيت ندارد واال مثاًل بایستي ابتدا اراضي اشغالي را تحویل دهد. 
شوراي اقتصاد جلسه داشت. گزارش گاز کنگان و اجراي فاز دوم و لوله دوم گاز 
آزاد  و  نقل  و  تعرفه حمل  درباره  داشتيم.  تسریع کار  و مصوباتي در جهت  بود  مطرح 
نوشابه ها و سوسيس و  از گران شدن  اوره و جلوگيري  از کود شيميائي  بخشي  کردن 

کالباس تصميم گيري شد. 
شب آقاي ]حسين[ 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 سرمایه گذاري در 

جزیره قشم صحبت کرد. شب به خانه آمدم. 

سه شنبه 17 بهمن       10 رجب 1410                       6 فوریه  1990

نزدیک ساعت نه صبح به دفترم رسيدم. صبحانه را در خانه شلغم خوردم که آقا جالل از 
نائين آورده است. آقاي مهدي تاجر همراه آقاي ]علی[ شمس اردکاني آمد و توضيحاتي 
را درباره طرح احيای جزیره قشم  به عنوان بندر آزاد داد. یاسر آمد و اجازه خواست 
که براي راه انداختن آموزش چتربازي و پرواز توسط ]سازمان[ هواپيمایي ملي ]هما[، از 

آیت اهلل خامنه اي استمداد کنند؛ قبول کردم. 
ساعت یازده به ساختمان نخست وزیري سابق ]نهاد ریاست جمهوری فعلی[ رفتم. هر 
پنج طبقه را گشتم و سري به قسمت هاي مختلف زدم و در پایان از سالن کامپيوتر بازدید 
کردم؛ نماز جماعت را با کارکنان خواندم و برایشان صحبت کردم1  و در جمع شان ناهار 

1- آقای هاشمی در مراسم جشن دهه فجر در جمع کارکنان نهاد ریاست جمهوری گفت: »ما تحقيقاً نياز به یک اصالح جدی در نظام اجرایی کشور 

داریم. طی ده ها سال به مناسبت های مختلف، بخشنامه ها و مقرراتی صادر گردیده که در برخی از موارد  مانع پيشرفت  امور می گردد. اميدوارم هيأت 
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خوردم. در بازگشت به دفترم، از دفتر محسن )بازرسي ویژه( و ساختمان باالي آن، که 
براي سکونت خانواده در نظر گرفته شده است،  بازدید کردم. 

عصر در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. بعضي از ردیف هاي بودجه سال 1369  را 
اصالح کردیم. ساعت هشت و نيم شب  به دفترم برگشتم. تا  ساعت نه و نيم کار کردم. 

شام خوردم و تا ساعت یازده و نيم کارها را انجام دادم و خوابيدم.

 
چهارشنبه 18 بهمن        11 رجب 1410                  7 فوریه  1990

ایام دهه فجر  تبریک  براي  ایران،  مقيم  نيم  سفرا و کارداران خارجي  و  ساعت هشت 
آمدند. ]آقای خوزه رافائل زانونی[ سفير ونزوئال - مُقدم السفرا - از طرف آنها تبریک 
گفت. من مفصاًل صحبت کردم1. سپس یکایک آنها آمدند، مصافحه کردند و احوالپرسي 

دولت و دستگاه های اجرایی با بررسی و تحقيق در زمينه حذف این مقررات بکوشند. ما باید بدنه اجرایی کشور را به گونه ای اصالح کنيم که توان 

اجرای برنامه پنج ساله را داشته باشد. در یازدهمين سالگرد پيروزی انقالب ، روحيه انقالبی ملت را همچنان باید تقویت کرد. آرزو می کنيم امور کشور 

همان گونه که امام )رضوان اهلل  تعالی عليه( می خواستند و امروز نيز مورد نظر مقام معظم رهبری است، با صحبت و سرعت به پيش رود. اینجا وارث 

شخصيت های بزرگی چون شهيد باهنر و شهيد رجایی و برادران بزرگواری چون آیت اهلل مهدوی کنی و جناب مهندس موسوی است و ان شاءاهلل شما 

نيز در آینده بهتر از گذشته، صالحيت خود را نشان خواهيد داد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف 

انقالب.

1- در بخشی از این سخنرانی آمده است:» خوشبختانه ما امروز حرکت تاریخ را مثبت می بينيم. این گونه به نظر می رسد که حرکت تاریخ به طرف 

حاکميت اراده ملت ها و به طرف خير و صالح پيشرفت می کند.  ما بر این عقيده ایم که راه اساسی برای سعادت کشور این است که به اراده ملت ها 

و مردم توجه جدی شود. ما جداً عقيده داریم که تضمين صلح، امنيت و همکاری های بين المللی که یکی از ضرورت های امروز دنيا به شمار می رود 

، با حاکميت 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 بپيوندد و شاید  اگر تحليل جامعی از نزاع ها و جنگ های دنيا بشود،  به این نتيجه دست یابيم که این جنگ ها و برخوردها، 

ناشی از اراده دیکتاتورها و اشخاص و باندهای زیاده طلب بوده است. در منطقه خودمان بهترین مثال همين جنگی است که بر ما تحميل شد و فردی 

که در رأس حزب بعث عراق قرار دارد، همراه با سایر اعضای این باند، چنين  تصميمی را گرفتند و هشت سال منطقه را دستخوش تشنج کردند. ما 

برای امنيت خليج فارس اهميت فوق العاده ای قائليم و همه شما خوب می دانيد که امنيت و آرامش خليج فارس، چقدر برای دنيا ضرورت دارد. علی 

رغم خصومت هایی که ما در دوران جنگ از کسانی که از خليج فارس استفاده کرده و صنایع و منافعاشان به این منطقه وابسته است دیدیم، با خویشتن 
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نمودند.  کمي در ميان آنها ماندم. دسته جمعي عکس گرفته شد. 
کاالهاي  کردن  وارد  براي  و  گفت  را  مستضعفان  بنياد  اوضاع  رفيق دوست  آقاي 
]غالمحسين[  و  منافي  ]هادی[  دکتر  آقایان  نمود.  استمداد  ارزي  نيازهاي  و  بازرگاني 
محمدي گلپایگاني آمدند از من خواستند که به آیت اهلل خامنه اي توصيه کنم، مقداري 

تنوع و استراحت در برنامه خود داشته باشند که خسته و افسرده نشوند. 
عصر به تاالر وحدت رفتم  ودر مراسم ]انتخاب کتاب سال جمهوری اسالمی ایران[ 

داری امنيت نسبی را در خليج فارس حفظ کردیم. به عنوان یک صاحب نظر در مسائل سياسی و اجتماعی جهان توصيه می کنم که ما باید در جهت 

سالمت و رشد مردم با یکدیگر همکاری کنيم و هيچ کس نباید از اینکه سررشته امور به دست مردم بيفتد، بترسد.« ایشان حوادث اروپای شرقی را 

کاماًل  مثبت ارزیابی کرد و افزود:» البته در این مقطع ممکن است مشکالتی برای بعضی کشورها به وجود بياید، 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 بقيه دنيا هم همين روند را 

ادامه دهد.« رئيس جمهور خطاب به سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقيم تهران گفت: »جمهوری اسالمی ایران با تصویب برنامه پنجساله آمادگی 

دارد با همکاری های 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.  ميدان همکاری از جانب ما برای دولت هایی که مایل به همکاری صميمانه با ما باشند، باز است.« رجوع کنيد

کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.

دیدار با سفرا و کاردان خارجی مقیم ایران
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به صاحبان کتاب هاي سال لوح تقدیر دادم و براي آنها صحبت کردم1. تلفني از آقاي 
]محمد[ یزدي ]رئيس قوه قضائيه[ احوالپرسي کردم. به جلسه هيأت دولت نرفتم. کارها را 

1- در این مراسم آقای هاشمی از کتاب و آثار قلمی به عنوان یکی از بهترین ذخایر و سرمایه های ملت های نام برد و  گفت: » کتاب ميراث همه انسان 

ها است و پرداختن به آن، یک اقدام بنيانی 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 نيست و با بيان اهميت علم در پيشرفت کشور تصریح کرد.» آن روزی که ملت ما جشن 

مرگ آخرین بی سواد را بگيرد، روزی که در جامعه، همه توانایی خواندن و نوشتن داشته باشند، آن روز جامعه به نقطه قابل قبولی رسيده 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 گذارده اند و شهدا و جانبازان 

عزیزمان و جوانمردانی که در اسارت گرفتارند، در مقابل آنان هم باید خضوع داشت، چرا که خون شهيد و مرکب دانشمند می تواند جامعه را سرپا و 

  بالنده  نگاه دارد. اميدوارم با استعداد و روحيه مردم و شرایط بوجود آمده به وسيله انقالب، بتوان جامعه  با سواد و فاضلی تربيت کرد.« رجوع کنيد

کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.

شرکت در مراسم معرفی کتاب سال
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تا ساعت هفت و نيم  انجام دادم. به خانه آمدم. عفت تنها بود. بچه ها به مسافرت رفته اند.

پنجشنبه 19 بهمن        12 رجب 1410                      8 فوریه  1990

ساعت هشت و نيم براي شرکت در مراسم سومين جشنواره خوارزمي هتل استقالل صبح 
رفتيم. جوایز مبتکران و مخترعان  را دادم و سخنراني کردم1. از آنجا به محل نگهداري 
بچه هاي بي سر پرست شهيد در نياوران رفتم. آنها  برنامه هایي داشتند. بچه ها را نوازش 
کردم و هدایایي به آنها دادم و برایشان صحبت کردم2. ظهر به منزل آمدم. بچه ها نيستند. 

1- آقای هاشمی پس از اهدای جوایز و لوح تقدیر به مخترعين، مبتکرین و محققين برگزیده، از تالش و کوشش آنها برای رسيدن به استقالل کامل 

و گسستن از وابستگی تقدیر کرد و گفت:» ما امروز شاهد یکی از صحنه های پر افتخار و اميد آفرین انقالب اسالمی هستيم  و تحقيقاً یکی از پایه های 

استقالل کشور را در همين مراسم بزرگداشت شخصيت های بزرگ علمی، فنی و تحقيقاتی می بينيم و این امر می تواند خود مشوق استعدادهای دیگر 

باشد. تحقيق و پژوهش در کشور بدون داشتن یک استقالل سياسی کامل، استقالل آفرین نيست و اگر ما از نظر فرهنگی استقالل نداشته باشيم، استقالل 

مان مخدوش خواهد بود. کارهای تحقيقاتی ، علمی، فنی، و صنعتی، از مهمترین مسایلی است که می تواند، استقالل آفرین باشد. بودجه تحقيقاتی 

کشور در برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادیی، اجتماعی و فرهنگی کشور 2/5 برابر شده است. اعتبارات اکثر بخش ها بسيار کمتر و در حدود چند 

درصد است و این افزایش 25 در صدی، خود می تواند برای شما محققين، مخترعين و مبتکرین دليل دیگری باشد که نظام، دولت و مجلس، اهميت 

این باب از استقالل را درک کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کند و اگر می توانستيم که اعتبارات این بخش را 10 برابر افزایش دهيم، بجا بود. 

اگر امروز بخش های صنعت و کشاورزی رشد مناسبی  نداشته باشند،  محققان ما هم نمی توانند زندگی  کنند و مشکل جدی خواهيم داشت و اگر ما 

به ادارات و نيروهای نظامی و دفاعی توجه بکنيم ،ممکن است زحمات محققان پژوهشگران  و همه کسانی که در این مجموعه زحمت می کشند، با 

تجاوزاتی که بعيد نيست اتفاق بيفتد هدر رود. پژوهشگران،  مخترعان و مبتکرین استوانه های تکامل کشور هستند. تعداد محققان ما در مقایسه با محققان 

کشورهای پيشرفته کم است و ما باید خيلی سرعت بگيریم تا بتوانيم به نسبت معقولی برسيم. با در نظر گرفتن  محققينی که خارج از قلمرو دانشگاه و 

دولت در بخش خصوصی فعاليت می کنند، شمار محققين ما بسيار بيشتر از رقم فعلی است، اما در عين  حال ما از وضع موجود سطح تحقيقات راضی 

نيستيم و کليه مسئولين کشور معتقدند که ما به طور جدی از کمبود محقق و آثار تحقيقی رنج می بریم.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، 

سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.

2- ایشان در هشتمين  روز از دهه فجر که به نام روز امام، انقالب و ایثار گران نامگذاری شده بود، در ميان فرزندان شاهد کودکستان شبانه روزی آسيه 

حضور یافت و دستی از مهر به سر آنان کشيد و برگونه این نونهاالن بوسه زد. در این مراسم که نزدیک  به دو ساعت به طول انجاميد، رئيس 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، فداکاری ها و دلسوزی های مربيان این مهد کودک برای گل های بوستان ایثار  و عشق  و تعهد و 
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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 قضيه مهمتر است.«

حضور در محل نگهداری فرزندان بی سرپرست شهیدان
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آذربایجان  امل،  اهلل،  حزب  مسائل  درباره  و  آمد  لبنان  از  شعبان  سعيد  آقاي  عصر 
شوروي،  روابط با سوریه، اسراي غير عراقي و اهل سودان و مفتي زاده مطالبي گفت. او 

براي طرابلس ]ایستگاه[ رادیو خواست. 
آقاي ابوهشام از لبنان آمد و خواستار تحرک بيشتر براي حل اختالفات شيعيان لبنان 
و بهتر کردن روابط با سوریه و تغيير شيوه انتخاب شوراي حزب اهلل شد. آقاي قریشي و 

همسرش آمدند. شب محسن و بچه هایش آمدند. کارها را از دفترم آوردند. 

جمعه 20 بهمن         13 رجب 1410                          9 فوریه  1990

کردیم.  پرواز  کنگان  به  یکسره  رفتم.  ]مهرآباد[  فرودگاه  به  به هشت  ربع  یک  ساعت 
و  وهاجي  ]عبدالحسين[  ترکان،  ]اکبر[  نوربخش،  ]محسن[   آقازاده،  ]غالمرضا[  آقایان 
]علی[ شمخاني و ... همراه من بودند. ساعت یک ربع به ده، وارد فرودگاه کنگان شدیم. 
با هلي کوپتر از هوا منطقه را دیدیم. یک چاه گاز و یک مرکز تفکيک و  واحد اول 
از فاز اول افتتاح شد. فاز اول، چهار واحد دارد که هر واحد، ده ميليون متر در روز گاز 
تصفيه مي کنند. تعداد 24 چاه هم دارد که هر چاه، دو ميليون متر گاز مي دهد. با اتومبيل 

قسمت هاي 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 کنگان 

مسائل منطقه و نيازها را گفتند و تصميمات براي رفع محروميت ها گرفته شد. 
پس از نماز و استراحت، براي کارکنان صحبت کردم1. سپس با یک هلي کوپتر به 

1- پاالیشگاه عظيم گاز کنگان به عنوان دومين پاالیشگاه گاز طبيعی جهان، نقش اول را از لحاظ تأمين انرژی، تسریع در توسعه صنعت، کشاورزی، 

تجارت، حمل و نقل  و سایر زمينه های اقتصادی داراست. آقای هاشمی در جمع  کارکنان پاالیشگاه کنگان با اشاره به تأثير انرژی سوخت گاز در 

توسعه آینده صنعت کشور و ایجاد تحول در سطح  زندگی و رفاه مردم گفت: » این انرژی ارزان ترین، سالم ترین و مهمترین سوخت برای مردم و 

صنعت دنيا می باشد.  کار بزرگی در این پاالیشگاه انجام گرفته که مدیون تالش شما متخصصين کارگران و مدیران است. این مسئله در تاریخ کشور 

ثبت خواهد شد. کسانی که تصور  می کردند  بعد از انقالب، انجام این گونه  پروژه ها، بدون حضور متخصصين خارجی امکان پذیر نخواهد بود ، اینها  
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بدانند که جمهوری اسالمی قدرت انجام چنين  طرح های عظيمی  را دارد و خوشبختانه افتتاح این پاالیشگاه، خود سندی بر این  مدعاست. البته استفاده  
از تکنيک 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 هستيد که با حمایت و اطاعت از فرامين حضرت امام، اراده کردید تا قلب امام را راضی و خشنود سازید.« رجوع 

کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

شرکت در مراسم هفته بسیج
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قسمت ریز رفتيم. به مرکز جم رفتيم و در اجتماع پرشور مردم شرکت و صحبت کردم1. 
ساعت پنج و ربع به سوي تهران پرواز نمودیم. در راه با وزرا درباره راه رفع موانع اداري 
تهران،  ]مهرآباد[  فرودگاه  در  شد.  مذاکره  مهم  طرح هاي  و  پنج ساله  برنامه  اجرایي  و 

مصاحبه رادیو تلویزیوني انجام شد2. ساعت هفت و نيم به خانه رسيدم. 

شنبه 21 بهمن        14 رجب  1410                       10 فوریه  1990

در منزل بودم. برف مي بارید. امسال وضع بارندگي در بيشتر نقاط کشور خوب است. 
کارها را از دفتر آورده بودم. مقداري را انجام دادم و مقداري هم به استراحت گذشت.

کشاورزي،  وزارت  اختالفات  مورد  در  ویژه  بازرسي  گزارش  آمد.  محسن  عصر   
وزارت صنایع سنگين و وزارت بازرگاني و مسائل کاالهاي متروکه را داد. دوسه ساعت 

طول کشيد؛ خسته ام کرد. 

1- ایشان با بيان اینکه استعداد شما و زمين منطقه، شرایطی را فراهم آورده که این ناحيه به قطب اقتصادی کشور تبدیل گردد، افزود: »در آینده این منطقه  

باید از مناطق آباد مملکت  باشد و جبران محروميت های سال های گذشته آن بشود. این منطقه  از امن ترین نقاط  ساحل  ماست که در نقطه  مرکزی 
خليج فارس قرار گرفته و از مرکز  خيلی دور نيست. باران های فصلی  که فعاًل  مهار نمی شوند، ثروت های زیر زمينی و امکانات ساحل دریا  و مجموعه  
چيزهایی که اطراف شما وجود  دارد، این نقطه از کشور را برجسته می نماید.« ایشان در زمينه  رفاه و رشد مادی و وجود این منطقه که در بين کوه ها 
قرار گرفته است و از عظيم ترین  منابع  کشور می باشد، گفت: »متأسفانه ساکنين  اینجا در حال حاضر از محروم  ترین مردم کشور هستند  و بایستی  از این 

منابع برای رفاه آنان استفاده کرد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.

2- ایشان اعالم کرد قرار است بعد از تکميل طرح گاز کنگان، روزانه 80 ميليون متر مکعب گاز از این طرح گرفته شود.  تائيد  این طرح هم از لحاظ 

بنيه مالی کشور و هم از لحاظ  تدارک انرژی داخلی کشور، خيلی زیاد است.  تأثير این طرح در بقيه بخش های برنامه پنجساله نيز بسيار مهم است و 
نقطه تحولی در بخشی از امور کشور محسوب می شود.« آقای هاشمی  با اشاره   به برنامه های آینده  کشور برای استفاده گسترده از انرژی گاز در بخش 
های مختلف اظهار داشت: »ما مقدار  زیادی به این طرح  وابسته هستيم.«  ایشان در  مورد اهداف سفر به به منطقه  کنگان  گفت: »یکی از اهداف ما 
تشکر از کسانی بود که در آنجا زحمت کشيدند. دیدار با مردم منطقه، که نيروهای 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 می تواند منطقه را آباد کند، در منطقه وجود دارد. اميدوارم وزارتخانه های نفت، 
نيرو و سازمان برنامه و بودجه  با کمک یکدیگر برای رفع محروميت مردم اقدام کنند. هر روزی که این طرح معطل بماند، ضرر هنگفتی به خاطر عدم 
بهره گيری از سرمایه گذاری که در مورد  منافع  نفتی به عمل آمده، به کشور وارد می شود.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های 

سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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یکشنبه 22 بهمن        15 رجب  1410                       11 فوریه  1990

تا ساعت ده صبح در منزل بودم. با ماشين به ميدان آزادي رفتيم. عفت و مهدي هم همراه 
خبرنگاران  بود.  شکوهي  با  اجتماع  کردم1.  سخنراني  راهپيمایي  مراسم  در  آمدند.  من 
تعداد شرکت کنندگان در راهپيمائي را حدود پنج ميليون نفر در تهران حدس مي زنند، 
ولي به نظرم اغراق مي گویند، با اینکه پيش بيني شده بود هوا برفي است، آفتابي بود که 

کمکي به راهپيمائي بود. 
با هلي کوپتر از ميدان به محل نمایشگاه بين المللي آمدیم و از آنجا با ماشين به خانه 
برگشتيم. عصر احمدآقا آمد. جلد دوم جزوه و اشعار امام را آورد و مقداري در کيفيت 
سرودن اشعار با اصرار همسرش خانم فاطمه طباطبائي گفت و درباره طرح ها و برنامه هاي 

عمراني مرقد امام صحبت کرد و از درآمدها و مخارج مرقد گفت. 

1- آقای هاشمی در ميان ابراز احساسات پرشور و الینقطع راهپيمایان به ایراد سخن پرداخت و ضمن تشکر از حضور ميليونی امت حزب اهلل در مراسم 

سالگرد پيروزی انقالب گفت: » این دریای مّواج انسان های متعهد و صالح و آگاه که امروز در اولين سالگرد بزرگداشت پيروزی انقالب اسالمی در 

غياب حضرت امام، این ميدان وسيع را پرکرده است،  بهترین سند و مهمترین بيان برای موفقيت جمهوری اسالمی ایران در ادامه دادن به راه امام امت 

است و من با هيچ شرحی نمی توانم این ابهت را برای مردم دنيا تشریح کنم. آنچه  که می تواند افکار جهانيان را به واقعيت حضور مردم در صحنه 

مشخص نماید، تصویر این اجتماع عظيم و این پيکره بزرگ است. بسياری از مراقبان جهانی، دنبال این هستند که بدانند رمز و راز نشاط و آمادگی  

حضور مردم در صحنه و حالت انقالبی در بين ملتی که یازده سال الینقطع با مشکالت دست به گریبان بوده و برای دفاع از اسالم و قرآن، همه چيز خود 

را به ميدان آورده چيست؟  آنها نياز به  مطالعه و دقت و تحليل واقع بينانه دارند که این مساله می تواند الگویی برای ملت های دیگر باشد. برای ما که 

از نزدیک دستی بر آتش داشته ایم و در صحنه بوده ایم، هيچ چيز به اندازه حقانيت اسالم، این دین آسمانی صالح، در پيروزی و تداوم انقالب کارگشا 

نبوده و رمز اصلی تداوم انقالب اسالمی در دنيایی که دشمنان مانند گرگ هایی هار به آن حمله ور شده بودند، در این دین مقدس و دل پاک مومنان، 

به این دین نهفته است. برای مسلمان متعهد، هيچ چيز و هيچ عنوانی عزیزتر و شریف تر و قابل اعتمادتر و سازنده تر از اسالم  و قرآن نيست و مسلمانان 

هيچ اولویتی را باالتر از حاکميت اسالم و قرآن نمی دانند. اگر این آگاهی و اعتقاد در سطح وسيعی از مردم رسوخ کند، این پایگاه آسيب ناپذیر خواهد 

شد. علت موفقيت رهبری حضرت امام در این مساله بود که ایشان از همان لحظه  اول، این  رمز بقا و تحرک را کشف و روی آن تأکيد کردند.« رجوع 

کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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دوشنبه 23 بهمن        16 رجب  1410                       12 فوریه  1990

ساعت هشت صبح به دفترم رسيدم. کارها را انجام دادم. آقاي ]منصور[ ستاري فرمانده 
تعميراتي و  نيازهاي  تهيه  و  نيرو  از وضع  ارتش[ آمد. گزارشي  نيروی هوایی   =[ نهاجا 

پيشرفت کار پروژه اوج داد و براي واردات نيازها استمداد کرد. 
فرهنگي آمد. آقاي ]حسين[  انقالب  برنامه شوراي  براي  دکتر هاشمي ]گلپایگانی[ 
کاظم پور ]اردبيلی[ سفير جدیدمان در ژاپن براي خداحافظي و مشورت درباره مسائل 

کلي آمد و درباره سياست خارجي مطالبي گفت. 
به  سفر  گزارش  و  آمد  دارایی[  و  اقتصادی  امور  ]وزیر  نوربخش  ]محسن[  دکتر 
سوئيس و مسائل اقتصادي و ارزي را داد. در جلسه هيأت دولت شرکت کردم. بحث 
درباره  با شوروي ها  مذاکره  دکتر والیتي گزارش  بود.  دستگاه ها  ارزي  در سهميه هاي 
مسافرت اتباع دو کشور را داد که روس ها تحت فشار مسلمانان، مي خواهند خيلي وسيع 
باشد. خبر آمد که در بلوچستان سيل آمده است. شب در دفترم ماندم. تا  ساعت ده و نيم 

سخنرانی در مراسم سالگرد انقالب اسالمی
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شب، کارها را انجام دادم.

سه شنبه 24 بهمن        17 رجب  1410                   13 فوریه  1990

تا ساعت نه صبح مطالعه کردم. آقاي ]ابوالفضل[ توکلي بينا آمد و درباره اصناف مطالبي 
ارائه داد. ]آقای حسين کمالی[ وزیر کار و کارگران نمونه آمدند. گزارش دادند و من 

هم صحبت کردم1. 
آقاي سيد فضل اهلل آمد. درباره مسائل لبنان و کشورهاي عربي مذاکره شد. از عواقب 
کار جنگ حزب اهلل با امل اظهار نگراني کردم. در جلسه خصوصي براي کارهاي خيریه 
و عمومي اش در لبنان استمداد کرد. دکتر ]حسن[ حبيبي ]معاون اول رئيس جمهور[ و 
]مسعود روغنی[ زنجاني]رئيس سازمان برنامه و بودجه[  براي تصميم گيري درباره بودجه 

نهایي نهاد ریاست جمهوري و براي بودجه 1369 آمدند. 
عصر دولت جلسه داشت. تبصره 29 مطرح بود. توافق کلي شد، ولي تمام نشد. شب 

شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت. اساسنامه فرهنگستان زبان فارسي تصویب شد.

: » کارگران در صحنه توليد کشور شریف ترین، متواضع ترین و قانع ترین قشر جامعه محسوب می شوند و روحيه اسراف ،  1- آقای هاشمی گفت 

زورگویی و تجاوز به حقوق دیگران در آنها وجود ندارد. حضور گسترده کارگران و کشاورزان در راهپيمایی حماسی 22 بهمن  نشان داد  که آنها از 

جمله صاحبان  اصلی انقالب هستند، لذا برای تحقق عدالت در جامعه، پرداخت حقوق مشروع این قشر ضروری است.« پيش از سخنان رئيس جمهور، 

آقای حسين کمالی وزیر کار و امور اجتماعی، ضمن معرفی 20 کارگر نمونه، گزارشی از چگونگی  انتخاب کارگر نمونه داد و گفت: »این کارگران 

از ميان 1400 کارگری که دارای ابتکارات و اختراعاتی بوده اند، برگزیده شده اند و به ابتکار کارگران خالق کشور ما بوده است که بسياری از لوازم 

و قطعاتی که عمدتاً  از خارج وارد می شد، هم اکنون توسط کارگران  ایرانی ساخته و توليد می شود  و ما اميدواریم سال های آینده، سال های پر از اميد 

و نشاط برای جامعه و کشور باشد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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چهارشنبه 25 بهمن        18 رجب  1410                   14 فوریه  1990

]گودرز[  آقاي  دارد.  اهميت  شوروي  تاجيکستان  در  قيام  شروع  مسأله  گزارش ها  در 
آزادي  را در خصوص  آمریکایي ها  و طبع  مذاکرات الهه  نتيجه  آمد.   افتخار جهرمي 
راه  وزیر  کيا[  سعيدی  محمد  ]آقای  داد.  گزارش  امتياز،   دادن  بدون  گروگان هایشان 
و ترابری آمد.  براي خرید 12 هواپيماي »فوکر« از هلند و توضيحاتي درباره این نوع 

هواپيما و مقایسه آن با ایرباس و بوئينگ داد.
نيروهاي مسلح و  با  بيشتر من  ارتباط  آقاي ]محمود[ محمدي عراقي آمد. خواستار 
روحانيت شد و دو سه برنامه مالقات را قول گرفت. ]آقای غالمرضا آقازاده[ وزیر نفت 
آمد. گزارشي درباره فروش نفت و کم شدن فروش در ماه جاري داد که احتماال به خاطر 
برنامه قدرت هاي صنعتي غربي است. گفت توليد را در سطح مطلوب حفظ کرده اند و 
در کشتي ها انبار نموده و به رتردام ]هلند[ فرستاده اند. از مهدي تاجر خواسته اند، شرایط 
خرید 500 هزار بشکه در روز را که پيشنهاد داده است؛  بدهد. از اینکه من در جلسه اي 

در خصوص برنامه هاي فروش نفت اظهار بي اطميناني کرده ام، گله داشت. 
گزارشي از برنامه خاموش کردن چاه هاي در حال سوختن منطقه عين خوش  داد. 
داده که  اطالع  یونيماک[   =[ ملل  سازمان  نيروهای  فرمانده   تلفني گفت  والیتي  دکتر 
عراقي ها مانع خواهند شد و نقض آتش بس به حساب مي آید. گفتم قرار بوده کانادایي ها 

که مجري هستند، مسأله را با  نيروهای سازمان ملل حل کنند.
عصر هيأت دولت جلسه داشت. تبصره 29 درباره مسائل ارزي را تمام کردیم. قرار 
شد بودجه بسته شود و به مجلس برود. سپس درباره پرداخت عيدي و باال بردن ضریب 
حقوق ها تصميماتي اتخاذ شد. درباره تاسيس مناطق آزاد، کميسيوني مامور شد. شب در 

دفترم ماندم. 
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پنجشنبه 26 بهمن        19 رجب  1410                    15 فوریه  1990

تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. آقاي ]محمد[ فرجي سفير جدیدمان در غنا آمد 
و درباره اقداماتي که در آفریقا و مخصوصاً در غنا بتوانيم انجام دهيم، از قبيل کارهاي 
عمراني و فرهنگي و تجاري و ... و زمينه هاي مساعد آنجا و رقباي ما گفت. قول حمایت 

از این سياست را دادم. 
و  انتفاعي  غير  مدارس  برنامه  پيشرفت  وضع  از  گزارش  آمد.  اژه اي  ]جواد[  آقاي 
مدارس استعدادهاي درخشان گفت و درباره کيفيت رفتار با مسائل دانشجویان در خارج 
پرسيد. عکاس ها براي تهيه عکس مناسب براي عکس رسمي رئيس جمهور آمدند. آنها 
و  آمد  اتمی[  انرژی  سازمان  ]رئيس  امراللهي  ]رضا[  آقاي  برداشتند.  زیادي  عکس هاي 

درباره نيازهاي انرژي اتمي گفت. 
تيمسار حسني سعدي ]فرمانده نيروی زمينی ارتش[ آمد. وضع نيرو را گفت و براي 
پرداخت فوق العاده ها اعتبار خواست. ناهار، عفت و خانم مطهري در دفتر من بودند. خانم 
بزرگداشت سالگرد شهيد مطهري مثل سال هاي گذشته  مطهري خواستار تشکيل ستاد 

بود. 
عصر ستاد مبازره با مواد مخدر جلسه داشت. نيازها و بودجه مطرح بود و گزارش 
کار و گزارش تأیيد مراکز بين المللي در توفيق نسبي ایران در مبارزه و ریشه کن کردن 
کشت تریاک در کشور ارائه شد. قرار شد مجازات هاي قانوني قاچاقچيان با سرعت و 

قاطعيت اجرا شود.
شب آقاي ]سيدعبدالکریم[ موسوي اردبيلي آمد. وضع کار و زندگي خود در قم را 
گفت. اظهار حمایت از حکومت نمود و وضع آیت اهلل منتظري را تشریح کرد و براي 
مؤسسه دارالعلم خود استمداد کرد. درباره اوضاع عمومي کشور و به خصوص مسائل 
آذربایجان و لزوم تحرک بيشتر علماي منطقه صحبت شد. دکتر والیتي تلفني خواست 

که اعتبار معامالت اخير با شوروي گشایش یابد. به خانه آمدم. برف مي بارد.
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جمعه 27 بهمن        20 رجب  1410                       16 فوریه  1990

تا ساعت ده و نيم صبح در خانه براي تهيه خطبه ها کار کردم. براي اقامه جمعه به دانشگاه 
رفتم1. دکتر والیتي تلفني خواست که ]نلسون[ ماندال رهبر سياهان آفریقاي جنوبي را که 
اخيراً از زندان آزاد شده، دعوت کنم و به سام نجوما که رئيس جمهور ناميبيا شده  است، 

تبریک بگویم. شب محسن عموزاده آمد و درباره مسائل وزارت نفت مسائلي گفت. 
براي  که  افرادي  تهران،  در  فوتبال  مسابقه  دو  لغو  خاطر  به  امروز  که  دادند  اطالع 
تماشا آمده بودند، ناراحت شده و جمعي از آنها عليه نظام تظاهرات نموده و شعارهاي 

ضدانقالبي داده و خرابي هایي به بار آورده اند. 

1- امام جمعه موقت  تهران در خطبه اول نماز، در ادامه بحث های مربوط به عدالت اجتماعی، با اشاره به ارزش کار و توليد از دیدگاه اسالم و استفاده  

از مواهب خدادادی ، پيرامون توجه به خداوند و رفتن  به سوی او و روز  معاد مطالبی بيان داشت و گفت: »اگر فقط با روحيه مادیگری و ثروت اندوزی 

وارد کار شدیم، آثار  مثبت کار از بين می رود و انسان دچار مخاطرات مختلفی می شود. اسالم برای جلوگيری از این انحراف پيش  بينی هایی کرده 

است. اسالم سعی دارد انسان را صالح بار بياورد، تا در زمان توليد و سازندگی، متوجه مقام خليفه الهی خود شده و غرق در دنيا دوستی نشود. اگر انسان ها 

دنبال امتيازات و انحصارهای خاصی باشند که با مردم دیگر فاصله دارد، شهوت پرست و لذت جو شده و از معنویات و لذا  یذ روحی دور می شوند 

و در واقع  به صورت حيوانی در قيافه انسان در می آیند. ضمن آنکه بخشی  از جامعه  را دچار مشکل کرده و آن را به صورت اقليت مرفه محدود  و 

اکثریت محروم در می آورند. ایجاد چنين  طبقه بندی در جامعه،  غير قابل دوام است و باالخره روزی مردم بيدار شده و قيام خواهند کرد.  ناامنی های 

موجود  در دنيا، عمدتاً ناشی  از همين مسئله است. وقتی در آفریقا مردم از حداقل  زندگی محرومند و در غرب، رفاه بيش از نياز وجود دارد و استثمار 

شدید حاکم است، طبيعتاً یک روزی این  ظلم و سلطه طلبی، آثار خود را خواهد گذاشت. وقتی در جامعه  ما صحبت از کار و توليد بيشتر می شود، 

الزم است روحيه  اسراف، کنز، انحصار، احتکار و امثالهم از بين برود. خداوند بدترین عذاب را برای کسانی در نظر گرفته است که ثروت را متمرکز  

کرده و در مسير 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 پيرامون انقالب 

اسالمی و اثرات آن در دنيا ارائه  شد. ایشان این بحث را با اشاره به راهپيمایی 22 بهمن 68 آغاز کرد و حضور گسترده و خوب مردم را در این راهپيمایی، 

یک اقدام موثر و مفيد دانست و گفت: »دنيا چنين انتظاری نداشت و این حضور، مشت پوالدینی به دهان مغرضان و یاوه  گویان بود.  قبل از رحلت  

حضرت امام خمينی )ره( محافل  خبری ادعا می کردند که انقالب بسته به وجود ایشان است و نبود ایشان، انقالب اسالمی را دچار مشکل می کند،  ولی 

حوادث بعد از رحلت مصيبت بار امام خمينی) ره( غلط بودن این تحليل ها را اثبات کرد.« رجوع کنيد  کتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه 

سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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شنبه 28 بهمن        21 رجب  1410                         17 فوریه  1990

ساعت هفت و نيم صبح به دفترم رسيدم و تا ساعت نه کارهاي عقب مانده را انجام دادم. 
]آقای فنيکا مولبکيتا[ رئيس مجلس زامبيا آمد. نامه کنت کائوندا رئيس جمهور را آورد. 
مذاکرات درباره قاره آفریقا و همکاري ها  بود1. ]آقای خوان آنتونيو[ سامارانش ]شيخ 
فهد[ رئيس ]شورای[ المپيک جهاني آمد. ]شيخ فهد[ رئيس المپيک آسيا که یک کویتي 
است، همراهش بود. وزارت اطالعات با مالقات کویتي که گفته مي شود از حاميان عراق 

1- در این مالقات، ابتدا رئيس مجلس ملی زامبيا، گزارشی از مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی ارائه داد و ضمن تقدیم پيام کتبی دکتر کائوندا، 

رئيس جمهوری زامبيا اظهار داشت »تشکيل هيأت پارلمانی زامبيا، به منظور تحکيم  هرچه  بيشتر روابط  بين دو کشور صورت گرفته است.« سپس 
آقای هاشمی اظهار داشت: »مسائل آفریقای جنوبی و کل آفریقا،  به ویژه  کشورهای خط مقدم از دیدگاه ما اهميت بسيار زیادی دارد.«رئيس جمهور 
با اشاره به مسأله آپارتاید در آفریقای جنوبی و حاکميت صهيونيست ها در فلسطين، به عنوان دو نقطه سياه در وضع موجود دنيا تأکيد کرد: »ما معتقدیم 
با شکست آپارتاید در آفریقای جنوبی، مشکالت جنوب آفریقا حل خواهد شد و عالقه مندیم مردم آفریقای جنوبی در راه کسب  آزادی و حاکميت 

بر سرنوشت خویش موفق باشند.«

دیدار با رئیس مجلس زامبیا
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است، مخالف بود1.
از آقاي دکتر ]حسن[ غفوري فرد ]رئيس سازمان تربيت بدنی[  و از آقاي ]عبداهلل[ 
مسئوالن  معلوم شد هم  توضيح خواستم.  دیروز  مورد حوادث  در  ]وزیر کشور[  نوري 
فوتبال از نحوه اعالن لغو و عدم پيش بيني هاي الزم تقصير دارند. و هم پليس شهرباني 

که مسامحه کرده است؛ قرار شد پيگيري شود. 
آقاي اسحاق مدني ]مشاور رئيس جمهور در امور اهل سنت[ آمد. گزارش سفر به 

1- در این دیدار که آقایان غفوری فرد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی و مصطفی هاشمی طبا رئيس کميته ملی المپيک حضور داشتند، 
آقای سامارانش با اظهار  خرسندی از دیدار با رئيس جمهور اظهار داشت:» من به عنوان رئيس کميته بين المللی المپيک  از جنابعالی به خاطر عالقه ای که 
به ورزش دارید، تشکر می کنم. ما خيلی خوشحاليم که ایران در بازی های المپيک اخير در سئول شرکت کرد و اميدواریم در المپيک آینده نيز حضور 
فعال ورزشکاران ایرانی را شاهد باشيم.«  سپس آقای هاشمی با اشاره به نقش ورزش در پرورش انسان ها داشت: »امروز ورزش وسيله بسيار خوبی برای 
پرورش انسان ها است و در ميان موضوعات سالم، ورزش در ساختن انسان ها جایگاه مهمی دارد. در زمينه ورزش، تالش ما در ایران این است که ورزش 
را از یک سرگرمی و مسأله سرگرمی ساز خيلی باالتر بدانيم، چون معتقدیم ورزش می تواند وسيله سازنده خوبی برای انسان ها باشد. در سطح جهانی 
هم ورزش وسيله خوبی برای بهتر شدن همکاری بين کشورها و مردم است و حضور مردم در ميدان های ورزشی بين المللی نقطه مثبتی است. ما از این 
بعد نقش المپيک را در بارور کردن ورزش خيلی مثبت می دانيم. خوشبختانه المپيک موقعيت خوبی در دنيا دارد و من از زحماتی که شما برای ورزش 
می کشيد، تشکر می کنم. اهميتی که جمهوری اسالمی برای ورزش قائل است، ما آقای دکتر غفوری فرد که یک چهره دانشگاهی است و قباًل هم وزیر 

بوده، به عنوان مسئول ورزش کشور انتخاب کرده ایم که این امر نشان دهنده اهميت باالیی است که برای ورزش قائليم.« 

دیدار با رئیس شورای المپیک جهانی
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بنگالدش و مذاکرات با علماي اهل سنت آنجا را آورد و درباره سفر به جمهوري هاي 
نماید.  بلوچستان  مناطق سيل زده  از  بازدیدي  قرار شد  سني نشين شوروي صحبت شد. 

دکتر ]حسن[ حبيبي براي امور جاري آمد. 
عصر شوراي عالي امنيت ملي جلسه داشت. درباره تحسين روابط با کشورهاي جنوب 
خليج فارس بحث و تصميم گيري شد. درباره مسائل کردستان بحث شد، اما ناتمام ماند. 
شب با احمدآقا، مهمان آقاي خامنه اي بودیم. درباره مسائل جمهوري هاي مسلمان نشين 

شوروي که دچار التهاب استقالل طلبي شده اند، بحث شد. در دفترم ماندم. 

یکشنبه 29 بهمن        22 رجب  1410                     18 فوریه  1990

تهيه  خوبي  مطالب  ویژه  بازرسي  در  شد.  صحبت  کشوري  مسائل  درباره  آمد.  محسن 
تهران  شهردار  و  کشور  وزیر  کرباسچی[  غالمحسين  و  نوری  عبداهلل  ]آقایان  مي شود. 
آمدند. مسائل ترافيک، محيط زیست، مسکن و سایر مشکالت تهران مطرح و بررسي 
خط  از  مقداري  آمد.  بادامچيان  ]اسداهلل[  آقاي  بودند.  مالي  بيشتر  منابع  خواستار  شد. 

رادیکال انتقاد و از قوه قضائيه تعریف کرد. 
معاون وزیر خارجه آرژانتين که مسلماني به نام »آلفردوکریم جمعه« است، آمد. نامه 
رئيس جمهور کشورش را آورد. خواستار توسعه روابط اند. گفت که مشکالت اقتصادي 
مجبورشان کرده که در جزیره مالویناس به انگليس امتياز بدهند1. آقایان ]احمد[ سالک 

1- در این دیدار آقای آلفردوکریم جمعه با اظهار خرسندی از سفر به ایران گفت: »ما تالش های جمهوری اسالمی ایران، طی سال های اخير در جهت 

حفظ استقالل  و عدم وابستگی به قدرت های بزرگ را تحسين می کنيم و از ملت ایران به خاطر استقامت و پایداری در مقابل مشکالت و حفظ 

ارزش های خود تقدیر و تشکر می نمایيم. کشورما عالقه مند است، بنابر وجود منافع متقابل بين ایران و آرژانتين در بسط و توسعه روابط، هر چه بيشتر 

تالش نماید.« آقای هاشمی ضمن تشکر از پيام رئيس جمهور آرژانتين و اعزام هيأت بلند پایه، اظهار داشت: » ما تمایل داریم بيشتر با کشورهایی روابط 

به  نزنند و کشور شما جزو همين کشورهاست. زمينه های موجود در هر دو کشور،  استقالل دو طرف لطمه ای  به حفظ حاکميت و  باشيم که  داشته 

گونه ای است که همکاری های طرفين می تواند بيش از این گسترش یابد. اميدوارم که دو کشور در سطح جهانی نيز از این نوع همکاری ها داشته باشند.«
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و  دادند  را  آزادیبخش  نهضت هاي  تقویت  مورد  در  اقدامات  گزارش  آمدند.  اميني  و 
استمداد کردند. 

عصر هيأت دولت جلسه داشت. قرار شد ویزاها را سریع تر بدهند؛ وزارت اطالعات 
قرار دادم. حوادث  انتقاد  ]ویزا[ مورد  متقاضيان  نظر درباره  اعالم  تأخير در  به خاطر  را 
جمعه بررسي شد. شب با آقاي خامنه اي جلسه داشتيم. درباره گروگان هاي آمریکایي، 
مسائل لبنان، مسائل اجتماعي کشور، حوادث روز جمعه، مسائل سپاه، ارتش و روحانيت 

مذاکره و تصميم گيري کردیم. شب به دفترم رفتم. 

دوشنبه 30  بهمن        23 رجب  1410                    19 فوریه  1990

پس از نماز تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. دکتر ]عباس[ شيباني آمد. تذکراتي 
و  پاکستان  ارتش  ]مشترک[  ستاد  رئيس  بيگ  اسلم  آقای  داد.  دولت  و  مجلس  درباره 
فرماندهان سپاه آمدند. با او گرم گرفتيم. اعالن آمادگي همکاري نظامي وسيعي دارند. 

دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان
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نگران بروز جنگ با هند بر سر کشمير هستند. توصيه کردم که سعي کنند جنگ نشود.
درباره  صحبت ها  آمد.  جنوبي  کره  طبيعي  منابع  و  انرژي  وزیر  سو[  بن  لی  ]آقای 
از  آمدند.  لبنان  حزب اهلل  ]مسئوالن[  از  نفر  سه  بود.  ایران  بازسازي  در  بيشتر  همکاري 
نمودند. گفتم  قلمداد  مدافع  را  و خودشان  دفاع کردند  دارند  امل  با  درگيري هایي که 
از  ما هم فقط  ندارند و  تدارک جنگ طوالني  امکان  به ضرر مي دانم.  نهایتاً  را  جنگ 
طریق سوریه دسترسي داریم و سياست سوریه بر تقویت حزب اهلل در مقابل امل نيست؛ 
عالوه بر اینکه اختالفات خونين بين شيعه، مانع از وحدت آینده شيعه در مقابل رقبيان 

خواهد شد. 
آقاي ]عليرضا[ علوي تبار آمد. خواستار تقویت جبهه ها شد و حکم مشاورت خواست 
و تذکراتي در امور کشور داد. دکتر والیتي آمد. درباره گروگان هاي آمریکایي و مسائل 
مسأله گروگان ها  در  مسئوليتي  و  ما دخالت  اینکه  با  تصميم گيري شد.  و  مذاکره  لبنان 

نداریم، توقعات زیادي از ما به خاطر نفوذمان در لبنان دارند.
حقوق  کردن  اضافه  و  کاالها  قيمت  درباره  داشت.  جلسه  اقتصاد  شوراي  عصر 
کارگران تصميم گيري شد. بحث سياست ارزي مطرح شد، اما ناتمام ماند. شام را مهمان 

دیدار با وزیر انرژی و منابع طبیعی کره جنوبی
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من بودند. به خانه آمدم.
 به آقاي ]احمد[ جنتي ]رئيس سازمان تبليغات اسالمی[ تلفني گفتم که براي سالگرد 
شهيد مطهري، ستادي تأسيس کنند؛ بودجه خواست. آقاي ]محسن[ رضایي براي بودجه 
سپاه تلفني استمداد کرد و آقاي ]محمد موسوی[ خوئيني ها براي بودجه مرکز تحقيقات 
قانون  از  شوروي  کمونيست  حزب  انحصاري  حاکميت  حذف  اخبار،  در  استراتژیک. 

اساسي روسيه قابل توجه است.
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دستخط آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برای خطبه نماز جمعه



اسفند 1368
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سه شنبه 1 اسفند       24 رجب 1410                          20 فوريه  1990

آنها  براي  آمدند1.  انتظامي  نيروهاي  واطالعات  حفاظت  سازمان[  ]مسئوالن  از  جمعي 
صحبت كردم. ]آقای حسين كمالی[ وزير كار و امور اجتماعی آمد. نظرات تعديلي اش 

را در مورد قانون كار گفت؛ بد نيست. تا حدي قابل قبول است. 
با جمعي از وزرا براي تقديم اليحه بودجه سال 69  به مجلس رفتيم. در حال تنفس 
رسيديم. مقداري بانمايندگان صحبت كرديم و به مراجعاتشان پاسخ دادم. سپس جلسه 

1- در اين مالقات، ابتدا وزير كشور گزارشی از برگزاری سمينار فرماندهان و مسئوالن حفاظت اطالعات نيروهای انتظامی ارائه داد، آنگاه آقای هاشمی 

به بيان اهميت  نقش   نيروهای انتظامی  در آسايش و امنيت كشور پرداخت و گفت: » شما حافظان امنيت هستيد و نيروهای انتظامی مسئوليت آسايش 

و امنيت و حسن اجرای امور را در بعد امنيتی بر عهده دارند. آسايش و امنيت در جمهوری اسالمی ، بر خدمت به مردم استوار است. اگر مأمورين در 

بعد حفظ مديريت كشور كار كنند، ولی توجه  به مردم نداشته باشند، مسلماً بعد اول هم خراب خواهد شد. ثبات و امنيت مردم، تا  حدود زيادی به 

كار نيروهای حفاظت اطالعات بستگی دارد. خوشبختانه مردم ما خودشان صاحب انقالب هستند و نيروهای حزب اللهی با چشم باز مواظبند كه انقالب 

مخدوش نشود، ولی اين مانع انجام وظيفه مسئوالن امور نيست.«

جلسه تقدیم الیحه بودجه سال ۶۹
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رسمي شد. حدود يك ساعت و ربع صحبت كردم1؛ جلسه خوبي بود2. 
عصر براي مراسم فارغ التحصيلي چند دوره به دانشكده علوم نظامي ]نيروی زمينی 

1- متن كامل سخنرانی آقای هاشمی در مجلس شورای اسالمی، هنگام تقديم اولين اليحه بودجه دولت سازندگی، به جهت اهميت در بخش ضمايم 

همين كتاب درج شده است. ايشان در سخنان خود ضمن برشمردن ويژگی های بودجه سال 1390 گفت: »مهمترين ويژگی اليحه بودجه سال 1369،  

تنظيم آن در چارچوب قانون برنامه اول توسعه مادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران است. اعتبارات عمرانی بخش كشاورزی در سال 69 

حدود 160 ميليارد ريال است كه نسبت به سال 68 حدود 24 در صد  افزايش دارد.  ميزان استقراض دولت از سيستم بانكی طی ده ماهه اول سال جاری 

1015 ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بالغ بر 37 درصد كاهش نشان می دهد  و در حدود مبلغ پيش بينی شده است. اعتبارات 

عمرانی در اين سال 1631/3 ميليارد ريال برآورد است. عمليات در سال 1369،  عمليات احداث 22200 كالس جديد آغاز می گردد. احداث 40 مدرسه 

خدمات و هنرستان فنی جديد، 77 مركز آموزش هنر، 18 مركز آموزش فنی و حرفه ای، آموزشگاه فنی ومهندسی و كشاورزی آغاز شده است. به منظور 

تأمين كاالهای اساسی مورد نياز در اين سال پيش بينی شده است، حدود 10/4 ميليون تن كاال وارد كشور شود. ميزان نصب انشعاب گاز به 300 هزار 

انشعاب می رسد. در سال 1369 حدود 830 كيلومتر خطوط انتقال گاز و 3832 كيلومتر شبكه های گاز رسانی داخل شهری احداث و نصب خواهد شد. 

از محل اعتبارات پيش بينی شده، تعداد 5424 واحد مسكونی كارمندی و كارگری در سراسر كشور احداث و تكميل خواهد شد. با بازسازی نيروگاه 

های موجود و بهره برداری از نيروگاه های جديد جمعاً 1090 مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه می شود. در سال 1369  نسبت به ايجاد و راه 

اندازی 1200 خانه بهداشت روستايی ،1700 تخت بيمارستانی و 1500 پروژه تأمين لوله كشی آب آشاميدنی شهرها اقدام می شود.

2- خبرگزاری فرانسه در تفسيری درباره ارائه اليحه بودجه گفتند: »برای اولين بار پس از ده سال، ايران ديگر در زمان جنگ سر نمی برد و آقای هاشمی 

رفسنجانی در اليحه بودجه ای كه به مجلس تقديم كرد جنگ با عراق را از اولويت ها حذف كرده است. در حال حاضر يك سال و نيم پس از برقراری 

آتش بس، هر چند كه دو كشور به پايان مذاكرات صلح نرسيده اند و اسرای خود را مبادله نكرده اند، اما وضع تازه ای پديد آمده است. در بودجه قبلی كه 

اولين بودجه ايران پس از آتش بس بود هنوز در ميان اولويت ها، مسأله احتمال از سرگيری جنگ با عراق در نظر گرفته شده بود. رئيس جمهور ايران، 

مردی كه از امام خمينی)ره(  پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد را اخذ كرد، در مقابل مجلس قاطعانه گفت: »اولويت جنگ به تعليم و تربيت داده 

شده است.« آقای هاشمی افزود: »هر چند كه ما هنوز كاماًل از جنگ خارج نشده ايم، ولی اوضاع با آنچه كه بود خيلی تفاوت پيدا كرده است. بسيار 

واضح است كه دشمنان ما ديگر نمی خواهند با آتش بازی كنند.« با وجود اين وی خاطر نشان كرد كه اين به معنی چشم پوشی از مساعی جنگی نيست. با 

اين حال وی مبلغ اختصاص يافته به اين امر را ارائه نداد. اين بودجه كه آقای رفسنجانی فقط خطوط اصلی آن را ارائه داده، اكنون بايد در مجلس مورد 

بحث قرار گيرد. اين بودجه در چارچوب برنامه پنج ساله بازسازی كشور كه مقامات ايرانی، ماه گذشته پس از مبارزه ای سخت با جناح های رايدكال 

موفق به اعمال آن شدند، قرار دارد. اليحه بودجه، درآمد كشور را 55/6 ميليارد دالر مخارج آن را 55/2 ميليارد دالر پيش بينی كرده است. مخارج 

عمرانی 22/6 ميليارد دالر پيش بينی شده كه نسبت به سال پيش 06/2 درصد افزايش يافته است. 

آقای رفسنجانی كل مخارج و درآمد ادارات دولتی مانند بانك ها و صنايع ملی شده را بدون ذكر جزئيات 103/4 ميليارد دالر برآورد كرده است. وی 

ضمن تأكيد بر اين مطلب كه برنامه بازسازی اولين برنامه تدوين شده در تاريخ جمهوری اسالمی افزود: »ما تصور نمی كنيم كه اين برنامه بدون اشتباه 

باشد ما تازه كاريم. اين برنامه 120 ميليارد دالر را به بازسازی اختصاص داده است. ايران فقط سه ميليارد دالر درخواست اعتبار خارجی خواهد كرد. 

منبع: نشريه ويژه خبرگزاری جمهوری اسالمی ، شماره 339، صفحه 9 .
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ارتش[ رفتم و برايشان صحبت كردم1.  رژه رفتند. جوايز 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 
1- در بخشی از اين سخنرانی آمده است: »هشت سال دفاع مقدس به ما آموخته است كه اگر دشمنان ما روزی احساس كنند نيروهای مسلح ما آماده 

نيستند، آن موقع هنگامه خطر است. حفظ آمادگی و قدرت نيرو های مسلح در هر شرايطی، بهترين دفاع است. درسی كه دفاع قهرمانانه نيروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ايران در طول هشت سال جنگ تحميلی به ما داد، مردم و مسئوالن كشور را كاماًل آماده كرده است تا نيروهای مسلح خودشان 

را با عزت و كرامت و شرافت در ميان خودشان عزيز بدارند. نيروهای مسلح  در فراغتی كه برای آنها حاصل شده است، بيش از پيش به فراگيری 

آموزش های نظامی بپردازند. الحمداهلل آمادگی ارتش و سپا در حد مطلوب است، اما اين آمادگی بايد هرچه بهتر و مطلوب تر باشد. خوشبختانه مردم 

كشور ما در جريان جنگ تحميلی به خوبی معنای سربازی و نظامی گری را لمس كرده اند و از آن رو ارتش و ديگر نيروهای مسلح ما امروز در جامعه 

از جايگاهی ويژه و آينده ای روشن برخوردارند. فداكاری ها و رشادت هايی كه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اعم از ارتش، سپاه، بسيج  و 

نيروهای انتظامی در دوره هشت ساله جنگ  از خود نشان دادند، به طور قطع و يقين در تاريخ ملت ما كم سابقه و حتی بی نظير است. ملتی كه  آرمان 

مشخص دارد و برای آن فداكاری می كند، در مقابل باطل می ايستد، و برای حق می ستيزد، هميشه با خطر هايی روبروست و ملت و انقالب ما از 

اين نوع است. ايران سرزمينی است كه به خاطر ويژگی های بسيار، همواره مايه وسوسه انحصار طلب ها و قدرت های استكبار بوده است. خصوصيات 

سرزمين ما و آرمان های انقالبی ما ايجاب می كند كه با هوشياری و وسواس از كشور و انقالبمان حفاظت كنيم و بدانيم كه غفلت برای ملتی كه چنين 

گنجينه ای دارد، بسيار ناروا است.«  در اين مراسم گواهی فارغ التحصيالن دوره ويژه دانشكده فرماندهی  ستاد و نشان نظامی فارغ التحصيالن دوره 

هفدهم و سردوشی دانشجويان دوره بيست و سوم اين دانشگاه اعطا شد.

شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه علوم نظامی
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كاره ماند. 

چهارشنبه 2 اسفند       25 رجب 1410                    21 فوريه  1990

تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم. آقاي ]سعيد[ رجائي خراساني ]رئيس كميسيون 
خارجی مجلس[ آمد. مطالب متفرقه اي درباره سياست خارجي و امور اقتصادي و سياسي 
داشت. آقاي ]سيدابوالفضل[ 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. 
دكتر  مالقات،  از  قبل  داشتم.  مالقات  تركيه  اقتصاد  وزير  تانر[  گونش  ]آقای  با 
نوربخش و ]مهدی[ نواب آمدند و مذاكرات را توضيح دادند. ظاهراً ترك ها در توسعه 

روابط جدي هستند؛ مخصوصاً در احداث لوله گاز. 
پنجشنبه  تعطيلي روز  داشتيم1. درباره  عصر هيأت دولت جلسه داشت. چند مصوبه 
بحث و قرار شد وضع به همين حالت باقی بماند. شب در دفترم ماندم و تا ساعت يازده 
شب كار كردم. مهدي و ياسر هم آمدند. در تبليغات خارجي تالش مي شود كه حادثه 
معمولي روز جمعه در مسابقه فوتبال را يك جريان مهم سياسي و ريشه دار قلمداد كنند2.

1- در اين مالقات ابتدا وزير امور اقتصادی تركيه ضمن ابالغ سالم های گرم آقای »تورگوت اوزال« رئيس جمهوری تركيه، پيام كتبی ايشان را تقديم 

كرد و با اظهار خرسندی از سفر به تهران و ارائه گزارش از مذاكرات انجام شده با مقامات كشورمان، آمادگی رئيس جمهور و دولت جديد تركيه را 

برای همكاری گسترده و همه جانبه با جمهوری اسالمی ايران به ويژه دردوران بازسازی، اعالم و اظهار اميدواری نمود كه با توجه به سفر نزديك نخست 

وزير تركيه به تهران و تشكيل كميسيون مشترك دو كشور، هر چه بيشتر همكاری های فيمابين گسترش و تعميق يابد. سپس آقای هاشمی با تشكر از 

پيام محبت آميز آقای اوزال ، گفت: »ارزيابی ما از آقای اوزال در شرايط فعلی مثبت است و فكر می كنيم كه در آينده روابط دو كشور كاماًل فعال تر 

و وسيع تر خواهد شد.« ايشان با تأكيد بر بررسی هر چه بيشتر راه های گسترش همكاری های دو كشور، برای كميسيون مشترك همكاری های ايران و 

تركيه كه به زودی در تهران تشكيل می شود، آرزوی توفيق كرد.

2- راديوهای بيگانه حادثه روز جمعه 27 بهمن در ورزشگاه شهيد شيرودی را با آب و تاب پوشش خبری دادند و آن را نشانه ای از حمايت مردم از 

سلطنت طلبان)!( و گروه های مخالف جمهوری اسالمی تلقی كردند. راديو بی بی سی در تفسيری گفت: »يك جمعيت خشمگين ظاهراً بعد از لغو يك 
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پنجشنبه 3 اسفند       26 رجب 1410                      22 فوريه  1990

با وزير خارجه عمان  را  نتيجه مذاكراتش  نيم صبح دكتر واليتي آمد.  ساعت هشت و 
توضيح داد. نقطه مثبت اين است كه صدام به او گفته در مورد ادعاي مالكيت بر شط 

مسابقه فوتبال به خيابان های تهران ريختند و شعارهای ضد دولتی دادند. گزارش های ديگری مبنی بر بروز ناآرامی هايی در جمعه و شنبه گذشته در تهران 

و چندين شهر ديگر ايران رسيده است. در چند روز گذشته مقامات دولت و روزنامه های با نفوذ به مردم عليه شايعات بدخواهان و توطئه های خارجی در 

مورد پاشيدن تخم نفاق و نارضايی در ايران هشدار دادند. ارزيابی دامنه و اهميت ناآرامی های اخير در ايران دشوار است، اما با توجه به شرايط نامطلوب 

اقتصادی و اظهاراتی كه مقامات مختلف دولت می كنند چنين به نظر می رسد كه در ميان مقامات دولتی اختالف نظر شدت يافته و نارضايی عمومی نيز 

باال گرفته است. گزارش شده است كه همچنين نارضايی هايی در ميان روحانيون وجود دارد كه بحث و جدل های فقهی، سياسی و اقتصادی را شامل 

می شود. كل اين وضع موقعيت آقای رفسنجانی را در پيشبرد برنامه های اقتصادی دشوارتر می كند. هدف اين برنامه ها رفع مشكالت اقتصادی است كه 

علت اصلی نارضايی مردم از دولت را تشكيل می دهد. جريانات اخير در داخل كشور، گروه های مخالف دولت در خارج و داخل را كه بيش از ده 

سال از سقوط دولت اسالمی را پيش گويی می كنند تغيير كرده است. تك تك اين گروه ها ادعا می كنند از حمايت و پشتيبانی مردم ايران برخوردارند 

و البته شكی نيست كه گروه های مخالف دولت حاميانی در داخل كشور دارند، ولی اين حمايت به هيچ وجه وسيع نيست. بعضی از مردم ممكن است 

كه از لحاظ سياسی و عقيدتی با رژيم مخالف باشند، ولی اكثريت مردم از وضع نابسامان اقتصادی عميقاً ناراضی هستند و خواستشان بهتر شدن وضع 

زندگی است و اين نوع نارضايتی  و مخالفينی است كه آقای هاشمی رفسنجانی و نيز مخالفانش در داخل دستگاه رهبری بايد از بابت آن نگران باشند. 

منبع: نشريه ويژه خبرگزاری جمهوری اسالمی ، شماره 344، صفحه 12 . 

دیدار با وزیر امور خارجه عمان
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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.

سران  تمايل  از  داشتم.  مالقات  عمان  خارجه  وزير  بن علوي  ]يوسف[  آقای  با   
شرح  نيز  و  ايران  با  خود  مشكالت  براي حل  صدام  و  فارس  خليج  جنوب  كشورهاي 
و آشتي جويانه حرف  لحن دوستانه  با  هم  من  با صدام گفت.  مذاكراتش  از  مبسوطي 
زدم و مذاكره دو مامور سطح پائين از وزارت ايران و عراق را بي اشكال خواندم؛ اظهار 

خوشحالي كرد. 
وزارت  مديران  از  مظاهري  آقاي  نرسيدند.  كه  بيايند  روحانيون  از  بود جمعي  قرار 
از  گفت؛  وزارت  در  باندي  افكار  وجود  و  وزير  مديريت  ضعف  از  آمد.  اطالعات 

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 كارخانه ها و برنامه سفر نخست وزير تركيه 

كه با هيأت دويست وپنجاه نفره به ايران مي آيند، 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 4 اسفند       27 رجب 1410                          23 فوريه  1990

]هفتمين  مراسم  افتتاح  براي  مطالعه گذشت. عصر  و  استراحت  به  وقتم  بودم.  منزل  در 
]راغب  آقاي  رفتم.  ارشاد  حسينيه  به  قرآن  قرائت  و  حفظ  ]بين المللی[  مسابقه  دوره[ 
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مصطفی[ غلوش، قاري مصري قرآن تالوت كرد و خيلي خوب خواند. صحبت مفصلي 
نمودم1. جلسه خوبي بود. خانه به برگشتيم. تلفني به آقاي ]حميد[ ميرزاده ]معاون اجرايی 
رئيس جمهور[ گفتيم مواظبت شود كه خطر سيل از زابل رفع شود. در گزارش ها خبر از 

احتمال سيل مي آيد.

شنبه 5 اسفند       28 رجب 1410                           24 فوريه  1990

انجام  را  مانده  عقب  كارهاي  صبح  نه  ساعت  تا  رسيدم.  دفترم  به  نيم  و  هفت  ساعت 
دادم. آقايان ]اكبر[ تركان ]وزير دفاع[ و ]مسعود روغنی[ زنجاني ]رئيس سازمان برنامه 
تفاهم رسيدند. آقاي  به  نظر داشتند؛  اعتبارات دفاعي اختالف  بر سر  بودجه[ آمدند.  و 
]عبدالحسين[ وهاجي براي امور بازرگاني آمد و پيشنهادي براي توسعه صادرات داشت. 
و  توليد مس  ازدياد  مورد  فلزات[ آمد. در  و  معادن  ]وزير  آقاي ]حسين[ محلوجي 
فوالد و توسعه صادرات سنگ هاي معدني گفت. او از بولتن ]محرمانه وزارت[ اطالعات 
شكايت داشت. آقاي ]سيدمحمدرضا[ هاشمي گلپايگاني براي دستور جلسه شوراي عالي 

1- در بخشی از اين سخنرانی آمده است:» مسلمانان با وجود وسيله قدرتمندی چون قرآن، خيلی متفرق اند و به جای آنكه از اين سند، برای تقويت 

با تمام تضادی كه در  همبستگی خود استفاده كنند، متفرق ترين ملل جهان هستند. كمونيست ها اتحادشان بيشتر از ما است، و حتی امپرياليست ها 

غارت و چپاول ملل ديگر دارند، اتحادشان از ما بيشتر است. امروز جامعه مسلمين دارد به قرآن ظلم می كند. قرآن اين مخلوق عزيز و محبوب خداوند، 

در جامعه اسالمی بشری امروز دنيا، مظلوم است، در حالی كه هيچ مكتبی، چنين سندی برای معيار زندگی ندارد. قوانينی مانند قانون اساسی كشورها 

تغيير می كند. حتی محكم ترين سند كشور ما كه همين قانون اساسی است، بعد از 10 سال تغيير كرد، ولی قرآن 1400 سال پيش، يك حرفی زده و 

االن هم آن را می گويد و هيچ كس هم نتوانسته است كه چيزی خالف قرآن را ثابت كند، و اگر قرآن را می توانستند رد كنند، قدرت های تبليغاتی 

كه از كاه كوه می سازند، حسابی استفاده می كردند، زيرا دشمنان ما با اينكه می دانند قرآن سند مهم ما است، نتوانسته اند آن را ضعيف كنند، ولی 

مسلمانان با اين وسيله قدرتمند، خيلی متفرق و ضعيف هستند. كشورهای اسالمی خيلی متفرقند. ما كشورهای منطقه خليج فارس  با اهرمی مانند نفت، 

خيلی راحت می توانيم اسرائيل را به زباله دان  تاريخ بيندازيم، ولی به جای آنكه اين ملل با هم همكاری كنند، نوكر روسيه و آمريكا می شوند. نتيجه 

اين تفرقه اين است كه يهوديان بيايند و جای فلسطين ها بنشينند. اين جای گريه دارد.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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انقالب فرهنگي آمد. 
برنامه  و  كشور  جاري  امور  براي  جمهور[  رئيس  اول  ]معاون  حبيبي  ]حسن[  دكتر 
ملي  امنيت  شوراي عالي  عصر  مي آيد.  ايران  به  كه  آمد  تركيه  وزير  نخست  با  مذاكره 
جلسه داشت. درباره قطعنامه 598 مذاكره و تصميم گيري شد. قرار شد مذاكره مستقيم 
را بپذيريم و براي آزادي گروگان هاي غربي در لبنان كمك كنيم. شب در دفترم ماندم.

يكشنبه 6 اسفند       29 رجب 1410                        25 فوريه  1990

ساعت نه صبح آقاي ]غالمرضا[ فروزش ]وزير جهاد سازندگی[ آمد و براي دادن بخشي 
]بيژن  آقاي  كرد.  استمداد  جهاد  به  روستائي  صنايع  و  روستاها  بهسازي  و  امور آب  از 
نامدار[ زنگنه ]وزير نيرو[ آمد و  برعكس، خواستار عدم واگذاري امور آب به جهاد شد. 

او درباره اعتبارات ريالي طرح هاي وزارت نيرو استمداد كرد. 
موسوی  ]آقای  گرفتن  قدرت  از  آمد.  آبادان  جمعه  امام  جمي  ]غالمحسين[  آقاي 
جزايری[ امام جمعه اهواز گله داشت كه نماينده رهبري شده و در تعويض ]آقای محسن 
ميردامادی[ استاندار خوزستان موثر بوده است. خواست كه براي عادي شدن وضع آقاي 

منتظري كمك كنم. 
سوي  از  كه  افغانستان  در  انتخابات  طرح  درباره  داشتيم.  افغانستان  شوراي  جلسه 
نمايم كه  پيشنهاد  قرار شد  مذاكره شد.  آمده،  ]اهل سنت[  هفتگانه  ]ائتالف[  مجاهدان 
اگر اصرار  انتخابات شود و  با شركت همه جناح ها تشكيل و سپس  ابتدا دولت موقت 
كنند، انتخابات جلوتر باشد و طرح جامعي با مشورت همه جناح ها براي انتخابات صحيح 
تهيه شود. آقاي واليتي اجازه خواست كه به ]برهان الدين[ رباني ]رهبر جمعيت اسالمی 
افغانستان[  و ]سيداحمد[ گيالني ]رهبر حزب محاذ ملی افغانستان[ كه به ايران آمده اند، 

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 خامنه اي بوديم1. درباره مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و شوراي 
افغانستان و بودجه نيروهاي مسلح مذاكره و توافق شد. به خانه آمدم. عفت هم از رفسنجان 

رسيده بود.

دوشنبه 7 اسفند       30 رجب 1410                          26 فوريه  1990

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. ]آقای مايك 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 شد2. ]آقای محمود حجتی[ استاندار سيستان و بلوچستان و ]آقای 
استان گفت و خواستار  استعداد عمران  از  ]استاندار[  عبداهلل نوری[ وزير كشور آمدند. 
كمك براي اجراي طرح هاي برنامه شد كه معموالً به خاطر عقب ماندگي، طرح ها در 

آنجا عملي نمي شده است. قرار شد سفري به آنجا داشته باشيم. 
آقاي  اظهارات  درباره  آمد.  رئيس جمهور[  اجتماعی  ]مشاور  مهاجري  مسيح  آقاي 

1-  در اين روز نهضت آزادی ايران در يك نامه سرگشاده خطاب به آقای هاشمی رئيس جمهور را به اجرای سريع قانون )آزادی( احزاب سياسی دعوت 

كرد. نهضت آزادی در اين نامه خواستار بازگشايی دفاتر خود در تهران و نيز باز پس دادن آرشيو نهضت آزادی شد. نهضت آزادی اعالم كرد اين اقدام 

گامی مثبت در جهت تضمين آزادی و حاكميت مردم خواهد بود. در اين نامه آمده است. »دشواری ها و بحرانی های اساسی كه دامنگير جامعه اسالمی 

ايران بعد از پيروزی انقالب شد، ناشی از انحراف از اصول و معيارهای قرآنی در مورد آزادی و اراده ملت برای انتخاب سرنوشت خويش است.« نهضت 

آزادی در خاتمه متذكر شده است. »در يازدهمين سالگرد پيروزی انقالب چه چيزی به مهمانان خارجی به خصوص مسلمانان آزاد شده در كشورهای 

كمونيستی ارائه شده جز سقوط ارزش های اخالقی، سرخوردگی، اعتياد به مواد مخدر، اقتصاد ويران، بی عدالتی و گرانی زندگی؟«

2- در اين مالقات آقای هاشمی با اظهار رضايت از روند روبه رشد همكاری های دو كشور، اظهار داشت: »شما جزو معدود كشورهايی بوديد كه عليرغم 

ارتباط شديدتان با بلوك غرب، همواره در قبال جنگ تحميلی مواضع درستی اتخاذ كرده ايد . اين مواضع نشانگر دقت و واقع بينی شماست و به همين 

لحاظ مردم ما عالقمندند با زالندنو روابط بهتری داشته باشند.«
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]احمد[ آذري ]قمی[ قبل از ]خطبه های[ نماز جمعه تهران1 و جواب آقاي ]مهدی[ كروبي 
به او، از توسعه اختالفات اظهار نگراني كرد و براي روزنامه ]جمهوری اسالمی[ استمداد 
ارتش آمد. آقاي  بودجه سري حفاظت اطالعات  براي  نظران  نمود. آقاي ]محمدعلی[ 
]سيد جمال[ ساداتيان ]رئيس دفتر امور مشاوران رئيس 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 همچنين 
نرخ مسافرت ها تصميم گيري 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 1/8 دالر باشد؛ روس ها مي گويند 1/44 و ما گفته ايم 2/3 دالر. 
شب به خانه آمدم. در گزارش ها خبر شكست ساندنيست هاي چپگرا در نيكاراگوئه 

در مقابل رقباي دست راستي تحت حمايت آمريكا در صدر اخبار است. 
انتشار گزارش ]رينالدو[ گاليندوپل نماينده ويژه ]كميسيون حقوق بشر[ سازمان ملل 
]در امور ايران[  براي تحقيق درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، باعث خشم ضد انقالب 
و دشمنان ما شده كه مدت ها تبليغاتشان را به باد مي دهد. گر چه تحت تأثير تبليغات، 
نقاط منفي هم آمده، ولي خيلي كم رنگ و بي رمق است و اتهام سازش به او را شروع 

كرده اند و متهم به معامله با ايران شده است. همين هم به ضرر ضد انقالب خواهد بود.

1- آيت اهلل احمد آذری قمی از بنيانگذاران جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، 

نماينده قم در دوره دوم مجلس شورای اسالمی، نماينده دوره اول و دوم مجلس خبرگان رهبری و از موسسين روزنامه رسالت بود. آقای آذری قمی 

در دهه اول انقالب علی رغم داشتن مقام رسمی، به عنوان يكی از منعقدان عملكرد حضرت امام)ره( شناخته می شد. ايشان دستورات ولی فقيه را به 

احكام ارشادی و مولوی تقسيم می كرد. آيت اهلل آذری قمی در سخنرانی قبل از خطبه های روز 4 اسفند گفته بود: »احكامی كه به شرايط بستگی دارد، 

رهبر جديد می تواند تغيير دهد و اين خمينی زدايی نيست.« در پی اين سخنرانی ، رهبران جناح چپ در مجلس به انتقاد و محكوم كردن سخنان ايشان 

پرداختند و آن را نشانه آغاز عدول از خط امام خمينی)ره( قلمداد كردند. آقای كروبی رئيس مجلس و آقای اسداهلل بيات نايب رئيس مجلس در سخنان 

خود آقای آذری قمی را به امام زدايی متهم نمودند.
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سه شنبه 8 اسفند       1 شعبان 1410                         27 فوريه  1990

با هم براي شركت در  به منزل آمد.  آقاي ]محمدعلی[ نجفي وزير آموزش و پرورش 
اجتماع مربيان امور تربيتي به ورزشگاه شيرودي رفتيم. اجتماع با شكوهي بود. برايشان 

مفصاًل صحبت كردم1. احساسات خوبي داشتند. ساعت ده و نيم صبح  به دفتر رسيدم. 
آقاي ]علی[ يونسي دادستان عمومي تهران آمد. گزارشي از وضع قضايي داد و درباره 
شركت هاي مضاربه اي مشورت كرد. مجمع عمومي شركت ملي پتروشيمي جلسه داشت. 

برنامه سال آينده را تصويب كرديم. گزارش كاملي از وضع اين صنعت ارائه شد. 
براي  و  داد  توضيح  را  منتظري  آقاي  مسأله  و  قم   اوضاع  آمد.  قم  فرماندار  عصر 
حمايت بيشتر استمداد كرد. شب شوراي انقالب فرهنگي جلسه داشت. كسالت داشتم. 

دوا خوردم و زودتر خوابيدم.

1- در گردهمايی يك روزه مربيان امور تربيتی مدارس استان تهران در سالن افراسيابی ورزشگاه شهيد شيرودی كه دكتر نجفی وزير آموزش و پرورش، 

معاونين، مديران كل و بيش از 7 هزار تن از مربيان تربيتی مدارس استان تهران حضور داشتند، ايشان در سخنانی به توجه مقام معظم رهبری و مسئوالن 

كشور به تربيت نسل جوان كشور كه مديران آينده انقالب خواهند بود، اشاره كرد و گفت: »يكی از مهمترين اقداماتی كه در روزهای اول انقالب 

توسط مديران فرهنگی و آموزشی انجام شد و بسيار بجا و موثر هم بود، تشكيل نهاد امور تربيتی بود كه شما امروز تبلور آن را در مدارس شاهد هستيد. 

حضور شما مربيان تربيتی در مدارس چون تدريجی ظاهر می شود و حالت گام بلند را ندارد، به گونه ای نيست كه به صورت يك شوك در جامعه 

مشخص شود، اما در طول زمان، جامعه اين حضور را احساس می كند و زحمات شما در ميان نسل تربيت شده توسط شما،كه به محيط اجتماع وارد 

می شوند، عينيت پيدا می كند. تربيت و پرورش در مدارس يك ضرورت اجتناب ناپذير است. هر مسلمانی می داند كه اسالم ارزش ها را برای انسان ها 

بر پايه  علم و عمل گذاشته است. براين اساس دست اندركاران امور تربيتی به خصوص شهيد رجائی و شهيد باهنر، بنای اين نهاد مقدس را گذاشتند.

از همان روزهای اول كه شما مربيان تربيتی وارد اين نهاد شد، با كار شكنی ها و توطئه هايی روبرو گشتيد كه قصد داشتند راه حضور پاك و مقدس و 

پرورش واقعی را  بر روی جوانان ما ببندند، لذا ما هر روز شاهد برخوردهای نامناسب با نيروهای مخلص، متعهد و زحمتكش در محيط مدراس بوديم، اما 

همه آن توطئه ها، رذالت ها و كارشكنی ها نا موفق ماند.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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چهارشنبه 9 اسفند      2 شعبان 1410                     28 فوريه  1990

اظهار  خصوصي  پيام  در  آورد.  را  او  نامه  و  آمد  نيجريه  جمهور  رئيس  ويژه  فرستاده 
داشت كه نيجريه، ايران را خط مقدم دفاع از اسالم مي داند و مقاومت هاي ما را مي ستايد 
مسيحي  نيرومند  اقليت  خاطر  به  نيجريه  در  ولي  دارد،  را  همكاري  هرگونه  آمادگي  و 
40درصد و نفوذ غربي ها، مشكالت جدي در دفاع از اسالم دارند و راديوهاي واتيكان 
و انگليس و آمريكا، سخت دست اندركار تبليغ عليه اسالم و مسلمين آنجا هستند. تشكر 

كردم و وعده همكاري دادم و گفتم آماده دعوت رئيس جمهور هستم. 
بشاگرد و خسارات زياد سيل و خوبي  به  ميرزاده آمد. گزارش سفر  آقاي ]حميد[ 
و فقر مردم آنجا را داد و برنامه كمك ها را گفت. هيأت تركيه آمد. درباره برنامه هاي 

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 تصميم گيري شد. 

پنجشنبه 10 اسفند        3 شعبان 1410                    29 فوريه  1990

تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم. آقاي ]محمد حسن[ نبوي نماينده بوشهر آمد و 
از اوضاع  براي كارهاي عمراني استان استمداد كرد. تيمسار ]مصطفی[ ترابي گزارشي 
بازرگاني،  صنايع،  وزراي  داد.  نيازها  و  ارتش[  اطالعات  و  حفاظت  ]سازمان  ساحفاجا 
اقتصاد و رئيس بانك مركزي آمدند. درباره نيازهاي ارزي صنايع بحث شد. قرار شد ارز 

بيشتري به صنايع داده شود. سهميه اي كه تعيين كرده بوديم، داده نشده بوده.
به مالقات  از همراهانش  ايلدريم آك بولوت[ نخست وزير تركيه و جمعي  ]آقای 
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آمدند1. مذاكرات 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. 
]محمد[  و  تبريزي  موسوي  ]سيدحسين[  و  ]خراسانی[  عبائي  ]محمد[  آقايان  عصر 
از آينده خط خودشان در حوزه  ]اسالمی[ قم آمدند.  تبليغات  از دفتر  جعفري گيالني 
نگران بودند. فكر مي كنند خط مقابل، بيشتر با رهبري نزديك است. گله داشتند كه چرا 
طلبه ها در مقابل اظهارات اخير آقاي ]احمد[ آذري قمي قبل از ]خطبه های[ نماز جمعه 
تهران، عكس العمل مناسبي نشان نداده اند. 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 
سياست هاي اقتصادي دولت بحث شد و از بي سليقگي آقاي آذري قمي در طرح مسائل 

غير الزم درباره رهبري و از عكس العمل جناح مقابل انتقاد نمودند. شب به خانه آمدم. 

1- در اين ديدار ابتدا نخست وزير تركيه، گزارشی از برگزاری اجالس كميسيون مشترك دو كشور ارائه داد  و آمادگی كامل دولت تركيه را برای بسط 

و گسترش هر چه بيشتر همكاری ها در همه زمينه های مورد عالقه دو كشور، اعالم كرد. او همچنين با اشاره به پيوندهای تاريخی و فرهنگی طوالنی دو 

كشور مسلمان و همسايه ايران و تركيه، اظهار اميدواری كرد در دوران بازسازی، روابط دو كشور هر بيشتر تعميق يابد. سپس آقای هاشمی با آرزوی 

موفقيت كامل برای اجالس مشترك دو كشور، اظهار داشت:» ما صميمانه مايل هستيم كه روابطمان را با كشور دوست و مسلمان تركيه توسعه دهيم و 

فكر می كنم ايران و تركيه می توانند نمونه همكاری وسيع و جامع دو كشور همسايه باشند.« رئيس جمهور با اشاره به وجوه اشتراك فراوانی كه بين دو 

كشور وجود دارد، اظهار اميدواری كرد، همكاری دو كشور هر چه بيشتر گسترش پيدا كند. آقای هاشمی همكاری سه جانبه ايران، تركيه و پاكستان 

را مورد تأكيد قرار داد و افزود: »ما  می توانيم با همكاری سه جانبه، در حل مشكالت منطقه همكاری بيشتری داشته باشيم.« رئيس جمهور با اشاره به 

محروميت مسلمان ها در برخی از كشورها منطقه همكاری گفت: »ما در سياست خود موظف هستيم كه همه جا از مسلمان ها ، بدون دخالت در امور 

ديگران حمايت كنيم و معتقديم كه مسلمان ها نبايد احساس بی پناهی كنند.« در پايان اين ديدار،نخست وزير تركيه دعوت رسمی آقای »تورگوت 

اوزال« رئيس جمهور تركيه را برای ديدار آقای هاشمی از تركيه  ارائه داد كه مورد موافقت ايشان قرار گرفت.
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ساعت هشت و نيم صبح براي ديدار با جانبازان به آسايشگاه امام خميني رفتم. حدود 
60 نفر بودند و همگي قطع نخاعي. حدود پنج ساعت با آنها مذاكره كردم. با همه آنها 

حرف زدم و احوالپرسي كردم و به خواسته ها و نظراتشان گوش دادم. خواسته ها آرماني 
و نيازها رفاهي بود. اكثرشان دانشجو شده اند1. 

1- آقای هاشمی در اين ديدار ضمن تبريك روز جانباز به كليه معلولين مستقر دراين آسايشگاه و تقدير از حماسه سازی های اين جانبازان در طول 

نارسايی ها و  ايثارگر كشور را مورد تأكيد قرار داد و در خصوص رفع  اين قشر  به مسائل  بيشتر  هشت سال دفاع مقدس، ضرورت رسيدگی هر چه 

مشكالت موجود جانبازان انقالب اسالمی رهنمودهايی به مسئوالن ذيربط ارائه داد. در اين بازديد اعالم شد كه در آسايشگاه جانبازان امام خمينی  

شصت و پنج نفر جانباز به طور دائم زندگی می كنند و 30 نفر از آنان در رشته های مختلف در دانشگاه ها مشغول تحصيل هستند. نمرات تحصيلی اين 

دانشجويان از سطح متوسط نمرات دانشجوهای دانشگاه تهران نيز باالتر است. يكی از جانبازان اين آسايشگاه خطاب به آقای هاشمی اظهار داشت: »ما 

همچنان كه در طول هشت سال جنگ تحميلی، مراتب پشتيبانی خود را از انقالب اسالمی و رهبری آن بارها اثبات كرديم، در حال حاضر نيز با تمام 

قوا و در سنگرهای مختلف كار و تحصيل از آرمان های مقدس انقالب دفاع كرده و خواهيم كرد.« جانبازان مستقر در اين آسايشگاه، مشكالتی نظير 

مسكن، وسيله نقليه، تردد در سطح شهر، ادامه تحصيل و مسائل فرهنگی و اجتماعی خود را با رئيس جمهور در ميان گذاشتند و ايشان در خصوص رفع 

دیدار با جانبازان در آسایشگاه امام خمینی )ره(
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ظهر بستگان مهمان بودند. عصر آقاي ]عبدالمجيد[ معاديخواه براي امور ]بنياد[ تاريخ 
انقالب آمد. اخوي محمد ]رئيس سازمان صداوسيما[ آمد و راجع به روابط با عربستان 

سعودی سئوال داشت؛ كساني از اخوان المسلمين، پيشنهاد ميانجيگري داده اند.

اين مشكالت دستوراتی صادر كرد. آقای هاشمی اظهار اميدواری كرد كه با حل مشكالت اقتصادی كشور، گام های بلندتری برای برطرف ساختن 

مشكالت جانبازان كه دين بزرگی نسبت به آحاد مردم ايران دارند، برداشته شود. ايشان همچنين هدايائی به مناسبت روز جانباز به جانبازان اين آسايشگاه 

اهداء كرد. آقای هاشمی پس از اين ديدار، در گفتگويی اظهار داشت:» من در وهله اول از خداوند شاكر هستيم كه توفيق ديدار با بهترين انسان هايی  

را كه در عمرم می شناسم به من داد. البته وقت اين ديدار كم بود و من آرزو داشتم كه با آقايان بيشتر می نشستم و حرف هايشان را می شنيدم و به 

مسائل آنان رسيدگی می كردم. خوشبختانه روحيه اين عزيزان بسيار خوب بود. بسياری از آنان در فكر  مسائل جامعه هستند و آرمان و مسائل انقالب و 

امت برای آنها اهميت دارد. آنچه  كه آدمی در نگاه اول می بيند، احساس اين موضوع است كه جامعه و مسئولين ما به اين انسان ها  كه اكثراً در سنين 

جوانی هستند، خيلی بيش از اينها بدهكار می باشند.ما هنوز نتوانسته ايم كه وضع آسايشگاه ها، نحوه رفت و آمد، شرايط تحصيلی و معالجه و نگهداری 

آنان را در سطحی كه مناسب حالشان باشد، آماده سازيم.« رئيس جمهور همچنين  بر رفع مشكالت خانواده های جانبازان در رفت و آمد به آسايشگاه 

ها تأكيد كرد. آقای هاشمی سپس با توجه به مصادف بودن اين بازديد با روز جانباز گفت: » من  به عنوان يك فرد اين جامعه  و مسئول اجرايی كشور، 

به جانبازان عرض می كنم كه مبادا احساس غبن يا بطالت بكنند. البته ممكن است كه بعضی از آنها فكر می كنند كه اگر جسم سالمی داشتند، به گونه 

بهتری می توانستند تالش بكنند. اينها برای جامعه خيلی كار كرده اند. نقش و حضور گسترده اين گروه مقاوم و صبور در كشور، بزرگترين كار است 

و بزرگترين اثر را می تواند داشته باشد و به مردم صبر  و مقاومت را تزريق بكند. اين برای كسانی كه به نحوی در انقالب سرمايه گذاری كرده اند، 

می تواند مايه دلداری باشد. هر كسی كه با يكی از جانبازان ارتباط دارد، بايد به عنوان يك وظيفه انسانی، انقالبی و اسالمی، هر چه كه از دستش بر می 

آيد، انجام دهد. البته اين موضوع هم به دليل جنگ توجيه دارد. اين عزيزان خودشان هم می دانند كه ما تازه كمی از جنگ فارغ شده ايم و در حال 

حاضر نيز امكانات فراوانی را صرف آمادگی مان می كنيم. البته به نظر می رسد كه مقدم بر همه كارها،  بايد بنياد جانبازان برای تأمين آن ضرورت 

های اوليه كه جانبازان  در حال حاضر به خاطر فداكاريشان مجبورند كه در آسايشگاه ها و خانه های خود به طور محدود زندگی كنند، تقويت شود. 

نكته جالبی كه برای من جالب است ، درس خواندن اكثريت اين جانبازان  بود كه دانشجو هستند.در اين بازديد معلوم شد عليرغم آن چيزی كه گفته 

می شود بعضی از سهميه ها باعث پايين آمدن سطح تحصيلی می شوند، از سطح تحصيلی خيلی خوبی برخوردار هستند. من انتظار نداشتم كه آنها با اين 

وضعی كه دارند، بتوانند خوب درس بخوانند. امكانات تحصيلی بايد در سطح مناسبی تهيه شود كه جانبازان بتوانند از كمك های آموزشی استفاده 

كنند، به خصوص در رشته هايی كه بتوانند كار كنند. من به جانبازان توصيه می كنم كه به تحصيالت خود ادامه بدهند. هر كسی در حدی كه هست 

بايد سعی كند كه يك قدم باالتر رود. مسئولين مربوطه هم بايد امكانات تحصيلی را برای آنان فراهم كنند.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، 

مصاحبه  های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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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 گفتم1. آقاي 
]حميد[ ميرزاده براي امور جاري كشور آمد. مسأله سيل و ارز و بازسازي و ... مطرح شد. 
آقاي ]سيدحسين[ موسويان از وزارت خارجه آمد. او سناريوي احتمالي گروه هاي لبناني 
براي آزاد شدن گروگان هاي آمريكايي در لبنان در مقابل امتيازات خاص را توضيح داد 
و گفت وزير خارجه انگلستان براي جلوگيري از تيره تر شدن روابط با ايران، از حراج 
ملك ايران در لندن كه بنا بوده توسط شهرداري لندن حراج شود، جلوگيري كرده است. 

1- ايشان ضمن ارائه تحليل جامعی از اوضاع اقتصادی كشور و سياست ها و برنامه های دولت در زمينه افزايش توليد كارخانجات دركشور، بر استفاده 

كامل از ظرفيت تمامی واحدهای توليدی در دوران بازسازی برای رشد اقتصادی كشور تأكيد كردند. آقای هاشمی با تشريح روند برنامه های دولت در 

زمينه افزايش توليد واحدهای صنعتی و كشاورزی به منظور كاهش نوسانات بازار كنونی گفت: » با توجه به شرايط كنونی كشور، تنها راه حل مشكالت 

اقتصادی و ايجاد تحرك در جامعه  افزايش توليد است. ما در حال حاضر مشكل سياسی، فرهنگی و نظامی چندانی نداريم، بلكه مشكالت ما عمدتاً ناشی 

از كمبود توليد است و ما هر چه بررسی كرديم، هيچ عاملی مثل عامل توليد، كشور را رنج نمی دهد. در ده سال گذشته به خاطر شرايط خاص كشور و 

برای اينكه مسائل ناشی از جنگ فشار زيادی بر مردم وارد نكند، ما مجبور بوديم با مصرف ارز هفتاد ريالی حاصل از فروش نفت، كاالهای اساسی مورد 

نياز مردم را تأمين كنيم.  بنابراين هر جا كه ارز نمی رسيد، تعادل عرضه و تقاضا از كف خارج شده و انحصاری به نفع دالالن و فروشندگان به وجود می 

آمد و در نتيجه قيمت كاال بستگی كامل به نظر واسطه ها داشت.  نياز مردم بايد از مسير توليد تأمين شود. برای دولت حتی در صورت توانايی ارزی، 

مصلحت نيست كه روند گذشته را ادامه دهد و تمامی كاالها را با ارز هفتاد ريالی تهيه كند. چيزی كه كشور را نجات می دهد، اين است كه كاالهای 

مورد نياز مردم در داخل كشور تهيه شده و با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد، زيرا تهيه مواد به صورت گذشته به هيچ عنوان خدمت به مردم و 

كشور نيست. در داخل سوبسيد تنها به كاالهای اساسی تعلق می گيرد و برای تأمين ساير كاالها ارز صادراتی و آزاد در نظر گرفته شده است كه طبيعتاً 

قيمت تمام شده كاالهای توليد شده به مراتب از بازار آزاد پائين تر خواهد بود. ما در زمينه توليد آلومينيوم اين سياست را اجرا كرديم و موفق شديم، به 

طوری كه امروز عرضه كننده به دنبال مشتری می گردد و بنا داريم در توليد لوله و پروفيل هم همين سياست را عمل كنيم. از واحدهايی كه بنا به عللی 

سرمايه الزم را برای تهيه ارز مورد نياز خود ندارند، بيش از 25 درصد وجه ارز مورد نياز آنها نقداً دريافت نخواهد شد.  از تمامی واحدهای توليدی 

خواسته شده است تا مشكالت خود را به صورت مدون برای ما ارسال كنند تا برای مشكل آنها چاره جويی شود و چنانچه  مشكلی ندارند، بدون هيچ 

تعللی بايد در راه رساندن توليد خود به سقف  صددرصد ظرفيت و حتی باالتر از آن اقدام كنند. تحرك بخشيدن به واحدهای توليد، مهمترين راه جذب 

نقدينگی مردم است. كارخانه ها و كسبه و صنايع كوچك و دستی، بايد با  تمام توان خود كار كنند تا ميزان درآمدها و قدرت خريد مردم باال رود و 

اقتصاد جامعه رونق پيدا كند. انتظار و خواست نظام از همه دست اندركاران امر صنعت و توليد، اين است كه هر كس هر چه می تواند توليد كند، زيرا 

راه برايش باز است.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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مهندس ]سراج الدين[ 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. 
و  آهن  راه  وضع  از  گزارشی  آمدند.  آهن  راه  رئيس  و  ترابری  و  راه  وزير  عصر 
برنامه هاي توسعه آن دادند و استمداد كردند. ]آقايان سيدمحمود دعائی، غفور گرشاسبی، 
سيدمحمد اصغری، سيد مرتضی نبوی و مسيح مهاجری[ مديران روزنامه هاي اطالعات، 
كردند.  استمداد  كاغذ  براي  آنها   آمدند.  اسالمي  جمهوري  و  رسالت  كيهان،  ابرار، 
توضيحاتي درباره موفقيت هاي سياست هاي اقتصادي دادم كه راضي شدند؛ نگران عدم 

توفيق بودند. 
امام و مسأله  شب مهمان رهبري بودم. احمدآقا هم بود. درباره حفظ آثار و افكار 
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 ]نيروی زمينی ارتش[ آمدند. تيمسار حسني 
سعدي گزارش داد و من هم برايشان مفصاًل صحبت كردم1. آقاي ]سيدمنصور[ رضوي 
1- در اين ديدار، ايشان با تأكيد بر اين نكته كه ايران همواره و به طور جدی در پی صلح پايدار بوده و از بروز جنگ جلوگيری كرده است، اظهار داشت 

»ارتش بايد حتی در زمان صلح  پايدار هم دائماً در آموزش و حفظ  آمادگی به سر برد. مردم و نيروهای مسلح ما توانستند يكی از بزرگترين توطئه های 

دشمنان را دفع كنند، گرچه اين موضوع برای ايران، عراق و منطقه گران تمام شد و بهترين فرزندان كشور تقديم انقالب شدند، اما برای همه روشن شد، 

زمانی كه متجاوزان و توسعه طلب ها صاحب قدرت هستند،  آنچه كه انسانيت را حفظ می كند، قدرت ملت هاست و در اين دوران، هر كه قدرت داشته 

باشد، حاكم است. جمهوری اسالمی  در دوران جنگ اعالم می كرد، عراق و حاميان بين المللی او طلب صلح نيستند و اين موضوع پس از پذيرش 

قطعنامه، به خوبی برای مردم دنيا  ثابت شد. از آن زمان تاكنون نه سازمان ملل، نه شورای امنيت، نه قدرت های بزرگ دنيا و نه كشورهای كوچك 

منطقه، قدم موثری در جهت برقراری صلح برنداشته اند. اينها  همه ثابت می كند، كشوری می تواند از حق خود دفاع كند كه دارای قدرت باشد. اين امر 

ما را وادار می كند تا بخشی از امكانات مادی، اقتصادی و انسانی كشور را صرف كسب قدرت نظامی كنيم و تا زمانی كه روند حكومت های جهانی 
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آمد. درباره مسائل اداري كشور و مركز اسناد ملي و همچنين از مديريت جهشي صحبت 
غني سازي  برنامه  پيشرفت  مورد  در  آمدند.  نراقي  دكتر  و  امراللهي  ]رضا[  آقاي  كرد. 
او  كردن  بيرون  از  آمد.  نورايي  آقاي  كردند.  استمداد  و  دادند  توضيحات  اورانيوم 
كمك  خانه  ساخت  براي  است.  بوده  آنجا  پيشنماز  كرد.  شكايت  تهران  شهرداري  از 

خواست. آقاي برقعي آمد و پيشنهاد همكاري در امور اصناف با بازرسي ويژه داد.
دكتر]محسن[  نوربخش و ]محمدحسين[ عادلي آمدند. سياست ارزي را براي كنترل 
از  و  دادند  توضيح  و ورودكاال  راه اندازي صنايع  و  نقدينگي  و جمع كردن  ارز  قيمت 
موفقيت برنامه اقتصادي اظهار رضايت كردند. عصر هيأت دولت جلسه داشت. عيدي 
مورد  كه  اقتصادي  بسيج  محل  درباره  گروهي  شد  قرار  شد.  تصويب  دولت  كاركنان 
اختالف بين وزارت بازرگاني و معاونت اجرايي است، بررسي كنند. از وزرا خواستم كه 

كارهاي چشمگير خودشان را براي استفاده در مصاحبه من بدهند. 
روحانيون  ]مجمع[  خطي  اختالفات  درباره  داشتيم.  جلسه  خامنه اي  آيت اهلل  با  شب 
سياست  مسائل  و  روزنامه ها  از  بعضي  تبليغاتي  شيطنت  و  ]مبارز[  روحانيت  ]جامعه[  و 

خارجي و ... مذاكره كرديم. ساعت ده شب  به خانه آمدم.

بر پايه زور است، متأسفانه اين ضايعه برای جامعه بشری وجود خواهد داشت.« آقای هاشمی با اشاره به تجربيات ده سال جنگ تحميلی ،اظهارداشت : 

»مسئوالن كشور امروز به خوبی می دانند چگونه بايد نيرومند بود. همه فرماندهان و حتی مردم عادی ما می دانند چه عواملی در ميدان جنگ موثر است. 

دنيا هم به خوبی می داند، جمهوری اسالمی از نظر نيروی انسانی و فداكاری در ميدان رزم و از نظر امكانات رزمی، در چه حد بسيار خوبی قرار دارد. 

همچنين در تجربيات گذشته به ما ثابت شد آموزش، سازماندهی، انضباط در ميدان جنگ، اطالعات و بكارگيری ابزار الكترونيكی و سالح های پيشرفته  

مطا بق با زمان يك ضرورت است. بايد به ساخت سالح بيش از پيش توجه شود. البته پايه ساخت تقريباً همه سالح ها  نزديك به بازدهی است. امتياز 

نيروهای رزمی جمهوری اسالمی، اعتماد و ايمان به احكام و هدايت های الهی است.  برای يك رزمنده مسلمان، نهايت كار در ميدان ميان دو حسن 

اجر  اُخروی و پيروزی دنيوی است و اين نوع ايمان، انسان را شكست ناپذير می سازد.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 

1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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ساعت هفت و نيم صبح به مقر رسيدم. تا ساعت  نه صبح كارها را انجام دادم. مسئوالن 
]محمدكريم[  دكتر  كردم1.  برايشان صحبت  دادند.  گزارش  و  آمدند  امام  امداد  كميته 
پيشنهاد  و  داشت  انتقاد  اتمي  انرژي  سازمان  عملكرد  از  آمد.  اصفهان  نماينده  شهرزاد 

همكاري صنايع با دانشگاه در امر تحقيقات داشت. 
و  آمدند  اميركبير  دانشگاه  رئيس  و  تفرش  نماينده  حيدري  ]غالمرضا[  آقاي 
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. پيشنهادهايی در جهت اصالحات اداري و مسائل حوزه انتخابيه خود 
بودجه 1369  تغييراتي كه در  درباره  بودجه آمدند.  و  برنامه  اعضای كميسيون  داشتند. 

داده اند، توضيحاتي دادند؛ بعضي ها را قبول كردم.
آقاي ]مسعود روغنی[ زنجاني ]رئيس سازمان برنامه و بودجه[ آمد. توضيحاتي درباره 
از كمبود  و مخصوصاً  داد  را  برنامه  اجراي  نيازهاي حسن  و  بودجه سال 1369  اجراي 
اعتبار و  مصالح ساختماني اظهار نگراني كرد. آقاي ]محسن[ رفيق دوست براي گرفتن 

اجازه ورود سيب زميني آمد. 

1- آقای هاشمی در سالگرد تأسيس كميته امداد امام خمينی ، در جمع مسئولين و كاركنان اين نهاد ضمن قدردانی از فعاليت های يازده ساله آن تأكيد 

كرد: » هر چه از زمان تأسيس اين نهاد می گذرد، به ضرورت وجود آن بيشتر واقف می شويم. حضرت امام خمينی)ره( توجه خاصی به اهميت كار و 

عنصر اخالص در اين كميته داشتند.« در اين ديدار كه آقای عسگر اوالدی نماينده ولی فقيه در كميته امداد،  مديران استان ها، مسئوالن شهرستان ها، 

معاونين  و اعضای شورای مركزی حضور داشتند، ايشان با اشاره به شكل گيری اين نهاد انقالبی پس از پيروزی انقالب كه طبقات محروم به خاطر 

دوران طوالنی اعتصابات و ركود اوضاع اقتصادی دچار مشكل شده بودند، گفت: » در آن  شرايط، جمعی از بهترين دوستان انقالب و كسانی كه سهمی 

جدی در پيروزی انقالب داشتند، به فكر اين افتادند و در جامعه استقبال خوبی از آن به عمل آمد. هدف اصلی سيستم اجتماعی، اقتصادی اسالم اين 

است كه در جامعه محروم و نيازمند نباشد، اما اين  امر تا امروز تحقق پيدا نكرده است. يكی از نشانه های سالمت اين نهاد، اين است كه همواره توانسته 

موقعيت خود را در جامعه نسبت به گذشته بهتر كند و روندی رو به رشد داشته باشد. همچنين كميته امداد امام خمينی خالصانه برای مردم كار كرده 

است و نقش آن هم در توزيع خدمات دولتی و هم در جمع آوری خدمات مردمی و توزيع آن ميان بينوايان ارزنده بوده است.« رجوع كنيد  كتاب 

»هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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عصر محسن براي گزارش مسأله كم كاري ستاد معين تهران و اختالف نظر آقايان 
كامروا ]رئيس ستاد معين استان تهران[ و ميرزاده ]معاون اجرايی رئيس جمهور[ و گله هاي 
قيمت  درباره  داشت.  جلسه  اقتصاد  شوراي  آمد.  مسئوليت هايش  شدن  كم  از  ميرزاده 
پتروشيمي  پيشرفت طرح  اساسي مذاكره شد. گزارش  كاالهاي مهم و مقدار كاالهاي 

اراك داده شد. ساعت نه و نيم شب  به خانه آمدم. كسي در خانه نبود.

سه شنبه 15 اسفند       8 شعبان 1410                           5 مارس  1990

آقاي ]حميد[ ميرزاده براي  امور جاري كشور آمد. مجمع عمومي ]شركت[ پتروشيمي 
جلسه داشت. برنامه سال 1369 را تصويب كرديم. شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه 
اصالح  با  مجلس،  با  نگهبان  شوراي  اختالف  مورد  كار،  قانون  از  ماده  چند  داشت. 
تصويب شد. آقاي ]محمدرضا[ توسلي ]مسئول دفتر امام خمينی)ره([ از بركناري خودش 
از عضويت دبيرخانه ائمه جمعه توسط آقاي خامنه اي گله داشت. آقاي ]مهدی[ كروبي 

]رئيس مجلس شورای اسالمی[ گفت عازم بازديد از خرمشهر و آبادان است.

چهارشنبه 16 اسفند       9 شعبان 1410                        6 مارس  1990

خانم شهيد بهشتي آمد و از كمبودها و نيازهاي زندگي گفت و خواست كه سخنراني هاي 
درس  انگلستان  در  كه  است  عليرضا  فرزندش  نگران  شود.  پخش  بيشتر  بهشتي  شهيد 
مي خواند. 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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به  انجام شده داشتم؛ حدود دو ساعت طول كشيد1. دكتر واليتي آمد و گزارش سفر 

1- ايشان در اين مصاحبه، اهم مسائل داخلی و خارجی را تشريح كرد. رئيس جمهور ابتدا اظهار داشت:» من فكر كردم كه مردم حق دارند گزارشی از 

سوی مسئول اجرايی كشور برای امور انقالب و كشورشان بدست بياورند و از شرايط موجود آگاهی يابند. لذا ترجيح  دادم كه اين گزارش از طريق 

خبرنگاران به ملت ايران ارائه شود. ارزيابی من از وضع انقالب و عملكرد نيروهای دست  اندركار در اين شش - هفت ماه عمر دولت جديد، مثبت است. 

در مجموع وضع عمومی انقالب رضايت بخش است. بحمداهلل آن طور كه در آرمان های انقالب آمده و حضرت امام)ره( بر آنها عالقمند بودند، انقالب 

پيش می رود.« ايشان در ادامه، به گزارش نماينده ويژه سازمان ملل در ارتباط با مساله حقوق بشر در ايران اشاره كرد و گفت: »گزارش نماينده ويژه 

سازمان ملل كه برای بررسی وضعيت حقوق بشر به ايران آمده بود، آب سردی بود كه بر سر ضد انقالب و دشمنان ما ريخته شد و تبليغات دشمنان را كه 

اعالم می كردند شرايط در جمهوری اسالمی مطابق منشور حقوق بشر نيست، نقش برآب كرد. در كل، انتشار اين سند  گوشه ای از واقعيات جمهوری 

اسالمی ايران را به جهانيان ثابت كرد.« رئيس جمهور در ادامه، به انتخاب رهبری اشاره كرد و گفت: »ما در داخل كشور نيز با انتخاب رهبری، مهمترين 

گام را در راستای اهداف و آرمان های انقالب برداشتيم و هيچ فرضی بهتر از آنچه اتفاق افتاد، نمی توانست صورت بگيرد و مناسب ترين، صالح ترين و 

آگاه ترين شخصيت به مصالح انقالب به عنوان رهبر انتخاب شد كه ما اين را از الطاف الهی می دانيم كه تأثير عميقی بر استحكام انقالب دارد.« ايشان با 

اشاره به مشكالت اقتصادی در جامعه گفت: »دنيا اين را قبول دارد كه ايران در زمان جنگ  به بهترين وجه توانست خودش را مستقل نگه دارد. ما هشت 

سال مظلومانه با آن همه شرارت های استكبار جهانی جنگيديم و امروز همه می دانند كه ما اقتصاد مستقلی داريم، هر چند كمبودهايی است كه ضروری 

است پس از جنگ  جبران شود. يكی از مسئوليت های مهم دولت جديد در اين شرايط نه جنگ ـ نه صلح، ترميم خرابی ها و رفع كمبودها و اصالح 

زندگی مردم است. يكی از اهداف اساسی ما، حفظ استقالل اقتصادی است. زيرا استقالل فرهنگی و سياسی داريم، اما از لحاظ اقتصادی هنوز ريشه های 

وابستگی به خارج باقی است و نمی توانيم همه نيازهای متناسب با مردم را در داخل تأمين كنيم. برای جبران اين معضل، ضرورت تأمين نيروی انسانی 

متخصص و برنامه ريزی الزم است. توليد ناخالص كشور در حد مطلوب نيست و شبكه راه ها، راه آهن، بنادر و درآمدهای ارزی مناسب كه تجارت 

خارجی را به حالت تعادل در آورد، شكل مطلوب خود را ندارد و از طرفی انرژی و ابراز الزم برای توليد، كشاورزی، مهار آب ها و تأمين ماشين آالت 

مناسب وجود ندارد. در كشور با توجه به معادن غنی و سرشاری كه وجود دارد، آمادگی بهره برداری الزم را نداريم.« آقای هاشمی سپس آمار بانك 

مركزی در رابطه با سياست های ارزی و پولی كشور را به خبرنگاران ارائه داد و گفت: »درآمدها در سال 68، 59 درصد نسبت به سال 67 افزايش يافته 

است و درآمد نفت 23 درصد و درآمدهای غير نفتی 77 درصد اضافه شده است. در مورد پرداخت ها در بودجه جاری، يك درصد كمتر از آنچه كه 

پيش بينی شده، پرداخت كرده ايم، اما در بودجه عمرانی 49 در صد بيش از آنچه كه پيش بينی شده بود اضافه كرده ايم. همچنين در سال گذشته، حدود 

2100 ميليارد ريال كسری بودجه داشتيم كه تقربياً بيش  از مجموع درآمدها بوده است، در حالی كه اين رقم را امسال به 1129 ميليارد ريال رسانديم.« 

رئيس جمهور در مورد وضع نقدينگی كشور گفت: »سپرده های اشخاص در بانك ها، حدود 19 درصد بيشتر شده است و پولی كه در دست مردم 

قرار دارد، 8/5 درصد كمتر شده است و اين جريان بسيار مثبتی در شاخص های اقتصادی است. از لحاظ منابع مالی،  صادرات غير نفتی ما 20 درصد و 

واردات غير نفتی ما 57 درصد اضافه شده است كه اين واردات عمدتاً شامل كاالهای سرمايه ای يا واسطه ای است. در اين زمينه يكی از عوامل مؤثر دادن 

ارز به صنايع بود. در اين زمينه ما 525 ميليون دالر ارز رقابتی به صنايع سنگين  ، 372 ميليون دالر به صنايع سبك، 64 ميليون دالر به معادن و 88 ميليون 

دالر به تجارت داده ايم. اين باعث شد درآمد ريالی دولت اضافه شود و با اين كار، كسر بودجه را كم كرده و حتی  توانستيم عيدی كارمندان دولت را  

به صورت پول نقد بدهيم. ما اگر نتوانيم نقدينگی مردم را كم و متعادل كنيم، هيچ وقت موفق نمی شويم پيشرفتی در امور اقتصادی بدست بياوريم. اين 

نقدينگی بايد در راستای توليد به كار گرفته شود.«  متن كامل اين مصاحبه در بخش ضمايم همين كتاب درجه شده است.
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به خصوص  و  با كشورهاي جهان سوم  توسعه  سياست  بر  داد.  را  آفريقايي  كشورهاي 
آفريقا تأكيد كردم. 

عصر هيأت دولت جلسه داشت. وزارت اطالعات گزارش حادثه ورزشگاه شيرودي 
را داد. حدود صد نفر را بازداشت و بازجويي كرده اند. معتقدند كه ريشه دار و طراحي 
قبلي،  اعالن  بدون  مسابقه  تعطيل  از  تماشاچي ها  خشم  اثر  در  و  نبوده  پيش  از  شده 

عكس العمل نشان داده شده و سپس جريان هاي ضد انقالب بهره گيري كرده اند. 
كه  مضاربه اي  شركت هاي  وضع  از  تهران،  ]عمومی[  دادستان  يونسي  ]علی[  آقاي 
اخيراً در مطبوعات سروصداي زيادي عليه آنها راه افتاده، گزارش داد. ]روزنامه[ كيهان 
سردمدار است1. كميسيوني مامور شد كه بررسي اقتصادي نمايد. شب در دفترم ماندم. 

كارها را انجام دادم و مصاحبه خودم را گوش كردم.

پنجشنبه 17 اسفند       10 شعبان 1410                       7 مارس  1990

تا ساعت نه مطالعه كردم. كارها را انجام دادم. مديران سازمان برنامه و بودجه آمدند. آقاي 
]مسعود روغنی[ زنجاني گزارش كار داد و من مفصاًل صحبت كردم2. آقاي ]سيدرضا[ 
1- روزنامه كيهان در تابستان سال 1368 در صفحه 5 بخش گزارش روز خود موضوعی را مورد توجه قرار داد كه برای اولين بار بعد از پيروزی انقالب، 

اثرات بسيار زيادی بر افكار عمومی مردم و پيگری موضوع از سوی شهروندان نهاد. در اين گزارش شركت هايی كه نقدينگی خود را از مردم تأمين 

می كردند و به عنوان قرارداد مضاربه، ماهيانه مبلغی به آنان می دادند، مورد انتقاد واقع شدند. اين شركت ها مبالغ اخذ شده از مردم را به جای توليد و 

صنعت، در داللی ارز و كاال مورد استفاده قرار می دادند و سودهای بسيار كالنی به جيب می زدند. گزارش های صفحه 5 كيهان كه توسط آقای محمد 

مهدی فرقانی مديريت می شد، ساير مطبوعات را هم به اين موضوع كشاند، به نحوی كه هر روز طلبكاران يكی از شركت های مضاربه ای، در مقابل 

دفتر آن تجمع می كردند و پول خود را می خواستند. به تدريج قوه قضائيه نيز وارد موضوع شد و با فرار مدير عامل يكی از شركت های مضاربه ای 

به آلمان، جذابيت آن برای خوانندگان مطبوعات بيشتر شد. در بهمن ماه يك صفحه كامل روزنامه كيهان به پيگری موضوع شركت های مضاربه ای 

اختصاص يافته بود و تيتر اصلی برخی روزها نيز اين موضوع را در بر می گرفت. شركت های سحرواليكا، گلشير و چند صندوق قرض الحسنه درر 

شهرهای مختلف، در پی  رسالت مطبوعاتی روزنامه كيهان تعطيل شدند.

2- در اين ديدار آقای هاشمی از تالش های بی وقفه  و چند ساله برنامه ريزان كشور جهت تدوين برنامه پنجساله قدردانی كرد و با اشاره به اهميت برنامه 
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زواره اي ]رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك[ 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 خامنه اي،  ]رسول[ منتجب نيا و ... با 
تشكيل  منظور  به  قم،  مدرسين  مقابل جامعه  در  تشكيل جمعيتي  براي  و  مالقات  ايشان 
مجموعه اي از نيروهاي متفرق خارج از آنها استمداد كرده اند؛ با من مشورت كرد. خود 
ايشان نگران از عواقب تفرقه اي نظير ]جامعه[ روحانيت ]مبارز[ و ]مجمع[  روحانيون در 

تهران بود. 
از  ناشي  مشكالت  از  و  آمد  لبنان  در  سپاه  فرمانده  عسكري  ]عليرضا[  آقاي 
محدوديت هاي ايجاد شده توسط سوريه پس از درگيري هاي اخير حزب اهلل و امل گفت 

او براي بودجه و امكانات بيشتر استمداد كرد. 
كرباسچی[  غالمحسين  ]آقای  اقدامات  از  آمد.  كشور  وزير  نوری[  عبداهلل  ]آقای 
شهردار جديد ]تهران[ و مسائل استان ها و مبارزه با فساد اخالقي گفت. دكتر ]ايرج[ فاضل 
]وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی[ آمد. از ايذاءهاي خط راديكال دانشگاه ها و 
ساعت  تا  كرد.  مشورت  آنجا  مذاكرات  براي  بود؛  عازم كويت  داشت.  مجلس شكوه 

هشت و نيم شب كارها را انجام دادم.

ريزی و اجرای آن در كشور گفت:» امروز مردم و مسئوالن كشور به اهميت برنامه ريزی پی برده اند. حركت به طرف اجرای صحيح و كامل برنامه حائز 

اهميت خاصی است و سازمان برنامه و بودجه در اين راستا بايد به طور مؤثر و قدرتمندانه عمل كند.« ايشان ضرورت تشويق افراد برای كار بر اساس 

برنامه و مبارزه با بی برنامگی را مورد تأكيد قرار داد و افزود:» در تدوين يك برنامه، شاخص هايی نظير تأمين نظر دستگاه های اجرايی ، احقاق حقوق 

همه مردم، نيازها، و امكانات موجود  در نظر گرفته می شود و برنامه پنج ساله نيز واقع بينانه و متناسب با امكانات واقعی كشور تهيه  شده است.«  رئيس 

جمهور به نقش كارشناسان سازمان برنامه و بودجه در نظارت بر اجرای دقيق برنامه اشاره كرد و لزوم دقت در توازن و تعادل برنامه را يادآورشد و افزود: 

»بروز نا هماهنگی در يك دستگاه، بر تمام دستگاه های اجرايی تأثير خواهد گذاشت و سازمان برنامه و بودجه كه ابزار الزم مانند اطالعات و نيروی 

متخصص را در اختيار دارد، بايد با استفاده از آنها  بخش های مختلف اجرايی را در روند حركت برنامه قرار دهد. برنامه پنج ساله  تجربه ای برای برنامه 

ريزی های آينده كشور است و سازمان برنامه و بودجه  از هم اكنون بايد خود را برای تدوين برنامه پنج ساله  بعدی آماده كند و در جهت افزايش كيفيت 

برنامه بعدی، بيش از پيش خود را تقويت نمايد.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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جمعه 18 اسفند       11 شعبان 1410                       8 مارس  1990

نمود كه جرج بوش يك  اعالن  نقل كرد. كاخ سفيد رسماً  راديو آمريكا خبر عجيبي 
ماه پيش تالش كرده با من تلفني صحبت كند كه موفق نشده. معلوم شده طرف شخص 
اين مدت هم  ندارم، در  اينكه من اصاًل خبر  با  انداخته اند.  او را دست  ديگري است و 
چيزي نگفته اند. با آيت اهلل خامنه اي مشورت كردم؛ قرار شد در نماز جمعه مطرح كنم. 

و  انتظار  مهدويت،  مسأله  درباره  رفتم. خطبه اي  تهران  دانشگاه  به  اقامه جمعه  براي 
جديد  طرح  جمله  از  بين المللی،  مسايل  درباره  خطبه اي  و  مهدی)عج(  حضرت  ظهور 
دبيركل سازمان ملل برای قطعنامه 598 ، شرايط منطقه خاورميانه و مسأله تالش آمريكا 

برای ارتباط با ايران1 ايراد كردم2.
1-  آقای كروبی در سال های بعد افشا كرد كه اين ترفند را راديكال های خط 3 طراحی و اجرا كرده بودند.

2- امام جمعه موقت تهران به ايام مبارك نيمه شعبان و والدت حضرت مهدی )عج(  اشاره كرد و گفت :» در ميان تمامی مسلمانان اين اتفاق نظر هست 

كه در برهه ای از زمان، شخصی از خاندان پيامبر)ص( ظهور می كند و واليت امر مسلمانان را به عهده می گيرد و جامعه را به سوی اسالم ناب محمدی 

هدايت می كند. اين بخش را همه قبول دارند. بعضی از مسلمانان شيعه  اين شخص را با تمام ويژگی هايش معرفی كرده اند، ولی اهل سنت معتقدند 

مشخصاً لزومی ندارد كه اين شخص  االن با اين صفاتی كه در روايات آمده،  روزی در جامعه ظهور كند و چه بسا اين فرد متولد همان زمان باشد. از 

نظر همه اديان آسمانی نيز اين بحث مطرح است كه روزی شخصيت مذهبی متكی به دين خداوند از طرف خدا به دنيا هديه می شود كه زندگی انسانيت 

را سروسامان می دهد. در ميان همه اين اعتقادات، شيعه با توجه به اسناد غنی كه در اختيار دارد، مشخص ترين برنامه را تنظيم كرده و لذا وقتی صحبت 

از مهدويت می شود، توجه عمومی به سوی شيعه جلب می شود. شيعه برای ظهور امام زمان )عج( مشخصات و شروطی قائل شده است. يكی از شروط 

جدی در زمان ظهور حضرت، رشد افكار عمومی است و ايشان زمانی قيام می كنند كه سطح فكری مردم باال آمده باشد و مسائل را به گونه ای صحيح 

تشخيص دهند  و بوق های تبليغاتی نتواند آنها را فريب دهد. اگر پيامبر موفق نشد تمام دنيا را تسخير كند، امام زمان موفق به اين امر خواهد شد. زيرا 

پيامبر با انسان های جاهل طرف بود. روزی جهان آماده پذيرايی از مصلح كل می باشد كه انسان ها بتوانند خير و شر را از يكديگر جدا نمايند. حضرت 

مهدی)عج( برای تسخير جهان به زور متوسل  نخواهد شد. شرط ديگری كه در اسناد شيعه مطرح شده، اين است كه مردم از وضع  موجود  ناراضی 

باشند، يعنی دنيا پر از ظلم و جور باشد.« در خطبه دوم نيز خطيب جمعه با اشاره به طرح جديد دبيركل سازمان ملل گفت:» به صورت ظاهر گويا سازمان 

ملل مرحله جديدی را می خواهد آغاز كند و شورای امنيت  نيز طرح دبيركل را تائيد كرده است. وزارت امور خارجه كشورمان نيز كه از سوی حضرت 

امام )ره( مسئول پيگيری مسائل قطعنامه می باشد، وظيفه خود را انجام خواهد داد. جمهوری اسالمی ايران در طول مذاكرات حتی يك ذره از مطالبی كه 

حضرت امام)ره(  فرموده  بودند، تخلف  نكرده و هر پيشنهادی را كه تأثير منفی بر منافع و حقوق ما نداشته، بدون تعصب پذيرفته است كه اين امر را 

دبيركل سازمان ملل نيز تائيد می كند و قبول دارد ايران حركتی كه منافاتی با صلح طلبی داشته باشد، نداشته و اين مسئله در دنيا برای ما تكيه گاه مثبتی 

است. دبيركل سازمان ملل برنامه خود را ارائه كرده و در اين برنامه چيزی مخالف نظرات ما نيست و قابل پذيرش بوده و زمينه خوبی برای ادامه مذاكرات 
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شنبه 19 اسفند       12 شعبان 1410                           9 مارس  1990

عمومي  مجمع  جلسه  كارها،  انجام  از  بعد  رسيدم.  دفترم  به  صبح  نيم  و  هشت  ساعت 
شركت های گاز تشكيل شد. براي انجام طرح هاي مصوب، كسري بودجه دارند. قرار شد 
امسال از بانك بگيرند و براي مجموع برنامه پنج ساله، از طريق باال بردن قيمت گاز جبران 
شود؛ باالخره تصويب شد. آقاي كامروا آمد. درباره برنامه اجرايي بازسازي خرمشهر و 

اقدامات ستاد معين استان تهران صحبت شد؛ قول داد كه فعال تر 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.
از نظاميان باشد  اداره از شوراي تأمين و عمليات نظامي  قرار شد سياست گذاري و 
و براي كارهاي عمراني، درماني و فرهنگي، توجه بيشتري به مردم َكرد بشود. تصويب 
خود  پيشنهاد  براساس  اختالفات،  حل  براي  عربستان  با  مذاكراتي  ژنو،  در  كه  كرديم 

عربستان كه از طريق اخوي محمد اطالع داده بودند، داشته باشيم. 
شب تا ساعت نه و نيم شب كار كردم و به خانه آمدم. 

است.« ايشان عقب نشينی نيروها، آزادی اسرا، آزادی كشتيرانی در خليج فارس، اليروبی اروند رود و رسيدن به صلحی جامع بين دو ملت ايران و عراق 

را از رئوس برنامه دبيركل خواند و افزود : »اين مطالب زمينه ای برای ادامه مذاكرات است، اما اميدی به حل مسئله نمی رود. زيرا قدرت های استكباری 

منافع خود را در اين می بينند كه منازعه بين ايران و عراق ادامه يابد و با حالت نه جنگ و نه صلح در منطقه نا امنی وجود داشته باشد و قدرت ها ضمن 

حفظ حضور نظامی خود، منافع نامشروع شان را از طريق فروش اسلحه به كشورهای منطقه نيز ادامه دهند. اگر قدرت ها منطق داشته باشند، می دانند كه 

منطقه خليج فارس برای دنيا اهميت دارد و آتش زير خاكستر بودن اين منطقه به نفع آنها نيست. اميدواريم عراق نيز بيش از اين در مذاكرات كارشكنی 

نكند و اراضی اشغالی ايران را هر چه  زودتر تخليه نمايد، در غير اين صورت روزی ملت ما به زور متوسل خواهد شد و اراضی خود را باز پس خواهد 

گرفت.« رئيس جمهور سپس به افتضاح جديدی كه در »واشنگتن« روی داده است اشاره كرده و افزود: »گزارش می شود كه رئيس جمهور آمريكا از 

يك ماه قبل در تالش بوده كه با رئيس جمهور ايران صحبت كند و بعد معلوم شد كسی كه با وی صحبت كرده ، رئيس جمهور ايران نبوده است. اين 

ماجرا نشان می دهد كه آمريكايی ها خيلی نيازمند هستند با ايران صحبت كنند و ايران در دنيای امروز جايگاه بااليی بدست آورده است كه بزرگترين 

قدرت دنيا تالش دارد با ايران تماس بگيرد. اين افتضاح همچنين بيانگر سردرگمی حكام كاخ سفيد است و »ايران گيت« ديگری در واشتگتن در حال 

وقوع است.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، خطبه های جمعه سال 1368، جلد دهم،« دفتر نشر معارف انقالب.
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يكشنبه 20 اسفند        13 شعبان 1410                    10 مارس  1990

ساعت هشت و نيم صبح به دفترم رسيدم. فرماندهان ژاندارمري آمدند. برايشان صحبت 
اهل  آمد.  طاغوت  زمان  در  زنداني هايمان  هم  از  يكي  قلي  ]محمدرضا[  آقاي  كردم1. 
و  اداره آموزش  رياست  مسئوليت  از  و  داشته  اختالف  آنجا  نماينده  با  است.  اليگودرز 

پرورش شهر عزل شده است؛ استمداد داشت. 
و كلمبيا،  دوئيناس[ سفيران آكروديته مكزيك  آنتونيو  و  باراهاس  ادواردو  ]آقايان 
تمايل  و  التين  آمريكاي  درباره  مذاكرات  آمدند.  نامه  استوار  تقديم  براي  ]جداگانه[  
ايران به همكاري بيشتر با آنها بود. آقاي ]محمدكاظم[ راشد يزدي مسئول بنياد 15 خرداد 
مشهد آمد و براي گرفتن كاال به نرخ دولتي براي فروشگاه هاي بنياد 15 خرداد استمداد 

نمود.
آقاي مهندس ]ميرحسين[ موسوي ]مشاور سياسی رئيس جمهور[ آمد. گزارش سفر 
به مالزي، سنگاپور و تايلند را داد. تحت تأثير موفقيت هاي صنعتي و مديريتي آنها قرار 

گرفته؛ توصيه به اقتباس دارد. 
عصر هيأت دولت جلسه داشت. آقاي ]مهدی[ حجت و آقاي ]علی[ فالحيان گزارش 

1- در اين ديدار كه نماينده ولی فقيه و رئيس سازمان عقيدتی سياسی و فرمانده ژاندارمری جمهوری اسالمی ايران به همراه رؤسای دواير عقيدتی 

سياسی، فرماندهان نواحی هنگ ها، گردان ها، مراكز آموزشی و فرماندهان حفاظت و اطالعات ژاندارمری سراسر كشور حضور داشتند، آقای هاشمی 

ضمن قدردانی ازخدمات ژاندارمری جمهوری اسالمی ايران، بر جريان سالم سازی محيط اقتصادی  كشور از طريق مبارزه مستمر با قاچاق مواد مخدر و 

رفع آلودگی های دوران جنگ تأكيد كرد و افزود:» مبارزه با مواد مخدر يك جهاد مقدس است و ژاندارمری جمهوری اسالمی با همكاری تنگاتنگ 

با كميته انقالب اسالمی و ديگر نيروها، بايد در رفع اين معضل  اجتماعی كوشا باشد. ژاندارمری به عنوان تأمين كننده امنيت كشور در نقاط دور و 

نزديك، يكی از ارگان های موفق دوران انقالب است. شما در جنگ  تحميلی  با تقديم شهدا و ايثار گری های فراوان، مسئوليت عمده ای را به عهده  

داشتيد و هم اكنون بخشی از مرز را حراست می كنيد. روستاها، مرزها و جاده های كشور، هميشه ميدان عمل اشرار بوده است و حضور شما در نقاط 

دور دست بسيار كار ساز است. در شرايط اقتصادی كشور و كمبودهايی كه بر اثر جنگ در جامعه  وجود دارد، افرادی كه در پی فساد هستند، با توسل 

به شيوه هايی نظير قاچاق مواد مخدر، مانع روند اصالح هستند و ژاندارمری در اين زمينه مسئوليت بسيار مهمی دارد. مبارزه در اين جهت يك حركت 

جدی برای سالم سازی، اقتصاد و اخالق جامعه است. ميدان عمل را بر افراد مفسد سد  می كند و جلوی سقوط افراد بيگناه در دامان فساد گرفته خواهد 

شد.«  رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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كشف باند قاچاقچيان عتيقه جات و آثار باستاني را دادند. مدعي اند اشيای مكشوفه بيش 
از ده ميليارد تومان ارزش دارد. نمونه هاي نفيسي برای ارائه آورده بودند. 

شب مهمان آقاي خامنه اي بودم. درباره عربستان مذاكره و قرار شد پيشنهاد تحسين 
روابط را كه توسط اخوي محمد داده اند، بپذيريم. شرايط ما را به طور خفيف و كم رنگ 
به من  تلفن  افتضاح سياسي رئيس جمهور آمريكا در ماجراي توهم  پذيرفته اند. درباره 
مذاكره شد. نوارها را گوش داديم. قضاوت اين است كه به نفع ما و به ضرر آمريكا تمام 
اقتصادي  نيروهاي مسلح و مسائل حوزه قم و سياست هاي  اعتبارات  شده است. درباره 

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 مي خواهند. مدعي خطر درگيري نظامي با هندوستان هستند. پذيرفتيم و به 

وزير نفت گفتم كه در مقابل كاال بدهند.

تقدیم استوارنامه سفیر مکزیک
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دوشنبه 21 اسفند       14 شعبان 1410                   12 مارس  1990

فرماندهان سپاه آمدند و از كمبود بودجه شان گفتند. آقاي ]عبدالحسين[ وهاجي آمد. 
درباره وزارت بازرگاني و سياست هاي بازرگاني صحبت شد. مديران وزارت بازرگاني 
ابوالحسن[  ]شيخ  آقاي  گفتم1.  را  سياست ها  و  مفصاًل صحبت كردم  آنها  براي  آمدند. 
و حفظ وحدت  منتظري  آقاي  با  مدارا  در خصوص  آمدند.  مشهد  امام جمعه  شيرازي 

توصيه داشت. 
در  و  آمد  جمهوری[  رياست  نهاد  محروم  مناطق  دفتر  ]رئيس  بشارتي  جليل  آقاي 
مورد نيازهاي مناطق محروم گفت. دكتر ]حسن[ حبيبي آمد. درباره آئين نامه استخدامي 

كاركنان نهاد و ساير مسائل جاري صحبت شد. 
افتضاح سياسي آمريكا و سوء  امور خارجه[ آمد. درباره  ]وزير  عصر دكتر واليتي 
تفاهم تلفني بوش مذاكره كرديم. وزارت اطالعات نوار كوتاهي ضبط كرده كه گويا 
گوشه  اي از تلفن به ]جورج[ بوش ]معاون رئيس جمهور آمريكا[  به شماره 6161 رياست 

1- ايشان با اظهار تأسف از بی عدالتی موجود در توزيع كاال، اصالح  وضع كسب و تجارت را از وظايف دولت و وزارت باززگانی دانست و گفت: 

»برای ايجاد تعادل در بازار و توزيع، سياست  دولت اين است كه از طريق  توليد بيشتر در صنايع و كشاورزی و ساير بخش های توليدی، تعادلی بين 

عرضه و تقاضا ايجاد كند. ورود كاالهای مورد نياز با ارز آزاد و تهيه كاالهای ضروری و حساس با ارز دولتی و توزيع به شيوه سهميه ای، از اقدامات 

ديگر دولت برای ايجاد تعادل اقتصادی است. اخالل گران كسانی هستند كه در شرايط  گذشته و در فضای كنترل های دولتی توانستند با استفاده از 

كمبود كاال و بوسيله احتكار و ايجاد  بازار سياه ثروت اندوزی كنند و امروز اين ثروت های نا مشروع را مورد بهره برداری اهداف خود قرار دهند. 

طبيعی است كه در آن شرايط، انسان های صالح  به درآمدهای محدود اكتفا كرده و خود را آلوده نكردند و در نتيجه امروزه بخشی از نقدينگی در 

اختيار بدترين و فاسدترين افراد است. برای مقابله با احتكار، تقلب و  گران فروشی، سخت ترين و شديدترين قوانين را در اختيار داريم  و دادگاه های 

انقالب نيز در كار خود جدی هستند« ايشان خطاب به مديران وزارت بازرگانی گفت: » شما بايد عوامل ديگر را محاسبه و به طور قوی برخورد با آنها 

كنيد و اگر وزارت بازرگانی با طرح و برنامه به ميدان بيايد، موفقيت ما قطعی خواهد بود. درحال حاضر طرح های بزرگی در دست اجرا داريم كه تنها 

پانصد ميليارد تومان از آنها طرح های نيمه تمام است. اگر اين طرح ها پايان يافته بود، می توانست مملكت را از كاالهای مورد نياز مردم اشباع  سازد. 

لذا كاركنان وزارت بازرگانی، خيلی جدی، دقيق و دلسوز باشند. گاهی ممكن است فردی به خاطر صرفه جويی و حفظ منابع كشور، روی يك پرونده  

به دليل صرفه  اين نيست كه در يك گوشه ای بايستيد و به قيمت توقف اجرای كارهای بزرگ و صرفاً  وسواس به خرج دهد، اما تكليف شما واقعاً 

جويی، وسواس به خرج دهيد. يكی از كارهای سخت شما اين است كه هماهنگی ايجاد كنيد تا مملكت خسارت نبيند.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی 

رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.
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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 بانك ها به وزارت نفت و 
نيرو تصميم گيري شد. با افزايش نرخ خدمات ثبت احوال مخالفت شد. براي كنفراس 

مجاهدان شيعه افغان كه فردا شروع مي شود، پيام نوشتم.
 به خانه آمدم. عفت از جلسه جمعيت زنان برگشته بود. از سخنان  رئيس كميسيون 
بازرگانی مجلس  عصباني بود؛ همراه خانم شهيد مطهري و با اعتراض جلسه را ترك 

كرده بود و دختر امام، تلفني مي خواست او را راضي كند؛ راضي نشد. 

سه شنبه 22 اسفند       15 شعبان 1410                      13 مارس  1990

در خانه بودم. وقتم به استراحت و مطالعه گزارش ها گذشت. در گزارش ها مسأله مخالفت 

مالقات با مدیران وزارت بازرگانی
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گورباچف با استقالل ليتواني مهم است و مي تواند منشأ مسائل جدي باشد؛ گرچه اگر 
لغو حاكميت  باشد.  موافقت هم مي كرد، مي توانست منشاء حوادث مهمي در شوروي 
سال  هفتاد  از  بعد  عالي،  كنگره  امروز  جلسه  در  شوروي  كمونيست  حزب  انحصاري 

حاكميت حزب كمونيست، از حوادث بسيار مهم است. 
سقوط كابينه اسرائيل در اثر اختالف دو حزب ليكود و كارگر، بر سر پيشنهاد آمريكا 
است.  منطقه  و  جهان  ديگر  مهم  حوادث  از  هم  الفتح  سازمان  با  مذاكره  خصوص  در 

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. 
در  گاز  پااليشگاه  تاسيسات  ايجاد  براي   ... و  فرانسه  ژاپن،  با  شركت  تشكيل  پيشنهاد 
خليج فارس را داشت. قرار شد در شوراي اقتصاد مطرح شود. ظهر بچه ها آمدند. براي 

سفر ايام عيد با خانواده تصميم گرفتيم. 

چهارشنبه 23 اسفند       16 شعبان 1410                 14 مارس  1990

از اعضای جامعه اسالمي دانشجويان آمدند.  بسيجي قم و جمعي  از رزمندگان  جمعي 
فرزند شهيد ]سيدغالمرضا[ سعيدي از سوي گروه اول و دانشجويي از سوي گروه دوم 
اقتصادي ژاپن آمد. هفتاد  براي آنها صحبت كردم1. رئيس هيأت  حرف زدند. من هم 

1- در بخشی از اين سخنرانی آمده است:» امروز دانشگاه ها، مدرسه ها و كوچه و خيابان های كشور ما، هر يك مركز دفاع  از انقالب اسالمی هستند 

و تا زمانی كه مسئولين كشور به اين نيروهای مخلص و با  انگيزه متكی باشند، انقالب درمسير خود خواهد رفت و به اهداف و آرمان های خود دست 

خواهد يافت. نيروهای بسيجی صالح ترين نيروهای مردمی هستند كه در سخت ترين شرايط كشور در صحنه حضورداشته اند. امنيت كشور تا حدود 

بسيار زيادی بر عهده نيروهای بسيجی بوده است و اين برادران كه در پايگاه های  ساده ای نظير مساجد و حسينيه ها فعاليت دارند، نگهبان سالمت 

جامعه بوده اند. اوج حماسه های جنگ و دفاع از ميهن اسالمی آن بسيج و عزيمت فرزندان اسالم از سراسرميهن اسالمی از شهرها، روستاها، دانشگاه ها 

و مدارس به سوی جبهه ها، نمودهای حماسی تاريخ اسالم و دنياست و برادران بسيجی، قهرمانان واقعی تاريخ به شمار می روند. آنان بودند كه صحنه 

های هيجان انگيز و حيرت آور دفاع را آفريدند. و اين صحنه ها در تاريخ ايران، تاريخ اسالم و تاريخ جهان ثبت خواهد شد. ما كه دارای پيام برای دنيا 
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شركت تجاري صنعتي اند و  براي مطالعه زمينه هاي همكاري در سازندگي آمده اند. او 
اظهار رضايت نمود و من هم آنها را تشويق به فعاليت بيشتر كردم. 

تبريز  تهران، شيراز،  اطراف  عالي شهرسازي جلسه داشت. شهرهاي جديد  شوراي 
با احتساب  نياورد، ولي  از اعضای حاضر در جلسه رأي كافي  بود.  و مشهد در دستور 
بيشتر  مخالفان  نموده اند، تصويب شد.  امضاء  بعداً  موافق كه  و  از جلسه  اعضای خارج 
روي تقدم ساماندهي شهر موجود تهران و يا لزوم بررسي طرح كامل تر تكيه مي كردند. 
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 
1369 ، سه ونيم ميليون تن انواع محصوالت الزم داريم كه در داخل،  دو ونيم ميليون تن 
توليد مي شود. سيمان هم حداقل دوميليون تن كم داريم، اگر 17 ميليون تن توليد كنيم. 
بعضي از وزرا از تغييرات بودجه در مجلس اظهار نارضايتي نمودند. شب در دفترم ماندم.

پنجشنبه 24 اسفند       17 شعبان 1410                   15 مارس  1990

تا ساعت نه صبح كارها را انجام دادم. مديران مدارس شاهد آمدند و گزارش كار دادند. 
برايشان صحبت كردم و تشويقشان نمودم1. آقاي ]ابوالفضل[ غرضي رئيس سازمان تأمين 
هستيم، دنيای كفر را محكوم می كنيم، با جريانات متجاوز و زورگو و قدرت ها و ابر قدرت ها مقابله می نمائيم، نمی توانيم يك جامعه معمولی باشيم. 

اگر پيوند ميان نيروهای مخلص و متعهد با مسئولين نبود، ما را از بين می بردند و دنيا امروز می داند كه هر دانشگاه ، هر مدرسه و هركوچه  و خيابان ما، 

يك مركز دفاع از انقالب است.« رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

1- در اين ديدار كه كارشناسان و معلمان مدراس شاهد سراسر كشور به همراه اعضای ستاد برنامه ريزی امور فرهنگی فرزندان شاهد حضور داشتند، 

آقای هاشمی گفت: »كمترين حقی كه شهدا بر گردن ما دارند، اين است كه به وضع آموزشی و تربيتی فرزندانشان رسيدگی كنيم. اميدوارم دانشگاه 

شاهد در آينده نزديك آغاز به كار كند . اگر ما برنامه ای برای تحصيل انسان های صالح و وفادار به انقالب نداشته باشيم، آينده را به دست تصادف 

سپرده ايم. خانواده های متمكن امكانات آموزشی بهتری را در اختيار دارند. طبقات محروم و مستضعف جامعه بايد از آموزش های ويژه برخوردار 

باشند. بهترين كسانی كه می توانند در آينده نقش اساسی داشته باشند، فرزندان شاهد هستند و تربيت و آموزش آنان وظيفه مهمی برای همه ما به شمار 

می رود.« رئيس جمهور بر احداث تعداد بيشتر مدارس و فضاهای آموزشی توسط بنياد شهيد و پذيرش شمار بيشتری از فرزندان جانباز انقالب اسالمی 



593

اجتماعي آمد  وگزارش عملكرد داد. او گفت 120 ميليارد تومان موجودي دارند كه 
تومان سرمايه گذاري و  ميليارد  بانك ها سپرده گذاري شده و20  تومان در  ميليارد   60
 800 بيمارستان  تكميل  براي  دارند.  بيمارستان   85 ساخت  برنامه  است.  درگردش  بقيه 
تختخوابي كنار بلوار شهيد چمران براي معلوالن ]= بيمارستان ميالد[ استمداد ارزي كرد. 

خواستار استرداد بانك رفاه كارگران شد كه اوائل انقالب به دولت منتقل شده است. 
آبي  چاه  كيش،  در  كه  داد  اطالع  آمد.  جاري  امور  براي  ميرزاده  ]حميد[  آقاي 
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 كمك هاي رئيس جمهور 
اختصاص دهد. درخواست هاي زيادي براي كمك مي رسد 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 راه هاي نفوذ قاچاقچيان از پاكستان را تشريح 
كردند. براي امور جاري بحث و تصميم گيري شد. تا ساعت هشت و نيم شب كارها  را 

انجام دادم و به خانه آمدم. 

جمعه 25 اسفند       18 شعبان 1410                      16 مارس  1990

در خانه ماندم. باران مي باريد و شب تبديل به برف شد. ياسر سفر گروهي را كه براي 
تعريف كرد. احمدآقا آمد. توصيه مي كرد كه  بودند،  رفته  مالزي  به  پرواز  افتتاح خط 
توجه بيشتري به تحكيم وحدت بكنيم. وقت مالقات خواسته اند كه به تأخير افتاده است. 
درباره مسائل جاري منجمله افتضاح سياسي كاخ سفيد و تمايل عربستان به اصالح روابط 

در مدارس شاهد تأكيد كرد.
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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 26 اسفند       19 شعبان 1410                          17 مارس  1990

مراسم  در  براي شركت  كه  برنامه اي  برف،  به خاطر  است.  باريده  زيادي  برف  ديشب 
دفترم  به  صبح  نيم  و  هشت  ساعت  شد.  لغو  داشتيم،  پادگان  در  سپاه  فارغ التحصيالن 
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 1369 را ارائه دادند؛ رضايت بخش است.  بيش از 15 ميليارد دالر امسال و بيش از 
17 ميليارد دالر در سال 1369 مصرف مي شود كه علي القاعده بايد تاثيرات قابل توجهي 
در وضع اقتصادي كشور بگذارد. از هم اكنون آثار آن، دارد نمايان مي شود. كارخانه ها 
مرتباً اعالن ارزان شدن و عرضه توليدات خود را مي دهند كه از قيمت هاي دولتي باالتر 

و از قيمت هاي بازار آزاد، خيلي ارزان تر است. 
آقاي ]اكبر[  تركان ]وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح[ براي امور ارزي و ريالي 
آمد. به ]آقای سراج الدين كازرونی[ وزير مسكن در خصوص اصالح بخشنامه اي كه كار 
مردم را كند مي كنند، دستور دادم. با ]بيژن نامدار زنگنه[ وزير نيرو، ]حميد[ 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 بين المللي پول براي اجراي طرح ها پيشنهاد دادند كه گفتم بايد با ساير 
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منابع خارجي ديگر مقايسه شود. 
دكتر ]مصطفی[ معين ]وزير فرهنگ و آموزش عالی[ و متصديان برگزاري كنگره 
فردوسي آمدند. اين كنگره  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 عكس العمل خوبي نداشته باشد. تا ساعت نه شب در 

دفترم كار كردم و به خانه آمدم.

يكشنبه 27 اسفند       20 شعبان 1410                    18 مارس  1990

به محل ستاد سپاه در قصر  افسري  براي شركت در مراسم فارغ التحصيلي و  صبح زود 
فيروزه رفتيم. برايشان صحبت كردم1 و رژه انجام شد. به دفترم آمدم. جمعي از نيروهاي 
لشكر حفاظت ]سپاه پاسداران[ آمدند. برايشان صحبت كردم و تشويقشان نمودم2. دو نفر 

1- مراسم فارغ التحصيلی دوره چهارم دانشكده فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسين)ع( در محل ستاد كل سپاه پاسداران برگزار شد و آقای هاشمی 

از  جمعی  فارغ التحصيلی  مراسم  برگزاری  از  خرسندی  ابراز  ضمن  ايشان  مراسم   اين  در  كرد.  اهداء  آنان  به  را  نمونه  دانشجويان  و  استادان  جوايز 

دانشجويان سپاه پاسداران گفت: »ملت ما و شايد بسياری از مسلمانان جهان، تحقيقاً خوشحال می شوند و تقويت روحيه پيدا می كنند، وقتی می بينند 

كه فرزندان رشيدشان در ميدان های جنگ، آزمايش های خيره كننده ای را پشت سر گذاشته اند و امروز در ميدان های تحصيل و آموزش، گام های 

بلندتری را  بر می دارند. يك نقطه ضعفی كه احياناً ممكن بود در اين نيروی عظيم وجود داشته باشد، اكنون با اين حركات دانشجويی جبران خواهد 

شد. با همه وجود در اين دوران يازده ساله  انقالب، اهميت حضور نيروهای سپاه را در جامعه و كشور لمس كرده است. در بسياری از صحنه ها شاهد 

حضور چشمگير و موفق شما بوده، آن جايی كه انقالب در معرض خطر بود و از سوی دشمنان تهديد جدی می شد، شما پا به ميدان مبارزه گذاشتيد و 

از انقالب دفاع كرديد. شما  و پيشقراوالن ديگری كه در زمره شهدا به ملكوت اعلی پيوسته اند،  پا به ميدان گذاشتيد و خود جوش از آن دفاع كرديد 

و بدون هيچ  توصيه  و تكليفی از خارج وارد ميدان شديد و مسئوليت خود را به خوبی انجام داديد. هيچ كس نمی تواند نقش شما را در جنگ نابرابر 

منكر شود. نيروهای سپاه  در كنار نيروهای ارتش، به دفاع ازانقالب اسالمی پرداختند و هر قدر هم دشمنان شما گستاخ باشند، نمی توانند حماسه های 

فوق العاده عظيمی كه شما در صحنه های مختلف  آفريديد،  انكار كنند. كسانی كه در هيچ دانشكده نظامی دوره نديده اند و كسانی كه در هيچ ميدانی 

قبل از جنگ در نبردی شركت نكرده بودند و همه چيز را در ميدان های جنگ آموختند، حماسه هايی آفرينند كه نمونه های آن را در تاريخ نداريم.« 

رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب، 1390.

2- ايشان گفت: »يكی از اهداف استكبار جهانی و ضدانقالب اسالمی، آسيب رساندن به مجلس شورای اسالمی ، رياست جمهوری، نخست وزيری 
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جانباز قطع نخاعي آمدند. پول، مسكن، ماشين و سفر به خارج براي معالجه مي خواستند. 
كمكشان كردم، ولي نه در حد توقع. 

بنياد را داد  بنياد مستضعفان[ آمد. گزارش كار  آقاي ]محسن[ رفيق دوست ]رئيس 
و براي ورود اجناس خريده شده، استمداد كرد. آقاي ]قدرت اهلل[ 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. 
]آقايان ساو هالنگ و گوپی نات پی الی[ سفيران 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 مي كنند آماده حل 

مشكل اند. مصوبات كميسيون ها مطرح شد. 
شب آيت اهلل خامنه اي مهمان من بودند. درباره مسائل اقتصادي مذاكره شد. از روند 
نيروي هوايي سپاه در حد  ارتش، حدود كار  بوديم. مسائل سپاه و  كار، هر دو راضي 
ترابري و هوانيروز و مسائل نهاجا ]= نيروی هوايی ارتش[ ، سفر ايشان و سفر من در ايام 
تعطيلي عيد نوروز و مقر ايشان در عباس آباد يا منظريه يا جاهاي ديگر مطرح شد. حدود 

ساعت دوازده شب خوابيدم.

و شورای عالی قضايی بود و نيروهای حفاظت سپاه، با بيداری و هوشياری خود اين توطئه ها را نقش برآب كردند. اين مناطق پس از جماران كه مقر 

حضرت امام خمينی رضوان اهلل تعالی بود و قلب انقالب در آنجا می تپيد، حساس ترين نقاط كشور بود و يكی از اهداف استكبار جهانی و ضدانقالب، 

نابود كردن نيروهای كليدی و رهبری جامعه بود، اما با ايمان و هوشياری شما، آنها در توطئه های خود ناكام ماندند. دشمنان انقالب از آغاز نشان دادند 

كه شرورند و به حق خود قانع نيستند و درصدد از هم پاشيدن نظام و هدر دادن زحمات و تالش های اين ملت انقالبی هستند كه با مبارزات طوالنی خود، 

موفق شدند نظام طاغوتی را سرنگون و نظام اسالمی را برپاكنند.« ايشان به اعضای لشگر حفاظت سپاه پاسداران توصيه كرد كه با استفاده از روش های 

علمی با رموز حفاظت آشنا شوند و اين شغل مقدس را با همه زوايای خود بياموزند كه در اين راه برنامه های ورزشی - آموزشی جای خاصی دارد. 

رجوع كنيد  كتاب »هاشمی رفسنجانی، سخنرانی های سال 1368،« دفتر نشر معارف انقالب.
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دوشنبه 28 اسفند       21 شعبان 1410                       19 مارس  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 ]نماينده ايران در دادگاه الهه[ آمد. گزارش كار الهه را 
داد. درباره دعاوي كوچك با آمريكايي ها به تفاهم رسيده اند كه يك جا ختم و مصالحه 

شود و بحث درباره گروگان ها كمرنگ بوده است. 
جلسه شوراي نهضت سواد آموزي بود. براي يك اقدام ضربتي براي با سواد كردن 
از اهرم كوپن بسيج اقتصادي بحث شد. در قدرت  با استفاده  افراد بين 10 تا 35 سال، 

اجرايي 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 
قبول داشت كه در  فلسطين و آب سد فرات صحبت شد.  لبنان،  داشت. درباره مسائل 
آينده، روسيه مثل گذشته حامي آنها نيست و مشكل دارند. معتقد است مسأله ]ميشل[ 
عون، تا چند ماه ديگر حل مي شود. در اثر جنگ هاي داخلي ]لبنان[، ماروني ها ضعيف 
خود  براي  امتيازي  بايد  كه  گروگان ها  مشكل  حل  براي  مي خواست  كمك  شده اند. 
او همچنين درخواست  اسرائيل و كويت.  لبنان در  اسراي  مثاًل آزادي  لبناني ها گرفت؛ 

ادامه كمك نفتي را داشت. بايد مجلس تصويب كند؛ براي اقدام وعده دادم. 
عصر آقاي ]محمدحسن[ اختري سفيرمان در سوريه آمد. گزارشي داد و پيشنهادهايی 
در رابطه با لبنان وسوريه داشت. آقاي ]محمود[ واعظي ]معاون وزير امور خارجه[ آمد. از 
تالش هاي انگليس براي تجديد روابط و حل مسأله رشدي در جهت تأمين خواسته هاي 

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 
برف  آمدم.  خانه  به  شب  رفتند.  و  كردند  تماشا  فيلمي  عصر  بودند.   مجلس  در  ظهر 

شديدي مي بارد. 
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تمام  بودجه  بگويم، كار  نگهبان  به شوراي  تلفني خواست كه  بيات  ]اسداهلل[  آقاي 
شود. گفتم مجلس تصويب كند كه اگر چيزي بين مجلس و شوراي نگهبان حل نشد، به 

مجمع تشخيص مصلحت برود.

سه شنبه 29 اسفند       22 شعبان 1410                     20 مارس  1990

ديشب برف سنگيني به زمين نشسته است. در منزل بودم. بيشتر وقت به استراحت و مطالعه 
بيمارستان دزفول كمك  به  گذشت. آقاي ميرزاده اجازه خواست كه ده ميليون تومان 
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 
ترتيب  اطالعات[ گفتم  ]وزير  فالحيان  ]علی[  آقاي  به  است.  بازداشت كرده  دادستاني 

آزادي او را بدهد. 
ناهار خورديم. همسر  با هم  ياسر  بود. مهدي هم مهمان داشت. من و  عفت مهمان 
تا  است  وقت خواسته  ماموران،  از  يكي  كه  آورد  نامه اي  و  آمد  مرعشي  محسن  آقاي 

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 مي روم. در گزارش ها 
مسائل اختالفي بين شوروي و ليتواني باال گرفته است و به سوي درگيري پيش مي رود. 

انتخاب كردم.  چند نوع تقويم ]= سررسيد[ براي نوشتن خاطراتم آوردند. يكي را 
معموالً فهرستي از كارها، خاطره ها و مسائل مهم داخلي و خارجي هر روز را در صفحه 
همان روز تقويم مي نويسم؛ به اميد اينكه در آينده، دريچه اي به سوی تاريخ واقعي باشد؛ 

طبعاً خيلي مختصر است.



ضــمائم
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همه پرسی قانون اساسی ایران )۱۳۶۸(
نزدیک به ده سال پس تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۲ 
آذر ۱۳۵۸، امام خمینی)ره( در تاریخ ۴ اردیبهشــت ۱۳۶۸ )چهل روز قبل از درگذشت( 
در نامه ای خطاب به رییس جمهور وقت )آیت اهلل خامنه ای( 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 آیت اهلل مشکینی برعهده داشت.
سه ماه بعد، تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ 

مرداد ۱۳۶۸ به همه پرسی گذارده شد و به تایید اکثریت آرا رسید.

اعضای هیات
آیت اهلل علی مشکینی. ۱
آیت اهلل سید علی خامنه ای . ۲
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی. ۳
آیت اهلل حسن طاهری خرم آبادی . ۴
آیت اهلل محمد مؤمن قمی  . ۵
آیت اهلل ابراهیم امینی . ۶
مهندس میرحسین موسوی . 7
دکتر حسن حبیبی . ۸
آیت اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی . 9
حجت االسالم سید محمد موسوی خوئینی ها . ۱0
آیت اهلل محمد محمدی گیالنی . ۱۱
آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی . ۱۲
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آیت اهلل محمد یزدی . ۱۳
آیت اهلل محمد امامی کاشانی . ۱۴
آیت اهلل احمد جنتی . ۱۵
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی . ۱۶
آیت اهلل احمد آذری قمی . ۱7
آیت اهلل محمدرضا توسلی . ۱۸
حجت االسالم و  المسلمین مهدی کروبی . ۱9
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل نوری . ۲0

موارد همه پرسی 
این همه پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

ماده یک( در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
عبارت »مجلس شورای ملی« به »مجلس شورای اسالمی« تغییر می یابد. 

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، رسانه های 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 ۱09-۱0۸-۱07-99-9۱-۸9-۸۸-۸7-۸۵-70-۶9-۶۴-۶0-۵7-۵-
-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳0-۱۲۸-۱۲7-۱۲۶-۱۲۴-۱۲۲-۱۲۱-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱0
۱۳۵-۱۳۶-۱۳7-۱۳۸-۱۴0-۱۴۱-۱۴۲-۱۵7-۱۵۸-۱۶0-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱7۳-۱7۴ و 
۱7۵ اصالح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ 
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قرار می گیرد و اصوال ۱7۶ و ۱77 نیز به قانون اساســی اضافه می شود و کلیه اصالحات و 
تغییرات و جابه جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می گردد. 

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری 
بر اســاس اصل۱09 قانون 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 9 اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه ای به آیت اله مشکینی رییس شورای بازنگری 

قانون اساسی نوشته بودند:
»در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اســالمی مان را بدون سرپرســت رها کنیم. باید 
فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اســالمی 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 می کند. اگر مردم بــه خبرگان رأی دادند، 
مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند 
تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولّی منتخب 

مردم می شود و حکمش نافذ است.«
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در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده است:
- 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 قوی تر 

باشد، مقدم است. 

افزایش اختیارات رهبری 
یکی دیگــر از تغییرات عمــده قانون اساســی در جریان اصالحیه ســال ۱۳۶۸، افزایش 
اختیارات رهبری بود. در اصل ۱۱0 اولین 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 می آید، 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 ۱۱۰ افزوده 
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 همه پرسی.   

. نصب و عزل و قبول استعفای  رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی   
ایران. 

. 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 اصل۵7 قانون 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 می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله 
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رییس جمهور برقرار می گردد«.
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 می گردند. این قوا مســتقل 

از یکدیگرند«.
بدین ترتیب نه تنها والیت امر به والیت مطلقه بدل گشته اســت، مسئولیت هماهنگی میان 

قوا نیز از رییس جمهوری گرفته شده است.

افزایش اختیارات شورای نگهبان 
در اصل99 اولین 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 همه پرسی 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 شده است 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 

می زند.
همچنین با گزینه ای 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.

نمونه ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیراصل۴۴ قانون اساسی است. 
در حالی که قانون اساســی صراحتاً تمام صنایع ســنگین، بانک ها و شــرکت های عمده 
کشــور را دولتی اعالم می کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور 
بخشــنامه ای تحت عنوان تفســیر بر اصل چهل وچهارم 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 بین المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر )مجلس و قوه قضائیه( می پرداخت. 
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 ۶۸ و 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 پایان ســخنان رییس مجلس، حجت االســالم هاشــمي رفســنجاني، ربیس جمهوري 
اسالمي ایران پشــت تریبون مجلس قرار گرفت و ضمن ارایه برنامه دولت خود به معرفي 

وزراي پیشنهادي پرداخت. 
آقاي هاشــمي ابتدا گفت: براي ما یک نقطه تحولي اســت زیرا تا گذشته خیلي نزدیک، 
اینجا مي نشستیم و آقایان دیگري کابینه را براي معرفي مي آوردند و حال دنیا عوض شده 
و جور دیگري شده است و االن ما کابینه را براي معرفي آورده ایم، ولي احساس مجلسي 
بــودن از ذهن من هنوز، بیرون نرفته اســت و بحث هایي که مي کنــم حتماً یک مقداري 
شکل ریاست مجلس را خواهد داشت. به هرحال آقایان خودشان را آماده کنند که یک  
دفعه نمي شــود همه چیز عوض شــود. امیدواریم که این رابطه را بتوانیم در آینده حفظ 

کنیم و این احساس و عالقه همچنان محفوظ بماند.
رییس جمهوري ســپس ضمن گرامیداشت هفته دولت و همچنین سالگرد شهادت شهید 
رجایي و شــهید باهنر و ســایر کســاني که با آنها همراه بودند، اظهار داشت: امروز اولین 
کابینه پس از ارتحال وجود مقدس حضرت امام امت، رضوان اهلل تعالي علیه، مورد بحث 
قرار مي گیرد. خوشبختانه، مسایل مربوط به کابینه تا حدود زیادي براي نمایندگان محترم 
و مردم روشن است و بحث ها در یک نقطه تاریکي انجام نخواهد شد. من هم در ابتداي 
صحبت، وقت زیادي را نمي گیرم براي این که مي خواهم این وقت را براي وزرا محفوظ 
نگاه دارم که طبعاً در جلســه مورد بحث قرار مي گیرند و باید وقت بیشتري داشته باشد تا 

بتوانند از مطالبي که اینجا مطرح مي شود دفاع کرده و صحبت کنند.
آقاي هاشــمي رفسنجاني ســپس یادآور شــد که در مورد برنامه و همچنین معرفي وزرا 
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صحبــت خواهد کرد و افــزود: ترجیح مي دهم در مورد برنامــه االن صحبت نکنم. مگر 
ایــن که ببینم در خالل بحث ها آقایان مطلبــي مطرح کنند. به هرحال برنامه دولت عمدتاً 
متکي بر برنامه پنجساله است و با اطالعي که ما از برنامه پنجساله داشتیم سعي کردیم در 
همان چارچوب حرکت کنیم. و این هم چیزي اســت کــه باالخره مجلس باید تصویب 
بکنــد و مصوبه مجلس، مالک عمل قرار خواهد گرفت، طبعاً اگر نقدي هم براین برنامه 
باشد، این نقد را در جریان بحث هاي برنامه پنجساله، آقایان مطرح مي کنند و آنجا بحث 
مي شــود و مجلس هم رأي خواهد داد و حتي وقتي که امروز شما فعاًل به برنامه من رأي 
دهید معنایش این نیست که شما از خودتان سلب حق کرده اید که در مورد برنامه پنجساله 

اظهارنظر جدیدي بکنید.
آقاي هاشمي رفســنجاني آنگاه به معرفي وزراي پیشــنهادي پرداخت و ابتدا گفت: یک 
مقدماتــي پیش آمد تا ما به اینجا رســیدیم که مــن آنها را به طورکلــي و مختصر عرض 
مي کنــم:  اوالً یکــي از مباني تصمیم گیري براي من، اطالعات خودم بوده اســت و البد 
آقایــان قبول دارند که من به عنوان یک نفر آدم مطلع از وضع وزارتخانه ها و وزرا و امور 

کشور، در تصمیم گیري روي افراد مي توانم صاحب نظر باشم.
البته حرف من حجت کامل نمي شــود، اما به عنوان نظر مي تواند مورد توجه باشد و یکي 
از پشــتوانه هاي تصمیم گیري هاي خودم، این مســأله بوده است. البته به این اکتفا نکردم و 
کارهاي دیگري هم براساس یک مالک و معیارهایي که االن عرض مي کنم، انجام دادم.

اولین کار من مشــورت بود. من حاال نمي دانم در گذشــته، رؤســاي کابینه ها چه مقدار 
مشــورت مي کردند، اما در مورد خودم، مي دانم که مشــورت بســیار وســیع انجام شد، 
به خاطر شرایطي که داشتیم و بخصوص شرایطي که من داشتم. من از نمایندگان خواستم 
کــه ابراز نظر کنند و آنها به طور وســیعي ابراز نظر کردند. اکثر کمیســیون ها نظر دادند، 
جریان هاي فکري موجود در مجلس، که ســه جریان عمده هستند، روي افراد نظر دادند. 
البته ســه جریان که مطرح کردم، یکي از آنها جریان وسطي است که تعبیر خود آقایان، 
» جریان مســتقل« اســت، ولي دو جریان دیگر براي شــما روشن اســت. این آقایان نظر 
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دادند و هر ســه لیستي که آقایان دادند براي من قابل اســتفاده بود. خیلي از نمایندگان با 
مــن مالقات خصوصي کردنــد و نظر خود را ارایه کردند که تعــداد قابل توجهي بود و 
من آنها را یادداشــت کردم که ظاهراً یک مجموعه تاریخي اســت و اگر یک روزي بنا 
باشد منتشر شود، یک کتاب بسیار زیبایي خواهد بود. وزارتخانه ها، معاونین وزارتخانه ها، 
انجمن هاي اســالمي و کساني که بیرون از مجلس هســتند و به نحوي جنبه هاي سیاسي و 
کارشناســي دارند، اینها خیلي براي من نامه نوشــتند و من همه آنها را خواندم و از خالل 
آنها لیســتي اســتخراج کردم. همچنین با تعدادي از وزرایي که در کابینه بودند، صحبت 
کردم، با نخســت وزیر و رییس ســابق قوه قضاییه، آیت اهلل موسوي اردبیلي زیاد صحبت 
کردم. با ســایر دوســتان نیز مشــورت کردم و بیش از همه با مقام معظم رهبري مشورت 
کردم که براي من نظرات ایشــان، به خاطر حضوري که در دســتگاه هاي اجرایي داشتند، 
نه صرفاً از جهت رهبري، چون ایشــان بنا نداشــتند از جایگاه مقام رهبري در این مســأله 
شرکت کنند، بلکه از جهت اطالعات ایشان در مقام ریاست جمهوري بسیار باارزش بود 
و مشورت زیادي با ایشان داشتم و کمک زیادي به من فرمودند. این، مجموعه مشورت ها 
اســت که از آن یک لیســت درآمده است. البته در لیســت هایي که ما مي گرفتیم، خیلي 
روشــن، جهت گیري هاي سیاسي ملحوظ بود، البته این هم حق همه است، مخصوصاً حق 

نمایندگان. 
وي افزود: دو لیســت، جهت گیري هاي مشــخص داشت و آن لیست میانه، جامع تر به نظر 
مي رســید و این هم طبیعي اســت و برخالف انتظار من هم نبود. هر کسي، هر شخصي را 
قبول داشته باشد، باید پیشــنهاد کند، اما من از آقایان خواسته بودم مقداري هم خودشان 
را جاي من بگذارند دنبال افرادي باشند که مي خواهند کار کنند و با همه نیروهاي وفادار 

به انقالب در میدان عمل همکاري کنند.
رییس جمهوري ســپس گفت: من اگر بخواهم آن جــوري که خودم مي فهمم و اقتضاي 
مصلحت است  عمل کنم، طبعاً کساني که عالقمند به یک جریان هستند، حتماً  از لیستي 
که من ارائه کردم، راضي نمي شوند، چون آنها، پیشنهاد خودشان برایشان اعتبار و اهمیت 
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دارد، ولــي حتماً آقایان توجه دارند که از رییس جمهوري چنین توقعي نیســت که فقط 
به یک جهت توجه کند. مالکي که براي من در انتخاب افراد مهم بوده اســت، یکي این 
بود که ســوابق قابل قبولي از لحاظ کاري و فکري براي انقالب و من داشته باشند، یعني 
ســابقه خدمت قابل قبول و قابل اتکا در انقالب و یا قبل از انقالب داشــته باشــند. مالک 
دیگري که برایم بســیار اهمیت داشته اســت، آن بوده که ترکیب کابینه به گونه اي باشد 
کــه نمایانگر افکار موجود در نیروهاي وفادار به انقالب باشــد، چون من قطعاً بنا دارم در 
آینده از مجموعه نیروها اســتفاده کنم به دلیل اینکه افراد وابسته به دیگر جریان ها از میدان 
خدمت محروم نمانند و این نمي شود مگر این که کابینه یک حالت جامعیتي داشته باشد، 
البتــه کابینه من منحصر به وزرا نخواهد بود. ما یک مجموعه خواهیم داشــت، از معاونان 
سازمان هاي وابسته، تعیین مامورهاي ویژه، واگذاري اختیارات و شوراهایي که در کشور 
اســت که من در مجموع بنا دارم یک تعادلي در نیروهاي متصدي این سمت ها به وجود 
بیاورم که هر مقداري از آن ها را که در کابینه توانستم، آنجا انجام مي دهم و اگر احتماالً 
یک وقــت تعادل کابینه به هم بخــورد، آنجا جبران خواهم کرد، یعنــي به گونه اي عمل 
خواهم کرد که آن تعادل به وجود بیاید و همه نیروها بتوانند براي خودشــان جایي داشته 
باشند که در خدمت باشند. نحوه کار خود من هم همانطور که در مجلس عمل مي کردم، 
طوري خواهد بود که میدان را براي همه نیروها باز کنم و این تعارض ها را که کم وبیش 

وجود دارد، به همکاري ها تبدیل کنم.
نکته دیگري که براي من بســیار مهم بود، این بوده است که حالت وحدتي که در جامعه 
ما بعد از ارتحال امام امت بخاطر احســاس مســئولیت در مردم و مسئولین به وجود آمد، 

محفوظ بماند.
من مي خواســتم کابینه اي را معرفي نکنم که نشــانگرعدم وحدت و توجه به یک جریان، 
بیش از جریان دیگر باشــد. مي خواســتم این روحیه وحدت حفظ شــود و من مروج این 
روحیه باشــم که انشــاءاهلل امیدوارم در بحث هایش این جهت را کامــاًل رعایت کند. به 
هرحال وجود وحدت، سرمایه بسیار بزرگي براي ملت ما است و ما نباید اجازه بدهیم که 
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این روحیه با کار ما مخدوش بشود و این ها، چیزهایي بوده است که ما در نظر گرفتیم. 
آقاي هاشمي رفسنجاني سپس به معرفي تک تک وزراي پیشنهادي اش پرداخت و گفت: 
من به ترتیب لیســتي که نوشته ام اســامي آقایان وزرا را قرائت مي کنم: آقاي دکتر معین، 
به عنوان وزیر فرهنگ و آمــوزش عالي، انتخاب آقاي دکتر معین، به این دلیل نبود که ما 

از آقاي دکتر فرهادي ناراضي بودیم.
من از اول آقاي دکتر فرهادي را یک وزیر موفق مي دانستم. ایشان همیشه کار مي کردند 
و من هم به ایشــان عالقمند هســتم  و بعداً هم از ایشــان اســتفاده خواهم کرد اما دو ســه 
نکته بوده اســت که ما به آقاي دکتر معین رســیدیم. یکي نیازي است که ما االن به جذب 
چهره هاي علمي در دانشــگاه ها داریم. در این مرحله، مــا فکر مي کنیم آقاي دکتر معین 

بتواند در این قسمت موفق تر باشند.
نکته دیگر، همکاري با دانشــگاه هاي غیردولتي، مخصوصاً دانشــگاه آزاد اسالمي است. 
البته  با آقاي دکتر معین قرار گذاشتیم که هم دانشگاه آزاد اسالمي در چارچوب مقررات 
عمل بکند و هم ایشــان حمایت بکنند که ما بتوانیم از امکانات خارج از دولت در تربیت 
نیروها  استفاده مؤثر بکنیم. شما مي دانید که االن نیاز جوان ها به ادامه تحصیل و نیاز کشور 

به  نیروهاي متخصص خیلي بیشتر از آن چیزي است که ما االن در اختیار داریم.
شــما مي دانید که در برنامه ۵ ساله امکان اینکه دولت خودش بخواهد به تنهایي این نیازها 
را مرتفع کند، وجود ندارد و تحقیقاً این مسأله باید به امکانات خارج از دولت متکي باشد 
که ما راه هاي خوبي بحمداهلل داریم و در خدمت ایشان این کار را انجام خواهیم داد. در 
بقیه مسایل دیگر در دانشگاه ها من فکر مي کنم بین آقاي دکتر فرهادي و دکتر معین زیاد 
تفاوتي وجود نداشته باشد. ضمن این که قاعدتاً دوستان آقاي دکتر فرهادي با  دکتر معین 

هم کار خواهند کرد. 
بعد آقاي دکتر نجفي وزیر آموزش و پرورش است که ایشان را ابقا کردیم. البته کمیسیون 
مجلس موافق نبود و همچنین بعضي از دوستان خیلي خوب ما نیز در مجلس که من براي 
ســوابق آنها بخاطر همکاري هایي که در قبل داشــته ایم احترام بســیار زیادي قایل هستم 
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موافق نبودند، ولي مجموعه بررســي ها ایشان را در نظر من به عنوان مناسب ترین وزیر در 
این مسئولیت نشان داد و در این میان مشاورت با مهندس موسوي نیز نقش زیادي داشت.

مهندس موسوي در رابطه با اکثریت وزرا به من نظر دادند و در بعضي از موارد نظر ایشان 
با نظر من تطبیق مي کرد.

به هرحال مجموعه برداشت ها این بود که ایشان را هم موفق مي دانند و هم صالح و در این 
شرایط، جایگزیني براي ایشان نمي بینند و بنده هم ندیدم، ضمن اینکه بخشي از نیروهاي 
انقالبــي که هم در مجلس حضور دارند و هم در وزارت آموزش و پرورش هســتند، در 
حال حاضر، با ایشــان نظر مساعدي ندارند، ولي امیدوارم که ایشان رأي بیاورند و بعد از 
تأیید مجلس، آقایان با ایشــان همکاري کنند تا بتوانند این بار سنگین را که بزرگترین بار 
جمهوري اسالمي ایران به شمار مي رود، یعني تعیین تکلیف ۱۲ میلیون جوان و نوجوان و 

سوادآموزي که بخش دیگري از کار است، انجام دهیم.
آقاي فالحیان نیز به عنوان وزیر اطالعات، معرفي شــده است. البته من از آقاي ري شهري 
خواســته بودم که در کابینه بماند، اما ایشان قباًل تصمیم گرفته بودند که در کابینه نباشند. 
با مجموعه بررســي هایي که کردیم، مناسب ترین فرد به نظر ما آقاي فالحیان آمد، بخاطر 
ســوابق طوالني  اطالعاتي که ایشــان از اول انقالب تاکنون داشــته اند و با مسایل امنیتي 
کشــور، نیازها، تهدیدها و نیروهایي که دارند در این زمینه کار مي کنند، آشــنایي کامل 
دارند و شــاید یکي از مهم ترین ارکان وزارت اطالعات در گذشــته ایشان بود. از لحاظ 
صالحیت، بنده ایشان را از دوران طلبگي تا به امروز خوب مي شناسم و عالقه اي که ایشان 
به انقالب دارد و حاضر اســت در این راه جان بدهد، براي ما روشن است، مخصوصاً این 
اواخر بنده ایشــان را مســئول بازرســي ویژه فرماندهي کل قوا کرده بودم که نحوه کار 
کردن ایشان براي ما بسیار جالب بود. یعني یکي از کارهاي بسیار جالبي که در حوزه هاي 
فرماندهي کل قوا انجام مي شــد، کارهاي آقاي فالحیان بود و من اطالع ندارم که ایشان 
در پســت وزارت، آن کار قبلي را هم مي تواند انجام دهد یا نه، که این مســأله خیلي مهم 
اســت. در مورد ایشان مسأله اجتهاد را هم بررسي کردیم. آقاي فالحیان در آن حدي که 
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در قانون آمده اســت، صالحیت اجتهاد دارند و شخصیت هاي بزرگ حوزه، ایشان را در 
این حد که در قانون آمده است، تأیید کرده اند. ضمناً معاونان وزارت اطالعات هم بسیار 
ضروري مي دانســتند که در شرایط حاضر، کسي خارج از وزارت اطالعات به این سمت 
گمارده نشــود، زیرا در آن صورت ممکن اســت بخشي از نیروها از دست برود و در این 

شرایط از دست دادن نیروهاي اطالعاتي کار خطرناکي است.
آقاي خاتمي وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمي را نیز آقایان به خوبي مي شناسند. ایشان نیز 
ابقا شــدند و در این پست موفق هستند. در زمان مســئولیت ایشان، کارهاي زیادي انجام 
شده و سدهاي زیادي پشت سر گذاشته شده است و سنت شکني هایي که الزم بوده انجام 
شود، آقاي خاتمي انجام داده اند راهها را باز کرده اند، به هنر توجه زیادي شده و به  خیلي 
از چیزها که مشکل بوده است، در وزارت ارشاد توجه شده و ایشان کاماًل در وزارتخانه 
و امور مربوطه مسلط هستند و ما در بررسي هایي که کرده ایم کسي را مناسب تر از ایشان 
براي این کار ندیدیم، ضمن این که کمیســیون هم ایشان را تأیید کرد و در پیشنهادهایي 
کــه آقایان به من داده بودند، آقاي خاتمي چه از داخل مجلس و چه در خارج از مجلس 
مطرح بودند. در مجموعه مشــورت هایي که انجام شــد، مخالفتي با ایشان ندیدم، جز در 

موارد خاصي که نمي توان به آن زیاد اهمیت داد.
آقاي دکتر نوربخش براي وزارت امور اقتصادي و دارایي را نیز نمایندگان در مجلس به  

خوبي مي شناسند. و با افکار و سوابق ایشان آشنا هستند.
من از وزیر امور اقتصادي و دارایي که در گذشــته کار مي کرده اســت، ناراضي نیســتم 
و ایشــان را وزیر نســبتاً موفقي مي دانم که فردي کاري بود و ایشــان دنبال کارها خوب 
مي رفتند و در وزارتخانه مربوطه، تحوالت چشــمگیري به وجود آوردند و ایشــان هم از 
کساني است که در برنامه هاي اقتصادي ما مي تواند مفید باشد، اما در مجموعه مشورت ها 
و بررســي هایي که شــد، آقاي دکتر نوربخش را براي اجراي برنامه هایي که در دســت 
داریــم، اصلــح دیدم. مخصوصاً در برنامه ۵ ســاله که خودشــان در مجلس نقش زیادي 
داشتند و کاماًل مسلط هستند و کمیسیون برنامه و بودجه هم براي اینکه این برنامه پشتوانه 
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خوبي داشته باشــد، آقاي نوربخش را به من پیشنهاد کرد. البته کمیسیون امور اقتصادي و 
دارایي، آقاي ایرواني را پیشــنهاد کرده بود. ما بنا گذاشــته ایم که در بخش هاي اقتصادي 
و صنعتي یک هماهنگي به وجود بیاوریم، زیرا معلوم شــد که در دولت گذشــته به خاطر 
تعارض هایــي که وجود داشــته اســت، مملکت خیلي ضرر کرده اســت. چه گشــایش 
اعتبارهایــي که به تأخیر افتاد و چه کاالهایي که به خاطر همین مســایل دیر رســید و چه 
برنامه هایي که دولت تصویب کرد و به خاطر این مسایل اجرا نشد و ما از این ناهماهنگي 
خســارت زیادي دیدیم و براین اســاس یکي از کارهاي ما این بــود که در این بخش و 
بخش بازرگاني هماهنگي باشد. یکي از ادله انتخاب آقاي نوربخش هم همین نکته بوده 

که براي من اهمیت زیادي دارد.
اما راجع به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي شخص آقاي دکتر مرندي براي 
ما از عناصر محبوب، مســلمان، زحمتکش و قابل قبول اســت، اما مشــکالتي در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي وجود داشت. شــاید دلیل عمده آن، کمبود دارو، 
کمبود تســهیالت وکمبود اعتبارات بوده اســت، اما به هرحال مشــکالت جدي در این 
وزارتخانــه وجــود دارد که خــون تازه اي بایــد در رگ هاي آن دمیده شــود تا تحرک 
جدیدي به وجود بیاید. در بررســي هایي که صورت گرفت و با پزشــکان شناخته شده و 
با جریان هاي مختلف که مشــورت شــد، البته در مجلس درباره ایشان چیزي مطرح نشد، 
دکتــر فاضل را پیشــنهاد کردند، اما مي دانم که احتماالً در بحث ها ممکن اســت مطالبي 
مطرح شود که در مورد سایر وزرا هم ممکن است همین طور باشد که مثاًل فالن کس در 
آمریکا تحصیل کرده و باید در ایران تحصیل کرده باشد. آقایان نماینده یادشان باشد که 
خودشان را در شرایط زمان شاه بگذارند که چه کساني در آن زمان به آمریکا مي رفتند و 
تحصیل مي کردند وچه مقدار از آنها در اول انقالب به کشــور بازگشتند و این انقالب را 
کمک کردند. من با توجه به اینکه در سال هاي ۵۲، ۵۳، ۵۴ سفري به آمریکا و اروپا براي 
رسیدگي به نیروهاي اسالمي کردم، خیلي خوب اوضاع آنجا را مي دانم. بهترین نیروهاي 
ما در آنجا بودند، البته اگر نگوییم همه، اما بســیاري از آنها آمدند و در کابینه هم همیشه 
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بودند. از ریاســت کابینه گرفته تا خود وزرا از این تیپ بودند و صالحیت هاي خودشــان 
را اثبات کردند. به عقیده من این مســأله را آقایان باید سعي کنند به عنوان یک نکته منفي 
در بحث هایشــان نیاورند. چرا که ممکن اســت وقتي این نوع مسایل مطرح شود، جوانان 
ما برداشتشــان این باشد که مثاًل این آقا را از آمریکا آورده اند. و اطالع ندارند که اوضاع 
آن زمان چگونه بوده اســت. مثاًل در زماني که ما در ایران مبارزه مي کردیم، شهید دکتر 
بهشــتي در آلمان مبارزه مي کرد، آقاي دکتــر خاتمي در آنجا بودند، به هرحال آدم هاي 
خوب و بد در آنجا داشــتیم، همان طور که در ایران هم داشــتیم. آن موقع این مسأله اصاًل 
منفي نبود و من حاال هم آن را منفي نمي دانم، چرا که االن هم افرادي را ما براي تحصیل 
بــه  خارج مي فرســتیم و اینها پس از پایــان تحصیالت خود باید به عنوان ذخایر کشــور، 

بازگردند.
به هرحال جهات مثبتي که ما را به این مســأله رساند که آقاي فاضل را انتخاب کنیم اوال: 
مقام علمیشــان است. دو سه نفر که من به آنها اعتماد دارم به من گفتند ما مثل دکتر فاضل 
را در اروپا فقط یک نفر داریم شــخصیت علمي ایشــان قابل انکار نیست. در دانشگاه ها 
هم ایشــان شناخته شده هســتند و از نظر شناخت، تعهد و دلســوزي ایشان براي انقالب، 
مــن از تجربه خودم اســتفاده کردم و مهم ترین عامل نتیجه گیري مــن این بود در دوران 
جنــگ آنجایي که دکتر فاضل حضور داشــت، خیالمان راحت بود. ایشــان در جنگ و 
نجات مجروحان جنگ بســیار مؤثر بود، به  محض اینکه ایشان مي فهمید دشمن عملیات 
کرده یا ما مي خواهیم عملیات بکنیم، آنجا حاضر مي شــد و این خلوصي بود که ایشان و 
دوستانشان نشان مي دادند. ایشان هیچ وقت از حضور در جبهه ها و نجات جان مجروحین 
جنگي دریغ نداشــت و من حســابي تحت تأثیر ایشان بودم و نمي توانم بگویم فردي مثل 
ایشان، حزب اللهي نیست. به نظر من ایشان براي جذب نیروهاي علمي به دانشگاه ها و حل 
مشکالت فعلي بیمارستان ها مي تواند مؤثر باشد و من به همین دلیل ایشان را معرفي کردم.

آقاي مهندس غرضي را نیز آقایان مي شناســند و بارها به ایشان رأي داده اند و ایشان آراي 
باالیي داشــته اند. قبل ازانقالب در ســال ۴9 یا ۵0 ما با ایشــان در زندان آشنا شدیم و بعد 
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هم که برگشــتند تا االن خدمت کرده اند و هر کجا هم که بوده اند آنجا را آباد کرده اند 
و من به ایشــان پیشــنهاد بعضي از جاهاي دیگر را هم کردم اما ایشان گفتند اجازه بدهید 
کــه من طرح هایم را در وزارت پســت و  تلگراف و تلفــن کامل کنم از طرفي به نظر من 
ارتباطات در کشــور اهمیت زیادي دارد. و آقایان نیز در برنامه ۵ ســاله باید نسبت به این 

مسأله جدي باشند.
آقاي نژاد حســینیان مرد کارند، شــاید هیچ کس در مورد ایشــان حرفي نداشته باشد چرا 
که ایشــان عاشق کار براي انقالب و کشور است حتي آقاي نبوي که جایشان را به ایشان 
مي دهند بعد از این مســایل مجلس که آمد پیش من گفت: من یقین دارم که تا دو ســال 
آینده صنایع ســنگین جایــگاه واقعي خودش را با حضور آقاي نژادحســینیان پیدا کند و 
این قضاوت آقاي نبوي بود که آقاي نژاد حســینیان جاي او را در وزارت صنایع ســنگین 
مي گرفتند. من وقتي ایشــان را دعوت به کار کردم، ایشــان مي گفت که من عاشــق کار 
هستم و اگر بناي این است که من اگر بخواهم وارد کابینه بشوم وارد مسایل سیاسي بشوم 
بگذارید همین کارهایي را که دارم انجام مي دهم بکنم ایشــان یکبار دیگر به عنوان وزیر 
کار کردند و مجلس نیز از ایشــان راضي بود، اما بدلیل همین مسایل سیاسي، ایشان کنار 
رفتند و به عنوان معاون وزیر و مدیرکل کار کرد. به نظر من انتخاب الزمي اســت، آن هم 

براي صنایع سنگین که مي تواند براي مملکت سرنوشت ساز باشد.
آقاي نعمت زاده هم از دوســتان همیشــگي ما هســتند و اوایل انقالب من وقتي که براي 
حل مشــکل نفت به آبــادان رفتم و پیش از پیــروزي انقالب، ایشــان و دکتر قندي جزء 
جوان هایي بودند که بســیار براي مأموریت ما در آنجا کارســاز بودند، ما همانجا اینها را 
شناختیم. ایشان جوهر تحرک بودند و خیلي به کارهاي ما کمک کردند و بعد هم ایشان 
در دوران شــوراي انقالب و در دســتگاه اجرایي و در کابینه شــهید رجایي از همکاران 
خوب ما بودند. آقایان مي دانند که مجلس به ایشــان رأي داده اســت و بعد از این هم که 
ایشــان رفتند کنار، همیشه کار کرده اند. یعني ایشــان هرجا رفته، کار کرده است. بعضي 
از آقایان مي گویند که ایشــان موردي کار مي کند، ولي من این را قبول ندارم. نظر خود 
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من این اســت که ایشــان هم موردي کار مي کند و هم هماهنگ کننده خوبي اســت که 
مي تواند در این وزارتخانه مؤثر باشد. البته براي آقاي مهندس شافعي هم اشکال عمده اي 
در نظر ندارم. البته بیشتر نظراتي که از مجلس به ما رسیده بود و بعضي از آقایان مي گفتند: 
» وزارت صنایع نیاز به خون جدید دارد، یعني به خاطر طوالني بودن حضور ایشــان و خو 
گرفتن به شــرایط آنجا و افرادي که ا الن کار مي کنند و طبعاً کار آنها ادامه پیدا مي کند، 

انتظار تحولي از صنایع نباید داشته باشیم.
ما، در مجموعه مشــورت هایمان به این نظر رسیدیم که قطعاً از آقاي شافعي با تخصص ها 

و تجربه اي که دارند در کارهایمان استفاده کنیم.
به آقاي دکتر کالنتري وزیر کشــاورزي نیز آقایان مدتي پیــش رأي دادند، به برنامه هاي 
ایشان رأي دادند و در این مدت هم دنبال کارشان را به خوبي گرفتند. ما بررسي کردیم و 
دیدیم ایشان آن وعده هایي که به مجلس داده بودند، دارند دنبال مي کنند، اما هنوز موفق 
نشــده اند آن ها را به طور کامل اجرا کنند و آنها باید در طول برنامه ۵ ســاله اجرا شود. به 
هرحال طرح هایشــان بسیار قابل قبول است. من با فکري که ایشان براي کشاورزي دارد، 
امیــد تحول در این بخش را دارم. و امید خودکفایــي دارم و جابجا کردن یک وزیر که 
چند ماه، ولو مدت کوتاهي کار کرده باشد، در این شرایط صحیح نیست و آدم وقتي که 
مطالعه مي کند، مي بیند کســاني که مطرح مي شوند، چیزي اضافه برایشان ندارند و کمتر 
هم شاید داشته باشند و با توجه به سابقه علمي که ایشان دارد و آشنایي اي که پیدا کردیم 

انتخاب اصلح، این بود.
آقایان با چهره آقاي فروزش، وزیر جهاد ســازندگي نیز آشنا هستند، ایشان از مجلس هم 
رأي گرفتند. ما، از وقتي که جهاد را شــناختیم، فروزش را هم شناختیم، اصاًل قبل از این 
که جهادي تشــکیل شود، اینها سوختند تا این جهاد را تشکیل دادند. اینها گروهي بودند 
که پدر این نهاد محسوب مي شوند آشنایي من با آقاي فروزش بیشتر در طول جنگ بود 
من با توجه به حالتي که از ایشــان در قرارگاه ها و موقع عملیات و در موقع سنگرکني ها و 
کارهایي که مي شد مي دیدم، به  نظر خودم یک انسان وارسته، ممتاز و عالقمند به خداوند 
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و راه و هدف که مي ســوزد براي کار و آشــنا به امور جهاد هم هست و برنامه هاي خوبي 
هم دارد، مي دیدم. االن نیز اگر بخواهیم ترکیب را به هم بریزیم، به ویژه در بخش شیالت 
و صنایع روستایي و کارهایي از این قبیل،  لطمه خواهیم خورد. من، ایشان را مناسب ترین 
فرد در بین چند نفري که پیشــنهاد شده بود دیدم. کاش من مي توانستم پیشنهادها را براي 
آقایــان بخوانم. این کار را من نمي کنم، چون ممکن اســت بعضــي از آقایان افرادي را 
پیشنهاد داده باشند که منصوب نشده باشند و اینجا بگویند: »ما پیشنهاد اصلح دادیم«. اگر 
چنین مي کردم، شاید آن وقت خود شما تأیید مي کردید که من، انتخاب اصلح کردم. در 
این میان پیشــنهادهایي را که وجود داشــته است هر کسي ممکن است نپسندد. این، یک 
دید جامعي الزم دارد. قطعاً کساني هستند که افرادي را در نظر دارند که از نظر آنها، فرد 
اصلح هســتند، ولي آیا این مجموعه در نظر جامعه هم اصلح هست؟ در برابر همه مجلس 
هم اصلح اســت؟ در برابر همه مشــاورین که من با آنها مواجه بودم نیز اصلح است؟ این 
مســأله باید در نظر گرفته شود. بله براي هر جریاني، افراد و جریان هاي وابسته به خودشان 
مناســب تر اســت و شــاید اینها موردي صحیح هم باشد، اما براي کســي که همه چیز را 

مي خواهد به صورت مجموعه ببیند، شدني نیست.
آقاي مهندس محلوجي را آقایان خوب مي شناسند. ایشان سال ها در مجلس بودند و وقتي 
که در کار اجرایي بودند، من رفتم از کارشــان بازدید کردم. ایشــان یکي از اســتانداران 
موفق بودند. در مجلس، همیشــه افکار خوبي ارایــه مي دادند. در وزارت معادن و فلزات 
آقاي آیت اللهي از چهره هاي خوب نظام هستند. من خانواده ایشان را مي شناسم و به ایشان 
عالقمنــدم، ولي وزارت معادن و فلزات تالش بیش از این الزم دارد. ما باید روي معادن 
و فلزات خیلي حساب کنیم زیرا در دوره ده ساله آینده، سرنوشت کشور به میزان زیادي 
در این وزارتخانه باید تعیین شــود. به هرحال ما مطالعات زیــادي کردیم. هم برنامه هاي 
آقاي مهندس محلوجي را گرفتیم و هم همکاراني را که ایشــان مي خواهد دعوت به کار 
کند بررســي کردیم و سوابق شــان را هم مي دانســتیم. قباًل هم آقاي محلوجي در جریان 
تولید مهمات در یکي دو ســال اخیر کار اجرایي کرده بودند و ایشــان رابط من بودند با 
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صنایعــي که مهمات تولید مي کردند. ایشــان خیلي خوب در آن بخش کار کردند و من 
تحت تأثیر پشــتکار ایشــان قرار گرفتم و فکر مي کنم ایشان آنجا مفید باشد، ضمن اینکه 
آقاي آیت اللهي را هم بنده به عنوان یکي از چهره هاي خوب انقالب و یکي از همکارانم 

در آینده قبول دارم و با ایشان همکاري مي کنم.
آقاي آیت اللهي تا همین حاال که هنوز وزرا نیامده اند به شدت دنبال کارش است و مرتب 
با من تماس دارد. مشــکالت این وزارتخانه را مطرح مي کند، مثاًل: »فالن ماده نمي رسد، 

فالن ماده  گیر کرده است و آنجا اعتبار چه شده«.
کســي که در چنین شــرایطي نخواهد براي جانشین خودش مشــکلي باقي بماند انسان با 

ارزشي است که البته بعضي از وزراي دیگر هم همین کار را مي کنند.
وي افــزود: اینجا آقایان تذکر دادند که کمیســیون کشــاورزي، آقایــان دکتر کالنتري 
و آقاي فروزش را تأیید کرده اســت این درســت اســت. من بعضی جاها غفلتمی کنم، 

کمیسیون ها خیلي ها را تأیید کرده بودند و من فراموش مي کنم بگویم.
آقاي هاشــمي رفسنجاني سپس گفت: آقاي دکتر والیتي دیگر نیازي به تعریف و تمجید 
ندارند، ایشان را امام همیشــه در مراحل رأي گیري به گونه اي به مجلس توصیه مي کردند 
که »سیاســت ایشــان را ما قبول داریم. ایشــان بمانند اینجا«. این بار هم دیدید مقام معظم 
رهبــري هم ایشــان را تأیید کردند. بنده هم همین طوري هســتم، مــن علیرغم بعضي از 
انتقاداتــي کــه به وزارت خارجه و بعضي از آقایان دارم، البته هیــچ وزارتخانه اي بي انتقاد 
نیست در مجموع، وزارت خارجه را در شرایط مشکلي که ما در گذشته داشتیم که واقعاً 
حرکت در فضاي بین المللي در شرایط گذشته بسیار دشوار بود، با وضعي که ما داشتیم و 
با تهاجمي که ما به ارزش هاي غلط حاکم بر دنیا داشتیم آقاي دکتر والیتي خیلي زحمت 
کشیدند و االن هم ما به هیچ نحوي مصلحت نمي بینیم، خط سیاسي کنوني وزارت خارجه 

را تغییر دهیم و به همین دلیل وي را انتخاب کردیم.
آقاي مهندس ترکان را آقایان قباًل در مجلس نمي شناختند ولي اکثر آقایان با چهره ایشان 
آشــنا هستند. ایشــان، مدتي که در صنایع نظامي )ســاصد( کار کردند و واقعاً براي بنده 
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که حســابي با آنجا تماس دارم و دائماً اخبار آنجا را مي گیرم، آشــنا هستند و همین حاال 
هم به ایشــان گفتم که من باید روزانه در جریان امور آنجا باشم، چون مي دانم که چقدر 

اهمیت دارد.
آقاي ترکان را بســیار بسیار موفق و مسلط دیدم. مدیر بسیار نیرومندي است، ضمن اینکه 
من به طور طبیعي عالقمند بودم آنجا یک نفر نظامي، ارتشــي یا ســپاهي باشد، ولي به آن 
هدف نرســیدم. مایل بودم به گونه اي باشــد که ارتش و ســپاه با هم تفاهم کنند ســر این 
مســأله. رسیدن به این تفاهم مشــکل بود و من متأسفم که االن نظامي در آنجا ندارم، ولي 
آقــاي تــرکان مي توانند نظامي ها را راضي کنند، چون ایشــان کامــاًل در مدتي که آنجا 
بودند با مســایل و نیازهاي نظامي ها آشنا شدند و پشتیبان خوبي براي آنها مي توانند باشند 
و اهمیت صنایع نظامي، در مقطع » نه صلح – نه جنگ« ایجاب مي کند که ما االن دست 
به ترکیب آنجا نزنیم، چون عوض کردن یک مدیر در آنجا، معنایش این است که بعضي 
از طرح هاي حساس که ممکن است در یک لحظه براي ما سرنوشت ساز باشد در ماه هاي 
آینده آســیب ببیند، تأخیر پیدا کند و ما ایشــان را بهترین و مناسب ترین انتخاب دیدیم و 

جایگزیني هم براي ایشان نتوانستیم پیدا کنیم.
ما، فکر کردیم که ایشــان مدیر »ســاصد« بماند و خود ایشــان هم پیشنهادش این بود که 
»من را گرفتار کارهاي روزمره وزارت نکنید، بگذارید همان مدیریت را داشته باشم.« اما 
وقتي مجموعاً بررســي کردیم، دیدیم نمي شود و شرایط خاصي بود که ایشان ناچار بود. 

آنجا هم باشد و البته کار عمده ایشان همان مدیریت صنایع خواهد بود.«
آقاي شمخاني و آقاي جاللي نیز هر دو از آدم هاي بسیار خوب نیروهاي نظامي ما هستند 
و قطعاً آنها در آینده نیروهاي نظامي نقش خواهند داشت و عدم انتخاب آنها به هیچ وجه 

دلیل بي مهري نسبت به آنها نیست. خودشان هم مي دانند که اینجور نخواهد بود.
آقاي عبداهلل نوري را باز آقایان در مجلس مي شاســند البته ما ایشــان را از قدیم و از دور 
مي شــناختیم و بخصوص، من در مجلس با ایشــان آشنا شــدم، خصوصاً آن دوره اي که 
ایشان در کمیســیون برنامه و بودجه کار مي کردند، آقایاني که در دوره قبل بودند آقاي 
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نوري را خیلي خوب مي شناسند.
فکر آقاي نوري واقعاً قابل اهمیت است. یعني ایشان فکر سازماندهي دارند. برنامه ریزند، 
واقع بین انــد و یکــي از نیروهایــي کــه مي تواند در کابینــه به من خیلي کمــک کند در 
برنامه ریزي ها و کارها، آقاي عبداهلل نوري است که البته، من براي جاي دیگري ایشان را 
در نظر گرفته بودم که بعداً منتقل شد به این مسئولیتي که به ایشان محول شده است و اینجا 
هم بسیار جاي مناسبي است براي ایشان، آن هم با شناختي که از نیروهاي انتظامي دارد و 
ما، بعد از پذیرش قطعنامه و قبل از آن نیز مدت ها با ایشــان کار کردیم تا براي هماهنگ 
کردن نیروهاي نظامي و انتظامي برنامه ریزي کنیم. ایشان کار زیادي کردند. هفت، هشت 

ماه در این مورد کار کرده است.
من فکر مي کنم آقاي نوري مي توانند به کارهاي مربوط به مسایل تأمیني کشور سروسامان 
بدهنــد االن طــرح دارند و آماده هســتند براي ایــن کار که بعضي نیروهــاي انتظامي را 
سروســامان بدهند. خوب، ما تحقیقاً باید در تشکیالت نیروهاي انتظامي دست ببریم. آنها 
را هماهنــگ کنیم تا هماهنگ تر به میدان بیایند. ایشــان این هــدف را خیلي خوب انجام 
مي دهند. ضمن اینکه از آقاي محتشــمي هم بنده کاماًل راضي هستم علیرغم این تبلیغاتي 
کــه در دنیا راه انداختند که امیدواریم نماینده ها و ملت ما تحت تأثیر این سمپاشــي هاي 
دشــمنان ما قرار نگیرند، آقاي محتشمي یکي از نزدیک ترین دوستان من است، از سالها 
پیش، ایشــان وقتي که در سوریه بودند و مسایل آنجا را اداره مي کردند یکي از کارهاي 
مشــکل نظام بود، به خوبي از عهده برآمدند، ولي متأسفانه آسیب دیدند، مورد ترور قرار 
گرفتنــد که خوب مي دانید و دیگر نمي شــد آنجا بمانند. وقتي که ایشــان مي آمدند، ما 
مي گفتیم که شــما همین آســیب هاي جدي را هم که دارید، آنجا بمانید باز مشکالت ما 
را آنجا مي توانید حل کنید، چون خیلي خوب ایشان آنجا کار کرده بود. وزارت خارجه 
از ایشــان راضي بود. اینجاهم که برگشــتند. بنده خودم از مدافعین سرسخت ایشان بودم 
که بیایند در کابینه و در دوراني که ایشان در کابینه بودند، بنده از عملکرد ایشان ناراضي 
نیســتم، ولي آقاي نــوري را من براي شــرایط فعلي اصلح مي دانم که وزارت کشــور و 
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مخصوصاً مسایل امنیتي را بصورتي برنامه ریزي شده تر بتوانند اداره کنند.
آقاي محتشــمي هــم علیرغم این حرف هایي که دشــمنان ما مي زنند یکــي از همکاران 

صمیمي ما در آینده در تمام میدان ها خواهند بود و همراه کابینه کار خواهند کرد.
آقاي زنگنه را هم آقایان مي شناسند. بارها در مجلس به ایشان رأي داده اند. ایشان در جهاد 
موفق بودند. در وزارت نیرو هم موفق بودند. طرح هاي خیلي خوبي هم دارند. با طرح هاي 
ایشان مشکل انرژي ما حل مي شود و ایشان نیازي به تعریف زیاد و معرفي کردن ندارند. با 
وضعي که ما قباًل به ایشان رأي دادیم، االن هم آقایان رأي خواهند داد. تا این کار خوبي 
را که االن دارند بتوانند اداره کنند و من در برنامه هاي ایشــان امید نجات مسأله انرژي را 

در کشور دارم.
آقاي کمالي که حاال او را به عنوان وزیر کار معرفي کردیم، باز در مجلس نیازي به معرفي 
ندارند. آقاي ســرحدي زاده را من به این دلیل که مریض هستند و توان این کار سخت را 
و مخصوصاً کاري را که بر قلب فشــار وارد مي کنــد، ندارند انتخاب نکردم گرچه خود 
ایشــان شاید عالقمندند که با همین حال مریضي که دارند، کارشان را ادامه دهند ولي ما 

مصلحت ندیدیم.
آقاي سرحدي زاده از دوستان دوران زندان من است و من در زندان با ایشان خو گرفتم، 
بیرون از زندان هم در این مدت همیشــه من به ایشــان عالقمند بودم و حاال هم عالقمندم. 

قطعاً ایشان یکي از همکاران نزدیک من خواهند بود.
ایشــان حتماً باید یک مدتي اســتراحت کنند و با این وضعي که االن دارند، دکترها هم 

موافق نیستند که فشار روحي داشته باشند لذا ما آقاي کمالي را انتخاب کردیم.
من با آوردن آقاي کمالي یک نقطه ضعفي که همیشه در کابینه بود را نیز برطرف کردم.

بد بود که قشر کارگر ما که یکي از مهم ترین اقشار ما هستند، علیرغم داشتن افراد صالح، 
در کابینه حضور نداشــته باشــند. البتــه وزراي ما همه طرفدار کارگرهــا بودند و اینطور 
نبود که وزراي ما با منافع کارگرها درگیر باشــند. آقاي ســرحدي زاده از لحاظ روحیه 
کارگري، کمتر از آقاي کمالي نیســت.اما این عنواني اســت که شما آقاي کمالي را در 
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مجلس با آن مي شناسید.
آقاي کمالي، افکارش قابل قبول اســت. مترقي اســت، دلسوز است و آشناست و مسایل 
کارگــري را مي داند و با خانه کارگر که یکي از نهادهاي خوب بعد از انقالب اســت و 

همیشه در خدمت کارگرها بوده و در خدمت نظام بوده است هماهنگ است.
از لحاظ تعهد و مســایل دیني هم باز آقایان ایشــان را مي شناســند. من خیال مي کنم که 
حضــور آقاي کمالــي در کابینه ما، براي نشــان دادن عالقه ما به کارگرهــا و منافع آنها، 
مي تواند عالمت خوبي باشد، ضمن اینکه بقیه وزرا و خود بنده هم همین روحیه را داریم.

به آقــاي مهندس کازروني نیز آقایان مکرر رأي داده اید. من ایشــان را دعوت کردم و با 
ایشــان صحبت کردم. ایشان طرح بسیار خوبي براي مسکن دارند که خودشان طراح آن 
هســتند. که انشاءاهلل بتوانیم فکر ایشــان را خوب آماده بکنیم که بتوانند مصالح و زمین و 
زیربناســازي را کامل بکنند، که مي توانند و آن طور که من کار ایشــان را دیدم در غیر از 
تهران، مســایل مسکن را مي توانند در سراسر کشــور حل کنند و دریغم آمد که ما بیاییم 
حــاال بخاطر آن که خون تازه اي توي این رگها بدمیم، این برنامه خوب را بهم بزنیم. من 
در گذشــته از کار ایشان با اطالعاتي که داشتم، راضي هستم و امروز هم که االن حرف 

مي زنم به برنامه ایشان امیدوارم و انشاءاهلل کارشان را انجام مي دهند.
من با آقاي آقازاده وزیر نفت، قبل از اینکه وزیر نفت بشوند آشنا بودم و کارهاي ایشان را 
مي شناختم. ایشان داراي جوهر فعالي است. آدم بسیار جوهرداري است، ولي نقطه قوت 
ایشــان در جریان آسیب هایي که به صنعت نفت آمد، روشــن شد. البته ممکن است االن 
کســاني بنشینند اینجا و آنجا بگویند اشــکاالتي االن در صنعت نفت وجود دارد. مثاًل در 
ایــن مدت حفاري چه جوري بوده، یا در این مدت پذیرش گاز چه جور بوده، یا در این 
مــدت، مناطق نفتي چه بود، و حرف هایي دارند ولــي اصاًل توجه ندارند که آنجا جنگ 
و بمباران بود و مهم ترین هدف دشــمن هم صنایع نفت بود. یعني همه همت دشــمن این 
بود که یک جایي پیدا بکند که پاالیشــگاهي یا یک نیروگاه برق، یا یک تلمبه خانه را یا 
یک چاه را یا یک تصفیه خانه را یا ام – جي ال – و هر چه ما داشــتیم را نابود کند. شــما 
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دیدید که تا اصفهان هم مي آمد و تأسیسات نفتي را مي زد و تهران هم مي آمد، تأسیسات 
مربوط به نفت را مي زد.

در این موقعیت، این چند سال، ایشان جریان نفت را حفظ کرد و به طور عادي هم فروش 
ما را در حد سهمیه اوپک و هم مصرف داخلي را در حد اعالم شده حفظ کرد. این خیلي 
کار باالیــي بود. ما نباید از اینها غفلت کنیم. اینهــا خوب یک کارهایي بود که در زمان 
جنگ نمي شــد به  راحتي بکنیم. آن کارها را برنامه ریزي کردند و برنامه ریزي مخصوصاً 
در باب گاز و پتروشیمي و اینها که ما االن داریم، به نظر من رضایت بخش است. یکي از 

کارهاي مهم هم برنامه پنجساله ما است که من ایشان را در این مورد هم موفق مي دانم.
به آقاي مهندس ســعیدي کیا هم آقایان رأي داده انــد و هم مي دانند در وزارت راه تا آن 
حدي که ما امکانات دادیم، ایشــان خیلي خوب کار کرده اســت. البته وزارت راه از آن 
جاهایي است که هر وقت بودجه کم مي آید، از وزارت راه کم مي کنند. به خاطر این که 
سروصدایش کم نمي شود، ولي نیاز زیادي ما داریم به کارهاي زیربنایي آقایان باید انجام 
بدهند و با توجه به تجربه اي که ایشان دارند و همکاران خوبي که دارند من خیال مي کنم 

زیاد مناسب نبود که ما به ترکیب این وزارت خانه دست بزنیم. 
آقــاي وهاجي بــراي وزارت بازرگاني انتخاب شــده اند. ایشــان از عناصري اســت که 
ســال ها است که در وزارت بازرگاني کار مي کنند. ما در جریان سیاست گذاري که امام 
به شوراي سیاست گذاري محول کردند و سیاستي را تنظیم کردیم، با آقاي وهاجي بیشتر 
آشنا شدیم. من دیدم ایشان یک انسان متخصص متعهدي است که وقتي که دید نظر امام 
و نظر کساني که امام تعیین کردند، این سیاست است، بدون توجه به ضررهایي که از این 
ناحیه به ایشــان رســید، وظیفه اش را به عنوان وظیفه دیني انجام داد و سیاست هاي موجود 
بخش بازرگاني را من خیال مي کنم آقاي وهاجي بهترین کســي اســت فعاًل در وزارت 

بازرگاني که مي تواند انجام دهد.
از بیــرون وزارت بازرگاني ممکن بود ما افــرادي را به آنجا ببریم، حاال یک مقدار ضربه 
مي خوردیم تا آنها را آشنا کنیم. االن وضعي نیست که ما بازرگاني مان را بخواهیم اینقدر 
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جدي نگیریم و ثانیاً هماهنگي که ایشــان با سایر بخش هاي مربوط به بازرگاني دارند هم 
بــراي من تأیید خوبي بود که ما روي ایشــان تصمیم گرفتیم و من امیدوارم با برنامه هایي 
که خودشان تنظیم کردند و ما هم تأیید کردیم، بتوانند خدمتي بکنند به بخش بازرگاني 

که االن یکي از مشکالت ما در رابطه با مردم است.
آقاي شوشــتري که به عنوان وزیر دادگستري تشــریف آوردند. آقایان در مجلس ایشان 
را خوب مي شناســند، حتي بهتر از من ایشان را مي شناسند. ایشان همیشه اینجا با رأي باال 
به عنوان عضو هیأت رییســه در مجلس انتخاب مي شد. مشي مستقل ایشان که تحت تأثیر 
جریانات نبودند، براي من جالب است. البته ایشان از طرف ریاست قوه قضائیه طبق قانون 

اساسي باید پیشنهاد بشوند، و ما استقبال کردیم.
آقاي شوشــتري مدتي است که در خود دستگاه قضایي کار مي کنند. با مجلس هم آشنا 
هســتند و از لحاظ علمي و روحي هم ایشــان را مي شناسید و دیگر نیازي به تعریف براي 

شما نمایندگان ندارند. 
رییس جمهوري آنگاه اظهارداشت: حاال دیگر بقیه کار به شما مربوط است. من به شما هم 
نمي توانم بگویم که به  رأي من فقط اعتماد کنید. شما رأي دارید. رأي هم که دادید پیش 
خداوند مســئولید. باید جواب را به پیش خداونــد هم بدهید. نمي توانید برخالف رأي تان 
چیزي را بگویید و یا چیزي را امضا بکنید. از شــما هم توقع بیش از این ندارم. ولي فقط 
از شما خواهش مي کنم که خودتان را در موقع بحث ها و رأي ها جاي من بگذارید، یعني 
فکر نکنید که شــما عضو یک مثاًل جریان هستید، شــما در یک مجموعه هستید که باید 
یکپارچه فکر کنید. االن مصلحت نظام این اســت که من یک کابینه کاري تشکیل دهم. 
بعضي از آقایان در بحث هایشــان خواهند گفت این کابینه به اندازه کافي سیاســي نیست. 
شــما هرچه مي خواهید من خودم سیاسي هســتم. از آن اولي که سیاست و مبارزه در این 
مملکت پیش آمد، ما بودیم و تا آخر عمر هم هستیم. من واقعاً حجت را براي خود تمام 
شــده مي بینم که علي رغم فشارها و مشــکالت این مجموعه را که بنظر من اصلح هستند 
انتخاب کرده ام و اصوالً در این مقطع و در دهه بازســازي ما نیازي به کابینه کاري داریم 
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که من این مجموعه معرفي شده را کارساز مي دانم 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 مشــورت هایی که با آنان داشــتم، هیچ  حرف 
تازه ای  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 آن ها را مطرح نکردند.
آقای هاشمی سپس اظهار داشت: ما در مشورت هایمان تمام مطالب آقایان را شنیده بودیم 
والبته، این استدالل ها ممکن است برای  خود آقایان قانع کننده باشد، ولی من بین خودم 
و خداوند بنا گذاشــته ام 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: مسئله ای که بسیاری از آقایان به آن اشاره داشتند، توجه به 
برنامه ریزی بود، گرچه می دانیم، برنامه هایی که وزرا ارایه می دهند. برنامه اجرایی نیست، 
بلکه باید در قالب بودجه ساالنه یا برنامه ۵ ساله تصویب شود و به اجرا درآید. وزرا، آمال 
و آرزوها و ایده های خود را در این برنامه ها ارایه می دهند که در حد سیاســت های کلی 
اســت که در مجلس تصویب شده است و به تأیید شورای سیاست گذاری که امام آن را 
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تعیین کرده اند، رسیده اســت، ولی حتی اگر  شــما این برنامه را می پسندیدید، باز هم باید 
در قالب برنامه ۵ ســاله قرار می گرفت ، گفتم که برنامه های کاری، باید براساس برنامه ۵ 
ســاله تصویب شود، چنان که این مسایل از برنامه ۵ ســاله 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 گفته ام: »این کابینه، کابینه کاری اســت، کاماًل 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، برنامه های 
ســاالنه کشــور، به میزان۵0 تا ۶0 درصد 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  
انتخابیه شــان 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 ۴ تا ۵ وزیر 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 ۱۳ میلیون دانش آموزی که از چند هفته دیگر به 
مدارس می روند، 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 اعــالم کرد: من، طرفدار بحث های نمایندگان هســتم ولی اینکه به عنوان 
نمونه اگر ۳0  درصد 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 

نمی دادند 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 ۳0 درصد 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 می کنم 

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 کاًل به رأی مجلس 
احترام بگذارم و اگر شــما رأی ندادید، بالفاصله وزیر دیگری انتخاب می کنم، ولی باز 
می دانم 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 
می کنم، 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 ۴ ســاله است و 
باید بیشــتر دقت کرد.« ولی من معتقدم که این، جنبه مثبت دوره کنونی است، زیرا افراد 
می تواننــد 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، می توانید 
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 کارت ها 

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 اســالمی رأی داد، من هم در کنار رأی آن باشــم و آن را بپذیرم تا ان شاءاهلل به 

خوبی با هم همکاری کنیم.
وی ســپس یادآور شــد: افرادی که بــا دکتر والیتــی مخالفت کردنــد، گفتند که رأی  
می دهنــد، 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 کلي اعالم شده دولت 
سازندگي

مقدمه
دولت جمهوري اســالمي در شــرایط و وضعیتي کار خود را شــروع مي کند که تفاوت 

آشکاري با مراحل پیشین معرفي دولت ها دارد.
۱ – مهم ترین تفاوت فقدان پر حســرت رهبر کبیر انقالب اســالمي حضرت امام خمیني 
)قدس سره الشــریف( است. در دهه نخســت انقالب به  روشني شاهد بودیم که حضور و 
کالم و نگاه امام دشوارترین مسایل را به آساني حل مي کرد و سخت ترین شرایط را آسان 

مي نمود و آفتاب مهر و وحدت را برانقالب و ملت مي تاباند.
امــروز، او از میــان ما رفته اســت اما میراث گرانقــدر او یعني انقالب اســالمي و نظامي 
جمهوري اسالمي ایران استحکام و ثبات تمام یافته، و »فاستوي علي سوقه، یعجب الزراع 
لیغیظ بهم الکفار و عداهلل الذین آمنوا و عملواالصالحات منهم مغفرةٌ و اجراً عظیما )سوره 
فتح آیه ۲9(، شــگفتي و نشاط دوســتداران انقالب اسالمي جلوه کرد و خشم استکبار و 
قدرت هاي سلطه گر برافروخته شده، وعده خداوند متعال تحقق یافته. انقالب مثل درخت 
تناوري بر پایه خود اســتوار ایســتاده و مغفرت و رحمت و اجر عظیــم خداوند نثار امت 

اسالمي شده است.
۲ – اصالحیــه قانــون اساســي که با حکــم ۴ اردیبهشــت / ۶۸ امام خمیني قدس ســره 
به تصویب شوراي محترم بازنگري قانون اساسي رسید و ملت بزرگ ایران در همه پرسي 
ششــم مردادماه ۶۸ بدان رأي قاطع داد، گره ها و ابهامات قانوني موجود در اداره کشــور 
را گشــوده و برطرف کرده اســت. تمرکز در رهبري کشــور، تمرکز در قواي مجریه و 
قضاییه، دســتاوردهایي هستند که به همت امام بزرگوار و تالش موفق شوراي بازنگري و 
اراده عظیم مردم در همه پرســي قانون اساســي حاصل شده است. اصالحیه قانون اساسي 
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ثمره یک دهه تالش و تفکر در اداره امور کشــور اســت که مهم ترین نقش را در پیشبرد 
اهداف انقالب اسالمي و توسعه ملي کشور خواهد داشت.

۳ – همدلي، همراهي و همزباني که امروز تمامي مســئووالن و مردم رشــید ایران از آن 
بهره ورند  امري بســیار امیدوار کننده و نشــاط انگیز اســت. حضرت امام در وصیت نامه 

الهي–سیاسي خویش اشاره کرده اند که:
»بي تردید رمز بقاء انقالب اسالمي، همان رمز پیروزي است و رمز پیروزي را ملت مي داند 
و نســل هاي آینــده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلــي آن انگیزه الهي و مقصد 
عالي حکومت اسالمي و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه براي همان انگیزه 
و مقصد« است گویي مردم رشید و هوشمند کشورمان دریافته اند که فقدان جانگداز امام 
را تنها با وحدت کامل و همگي همبستگي ملي و پایداري بر آرمان هاي او مي توان تحمل 
نمود. امروز، ما شــاهد دریاي حضور مردمیم. حضوري پرنشــاط و امید انگیز، همدلي و 

وحدتي که راه دولت را روشن و پرتوفیق مي نماید.

مباني برنامه دولت
دولت جمهوري اســالمي ایران برنامه خود را – برنامه ۲۲ وزارتخانه – با توجه به مباني و 

موارد ذیل تنظیم نموده است.
۱ – قانون اساسي

ریاســت جمهوري و رییس قوه مجریه براســاس اصل یکصدوســیزدهم قانون اساســي 
مســئوولیت اجراي قانون اساســي را برعهده دارد و در سوگندنامه ریاست جمهوري که 
در اصل یکصد و بیســت و یکم بیان شده اســت ریاست جمهوري به عنوان پاسدار قانون 

اساسي سوگند یاد مي کند.
قانون اساسي جمهوري اسالمي در موارد متعددي دولت را موظف به انجام وظایف معین 

نموده است از جمله:
الف: در اصل سوم ۱۶ وظیفه مشخص براي دولت تعیین شده است.
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ب: در اصل نهم »آزادي و استقالل و وحدت و تمامیت ارضي کشور از یکدیگر تفکیک 
ناپذیر« و این امر به عنوان وظیفه دولت و آحاد ملت معین شده است.

ج: در اصل بیست و یکم دولت موظف شده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت 
موازین اسالمي تضمین نماید.

د: در اصل بیســت و هشــتم دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، 
براي همه افراد امکان اشــتغال به کار و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد نماید. 
به بیان دیگر ریاست جمهوري و دولت مجري و پاسدار قانون  اساسي خواهند بود، و این 
قانون از رییس جمهور و دولت انجام وظایف مشــخصي را خواســته است که دولت آن 

موارد را به عنوان مبناي کار و برنامه خود در نظر گرفته است.
۲ – وصیت نامه الهي – سیاســي امام خمیني )قدس ســره الشــریف(. امام عزیز با »دلي 
آرام و قلبــي مطمئن و روحي شــاد و ضمیري امیدوار به فضل خــدا« از میان ما رفت. اما 
آرمان هــاي واالي خود را به صــورت میراثي بس گرانبها براي ما نهــاد، وصیت نامه امام 
راهنماي عمل این دولت و همه دولت هاي نظام جمهوري اســالمي خواهد بود. در یک 
کالم پایداري برارزش هاي اسالمي و پاي بندي به آرمان بلند امام تکلیف شرعي و قانوني 

و انقالبي دولت است.
۳ – سیاســت هاي کلي نظام که براساس بند اول اصل یکصدودهم قانون اساسي از جمله 
وظایف و اختیارات رهبري اســت، ارتباط مســتقیمي با برنامه کار دولت دارد. به موجب 
این اصل مقام رهبري سیاست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران را پس از مشورت با 
مجمع تشخیص مصلحت معین مي کنند و عالوه برآن نظارت برحسن اجراي سیاست هاي 

کلي نظام برعهده ایشان است.
برنامه کار دولت با تبعیت از سیاست هاي کلي اي تنظیم خواهد شد که مقام معظم رهبري 

تعیین مي کنند.
۴ – نخستین برنامه پنجساله جمهوري اسالمي ایران

ایجــاد تحول در روندهاي نامطلوب اقتصاد در حال توســعه اي که ســالها درگیر جنگ 
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تحمیلي بوده و براثر آن به  رکود کشــانده شــده است، نیازمند تفکري عمیق و همه جانبه 
و در نتیجه تدوین یک برنامه ســازگار و منسجم است، در شرایط حاضر اگر به مشکالت 
اقتصادي به طور جامع االطراف نپردازیم ممکن اســت چیزي جز اتالف منابع عاید کشور 
نشــود. نحوه برخورد و تفکري که به بررســي مشــکالت مي پردازد و اهداف را با توجه 
به منابع و امکانات محدود درجه بندي مي کند و مســیر حرکت را به سوي اهداف مطلوب 

تبیین مي نماید.  تفکر برنامه اي است.
برپایــه همین باور با تالش دولت آقاي مهندس میرحســین موســوي و نمایندگان محترم 
مجلس شــوراي اسالمي نخستین برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران تدوین و آماده تقدیم به مجلس شده است. این برنامه که ثمره کار و  تالشي 
موفقیت آمیز اســت، با عنایت به سیاست هاي کلي بازســازي اقتصاد کشور تعیین شده از 
ســوي شوراي سیاســت گزاري بازسازي – تدوین شده اســت و خط مشي و چهارچوب 

فعالیت دولت را در پنجسال آینده مشخص مي سازد.
برنامه کار وزرا هماهنگ با جهت گیري هاي کلي برنامه پنجساله است و تحقق اهداف آن 

را وجهه همت خواهد ساخت.

خطوط کلي برنامه دولت

۱ – سیاست هاي فرهنگي، آموزش و پرورش و پژوهش
۱-۱: توسعه فرهنگي

فرهنگ به عنــوان زیربناي انقالب اســالمي، مفصل مابین بخش هــاي گوناگون زندگي 
اجتماعي و اقتصادي و جو محیط برکل جامعه و عامل و وســیله ارتقاء مستمر جامعه، در 
برنامه هاي دولت مورد توجه کامل اســت. دولت براین باور اســت که توسعه اقتصادي و 
اجتماعي، ارتقاء آگاهي هاي سیاســي و تقویت بنیه هــا و بنیادهاي صنعتي و دفاعي بدون 
توســعه فرهنگي امکان پذیر نیســت، نه تنها باید بعد فرهنگي را در توسعه اقتصادي لحاظ 
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کرد بلکه باید به بعد توسعه فرهنگي به عنوان یک امر مشخص و مستقل و موجد و گسترش 
دهنده هویت اسالمي امت توجه داشت و موکداً در احیاي فرهنگ و ارزش هاي اسالمي 
در روابط اجتماعي کوشید و به  رشد آنها کمک کرد. در برنامه توسعه فرهنگي، همگاني 
کــردن فرهنگ و اجتناب از دولتــي نمودن امور فرهنگي در ضمن اعمال سیاســت هاي 
نظارتي، مورد توجه اســت. عالوه براین دولت به گسترش مبادالت و همکاري هاي قابل 

استفاده بین المللي و تقویت همبستگي اسالمي در جهان مي اندیشد. 

2-۱: تعلیم و تربیت 
دولت به اهمیت تعلیم و تربیت از پایین ترین سطوح تا عالي ترین مراحل، هم در انتقال هم 
در حفظ و حراســت ارزش هاي فرهنگي و تمدني اسالمي و انقالب اسالمي واقف است. 
دولت کوشش خواهد کرد تا کودکاني که به سن دبستان مي رسند بالفاصله وارد مدرسه 
شــوند و برخیل افراد الزم التعلیمي که درســن قانوني نمي توانند به مدرســه بروند افزوده 
نشود. در این زمینه سوادآموزي را به گونه اي سازمان خواهد داد که انشاءاهلل در سال هاي 
آینده کودک و نوجوان بي ســواد نباشــد و یا کمتــر با این گروه برخورد شــود. تربیت 
معلمــان صاحب صالحیت و ارتقاء ســطح فعالیت هاي علمي و آموزشــي مراکز تربیت 
معلم مد نظر اســت. هم چنین دولت کوشش خواهد کرد که در زمینه تغییر نظام آموزش 
و پرورش به نتیجه اي قابل اجرا دست یابد. در زمینه آموزش عالي گسترش کٌمی همراه با 
توجه به کیفیت مورد توجه قرار مي گیرد. جوانان کشور ما از مستعدترین جوانان هستند و 
باید کوشــش کرد تا هیچ استعدادي که مي تواند به دانشگاه یا مراکز عالي آموزش فني و 

صنعتي راه یابد، به خاطر کمي امکانات فردي یا اجتماعي، به هدر نرود. 

۳-۱: تحقیقات بنیادي
همگامي آموزش و پرورش در تمامي ســطوح مي تواند به توســعه فرهنگي و اقتصادي و 
اجتماعي واقعي مدد رســاند که مبتني برتحقیق خودي و نه تقلید صرف از دستاوردهاي 
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علمــي وفرهنگي بیگانه باشــد. بنابراین دولت بــراي تحقیقات بنیــادي و پایه در تمامي 
زمینه ها، خصوصاً علوم پایه و علوم انســاني و مباني تکنولوژي پیشرفته اهمیت قایل است 

و امکانات الزم را براي شروع و توسعه آنها به کار خواهد انداخت.

4-۱: احترام به قانون
تربیت کلیه افراد و آحاد کشور باید به گونه اي سامان یابد که احترام به قانون و ملتزم بودن 
به اجراي دقیق و صحیح آن به صورت عادت درآید و قانون شــکني عیب و نقصي عظیم 
تلقي گردد. دولت براي انجام این مهم در قلمرو وظایف خود پیشقدم خواهد بود و براي 

مردم نیز برنامه هاي آموزشي قابل اجرایي را تنظیم خواهد کرد.

5-۱: امور جوانان
جوانان در کشور ما از لحاظ کمي و کیفي امید آینده اند. خوشبختانه جوانان و نوجوانان 
ما، گروهي هســتند که یا در متن فرهنگ طاغوت بیش از چند ســالي زندگي نکرده و یا 
اصاًل هنگامي چشــم به جهان گشــوده اند که کشــور از نعمت آزادي و فرهنگي اسالمي 
برخوردار بوده است. در استعداد بالقوه آنها نیز دشمن و دوست همداستانند. از این نیروي 
ســالم و دســت نخورده و آماده تربیت و خالق باید در ســازندگي کشور برمبناي اصول 
انقالب اســالمي به تمام معني مدد گرفت و در عین حــال، به منظور بهره وري بهینه از این 
نیرو باید به تربیت آنها همت گماشــت و محیط کار و فعالیت و نشــاط و استفاده مطلوب 

از اوقات فراغت را در تمامي زمینه هاي هنري و ادبي و ورزشي براي آنها فراهم آورد.

۶-۱: زنان و اداي حقوق آنان
زنان در انقالب اسالمي بدون هیچ شک و شبهه و تعریف یا تعارف سهم و اثري اساسي 
و در بســیاري از موارد پیش از مردان داشــته اند. به تعبیر روشــن و پرمایــه و افتخارآمیز 
حضرت امام قدس سره الشریف »بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه هاي 
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فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالي اســالم 
و مقصد قرآن کریم فعالیت دارند.« شــکرگزاري این نعمت ایجاب مي کند که سهم آنها 
در زندگي اجتماعي به اندازه کار و فعالیت و فداکاري ها و ایثارگر ي هایي باشد که انجام 
داده اند و انجام مي دهند، کوشش دولت آن خواهد بود که در تمامي سطوح و بخش هاي 
اجتماعي – اقتصادي، زنان در ازاي کار مساوي مزد و بهره مساوي ببرند و در واقع اکنون 
که در همه صحنه هاي کار و فعالیت، با حفظ ارزش هاي انقالب و اســالم و رعایت همه 
باید و نبایدهاي فقهي حضور دارند، حق آن اســت که به میزان استعداد خویش نیز مقام ها 
و منصب هاي اجتماعي را که شرع انور اجازه مي دهد در حد استحقاق خود و نه کمتر از 
آن اشــغال کنند. هم چنین دولت کوشــش خواهد کرد که زنان به عنوان یکي از دو رکن 
اساسي خانواده که واحد بنیادي جامعه اسالمي است محترم و معزز باشند و از حقوق آنها 
در این واحد حمایت شــود و زمینه هاي مساعد براي رشد شخصیت آنها و احیاي حقوق 
مادي و معنوي شان فراهم گردد. در دوران بارداري از مادران آینده حمایت الزم به عمل 

آید و براي بیوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست نیز تدبیرهاي الزم اندیشیده شود.

7-۱: هنر
هنر نه به عنوان یک وســیله صرفاً ســرگرم کننده و تفریحي بلکه بیشــتر به عنوان یکي از 
وســایل و عوامل با ارزش و خردمندانه فرهنگي که متعهد رشــد و اعتالي جامعه اســت، 
مورد نظر و برنامه ریزي دولت اســت. براي اعتالي رشــته هاي گوناگون هنري و تشویق 
هنرمنــدان با توجــه به معیارها و ارزش هاي اســالمي اهتمام جدي خواهد شــد و چنانچه 
امکانات و منابع اجازه دهد، شــبکه سراسري خانه هاي فرهنگ و هنر )که باید به صورت 
مرکــز تجمع و رفت و آمد و تعالي افکار هنرمندان و اهل مطالعه و بهره گیري جوانان در 

اوقات فراغت درآید(، ایجاد خواهد گردید.

۸-۱: میراث فرهنگي
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هم چنین دولــت در مجموعه فعالیت هاي فرهنگي خود به طور جــدي به میراث فرهنگي 
گذشــته و بازشناسي و بازســازي و نگهداري این میراث – که گزارشگر هویت فرهنگي 

اسالمي و انساني مردم ایران است – خواهد پرداخت.

9-۱: پدیده هاي ضدفرهنگ
در توســعه فرهنگي، عالوه بر برنامه ریزي براي عوامل مثبت و شــکوفاي فرهنگي باید با 
پدیده هاي ضد فرهنگ نیز مقابله کرد. عواملي چون مصرف زدگي و رفاه طلبي و اسراف 
امکانــات و مواهبي که بایــد به نحو مطلوب و عادالنه در میان همه توزیع شــود، تنبلي و 
تن آســایي برخي از گروه هاي بي درد و مترف و مبذر در جامعه، فســاد و بي بندوباري و 
اعتیــاد به مواد مخدر و قاچاق این مواد، بخشــي از پدیده هاي ضد فرهنگ و یا زمینه هاي 
ایجــاد آنها مي باشــند. دولت مقابله فرهنگي بــا این قبیل عوامل را در دســتور کار خود 

قرار مي دهد.

2 – اقتصاد
۱-2: کشاورزي

در بخش کشــاورزي ایجــاد تحول در بافت موجــود آن جزء جدایي ناپذیر اســتراتژي 
ایــن بخش خواهــد بود، و موفقیت در انجام این مهم نیز در گرو تشــویق کشــاورزان و 
کمک به آنها براي تشــکل در واحدهاي تعاوني تولید کشاورزي است. تشویق و حمایت 
از واحدهاي کشــاورزي نویــن، و اصالح مدیریت واحدهاي بزرگ کشــاورزي تحت 

مدیریت دولت، از جمله برنامه هاي دولت در این بخش است.

2-2: توسعه صنعتي
اســتراتژي توسعه صنعتي آینده کشور با توجه به ویژگي هاي تعیین کننده بافت تولیدهاي 
این بخش طراحي مي شــود. خصوصیت کنوني این بخش وابســتگي شدید به نهاده هاي 
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وارداتي تولید، کاالهاي ســرمایه اي، تخصص هاي فني و اطالعات و دانش فني خارجي 
اســت. باید در صدد تحدید آثار منفي این وابســتگي ها بود و با اتخاذ اســتراتژي توسعه 
ضمن اســتفاده مؤثر از ظرفیت هاي موجود صنعتي درکاهش بخشي از واردات و افزایش 

صادرات صنعتي کشور موفق گردید.
صنایع بزرگ و مادر در چارچوب اســتراتژي فوق تعریف مي شــود و دامنه فعالیت ها و 
کم و کیف مالکیت بخش هاي دولتي و غیردولتي مشخص مي گردد و تدابیر الزم به منظور 

واگذاري پاره اي از صنایع غیر استراتژیک به بخش دولتي اتخاذ مي شود.

۳-2: معادن
استراتژي توســعه صنعتي در خصوص صنایعي تأکید مي ورزد که متکي به صنایع داخلي 
اســت با توجه به این امر است که خطوط کلي اســتراتژي توسعه بخش معدن به شرح زیر 

ترسیم مي شود.
۱ – رشــد ســریع و جهشــي تولید در این بخش، به منظور تأمین مواد اولیه و واســطه اي 

فرایندهاي تولیدي کشور.
۲ – دگرگون ساختن ساختار تولیدات معدني، به نفع تولید کاني هاي صنعتي.

4-2: نفت و گاز
جهت گیري فعالیت هاي زیربنایي به جانب توســعه فعالیت هاي گازرساني و افزایش سهم 
گاز در مصارف انرژي کشور و جایگزیني فرآورده هاي نفتي با گاز، بازسازي تأسیسات 
صدمه دیده، بهینه کردن مصرف انرژي، جلوگیري از هرز روي نفت خام به موازات تولید 

آن و گسترش شبکه هاي حمل و نقل هماهنگ با فعالیت هاي تولیدي خواهد بود.

5-2: اهداف مالي
اهداف کالن مالي دولت در سال هاي آینده شامل موارد عمده زیر خواهد بود:
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تالش در جهت برقراري تعادل بین دریافت ها و پرداخت هاي بودجه عمومي دولت.- ۱
افزایش نرخ بهره برداري از ظرفیت ها و امکانات موجود درآمدي دولت.- ۲
جلب مشارکت مردم در تأمین قسمتي از هزینه هاي ارایه خدمات عمومي.- ۳
 تکمیل و اجراي نظام مالیاتي در جهت توزیع منطقي تر درآمد و ثروت.- ۴
کاهش بار مالي هزینه هاي دولتي از طریق انتقال پاره اي از وظایف موجود دولت به - ۵

بخش غیردولتي.
اجراي سیاست هاي مزبور موجب مهار روند رو به گسترش حجم نقدینگي و کنترل شتاب 
رشــد قیمت ها و محدود نمودن نرخ تورم و تضمین ســطح اشــتغال مولد جامعه در طول 

سال هاي برنامه خواهد شد.

 ۳ – تحول نظام اداري و اجرایي کشور
تحول نظام اداري – اجرایي کشــور از جمله برنامه هاي اساسي دولت در سال هاي آینده 

خواهد بود. در این زمینه مهم ترین سیاست هاي کلیدي دولت عبارت خواهد بود از:
۱-۳- محدود کردن منطقي مراجع تصمیم گیري و سیاســت گذاري و ایجاد نظام ارتباط 

کارآبین آنان.
۲-۳- تحدید تشکیالت دولتي با رعایت تجانس وظایف و عدم تکرار و تداخل آنها.

۳-۳- تنظیم منطقي تشکیالت دولتي در جهت ایجاد پوشش سازماني الزم.
۴-۳- جلوگیري از تراکم امور اداري کشــور در مرکز و منطقه اي کردن وظایف دولت 

با توجه به ویژ گي هاي این وظایف.
۵-۳- جلب همه جانبه مشارکت مردم در امور مشارکت پذیر و سازماندهي مطلوب آن.

۶-۳- طراحي نظام نظارت بر کار دستگاه هاي اجرایي و سنجش عملکرد آنها و برخورد 
فعال با کم کاري و ناهنجاري هاي اداري و اجرایي.
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4 – سیاست داخلي
۱-4- مشارکت مردم

جهانیان پذیرفته اند که انقالب اسالمي ما یک انقالب تمام عیار عقیدتي و فرهنگي است. 
تداوم این انقالب بدون پیوســتن مردم به مباني انقالب و اســتمرار این پیوســتگي عملي 
نیســت. بنابراین دولت که خود را در حفظ انقالب و دســتاوردهاي آن متعهد مي داند و 
بنابر صــدور ارزش هاي فرهنگي و انقالبي دارد لزوماً باید مشــارکت همگان را در امور 

به جد طلب کند.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در اصول خود، اتکاء به آراء عمومي را اساس اداره 
کشور دانسته است و محتواي این اصول نیز مطابق همین قانون الي االبد تغییرناپذیر است.

امام امت )قدس ســره( نیز همواره همگان را به حضور فعال در صحنه هاي تصمیم گیري و 
عمل دعوت کرده اســت. پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي 
و آموزشــي و دیگر امور رفاهي بدون مشــارکت مردم عملي نیست و در تمامي زمینه ها 

دولت شرکت جدي و فعال مردم را طلب خواهد کرد.

2-4: آزادي
حضــور فعال مردم در امــور اجتماعي و اقتصادي و فرهنگــي و غیراینها بدون اظهارنظر 
صریح و ســازنده آنها مفید فایده نخواهــد بود. بنابراین اجراي اصول قانون اساســي در 
خصوص مشــارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت و شرکت فعال آنها در تحقق برنامه ها 
مالزمه با آزادي آنها دارد. آزادي ثمره خون هاي پاک و تالش هاي عظیم انسان هاي صالح 
در سراسر تاریخ است و بدون آن هر حکومت و دولتي در معرض خطر خودکامگي قرار 
مي گیرد. دولت با حمایت از آزادي و حرمت اشــخاص و حقوقي که قانون اساسي براي 
ملت شناخته است، زمینه مشارکت کامل مردم و نفي خودکامگي را فراهم خواهد کرد.

۳-4: انتقاد پذیري دولت
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در این زمینه آنچه در درجه اول از اهمیت است و دولت متعهد آن خواهد بود  انتقادپذیري 
دولت اســت. البته دولت درصدد اســت که نظام نظارتي و سنجش عملکرد دستگاه ها را 

سامان بخشد، توسعه دهد و تقویت نماید.
اما نظر به این که نظام اجرایي ممکن اســت به علت مشــغله زیاد گهــگاه نتواند خطاهاي 
خود را آن ســان که باید و شــاید ببیند یا بــا دقت ارزیابي کند، بایــد انتقادپذیري را در 
نظام به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهد. دولت در این امر مهم، از اصل هشــتم 
قانون اساســي الهام مي گیرد که دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر را وظیفه اي 
همگاني و متقابل دانســته و از دعوت به خیر و به بیان دیگر حق و عدالت دولت نســبت 
به مردم و مردم نسبت به دولت با توجه به شرایط و حدود کیفیتي که قانون معین مي کند یاد 
کرده است. دولت حداکثر کوشش خود را به کار خواهد برد که آزادي بیان و نشر افکار 

در رسانه هاي گروهي و صدا وسیما ومجامع و انجمن ها و احزاب قانوني تأمین باشد.

4-4: امنیت قضایي
حفــظ حقوق مردم و حمایت از حقوق آنها در تمامي زمینه ها، از جمله حقوقي که تأمین 
یا رعایت و احترام و احقاق آنها با دستگاه قضایي مرتبط مي شود، جزء وظایفي است که 
دولت به آن خواهد پرداخت و امنیت قضایي را تا حد مقدور و با دفاع و حمایت از اجراي 

صحیح قوانین تأمین خواهد کرد.

5-4: تقویت مباني وحدت ملي
انجام این امور براساس اصول گرایي و خیروصالح جامعه، موجب استقرار برادري و قوام 
وحدت ملي مي شــود. دولت از همه وســایل و ابزار اجرایي و آموزشي و فرهنگي جهت 
تقویت وحدت ملي و یکپارچگي مردم براي حفظ اســتقالل و دستاوردهاي انقالب بهره 
خواهــد گرفت و خصوصاً با پیروزي از همه رهنمودهاي امام عظیم الشــأن امت در زمینه 
حفظ اصول وشــعارهاي اساســي انقالب که مورد اتفاق همه زنان و مردان عزیزي بوده 
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است که پس از پیروزي انقالب و در آستانه این پیروزي و پس از آن همواره دلشان براي 
این آرمانها تپیده است. وحدت ملي را تأمین خواهد کرد و به تقویت ریشه هاي آن همت 

خواهد گماشت.

 5 – سیاست خارجي
۱-5: معیار سیاست خارجي

سیاست خارجي براساس معیارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت 
بي دریغ از مســتضعفان جهان )اصل ســوم قانون اساســي( و براســاس نفي هرگونه سلطه 
جویي و ســلطه پذیري، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضي کشور، دفاع از حقوق 
همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح  آمیز متقابل با دول 
غیرمحارب ) اصل یکصدوپنجاه ودوم( استوار است و از هر امري که شایبه وابستگي در 

آن باشد باید احتراز شود.

2-5: اصل نه شرقي، نه غربي
اصل نه شــرقي و نه غربي به عنوان آرمان و شعار انقالب راهنماي عملي سیاست خارجي 
اســت و دولت با ســلطه و اســتیالي ابرقدرت ها و قدرت ها در هر شکل و شمایل مقابله 

خواهد کرد.
استقالل و آزادي و برقراري نظام الهي جمهوري اسالمي ایران ثمره جهاد و شهادت مردم 
مؤمن و مخلصي است که به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که انقالب و جمهوري اسالمي 
رنگ و یا شایبه سلطه غرب و یا شرق را برخود بپذیرد. جمهوري اسالمي به عنوان نمونه و 
اسوه در برابر دولت ها و ملت هاي مسلمان و مردم جهان این واقعیت را به ثبوت رسانده 
اســت که دولت ها و ملت ها، در سایه آیین عزت آفرین اسالم مي توانند آزاد و مستقل بر 

پاي خود بایستند و برسرنوشت خویش حاکم باشند.
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۳-5: رژیم هاي سلطه گر و غاصب و نژاد پرست
خصیصه وخصلت اســتکبار، ســلطه گري و غصب حقوق دیگــران و برتري جویي هاي 
به ناحــق و درجه بندي و طبقه بندي کردن مردم دنیــا به لحاظ نژاد و رنگ و زبان و نظایر 
این ها اســت. جمهوري اســالمي ایران با قدرت ها و ابرقدرت هایی که قصد سلطه طلبی 
و زورگویــی بــه ملت ایران و نفــي حقوق حقــه وي را دارند و تروریســم بین المللي را 
ســامان مي دهند و علیه ملت ایران و جمهوري اســالمي ایران توطئه مي کنند و از عوامل 
ضدانقالب ایران حمایت مي نمایند و قصد دخالت در امور داخلي ایران دارند ســر ســتیز 
دارد. حکومت دســته هاي غارتگر و غاصبي که ســرزمین ها را اشغال مي کنند و مردم آن 
را آواره مي نماینــد نامشــروع و غیرقانوني مي داند و نه تنها حکومت های نژادپرســتي را 
که آشــکارا به  این امر اعتراف دارند، بلکه هر گونه نژاد پرســتی و طبقه بندی مردم را به 
لحاظ نژاد و رنگ ســیاه و سفید و زبان و امثال آن محکوم مي نماید و با این طرز تفکر و 

حکومتي که ناشي از آن است مقابله مي نماید. 

4-5: حسن همجواري
دولت جمهوري اســالمي ایران، حســن همجواري با همســایگان را یکــي از اجزاء مهم 
سیاســت خارجي کشــور مي داند. بدیهي اســت تا وقتي که ارتش متجــاوز رژیم عراق 
برخــالف کلیه اصول و موازیــن بین المللي و برخالف قطعنامه اي کــه ظاهراً قبول کرده 
اســت، حتي بخش بســیار کوچکي از خاک کشــور ما را در اشغال داشــته باشد، حسن 
همجــواري با وي بي معني خواهد بود. در واقع حســن همجواري با عقب نشــیني عراق و 

بازگشت کامل به مرزهاي شناخته شده بین المللي ممکن خواهد بود.

۶ - امور اجتماعي
۱-۶: تأمین اجتماعي

در زمینه تأمین اجتماعي دولت طي دوران پنجساله سیاست هاي زیر را دنبال خواهد نمود:
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گسترش پوشش بیمه هاي اجتماعي به جامعه روستانشین.- ۱
گســترش پوشش بیمه هاي اجتماعي به جامعه شهري با رعایت اولویت پوشش کامل - ۲

جامعه مزدبگیر و حقوق بگیر.

2-۶: بهزیستي
در بخش بهزیســتي اولویت خاص ارایه خدمات، با خانواده هاي معظم شــهدا و جانبازان 
انقالب اســالمي خواهد بود. و نسبت به بازگشت کامل مهاجران جنگ تحمیلي به موطن 

اصلي اقدام خواهد شد.

۳-۶: بهداشت و درمان
در بخش بهداشت و درمان، اولویت هاي اساسي زیر تعقیب خواهد شد.

۱ – تقدم بهداشت بر درمان
۲ – تقدم درمان سرپایي نسبت به درمان بستري

۳ – تقدم روستاها نسبت به شهر
۴- تقدم گروه هاي آسیب پذیر به سایر اقشار

4-۶: حفاظت از محیط زیست، که تنها متعلق به نسل کنوني نیست بلکه نسل هاي بعد 
نیز باید حیات اجتماعي روبه رشــد خــود را در آن طي کنند، از برنامه هاي دولت خواهد 
بود در این زمینه دولت کوشــش خواهد کرد که نه تنها خود عامل تخریب محیط نباشد، 
بلکه با آموزش الزم، همگان را به وظیفه مهم حفاظت از محیط زیســت آشــنا ســازد، و 
عــالوه بر این با تدوین مقررات الزم و به کمک آن با آلودگي محیط زیســت یا تخریب 
غیرقابل جبران آن مقابله نماید. کوشــش در پاکســازي آبهاي داخلي و مقابله با آلودگي 

آبهاي خلیج فارس و دریاي مازندران )خزر( در برنامه دولت جاي خواهد داشت.
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5-۶: شهر و روستا
جامعه هایي که جمعیت آن رو به افزایش اســت با خطر توســعه بي رویه برخي از شهرها، 
خالي شدن روستاها و شهرهاي متوسط و کوچک روبرو هستند. در صورتي که این وضع 
پدید آید کشور با مسایل متعدد سیاسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي روبرو مي شود. 
از این رو دولت درصدد است که توسعه بي برنامه شهرهاي بزرگ را مهار کند و از ایجاد 
آلونک ها در اطراف شــهرها، که منشــاء انواع گرفتاري هاي سیاســي و اجتماعي است، 
جلوگیري نماید و امکانات مختلف زندگي در شهرهاي کوچک و متوسط را به گونه اي 
فراهم آورد و توســعه دهد که نه تنها از مهاجرت ها بدون برخورد جلوگیري شــود، بلکه 
ساکنان شهرهاي بزرگ نیز به  تدریج تشویق شوند و به این شهرها رو آورند و یا به زادگاه 

خویش بازگردند.
برنامه توجه حســاب شده به  روســتاها باید ادامه یابد و مردم روستاهاي ما که قرن ها زیر 
فشار طاقت فرساي اقتصادي و اجتماعي بوده اند، از امکانات زندگي قابل قبول به گونه اي 
بهره مند شــوند که تــداوم حضور آنهــا را در روســتاها به عنوان عوامل مؤثــر در تولید 

کشاورزي و صنایع روستایي تأمین کند.

۶-۶: تأمین مسکن مناسب
دولت در شــهرها و روستاها کوشش خواهد کرد که به ترتیب مذکور در برنامه مسکن و 
شهرســازي با در اختیار گذاشتن زمین و مصالح ساختماني کافي مردم را در تهیه مسکن 
یاري دهد و در حد مقدور با سیاســت گذاري هاي مناســب عرضه مســکن را به گونه اي 

افزایش دهد که اجاره بها کاهش یابد.

7-۶: مناطق محروم
مناطق محروم کشور قبل از پیروزي انقالب مورد توجه نبوده اند، کوشش هاي جمهوري 
اســالمي نیز در کمک به این مناطق و محرومیت زدایــي به علت وقوع جنگ تحمیلي در 
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حد مناسب مورد نظر امام امت )قدس سره( و مسئووالن اجرایي کشور نبوده است. توجه 
کامل به این مناطق و حل مســائل اجتماعــي – اقتصادي، فرهنگي آنها را دولت وظیفه اي 

اساسي تلقي مي کند.

۸-۶: بازسازي مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلي
بازســازي مناطق آســیب دیده از جنگ تحمیلــي یک برنامه ملي و وظیفه اي اســت که 
بــردوش فرد فرد آحاد ملت و امتي اســت که مردم این مناطق به خاطر حفظ اســتقالل و 
آزادي آنها، رنج هــا و بي خانماني ها را تحمل کرده اند و دولت در این زمینه تمامي توان 

اجرایي خود را به کار خواهد گرفت.

9-۶: رزمندگان، جانبازان، خانواده شهدا و مفقوداالثرها و اسرا
قدرداني و اداي احترام در برابر عزیزاني که در سالیان دراز جنگ تحمیلي حماسه پرشور 
و مقاومت را سروده اند و از استقالل و آزادي و اصالت هاي انقالب اسالمي دفاع کرده اند 
و نیــز سپاســگزاري از خانواده هاي گرانقدري که این چنیــن عزیزاني را تربیت کرده اند 
وظیفه نظام به تمامي اســت. دولت تمامي تالش و کوشــش خود را به کار خواهد برد که 
این عزیزان به عنوان شــهروندان فداکار و ایثارگر جامعــه، از امکانات مطلوب زندگي و 

کار و تحصیل بهره مند شوند.

7 – سیاست دفاعي
۱-7: استقالل  و تمامیت ارضي

به  موجب قانون اساســي بخش دفاع، مرکب از ارتش و ســپاه پاسداران، وظیفه پاسداري 
از اســتقالل و تمامیت ارضي و نظام جمهوري اســالمي ایران و نگهباني از دستاوردهاي 
انقالب را برعهده دارند و در مقام پاســداري از حریم اســتقالل تــام و تمام ایران نهایت 
تالش را به کار خواهند برد و کمترین خدشــه را نسبت به تمامیت ارضي سرزمین مقدس 
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اسالمي ایران تحمل نخواهند کرد.

2-7: اهداف کلي نظامي
پاســداري از اســتقالل و تمامیــت ارضي و نظام جمهوري اســالمي ایــران و نگهباني از 

دستاوردهاي انقالب اسالمي از طریق:
۱ – حفظ منافع ملي در برابر تهدیدات خارجي  و نگهباني از مرزهاي جمهوري اسالمي 

ایران.
۲ – مقابله با هرگونه تجاوز و تجزیه طلبي.

۳ – تأمین نیازهاي دفاعي کشور.
۴ – آموزش نظامي و بسیج و سازماندهي مردم.

۳-7: استراتژي ها و سیاست هاي اجرایي.
نظام دفاعي کشور در برنامه ۵ ساله دولت براصول اجرایي زیر استقرار دارد:

۱ – سازماندهي یک نظام دفاعي یکپارچه و کارآمد.
۲ – بازسازي تجهیزات و تأسیسات آسیب دیده.

۳ – بهره برداري بهینه از امکانات بالقوه علمي، پژوهشي، صنعتي کشور و در جهت تأمین 
بهره برداري از آنها.

۴ – ســازماندهي صنایع نظامي کشور در راســتاي تأمین نیازهاي واقعي نیروهاي مسلح و 
حداکثر بهره برداري از آنها.

۵ – تقویت بنیه دفاعي کشــور با رعایت حداقل وابستگي نظامي و امکان خودکفایي در 
نگهداري و تعمیر ابزار و تجهیزات نظامي.

۶ – توسعه سیستم هاي اطالعات و ضداطالعات.

4-7- اهداف سیاسي
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تقلیــل تهدیــدات خارجي از طریق گزینش و روابط دیپلماتیک مناســب با کشــورهاي 
بیگانه، به ویژه همسایگان.

5-7: مسائل بخش انتظامي
ایــن بخش وظیفه اســتقرار امنیــت در درون مرزهاي آبــي و خاکي کشــور و مبارزه با 
مــواد مخدر و قاچاق را برعهــده دارد. در حال حاضر وظیفه حفــظ امنیت به ارگان هاي 
شــهرباني، ژاندارمري و کمیته واگذار گردیده اســت و اداره امور ندامتگاه ها و نیز عمل 
به عنوان ضابط قوه قضائیه )که قباًل به عهده شــهرباني بوده است( به ترتیب به وسیله سازمان 

ندامتگاه ها و پلیس قضایي انجام مي شود.
۶-7: تأمین امنیت کامل کشور و استقرار نظام قانون از طریق:

۱- اجراي قوانین و مقررات امنیتي کشور.
۲- ایجاد و سازماندهي نیروي انتظامي یکپارچه و تجهیز و تقویت آن.

۳- حفاظت و پوشش مرزهاي آبي و خاکي کشور به منظور جلوگیري از هرگونه تردد و 
نقل و انتقاالت غیرمجاز در چهارچوب سیاست هاي عمومي دولت و قوانین مربوط.

۴- مبارزه با ورود و خروج مواد مخدر و قاچاق.
۵- حفاظت از تأسیســات اقتصادي، صنعتي به ویژه تأسیســات حســاس و صیاتی کشور.

کشف و جمع آوری اسلحه، مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز. 
امید است هیأت وزیران دولت جمهوري اسالمي ایران با اخذ رأي اعتماد قوي نمایندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي در دستیابي به اهداف مشخص شده در قانون اساسي توفیق 
الزم را پیــدا کنــد و در دوران خدمتگزاري خود نیــز از راهنمایي هاي نمایندگان محترم 
برخوردار باشــد. بدون تردید شرط الزم موفقیت دولت در همه حال، بهره وري از اعتماد 

و حمایت همواره مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.

اکبرهاشمي رفسنجاني- رییس جمهوري اسالمي ایران
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متن مصاحبه رییس جمهوری با خبرنگاران داخلی درباره امور اجرایی

حجت االســالم 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 فعالیت ها 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 می گذرد محسوب می شود.
آقای هاشــمی ارزیابی خود از اوضاع عمومی کشــور را مثبت خوانــد و ضمن تأکید بر 
تداوم آرمان های 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 اســالمی 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 اســالم و انقالب نام برد و افزود: هیچ فردی بیشــتر از ایشــان 
برای این مقام شایســتگی نداشت. ایشان وفادارترین فرد به آرمان های امام، صالح ترین و 
آگاه ترین شخصیت واقف به مصالح انقالب برای حفظ و استمرار راه امام)ره( محسوب 

می شوند.
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حجت االســالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی در ادامه ســخنان خود گفت: از نقطه نظر 
آرمانی قابل ذکر است که ما از زمان حضرت امام)ره( تا امروز هیچ گاه  کمبودی از لحاظ 
آرمان های معنوی و فرهنگی نداشته ایم و حتی در دوران جنگ که مردم متحمل مصائب 
و دشــواری هایی 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 ۲۲ بهمن نشانه 
کاماًل گویایی از واقعیت های موجود در جامعه بود. اما به دلیل شــرایط گذشته و رذالت 
قدرت هــای 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 اخیراً به ایران سفر کرده بودند براین نکته که 
ایران به بهترین شیوه در طول جنگ اقتصاد خود را مستقل نگه داشته 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 مسئولیت های 

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، برنامه هایی 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 می دهد، این اقدام از نیمه اسفند ماه آغاز شده است.
ریاســت جمهور با اشــاره به این مطلب که ما از نظر تولید شبکه های 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 حرفه ای 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 موفقیت هایی 
به دست آورد.

رییس جمهور با اشــاره به این نکته که اظهارات وی و سایر اعضای هیأت دولت منافاتی 
با حرف های دولت گذشــته نداشته و تنها شرایط کار و تصمیم گیری ها 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 ۶۸، نســبت به ارقام پیش بینی شده در 
بودجه افزایش داشــته است . همچنین  در زمینه پرداخت ها، نسبت به بودجه جاری یک 
درصد، کاهش داشته ایم. ولی در مورد بودجه عمرانی ۴9 درصد افزایش داشته. و این در 

حالی است که در سال ۶7،  ۱۳ درصد بودجه جاری را اضافه و خرج  شده بود.
وی افــزود: از لحاظ ارقام مالی صادرات غیر نفتی مــا ۲0/۳ درصد و واردات ۵7 درصد 
افزایش یافته اســت که واردات عمدتاً شــامل کاالهای سرمایه ای است، در زمینه  صنایع 
طی چند ماه گذشته ۵۲۵ میلیون 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 می توانستیم ارز را با قیمت 70 ریال 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 70 ریال نیست که باید بعداً هنگامی که تعادل ایجاد شد قیمت  واقعی 
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آن را تعیین کنیم. ما اگر ارز را با قیمت 70 ریال 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 می شد که این خود منجر به 

افزایش تورم می گردید.
وی گفــت: در شــرایط حاضر که ما ارز را بــا نرخ ۸0 تومان در اختیــار تولید کنندگان 
گذاشته ایم، کارخانه های پروفیل سازی می توانند با این ارز ورق وارد کرده و پروفیل را 
بــه قیمت کیلویی ۵0 تومــان تولید کنند. در صورتی که اآلن پروفیل  کیلویی ۱۵0 تومان 
هم به دست مردم نمی رسد، ظرفیت تولید لوله و پروفیل  در کشور یک میلیون و دویست 
هزار تن اســت که حدود ۵00 هزار تن بیش از مصرف مردم می باشــد.  در این صورت 
قیمت لوله و پروفیل  به آسانی به ۶0 تومان با همه سودهایی که به آن تعلق خواهد گرفت 
می رســد به وفور هم موجود خواهد بود. همین بحث در مورد آلومینیوم، آهن و میلگرد 

نیز صادق است.
ایــن برنامه هاقیمت ها را می شــکند ولی ما قیمت های دولتــی را هم برای طرح های مهم 

حفظ خواهیم کرد.اما طبیعت بازار را برمبنای ارز رقابتی قرار می دهیم.
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 می آورد 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 ۲۸/۸ درصد بوده است که امسال 
رشد تورم تا به حال ۱9/۸ گزارش شده است . اگر تولید در همه جهات حرکت کند نرخ 

تورم زودتر کاهش خواهد یافت.
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حجت االســالم 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 ۲۱/۵ درصد بوده که امسال 

به ۱9/۲ درصد رسیده یعنی دو درصد در رشد آن کاهش داشته ایم.
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 ۶7 ، ۸/۵ درصد 
افت داشته که این افت در سه ماهه اول سال ۶۸ به ۶/۱ درصد کاهش یافته است. طی سه 
ماهه دوم و سوم سال ۶۸ نیز در این کارگاه ها ۸/۱ درصد رشد تولید داشته ایم که در سال 

گذشته در همین مدت ۱۱/۲ درصد افت گزارش شده بود.
وی اضافه کرد: میزان تولید روغن نباتی ۳۶ درصد ، الیاف و پلی اســتر ۲۵ درصد، فرش 
ماشــینی ۱۴ درصد، کاغذ ۲0  درصد، روغن موتور ۵0 درصد ،الستیک۱۱ درصد، پودر 
شوینده ۱۵درصد، سیمان ۶ درصد، لوله ۳7 درصد، کنتور آب۱۸ درصد، المپ روشنایی 
۱0 درصد ، پوپر برقی ۳۳ درصد و ... رشــد داشــته اســت. و این نشان دهنده بهبود وضع 

تولیدکشور است. 
رییس جمهور ســپس ضمن دعوت از وزارتخانه های مختلف برای ارایه عملکرد شان به 
مردم در پایان ســال جاری خالصه ای از فعالیت های 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 ۶۴۳ میلیون دالر ارز به این صنعت اختصاص یافته بود، حجت االسالم 
والمســلمین هاشمی رفسنجانی همچنین  افزود: برای طرح های تولیدی در شش ماهه دوم 
امســال ۴۲0 میلیون دالر پرداخت شــده اســت و همچنین ۱۸ هزار نفر در اســتان ها برای 
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دریافت موافقــت اصولی مراجعه کرده اند. در وزارت معــادن و فلزات واحدهای تحت 
پوشش این وزارتخانه ۱۵ تا ۲0 درصد افزایش تولید داشته اند.

میــزان تولیــد مس از ۵۵ هزار تن به 70 هزار تن رســیده که در ســال ۶9 به ۱00 هزارتن 
خواهد رســید. تولیــد آلومینیوم در حال حاضر ماهانه ۱0 هزار تــن و برابر نیازهای مردم 
است اگر کمبودی احساس می شود به خاطر اشکال در توزیع است نه در تولید. صادرات 
سرب و روی به ۳0 میلیون دالر رسیده و میزان صدور مس از ۴۱ میلیون دالر به ۶۵ میلیون 

دالر افزایش یافته است.
 وی ســپس موفقیت های وزارت نفت را برشمرد و گفت: در تولید  کودشیمیایی اوره از 
خودکفایی هم گذشــته ایم و ۳00 هزار 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 نمی گرفت که بســیار ضرر داشت اکنون 
پاالیشگاه کنگان راه اندازی شده و شهرها به سرعت به شبکه گازرسانی متصل می شوند.

رییس جمهور در زمینه فعالیت های وزارتخانه های جهاد و کشاورزی گفت: جهاد اکنون 
در شیالت به تولید خوبی  دست یافته و برای بهره گیری از ظرفیت تولید ماهی پرورشی 

طرح های خوبی دارد.
 تعداد زیادی کشــتی صیادی خریداری شده که به میزان صید شیالت اضافه خواهد شد. 
در بخش کشــاورزی در ســطح ۴۵0 هزار هکتار افزایش عملکرد معادل ۱۲۴0 کیلوگرم 

در هکتار داشته ایم.
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 ۲7 میلیون 

قطعه برسد.
رییس جمهور  در زمینه فعالیت های وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت:

هزار روســتا به شبکه مخابراتی متصل شده، دستگاه های فاکس به اندازه کافی در کشور 
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موجود است و توسعه نیز خواهد یافت.
ریاســت جمهور پیرامــون فعالیت های وزارت کار و امور اجتماعی  گفت: صدو بیســت 
میلیــون دالر برای بن کارگری اختصاص یافته و این وزارتخانه  برای مشــاغل  جانبازان 
طرح های خوبی تدارک دیده اســت. تعاونی های مصرف، مســکن و کار توسعه خوبی 

یافته اند و طرح ۱۵0خانه 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 شــهرک های 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 می توانند  

زمین  را گرفته و انبوه سازی کرده و طبق شرایط ما به واجدین شرایط واگذار کنند.
 فعالیت های وزارت بهداشت و درمان موضوع دیگر سخنان دیدار رییس جمهور بود.وی 
گفت: خوشــبختانه تولید دارو به سرعت افزایش یافته و به حدود ۶۵ درصد 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 فعالیت های این وزارتخانه را به شرح زیر برشمرد:

موافقت اصولی با تأســیس ۵0 دانشکده پزشکی در سطح کشور، خرید تعدادی خوابگاه 
برای دانشــجویان علوم پزشکی و ســاخت تعداد قابل توجهی خوابگاه در سراسر کشور، 
احداث ۶00 خانه بهداشت، ۶۵0 مرکز بهداشتی، ایجاد ۳0 آموزشگاه به ورزی و افزایش 

مایه کوبی بیماری های کزاز، دیفتری، سرخک و غیره .
حجت االســالم والمســلمین  هاشــمی رفســنجانی درباره فعالیت های وزارت فرهنگ و 

آموزش عالی به نکات زیر اشاره کرد:
 تأســیس ۳۳ دوره کاردانی ، ۳۱ رشــته کارشناســی، ۳۸ رشــته  کارشناسی ارشد، و ۱۳ 
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رشــته دکترا، موافقت با احداث ۵0 مرکز آموزشی و جذب بودجه ۸۲ میلیون دالر برای 
تجهیزات دانشــگاه ها. مــورد دیگر پرداخت ۱۵ میلیون 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 
ضربه های 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. 
گروهک های سیاســی ضد انقالب کــه نوعاً زندگی آنها را اســتعمار گران به خصوص 

آمریکا تأمین می کند 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 می دهند. 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 اســالم چه 

ساخته اند.
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 خواهد شد 

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 

فرود گاه ها 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 دستگاه ها 
قرار دهند، ) چه این که مردم ارز صادراتی را به بانک  بفروشند یا نه( و در سال آینده بیش 
از ۲ میلیــارد 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 تحویل بگیرد. 
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 االســالم 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 ۲ ســال 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 آن ها مقرون به صرفه نبود مقرر گردید آنها به مقدار مورد نیاز هر کیلو گرم شکر را 
۳00 ریال 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 ۱/۵ میلیارد بطری نوشابه تولید می کنند  در صورتی 
که دارای ظرفیت تولید ۳ میلیارد 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 ۴0 هزارتن شکر در اختیار کارخانه نوشابه سازی قرار می گرفت 

که امروز به ۸0 هزار تن افزایش یافته است.
در مورد سوســیس و کالبــاس واحد های 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 گروگان ها 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 گروگان ها 
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 قارون ها برنامه ای 
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 کرده ایم 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 قیمت ها 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 گرفته ایم 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 کاماًل 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 ۳ برابر 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 ۳ ،۴ ماه آینده  صادرات 
فعال خواهد شــد. امیدواریم آن چه در برنامه ۵ ســاله 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 ۶ هزار 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 میانجی گری  شــوروی در مسئله  ایران و 
عراق گفت: ما یک طرف این مســئله هســتیم که صلح می خواهیم و شــوروی ها در این 
زمینه دعوتی کردند و ما پذیرفتیم وما از آنها برنامه کار را خواسته ایم که هنوز برنامه شان 
را بــه ما ارائــه نداده اند ، 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 ۵9۸ را 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 ۱۵ خرداد، 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 شرکت های سود ده وارد بورس خواهند شد.

رییس جمهوری در پاســخ به ســئوال همین خبرنگار در مورد استفاده دولت از اعتبارات 
خارجــی در برنامه ۵ ســاله گفت: در بعضی از بخش ها مانند سدســازی،  پیروشــیمی، 
الســتیک، آلومینیوم وچند رشــته دیگر  طرح هایی را مشــخص کرده ایم و طرف های 
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 ســرمایه اش 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 ۲۲ در صدی از 
۸۳ تومان 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 ۴ تومان بود اما 

شورای عالی اقتصاد مانع گرانی  قیمت بنزین شد.
رییس جمهور پیرامون حذف  سوبســیدها گفت: ما اآلن به همه چیز سوبسید وارز  دولتی 
می دهیم 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 اخیراً با افزایش  نرخ برق بــه ازای ۲ ریال 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 پیش بینی 

نمی کنیم.
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 قوی تر 
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عمل می کنند و به نظر نمی رسد 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 قیمت ها گفت: اوالً ما توانســته ایم در ایــن زمینه موفقیت 

داشته باشیم  و در ماه های آبان و آذر افت تورم داشته ایم.
رییس جمهوری افزود: در آینده صرافی  ها 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 اصاًل به ما مربوط نیســت البته  آمریــکا و انگلیس 
خواســته اند کــه از نفوذ خود   در لبنــان برای آزادی گروگان ها اســتفاده کنیم و ما هم 
گفته ایــم موقعی از نفــوذ خود برای آزادی گروگان ها اســتفاده خواهیــم کرد که آنها  
متقاباًل از نفوذ خود برای آزادی گروگان های ایرانی اســتفاده کنند و شرارت های خود 

را کم کنند و ما اصاًل 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 واخیراً 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، آموزش هــای عمیق تر و مانورهای عملیاتی گوناگون به 

بهبود امکانات  خود می پردازند.
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 کاًل 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 ۱99۰ میالدی
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 الســالم« و آغاز ســال ۱990 میالدی بر عموم مســیحیان جهان و پیروان راستین آن 

حضرت، خاصه هموطنان مسیحی مبارک باد.
انبیا و اولیای الهی انســان های برگزیده ای 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 تباهی ها و آشفتگی ها 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 میلیون ها مسیحی و غیرمسیحی  در سراسر جهان گرفتار فقر و 
تبعیض و استثمار مشتی سلطه جوی غارتگر هستند که متأسفانه بسیاری از این غارت گران 

خود را پیرو این پیامبر عظیم الشأن معرفی می کنند.
ایــن مدعیان دروغین دموکراســی به جای تأســی به طهارت و تعالیم آســمانی حضرت 
مسیح که ضامن ســالمت 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 قطب های استعماری هدف گیری 

شده است، با هر شیوه و به هر وسیله ای خاموش و مخذوش کنند.
اکنــون که دیوارهــای آهنین مکتب هــای الحادی و کمونیســتی یکی پــس از دیگری 
فرو می ریــزد و غرب و شــرق در تحقق وعده هــای الهی طعم تلــخ انحرافات اخالقی و 
عقوبت پشت کردن به آرمان های انسانی را می چشند، تنها راه نجات از مخمصه ها و آالم 
استقامت درونی، پیوند با نفوس قدسیه و توسل به حبل المتین انبیاء و اولیا است، بجاست 
که انســان های آزاده بــرای حاکمیت عدالت به پا خیزند و بــا بهره گیری 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 مادی گری 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 اســالمی 

بوده و هستند.
این جانب از خداوند متعال سعادت و سالمت همه یکتا پرستان و خدا جویان را می طلبم 
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 

ویژگی های بودجه ۱۳۶9 اولین بودجه 
دولت سازندگی 

آقای هاشــمی هنگام تقدیم اولین الیحه بودجه تنظیمی در دوره ریاســت جمهوری طی 
ســخنانی ضمن برشمردن ویژگی های بودجه ســال آینده گفت: میزان درآمدهای الیحه 
بودجــه  معادل ۴00/9/7 میلیارد ریــال و میزان هزینه های جــاری ۳9۶۴/۵ میلیارد ریال 
برآورد شــده است. وی همچنین تصریح کرد که در بودجه سال ۶۶ جای اولویت جنگ 
به آموزش و پرورش داده شــده اســت و اعتبارات عمرانی در سال ۶9 – ۱۶۳۱/۳ میلیارد 

ریال برآورده شده که نسبت به عملکرد سال ۶۸ – ۶0/۲ درصد 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 ۶9 منطبق با 

برنامه پنج ساله باشد.
حجت االســالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی ابتدا با تأکید براین نکته که برای اولین بار 
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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  کمک کند.
وی ضمــن تصریح برایــن موضوع که از لحاظ داخلی برای اجرای برنامه وضع مناســبی 
موجود اســت گفت:  دســت اندرکاران به ضرورت وجود برنامه رســیده اند و نیروهای 

کاری نیز لمس می کند 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 می کنیم دشمنان ما دیگر به دنبال آتش افروزی 
نروند چون تجربه گذشته به نفع شان 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 ســال های 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 برنامه اش 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 می کنم 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 اســتفاده کنیم 
اما آنها چیزهایی هســتند که آثارش بعداً 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 کاماًل  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 
مصالح شــان ایجاب می کند 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 
آمریکایی ها بود که جدی ترین اهرم ها 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 نقطه  ای که فکر می کنیم 
ممکن است در آینده اتفاق بیفتد بیش از گذشته این  است که این ها روی کشورهایی که 
باب طبع آنها نیستند یعنی نظام شان و حرکت شان ، فشار اقتصادی بیاورند.  و باید این مرحله 
را، بــه خوبی عبور کنیم. یکی از جاهایی که می تواند عبور کند از میان کشــورهای مهم 
دنیا همین ایران اســت. ما واقعا با موجودیت نیروی انسانی مان ، موجودیت مدیریت مان، 
موجودیت منابع مان  و تجربه سیاسی مان این مجموعه ای که در اختیار ماست و به هر حال 
بــا رابطه ای که با ملت های دنیا داریــم و امکاناتی که در دنیا داریم در حد این برنامه های 
که االن داریم فکر می کنیم که برای ما عملی است که برنامه مان 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 ایده آلی برای ما خواهد بود.

ویژگی های الیحه بودجه سال ۱۳۶9
همان طور که اشاره شد مهم ترین ویژگی الیحه بودجه سال ۱۳۶9 تنظیم آن در چارچوب 
قانون برنامه اول توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران می باشد. 
آخریــن عملکردهای موجود حاکی از هماهنگی بین برآوردهای به عمل آمده در برنامه 
اول و عملکردهای موجود حاکی از بودجه عمومی دولت درسال ۱۳۶۸ می باشد. براساس 
این اطالعات درآمدهای مالیاتی در ده ماهه اول ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲۱/۲ در صد افزایش داشــته اســت. درآمدهای دولت نیز در ده ماهه اول سال ۱۳۶۸ 
حدوداً ۳/۵ برابر 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 ۱۲/۲ در صد افزایش داشــته و نســبت به پیش بینی مدت مشابه سال اول برنامه تحقق 
9۵ درصد را نشــان می دهد، رشد پرداخت های عمرانی نسبت به سال گذشته بالغ بر ۵۵ 
درصد بوده است. میزان استقراض دولت از سیستم بانکی نیز طی این مدت ۱0۱۵ میلیارد 
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ریال بوده که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته بالغ بر ۳7 درصد 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 
فوق الذکر در مورد کسری بودجه در سال ۱۳۶9 دقیقاً مورد نظر بوده و اعمال شده است .
ازدیگر ویژگی های مهم الیحه بودجه ســال ۱۳۶9 توجه 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 ۱۳۶۲ به 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 ۱۱ زمینه مختلف اقتصادی، 
اجتماعی تعیین شــده اســت. براســاس همین نتایج تبصره ۵ قانون برنامه تهیه شده که به 
موجب آن دولت مکلف شــده است که در طول سال های برنامه میزان برخورداری ۲۱۲ 
بخش جغرافیایی کشور که برمبنای مطالعات فوق محروم قلمداد شده اند را در زمینه های 
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 ۱۳۶۸ ارتقاء 
دهد. در اجرای مفاد این تبصره براســاس بررســی هایی که به عمل آمده در طول برنامه 
جمعــاً ۲۲9/۱ میلیارد ریال، بهداشــت و درمان ۳۶/۳ میلیارد ریال، برق روســتایی ۲۱/۸ 
میلیارد ریال. اعتبارات فوق که توزیع ســاالنه آن طی ۵ سال برنامه مشخص شده مبلغ ۴0 
میلیارد ریال به ســال ۱۳۶9 اختصاص 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 
سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی به مناطق محروم در برنامه اول پیش بینی گردیده 
کــه امید می رود با اجرای آنها به تدریج چهره مناطق محــروم ازغبار فقر و محرومیت و 
توسعه نایافتگی زدوده شده و بنیان های 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 ۱۳۶9 کل 
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 ۱۳۶9 بــا تبصره ها، 
سیاســت ها 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 می شــدند ، از الیحه بودجه ســال ۱۳۶9 حذف و الیحه جداگانه ای بدین منظور 

تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد گردید) مانند تبصره های ۱۲ و ۱۳ (.
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 ۱۳۶9 تقدیم مجلس می گردد) مانند تبصره ۱۵ (.
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  ۱۳۶9معادل  ۴009/7 میلیارد ریال برآورد شده است که 
نســبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۶۸، ۲7/۳ درصد افزایش نشان می دهد. از رقم فوق 
۴0/۵ درصد را درآمد های مالیاتی ، ۲7/۲ درصد را درآمد نفت و گاز و ۳۲/۳ درصد را 

سایر درآمدها تشکیل  می دهد.
ـ درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۶9 باتوجه به تمهیدات پیش بینی شده در چارچوب برنامه 
اول معادل ۱۶۲۳/7 میلیارد ریال برآورد شــده که نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری 
بالــغ بر ۴۱/۱ درصد افزایش  نشــان می دهد. بدین ترتیب نســبت درآمد های مالیاتی به 
تولید ناخالص داخلی ســیر نزولی داشته است. از ۴/۵ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۵/۵ درصد 
ســال ۱۳۶9 افزایش می یابد نسبت مزبور براساس پیش بینی  های به عمل آمده در برنامه 

اول سال ۱۳7۲ ) سال پایانی برنامه( به تدریج به ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین  نســبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری که از شاخص های مهم ارزیابی 
وضعیت مالی دولت اســت از ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۴0/9 درصد  در سال ۱۳۶9 

خواهد رسید.
در آمدهای مالیاتی صرف نظر از حجم از نظر ترکیب نیز بهبود یافته و ســهم مالیات های 
مســتقیم در کل درآمــد های مالیاتی که در ســال ۱۳۶۸ حــدود ۶0/۸ درصد پیش بینی 
می شود در ســال ۱۳۶9 به ۶۲/۵ درصد 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 سال۱۳۶۸ دو برابر شده و نســبت مالیات مشاغل  به مالیات 
حقوق  به ۲/۲ برابر خواهد رسید.

ـ درآمد نفت و گاز در الیحه بودجه سال ۱۳۶9 معادل ۲0۸9/۶ میلیارد ریال برآورد شده 
که نسبت به پیش بینی  عملکرد سال جاری حدود ۲۱ درصد افزایش نشان می دهد ، نکته 
قابل توجه این که در سال ۱۳۶9 برای اولین بار طی سال های اخیر درآمد گاز به ترکیب 
درآمدهای دولت افزوده شــده اســت.  در آمد پیش بینی  شده از این محل درسال۱۳۶9 
معــادل ۲0 میلیارد ریال اســت که باتوجــه به پیش بینی های انجام گرفتــه در برنامه  اول 
در ســال های  آینده روندی صعودی داشته و در ســال ۱۳7۲ به ۴۳ میلیارد ریال افزایش 
خواهد یافت. همچنین در قالب درآمد نفت و گاز در سال آینده در آمدهایی معادل ۳0/۴ 
میلیارد ریال ازمحل صادرات فرآورده ها ی نفتی برآورد شده که نسبت به عملکرد سال 

جاری بیش از ۱۲۳/۵ درصد افزایش نشان می دهد.
ـ ســایر درآمدهای دولت نیز در سال ۱۳۶9 معادل ۱۳77/7 میلیارد ریال برآورد شده که 
اگر چه نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۶۸ بالغ بر ۲۵/۲ درصد 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 ۱۳۶9 در قالب برنامه اول درجهت تحقق اهداف 
پیش بینی شــده در این برنامه معادل ۳9۶۴/۵ میلیارد ریال برآوردشــده که نسبت به پیش 
بینی عملکرد ســال ۱۳۶۸ معادل ۱۵/۶ درصد افزایش نشان می دهد. بخش های 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 ۱۳۶9 در مجموع معادل ۱۸۵۳ میلیارد ریال 
)۴۶ درصد کل هزینه های جاری( پیش بینی  شــده اســت، که نســبت به سال ۱۳۶۸ بالغ 
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بــر ۲۴/۳ درصد افزایش نشــان می دهد. هزینه های جاری مربــوط به حفظ نظم و امنیت 
داخلی کشــور نیز که بیش از ۶ درصد از هزینه های جاری را تشــکیل می دهد نسبت به 
ســال ۱۳۶۸ از افزایشــی  بالغ بر ۴۲ در صد برخوردار اســت. با حذف موارد عمده فوق، 
هزینه های جاری در ســال آینده نســبت به پیش بینی عملکرد ســال ۱۳۶۸ تنها حدود ۴ 
درصد افزایش خواهد داشــت که این امر در واقع به معنــی ادامه کاهش این هزینه ها به 

قیمت های ثابت است.

د ـ هزینه های عمرانی
اعتبارات عمرانی دولت در ســال ۱۳۶9 معادل ۱۶۳۱/۳ میلیارد ریال برآورد شــده است 
که نســبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۶۸ از افزایش چشــم گیری معادل ۶0/۲ درصد 

برخوردار است. 
در توزیــع اعتبــارات عمرانــی دولت در ســال ۱۳۶9  گرایــش اساســی در تأمین منابع 
سرمایه گذاری مورد نیاز، جهت ایجاد ظرفیت های فیزیکی، آموزشی و بهداشتی، توسعه 
منابع آب و خاک و همچنین تجهیز زیر بناها بویژه نیازهای ارتباطی بوده است. در همین 
رابطه هزینه های عمرانی فصل آموزش و پرورش عمومی ۱۵۴ درصد، بهداشت و درمان 
9۱ درصد، آموزش فنی و حرفه ای 7۵ درصد، کشاورزی ۵۸/7 درصد، منابع آب ۸۸/۳ 
درصد و راه و ترابری 7۱/7 درصد نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۶۸ افزایش خواهد یافت. 
ســهم اعتبارات عمرانی فصول فوق در کل اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۶۸ معادل ۴۵/7 

درصد بوده که در سال ۱۳۶9 به ۵۶  درصد خواهد رسید.

هـ ـ بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسســات انتفاعی وابسته به 
دولت 

باتوجه به مقاد تبصره ۲ قانون بودجه ســال ۱۳۶۸ کل کشــور و در چارچوب برنامه اول 
توسعه اقتصادیـ  اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسالمی ایران و با تالش مسئوالن ذیربط، 



679

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 :

۱ ـ  منابع مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای 
ســال ۱۳۶9 معادل 7۴۴۵/۳ میلیارد ریال برآورد گردیده اســت که این رقم در مقایسه با 

رقم مشابه سال جاری رشدی معادل ۳۶ درصد را نشان می دهد.
۲ ـ باتوجه به نگرش خاص برنامه اول به شرکت های دولتی و استفاده از تمامی امکانات 
و توانایی های آنان در جهت  پیشــبرد اهداف این برنامه و با تجهیز کلیه منابع و امکانات 
این گونــه بنگاه های اقتصادی، شــرکت های دولتی در ســال ۱۳۶9 در چارچوب اهداف 
برنامــه اول مبلغ ۱۴7۲/۸ میلیارد 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 

۱۳۶۸ از رشدی معادل ۴۳/۳ درصد برخوردار است.
۳ـ   مالیات پرداختی سال ۱۳۶9 شرکت های دولتی معادل 9۱/7 میلیارد ریال و سود سهام 
آنها معادل ۲0/۲ میلیارد ریال برآورد شــده اســت که این ارقام در مقایســه با ارقام مشابه  

سال ۱۳۶۸ به ترتیب رشدی معادل ۸/۳ و ۲۴/۲ درصد را نشان می دهد.

در خاتمه  بی مناسبت نیست که به نکاتی از برنامه اجرایی دولت در سال ۱۳۶9  پرداخته 
و به ویژگی ها و پیامدهای اجرایی الیحه بودجه در بخش های مختلف اشاره کنم.

۱ ـ کشاورزی
اعتبارات عمرانی  پیش بینی  شده این بخش در سال ۱۳۶9 حدود ۱۶0 میلیارد ریال است 
که نســبت به رقم مشابه ســال ۱۳۶9 حدود ۲۴ درصد افزایش دارد. میزان این افزایش در 
فعالیت های آب و خاک حدود ۴0 درصد، در کشــت و صنعت حدود ۱07 درصد و در 
زمینه تحقیق و بررســی حدود ۱0۳ درصد 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 ۱۵0 هزار هکتار، تجهیز  
و نوســازی در سطح 70 هزار هکتار و پوشش انهار سنتی در سطح 90 هز ار هکتار انجام 

خواهد شد.
ـ در فعالیت های مربوط به جنگل  و مرتع، تثبیت شن های روان در سطح ۲9۳ هزار هکتار، 
عملیات آب خیزداری در ســطح ۲۴۲ هزار هکتار، احداث راه های جنگلی به طول ۴00 

کیلومتر و تهیه طرح های جنگلی در سطح 9۴ هزار هکتار به انجام خواهد رسید.
در زمینه دام و طیور، طرح مرغ الین به مرحله بهره برداری رسیده و تست سل و بروسلوزن 
در ۱/۵ میلیون نوبت، واکسیناســیون در 7/۵ میلیون رأس دام تحت پوشــش عملیات ضد 

بیماری های انگلی قرار خواهند گرفت.
در زمینه فعالیت های زراعی، بذر مادری، گندم آبی به میزان ۲۶00 تن، بذر گواهی شده 
به میزان ۱۴۵  هزار تن تهیه شــده و با علف های هرز در سطح ۳۵0 هزار هکتار و با آفت 

سن در سطح ۱/۵ میلیون هکتار مبارزه خواهد شد.

2 ـ منابع آب
در چارچوب اهداف برنامه پنج ســاله به اســتفاده از ظرفیت های ایجاد شــده و از جمله 
بهره گیری از حدود ۳/۵ میلیارد 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 
۱۳۶9 مقدور 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 

می باشد.
در برنامه شــبکه های آبیاری و زهکشی عالوه بر اعتبارات پیش بینی  شده از منابع دولتی 
کــه حدود ۶0  درصد اعتبار مورد نیاز را تشــکیل می دهد، معادل ۴0 درصد نیز از محل 
منابع غیر دولتی که شامل صاحبان اراضی بهره مند از ایجاد تأسیسات است تأمین خواهد 
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شد.
۳ ـ 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 ۱۳۶9 در مقایسه با سال ۱۳۶۸ حداقل ۴9/۵ درصد 

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 

صادر گردند.
ـ جهــت تأمین نیازهای داخلــی، ظرفیت موجود صنایع  آلومینیوم اراک توســعه یافته و 
عملیــات احــداِث کارخانه ای  با ظرفیت ۲۲0 هزار تن در اســتان هرمزگان آغاز خواهد 

گردید.
ـ در قالــب اعتبارات پیش بینی شــده طرح های : تولید پمپ های بــزرگ و توربین های 
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.

4 ـ بازرگانی
ـ به منظور تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز در ســال ۱۳۶9 پیش بینی شده است حدود 

۱0/۴  میلیون 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.

5 ـ نفت
ـ ظرفیــت تولید نفت خام در خشــکی و فالت قاره به ۳/۵70/000 هزار بشــکه  در روز 

افزایش خواهد یافت.
ـ صادرات فرآورده های نفتی شــامل نفت کوره، نفتا، مایعات گازی و پروپان در ســال 
۱۳۶9 به ۴07 میلیون دالر خواهد رسید که نسبت به پیش بینی  عملکرد سال جاری ۱۲۳ 

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 ۱۳7۲  نیاز کشور به واردات فرآورده های نفتی به صفر خواهد 

رسید.
ـ عملیات اجرایی فاز دوم کنگان در ســال ۱۳۶9 آغاز می شود که با بهره برداری  از این 
فاز در اواخر ســال ۱۳70  روزانه ۴۵ میلیون متر مکعــب گاز طبیعی به ظرفیت تولید گاز 

کشور اضافه می شود.

۶ ـ گاز
ـ تولید گاز مایع در ســال ۱۳۶9 نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۶۸ معادل ۲۸ درصد 
افزایش  نشــان می دهد. همچنین مازاد تولید گاز مایع به خارج  از کشــور صادر خواهد 

گردید.
ـ میزان نصب انشــعابات گاز با ۴۲/۵ درصد  افزایش نســبت به ســال ۱۳۶۸  به ۳00/000 
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انشعاب خواهد رسید.
ـ در ســال ۱۳۶9 حدود ۸۳0 کیلومتر خطوط انتقال گاز و ۳۸۳۲ کیلومتر شبکه های گاز 

رسانی داخل  شهری، احداث  و نصب خواهد شد.

7 ـ مسکن و عمران شهری
ـ از محل اعتبارات پیش بینی شــده تعداد ۵۴۲۴ واحد مسکونی کارمندی و کارگری در 

سراسر کشور احداث و تکمیل خواهد شد.
ـ ۳۸ طرح توســعه  و تجهیز تأسیسات آب آشامیدنی شهرها ادامه یافته و عملیات اجرایی 

۱۲ طرح جدید در این زمینه آغاز می گردد.
ـ عملیــات اجرایی جهت احداث شــبکه فاضالب برای ۵0 شــهر ادامــه یافته  و عملیات 

اجرایی ایجاد شبکه فاضالب برای ۶ شهر آغاز می شود.
ـ عملیــات اجرایــی  احداث  ۱۲ پل  بــر روی  رودخانه های داخل ۱۲ شــهر و ۵ خیابان 

کمربندی  در ۵ شهر آغاز می گردد.

۸ـ راه  و ترابری
ـ از محل اعتبارات پیش بینی شده نسبت به احداث ۱۸00 کیلومتر راه اصلی، راه فرعی و 
راه روستایی جدید و هم چنین روکش آسفالت ۶۱0 کیلومتر و بهسازی ۵۲۸ کیلومتر از 

راه  های موجود اقدام خواهد شد.
ـ  میزان جابجایی بار و مســافر توســط راه آهن  جمهوری اســالمی ایران به ترتیب به ۱۶ 
میلیون تن بارو ۸ میلیون نفر مسافر بالغ گردیده و نسبت به بهسازی حدود ۱۵0 کیلومتر و 

نوسازی ۱۲۵ کیلومتر از خطوط موجود اقدام خواهد شد.
ـ در زمینه حمل و نقل و هوایی حدود ۵/۵ میلیون نفر مسافر در سطح داخلی و 9۴0  هزار 

نفر  مسافر در سطح بین المللی جابجایی صورت خواهد گرفت.
ـ میزان حمل ونقل دریایی توسط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حدود ۱۳ میلیون تن 
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کاال خواهد بود که از طریق کشتی های خودی و استیجاری صورت می گیرد.

9 ـ برق
ـ در قالب اهداف کمی برنامه در ســال ۱۳۶9 ، عملیــات اجرایی  حدود ۶000 مگاوات 

نیروگاه جدید شروع خواهد شد.
ـ  بــا بازســازی نیروگاه های موجود  و بهره برداری از نیــروگاه های جدید جمعاً  ۱090 

مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد.
ـ در قالب اهداف برنامه، برق رسانی به ۲000 روستای جدید امکان پذیر شده و جمعا۵00ً  

هزار مشترک جدید به مشترکین موجود صنعت برق اضافه خواهد شد.

۱۰ ـ  پست و مخابرات
ـ  از ۳00000 شــماره تلفن شهری در سراسر کشــور بهره برداری شده و نسبت به نصب 
و بهره برداری  از 7۳0  شــماره تلفن همگانی بین شــهری و ۴۵00 شــماره تلفن همگانی  

شهری اقدام خواهد شد.
ـ ارتباط مخابراتی بین 7۵0  نقطه روستایی برقرار شده و ۲000 شماره  تلکس به مشترکین  

و متقاضیان تلکس در سراسر کشور واگذار می گردد.
ـ تعداد ۳۵0 نقطه پســت تصویری ، 700 نقطه پســت  تلفنی و 9۵ نقطه پســت مالی ایجاد 

خواهد گردید.
ـ نسبت به ارسال توزیع ۳۵0  میلیون مرسوله، ۱0 میلیون قبض تلفن اقدام خواهد شد.

۱۱ ـ آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای
ـ  تعداد دانش آموزان در تمامی ســطوح تحصیلی در سال ۱۳۶9 به ۱۴/۶ میلیون نفر بالغ  
می شود که در مقایسه با نام نویسی  در مهرماه سال ۱۳۶۸ معادل ۵ درصد )700 هزار نفر( 

افزایش نشان می دهد.
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ـ از محل اعتبارات  عمرانی  پیش بینی  شده،عملیات ساختمانی ۱۶۶70 کالس در دست 
اجــرا ادامه خواهد یافــت. و عملیات احداث ۲۲۲00 کالس جدیــد نیز آغاز می گردد. 
همچنین  در ســال آینده عملیات احداث ۱0 کانون پرورشی جدید، ۴۶ مدرسه کودکان  

استثنایی و ۱7 مرکز تریبت معلم آغاز می شود.
 فعالیت های نهضت ســواد آموزی درســال ۱۳۶9 گسترش بیشتری، یافته و اعتبارات آن  

نسبت به سال ۱۳۶۸ به میزان ۴۵ درصد  افزایش می یابد.
 تعداد هنر جویان رشته های مختلف آموزش متوسط فنی و حرفه ای با رشد 9/۳ درصد به 
۲۴۵ هزار نفر افزایش می یابد. و همچنین  تعداد دانشجویان دوره های کاردانی مؤسسات 

دولتی با ۳۲ درصد افزایش  به ۳0 هزار نفر بالغ  خواهد گردید.
از محــل اعتبارات عمرانــی فصل آموزش فنی و حرفه ای عملیــات اجرایی  احداث ۴0 
مدرســه هنرســتان جدید،  77 مرکز آمــوزش هنر، ۱۸ مرکز آموزش فنــی و حرفه ای و 
آموزشــکده فنی و مهندســی  و کشــاورزی آغاز شــده و عملیات اجرایــی احداث ۶0  
آموزشــکده فنی، مرکز  آموزش کشــاورزی ، آموزشــکده های بهداشــت کار دهان و 

دندان ادامه خواهد یافت.

۱2 ـ  آموزش عالی و تحقیقات
تعداد دانشجویان لیسانس و باالتر در سال ۱۳۶9 حدود ۲۲7  هزار نفر برآورد می شود که 
رشد معادل ۵/۵ درصد را نسبت به سال ۱۳۶۸ نشان می دهد. برای آموزش این دانشجویان  
حدود ۱۵00 نفر عضو هیأت علمی جدید جذب دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی 

خواهد شد و تعداد کل اعضای هیأت  علمی به حدود۱۲000 نفر خواهد رسید.
تعداد دانشــجویان نیمه حضوری با رشدی معادل 90 درصد به ۲۸000 نفر در سال ۱۳۶9  

خواهد رسید.
با اجرای طرح های موجود در ســال ۱۳۶9   برآوردمی شــود حــدود ۵۴۵0 نفر ظرفیت 

آموزشی به بهره برداری برسد.
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ـ در ســال ۱۳۶9  فعالیت 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.

۱۳ـ بهداشت و درمان
ـ  نســبت بــه ایجــاد ، تجهیز و راه انــدازی ۱۲00 خانه بهداشــت روســتایی، ۲۸0 مرکز  
بهداشتی  و درمانی شهری و روستایی، ۲۲۵ مرکز خدمات زایمان روستایی ، ۱700 تخت 
بیمارستان، ۵  پایگاه  انتقال خون و۱۵00 پروژه تأمین  و لوله کشی آب  آشامیدنی شهرها  

اقدام می شود.
ـ عملیات اجرایی احداث ۳۵ خانه بهداشــت ،۱۸۵ مرکز بهداشــتی و درمانی شــهری و 
روستایی ،۲000 تخت نقاهتگاه ، ۱۲ بیمارستان جدید با ظرفیت ۲000 تخت و شبکه لوله 

کشی و تأمین آب آشامیدنی ۱000 روستا آغاز می ردد.
ـ عملیات اجرایی احداث ۳۳ پروژه بیمارســتانی در مناطق محروم با بیش از ۳000 تخت 
و تجهیز کامل ۵000تخت درمانی که از ســال های قبل شــروع شده در سال ۱۳۶9 ادامه  

خواهد  یافت.

۱4 ـ تأمین اجتماعی  بهزیستی
ـ  اقدامات حمایتی ۵70000 نفر از ســالمندان باالی ۶0  سال مناطق   روستایی ، ۳۶0000 
خانوار تحت پوشــش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام، یک میلیون 
نفر مهاجرین جنگ تحمیلی، جانبازان و خانواده شــهدا در ســال ۱۳۶9 نیز ادامه خواهد 

یافت.
ـ از محل اعتبارات عمرانی این بخش  در ســال ۱۳۶9 نســبت به احداث ۱0 مرکز جامع 
توانبخشی،  ۳0 مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ، ۵۵ مرکز خدمات حمایتی و آماده 
ســازی و بهره برداری  از مجتمع توانبخشــی  شهید بهشتی  همدان با ظرفیت  ۲00 تخت، 
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اقدام خواهد شد.

۱5 ـ فرهنگ و اطالع رسانی
ـ در سال ۱۳۶9 نسبت به تولید ۴/۴ میلیون  نسخه   کتاب برای کودکان و نوجوانان و تولید 

۱۵0 هزار نوار کاست، ۵00 هزار سرگرمی سازنده و ۴0۲ دقیقه فیلم اقدام خواهد شد.
ـ عملیات اجرایی احــداث ۲ کتابخانه کودک خاتمه  یافته و عملیات اجرایی احداث  ۳ 

کتابخانه کودک و 7 مرکز  و مجتمع  فرهنگی و هنری ادامه خواهد یافت.
ـ نســبت به پخش ۱۱۸۱۴ ساعت برنامه از شبکه های ســیمای جمهوری اسالمی ایران و 
۸۲7۱۶ ســاعت برنامه از شبکه های صدای جمهوری اسالمی ایران اقدام خواهد شد. این 

ارقام نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۶۸ افزایش نشان داده است.
ـ نســبت به احداث ۸ دفتر نمایندگی خبر گزاری جمهوری اســالمی ایران در شــهرهای 

آبادان، خرمشهر، مهاباد،قزوین، آستارا، کاشان،زابل وکرج  اقدام خواهد شد.

۱۶ ـ تربیت بدنی
ـ بــرای تأمین تدارکات کافی و ضرورت حضور قدرتمند در بازیهای آســیایی پکن در 
سال ۱۳۶9، اعتبارات کمیته ملی المپیک  ایران در سال آینده نسبت به سال ۱۳۶۸، ۴ برابر 

شده است.
ـ از محل  اعتبارات  عمرانی پیش بینی شده برای این بخش، ۵97 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 می آورند. 
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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آذر ماه ۱۳۶۸

کنفرانس بین المللی خلیج فارس	 

سمینار فرماندهان بسیج	 

سفر به استان خوزستان	 
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دی ماه ۱۳۶۸

بازدید از کارگاه ساخت متروی تهران	 

دیدار با کشاورزان نمونه کشور	 
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753



754
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بهمن ماه ۱۳۶۸

دیدار مسئولین نظام با رهبر انقالب	 

مراسم انتخاب کتاب سال	 

دیدار با فرزندان بی سرپرست شهدا	 

افتتاح گاز کنگان	 
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757



758



759



760



761



762
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اسفند ماه ۱۳۶۸

تقدیم الیحه بودجه سال ۱۳۶9	 

مراسم فارغ التحصیلی دانشکده علوم نظامی	 

دیدار با جانبازان آسایشگاه امام خمینی )ره(	 
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765



766



767



768



نـمایه
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نام اشخاص

آذری قمــی، احمد، 9۸، 99، ۱۶۲، 
۶0۱ ،۵7۳ ،۵70

آخوندزاده، محمد مهدی، ۴0۱
آشتیانی، علی اکبر، ۴9۱

آقازاده، غالمرضا، ۶7، ۸۵، 9۶، ۱۴۳، 
 ،۲۶۱ ،۲۴۸ ،۲۲۶ ،۲۱۸ ،۲0۶ ،۱9۸ ،۱7۴
 ،۴۵7 ،۴۲۱ ،۴۱0 ،۳۵7 ،۳۴۲ ،۳۱9 ،۲77
۶۲۳ ،۵۴9 ،۵۴۳ ،۵۲۲ ،۴9۸ ،۴۸۵ ،۴70

آقامحمدی، علــی، 9۸، ۱۶0، ۲0۴، 
 ،۳۶۱ ،۳۱۱ ،۲۸9 ،۲۳۸ ،۲۳۶ ،۲۲۴ ،۲09

۵۱9 ،۴۵7
آقامیری، محمودرضا، ۵۲۱

آقایی، بهمن، ۱۴۴
آقایی، غالمحسین، ۱۶9، ۴۱9

آیت اللهــی، محمدرضا، ۸۴، ۱۳7، 
۲0۶

ابراهیمی، اصغر، 9۱، ۳۵0
ابراهیمی، حسین، ۵۳، ۴9۶

ابوالفتحی، یوسف رضا، ۳۶۱
احسانبخش، صادق، ۴۶

احمدی، احمد، ۲۸9، ۳۳۴
احمدیان، علی اکبر، 7۲

اختری، محمدحسن، ۳۵9، ۵97
اراکی، محمدعلی، ۱۶۲، ۱۶۴

اردیبهشت، دکتر، ۲۶۵
اســحاق مدنی، مولوی، ۳۱۸، ۳۵۴، 

۵۵۴
اسدی الری، حسن، 9۱، 9۲

اسالمی، یداهلل، ۲۵9
اشرفی اصفهانی، محمد، ۲70، ۴97

اصغرزاده، محمدابراهیم، ۸7، ۲۱۵، 
۴۴۳ ،۲۶۴

اصغری، سیدمحمد، ۳۱۲، ۴۴۴، ۵7۸
 ،۴۴۴ ،۳۱۲ ،۱۵۳ محمــد،  اصغری، 

۵7۸ ،۵00 ،۴9۱
اعتمادزاده، نجم الدین، ۱۳۶

افتخار جهرمی، گودرز، ۳۱۸، ۳۴0، 
۵97 ،۵۴9 ،۵۲۲ ،۴۳۳ ،۴0۴ ،۳۶۱

افشار، علیرضا، 7۵، ۸0، ۲۴۲، ۴۳7
 ،99 ،۴7 اقبالی پور، محمدجــواد، 

۲۴۱
اکبرزاده، محمد، ۳۴۳
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 ،۲۶۳ ،۱7۶ ،۵۶ مرتضــی،  الویری، 
۵۲۱ ،۳0۴

امام جمارانی، سید مهدی، 9۱، ۱7۲
امام موسوی، محمد کاظم، ۳۵۴

امامی کاشانی، محمد، ۱7، 99، ۲۶9، 
۶0۱

امراللهی، رضا، ۵7، ۱0۶، ۱7۱، ۱7۲، 
 ،۳۶۳ ،۳۴۲ ،۳۱۶ ،۳0۸ ،۲9۸ ،۲۸7 ،۲۱۴

۵79 ،۵۵0 ،۴9۲ ،۴۵9 ،۴0۳
امینی، ابراهیم، ۱۲، ۱۳، ۴۸، ۵0، 99، 

۶00 ،۵۳۱ ،۲۵9 ،۱۶۲
انصاری، محمدعلی، ۸۶، ۱۶۲

انگجی، سیدجواد، ۴9۱
ایازی، محمدعلی، ۱۲۸

 ،۱0۵  ،77 محمدجــواد،  ایروانی، 
 ،۱70 ،۱۶0 ،۱۳9 ،۱۲۸ ،۱۲۳ ،۱۱9 ،۱۱۳

۳9۳ ،۲۴0 ،۲۲۴ ،۱۸9
ایزدی، مصطفی، ۳۳۲

بادامچیان، اسداهلل، ۳۱۳، ۵۵۴
باستان حق، محمدحسن، ۴۸۸

باقری، محمدرضا، ۴۴۵
باقری نژادیان، محمدباقر، ۴۴۳

بانکی، محمدتقی، ۴۱۶
باهنر، محمدجواد، ۲9۴، ۵۳۸، ۵7۱

باهنر، محمدرضا، ۳۵۶، ۴۳۲
بختیاری، محمدرضا، ۲0۶

بخشی، ذبیح اهلل، ۲۱۱
برقعی، ۲۴۶، ۵79

بشارتی، جلیل، ۲۱، ۲۳۵، ۳۴۳، ۴۴۲
بشارتی، علی محمد، 99، ۱09، ۴۳9

بقایی، حمید، ۳۱، ۶۸
بنی فضل، مرتضی، ۱۶۲، ۱۶۴

بهزادیان، محمدرضا، ۲۸۸
بیات، اسداهلل، ۱00، ۲۵9، ۲۸۸، ۳۶۳، 

۵9۸ ،۵۸۴ ،۵70 ،۴۴۳
بیطرف، حبیب اهلل، ۴۱9

پرورش، علی اکبر، 7۲
پسندیده، سیدمرتضی، ۱۶۵
پودینه، محمدحسین، ۳۶۴

پورمحمدی، عباس، ۳0۵، ۵۲۲
پورمحمدی، مصطفی، ۵۳۵

تندگویان، مجید، ۴۴۴
تابش، علیرضا، ۸۱

ترابی، مصطفــی، 7۵، 7۸، ۸7، 9۲، 
۵7۲ ،۴0۳ ،۳۳۱ ،۲0۶ ،۲0۲

 ،۲0۲ ،۱7۴ ،۱۲7 ،۱0۱ ترکان، اکبر، 
 ،۳9۸ ،۳۶۱ ،۳۵9 ،۳۴۴ ،۲9۵ ،۲77 ،۲۶۱
 ،۵۳0 ،۵۱7 ،۴9۸ ،۴70 ،۴۴۴ ،۴07 ،۴0۱
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۵9۴ ،۵۶7 ،۵۴۳
تقوی، سیدرضا، ۴7۵

توسلی، محمدرضا، 99، ۵۸۱
توکلی، احمد، ۵۳۲

توکلی بینــا، ابوالفضل، ۲۱۴، ۳۱۸، 
 ،۴۲۵ ،۳99 ،۳۸۶ ،۳۶۴ ،۳۵7 ،۳۵۱ ،۳۵0

۵۴۸ ،۴9۸ ،۴79
توالیی، محمدحسن، ۵۲۸، ۵۳۳

 ،۳۱۱  ،۲۴9  ،7۳ عبداهلل،  جاســبی، 
۵0۱ ،۴0۸

جزایری، حسین، ۲0۲، ۲0۳
جعفری، داود، ۲0۳

 ،۲۳7 محمد،  جعفری صحرارودی، 
۲۴۲

جعفری گیالنی، محمد، ۵7، ۵7۳
جاللی، احمد، ۴۶۲

 ،۱0۶  ،۵۱ محمدحســین،  جاللی، 
۲۱۵ ،۲09

جالیی پور، محمدرضا، ۸۱
جمی، غالمحســین، ۶0، ۲۲۱، ۳۴۳، 

۵۶۸ ،۴۵0 ،۴۴۸ ،۳۸۶
جنتی، احمد، ۱۴۴، ۲۶0، ۳0۳، ۳۳۴، 
۶0۱ ،۵۵7 ،۵۳۱ ،۵۲7 ،۵۲0 ،۴9۶ ،۳9۶

جنتی، علــی، ۴7، ۲0۸، ۳07، ۳۳۴، 

۵۱9 ،۳۳۵
جوادی آملی، عبداهلل، ۱۶۴

جهانگیری، محمدحسین، ۱۲۱
 ،۲۶۱ ،۱0۴ ،7۸ جهانگیری، اسحاق، 

۴۴۳
حاج آخوند، مجتبی، ۴۸۲

حائری، مرتضی، ۱۴9
حائری فومنی، مصطفی، ۴۱۲

 ،۱0۳ ،99 ،9۸ ،۳۵ حبیبی، حســن، 
 ،۳00 ،۲97 ،۲9۳ ،۲۸۱ ،۲79 ،۲7۲ ،۲۲۳
 ،۳۱۶ ،۳۱۱ ،۳0۸ ،۳07 ،۳0۶ ،۳0۵ ،۳0۴
 ،۳۸۱ ،۳۶۴ ،۳۶۲ ،۳۵۶ ،۳۳۸ ،۳۳۲ ،۳۲9
 ،۴۶۲ ،۴۵9 ،۴۴۱ ،۴۱۲ ،۳9۶ ،۳9۳ ،۳۸۸
 ،۵۳۶ ،۵۲۲ ،۵۲۱ ،۵۱0 ،۵00 ،۴۸۳ ،۴7۶
۶00 ،۵۸9 ،۵۸۴ ،۵۶۸ ،۵۶۶ ،۵۵۴ ،۵۴۸

حجتی، محمود، ۳۴۲، ۴۶0، ۵۶9
حسنی، غالمرضا، ۳۱۴، ۳7۱، ۳7۴

 ،۱۳۱  ،۸0 حســین،  حسنی سعدی، 
۵7۸ ،۴۲0 ،۱7۶

حسنی سعدی، عباس، ۴۸، 7۸
حسینی، سیدمحمدعلی، ۴99

حسینی، محمدصادق، ۴۳۵
حسینی بهشــتی، سیدمحمد، ۲9۳، 

۳۸۱ ،۲9۴
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حسینی تاش، علی، ۴۵، 7۵، ۸۳، ۱۱۸، 
۲۸۸

حیدری مقدم، ماشااهلل، 97، ۲۱7
حیدری، غالمرضا، ۲۸۸، ۵۸0

 ،۱۸0  ،۱۲۳ ناصــر،  حیرانی نوبری، 
۲7۲ ،۲۶۸ ،۲۵0

خادم، امیررضا، ۳۴۴
خاتمــی، ســیدمحمد، ۱۳۵، ۲۵۱، 

۴97 ،۴۲۵ ،۳۲0 ،۳0۴ ،۲9۲ ،۲77
 ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲ خامنه ای، ســیدعلی، 
 ،۴۸ ،۴۶ ،۴۱ ،۳7 ،۳۵ ،۳۴ ،۳۲ ،۱7 ،۱۶
 ،9۸ ،۸۵ ،۸۱ ،77 ،7۶ ،7۳ ،۵۵ ،۵۱ ،۵0
 ،۱۱9 ،۱۱۳ ،۱07 ،۱0۶ ،۱0۴ ،۱0۲ ،99
 ،۱۴۴ ،۱۴۳ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۲۸ ،۱۲۵
 ،۱۵۶ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱۴9
 ،۱۶۴ ،۱۶۳ ،۱۶۲ ،۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۵۸ ،۱۵7
 ،۱7۲ ،۱7۱ ،۱70 ،۱۶9 ،۱۶۸ ،۱۶7 ،۱۶۵
 ،۲07 ،۲0۵ ،۲0۲ ،۱9۸ ،۱9۶ ،۱7۴ ،۱7۳
 ،۲۲۵ ،۲۲۱ ،۲۱۸ ،۲۱۶ ،۲۱۵ ،۲۱۳ ،۲0۸
 ،۲۵۳ ،۲۵0 ،۲۴7 ،۲۴۴ ،۲۴۳ ،۲۲۸ ،۲۲7
 ،۲7۲ ،۲70 ،۲۶۸ ،۲۶۳ ،۲۶۱ ،۲۶0 ،۲۵9
 ،۲۸7 ،۲۸۲ ،۲۸0 ،۲79 ،۲7۸ ،۲7۵ ،۲7۳
 ،۳0۳ ،۳0۱ ،۲97 ،۲9۵ ،۲9۴ ،۲9۳ ،۲۸۸
 ،۳۴۶ ،۳۴۲ ،۳۳۴ ،۳۳۲ ،۳۳0 ،۳۱۳ ،۳0۶

 ،۳9۲ ،۳۸۲ ،۳79 ،۳۶7 ،۳۶۲ ،۳۵۸ ،۳۵۳
 ،۴۲7 ،۴۱۸ ،۴۱۶ ،۴۱۳ ،۴۱۱ ،۴۱0 ،۳9۴
 ،۴۶۳ ،۴۶۲ ،۴۴۲ ،۴۴0 ،۴۳۲ ،۴۳۱ ،۴۳0
 ،۴9۱ ،۴۸7 ،۴۸۶ ،۴۸0 ،۴7۵ ،۴7۳ ،۴۶۵
 ،۵۳7 ،۵۳۶ ،۵۲9 ،۵۱9 ،۵0۴ ،۴9۸ ،۴9۴
 ،۵۸۵ ،۵۸۱ ،۵79 ،۵۶9 ،۵۵۵ ،۵۵۴ ،۵۳9

۶۵۲ ،۶۳0 ،۶00 ،۵9۶ ،۵۸۸
خامنه ای، سیدهادی، ۱00

خاموشی، علی نقی، ۴79
خرم، احمد، ۱۲۸

خزاعی، محمد، ۵9۴
خزعلی، ابوالقاسم، 99، ۶00

خسروتاج، مجتبی، ۱۳9، ۲۱۴
خلخالی، محمدصادق، ۴0۱

خمینی، احمــد، ۱۱، ۱۲، ۱7، ۱۳۲، 
۴۳0 ،۲9۴ ،۲9۳ ،۲0۱ ،۱۶۵ ،۱۵۱

خمینی، سیدروح اهلل، امام، 7، ۸، 9، 
 ،۲۲ ،۱7 ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱0
 ،۴۲ ،۴۱ ،۳7 ،۳۶ ،۳۵ ،۲7 ،۲۶ ،۲۴ ،۲۳
 ،۵۳ ،۵۲ ،۵۱ ،۵0 ،۴9 ،۴۸ ،۴7 ،۴۶ ،۴۵
 ،7۵ ،7۴ ،7۲ ،۶۲ ،۵9 ،۵۸ ،۵7 ،۵۵ ،۵۴
 ،۸7 ،۸۶ ،۸۵ ،۸۴ ،۸۱ ،۸0 ،79 ،77 ،7۶
 ،۱0۱  ،۱00  ،99  ،9۸  ،97  ،9۶  ،9۱  ،۸9
 ،۱۳۱ ،۱۲۸ ،۱۲7 ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۱۲ ،۱0۵
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 ،۱۴0 ،۱۳9 ،۱۳7 ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳۳ ،۱۳۲
 ،۱۴۸ ،۱۴7 ،۱۴۶ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۴۳ ،۱۴۱
 ،۱۵۵ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱۴9
 ،۱۶۳ ،۱۶۲ ،۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۵9 ،۱۵۸ ،۱۵7
 ،۱70 ،۱۶9 ،۱۶۸ ،۱۶7 ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶۴
 ،۱9۲ ،۱79 ،۱77 ،۱7۶ ،۱7۴ ،۱7۳ ،۱7۲
 ،۲0۴ ،۲0۳ ،۲0۱ ،۲00 ،۱9۸ ،۱9۶ ،۱9۵
 ،۲۲0 ،۲۱9 ،۲۱7 ،۲۱0 ،۲0۸ ،۲07 ،۲0۵
 ،۲۵۶ ،۲۵۱ ،۲۴7 ،۲۳9 ،۲۳۶ ،۲۲۲ ،۲۲۱
 ،۲77 ،۲7۶ ،۲7۱ ،۲۶9 ،۲۶۸ ،۲۶7 ،۲۵۸
 ،۲99 ،۲9۸ ،۲9۵ ،۲9۴ ،۲9۳ ،۲۸۵ ،۲۸۲
 ،۳۳۵ ،۳۳۲ ،۳۳0 ،۳۲۶ ،۳۱۸ ،۳09 ،۳0۸
 ،۴۲7 ،۴۱۶ ،۴۱۳ ،۴0۵ ،۳۸۱ ،۳79 ،۳7۸
 ،۴۸۲ ،۴۸۱ ،۴7۵ ،۴۵۶ ،۴۵۲ ،۴۴0 ،۴۳۸
 ،۵۳۸ ،۵۳۳ ،۵۲9 ،۵۲۸ ،۵۲7 ،۵۲۳ ،۵۱۲
 ،۵7۸ ،۵70 ،۵۶۲ ،۵۵۱ ،۵۴۶ ،۵۴۴ ،۵۴۱

۵9۶ ،۵۸۵ ،۵۸۲ ،۵۸0
خوانساری، محمدتقی، ۱۴9

 ،۵۳ قربانعلی،  دری نجف آبــادی، 
۵0۳ ،۴۱۱ ،۲۸۵

دعاگو، محسن، ۳۱۳، ۳۲۵
دعایی، سیدمحمود، ۴۵، ۳۱۲، ۳۱۴، 

۵7۸ ،۵00 ،۴۸۵ ،۴۴۴
دلفی، ابوالقاسم، ۵۱۸

دوزدوزانی، عباس، ۱۵۶، ۲۳9، ۲۸۸
دهقان، حسین، ۱0۳

ذوالقدر، محمدباقر، ۴۳7
ذیفن، عبداهلل، ۱7۱

رازینی، علی، 7۴، 7۵، ۱۳۴
راشدیزدی، محمدابراهیم، ۵۸7

رجایــی، محمدعلــی، ۲9۴، ۲9۵، 
۵7۱ ،۵۳۸ ،۴۴۴

رجایی خراسانی، سعید، ۶۴
رحمانی، محمدعلی، ۸۴، ۱7۱

رحیم صفوی، یحیی، ۳۳۲
رحیمیان، محمدحســن، ۴۵، ۲۲۲، 

۳۳۵ ،۲۶7
رشیدیان، محمد، ۶9

رضایی، حسن، ۸۱، ۳۱۱
رضایی، محسن، ۶۳، ۶۴، 7۳، 77، 90، 
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۵۵7 ،۵۳۲ ،۵۲۳ ،۴۶۲ ،۴۴۴ ،۴۳9 ،۴۳۱

رضوانی، غالمرضا، ۲9۱، ۵۳۵
رضــوی، ســیدمنصور، ۲۱۴، ۲۳۶، 
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 ،۵۶7 ،۵۴۸ ،۵۲۱ ،۵07 ،۴۸۸ ،۴۸۲ ،۴۶۳

۵97 ،۵۶۳ ،۵۸0
رفان، موسی، ۱0۳، ۱۲۴

رفیق دوســت، محســن، ۳۴، ۱۱۱، 
۵9۶ ،۵۸0 ،۳9۵ ،۳۴0 ،۳0۱ ،۱۶7 ،۱۱9

رنجبر، محمدتقی، ۳۴۳
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 ،۲۸۸ ،۲7۲ ،۲۶۲ ،۲۲۶ ،۲0۵ ،۱۵۱ ،۱۲۲
۵۲۲ ،۵۲0 ،۴9۲ ،۴۵9 ،۴۳0 ،۴۱۵ ،۳۵۵

رهبری، احمد، ۴۶0
رئیسی، ابراهیم، ۴۳۱

زائری، غالمعبــاس، ۵۳، ۱۲۶، ۱۲۸، 
۴۱9 ،۲۱۴ ،۱7۳

زرگر، موسی، ۲۳۸
زمانیان، احمد، ۴۶0

زواره ای، سیدرضا، ۱۱9، ۲۱۴، ۳07، 
۵۸۴ ،۵00 ،۴77 ،۳9۱

زورق، محمدحسن، ۲۳۵، ۴۵7
ســاداتیان، جمــال، ۴7، 7۱، ۲۸0، 

۵70 ،۵۱9
سازگارا، محسن، ۲۳۸

سازگارا، محمدمهدی، ۴9۴

ساالری، محمد، ۳97
ساالری، مریم، ۴۶

سالک، احمد، ۸7، ۵۵۴
سبحانی نیا، حسین، ۳۵۶
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سجادی، سیدحمید، ۴۳۲، ۴۳۴
سحابی، دکتر، ۲۳۸

سرحدی زاده، ابوالقاسم، ۵۳۱
سعید الذاکرین، ۵۳، ۱07، ۲۵7، ۴9۱

سعیدی، غالمرضا، ۵9۱
سعیدیان فر، محمدجعفر، ۱۶7

سعیدی سیرجانی، علی اکبر، ۳۱۴
سعیدی کیا، محمد، ۲77، ۲97، ۳۳۱، 
 ،۳۶۳ ،۳۳۱ ،۲97 ،۲77 ،۲۶۱ ،۵۴9 ،۵۲0

۵۴9 ،۵۲0 ،۴۶۲ ،۴۱۵ ،۴07
سالمتی، محمد، ۲۱0، ۲۵0

سلیمانی، علیرضا، ۳۴۴
سنجقی، ابراهیم، ۲۸7

سوری ملکی، علی محمد، ۲۱7، ۴۱۳
سیدزاده، جلیل، ۲۵7، ۳9۱
سیفیان، محمدکاظم، ۳۴۲

شافعی، غالمرضا، ۱7۳، ۲۱۳
 ،۲09  ،۲0۸ عبدالمجید،  شرع پسند، 
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۲۱۵ ،۲۱۱ ،۲۱0
شرعی، محمدعلی، ۲0۵، ۲۸7

شریعتی، محمد، ۲۴۶
شفتی، حسن، ۴07، ۴۱۵، ۵07

شفیق، حبیب اهلل، ۳۶۲
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۵۴۳
شمس آبادی، رضا، ۳۱0

شمس الدین، محمدمهدی، ۲۲۴
شمس اردکانی، علی، ۵۳7

شمسایی، حسین، ۳۴9
شمس داودی، سیداسماعیل، ۲۶۳

شوشتری، علی، ۴9۱
شهبازی، علی، 7۴، 7۵، ۴70
شهرزاد، محمدکریم، ۵۸0

شهریاری، سیدکمال الدین، ۵0۲
شهیدی، محمدعلی، ۳۶۴

شیبانی، عباس، ۲۱۶، ۲۴۱، ۵۵۵
شیخ عطار، حسین، ۴۵

صادقی، حسین، ۳۳0، ۴۱۸
صالح آبادی، قربانعلی، ۲۴۴

صانعی، حسن، ۲۴۱، ۳۸7، ۵۱۸، ۵۲۱
صانعی، یوسف، ۱۶۴

صحراییان، غالمرضا، ۳۴۲، ۵۲۳
صدوق، محمدباقر، ۱7۱

صدوقی، محمدعلی، ۴۱9
صفاریان، علیرضا، ۲۶۳
صفایی، غالمرضا، ۵۲9

صفریان، عباس، ۳۱۳
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طاهایی، علی اکبر، ۴۱۳
سیدحســن،  طاهری خرم آبادی، 
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۶00 ،۵۳۱ ،۴۳9
طاهری زاده، مصطفی، ۱۳9
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عارفی، حسن، ۱۴، ۱۳۲

عباسپور، علی، ۴9۱
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۴۱9
عباسی، محمدرضا، ۵۳۶

عباسی فرد، محمدرضا، ۴9۶
عبایی خراســانی، محمد، ۵7، ۱۶۲، 

۵7۳ ،۵0۲
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۶۳۱ ،۶۱۵ ،۶۱۴
فاضل فردوسی، ابراهیم، ۵۲۳
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۶۱9 ،۶۱7 ،۵۶۸
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 ،۱0۳  ،۸۳ سیدحسن،  فیروزآبادی، 
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۵۸۴ ،۵۵۴
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۵۶7
گلزاری، محمود، ۴7۴

 ،۲0۳ ،۲0۲ گنجویان، محمدصالح، 
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 ،۱۴۴  ،۴۱9  ،۵۲  ،۴۶ سعید،  الهوتی، 
۵۲۲
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۲۶۵ ،۲۶0 ،۲۴۸
محجوب، علیرضا، ۳۳۳
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۵۶7 ،۵۳7 ،۵۲۱ ،۴۳0 ،۴۱۶
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 ،۲۸۸ ،۲۳۶ ،۲0۵ منتجب نیا، رسول، 
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 ،۳۸9 ،۲۵۸ ،۱۶۸ ،۸۶ ،۸۴ ،7۲ ،۵۵ ،۵۴

۶0۲
منصور، تورج، ۲۲7

منصور، مولوی، ۴۵9
منصوری، جواد، ۳۴9، ۴70

منصوریان، دکتر، ۴۱9، ۴۲9، ۴۸۴
مؤذن زاده، مصطفی، ۴۴۳

موسوی، سیداحمد، ۲0۳، ۳۴۳
موسوی، موسی، ۳7۵، ۳7۸

موسوی، سیدعباس، ۴۱0، ۴۳۸
موســوی، میر حسین، ۸۸، 99، ۱۳9، 
 ،۳۱۸ ،۳00 ،۲9۴ ،۲۸۲ ،۲79 ،۲۳۶ ،۱9۸

۵۳۸
سیدعبدالکریم،  موسوی  اردبیلی، 
 ،99 ،۸۵ ،77 ،۵۵ ،۵0 ،۴۸ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲
 ،۲9۸ ،۲79 ،۲7۱ ،۲۱۳ ،۱۴۴ ،۱۲۲ ،۱0۶

۶00 ،۳۱۴
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موســویان، سیدحسین، ۳۶۲، ۴9۵، 
۵77

موسوی بجنوردی، سیدکاظم، ۴۱۵
موسوی تبریزی، حسین، ۴۵، ۱0۵

سیدمحمدعلی،  موسوی جزایری، 
۵۶۸ ،۴۵۳ ،۴۴۶ ،۳۸۶ ،۲۱۸

سیدمحمد،  خوئینی ها،  موســوی  
 ،۳۳۲  ،۳۲9  ،۲7۱  ،۲۶۶  ،۲۶۴  ،99  ،۵0

۵۵7 ،۳9۴ ،۳۵۳ ،۳۴9
موســوی الری، عبدالواحد، ۱07، 

۴۴۳ ،۲۸۸ ،۲۴0 ،۱۴0 ،۱۳۵
مولوی، بهروز، ۲0۳

مؤمن، محمد، ۵0، ۲۵9، ۲۶0، ۵۳۱
مهاجرانی، عطااهلل، ۲۴۱، ۲۸۱

مهاجری، مســیح، ۲۱0، ۳۱۲، ۳۱۸، 
۵7۸ ،۴۴۴ ،۳۶۲ ،۳۵۶

مهدوی کنــی، محمدرضا، 7۲، 9۸، 
۶0۱ ،۵۳۸ ،۳۳0 ،99

مهدی زاده، مهدی، ۳۵۱
مهری، سیدعباس، ۳۴۱

میر، امیر، ۲0۴
 ،۱0۱  ،۶9  ،۵۸ محسن،  میردامادی، 
 ،۵۲0 ،۵۴۶ ،۴۵۲ ،۴۴۶ ،۳99 ،۳۸۶ ،۲۶۱

۵۶۸

میرزاده، حمید، ۲۶، ۵۶، ۱۶۵، ۱۶9، 
 ،۲9۶ ،۲9۲ ،۲۸7 ،۲۸۱ ،۲77 ،۲۵۱ ،۲۳9
 ،۳۳7 ،۳۳۵ ،۳۱۶ ،۳۱۳ ،۳0۸ ،۳0۵ ،۲99
 ،۴07 ،۳99 ،۳۵۵ ،۳۵۴ ،۳۵0 ،۳۴۵ ،۳۴۳
 ،۴77 ،۴7۴ ،۴7۳ ،۴۶۲ ،۴۴۲ ،۴۳۴ ،۴۱۸
 ،۵7۲ ،۵۶7 ،۵۲۲ ،۵۲۱ ،۵0۲ ،۴9۲ ،۴9۱

۵9۴ ،۵9۳ ،۵۸۱ ،۵77
میرسلیم، مصطفی، ۲۶۳، ۳۱۸، ۴۸7

میرعماد، سیدضیاءالدین، ۳۴۸، ۳۶۳
 ،۳۱9  ،۲70 محمــد،  میرمحمدی، 
۴۶۲ ،۴۳9 ،۴۳۱ ،۳97 ،۳۶0 ،۳۴9 ،۳۳۶

غالمحســین،  نادی  نجف آبادی، 
۱7۲ ،۱۶۸

ناصری، محمدرضا، ۴۱0
ناطق  نــوری، علی اکبر، 7۲، ۲۱0، 

۳۵۶
نامدار زنگنه، بیــژن، ۶۶، ۶7، ۱0۵، 
 ،۵۱۲ ،۴۳۵ ،۴۱9 ،۳۵0 ،۲77 ،۲۶۱ ،۲۳۶

۶۲۲ ،۵9۴ ،۵۶۸ ،۵۱۸
 ،۱۴۶ ،۱۱9 ،۱۱۸ ،۱0۵ بهزاد،  نبوی، 
 ،۲۳9 ،۲۳۵ ،۲۲7 ،۲۱۵ ،۲۱0 ،۲0۱ ،۱90

۵۳۱ ،۲۸۱ ،۲۴۶
نبوی، محمدحسن، ۵7۲

نبوی، مرتضی، ۳۱۲، ۳9۱، ۴۴۴، ۵7۸
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نجفی، محمدعلــی، ۳۵، ۵۴، ۱۲7، 
 ،۴9۸ ،۳۸۱ ،۳۶۳ ،۳۳۴ ،۳۲9 ،۲77 ،۲۶۲

۶۳۲ ،۵7۱
نژادحســینیان، محمدهادی، ۲77، 
 ،۴7۶ ،۴۶7 ،۴۳۸ ،۴0۳ ،۳۶۸ ،۳۵0 ،۳۲۳

۶۱۶ ،۲۶9 ،۵۲۱
نصری، احمد، ۵0۴، ۵09

نصیری، حسین، ۳۲0
 ،۸9  ،۵۴  ،۵۳ محمدعلــی،  نظران، 

۵70 ،۵۲۱ ،۳00 ،۲0۴ ،۱۱۸
 ،۲۶۸  ،۱۲7 محمدرضا،  نعمت زاده، 
 ،۵۲۱ ،۵0۸ ،۴۸۳ ،۴۶۲ ،۳۵۲ ،۳۴۲ ،۲77

۵77 ،۵۳۶
نواب، مهدی، ۲9۸، ۴0۶، ۵۶۴

نواب صفوی، مجتبی، ۵0۸
نوربخش، محســن، ۲۵، ۲۱0، ۲۶۳، 
 ،۳۱۲ ،۳0۸ ،۲9۸ ،۲97 ،۲9۱ ،۲77 ،۲۶9
 ،۳۵7 ،۳۵۶ ،۳۵۴ ،۳۵۲ ،۳۵0 ،۳۴۵ ،۳۴0
 ،۳99 ،۳9۸ ،۳9۶ ،۳9۲ ،۳۸7 ،۳۶۱ ،۳۵۸
 ،۴۵۶ ،۴۴۵ ،۴۴0 ،۴۲۱ ،۴07 ،۴0۲ ،۴00
 ،۵۴7 ،۵۴۳ ،۵۲۱ ،۴9۴ ،۴90 ،۴77 ،۴۵7

۶۱۴ ،۶۱۳ ،۵9۴ ،۵79 ،۵۶۴
 ،۲9۵ ،۲77 ،99  ،۳۳ عبداهلل،  نوری، 
 ،۴۱۳ ،۳9۱ ،۳۴۸ ،۳۳7 ،۳۳۶ ،۳۱۸ ،۳0۶

 ،۵۶9 ،۵۵۴ ،۵۲0 ،۴90 ،۴۸۴ ،۴۶0 ،۴۳0
۶0۱ ،۵۸۴

نوریان، علی محمد، ۴07، ۴۱۵
نوری همدانی، حسین، ۱۶۴، ۵۸۴

نیکفر، احمد، ۳۴۳، ۴۱۳
نیلی، مسعود، ۲۸۶، ۵07

واعظ طبســی، عبــاس، ۲۱۸، ۲۲7، 
۴۶0 ،۲۴۴

واعظی، محمود، ۵۲، ۸۲، ۱۶۱، ۱7۴، 
 ،۵00 ،۴۶۸ ،۴۱۲ ،۳۸۵ ،۳۲۴ ،۲۶۲ ،۲۳۱

۵97 ،۵۱9 ،۵۱۱
وافی یزدی، ابوالقاسم، ۴۴۱

 ،۲۲۲ سیف اهلل،  وحید  دستجردی، 
۳۲۶

والیتی، علی اکبر، ۳۲، ۶۳، ۸۸، ۱۶۱، 
 ،۳۲۴ ،۲9۵ ،۲77 ،۲7۳ ،۲۴۸ ،۲۳۸ ،۲09

۶۳۲ ،۵00 ،۴۳0 ،۴00
والیی، عیسی، ۸۶، ۲۱۸، ۲77، ۴0۱

وهاجی، عبدالحســین، ۱0۸، ۱۳9، 
 ،۴9۲ ،۴7۴ ،۴۵7 ،۳۴۸ ،۳۳۶ ،۳۲۴ ،۲77

۶۳۱ ،۵07
 ،۲۸۵  ،۲۳7  ،۸۵ محمدعلی،  هادی، 

۴99 ،۴۱۸ ،۳۲۱
هاشمی، سیدفخرالدین، ۴97
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هاشمی، عباس، ۱0۱
هاشمی بهرمانی، احسان، ۴۶

هاشــمی بهرمانی، احمد، 7۶، 97، 
۱۴۶

هاشــمی بهرمانــی، صدیقه، ۱۶۵، 
۲۲۲ ،۱۶۸

هاشمی بهرمانی، طاهره، ۱۳۶
هاشمی بهرمانی، طیبه، ۴۱۵

هاشمی بهرمانی، علیرضا، ۴۶
هاشمی بهرمانی، عماد، ۴۶

هاشــمی بهرمانی، فاطمه، ۴۶، ۵۲، 
 ،۲۴0  ،۲۲۱  ،۲۱۲  ،۱۶۸  ،۱۱۴  ،۸7  ،۵۸
 ،۴۱9 ،۴۱۸ ،۳۴۲ ،۳۱۵ ،۲9۶ ،۲9۳ ،۲9۲
 ،۴۸۴ ،۴7۴ ،۴۶۶ ،۴۳۸ ،۴۲9 ،۴۲۸ ،۴۲0

۵97 ،۵۶۶ ،۵۲۲
فاطمه، همشیره،  بهرمانی،  هاشمی 

۲۴0 ،۸۴ ،7۶
 ،77  ،۴۶ فائزه،  بهرمانی،  هاشــمی 

۳۵7 ،۲۴0 ،۱۱۴
هاشمی بهرمانی، فرشته، ۴۶

هاشمی بهرمانی، فؤاد، ۴۶
هاشــمی بهرمانی، محسن، ۳۳، ۴۲، 
 ،7۶ ،7۴ ،7۳ ،7۱ ،۶0 ،۵۴ ،۴۸ ،۴7 ،۴۶
 ،۲۳۶ ،۲۲0 ،۱۴۳ ،۱۱9 ،۸9 ،۸0 ،7۸ ،77

 ،۳۳۶ ،۳۲۵ ،۳07 ،۳0۵ ،۲99 ،۲9۲ ،۲۴0
 ،۳97 ،۳9۲ ،۳۸۸ ،۳۸۶ ،۳۶۳ ،۳۵۵ ،۳۵0
 ،۴۳۳ ،۴۳۱ ،۴۱۸ ،۴۱۵ ،۴۱۲ ،۴0۴ ،۳99
 ،۴۵9 ،۴۵۶ ،۴۵۱ ،۴۴۴ ،۴۴۱ ،۴۳9 ،۴۳۴
 ،۴۸9 ،۴۸۴ ،۴۸۳ ،۴۸0 ،۴7۸ ،۴۶۶ ،۴۶۲
 ،۵۲۱ ،۵۱۸ ،۵۱0 ،۵09 ،۵0۱ ،۵00 ،۴9۲
 ،۵۸۱ ،۵۵۴ ،۵۴۵ ،۵۴۳ ،۵۳۸ ،۵۳۶ ،۵۳۳

۵9۴
هاشــمی بهرمانی، محمد، ۳۵، ۵7، 
 ،۲۴۳  ،۲۲۶  ،۲۱۲  ،۱۴۶  ،۱۱7  ،۸۸  ،۸۳
 ،۴۱۵ ،۳9۳ ،۳۲۵ ،۳۱۳ ،۲۸۶ ،۲۶۲ ،۲۵۴

۵9۸ ،۵۸۸ ،۵۸۶ ،۵7۵ ،۴۸۵
هاشــمی بهرمانی، مهدی، ۴۶، ۵۸، 
 ،۳۶۵ ،۳۴۲ ،۲۴۳ ،۲0۵ ،۸7 ،77 ،7۴ ،7۱

۵9۸ ،۵۴۶ ،۵۳۳ ،۵۲۵ ،۵۲۲ ،۴7۴
هاشمی بهرمانی، یاسر، ۴۶، 77، ۸7، 
 ،۳۳۲ ،۲۴۳ ،۱۵۴ ،۱۴۴ ،۱۲0 ،۱۱۴ ،۱07
۵9۸ ،۵۲۲ ،۵۲۱ ،۴۸۸ ،۴7۴ ،۴۱۱ ،۳۸۶

هاشمی بهرمانی، یاسین، ۴۶
هاشمی پور، اعظم، ۴۶

هاشمی طبا، مصطفی، ۳0۱، ۵۵۳
سیدمحمدرضا،  هاشمی گلپایگانی، 
 ،۴۳9 ،۴۱۶ ،۴0۸ ،۳9۲ ،۳۶۱ ،۳۴0 ،۳۱۵

۵۴7 ،۵0۲ ،۴۸۵ ،۴۶۲
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هاشمیان، حسین، ۱00، ۱۶۶
هاشمیان، محمد، ۳۱۴، ۳۵۳، ۳۵۸

هدایتی، سیدعباس، ۴۴۳
هنردوست، محمد، ۳۴9، ۴۶۲

یزدی، ابراهیم، ۲۸9
یـــزدی، محمد، ۸7، 90، 9۲،  ۱0۳، 
 ،۳۴0 ،۳۱7 ،۳09 ،۲7۸ ،۲7۵ ،۲7۱ ،۲۶9
۵۴0 ،۴۳0 ،۴۱۲ ،۴09 ،۳۶۳ ،۳۴۸ ،۳۴۱

یونسی، علی، ۸۳، ۴0۱، ۵7۱، ۵۸۳

نام اشخاص 
خارجی

االمین، محمد، ۲۱9
ابراهیم نیاز، شیخ یداهلل، ۲۶۴
ابوموسی، سرهنگ، ۲۱9، ۳۳۲
اسحاق خان، غالم، ۱۶0، ۱۶۱

اسلم بیگ، ۵۵۵
المهدی، صادق، ۲07

امام بخاری، عبداهلل، ۵۳۳
بایه، برهانو، ۸9
بری، نبیه، ۳۴۸

بن علوی، یوسف، ۵۶۶
بوتو، بی نظیر، ۳۵۴، ۴۳0

بوش، جرج، ۲00، ۲۴۶، ۲۵۶، ۵۸۵
تراوره، موسی، ۵۳7

تنجو، چنگیز، ۴9۴
 ،۳۴7  ،۳۳۲  ،۲۱9 احمــد،  جبرئیل، 

۳۴۸
حکیم، محمدباقر، ۱7۲، ۳9۶

حمد بن جابر آل ثانی، ۴97
حمید، ایوب، ۳۳0
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خریستوف، خریستو، ۱۴۱
خلیل، حسین، ۳۱0

خودریف، ۱9۱، ۱9۴
دیکوف، ژنرال، ۱۸۳

ربانی، برهان الدین، ۵۶۸
زانونی، خوزه رافائل، ۵۳۸

زعبی، ۳۵۳
 ،۵۵۲ آنتونیو،  خوان  ســامارانش، 

۵۵۳
سرورجیما، غالم، ۲۳۵

سو، لی بون، ۵۵۶
شعبان، سعید، ۳۳۲، ۳۴7، ۵۴۳

 ،۱7۸  ،7۲ ادوارد،  نادزه،  شــوارد 
۲7۳ ،۲۶۶ ،۲۵0
شیخ فهد، ۵۵۲

طفیلی، صبحی، ۲۱9، ۳۳۲
عبید، شــیخ عبدالکریم، ۲۴0، ۲۴۱، 
۲۸9 ،۲۶۲ ،۲۵۵ ،۲۵۴ ،۲۴7 ،۲۴۶ ،۲۴۴

غلوش، مصطفی، ۵۶7
 ،۲۲۴  ،۲۱9 محمدحسین،  فضل اهلل، 

۳9۱
کاتاشف، ۳99

کولیاکف، ۱7۸
گالیندوپل، ۳۸۲

گاندی، راجیو، ۲۵7، ۳۵7
گورباچــف، میخاییل، ۲7، ۳7، ۵۶، 
 ،۱۸۵  ،۱79  ،۱7۸  ،۱77  ،۱7۴  ،7۲  ،۶۳
 ،۱9۶ ،۱9۴ ،۱9۳ ،۱9۱ ،۱90 ،۱۸9 ،۱۸۶
 ،۲7۳ ،۲۶۸ ،۲۶۶ ،۲۴۸ ،۲۲۵ ،۲0۳ ،۱9۸

۵9۱ ،۴۶۸ ،۴۶7 ،۴۴0 ،۳99
مارکس، الرس، ۵۳۲

مالک، یستورالحق، ۵۱7
ماندال، نلسون، ۵۵۱

مسعود، احمدشاه، ۲7۵، ۲۸7
معوض، رینیه، ۴۲7

ملک معراج خالد، ۵۱7
منصور، عبدالرزاق، ۴07
ناکاجیما، هیروشی، ۳۳۸

نجوما، سام، ۳0۸
نجیب اهلل، محمد، ۵۳

نصراهلل، سیدحسن، ۲۱9، ۳۳۲
نصیر احمد شیخ، ۳۵۴
نوریه گا، امانوئل، ۴7۵

هیتو، هیرو، 77
هیگنز، ویلیام، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴7، ۲۵0، 

۲۵7 ،۲۵۵
هیونگ سوپ، یانگ، ۲۲۳


