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 حرف اول
 
 

 اهللا الرحمن الرحيم بسم
 
 

 سازندگي و شكوفايي
كـار، بازسـازي و   « كابينـه گذشت حدود بيـست مـاه از شـروع كـار دولـت كـه بـه           با

 براسـاس   . را بـا آمـادگي كـاملي آغـاز كـرديم           1370 شهرت يافت، سـال      »سازندگي
حل در امر بازسازي    هاي كلي مصوب امام را      ساله اول كه با الهام از سياست       برنامه پنج 

 و بـه تـصويب مجلـس        ه در دولت تنظـيم شـد      ،ساله ، پس از جنگ هشت    و سازندگي 
 .پيش مي رفتهاي دولت با افق روشني  ، فعاليته بودشوراي اسالمي رسيد

ترتيـب   ، بـه   دولـت  ايـي هـاي اجر     خوانندگان محترم با تاريخ تـالش      ،در طول كتاب  
 را اين سالوردهاي ارست كوتاهي از دست فه،شوند و در پايان كتاب    تاريخي آشنا مي  

 ل سـال  ي در اين مقدمه نيز بخشي از فرازهاي مهم توفيقات و مـسا            .فرمايند  مالحظه مي 
  .آورم  را مي1370

سـاله دفـاع     هـشت الزم است همين جا يادآور شوم كه موج سـازنده ايثـار و جهـاد                



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 8  1370   هاشمي رفسنجاني              

همچنـين  ن و   هاي طـوالني جانبـازا     مقدس و مشعل روشنگر خون شريف شهدا و رنج        
 آزادگـان غيـور و صـبور و    خـصوص  ه و بـ ،شانهايـ  انوادهانگيـز خـ   بـر   صبوري تحسين 

يافتن مـسئوالن و     باعث سالمت جامعه و انگيزه     افتخارآفرين و جاويداالثرهاي مفقود،   
 همه را به خدمت خالـصانه در جهـت          ، رايحه معطر و آموزنده ايثار     ؛خدمتگزاران بود 

 ، همراه با طراوت و درخشندگي رهنمودهاي امام راحـل         اهداف انقالب و ايثارگران،   
 .كرد مسئوالن و مردم را به تالش بيشتر دعوت مي

 
 عراق و حزب بعث

بـار حـزب بعـث عـراق و           نقطه مقابل رفتار ايران بعد از تمام شدن جنگ، وضع رقّـت           
ها و بـدهكاري فـراوان و خزانـه خـالي و خـشكيدن                انبوهي از ويراني   صدام بود كه با   

ها و عدم قدرت براي بازسازي و سازندگي و از دست دادن نيـروي                 هزينه اميننابع ت م
هوايي خود و فشار طلبكاران براي گرفتن طلب و مواجه بودن بـا خطـر رأي شـوراي                  

هاي گزاف به     براي متجاوز بودن عراق و احتمال تصويب غرامت       سازمان ملل،   امنيت  
پايان مردم عراق     جاوز به ايران و انتقادات بي      نتايج معكوس ت   ،نفع ايران و بدتر از همه     

 . ها مواجه بود و بيكاري و قحطي
خصوص كه مردم عراق     ه ب ؛ به دنبال راه نجات بود     ،صدام تحت فشار اين مشكالت    

كردند كه ايران بعد از خاموش شدن آتش جنگ، بدون فوت              مشاهده مي  ،و جهانيان 
مهاجران را آغاز كرده و مشغول تهيـه      كار بازسازي و سامان دادن به مشكالت         ،وقت

 ،برنامه توسعه و سازندگي است و توانسته از مصيبت عظماي خالء وجود امـام راحـل   
 واهـيِ   و خيال خام و اميـد     كار ادامه دهد     ه بدون مشكل ب   ،بنيانگذار جمهوري اسالمي  

ي پند  جا هبصدام،  . د نقش برآب كن   ،  )ره(ناظران و دشمنان را در مصيبت فقدان امام         
 اد؛گرفتن از عاقبت شوم تجاوز به ايران، به فكر حلّ مشكالت از راه اشغال كويت افت        

و خاك عراق   به اميد تحصيل ثروت عظيم نفت كويت كه در گذشته هم آنجا را جز             
  .دانست مي

  1369 مــرداد 11 و در تــاريخ »انگبــين صــفرا فــزود   ســركه« ايــن بــار هــم   امــا
 فرونـد   1800 هزار نيرو و     140 ارتش عراق با     ، ظرف چند ساعت   ،)1990 آگوست 2(
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هرچـه از امـوال     سربازان ديكتـاتور بغـداد،      .  خود را به كاخ امير كويت رساند       ،تانك
عنوان اسـتان    ، به»الكاظمه« كويت را با نام ، مرداد17منقول يافتند، غارت كردند و در     

م ي همراه غنا  آنها. شتند را به عنوان استاندار گما     »حسين عالء« اعالن و    ،نوزدهم عراق 
بـه  ؛ امـا   كويت، پيروزمندانه به عراق برگشتند ةزياد و انبوهي از نيروهاي بخت برگشت      

  .زودي ابلهانه بودن تجاوز دوم خود را پذيرا شدند
هايي كه ديده،      براي جبران ظلم   ، فقط خوشحال بودند كه ايران در آن مدت كوتاه        

ن بود كه انحصارگران مـستكبر در ايـن مـورد            روش . است نزده از پشت به آنها خنجر    
خصوص كه خاندان حاكم كويـت هـم سـريعاً از ميـدان فـرار                ه ب ،مانند  تفاوت نمي   بي

 جمـع   . بـه حيـات خـود ادامـه دادنـد          ، در خـارج   شان  هاي فراوان   كردند و با موجودي   
ه بـه گرمـي    به ايران پناه آوردند ك  ،هاي قابل انتقال     با اتومبيل و دارايي    ،زيادي از آنها  
  .پذيرفته شدند

صـورت اشـاره     ه بـ  ،1370سـال   ل زيـادي را در خـاطرات        يبعد از اين حوادث، مـسا     
 از گـوري كـه بـه    ،اي به چـاه افتـاد و در پايـان    بينيد كه صدام از چاله      خوانيد و مي    مي

روز  بعثي هم بـه    ارتش   .عنوان پناهگاه ساخته بود، بيرون كشيده شد و باالي دار رفت          
 .تسياه نشس

 صدام هم   .اي را براي بيرون كردن عراق از كويت آغاز كرد           جانبه  غرب تالش همه  
 تقـال  فـارس  براي استقرار در كويت و احتماالً براي ادامه پيـشرفت در سـواحل خلـيج          

 به من، مرزهاي آبي عراق و ايران را هشتصد كيلومتر ثبت            اش   صدام در نامه   .نمود يم
ت تا اخراج عراق از آن، حوادث و اتفاقـات زيـادي             اشغال كوي    در فاصله  1!كرده بود 

                                                 
جمهور وقت عراق به آيت اهللا هاشمي رفسنجاني،  حسين، رييس صدام 1369 مرداد 8 اشاره به نامه مورخ - 1

اشراري كه در كمين ما هستند، ممكن است « : چنين نوشته بوددر اين نامه صدام حسين . جمهوري اسالمي ايران رييس
ليل شان، بدون درگير كردن دو كشور و يا يكي از آنها در جنگ و شايد هم به د به انگيزه ناتواني در تحقق اهداف

نگراني از سالح هاي انباشته شده نزد طرفين نزاع، و چه بسا با انگيزه تمايل آنها براي شناخت كارايي آن سالح ها و يا 
 شايد مشكل چنداني ،كارگيري ابزارهاي پليد خود براي زده شدن جرقه بكوشند و براي اين كار هبخشي از آنها با ب

براي . »  كيلومتر ادامه دارد800 كيلومترو در دريا، تقريباً 1200 در خشكي نداشته باشند، آن هم در جبهه اي كه تنها
» ؛ اعتدال و پيروزي1369كارنامه و خاطرات سال هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد  ،مطالعه متن كامل نامه

 . 637، صفحه     1392هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، عماد  اهتمام به
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 تعبيه مواد منفجره در     ها، كار  ترين  يكي از مهم   .گنجد  روي داد كه در اين مقدمه نمي      
ند دتـا اگـر روزي مجبـور شـ        بـود؛   ها و مخازن نفت كويت توسـط ارتـش بعـث              چاه

 ين كـاري را آنها چنـ . كويت را تخليه كنند، با انفجار آنها، زمين سوخته تحويل دهند          
 .قبالً در حلبچه كرده بودند

 
 ردها عليه صدامقيام شيعيان و كُ

 با ديدن مـشكالت رو بـه وخامـت          ، طبيعي بود كه در اين فاصله، مخالفان رژيم بعثي        
، بـا   بار بعث عـراق     عراق، به فكر قيام باشند كه انجام هم شد، ولي با سركوب قساوت            

هاي فراوان   ت دادن امكانات و تحمل رنج     هاي وسيع و از دس      تقديم شهدا و مهاجرت   
البتـه ايـران بـا پـذيرش        . آوري در تاريخ عراق ثبت شـد        شيعه و اكراد، صفحات ننگ    

هاي ممكن، وظيفه انـساني و اسـالمي خـود را انجـام داد و از                مهاجران و دادن كمك   
 تحــت فــشار و ايــشان،.  دفــاع كــرد،]مرجــع تقليــد شــيعيان عــراق[، يياهللا خــو آيــت
در  گويـا . شان نيز از آن بيزار بود اي شدند كه روح   مصاحبهانجام   مجبور به    ،شتبازدا

 كه مردم عـراق در      -1370 فروردين    دهم - هجري قمري    1411پانزدهم رمضان سال    
اهللا خويي به دليل حمايـت از مـردم و        انتفاضه شعبانيه عليه صدام قيام كره بودند، آيت       

ط حزب بعث بازداشـت و بـه بغـداد فرسـتاده        ، توس  انقالب حتي تعيين شوراي رهبري   
اهللا   و به نقـل از آيـت  از ديدار ساختگي عكس گرفته .  كنند د تا با صدام ديدار    نشو  مي

 .ده بودن مطالبي منتشر كرد،خويي
 

 ايرانجمهوري اسالمي نقش 
ضـمن كمـك بـه      ايـران،   . شـد   وادث مواجـه    در اين قطعه تاريخ، ايران مسئوالنه با حـ        

 598 كه برخالف قطعنامـه      اي  ه دادن به آنها، توانست عراق را از اراضي        مظلومان و پنا  
داشته بود، بيرون كند و اسيران خود و عراق را كه در انتظار پيوستن به بستگان و                    نگه
الجزايـر   1975بردند، آزاد نمايد و صدام را وادار به پذيرش پيمـان              شان رنج مي   مردم
هاي   برابر دوربين  ، آن را در     ز شروع حمله به ايران     قبل ا   صدام،    كه ؛ همان پيماني  كند

 .تلويزيون پاره كرده بود 
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شـان    كه نگـران انهـدام      عراق يايران همچنين ابايي از پذيرش تعدادي از هواپيماها       
 را كـه صـدام      598عمـالً قطعنامـه     البتـه توانـست،      و   نداشـت ها بودند،     در حمله غربي  

 مربـوط بـه سـال       ،ن موارد بخشي از اي  . درآوردخواست اجرا كند، به مرحله اجرا         نمي
  . است آمده به تفصيل1369قبل است و در خاطرات 

شوراي امنيت سـازمان    هاي شديد      كه منجر به تحريم     دركويت با ماجراجويي عراق  
 شد و نهايتاً به خلع سـالح و جنـگ رسـيد، قيمـت     »نفت در برابر غذا«ملل، موسوم به   

 از اين رهگذر برخي از مـشكالت ارزي ايـران           ؛باال رفت نفت و احتياج به نفت ايران       
 .از لحاظ درآمد هم برطرف شد

 
 رب منطقهكشورهاي ع

خاطر عروبت يا وابستگي، در كنار       ه ب ، كشورهاي منطقه  ،اغلبدر دوران دفاع مقدس   
 ، احـساسات كـشورهاي عـرب منطقـه        ،بعد از اشغال كويت   . صداميان و عليه ما بودند    

 ، رفتـه رفتـه    . طرفي با رفتـار مناسـب مـا در كويـت مواجـه شـدند               عليه صدام شد و از    
 رفتـار  طور نسبي حسنه شـد و در ايـن ميـان            ه ب  منطقه، روابط ايران و همسايگان عرب    

كه محور ضـديت اعـراب منطقـه بـا ايـران شـده بـود، بـا تـدبيرهاي                    سعودي    عربستان
دها نفـر از  مـره كـه پـس از شـهادت صـ           حـج و ع    غـامض له  ا مس تغيير يافت و  مناسب  

. دگرديـ ها زيـاد    و موارد همكاريحل شد  بسيار بحراني بود،     ،حاجيان ايراني در مكه   
مره از سرگرفته شدبرنامه زيارت حج و ع. 

از آن پـس،     . حكم مائـده آسـماني داشـت       ،ماديندار و مسلمان     براي مردم    اين كار 
، مراكش و تونس  و روابط قطع شده با اردن     توسعه يافت اي    هاي مفيد منطقه    همكاري

از قبل سـامان    تر     وسيع ،شرايط خوب همكاري  نيز،   در سوريه و لبنان      .از سرگرفته شد  
 .پيدا كرد

 
 نگاه به شرق

»  نـه غربـي    ،نه شرقي  « اسالمي، گرچه سياست اعالن شده نظام پس از پيروزي انقالب        
روي هم روابط با شو. بود، ولي تيرگي روابط با غرب به سردمداري آمريكا بيشتر بود         
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هاي فراوان شوروي      و كمك  اين كشور خاطر اشغال افغانستان و حمايت ما از مردم          هب
آورد، تيـره بـود،       حـساب مـي    ه اقمار خود بـ    و عراق را جز   ،ها پيش  به عراق كه از سال    

 . ولي رابطه رسمي داشتيم
مـن  هاي دفاع مقدس،      در سال  به خاطر سفري كه      ،چين و ژاپن  روابط با كشورهاي    

بـر اراده برقـراري      مبنـي ،)ره(هـاي شـفاهي امـام    يس مجلس داشتم و پيـام     يوان ر به عن 
 را در   تـوازني  چـين    ؛ سرد نبـود   چندان آن دو كشور رساندم،      هروابط استراتژيك را ب   

كـرد و بـا ژاپـن نيـز همكـاري             دادن بعضي نيازهاي نظامي به ما و عراق مراعـات مـي           
  .غيرنظامي داشتيم

 و  ]رهبـر اتحـاد جمـاهير شـوروي       [،  گوربـاچف ] خاييـل مي[با سياست نرمش آقـاي      
به ايشان و نهايتـاً     ) ره( تاريخي امام    ةبيرون كشيدن نيروهاي شوروي از افغانستان و نام       

   سفر بسيار گرم من به شوروي در سو امـضاي   شـوراي اسـالمي،  ت رياست مجلـس م 
 مـشكلي   ور بـا ايـن كـش       عمراني و نظامي،   ،هاي مهم اقتصادي    قرارداد وسيع همكاري  

آقـاي   . حالـت اجرايـي گرفـت      ،هـا    بـسياري از توافـق     سازندگي،نداشتيم و در دولت     
ي بيـشتري   هـا  پيشنهاد همكار  ،خارجه به ايران  امور  گورباچف با اعزام معاون وزارت      

  .ه ايران را فرستادراي سفر ب تمايل ب ابرازرا مطرح كرد و پيام
هاي مالي، عمراني، سياسي      مكاريبا غرب هم به تدريج حسنه شد و ه        ايران   روابط

اننـد مـساله   ل حـاد منطقـه، م  ي با رفتار معتدالنه ايـران در مـسا  .و فرهنگي شكل گرفت 
ها در لبنان و رفتـار مناسـب در عـراق، عليـرغم پيـشنهاد و اصـرار بعـضي از                      گروگان

 به هنگـام محاصـره و تحـريم و حملـه            ،بر حمايت از صدام       مبني ،تندروهاي راديكال 
 مخالفـت نظـري بـا       اكتفـا بـه    ما از مواضع تنـد و          ناتو به آن كشور و خودداري      نظامي

در لبنان و نيـز      هاي غربي   اقدام به نجات جمعي از گروگان      دخالت نظامي در عراق و    
 ربـوده   ، خدمـه  8 مـسافر و     140اي كـه بـا      . آزاد كردن هواپيماي ربوده شده تي دبليو      

همـه ايـن    زمـين بنـشيند؛      ودگـاه بيـروت بـر     د در فر  ه بودن و خلبان را مجبور كرد    شده  
و هاي نادرست خـود در جنـگ          ها را از كرده     غربيزدا و مسئوالنه،      هاي تنش   سياست
هـاي مهـم      روابط با اروپا عادي شد و بسياري از طرح         . به حال انفعال انداخت    ،تحريم

 .هاي فني آنها به نتيجه رسيد  با فاينانس غرب و كمك،ما



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

13 

 آمريكا
 و به نفع عراق وارد جنگ شـده  ايران عمالً با  ، آمريكا كه در پايان جنگ     در اين ميان  
بر دادن اطالعات و تبليغات بـراي عـراق، چنـد هـدف مهـم مـا در خلـيج                       بود، عالوه 

ايربـاس مـسافربري بـا        هواپيمايكوپتر و سكوهاي نفتي و        ناو و هلي   همچنين  و فارس
از رفتـار خـشن و نـاگوار        ور هنـوز    اين كش . حدود سيصد سرنشين را منهدم كرده بود      

 دست برنداشته و حاضر به انجام قراردادهاي مهم نظامي و            اسالمي، خود عليه انقالب  
 .تسليحاتي قبل از انقالب با  ايران نبود

 بـراي   ،ل سازمان ملل و تركيـه     ك دبير ،هايي كه به وسيله ژاپن       عليرغم وعده  آمريكا،
ها وفـا نكـرد و همچنـان           داده بود، به وعده    ها در لبنان   كمك ايران به نجات گروگان    

داشت و خواسـتار   اي ارسال مي هاي دوستانه  گرچه پيام؛در شرايط منفي روابط بوديم    
 الزم اسـت ابتـدا      ،همكاري بيشتر بود، ولي جواب ما اين بود كه براي اثبات صـداقت            

زيـر بـار    ولـي  ، به مـا پـس بدهـد،       بود داشته  كه ظالمانه نگه  را  اموال و كاالهاي ايران     
 .شته است به همين منوال ادامه دا،وضع تاكنونرفت و اين  نمي

 
 هاي آسياي مركزي و قفقاز جمهوري

هاي رو به استقالل، بـه       پس از آغاز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، توجه جمهوري        
 بـا سـفرها و      ،نشين  هاي مسلمان   جمهوري هم به  ما   .جمهوري اسالمي ايران جذب شد    

 . توجه ويژه نشان داديم،ارتباطات
كردنـد و در دوران       بـستگي مـي   بـا ايـران ابـراز هم       علناً   ،مردم جمهوري آذربايجان  

هـا     شـاهد حـضور ايرانيـان و آذري        ،تالش براي استقالل، دو سـوي رود مـرزي ارس         
خصوص در سـفر مـن بـه         ه ب . و پيام برادري اسالمي بود     شعارهاطور روزانه و مبادله      هب

ها مبادلـه    ها و فيلم    عكس ، قبل از استقالل   ،نظير مردم   و استقبال كم  1369در سال   باكو  
هاي تركمنستان، ازبكستان، قرقيزسـتان، قزاقـستان و تاجيكـستان           در جمهوري  .شد  مي
 .كرد ميها خودنمايي  به تدريج اين جاذبهنيز 

 و مـا هـم      ندداشـت اميـد   هاي ايران چشم      پس از استقالل، به كمك    ها،    اين جمهوري 
 تـالش چـشمگيري بـراي ايجـاد روابـط      ،خارجه ايرانامور وزارت  . كرديم   نمي غدري
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در . كرد كه مردم تـشنه آن بودنـد         ديني مي ارتباطات  خصوص   هسياسي و فرهنگي و ب    
طـور   ه بـ   آن ها شكل گرفت و جلـسات        شوراي عالي رسيدگي به اين جمهوري      ايران،

  .كردم شد و خود من هم شركت مي ار ميمنظم برگز
خصوص پس از بـه رسـميت        ه ب ،تأمين نيازهاي ضروري آنها و سفرهاي دوستانه      در  

 ايـران را    ، بدون اسـتثنا   ،سران اين كشورها   .كرديم  ، كوتاهي نمي  اين كشورها شناختن  
حتـي وقتـي كـه در       . كردنـد   خواندند و گاهي با تعبير خانـه دوم يـاد مـي             پناه خود مي  
جمهـور در   ييساف، ر علي]حيدر[قاي  مشكل جنگ با ارامنه پيش آمد، آ     ،آذربايجان

شــهرهاي «:  بــه مــن صــريحاً گفــت، بــا حــضور مقامــات دولــت،يــك جلــسه رســمي
 » .آذربايجان را از خود بدانيد و براي حفظ آنها كمك كنيد

هـاي كمـك    جالب اينكه در زلزله وسيع و شديد گيالن، قزوين و زنجـان، كـاروان      
در  .هـاي معـين خودمـان بـود         هاي استان    شبيه كمك  ،زدگان  مردم آذربايجان به زلزله   

هايـشان    صدر خواسته   در ،هاي آسياي ميانه    آهن ايران به جمهوري     خواست اتصال راه  
ايـن   رؤسـاي    ةبود كه ما هم اين خواسـته را عملـي كـرديم و هنگـام افتتـاح آن، همـ                   

م هـ   ايران شدند و بـا تشريفاتيها به ايران آمدند و از مشهد سوار قطار ويژه   جمهوري
  .بود به سرخس رفتيم كه يك همايش و جشن تاريخي ،براي افتتاح

شـدند  اكـو   ] همكاري هاي اقتـصادي   [   تقويت سازمان  ، خواستار در همان سفر  آنان  
 اولـين   ، ايـران  . با سيصد ميليـون نفـر جمعيـت رسـيده بـود            ، كشور 9به  آن     اعضاي كه

 بـا حـضور     ، سـرخس  هواپيماي خط هوايي اكو را در فرودگاه منطقه ويـژه اقتـصادي           
 بـا   ،سران اكو به پرواز  درآورد و مسؤوالن سه كشور ايران، افغانـستان و تاجيكـستان               

  .كردند تسلط به زبان مشترك، فارسي صحبت مي
خواسـتند كـه بـراي جلـوگيري از قحطـي              تلفنـي از مـن مـي       ،گاهي بعضي از آنهـا    

داً بهـاي آن پرداختـه      كرديم كه بعـ     درنگ ارسال مي    برايشان آرد بفرستيم و ما هم بي      
 دبيرخانـه آن در    ،شوراي سواحل خزر را تشكيل داديم كـه آنهـا اصـرار داشـتند             . شد

  .خزر باشددرياي منطقه سرسبز شمال ايران و جنوب 
 در زمستان، در    يههاي روس  خاطر قطع كمك   هگرجستان كه ب  جمهور  ييس ر يك بار، 

، ايـن كـشور    به   مي در سفر   فاقد گاز و برق بودند و حت       ،برف سنگين و سرماي سخت    
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 از  ،يـك ميليـارد مترمكعـب گـاز       تـا   كردند، خواست     اتاق مرا با كپسول گاز گرم مي      
بـرد و بعـد از     گاز ايـران را بـه شـوروي مـي    ،طريق خط لوله گازي كه قبل از انقالب  

، به گرجستان بدهيم كه به اقـساط بهـاي آن را بعـداً بدهنـد و                  بود  شده  تعطيل انقالب
اي را به ايـران دادنـد كـه بـين              منطقه ،در بندرگاه درياي سياه   آنها  . ي شد عملاين كار   

المللـي بـراي ارتبـاط         در درياي سـياه، يـك راه دريـايي بـين           ،بندرعباس و بندر بوتي   
  .جنوب و شمال برقرار شود

.  را به ايـران رسـاندند       خود لوله گاز آنها   ما و تركمنستان،     قابل توجه ميان  با همدلي   
گرفتيم كه قـدم اول بـراي ترانزيـت منـابع عظـيم گـاز                  با قيمت نازل مي     را ما اين گاز  

 هـم بـراي مـا و هـم بـراي            اين خط لوله،  . تركمنستان به كشورهاي تركيه و غرب بود      
 نجـات   ، آنهـا را از وابـستگي انحـصاري بـه روسـيه             و تركمنستان، بسيار ارزشمند بود   

  آغـاز   را  بـه ايـران    تركمنـستان    گـاز اضـافي    كلي حتي مذاكرات براي فروش      .داد  مي
ايـران صـاحب    اكنـون    متاسفانه بعـد از دولـت مـن كوتـاهي شـد، وگرنـه                كرديم، اما 

  .ه بودشد انحصاري منابع گاز منطقه 
 به ايران داشـت،     ]جمهور تركمنستان   رييس[،  ف نياز ]صفرمراد [در سفري كه آقاي   

 بـه   ، در جنـوب تهـران      با هم كار ساخت خـط لولـه گـاز ترانزيـت را             ،با اصرار ايشان  
  .كلنگ زديم در حال جوش دادن ،صورت نمادين

 از يوغ اشغال شوروي نجات يافته بود، خود را       ،ما و ديگران    افغانستان كه به كمك     
ــديــد و در ســازمان اكــو دار ايــران مــي وام ــود و مــا هــم از  ، جانب دار جــدي  ايــران ب

  .كرديم  نميدريغ رساني به مردم آزاد شده افغانستان در حد وسيع ياري
خـصوص   هو بـ آسـيا  با كشورهاي هند، چـين، كـره، ويتنـام و بـه طـور كلـي شـرق          

كـشورهاي   .هـاي فـراوان داشـتيم        روابـط بـسيار گـرم و همكـاري         ،پاكستان و مـالزي   
آرژانتـين بـا    . دادنـد   آمريكاي التين هم اشتياق زيادي به همكاري با ايـران نـشان مـي             

قطـع  پـس از    اي اميرآبـاد را كـه         حقيقـاتي هـسته    مـشكل نيروگـاه ت     ،كمك موثر خود  
 كرد كه هنوز هـم       حلكتور و سوخت جديد     آروابط با آمريكا از كار افتاده بود، با ر        

  .ادامه دارد
 دچار مشكل بسيار جدي سوخت شده بـود و آقـاي فيـدل              ،كوبا با انحالل شوروي   
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خواسـتار   ، نفـت  با شكر    براي مبادله  ، با اعزام فرزندش به ايران     ،  ]رهبر كوبا [،  كاسترو
تـرين    بـراي تـأمين يكـي از مهـم         ، و از همـين رهگـذر      هاي همـه جانبـه شـد        همكاري

 ، در زمينه ساخت دستگاه بسيار مهم در صنعت بيوتكنولوژي         ،نيازهاي علمي و فني ما    
 در بنيـان ايـن بخـش از دانـش           ،هپاتيت و سـاير نيازهـاي مـا       بيماري    در جهت معالجه  

 .   كمك كرد، بيولوژيتك  و هاي استراتژيك
 امروز تا مـرز     ، نبود و ما بر همان پايه      اين فناوري  غرب حاضر به دادن      ،در آن زمان  

 در سطح بسيار خوبي    ديگر پيشرفت هاي افتخارآميز علمي،    هاي بنيادي و     توليد سلول 
  . پيش رفتيم

 ،دس البته در زمان دفاع مقـ ؛صنايع موشكي بهره گرفتيمتوسعه از كره شمالي براي   
 راه را آغاز كـرده بـوديم و اكنـون           ، كيلومتر 100رد  هاي تا ب   خودمان با توليد موشك   

فـضاي مـا را دارد كـه          خيز تضعيف قدرت علمي و فني صـنايع هـوا          ،استكبار جهاني 
 به فـضا    ، ايران ةهاي حامل موجود زند     ماهوارهامروز ديگر    ! است  شده ديگر  دير  البته  
 .گردند روند و سالم بر مي مي

 
*  *  * 

 
تا اينجا نتايج بخشي از اقدامات جهاني براي رفع موانع و آماده كردن كشور جهت               
حل مشكالت ناشي از عقب ماندگي هاي ميراث رژيم پهلـوي و دوران آشـوب بعـد             

سـازي اجـراي    را در زمينـه مقـدس  ها و عقـب رفـتن دوران دفـاع     از پيروزي و خرابي   
خـواهم    مـي و اكنـون        به اختـصار آوردم     ،ساله اول  ي پنج يهاي اجرا   ها و برنامه    سياست

 البتـه   ؛ورمبيـا سياسي، اجتماعي و فرهنگي را      اقتصادي، فني،   وردهاي  افهرستي از دست  
تر را با ترتيب تاريخي در اين كتاب و كتاب خاطرات سـا ل                توانيد مطالب مبسوط    مي

 .  بخوانيد1369
 

 وردهاي سياسي و اجتماعيادست
 . خسارات زيادي وارد كرده بود،ه در ساليان دور تا اين زمان حل مشكل عراق ك-1
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 . مان را آزرده داشت  مراجعت سرافرازانه آزادگان كه روح و جسم و جان-2
 . ميهن اسالميهاي اشغال شده  اخراج كامل دشمن از آخرين وجب-3
حل مشكل انجام فريضه مهم حـج كـه امـام راحـل را غمگـين و مـردم را نگـران                       -4

 .ه بودساخت
روابط خصمانه با كشورهاي عربي كه در جنگ جانب صـداميان           و تحسين    ترميم   -5

 .را گرفته بودند
هاي اسالمي كه در مسير حق و عدالت و ستيز با ستم فعال                تقويت توجه به نهضت    -6

 .بودند
 كـه دچـار     بـين المللـي   هـاي مفيـد و مـؤثر           تحسين موقعيت كشورمان در سـازمان      -7

 . بودشدهو آسيب ضعف 
 با هدف دفـاع از حـق و مخالفـت           ، عضويت در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل       -8

 .ها استفادهءبا سو
علمـي و فنـي بـا كـشورهاي شـرق و       هاي سياسي، اقتـصادي،      فعال شدن همكاري   -9

 .غرب
  ه داشـته  كـشورهاي عقـب نگـ     همچنين   و   عدم تعهد داري معنادار از جنبش      جانب -10
 . دنياشده

تـالش بـراي رفـع     منابع خليج فـارس و    گيري از    ابزار براي بهره     حيط و  بازشدن م  -11
 .منطقه  اين  هاي بحران

 . اقتصادي اكو و توسعه و تقويت آنهاي  همكاري فعال كردن سازمان-12
 اثبات حقانيـت ايـران در جنـگ تحميلـي و تعيـين خـسارات بـا آمـدن دبيركـل                       -13

 .ه به ايران و تعيين مبلغ غرامت استحقاقيت بررسي خسارات وارداسازمان ملل و هي
رگردانــدن مهــاجران زجركــشيده و   زدايــي و ب   ســرعت در بازســازي و مــين   -14

 .انتظار به وطن چشم
 . كشور رفع موانع مهاجران ايراني، مايل به مراجعت از خارج-15
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 دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي
هـاي    پرداختن بخـشي از وام  كم شدن كسر بودجه و استقراض از بانك مركزي و     -1

 .گذشته
هاي مزاحم به سوي عمران و سازندگي و خـدمات مفيـد كـه در      هدايت نقدينگي  -2

 . در خدمت رفاه و توسعه شديهاي  تبديل به سرمايه، آثار مخرب نقدينگي،عمل
هـاي     جذب نقـدينگي   ، از طريق  ها از ضرر دهي به سود آفريني         تبديل وضع بانك   -3

 . مليهاي توسعه ها در طرح سپس مشاركت بانك ها و گذاري انگلي به سپرده
ــه رشــد مثبــت و در عمــل   كــشور رشــد توليــد ناخــالص-4  و تبــديل رشــد منفــي ب

 رشـد   1369 در سـال     ؛ سود سـرانه را در پـي داشـت         وشدن و باال رفتن اقتصاد       بزرگ
 .توليد به ده درصد رسيد

 دچـار ضـعف     ، و در جنـگ     تجديد فعاليت واحدهاي توليدي كه پس از انقـالب         -5
سـرمايه  تـامين    يا تعطيلي شده بودند، با تهيه مواد اوليه و قطعات و نوسـازي و                 و توليد

  .در گردش
 اصالح درآمدها با باال رفتن سهم درآمد اقشار ضعيف و كم شدن درآمد دهـك                -6

ين اصـالح شـد و رونـد        يباال كه براي اولين بار ضريب جيني بـه نفـع دهـك هـاي پـا                
هـاي فقـرا راه       قشر متوسط جامعه را در پي داشت و كاالهاي بـادوام بـه خانـه              تقويت  

 .سابقه نداشتپيش از آن يافت كه 
   رشد بودجه و اعتبارات عمراني و اصالح شدن نسبت اعتبارات عمراني بـه هزينـه               -7

 اعتبارات باال رفت و عمل هم شد و          درصد 30اي كه سهم عمراني از        جاري، به گونه  
 9  بود، بـه      درصد16فت آمار بيكاري را كه      رشد اشتغال را در پي داشت و اُ       در نتيجه   
 .دادكاهش درصد

هـا بـه       در دست افراد و خـانواده      ،هاي جنگ   جذب ارزهاي سرگردان كه در سال      -8
عنوان سرمايه جمع شده بود و آوردن سرمايه راكد به چرخه فعال اقتـصادي توليـد و                 

 .تجارت
 بـا اجـازه     ، به داخـل   ،شد  داري مي كه در خارج كشور نگه    اي ايرانيان    جذب ارزه  -9

 بدون انتقال ارز كه تـا آن زمـان مقـدور نبـود و سـود زيـادي هـم نـصيب                        كاال ورود



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

19 

خاطر بازار پر رونق و رسوب بسياري از سودها در داخـل بـا               ه ب ؛كرد  صاحبان آنها مي  
 .گذاري در امور مولّد و پايدار سرمايه

ا در واردات و صادرات از طريق قانوني نمـودن تجـارت            كردن قاچاق كااله    كم -10
 آثـار زيـادي در   اين كار. خارجي در آن نوع از كاالها كه در زمان جنگ ممنوع بود    

هـا هـم    نحرافات اخالقي داشت و البته بر ماليـات م و سودهاي حرام و ا    يكم شدن جرا  
 .اثر مثبت گذاشت

ها و باال بـردن درآمـد    ع محدوديتاي براي رف هاي يارانه  تعديل بعضي از قسمت -11
ـ       سرفانه و بهتركـردن خـدمات كـه در عمـل رضـايت             خزانه و جلوگيري از مصرف م

 به عنـوان مثـال، بهـاي        .يل و مازوت  يجامعه را فراهم كرد، مثل گاز، برق، آب، گازو        
 ريـال رسـيد؛ در كنـار آزاد كـردن           300 ريـال بـه      50بنزين شش برابر شد و از ليتري        

 نياز همه، هم مردم راحـت شـدند و هـم بـازار سـياه كـه قيمـت در آن،                           بنزين در حد  
ده برابر قيمت كوپن دولتي بود، جمع شد و جامعه را چنان راحت و خوشـحال كـرد                  

هاي   مقايسه كنيد با شيوه باال بردن مواد سوختي در سال         . كه اعتراضي به گوش نرسيد    
 . اخير كه چه باليي در جامعه به وجود آورد

 بـا هـدف تـشويق       ،هاي تضميني كاالهاي توليـدي كـشاورزي         تعديل نرخ خريد   -12
هـاي كـشاورزي      توليد كشاورزان و باال رفتن توليد كه آثار آن، با تعديل قيمت نهاده            

 . فوراً مشاهده شد،و صنعتي
هـا   سـازي و كـم كـردن بـار دولـت و سـودآور نمـودن سـرمايه                آغاز خـصوصي   -13

، حبيبـي ]حـسن [دكتـر   شـادروان    بـا مـديريت      ،حساب شـده  نامه دقيق و      ينيبراساس آ 
 با واگذاري سـهام     ، و در نظر گرفتن سهم قانوني كارگران       ]جمهور  معاون اول رييس  [

 .آنها كه باعث رشد توليد شد
كردن  كم با هدف حفظ و بالندگي روستاها و         ، توجه به صنايع دستي و روستايي      -14

ارت جهـاني صـنايع دسـتي و تقويـت          موج مهاجرت از روسـتا و سـهم بيـشتر در تجـ            
 .اقتصاد خانوارهاي روستايي

 ديگر مـانع    ،هاي زمان جنگ     آزاد كردن قيمت بسياري از كاالها كه محدوديت        -15
خـاطر اشـباع بـازار، باعـث      هها نبود و جالب توجـه ايـن اسـت كـه بـ           آزاد بودن قيمت  



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 20  1370   هاشمي رفسنجاني              

 .ها نشد و بازار سياه از ميان رفت باالرفتن قيمت
 با هدف تأمين نيازهـاي سـازندگي و توسـعه و            ،ضه كاالهاي ساختماني   وفور عر  -16

 .جلوگيري از دالل بازي و سودهاي بادآورده و رونق سازندگي
المللـي در     هـاي فـصلي و سـاالنه داخلـي و بـين             تر كردن نمايشگاه    توسعه و فعال   -17

 .كننده حمايت از توليد و عرضه و دادن حق و فرصت انتخاب به مصرف
 امكـان آن    ،مزد و حقوق كارمندان و كارگران كـه در دوران جنـگ           دستميم   تر -18

 .نبود و جبران عقب افتادگي
ه خـدمت بهتـر بـه شـهروندان و تـرميم            يها با هدف ارا      باالبردن درآمد شهرداري   -19

ايـن  .  بـرده بودنـد   هـا  هاي دوران دفاع مقدس و تأمين ابزار كار كه به جبهه            فرسودگي
 .ي فضاهاي شهري شد منجر به شادابكار
 دچار فرسودگي و كم رونق شده بـود؛       ها كه پس از انقالب        فعال كردن بورس   – 20

رد و كـالن و تقويــت بــازار ســرمايه بــراي پــشتوانه  هــاي خُــ بـا هــدف جــذب ســرمايه 
 .ها  سازندگي

هـاي جنـگ كـه نيـاز كلـي            تسريع در تقويت صنايع بخش نفت و ترميم خرابـي          -21
خـصوص جلـوگيري از      هد و بازيابي بازارهاي از دست رفته و ب        كشور بود و رشد تولي    

نيـاز مـالي     نيروهـاي كـاردان و عـالم و تـأمين            هدر رفتن مخازن مشترك و مهاجرت     
هـا   دولت و خزانه و قدرت رقابت و تاثيرگذاري جهاني و نيازهاي مصرفي پااليـشگاه         

 .هاي توليدي و بنگاه
دان داراي مزيـت اقتـصادي و       تـرين ميـ    م به عنـوان مهـ     ، تقويت صنايع پتروشيمي    -22

 ،رسـود و رقابـت بـاال      خوراك هزاران صنعت پـايين دسـتي كـه بـا صـادرات پ             تأمين  
 .ريزي شده بود برنامه

 بـا هـدف رفـع مـشكل توليـدگران و            ،هاي صـنعتي   شهركتوسعه   توجه ويژه به     -23
نايع از  بـردن صـ   صنعتگران از لحاظ زمين، آب، برق، گاز و كم شدن هزينه توليـد و               

هـاي   تأسـيس منـاطق و مجتمـع   شهرها بـراي جلـوگيري از تخريـب محـيط زيـست و        
 با هدف ايجاد اشتغال براي نيروهاي مازاد كشاورزي روستايي          ،صنعتي براي روستاها  

 .و بردن صنعت به روستاها
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هـا و    با توسعه آمـوزش و تـرويج و تـأمين نهـاده    ، توجه ويژه به بخش كشاورزي -24
هـاي مـوثر و        سدهاي مخزني و انحرافي و كانـال سـازي مـزارع و بيمـه              ها با  مهار آب 

تامين به موقع كود و سم و بذر و پرداخـت بـه موقـع وجـه خريـد تـضميني و توسـعه                        
ـ        ،ها  تعاوني ، هـا   رده مالكـان و كـم كـردن هزينـه          به منظور استفاده يكپارچه از زمين خُ

بـرداري    با هدف بهـره ، تحت فشاراستفاده از كشاورزي مكانيزه و استفاده از آبياري  با
عالمانه از آب و زمين و كـم شـدن مـصرف آب و امكـان اسـتفاده از اراضـي بـاير و                    

 بـا   ،سازي مزارع و باغـات      موات و انبارداري و انتقال محصول به بازار مصرف و بهينه          
 در مصرف آب و حفظ خاك و       ،هاي جهت دار     با شخم  ،شخم عميق و اراضي ديمي    

ي مناسب آب و هواي منطقه و كمك به چايكارها براي بهتـر كـردن               ها  آوردن گونه 
 .كشت محصول با خريد تضميني و جلوگيري از قاچاق واردات

ــشگاه  -25 ــرميم پاالي ــسريع و ت ــه و ت ــاخت     توج ــگ و س ــده از جن ــيب دي ــاي آس ه
ــشگاه ــد پاالي ــراورده ،هــاي جدي ــوگيري از واردات ف ــا هــدف جل ــز صــادرات   ب  و ني
 . نفت خامجاي هها ب فراورده

  ، مس و خودروسازي از سـواري      ، آلومينيوم ، در صنايع فلزي از قبيل فوالدسازي      -26
بـا  . هـاي چـشمگيري داشـتيم       بوس و صـنايع ريلـي، پيـشرفت          اتوبوس و ميني   ،كاميون

اي، توليـد سـرعت        عالوه بر اشتغال خوب نيروهاي حرفـه       ،سازي  تقويت صنعت قطعه  
 بـه   ،ي شد و در بخش نظامي و هم غيرنظامي        سازي  وارد مرحله جديد      گرفت، كشتي 

 .سطح خوبي در توليد شناورها دست يافتيم
هـاي بلنـدي برداشـته         گام ، در ساخت تجهيزات بهداشتي و درماني و داروسازي        -27

 .ها چشمگير شد شد و توليد واكسن
منگنـز و  طـال،   در اكتشاف و استخراج معادن از قبيل سنگ آهن، مـس، كـروم،     -28

 . كشور وارد مرحله جديدي شد نظاير آن، واورانيوم
 بخـش   ،هـا   يسـ   ان    سازي سبك و سـنگين و سـاخت سـي          سازي و قالب     با ماشين  -29

 .شد  در داخل كشور توليد مي،هاي بخار و گازي مهمي از نيروگاه
آالت آبياري تحت      مثل آذرآب و تراكتورسازي و ماشين      ، صنايع سنگين و مادر    -30

هـا و   هـاي بلنـد نيروگـاه    هـاي تـراش و خطـوط توليـد و بـرج         نفشار و حفاري و ماشي    
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 22  1370   هاشمي رفسنجاني              

هاي كوچك و بزرگ خطوط انتقال و فيبرنـوري              سازي سبك و سنگين و دكل       كابل
 سـاخت سـيلوهاي بـزرگ و        .تكميل و ساخته شد و يا در مسير سـاخت قـرار گرفـت             

 .شدشد، بومي  ها سپرده مي  به دست خارجي به طور كليكه قبالً نيزها  سردخانه
هـاي    هاي بلند و بزرگ و مرتفع، كارخانه       ها، پل   ها، تونل    در ساخت بنادر، اسكله    -30

بزرگ قند، نيشكر، كاغذسازي و پتروشيمي و توليد الياف و قطعـات مهـم و پيچيـده                 
 صــاحب ،واحــدهاي بــزرگ صــنعتي و طراحــي و ســاخت ســدهاي بتــوني و خــاكي

 .تكنولوژي شديم
 كـه در ايـن فهرسـت     مـوارد زيـادي   ع مـذكور و     در بسياري از فهرسـت بلنـد صـناي        

بـرداري و     نيامده، از زمان طراحي تا پايان كار و يا در مسير كار و يا در افتتاح و بهـره                  
  . شخصاً حضور داشتم،يا در تكميل و بهسازي

 توجه به توسعه صنايع نظامي در دوران دفـاع مقـدس و اسـتفاده از                ،نكته مهم ديگر  
پـس از جنـگ هـم بـسياري از           .واحـدهاي غيرنظـامي بـود     نيازهاي صنعتي جنگ در     

 از مجموعـه  ،نيازهاي مصرفي جامعه يا قطعات جانبي واحـدهاي صـنعتي غيـر نظـامي     
نـد و فعـال ماندنـد و        دربشد كه هم اين واحدهاي نظامي سود          صنايع نظامي تأمين مي   

در . هم پشتيباني خوبي از نيازهاي فني و صنعتي و مـصرفي غيرنظـامي بـه عمـل آمـد                  
خاطر هماهنگي خوبي كه بخش نظـامي و بخـش غيرنظـامي     ه ب ،حقيقت اين دو بخش   

  .داشتند، مكمل يكديگر بودند
ريـزي و      بـا برنامـه    .براي كار در دريا، صنايع دريايي بسيار ضعيف و سطحي بودنـد           

 صـنايع    وزارت مهـدي، همكـاري   فرزنـدم   تشكيل شركت صـنايع دريـايي بـا ابتكـار           
 وارد مرحلـه تهيـه تكنولـوژي سـاخت سـكوهاي دريـايي و               ،ت نفـ   وزارت   سنگين و 
هـاي كـف      فـارس شـديم و توانـستيم لولـه          ها در اعماق خليج     برداري  ها و بهره    حفاري

 براي عبور نفت و گاز بسازيم و وسايل الزم براي نصب            ،ينگ و جوش  تدريا را با كو   
  . را فراهم كنيمو تعمير لوله هاي كف دريا
هــا و  يي در زمــان جنــگ پايــه ســاخت زيردريــا،ه و ارتــشدر صــنايع دريــايي ســپا

امروز شـركت صـنايع دريـايي        .هاي تندرو و سپس شناورهاي سنگين فراهم شد         قايق
تواند برنده شود و به خـوبي از عهـده انجـام               مي ،هاي مهم در شرق و غرب       در رقابت 
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  .دهاي مهمي در دست انجام دار ه  پروژ،كار برآيد و در كشورهايي مثل هند
هاي  اند و قايق  بسياري از نيازهاي ساخت و لجستيك را بومي كرده     ،نيروهاي مسلح 

هــاي دقيــق زن مــورد نيــاز را بــه آســاني  مــسلح تنــدرو و پرنــده و اژدرهــا و موشــك
 . دهند و ناوگان دريايي در اقيانوس اطلس حضور دارد سازند و توسعه مي مي

 
 دستاوردهاي صنعت هسته اي  

هاي برق    طرح هاي بزرگي در زمينه ساخت نيروگاه       انقالب اسالمي،    پيش از پيروزي  
آميز، با حمايت كشورهاي فرانسه، آلمـان و آمريكـا           هاي ديگر صلح    اي و بخش    هسته

 .جريان داشت
در . متوقف شد  بعد از پيروزي انقالب، همه آنها، به جز نيروگاه تحقيقاتي اميرآباد،          

. اي در كـشور انجـام شـد         ديد حيات هـسته   دوران جنگ، اقدامات محدودي براي تج     
ها به طور جـدي   بعد از ختم جنگ و آغاز دولت سازندگي، در اين بخش هم فعاليت   

آميـز، اقـدامات مقـدماتي را در حـد مقـدور              هاي گوناگون صلح    دنبال شد و در زمينه    
 . شروع كرديم

مـذاكره   دبراي تكميل نيروگاه بوشهر، پس از ياس از برگشت آلمان، با روسيه وار            
هـا    شديم و نهايتاً قرارداد تكميل آن بسته شد، ولي با مشكالتي كـه پـيش آمـد، سـال                  

طول كشيد تا قرارداد وارد مرحلـه اجرايـي شـود و بـا تاخيرهـاي مكـرر و بـاال بـردن             
 نهايتاً امسال به بهره برداري رسيد، ولـي بـراي امـوري، چنـد مـاهي اسـت كـه                     ،هزينه

 . خاموش است
جمهور اين كشور، قـرارداد سـاخت          من به چين، با خواست رييس      همچنين در سفر  

جمهور همراه تيم خبري و فيلمبـرداري، بـه           رييس.  مگاواتي بسته شد   300دو نيروگاه   
ايـن قـرارداد، مبلـغ  شـصت ميليـون           . مقر من آمد و همان جا قرارداد  را امضا كرديم          

اد را فـسخ كـرد و پـول    پرداخت هم داشت، ولي بعد از مدتي، چـين قـرارد    دالر پيش 
گونه اقدام خبري چين، بـراي بـاج گـرفتن      بعضي معتقدند اين  . پرداختي ما را پس داد    

ازاء، آن را  فسخ كـرده و بعـضي هـم فـسخ را              از آمريكا بوده كه پس از دريافت مابه       
 . معلول فشارهاي آمريكا مي دانند
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؛ البته بخشي از    قرارداد ساخت يو اف سي اصفهان هم به همين سرنوشت دچار شد           
ايد با فشار غرب، ولـي خودمـان توانـستيم بـا             ش كاره رها كردند؛    آن را ساختند و نيمه    

 . داشتن نقشه ها و فاز اجرايي، آن را تكميل كنيم و به بهره برداري برسانيم
هـايي هـم بـا چـين در معـدن اورانيـوم سـاغند داشـتيم كـه آن را تكميـل                         همكاري

ره برداري رسانديم و براي توليد كيك زرد از آن معـدن،            نكردند، ولي خودمان به به    
 طرح سـاخت سـانتريفيوژ را هـم بـا اسـتفاده از      .اي را در اردكان يزد ساختيم      رخانهكا

 . هاي تهيه شده از نيروهاي خودي ساخته شد كه در نطنز فعال گرديد نقشه
روسـي بـه    آب سنگين هم با طرح سه دانشمند ايراني آماده و به تاييد يك شركت               

عنوان مشاور رسيد و اجرا شد؛ رآكتور آب سنگين هم توسط دانشمندان خودمان در         
 . حال ساخت و نزديك به تكميل است

داشـتن محـصوالت      هاي ديگر ساخت راديـو دارو و همچنـين بهداشـتي نگـه              بخش
در ليزر هم تـا حـد غنـي سـازي          . هاست كه فعال است     كشاورزي و نظاير آن هم سال     

 .  ش رفتيم و سپس متوقف شدآزمايشي پي
كار مهم ديگري كه مطالعات و تحقيقات آن در جريـان اسـت، در مـورد يكـي از                   

اي، بـا     اي، از جـوش هـسته       مهم ترين آرزوهاي بشر است كه به جاي شـكافت هـسته           
فناوري گداخت براي توليد برق و انرژي استفاده شود؛ همانند سيستم خورشيد كه بـا       

هاسـت در دانـشگاه آزاد        اين طـرح، سـال    . رارت توليد مي كند   ها، نور و ح     جوش اتم 
 . اسالمي و دانشگاه اميركبير در حال تحقيق است

اكنون چند كـشور پيـشرفته جهـان، بـا همكـاري مـشغول بررسـي و سـاخت اولـين                
 مــيالدي بــه 2029نيروگــاه ايــن فنــاوري حيــاتي هــستند و اميــد دارنــد كــه در ســال  

ري اگر بـه نتيجـه برسـد، بزرگتـرين دسـتاورد بـشر بـراي                چنين كا . برداري برسد   بهره
 تامين انرژي خواهد بود
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 دستاوردهاي فرهنگي و آموزشي 
ر زمينه فرهنگ نيز دستاورهاي بسياري داشت كه بخشي از آن را            ددولت سازندگي،   

 :به اختصار ذكر مي كنم
. :يقاي سواد عمـوم   سوادي و ارت    ريزي و اجراي گام جهشي در مبارزه با بي           برنامه -1

 ميليون نفر   9/27در دولت سازندگي، تعداد باسوادان در جمعيت باالي شش سال، از            
 .  ميليون نفر افزايش يافت32به 

 تالش براي ارتقاي فضاي باز سياسي و آزادي مطبوعـات و شكوفاسـازي فـضاي                -2
يافت، يـا بـه    عنوان افزايش 344 عنوان به 163هاي نوشتاري از   رسانه:اي كشور   رسانه

 .عبارت ديگر دو برابر شد

 در ايــن زمينــه بــا :گــذاري بــراي افــزايش برنامــه هــاي راديــو تلويزيــوني  ســرمايه-3
گــذاري هــاي صــورت گرفتــه، ضــمن افــزايش قابــل توجــه كمــي و كيفــي    ســرمايه
هاي صدا و سيما افـزايش        هاي راديويي و تلويزيوني، مناطق تحت پوشش شبكه         برنامه
 .يافت

 در ايـن بخـش، آمارهـاي ثبـت شـده            :ه به بخش كتاب و فرهنگ كتابخواني       توج -4
 درصـد رشـد داشـته و شـمارگان     95گوياي آن است كه تعداد عنـاوين انتـشار يافتـه         

 . كتاب نيز نسبت به قبل دو برابر شده است

 در ايـن سـال، افـزايش ميـزان ازدواج بـه      :ريزي براي تحكيم بنيـان خـانواده        برنامه -5
جالـب اينكـه ازدواج از رشـد  ده          .  هزار مورد به ثبـت رسـيده اسـت         93د  تعداد حدو 

 .برابري نسبت به طالق برخوردار بوده است

   : حمايت از فرهنگ جهاد و ايثار و خانواده هـاي شـهدا و ايثـارگران و آزادگـان                  -6
 درصـدي بودجـه مربـوط بـه ايـن بخـش،             43رشد  . مهمترين دغدغه دولت پنجم بود    

 .داران فرهنگ جهاد و ايثار بوده است  به اين مشعلگوياي توجه خاص

 توسـعه سـتايش انگيــز   : و آمـوزش عـالي  گـذاري در آمـوزش و پـرورش    سـرمايه  -6
 آمـار ايـن عنـاوين در         قابل توجـه بـود و       متوسطه و عالي   ،آموزش در سطوح ابتدايي   

ويان  تعداد دانشج.سالنامه هاي آماري سازمان برنامه و بودجه همان سال موجود است         
تعـداد  .  درصـدي را تجربـه كـرد       33ظرف دو سال نخست دولـت سـازندگي، رشـد           
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اعـضاي  .  درصـدي بـود    61 بيانگر رشد    1370پذيرفته شدگان در دانشگاه ها در سال        
 درصـدي برخـوردار شـد كـه نـشانگر سـرمايه       50هيات علمي دانشگاه ها نيز از رشد  
 .گذاري مناسب در اين بخش است

 نيـز شـاهد     اه هاي فرهنگي و هنـري و نمايـشنامه هـاي اجراشـده            ها و نمايشگ    موزه -7
. در اين بخش نيز آمارهاي ثبت شده، نشان دهنده رشد مثبت اسـت            . تحول جدي بود  

به عنوان مثال، تعداد بازديدكنندگان از موزه ها، دو ميليـون نفـر نـسبت بـه سـال قبـل                 
 .  سطح كشور اجرا شد نمايشنامه در437همچنين در اين سال، تعداد . افزايش داشت

بودجه سازمان تربيت بدني بـا     .  نيز شاهد رشد بود    ورزشي و تفريحات سالم    بخش   -8
 درصــد رشــد، توانــست در زمينــه پــر كــردن اوقــات فراغــت و توجــه بــه ورزش  85

 .  قهرماني، اقدامات مهمي را به انجام برساند

ار و سازندگي،  مقايسه همه اين دستاوردها با سال هاي قبل و بعد از دولت ك          
در كتاب محققانه نوشته آقـاي دكتـر حـسن واعظـي كـه در دسـت چـاپ اسـت، بـه                       

ها از جمله در روزنامـه جمهـوري اسـالمي سـال قبـل انتـشار              تفصيل آمده و در رسانه    
 يافته است

 
 امور اداري

 اقدامات مفيـدي در جهـت اصـالح امـور           ،با استفاده از اختيارات شوراي عالي اداري      
 :آورم ر انجام شد كه بخشي از آنها را  مياداره كشو

 
 هــاي گلوگــاه رفــع موانــع روان بــودن صــادرات و واردات و گمــرك، بــا حــذف   -1

 مكـانيزه كننـدگان و      رسـاني بـه مراجعـه       سازي نيروهاي كار و اطالع      غيرضرور و سالم  
 .كردن كارهاي دستي و وضع مقررات حمل بار

هـا و گذاشـت و برداشـت از          ر بانـك   كم كـردن مـشكالت گـشايش اعتبـارات د           -2
 .هاي اعتباري ها و استفاده از كارت حساب

 . صادرات و وارداتسازي روان  كاال، از طريق قاچاقكم سود كردن  -3
 تحـت عنـوان نيـروي       ،هـاي انقـالب      ادغام نيروهاي شهرباني، ژاندارمري و كميتـه        -4
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 .سپاهوزارت انتظامي و ادغام وزارت دفاع و 
 .نامه رانندگيك روزه گذرنامه و گواهي صدور ي -5
 .تأمين اجتماعيپويايي سازمان  روان كردن كار انجام بيمه و  -6

*   *   * 
 با دقت در خاطرات فـشرده سـال         ،     در خاتمه از خوانندگان گرامي تقاضا مي شود       

 و مراجعــه بــه اســناد مفــصل و مكتــوب، تــاثير اعتــدال، همــدلي و وحــدت در  1370
 . شور را ارزيابي و نقد فرمايندشكوفايي ك

 
 اكبر هاشمي رفسنجاني                                                                                                     

                                                                                                           11/12/1392                 
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 يادداشت ناشر  

 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

هــاي روزانــه  كتــابي كــه در دســت داريــد، يــازدهمين كتــاب از مجموعــه يادداشــت
دفتر نشر معارف انقـالب كـه دومـين دهـه           . اهللا هاشمي رفسنجاني است     حضرت آيت 

تـرين كتـاب      خود را پشت سر گذاشته است، اكنون بـا افتخـار تـازه            فعاليت انتشاراتي   
خود را به جامعه فرهيختـه، ملـت عزيـز، دانـشوران و مورخـان، عالقـه منـدان تـاريخ                     

 .كند انقالب شكوهمند اسالمي و پژوهشگران ارجمند تقديم مي
 سـالگي آغـاز     44اهللا هاشمي رفسنجاني، كـار نگـارش روزانـه خـاطرات را از                آيت
، نخستين دفتر ثبت شد و اين كـار بـزرگ و بـسيار       1360در سال پرماجراي    . اند  هكرد

 دفتـر   33به عبارت ديگـر، مـا امـروز         . مهم تاريخي، بي وفقه تا امروز ادامه يافته است        
صـورت    بـه  دفتر آن هنوز فرصـت انتـشار         22هاي روزانه از ايشان داريم كه         يادداشت
 . نيافته استكتاب را 

هاي پرافتخار به رشته تحرير درآمده است، عالوه بر اهميـت             آن سال  مطالبي كه در  
باشـد و     هـا مـي     روايي، نشان دهندة تفكر، روحيه و عمل مسئوالن كـشور در آن سـال             

قطعاً اين خاطرات در تدوين واقعيت هاي تـاريخ انقـالب اسـالمي، دسـتمايه مفيـد و                  
 . ارزشمندي براي پژوهشگران و مورخان خواهد بود
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اهللا هاشمي، دربـارة برخـي    هاي آيت يار مشتاقم تا اولين كسي باشم كه يادداشت       بس
ها بـا فاصـله      گير و حساس دهه اخير را بخوانم؛ اما علت اينكه كتاب            هاي نفس   از برهه 

حدود بيست سال از زمان نگارش منتشر مي شود، ايـن اسـت كـه بـا گذشـت زمـان،                     
خـود را از دسـت مـي دهـد و قابليـت             برخي از مطالب، جنبه سري و محرمانـه بـودن           

البته تالش دفتـر نـشر معـارف انقـالب، ايـن خواهـد بـود كـه از سـال              . انتشار مي يابد  
ها، يكي در شش ماهه اول و يكي در شش ماهه دوم سال               ، دو دفتر از يادداشت    1393

مندان و دوستداران تاريخ معاصر كـشور         منتشر كند، تا بتواند پاسخگوي عطش عالقه      
  .باشد

اكنون كه اين يادداشت را مي نويسم، چهرة ملت عزيز و وفادار را در ذهـنم مـرور                  
مي كنم كه در ايام برگزاري نمايشگاه بين المللي كتـاب تهـران، چهـره بـه چهـره از                    

خـدا كنـد فرصـتي شـود تـا      . گوينـد  هـاي خـاطرات مـي     عالقه خود به مطالعـه كتـاب      
  دفتر نشر معارف انقالب، در بيست سال         آميز ملت، در دفتر يادبود      هاي محبت   نگاشته

 . گذشته نمايشگاه بين المللي كتاب، انتشار يابد
براي من كه سي سال عمرم را در هواي معطر نظام مقدس جمهوري اسالمي تنفس               

اهللا هاشـمي بـراي مـداومت و          هاي جانفرسـاي آيـت      ام و از نزديك شاهد تالش       كرده
بار نشستن آن بودم، خوانـدن جملـه بـه جملـه            مراقبت از نهال جمهوري اسالمي و به        

كننــدة دورانــي اســت كــه نظــام مــصمم و اســتوار، بــه دنبــال   ايــن خــاطرات، تــداعي
اي الگـو و نمونـه،         سازي بود و تمام كوشـش خـود را معطـوف سـاختن جامعـه                تمدن

 . براساس تعاليم حيات بخش اسالم كرده بود
اي   وه تنـدرو، همـواره بـا هـر بهانـه          كنيد كـه دو گـر       با مطالعه خاطرات، مشاهده مي    

روزگار به ايـن هـر دو گـروه         . سازي و پيشرفت كشور هستند      مخالف اين روند تمدن   
هـا   آفريني در گستره همگاني سياسي داد؛ همـان      تندروي چپ و راست، فرصت نقش     

كــه چــوب الي چــرخ دولــت كــار و ســازندگي مــي گذاشــتند و مــدعي بودنــد كــه 
 را به اهداف خود نزديك كنند و كشور را بـه سـر منـزل                توانند جمهوري اسالمي    مي

 . مقصود برسانند
آميـز بـود؛ هـم آنهـا كـه امـروز در               نتيجه كار هر دو گروه تندرو، براي نظام فاجعه        
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زنند و هم گروه تنـدروي اخيـر كـه بـا نقـاب                اند و تيشه به ريشه نظام مي        غرب نشسته 
المــال خطــاب   غــارتگر بيــتمــĤبي، دولــت ســازندگي را دزد و دينــداري و مقــدس

شـان از بـام افتـاده و حاصـل هـشت سـال مـديريت                       كردند و امروز تشت رسـوايي       مي
شود و هر روز بـرگ ديگـري از          آنها، با حمله مغول به ايران مقايسه مي       » توانيم   مي  ما«

 . شان برمال مي گردد دزدي هاي چند هزار ميلياردي
توانيـد دربـارة      ا مطالعه مي كنيد، بهتر مـي       ر 1370بگذريم؛ اينك كه خاطرات سال      

گونـه كـه    در اين سال، همـان   . ادعاهاي منتقدان دولت كار و سازندگي قضاوت كنيد       
شود و ادامه همين   در خاطرات خواهيد خواند، اختالفات داخلي وارد فاز جديدي مي         

ضــمن اينكــه . هــاي بعــدي بــراي كــشور خواهــد شــد اختالفــات، ســرآغاز خــسارت
انگيز تـالش و بازسـازي    ي درخت كار و سازندگي نمايان شده و فضاي دلها  شكوفه

 . در اقصي نقاط كشور پهناور ايران اسالمي، به بار نشسته است
دفتر نشر معارف انقالب به خود مـي بالـد كـه در ايـن بيـست و انـدي سـال سـابقه                        
فعاليت خود، توفيق آن را يافتـه اسـت تـا سـهمي هـر چنـد انـدك در ثبـت حركـت                        
ماندگار تاريخ جمهوري اسـالمي داشـته باشـد و صـفحاتي بـر تـاريخ زريـن انقـالب               

امسال كه پدر بزرگوارم، جناب آقـاي مهنـدس محـسن هاشـمي، بـه               . اسالمي بيفزايد 
هـاي     و فعاليت در دانشگاه آزاد اسالمي و همچنـين كمـك بـه برنامـه               مشغوليتدليل  

 من خواستند تا سكان دفتـر نـشر         كشور، از   هاي حمل و نقل ريلي شهري       توسعه سامانه 
معارف را در دست گيرم، با كمال افتخـار پـذيرفتم و اميـدوارم، همچنـان كـه ايـشان         
مراحل ايجاد و نُضج انتشارات را به خوبي پيش بردند، بتوانم به مرحله شكوفايي ايـن               

هاي دفتـر نـشر معـارف انقـالب،           دفتر كمك كنم؛ البته نظارت عاليه ايشان بر فعاليت        
 .مچنان پابرجا خواهد بوده

اطمينان دارم كه تشويق و ترغيب فرهيختگان و ملت شريف و فهيم ايـران اسـالمي                
و رهبـر   ) ره(و دلباختگان راه بنيانگذار كبير انقـالب اسـالمي، حـضرت امـام خمينـي              

تـر خواهـد      اي، مـا را در ادامـه مـسير، مـصمم            اهللا خامنـه    معظم انقالب، حضرت آيـت    
 . تر كنيم ها، افزون د را براي انتشار كتابساخت، تا تالش خو

هـاي    برنامه آتي دفتر نشر معارف انقالب، آن است كه با توسعه فعاليت هـا، كتـاب               
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اي نفـيس و   دفتر نشر، مجموعه. ديگري از تاريخ معاصر انقالب اسالمي را منتشر كند        
ر دارد كـه     در اختيـا   1358 و   1357نظير انقالب اسـالمي در سـال          تاريخي از اسناد بي   

مصمم است در آينده نزديك، آن را به صـورت مكتـوب، تقـديم جامعـه كتـابخوان                  
كشور و فرهيختگان پژوهشگر عرصه تاريخ و سياست نمايد؛ اميد كه مـورد توجـه و                

 .  عنايت انديشمندان قرار گيرد
دفتر نشر معارف انقالب، نهايت تالش خود را به كار مي گيرد تـا متـوني صـحيح،                  

و روان با اسناد دست اول و عكس هـا، نقـشه هـا و مـستندات تـاريخي انتـشار                     پاكيزه  
در اين مسير نيازمند ياري هموطنان فرهيخته و بزرگوار است كه با ارسال اسـناد     . دهد

 . تاريخي، در اين كار فرهنگي ما را ياري كنند
   در پايان الزم مـي دانـم از تـالش هـاي همكـارانم در دفتـر نـشر معـارف انقـالب،                      

جناب آقايان سيد علي نقي موسـوي، داريـوش باريكـاني، عبـاس بـشيري، غالمرضـا                 
منش، سيد اشكان هاشمي و مجتبي غفوري پور و سركار خـانم              جوادي، كيوان كياني  

زاده و نيز جناب آقاي محمد كاظم پور كه در زمينـه انتخـاب عكـس                  مهوش كاشاني 
اي قـادر باسـتاني، قـدرداني و        ياري كردند و همچنين ويراستار مجموعـه، جنـاب آقـ          

 . تشكر كنم
 

                                                                                                       عماد هاشمي
 عارف انقالب                                                                                     مديرعامل دفتر نشر م
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چهـار صـبح،     از سـاعت     .بـراى صـرف سـحرى بيـدار شـدم         ساعت سه و نـيم بامـداد        

كـه  هفت و نـيم     م و تا ساعت     را  ديد  نو  مراسم تحويل سال     تلويزيون براى    ةبرنام ويژه
 .م بود بيدار،دشهاى نوروزى پخش  پيام

 خبـر  ،اى تلفن كردند و ضمن تبريـك سـال نـو          اهللا خامنه    آيت ،سال پيش از تحويل  
انـد و خواسـتند كـه          در عراق بازداشت شده    1خويي] سيدابوالقاسم   اهللا    آيت[دادند كه   

  . را بررسي كنندناسبالعمل م  عكسدولت و شوراي امنيت،
                                                 

 ايشان. از مراجع بزرگ شيعه ساكن نجف اشرف بود) 1371 – 1278(ي ي حاج سيد ابوالقاسم خوالعظمي اهللا  آيت- 1
شكوفايي حوزه نجف مرهون . آمد هاي علميه، از اساتيد مسلم به حساب مي در بسياري از علوم اسالمي رايج در حوزه

نيسم، حكم به حرمت شركت در فتواي تاريخي در مبارزه با كمو. هاي علمي آن مرجع بزرگ بود زحمات و فعاليت
حزب توده، مبارزه با نفوذ صهيونيسم در ايران، استقامت در برابر فشارهاي رژيم صدام و حمايت از قيام شيعيان عراق 

 سالگي به 93 در سن 1371 مرداد 17ي در روز يآقاي خو. رود هاي سياسي و مبارزاتي ايشان به شمار مي از فعاليت
اهللا بروجردي، مراكز شيعي را در جهان گسترش   از آيتيي به تأسياهللا خو آيت. فه درگذشتعلت بيماري قلبي در كو

داد و در حال حاضر بزرگترين موسسات فرهنگي در شهرهاي بزرگ جهان از جمله در لندن، پاريس، نيويورك، 
 .كند عاليت ميآنجلس، بيروت، بمبئي، كراچي، بانكوك، مونترال و داكا به همت ايشان ايجاد شده و ف لس
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دبيـر  [ ،روحـانى ] حـسن [خارجـه و دكتـر      ] امـور [وزير   ،]آقاي علي اكبر واليتي   [به  
 معلـوم شـد     .گفتم خبر را پيگيرى و بررسى كننـد و نظـر بدهنـد            ،  ]شوراي امنيت ملي  

ى و بخـشى از  ياهللا خـو   جلـسه مالقـات صـدام حـسين و آيـت          ،ديشب تلويزيون بغداد  
ى بـه نحـوى عمـل مـردم         يآقاى خـو  در اين مالقات،    . است پخش كرده    مذاكرات را 

را محكوم و اقدامات حكومت بغداد در سركوب قيام مردم را  ]شيعيان جنوب عراق[
  .اند يد كردهيتا

مالقـات   با توجه به اينكه قاعدتاً ايـن         .در ميان گذاشتم  رهبري   ظهر اين مطلب را با      
.  تـصميم بـراين شـد كـه اعتـراض شـود            ،1است  تحت فشار و ارعاب بوده     ،و مصاحبه 

اعتـراض كنـد و از      رسـماً    كاردار عراق را احضار و       ،خارجهاموردستور دادم وزارت    
 . اى صادر شود دفتر رهبرى هم بيانيهطرف 

 ؛احوالپرسـى كـرديم  . عفت هم بـود .  رفتم2همسر امام، ]بانو خديجه ثقفي[به ديدار  
                                                 

به دليل حمايت از قيام مردم و تعيين شوراي رهبري، در عراق، انيه اهللا خويي پس از شكست انتفاضه شعب  آيت- 1
 و ندبه اجبار نزد صدام حسين بردرا پس از دو روز بازداشت، ايشان . توسط حزب بعث دستگير و به بغداد فرستاده شد

ي براي حفظ جان مردم و علماي شيعه و حوزه نجف به اين ديدار ياهللا خو آيت. فيلم اين ديدار از تلويزيون پخش شد
ها  پس از پايان جنگ عراق با ايران، نارضايتي شديد ضد دولتي به سلطه بعثي اندكي  .ه بودو مصاحبه اجباري تن داد

اين اقدامات كمكي به . ردنيروي هوايي عراق بارها ناراضيان شيعي جنوب اين كشور را بمباران ك. در عراق بروز كرد
تري با آغاز حمله عراق به كويت، به ويژه پس از شكست صدام از  يتي گستردهاا نكرد، بلكه نارضه اعتراضتوقف 

اي كه بصره به   به گونه،در مدت زمان كوتاهي، قيام به شهرهاي زيادي گسترش يافت. نيروهاي ائتالف به وجود آمد
يس ي ر،)پدر(جرج بوش.  كيلومتري بغداد پيش بروند30آنها حتي توانستند تا . رآمدتصرف و كنترل انقالبيون شيعي د

 آمريكا از مردم عراق خواست تا خود سرنوشت خويش را به دست گيرند و صدام را مجبور به استعفا  وقتجمهور
 صورتاما صدام به  ، در حال فروپاشي است، قيام كردند،شيعيان به تصور اينكه صدام پس از شكست در كويت. كنند

فقدان رهبري متمركز و واحد، ضعف رهبران قيام در . اي قيام مردم را به خاك و خون كشيد و سركوب كرد وحشيانه
هاي جاسوسي در برهم زدن اتحاد بين مجاهدين عراقي از  سازماندهي مردم، عدم وحدت شيعيان، فعاليت سرويس

. شود محسوب ميعراق  يهانبها از داليل شكست قيام انتفاضه شع ططريق شايعه پراكني، ترور، كنترل و قطع ارتبا
 را در مصاف با ديكتاتور خونريز عراق تنها مردمآميز خود براي قيام عليه صدام،  آمريكا برخالف مواضع تحريك

 .گذاشت

 با امام 1308 سال اهللا ثقفي تهراني بود و در دختر آيت) 1388 – 1292(بانو خديجه ثقفي، معروف به قدس ايران  - 2
     و ائمه اطهار عليهم السالم را ديده بود، با) ص(او براثر خوابي كه در آن پيامبر اكرم. ازدواج كرد) ره(خميني 
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 . مدندها و بستگان آ افطار بچه. ضعف دارند
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وزارت و جمعـى از مـأموران       ] وزيـر اطالعـات   [ ،فالحيـان ] علي[آقاى  . در خانه بودم  
 . را دادنداين كشور اند، گزارش وضع  اطالعات كه اخيراً از داخل عراق آمده

و خان بازديد كرده     سليمانيه، اربيل و دربندي   از شهرهاى كوت، كربال، بغداد،      آنها  
در مـردم   .  هـستند    آماده مبـارزه بـا رژيـم صـدام         ،ها   عراقى هشتاد درصد مدعى بودند   

 . آموزش و رهبرى ندارند،در جنوباما شوند  رهبرى مىكشور شمال 
گفـت  . را دادآنجا گزارش وضع  و   سفيرمان در كويت آمد      ،صادقى] حسين[آقاى  

 همـه    دارند و  نه كار و   نه غذا    ، نه برق  ، نه آب  ؛ضع خيلى خراب است   در كويت و  كه  
اند براى اداره مردم كارى انجـام دهنـد و            نتوانستههنوز   حكام كويت    .چيز راكد است  

 . استباعث نارضايتى و خسارت مردم شدهاين امر 
آن بازسـازى صـنايع نفـت       ] كمـك بـه   [اند كه تيم بررسـى بـراى          از ما خواسته  آنها  
 كه در   يى شد و گفت اكثر مردم     يخواستار ارسال مواد غذا    سفيرمان   . بفرستيمكشور  

 . هستند شيعيان،اند كويت مانده
ريـيس سـازمان    [ ،امراللهـى ] رضـا [ بـه آقـاى      .آمدنـد  عصر بستگان براى ديدار عيد    

كـه در   شهرسـتاني بـرود     ] حـسين [به نام آقـاي     تلفنى گفتم سراغ فردى     ،  ]انرژي اتمي 
انرژى اتمى عراق بوده و زنـدانى شـده و اخيـراً            سازمان  يس سابق   ي ر ،ها آمده   گزارش

 . 1استآزاد شده و به ايران پناه آورده 

                                                                                                                   
االسالم والمسلمين حاج سيد  اهللا سيد مصطفي خميني و حجت ثمرة اين ازدواج آيت.  ازدواج با ايشان موافقت كرد

 سالگي در 96 در سن 1388بانو ثقفي در اول فروردين . هاي صديقه، فريده و زهرا بود ماحمد خميني و سه دختر به نا
 .تهران درگذشت و در حرم مطهر حضرت امام در كنار همسر و فرزندش دفن شد

اي برجسته و پرنفوذ ايراني تبار است كه به علت  اي عراق از خانواده  حسين ابراهيم صالح شهرستاني، دانشمند هسته- 1
شهرستاني بعد از سقوط .  سال از عمر خود را در زندان ابوغريب زير شكنجه گذراند10 ،خالفت با رژيم بعثي صدامم

 .  به عنوان وزير نفت منصوب شد2006ديكتاتور بغداد، در سال 
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و  از كارهـاى عقـب مانـده آخـر سـال گذشـته               ،براى ايام تعطيلى عيـد    . در خانه بودم  
ام كـه اوقـات        به اندازه كافى به خانـه آورده       ،ىيهاى اجرا   نه دستگاه هاى ساال   گزارش

 .1ام ها را نخوانده به خاطر سفر چهار روزه تعدادي از گزارش. كند خالى را پر مى
. اسـت خبر رسيد كه مجدداً در سيستان سيل جارى شده و خـسارت بـه بـار آورده                  

 .متأثر شدم و دستور رسيدگى و كمك دادم
 گفـتم بـه     .ى تلفن كردند كه امشب جلسه معمول هفتگى برقرار اسـت          از دفتر رهبر  

  جلـسه فـردا شـب را        .كـنم    شركت نمى  ،خاطر مرخص كردن محافظان در ايام تعطيل      
 .تعطيل كرديمهم 

 كنتــرل منطقــه .هــاى داخـل عــراق در صــدر اســت  درگيــرىاخبــار هــا  در گـزارش 
هـا     ولـى درگيـرى    ،سـت در جنـوب مـسلط ا     اما   ،كردستان از دست دولت بيرون رفته     

 . استى را به نجف برگرداندهياهللا خو عراق خبر داده كه آيت. ادامه دارد
 نخست وزير شـده و       -شيعه - 2حمادى]سعدون. [كرده است  ترميم   رادولت  صدام  

 البد به خـاطر مـسيحى        است؛ خارجه را از دست داده    امور سمت وزارت    3طارق عزيز 
  .مو به عنوان تظاهر به اسالاو بودن 

                                                 
شاه، ايالم ، به استان هاي كرمان1369 اسفند 25 تا 22آقاي هاشمي براي بازديد از جريان بازسازي مناطق جنگي، از  -1

كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد : براي مطالعه رجوع كنيد. و خوزستان سفر كرده بود
 . 576-557 صفحاتعماد هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب،زير نظر » ،1369سال 

 بود و به  عراقوزير به مدت شش ماه نخست 1370 از فروردين تا شهريور سال ) 2007-1930( سعدون حمادي - 2
 به علت ابتال به سرطان، در آلمان 1385 وي در اسفند . قدرت را واگذار كردمغاير با مشي صدام حسين، دليل افكار 
 .درگذشت

 معاون نخست وزير و وزير امور خارجه عراق در دوران حاكميت صدام، يك مسيحي ،         )-1936( طارق عزيز- 3
م و ناسيوناليسم عربي، به مدارج عالي حكومتي و حزبي سهاي پان عربي اش به آرمان اداريبعثي بود كه به واسطه وف
 طارق عزيز را به اتهام 1389 آبان 3پس از سقوط صدام، دادگاه عالي عراق در تاريخ . قابل توجهي دست يافت

عراق اين حكم را امضا رييس جمهور جالل طالباني، ، اما مشاركت در قتل عام شيعيان عراق به مرگ محكوم كرد
 .نكرد
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خواسـتند از كـيش بـه كـشورهاى       هـا مـى     بچه. آمدند عصر بستگان براى ديدن عيد    
 .و به تهران برگردند  گفتم نروند؛جنوب خليج فارس بروند

  
 1991 مارس  24            1411 رمضان    7|  1370 فروردين 4 يكشنبه 

  
 بـا شـهيد     ،ديـدم   در حالى كه داشتم خواب مى      ؛صبح امروز با صداى باران بيدار شدم      

 سـيل اطـراف منطقـه را        .باهنر در نقطه مرتفعى مـشغول صـحبت بـوديم         ] محمدجواد[
مـان بنـد بيايـد كـه تـصميم گـرفتيم           آمد و نزديك بود راه      باال مى آب  گرفته بود و    فرا

 . مان در نوق بود ى شبيه منزلي جا؛را ترك كنيممحل 
د در قـم درس طلبگـى       محمـ . همسر و فرزند شـهيد مطهـرى آمدنـد        . در خانه بودم  

از اوضـاع تحـصيل     .  عالقه به علوم دينـى دارد       است؛  ليسانس را قبالً گرفته    ؛خواند  مى
خواسـتار برگـزارى   . هاى تلويزيون داشت    قم اطالعاتى داد و انتقاداتى در مورد برنامه       

 . شهيد مطهرى شدندگردبهتر مراسم سال
گزارش وضع كار ساخت    .  آمد ]از بستگان شاغل در شركت مترو     [،  فرشاد مرعشى 

گفتم كه بنا داريم .  گفت   سازندگان واگن  هاي را داد و از گرانى پيشنهاد      ]تهران[مترو
را بـه   قيمـت   سـاخت داخلـي،      اكنـيم بـ     از جاهاى ديگر هم قيمت بگيريم و سعى مـى         

 .برسانيموضعيت معقولي 
 بـا   ،ى پـس از مراجعـت بـه نجـف         يهاى خـارجى آمـده كـه آقـاى خـو            در گزارش 

رها مصاحبه كرده و گفته است كه مالقـات بـا صـدام و اظهـاراتش بـا اختيـار                    خبرنگا
 ، اگر درست باشد    است؛ اجبار و بار ديگر قيام مردم را محكوم كرده        از روي    نه   ،بوده

 .اقدام بدى است
 

 1991 مارس  25            1411 رمضان    8|  1370 فروردين 5 دوشنبه 
  

 يكـسره بـاران     ،از ديـشب تـا امـروز عـصر        . رسـيدم به دفترم   ساعت هشت و نيم صبح      
راى تبريـك عيـد    بـ بدون وقـت قبلـى      ؛  تا ظهر چند مالقات تشريفاتى داشتم     . باريد  مى
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] حميـد [عادلى، مهنـدس  ] محمد حسين [نجفى، دكتر   ] محمد علي [دكتر  . آمده بودند 
 .كيا و مديران دفتر يسعيد] محمد[رضوى، مهندس ] منصور[ميرزاده، مهندس 

آقاي بشارتي، قائم مقام وزير امور      [. ندالويرى آمد ]مرتضي[و    بشارتى ] محمد علي[
هـا را در سـال گذشـته          گـزارش سـفر بـه آفريقـا را داد و موفقيـت سياسـت              ،  ]خارجه

قـرار شـد    .  آمـد  ]معـاون اول ريـيس جمهـور      [،  حبيبـى ] حـسن [دكتـر   . تبريك گفـت  
 در  .اقتصاد جلسه داشـت   عصر شوراى   .  سازمانى براى اعضاى دولت بسازيم     هاي  خانه

ــت دوده  ــورد قيم ــسرى   ،م ــران ك ــابه و جب ــتيك و نوش ــه   الس ــهردارى بودج ــا  ش ه
 . از سفر كيش برگشته بودند ها  بچه.شب به خانه آمدم. گيرى شد تصميم

كمـك بـه   ة  دربـار  آمـد و     ]دبيـر شـوراي امنيـت ملـي       [،  روحـانى ] حسن[شب دكتر 
 به منافقين كه نزديك     1ها  پاه بدرى  خبر داد كه امروز س     .معارضان عراق مشورت كرد   

 .اند  حمله و آنها را تارومار كرده،مرز آمده بودند
 

 1991 مارس  26           1411 رمضان     9|  1370 فروردين 6شنبه  سه 
 

 ]رضـا [دكتـر  .بـه دفتـر رسـيدم     سـاعت هـشت و نـيم        . باريـد بـاران   ديشب هم تا صبح     
ل بهداشـت   ي راجع به مسا   .آمد] ش پزشكي وزير بهداشت و درمان و آموز     [زاده    ملك

بـه نظـر    . هاى پزشكى و دارو مطالبى داشت و از من نظر خواسـت             و درمان و دانشگاه   
كـار  پيـشرفت   تحـرك بيـشترى دارد و تمـام وقـتش صـرف             وزراي سابق   رسد از     مى
 .مند است شود و به كارش بيشتر عالقه مى

 گـزارش   .آمـد ] ر آزادگـان  رييس ستاد رسـيدگي بـه امـو       [ ،وكيلى]عباسعلي[آقاى  
بـه يـاد آن زمـانى        و    به عنوان قدردانى   اي،  هديهو  ا .پيشرفت كار ستاد آزادگان را داد     

 .  آورده بودبراى عفت، كرده  از مجروحان جنگ عيادت مىها كه در بيمارستان
                                                 

اين . كردند اي از سپاه پاسداران متشكل از مجاهدين عراقي بودند كه با رژيم بعثي عراق مبارزه مي  سپاه بدر شاخه- 1
 به 1361سپاه بدر در سال .  و مقاطع ديگر دفاع مقدس، ضرباتي را به ارتش صدام وارد كرد2سپاه در عمليات كربالي 

بعد از شهيد . يس وقت مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تشكيل شديسيد محمود هاشمي شاهرودي راهللا  وسيله آيت
 .برعهده داشترا   فرماندهي سپاه بدر ،رضا نقدي معروف به شمس از معاودين عراقياسماعيل دقايقي، محمد
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 از آقـاى وكيلـى انتقـاد داشـتند و          .ابوترابيان و برادرش آمدند   ] سيد علي اكبر  [آقاي
 گزارش وضـع را     .وزير نفت آمد  ،  ]غالمرضاآقازاده[آقاي  . ويض او بودند  خواهان تع 

آقـاى   .كنگـان گفـت   ]پااليـشگاه گـاز   [هاى بعـضى از كـارگران در          داد و از خواسته   
ماهواره و ارسال   براى ساخت   و  آمد  ] وزير پست و تلگراف و تلفن     [ ،غرضى] محمد[

 .استمداد كرد] زهره به فضا[ مخابراتىِ
كمـك  ل منطقه و حـج و       ي مسا ة دربار .آمد] وزير امور خارجه  [ ،تىعصر دكتر والي  

مـشاور  [ ،موسوى] ميرحسين[مهندس   .مذاكره شد ... ها و   مجاهدان لبنان و فلسطينى   به  
 .ل منطقه و عراق حرف زديمي راجع به مسا.آمد] سياسي رييس جمهور

دمان هـم آمـده     خانواده خو  . افطار مهمان بودند   ، براي   شان هاي  محافظان و خانواده   
با هم خورديم و به هـر يـك دويـست           را   و افطار    1در جمع آنها صحبت كردم    . بودند

 .  به خانه آمديم.تومان عيدى دادم
 

 1991 مارس  27     1411 رمضان    10|  1370 فروردين 7چهارشنبه 
  

. خـورد  هاى عراق در صدر است و پايانى برايش به چشم نمى         درگيرى ،ها  در گزارش 
 امام جمعه دزفول و نماينـده رهبـرى در سـپاه بـدر عـراق                ،اراكى] شيخ محسن [اى  آق

 . نيازهاى مجاهدان عراقى و دزفول را گفت و كمك گرفت وآمد
صـنايع  وضـعيت    گـزارش    .آمـد ] وزير صـنايع سـنگين    [ ،نژادحسينيان] هادي[آقاى  

                                                 
 كه بنده نمحافظي كه است اين ،دهم مى شهادت خودم من كه آنچه«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 ،بكنم مردم به بايد كه خدمتى و دارم كه مسئوليتى عنوان به ،من شخص عنوان به نه البته ،داشتند را حفاظت زحمت
 حساس اماكن از محافظت براى كه كسانى دنيا در. داشتند مدت اين در را مواظبت و عالقمندى و جديت اينها نهايت

 و حقوقى لحاظاز  . دارندخاص امكانات و ببينند  ميخاص هاى دوره ،پذيرند مى مسئوليتى ،حساس هاى شخصيت يا
 ،انقالب شرايط خاطر به اينجا در. نكنند كمبود و نياز احساس كه باشد مقبولى سطح يك در بايد شان معاش و زندگى

 اكثر اينكه خاطر به ؛ندا هداد انجام را كارشان قناعت با ،مزد حداقل با اينها و نشده مراعات معموال  امراين
 در كه هم آنهايى و رى بودندطو اين ،رفتند مى جبهه به كه آنهايى .بودند رىطو اين ،ما نيروهاى ،ما هاى اللهى حزب
 كتاب ←رجوع كنيد » .بود امتياز نقطه اين و كردند مى كار قناعت با ،كردند مى كار نهادها ساير و كميته و سپاه

     1392زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1370 سال ايسخنراني ههاشمي رفسنجاني، «
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يـد را    ركـورد تول   1369هـا در سـال        د و گفت همـه كارخانـه      سنگين شهر اراك را دا    
 .اند و براى ادامه پشتيبانى از صنايع استمداد كرد شكسته

 طـى   مقرر گرديد ها تصويب شد و        اصالح روش  .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
دولـت جلـسه   هيـأت   عـصر   1.ها دستور داده شود كه اقدام كنند        اى به دستگاه    بخشنامه
 . هاى ارزى در دستور بود  توزيع سهميه؛داشت

 
 1991 مارس  28       1411 رمضان     11|  1370روردين  ف8شنبه  پنج 
  

، به همـراه تـيم وزارت نفـت،         مهدىمحسن و   ياسر به اهواز و     . ى سحرى خوردم  يتنها
براي بررسي وضعيت صنعت و چاه هاي نفـت كويـت، كـه در حـال سـوختن بـود و                     

 ويـت  بـه ك   فرايند كمك رساني و بازسازي و همچنين نحوه خاموش كردن چاه هـا،              
] صـباح [مهاجرانى، ] عطااهللا[آقايان .  به دفترم رسيدمساعت هشت و نيم صبح    .اند  رفته

 محتــشمى،] ســيدعلي اكبــر[ابطحــى، ] محمــد علــي[االســالم،  شــيخ] حــسين[زنگنــه، 
ــيدعبدالواحد[ ــوى الرى، ]س ــر[ موس ــرورش و ] اكب ــراهيم[ پ ــغرزاده] اب ــروه ،اص  گ

.  آمدنـد ،صويب مجلـس تـشكيل شـده   متصديان برگزارى كنفرانس فلسطين كه بـا تـ      
دهم كه بـراى    گفتم ترجيح مى؛خواهى كردندنظر...  زمان و تركيب مهمانان و  ةدربار

 از  ميهمانـاني  بـا آمـدن      ؛روشن شدن نظرات مختلف درباره فلـسطين بـه تـأخير بيفتـد            
 . الفتح موافقت نمودمسازمان 

سـتار همـاهنگى ايـران و       خوا. خارجه ايتاليا آمد  اموروزير  ،  ]آقاي جياني دميكليس  [
له أ عراق و امنيت منطقه شد و گفت بايد خسارات ايران هم در مس             ةجامعه اروپا دربار  

و از عالقه به توسعه روابط گفت و من هـم           ا. افروزى عراق منظور شود    غرامت جنگ 
 . مبناى آينده سياسـت در عـراق خواسـت         ة نظر مرا دربار   .در همين مورد تأكيد كردم    

                                                 
 در اين جلسه به سازمان هاي دولتي، سه ماه فرصت داده شد كه بوروكراسي زايد را حذف كنند ودر خصوص - 1

 و كاهش مراحل انجام كار، تفويض اختيار و كاهش مراحل تصميم گيري، كاهش مراجعات و ارتباطات ارباب رجوع
قرار واحدهاي مرتبط با يكديگر در يك فضا و استفاده از فناوري پيشرفته براي تسريع در خدمت رساني به مردم تاس

 .اقدام فوري انجام دهند
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 او هم پذيرفت ؛خواست مردم عراق باشد و چيزى بر آنها تحميل نشود    د  بايگفتم مبنا   
 .  كه در كويت هم دموكراسى ايجاد شودشود ميو گفت تالش 

جرج [ پيام   ،] وزير امور خارجه  [،  وقت خصوصى خواست و با حضور دكتر واليتى       
د و  ها در لبنان آزاد شون      جمهور آمريكا را داد كه خواسته است گروگان        يسير] بوش

هـا حاضـرند در       لبنـانى به نظـر مـي رسـد،        گفتم   .روابط ايران و آمريكا بازسازى شود     
آمريكـا بايـد    . نـد نآزاد ك هـا را      گروگـان  ،يليهاى لبنان در اسـرا      مقابل آزادى زندانى  

 تا زمينه بـراى اصـالح روابـط در آينـده فـراهم              ، را آزاد كند   ايراناموال مسدود شده    
  .شود

خـانم   [ اخيـراً  .كـوپر كمـك كنـيم     ] راجـر [كه براى آزادى     خواست   ،دكتر واليتى 
  آزادى ة نخست وزيـر انگلـيس پيغـام داده و خواسـتار وفـا بـه وعـد                 ،]مارگارت تاچر 

 ،يـزدى ] محمـد [با آقاى   .  است  شده 2كوكبى] مهرداد[ در مقابل آزادى     1كوپر]راجر[
آزاد  رهبـري  قـرار شـد براسـاس موافقـت          .تلفنى صحبت كـردم   ،  ]رييس قوه قضاييه  [

بـا  را آن  استاندار كرمان تذكر دادم كـه       ،   پرونده   ة  به آقاى يزدى دربار   همچنين  . شود
 . كننددقت بررسي 

 سـعيد و  ، اعظـم ،افطار فاطى. مبه خانه آمد  . در دفترم كار كردم   پنج  عصر تا ساعت    
 . هم آمدند3ها بچه
  

                                                 
اي سازمان اطالعات   يكي از جاسوسان حرفه،]دانش آموخته رشته ادبيات فارسي از دانشگاه تهران[،  راجر كوپر- 1

هاي جاسوسي مبادرت  اي قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي در قالب بازرگان به فعاليته انگلستان بود كه در سال
 به چاپ رسيده است، 1366 شهريور 11، در روزنامه كيهان مورخ ناو در يك مصاحبه تلويزيوني كه متن آ. كرد مي

لت محافظه كار مارگارت تاچر، عملكرد يازده ساله دو«: منبع . جاسوسي خود در ايران اعتراف كرده استبه صريحاً 
 .المللي وزارت امور خارجه محمد شكراني، دفتر مطالعات سياسي و بين

هايي كه در   ايراني بود كه به اتهام طراحي يك سلسله آتش سوزي در كتاب فروشيدانشجوي ، مهرداد كوكبي- 2
  .فروختند، دستگير شده بود انگلستان كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي را مي

بانو عفت مرعشي همسر، فاطمه، محسن، فائزه، مهدي و ياسر فرزندان، دكتر سعيد الهوتي و دكتر حميد الهوتي  -3
 ليلي و  حسن، علي،، سارا، مونا، عليرضا،ها و عماد پور، فرشته هاشمي و مريم ساالري عروس دامادها، اعظم هاشمي

 .هاي آقاي هاشمي هستند  نوهاحسان،
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 1991   مارس29            1411 رمضان    12|  1370 فروردين 9  جمعه 
  

ضـمن  .  معلوم شد ياسر بعد از نيمه شـب از اهـواز رسـيده اسـت               ،سحر كه بيدار شدم   
ريـيس  [ ،حكـيم ] سـيدمحمدباقر [سحرى خوردن توضيح داد كـه بـه خواسـت آقـاى             

 رفتـه  هـا   قرارگاه عمليـاتى بـدرى      ،خرمشهر،  به    ]مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق    
 عمليـات و تـداركات و       ةراقـى و نحـو    گزارش خوبى از وضع افراد و پرسنل ع       . است

 عبدالعزيز حكيم و اروج براى توضيح بيشتر      آقايان  گفتم  . داد ها  و كمبودها       پشتيبانى
  .بيايند

مقـدارى از   . نـد آمد  بـراي عيدديـدني    همسر امام ،  ]بانو خديجه ثقفي  [ ،پيش از ظهر  
 .شان در نجف پرسيدم شان و دوران اقامت وضع زندگي

 آقـاي . هـا گفـت     از وضع دانشگاه  و   آمد   ]از اقوام [،  ىيطباطباشب آقاى سيد عباس     
 .براى پيشبرد كار شركت نيشكر خوزستان اسـتمداد كـرد         و  ى آمد   يهادى طباطبا سيد  

تأكيـد كـردم    . بـدر در جنـوب را داد      سـپاه   گزارش وضع نيروهاى    و  آقاى اروج آمد    
هـا بـا      قـى له بـه خـود عرا     أمـس . حـساب نـشود   مواظب باشد كه جنگ بين مـا و عـراق           

 . مربوط استشان  دولت
 

 1991 مارس  30            1411 رمضان     13|   1370 فروردين 10شنبه 
 

 خبر دسـت بـه دسـت شـدن          ،ها  در گزارش . به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم صبح      
ــراق و      ــش ع ــين ارت ــوك ب ــهر كرك ــروهش ــاي  گ ــه ــارضردكُ ــت مع ــر  . اس دكت

براى دستور  ،  ]ير شوراي عالي  فرهنگي    دب[گلپايگاني،  هاشمى  ] سيدمحمدرضا[
 . آمدشوراى عالى انقالب فرهنگىجلسه 

 داماد ايـشان    ،حكمى] سيد مرتضي [ى و   ياهللا خو    پسر آيت  ،عبدالصاحبآقايان سيد   
ايـشان و اعـزام بـه بغـداد و            ة  ى و خـانواد   ياهللا خـو    از مـاجراى بازداشـت آيـت      . آمدند
 تحت الحفظ و مصاحبه با خبرنگاران       ، كوفه ه با صدام و سپس عودت ايشان به       همواج

 منجمله پنج زن در بغداد و تأكيد بر اجبـار           ،خارجى و ادامه بازداشت اعضاى خانواده     

انقالب
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 از فـروكش    .سـعودى گفتنـد   عربـستان   فرار پسر ديگرشان به     زياد به خود و     و ارعاب   
  .هاى ايران پس از مصاحبه گله كردند كردن تبليغات به نفع ايشان در رسانه

 كمتـر  ،صرفاً خبرنگـاران بـا از دسـت دادن انگيـزه    .  استگفتم قصد تضعيف نبوده   
 باز تبليغات را زياد كنيم و از طرق مختلف به صدام فـشار  ، وعده دادم  .زنند  حرف مى 
 كـه   ،در صداوسـيما     اهللا گلپايگانى   خش از بيانيه آيت   بحذف آن   همچنين از   . بياوريم

بـه صداوسـيما    .  گفتم بايد جبران شود    ؛هار گله كرد   اظ ،ى بوده ياهللا خو   مربوط به آيت  
 . ندن كه دوباره كل بيانيه را پخش كتذكر دادم

 ،وهـاجى ] عبدالحـسين [ و   ]معاون اجرايـي ريـيس جمهـور      [،  ميرزاده] حميد[ يانآقا
 . قرار شد امتيازاتى داده شـود      .آمدند كيشدر  ل تجارت   يبراى مسا ،  ]وزير بازرگاني [

 گـزارش وضـع عـراق و        . آقاى سيد عبدالعزيز حكـيم آمدنـد       آقاى سيد محمد باقر و    
هـاى    طـرح  ةدربـار . دادنـد و از ضـعف پـشتيبانى سـپاه گلـه داشـتند             را  مبارزات مردم   

بـا  كه   اجازه گرفتند    آنها  .  نظر خواهى كردند   ،گوناگون ادامه نبرد و حركات سياسى     
 .آمريكا وارد مذاكره شوند

 حفاظـت  مجـاز بـه دفتـر مـن اسـت و بـه       يكى از محافظان كـه مـتهم بـه ورود غيـر          
 . ناراحـت بـود و عـذرخواهى و تقاضـاى عفـو كـرد              . آمد ،سپاه معرفى شده  اطالعات  

ى رخ  يكـنم كـه ايـذا        ولـى كمـك مـى      ،گفتم باالخره بايد حقيقت مطلب معلوم شود      
 .ندهد

[=  اجـازه داده شـد كـه بـه منـافقين             .عصر شوراى عالى امنيـت ملـى جلـسه داشـت          
در ] صـدام [ارضـين   عدر عراق ضربه زده شود و كمـك بـه م          ]  خلق سازمان مجاهدين 
 . حد فعلى ادامه يابد

ي مباحث جلسه عـصر شـورا     دربارة   .احمدآقا با رهبرى جلسه داشتيم    ه همراه   شب ب 
 . مورد تاييد رهبرى قرار گرفتكرديم؛ مذاكره عالي امنيت ملي

  
 1991 مارس  31          1411 رمضان     14| 1370 فروردين 11 يكشنبه 

  
 شرح سفر و    ،مهدى هنگام سحرى خوردن   . اند  مهدى از سفر كويت برگشته    محسن و   
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 ولـى اصـل     ،خرابى داخل شهر زياد نيست    . را گفت ] بعد از حمله عراق   [وضع كويت   
 .ها طالب همكارى ما هستند  معتقد است كويتى؛ها درصنايع نفت است خرابى

يـك سـاعت     ،براى انجام كارهـاى مانـده     . به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم صبح      
و معاونـان دانـشگاه آزاد اسـالمى        ] ريـيس [ ،دكتـر جاسـبى   . ام  معمول آمـده  زودتر از   

 نيازهـاى ارزى را گفتنـد و از         ، بيـشتر  .هـا و نيازهـا را دادنـد          گزارش پيـشرفت   .آمدند
يس بانـك مركـزى     يبه ر  .و آموزش عالى شكايت كردند    فرهنگ  كارشكنى وزارت   

  .هيالت بيشترى به آنها بدهدگفتم تس
برايشان در توجيه ادغام نيروهـاى انتظـامى        . آمدنداسالمي  فرماندهان كميته انقالب    

 1.صحبت كردم ]نظامي[و خدمات گذشته كميته و اهميت درجه
كوپر ] راجر[ آزادى ة دربار.آمد] معاون وزير امور خارجه[ ،واعظى] محمود[آقاى  

حـل مـشكل    و بـراي    دكتر واليتى آمـد     . جازه گرفت ها ا   گروگانكمك به آزادي    و  
 هواپيمـا   ت با توجه بـه افـزايش قيمـت بليـ          ،هاى اضافى سفرهاى وزارت خارجه      هزينه

 .استمداد كرد
] رييس سازمان حـج و زيـارت       [= حج ىي مسئول اجرا  ،ىيرضا] محمدحسين[آقاى  

يازهاى ارزى  سياست برخورد با عربستان و ن  ةدربار. استسعودي   عازم عربستان    .آمد
و  هــا نااز مــشكالت از دســت رفــتن امكانــات كــارو. صــحبت كــرد و نظــر خواســت

 هاى عملياتى  از طرحو ى آمد يآقاى محسن رضا. ران گفتئشدن تعداد زا كم
                                                 

 سوداگران با مبارزه در انقالب دلسوز فرزندان پرافتخار گذشته از قدردانى ضمن ر اين سخنراني، آقاي هاشمي د- 1
با ادغام نيروهاى انتظامى و يكارچگى اين نيروها محيطى پر از محبت و صفا بوجود «  : گفت اجتماعى مفاسد و مرگ

ميته انقالب اسالمى يك نهاد پيشتاز ك .خواهد آمد و ما شاهد يكپارچگى و صميميت نيروهاى مختلف خواهيم بود
دانستند ما خالء امينتى خواهيم   جمعى از فرزندان انقالب و دلسوختگانى كه مى،محض تولد انقالب  انقالب است و به

 از مساجد بنا براحساس وظيفه دينى ، بى آنكه از كسى دستور بگيرند و يا تعهد پشتيبانى از كسى را داشته باشند،داشت
دوره  .ندد عمل كردند و نقطه قابل اعتماد امنيتى براى مسئوالن انقالب، نيروهاى كميته انقالب اسالمى بودو ملى خو

 و ادغام با ماميدوار .اى پرافتخار بوده و آينده نيز اين چنين خواهد بود  دوره،هاى انقالب اسالمى گذشته فعاليت كميته
 از و شود استفاده بهترى نحو به جامعه به خدمت براى نيروها، و اتامكان استعدادها، از ،انتظامى نيروهاى يكپارچگى
 ←رجوع كنيد  ».شود بردارى بهره ترى شايسته نحو به پردازند مى سنگينى مخارج آن براى مردم كه تكرارى امكانات

 1392دفتر نشر معارف انقالب، » ،1370هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال «كتاب 

مجاهدين
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بـر سـر سـهام ارزى و تغييـر             ،دولـت هيأت  عصر در   .  عراقى گفت    بحـث 
 ادارى بود

ساعات
 . 

نحـوة  [ ،1 نماينده رهبرى در حـج و بعثـه        ةدربار. ماى بود   خامنهاهللا    يتافطار مهمان آ  
وزير  نيروهاى سپاه و كميته، پيام آمريكايى  درجه] تخصيص  خارجه امورها توسط 

گيـري    مذاكره و تصميم   2عقيدتى سياسى نيروى انتظامى   و   ايتاليا، مجلس، انتخابات  
  .شد

                                                 
االسالم والمسلمين حاج سيد  ، طي حكمي حجت1370 فروردين 17 رهبر معظم انقالب، در روز ،اي اهللا خامنه آيت - 1

در اين حكم از آقاي مهدي كروبي . احمد خميني را به سمت نماينده خويش و سرپرست حجاج ايراني منصوب كرد
 را نداشت، به خاطر زحمات كه با توجه به مسئوليت سنگين رياست مجلس شوراي اسالمي، امكان اداره اين مسئوليت

 . هاي گذشته تشكر شده است بي دريغ در حج سال

اي تيمسار سرتيپ محمد  اي، رهبر معظم انقالب، در احكام جداگانه اهللا خامنه ، آيت1370 فروردين 12در روز  - 2
نده حفاظت و اطالعات اللهي را به عنوان فرما سهرابي را به عنوان فرمانده نيروي انتظامي، تيمسار سرتيپ رضا سيف

االسالم حاج شيخ محمد علي رحماني را به عنوان رييس سازمان عقيدتي سياسي نيروي  نيروي انتظامي و حجت
 . انتظامي منصوب كرد
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 1991 آوريل  1           1411 رمضان    15|  1370روردين  ف12دوشنبه 
 

در عربـستان  براي عمـره   ياسر . عفت براى تهيه سحرى بيدار شده بود .سحرى خوردم 
 . خوابيدمهشت صبحتا ساعت  .است

كه توسط سـاواك    كردم  هايم     وقت زيادى صرف خواندن پرونده     ،با عفت و فاطى   
هـا و     ها و بازداشت     در جريان تعقيب   ،رژيم سابق ] رسازمان اطالعات و امنيت كشو    [= 

ــا 1342محاكمــات از ســال  ــراً  1357  ت ــه شــده و اخي از وزارت اطالعــات آن را  تهي
مواد خـوبى بـراى تهيـه يـك تـأليف خوانـدنى             .  جالب و خاطره انگيز است     ؛ام  گرفته
ها معموالً براي مقصر شـناختن مـن تهيـه شـده و سـطحي اسـت؛ عمـق                     گزارش. دارد
 .1سواد و كم تجربه بودند ها، بي البد گزارش دهنده. ندارد

ــد    ــستگان آمدن ــصر ب ــاى  .ع ــا[آق ــرى] عليرض ــين  [ ،معي ــط ب ــشاور رواب ــل  م المل
تلفنى اطالع داد كه عمليات سپاه عليه منافقين در ارتفاعـات مرواريـد        ،  ]جمهور  رييس

د و از خودمان هـم      ان  اند و جمعى را به اسارت آورده         جمعى را كشته    است؛ پايان يافته 
قصد نفوذ آنهـا بـه ايـران        با توجه به    گفتم خبر را    . ايم  حدود سى شهيد و مفقود داشته     

 .تنظيم كنند و به عراق اعتراض نمايند
 

 1991 آوريل  2          1411 رمضان     16|  1370 فروردين 13شنبه  سه
  

ريـيس  [ ،محـسن . ذشـت ام در ساواك گ    به خواندن پرونده  وقت  بيشتر  . در خانه بودم  
 گزارش  ،راجع به كشتى سازى خليج فارس     و   2آمد] جمهور  دفتر بازرسي ويژه رييس   

                                                 
اين .  درج شده است»دوران مبارزه« در كتاب ،اهللا هاشمي رفسنجاني  كليه اسناد موجود در پرونده ساواك آيت- 1

گيري از ايشان، در دو جلد تهيه، تدوين  اشمي، با استفاده از اسناد ساواك و مصاحبه و خاطرهكتاب زير نظر محسن ه
  .ه استيافتر اشانت 1375و توسط دفتر نشر معارف انقالب در سال 

جاع شده از  با هدف بررسي كارشناسي و رسيدگي به موضوعات ار1368در سال ، جمهور  دفتر بازرسي رييس- 2
ر كه به طور  عملكرد اين دفتةدر دوره هشت سال.  با مديريت محسن هاشمي آغاز به كار كرد،جمهور طرف رييس

   جمهور فعاليت مي كرد، موضوعات بسياري مورد بازرسي قرار گرفت كه اثرات ملموسي در مستقيم زير نظر رييس
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اى به وظيفه خود عمل نكرده و اكنون نگران محكوميت در             شركت كره ؛  شفاهى داد 
 .اش در ايـران مـشكلى پـيش آيـد           ترسد كه براى كـار آينـده        دادگاه ايران است و مى    

هاي  ايـن اسـت كـه پيـشنهاد         بازرسـي  نظـر . ت دهـد   كـه خـود را نجـا       كنـد   ميتالش  
 .  منطقى است، صنايع سنگين براى رفع اختالف]وزارت[

محمدى گلپايگانى از دفتـر     ] غالمحسين[آقاى  وزير كشور و     ،نورى] عبداهللا[آقاى  
عراقـى بـه    وارگـان كـرد      احتمال ورود تعداد بـسيار زيـادى از آ         ة دربار ي تلفن ،رهبرى

 گفتـه شـده پـشت مـرز         ؛ش آنهـا در مقابـل صـدام گفتنـد         ايران پس از شكست شـور     
سرپرستى حج  خبر از توافق با احمدآقا در مورد        ،  ]آقاي محمدي [همچنين  . اند  رسيده

 .بودمكرده  قبالً در اين خصوص با رهبرى و احمدآقا صحبت  ؛ داداز طرف رهبرى
   

 1991 آوريل  3    1411 رمضان     17|  1370 فروردين 14 چهارشنبه 
  

 هـزار عراقـى بـه       15سفيرمان از كويـت تلفنـى گفـت حـدود           . دمرخو يسحرى  يتنها
ايرانـى هـستند و     از آنهـا    اند كـه سيـصد نفـر          ها پناه برده    منطقه تحت اشغال آمريكايى   

 گفتم ترتيب   ؛خواهند به ايران بيايند     كه مى ... ى، ايروانى و  يهاى خو   خانوادهاز  عمدتاً    
 .شان داده شود انتقال
 تلفنى گفـت تركيـه خواسـتار تـشكيل فـورى جلـسه شـوراى امنيـت                  ،ر واليتى دكت

از مـا   .  است له سركوب مردم عراق توسط صدام شده      أبراى بررسى مس  ] سازمان ملل [
 .  موافقت كردم؛اند در جلسه صحبت كنيم خواسته

 سـرازير شـدن     ،هـا   خبر مهـم در گـزارش     .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح    
وزيـر فرهنـگ و     [ ، معـين  ]مـصطفي  [دكتر .كرد به ايران و تركيه است     سيل آوارگان   
] فرهنـگ و آمـوزش عـالي      [ عملكـرد وزارت     ةنظـرم را دربـار    . آمـد ] آموزش عـالي  

 در نحوه همكارى با دانـشگاه آزاد اسـالمى          ، گفتم خوب است و نقص كار      ؛خواست
  .تر شود عال بايد ف،]امام خميني[المللى است كه بايد جبران شود و دانشگاه بين

                                                                                                                   
در ،ثقؤ دست اول و مئه اطالعاتاسازي مديريت اجرايي كشور و اطمينان بخشي به رييس جمهور و ار سالم 

 .خصوص موضوعات ارجاعي داشت
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 حـل مـشكل     ةدربـار . يس مالقـات داشـتم    يخارجه سو اموروزير  ،  ]بر  فل  آقاي رنه [با  
  .و از مواضع ايران تشكر كردا. عراق و منطقه و توسعه روابط مذاكره شد

 مركـز مطالعـات اسـتراتژيك       ي بـا اعـضا    ،هـا   خـوئينى ] سيد محمـد موسـوي    [آقاى  
خواستار توجه بيشتر   . نيازها را گفتند  گزارش كار دادند و     . آمدند] رياست جمهوري [

] سياسـي [از اينكـه اكثـر معاونـان از يـك خـط             . تر شـدن مركـز شـدند        من براى فعال  
  . انتقاد كردم،هستند

بـا  ] جمهـور  يسيـ ر[ معاونان و مشاوران     ،شب وزرا . دولت جلسه داشت  هيات  عصر  
ان عيـدى دادم و      به همه پانصد توم    .مهمان من بودند   براى افطار اعضاى خانواده خود    

 خانواده  ي اعضا .خوشحال بودند از دعوت    .اى صحبت كردم    ها چند كلمه    براى خانم 
 .  عفت هم به زنان عيدى داد.خودم هم بودند

كـه از سـوى جامعـه    ) تروئيكـا (خارجه لوكزامبورك، هلند و ايتاليـا     امور   نرايبا وز 
بـه  . ت گرم و صميمى بود     مذاكرا .خسته بودم .  مالقات كردم  ،اند  اقتصادى اروپا آمده  

   1.خواهند مشكالت روابط را رفع كنند  مى،رسد نظر مى
 
 1991 آوريل  4        1411 رمضان     18|  1370 فروردين 15شنبه  پنج

 
بـه سـوى ايـران      از عـراق    گـان كـه     وارانبـوه آ  . بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت هشت و ربع     

                                                 
 از حضور هياتي از جامعه اقتصادي اروپا در تهران، اظهار ، در اين ديدار ابتدا وزير امورخارجه لوكزامبورگ- 1

در چند روز آينده اجالس سران دوازده كشور اروپايي تشكيل خواهد شد و مسايل جاري «: خوشنودي كرد و گفت
 به عنوان ،در اين راستا اطالع از نظرات جمهوري اسالمي. ورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفتخليج فارس م

 بايد بدون ،جامعه اروپا معتقد است كه حل مناقشه منطقه. مهمترين كشور منطقه، از اهميت خاصي برخوردار است
يك يران در تامين امنيت منطقه،  نقش اما فكر مي كنيم. ت گرفته از خود منطقه باشدشاتحميل هر طرح خارجي و ن

آقاي هاشمي نيز با اظهار » .نقش تعيين كننده خواهد بود و هيچ راه حلي بدون نقش موثر ايران را منطقي نمي دانيم
با توجه به وضعي كه در اثر تجاوز عراق به كويت و دخالت نيروهاي بيگانه در « : نگراني از وضع دلخراش عراق گفت

ه، ما معتقديم كه مجموعه اروپا بايد با يك حركت نيرومند در رفع مشكالت مردم عراق كه منطقه به وجود آمد
متاسفانه امروز حساسيت مناسبي در مراكز قدرت دنيا براي حل مساله عراق . ترين مساله منطقه است، تالش كنند فوري

 ».هد بودامروز اگر مساله عراق حل شود، امنيت منطقه نيز قابل حل خوا. ديده نمي شود
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 . است مشكل ايجاد كرده،آيند مى
هـا،     راجع به انتخابات، قيمـت     .آمد] وزير معادن و فلزات   [ ،وجىمحل] حسين[آقاى  

رهبـر  [ ،مدرسـى ] سـيدهادي [آقـاى   . ل عراق مذاكره شـد    يتوليد فلزات، معادن و مسا    
استمداد كـرد و از     .  راجع به مسايل عراق مذاكره شد      .آمد] حزب عمل اسالمي عراق   

و گلـه كـرد     حكـيم   ] سيدمحمدباقر[كمى توجه به جمعيت او نسبت به جمعيت آقاى          
 . اجازه گرفتل عراقي حل مساجهت ،براى مذاكره با آمريكا

 فرمانده جديـد    ،سهرابى] محمد[تيمسار  به همراه   وزير كشور    ،]آقاي عبداهللا نوري  [
محمـد  [ فرمانده حفاظت اطالعات نيرو و       ،اللهى  سيف] رضا[نيروى انتظامى و تيمسار     

 گزارشى از جريان اجراى قانون ادغـام        . مسئول عقيدتى سياسى آمدند    ،رحمانى] علي
 .شان كردم  تشويق؛هاى جديد دادند  و مسئوليت1نيروهاى انتظامى

وزيـر نيـرو و معاونـان        ،]بيـژن نامـدار زنگنـه     [وزيـر كـشور و      ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [
 آنهـا . استاندار سيستان و بلوچستان و نماينـده زابـل آمدنـد          ] محمود حجتي [مربوط و   

هاى ممكنه جلـوگيرى       سيستان و احتمال غرق شدن شهر زابل و راه         خطر تجديد سيل  
هاى سنگين بـراى       ماشين ي گفتم كه تعداد زياد    يتلفن،  ]سازندگي[ به جهاد    .را گفتند 

 . با سيل به سيستان اعزام كنندقابله م
 راجـع بـه قيمـت ارز        .آمـد ] يس بانـك مركـزي    يـ ر[ ،عـادلى ] محمد حـسين  [دكتر  
.  ارزى و اقتـصادى مـذاكره شـد   ،ل پولىيراجع به مسا. ديمگيرى كر ها تصميم   حاجى

 بـراى   ،وزيـر نفـت گفـتم كـه پانـصد ميليـون دالر نفـت               ،]آقازادهغالمرضا  آقاي  [به  
 .پيش فروش كنند تحصيل نقدينگى ارزى

قـرار شـد دانـشكده مخـابرات        . عصر شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت         
 مهمـان مـن     افطـار  .تأسـيس شـود   ] لفـن پـست و تلگـراف و ت      [ توسط وزارت    يمستقل
 .بودند

  به خانه اخوى محمود و مراسم احياءها براى مهمانى بچه. بعد از افطار به خانه آمدم  
 گفت فردا و اظهار رضايت كرد عمره از سفر .  ياسر از مدينه تلفن كرد.رفته بودند

                                                 
هاي انقالب اسالمي، شهرباني جمهوري   از ادغام كميته1370 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي در فروردين - 1

 .رمري جمهوري اسالمي تشكيل شداسالمي و ژاندا
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 .گردد برمى
 

 1991 آوريل  5           1411 رمضان     19|  1370 فروردين 16 جمعه 
  

بـه  وقـت    بيشتر   . خوابيده بودم  ده صبح  تا ساعت    ،به خاطر احياء ديشب   . در منزل بودم  
 شناخته . شرحى از سفرش داد.ياسر از عربستان رسيد . افطار تنها بودم  . مطالعه گذشت 

وزيـر   ،]داهللا نـوري آقـاي عبـ  [.  اسـت شده بوده و با فهد شاه عربـستان مالقـات داشـته      
كشور از زيادى آوارگان عراقى به ايران اظهار نگرانى نمود و گفت سيل زابل كمـى                

 . استفروكش كرده
 

 1991 آوريل  6               1411 رمضان    20|  1370 فروردين 17شنبه 
  

 ،عـادلى ] محمـد حـسين   [،  ]وزير امور اقتـصادي و دارايـي       [،نوربخش] محسن[آقايان  
 ،]يس سـازمان برنامـه و بودجـه       ير[ ،زنجانى] مسعود روغني [و  ]  بانك مركزي  يسير[

هـا بـا      هاى تعديل اقتصادى و تطبيق قيمت        سياست يبراى توجيه و ترغيب من به اجرا      
 .شرايطى برايشان گذاشتم ؛آمدندارز رقابتى 

ل محـيط زيـست و      ي براى مـسا   ،]يس سازمان محيط زيست   ير[ ،منافى] هادي[دكتر  
ل ي براى توضيح مـسا    ]وزير بازرگاني [ ،وهاجى] عبدالحسين[آقاى  . آمدشكى  نظام پز 
 .تأكيد كردم....بر وفور روغن و شكر و حبوبات و. آمدتوزيع 

  ؛له آوارگان عراقى در دسـتور بـود  أ مس .جلسه داشت ملي  عصر شوراى عالى امنيت     
  بـه مـن     .ودهاى خارجى ش    جذب كمك و  تبليغات  به  قرار شد همه را بپذيريم و اقدام        

 . بدهمبراى كوتاه آمدن در مقابل خواست مردمپيامي به صدام توصيه شد 
 صـحبت كوتـاهى برايـشان       . مهمـانم بودنـد    ، افطـار  كاركنان نهاد رياست جمهورى   

 اهللا يـت  شـب بـا آ     . افطـارى داديـم    ط در محوطـه حيـا     ، به خاطر زيادى جمعيت    .كردم
 ؛ را به تـصويب رسـانديم      ] نيت ملي ام[ي عالي   مصوبات شورا . اى جلسه داشتيم    خامنه

  .منجمله جلوگيرى از مراجعت نظاميان پناهنده عراق تا پايان بحران
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 1991 آوريل  7          1411 رمضان     21|  1370 فروردين 18 يكشنبه 
 
يس دفتـرم   يـ ربه  . ها گذشت   استراحت و مطالعه گزارش   وقت به   بيشتر  . در خانه بودم   

 رگاناتعداد آو . صادر شود اى در مورد كمك به آورگان عراقى در ايران            گفتم بيانيه 
 . استرسيدهنفر  هزار 650تا امشب به حدود 

ى يهـا    و محـدوديت   ]سازمان صنايع دفاع   [= آمد و از مشكالت ساصد      محسن ،ظهر
 از  ]ظـامي غيرن [گيـرى   در بهـره  ] نيروهـاي مـسلح   [كه در اثر دخالت سـتاد كـل         گفت  

 از همـه ظرفيـت      1. براى حل مـشكالت اسـتمداد كـرد        است؛صنايع نظامى پيش آمده     
شود و در راه تبديل خط توليد هم موانعى ايجاد            صنايع براى توليد سالح استفاده نمى     

 .شود مى
 

 1991 آوريل  8        1411 رمضان     22|  1370 فروردين 19دوشنبه   
  

.  نتوانستيم سحرى بخـوريم    . اذان صبح بيدار شديم    ؛ بودم زنگ ساعت را تنظيم نكرده    
 . روزه شديميبدون سحر

كنگـاور،  [نماينده   ،]وحيداحمدي[آقاي  . ه دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم صبح ب      
 ] كرمانـشاه [هرسين آمد و براى چنـد مـسجد كمـك گرفـت و از اسـتاندار                 ] صحنه و 
براى تقويت  و  وستان فارس آمد     نماينده سر  ،خارستانى] احمد[آقاى  . داشتشكايت  

ى و آمــوزش يهــاى روســتا و راه] از توابــع شــيراز[كربــال ] منطقــه[كــشاورزان بــرنج 
 .استمداد كرد

 بـراى امـور آب و بهداشـت اسـتمداد           . نماينده سميرم آمـد    ،لىي فضا ]اهللاءعطا[آقاى
شـهردار تهـران     ،]آقـاي غالمحـسين كرباسـچي     [.كرد و براى خودش ماشين خواست     

قلعـه مرغـى و     ] هـاي   پادگـان [ شهردارى و    نرح خيابان نواب، كامپيوترى كرد     ط .آمد
 .  تذكراتى دادم. مشكالت تهران را گفت و استمداد كرد.آباد را آورد عباس

                                                 
البدل هيات مديره   مهندس محسن هاشمي، در آن زمان عالوه بر رياست دفتر بازرسي رييس جمهور، عضو علي- 1

 .يع دفاع و معاون هماهنگي گروه موشكي نيز بودسازمان صنا
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ى يهـاى هـوا    تى در قيمـت بليـ     ي تـصميم نهـا    .عصر شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت        
 .  قيمت بخشى از محصوالت كشاورزى تصويب شد.خارجى را گرفتيم

 
 1991 آوريل  9         1411 رمضان     23|  1370 فروردين 20شنبه   سه
  
 نيازهـاى   .آمـد ] رياست جمهـوري  [مدير دفتر مناطق محروم      ،]آقاي جليل بشارتي  [

 ؛اى آمـد    يس سـازمان انـرژى هـسته      يـ ر ،]آقاي دكتر رضـا امراللهـي     [. مناطق را گفت  
 بـراى بررسـى بودجـه       ،نفـت ملي  شركت  عمومي  مجمع  . حرف قابل توجهى نداشت   

 .جلسه داشت هاى گذشته  و عملكرد سال1370سال 
بحـث در مـورد       و ام بـه تركيـه و سـوريه         هاى سـفر آينـده      عصر براى تعيين سياست   

 اى داشتيم جلسه ،ها موضوعات قابل طرح در مذاكرات و مالقات
 تخلـف در اسـناد و       ،تعزيـرات بحـث   . شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشـت      

 مطرح بودله اراضى ملى شده سنگر در نزديك شهر مشهد أسو م سجالت
  
 1991 آوريل  10    1411 رمضان     24|  1370 فروردين 21هارشنبه چ

 
ـ  سـاعت    .بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت هفت و نيم      آقـاي سـيد هاشـم رسـولي        [ ،ه صـبح  نُ

. آمدنـد اسـالمي    شـوراى مركـزى بنيـاد مـسكن انقـالب            اعـضاي ] محالتي، رييس و  
 ، هزار واحـد مـسكونى در سـال        25براى ساخت انبوه      . كار و نيازها را دادند    گزارش  

الحساب پانصد ميليون تومان       على ؛قرار شد كمك كنم   . گردان كردند   استمداد تنخواه 
 .حواله كردمبه عنوان وام 

و آمـد   براى كارهاى جـارى     ] يس جمهور يمعاون اجرايي ر  [ ،ميرزاده] حميد[آقاى  
ار تومان به ده هـزار تومـان         از پنج هز   ،خريد هر فرد در كيش    اجازه گرفت كه سقف     

شـوراى عـالى    . روغـن نبـاتى در هنـدورابى تأسـيس شـود          توليد   يابد و كارخانه     ارتقا
 كم كردن مراحل كار در صدور گذرنامه مطرح بـود كـه بحـث               .ادارى جلسه داشت  

 .ناتمام ماند
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گزارش و  آمدند  كشور   غرب و جنوب     ان استاندار .شتدولت جلسه دا  هيأت  عصر  
اند و باز هم ادامـه         هزار نفر تاكنون آمده    900 نزديك   .وضع آوارگان عراقى را دادند    

افطـار را بـا     .  مشكل بزرگى اسـت    ؛ غذا و بهداشت را تأمين كرديم      ،اعتبار چادر . دارد
 .اعضاى دولت خورديم

، مهمـان   به خـاطر اينكـه خـانواده امـام        . م كار كرد  ه شب نُبه دفترم رفتم و تا ساعت       
.  هنـوز نرفتـه بودنـد      ؛ رسيدم ده شب نزديك ساعت   . ديرتر به خانه آمدم   عفت بودند،   

 .پرسى كردم احوال
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 يكــى از  طبــق خبــرى كــه از، از وزارت اطالعــات اطــالع دادنــد،بعــد از نمــاز صــبح

 پيـامى از    ، بناست در بيست و چهار ساعت آينده       ،هاى عربى به دست آمده      سفارتخانه
 گيـرى و واگـذارى كـار بـه سـعدون حمـادى               مبنـى بركنـاره    ،طرف آمريكا به صدام   

 .ارسال شود] نخست وزير[
داشـتم   ل اقتصادى و سياسى و فرهنگى     ي مسا ةاى با روزنامه اطالعات دربار      مصاحبه

 .1و نيم طول كشيدكه دو ساعت 
. اسـت عـازم شـوروى     . آمد] مشاور اجتماعي رييس جمهور   [ ،آقاى مسيح مهاجرى  

 رفتار در آنجا مشورت كرد و نيز خواست كـه دولـت بـراى جلـوگيرى از                  ةبراى شيو 
 ة دربـار  . اقدامات خود براى مردم توضـيح بيـشترى بدهـد          ة دربار ،فريبى مخالفان  عوام

 . تذكراتى دادم؛ نظرم را خواستروزنامه جمهورى اسالمىخط مشي 
 
 

                                                 
در »  سوال اطالعات35يس جمهور به يپاسخ ر« با عنوان 2/2/1370 اين مصاحبه در روزنامه اطالعات مورخ - 1

با توجه به اهميت اين مصاحبه، متن كامل آن . به چاپ رسيده استهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي  زمينه
» ،1370هاشمي رفسنجاني، مصاحبه هاي سال « كتاب ←رجوع كنيد .  همين كتاب درج شده استدر  بخش ضمايم

 1392زير نظر محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقالب، 
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المللـي انـرژي    بـين اللهى كه براى نمايندگى آژانس    آيت] محمدصادق[عصر آقاى   
معـاون اول   [ ،حبيبـى ] حـسن [دكتـر   . آمـد  بـراى خـداحافظى    ،عازم ويـن اسـت    اتمي  

متن مصوبه شوراى نگهبان در تفسير اصول مربـوط بـه استيـضاح             . آمد] جمهور يسير
ل اقتــصادى و ي مــساةدربـار . كنــد ه كـار استيــضاح را مــشكل مـى   را آورد كــنرايـ وز

 . هايى داشت  توصيه،سياست خارجى
را آن كـشور    جمهـور    يسيـ  نامـه ر   . گامبيا آمـد    خارجه اموروزير  ،  ]آقاي عمر سي  [

 خطـر تـأثير شـورش       ،مدعى اسـت  خواسته و    براى ارتش كوچك خود اسلحه       .آورد
 .داردهم زدن آرامش كشورش وجود ه لبيريا در ب

عفت مهمان  .  فرشته و ياسر خورديم    ،با مهدى را  افطار  . قبل از غروب به خانه آمدم     
 . بود
 

 1991 آوريل  12        1411 رمضان     26|  1370 فروردين 23 جمعه  
 

شركت مـردم در     1.به دانشگاه تهران رفتم   براى اقامه نماز جمعه     ساعت ده و نيم صبح      
ــود ، قــدسى روز جهــانىيمراســم راهپيمــا   خبرنگــاران.  خيلــى وســيع و چــشمگير ب

 .اند  شركت كردهي ميليونجمعيتدر تهران  ،گويند مى
                                                 

آقاي هاشمي در خطبه اول، به موضوع فلسطين و روز قدس پرداخت و در خطبه دوم، تحليلي دربارة مسايل  - 1
حقيقتاً كارهايي كه امروز «: در بخشي از خطبه اول آمده است. راق ارايه كردمنطقه، بحران خليج فارس و مسايل ع

كردند،  ها نسبت به بني اسراييل مي هايي كه در قرون گذشته، فرعوني ها مي كنند، از كار ها با فلسطيني اسراييلي
اكميت فرعون مصر را براي اسراييل در دوران ح ها، روضه مظلوميت بني تر است و اگر امروز اسراييلي مندانه قساوت
كند  ها را خواهند خواند و اسراييل و صهيونيسم، درست كاري را مي ها اين روضه خوانند، فردا فلسطيني شان مي مردم

كارهاي اينها نسبت به بچه هاي عرب، به خانه هاي عرب، . كه چند قرن در تاريخ خودش، آن را محكوم كرده است
ما راه آزادي فلسطين را بيداري اسالمي امت اسالمي، نه . تر است ر و بدتر و فجيعمردان و زنان عرب، خيلي بيشت

دانيم و در عين حال عقيده نداريم كه عوامل قوميت و عروبت گرفته بشود؛  بيداري مطلق، بلكه بيداري اسالمي مي
دانيم كه در قرآن به  كبوتي ميما اين موجوديت اسراييل را همان النه عن. چون آن هم بايد باشد، و همه با هم باشند

ها را آن جريان اصلي خدشه  هاي ضعيف و متزلزل آمده است و حاكميت ملت فلسطين و مسلمان عنوان سمبل جريان
 ».دانيم ، از آن تبار مي»اَصلُها ثابِت و فرعها في السماء«: اي كه در قرآن مي گويند ناپذير باقي و شجره طيبه

.1392معارف انقالب، ، دفتر نشر »1370 جمعه سال هاي رفسنجاني، خطبه هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع  
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فلسطين و ديگـرى را بـراى بحـران خلـيج فـارس و عـراق ايـراد                  در مورد   اى    خطبه
له آوارگـان   أبس در عراق و مس       رسمى شدن آتش   . را خواندم  ها  عصر گزارش . كردم

 .در صدر استعراقي 
مسئول صـندوق    ،نژاد  هاشمياستاندار كرمان و مهدى      ،]سين مرعشي آقاي ح [عصر  
هاى مخالفان گاليـه دارنـد و حـق بـا آنهـا                از مزاحمت  ؛الحسنه رفسنجان آمدند    قرض
 .است

اطـالع داد كـه     ] يس دفتر رهبـر انقـالب     ير[ ،محمدى گلپايگانى ] غالمحسين[آقاى  
خواهد استعفا     مى ،رستى حج احمدآقا اخيراً به خاطر مخالفت مادرش با مسئوليت سرپ        

طبسى نـصب   ] عباس واعظ [ آقاى   ،دهد و بناست استعفا پذيرفته شود و به جاى ايشان         
 .  من و عفت مانديم.ها مهمان بودند افطار بچه. شوند

 
 1991 آوريل  13                   1411 رمضان     27| فروردين   24 شنبه 

 
له آوارگان عراق و تـأمين  أها مس  در گزارش.به دفترم رسيدمساعت هفت و نيم صبح    

آقـاي عبـدالرحمن محمـد      [ . در صـدر اسـت     ،منطقه امن در خاك عـراق بـراى آنهـا         
براى  ،سفير جديد تونس  ،  ]آقاي نورالدين الحمداني  [سفير جديد سودان و نيز      ،  ]سعيد

 .اند ها شرمنده  تونسى؛با هر دو گرم گرفتم. ندآمدتقديم استوارنامه 
ــال [ ــاي ب ــالح زواويآق ــد ، ]ل ص ــسطين آم ــفير فل ــت . س ــازمان ةاز مواضــع گذش  س

هـاى خطرنـاك صـدام در حملـه بـه             و از اشتباه  نمود  عذرخواهى  آزاديبخش فلسطين   
اسـتمداد  شـان     براى حل مشكالت مالى و سياسى     . به سختى انتقاد كرد    ايران و كويت  

 .ى كردم و قول كمك دادميدلجو ؛كرد
ســطح ارتقــاي  بــراى . آمــد1ن در چكــسلواكىســفير جديــدما، ]آقــاي موحــديان[

                                                 
 در اروپاي شرقي وجود داشت و سپس به دو كشور ميالدي،1992 تا 1918 نام كشوري بود كه از ،كيچـِكُسلُوا  - 1

 -امپراتوري اتريششي با فروپا جنگ جهاني اولاين كشور در پايان . تقسيم شد »اسلوواكي «و» چك«جمهوري 
          در  .تشكيل شد روسينياي كارپاتو بخشي از  اسلواكي، بوهم، موراوياقه از اتحاد چهار منط مجارستان
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 تلفنى گفتم كه مشكل بـراى       ،اى  زواره] سيدرضا[ به آقاى    .مشورت كرد  ،ها  همكارى
فرمانـده   ،سـعدي حـسنى   ] حـسين [تيمـسار . الحسنه رفسنجان پيش نيايد     صندوق قرض 

اوضاع ارتش را گفت و براى بازسازى و نيز براى          . آمد] نيروي زميني ارتش  [= نزاجا  
  .استمداد كرد هاى عمرانى ت در طرحشرك

درباره منطقه امن براى آوارگان عـراق     . سه داشت لعصر شوراى عالى امنيت ملى ج     
بعـد  . گيرى شد  تصميم...له هواپيماهاى عراق و تبليغات و أبا كمك سازمان ملل و مس     

شـان اسـتمداد      بـراى امـور جـاري      ،تركـان ] اكبـر [الريجـانى و    ] علـي [ ياناز افطار آقا  
تلفنـى بـا     . در دفتـرم كـار كـردم و بـه خانـه آمـدم              هشت ونيم شب  تا ساعت   . ردندك
 . اند و دكتر خواسته بودند  مبتال به درد معده شده.اى صحبت كردم خامنهاهللا  يتآ
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ـ       اه دادستان دادگ  ،راد  كريمى]جمال[آقاى    گزارشـى از   . ضات آمـد  هـاى انتظـامى قُ

شـكايت  وضع قضات داد و از مشكل تـصفيه قـضات ناصـالح بـه خـاطر منـع قـانونى                     
را در جريـان تعزيـر شـالق در كرمـان مظلـوم       رضـا هاشـميان    .و استمداد كرد  داشت  

  .داند و پرونده را تحت پيگرد دارند مى
وزيـر  [زاده    ملك] رضا[ت دكتر   در مورد بعضى از انتصابا    . فاضل آمد ] ايرج[ دكتر  

بـراى راه انـداختن فرهنگـستان       . انتقـاد داشـت   ] بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي      
براى كارها در و در مصر آمد  ايران   مأمور حافظ منافع     1.استمداد كرد ]  پزشكي علوم[

، كميــسر عــالي ســازمان ملــل در امــور ]خــانم ســاداكو اوگاتــا[ .مــشورت كــرد مــصر
 در خـصوص آوارگـان عراقـي مـستقر در مـرز ايـران،               قـات آمـد و     بـه مال   پناهندگان

 .وگو كرد گفت
                                                                                                                   

درآمد و بعد از جنگ استقالل خود را بازيافت، هر چند بخش  آلماناين كشور به تصرف  نگ جهاني دومج
  .ملحق شد شوروييا به شرقي آن روسين

 با حكم رييس جمهور به عنوان رييس فرهنگستان علوم 1370 فروردين 24 آقاي دكتر ايرج فاضل در مورخ - 1
 .پزشكي جمهوري اسالمي ايران منصوب شد
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براى برگزارى يادواره بزرگداشـت     و   امام جمعه بروجرد آمد      ،نواب] حسين[آقاى  
بـا دفتـرم     .دادرا  و گزارش اوضاع آنجـا      استمداد كرد    بروجردى   ]سيدحسين[اهللا  آيت

براى تهيه بيانيه از سـوى جامعـه        . آمدظهر فاطى    .برنامه سفر به شيراز را تنظيم كرديم      
 .كمك خواست ،]عراقي[ براى كمك به آوارگان ،زينب

تـرك  كـاره    نيمـه جلسه را براى ديدار رهبرى      . دولت شركت كردم  هيأت  عصر در   
قـرار شـده بـه      .  احمدآقا مطرح بود   يله استعفا أ مس .خوب شده بود  ايشان   حال   ؛كردم

حـج  ] عنـوان اميرالحـاج بـه     [بـه   شـهرى     ىر]محمد محمدي [آقاى  امسال   ،جاى ايشان 
 .برود

نمـاز جماعـت    . مهمـانم بودنـد   افطـار،   دولـت   هيـأت    ينمايندگان مجلـس و اعـضا     
هاى خـارجى و اقتـصادى         سپس نمايندگان سئواالتى را در مورد سياست       .خوانده شد 

 .هـا راضـى بودنـد       از نتيجه صحبت  . مطرح كردند و من مفصالً برايشان صحبت كردم       
 . دير وقت به خانه آمدم.جلسات تكرار شوداين زود به ود خواستند ز
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يس سـازمان   يـ ر [،، اخـوى محمـد    ]يس جمهـور  يـ معاون اول ر   [،حبيبى] حسن[آقايان  
 ،مهاجرانى] اهللاءعطا[،  ]راييوزير امور اقتصادي و دا     [،نوربخش] محسن[،  ]صداوسيما

وزيـر آمـوزش و     [ ،نجفـى ] محمد علـي  [ و] يس جمهور يرو پارلماني   معاون حقوقي   [
سـخنگوى دولـت مـذاكره      تعيـين    تبليغـات دولـت و       ة راجع بـه نحـو     .آمدند] پرورش
 .و تصميماتى گرفته شدكرديم 
نـد  تلفنى اطـالع داد كـه چ       ،]يس مجلس شوراي اسالمي   ير[ ،كروبى] مهدي[آقاى  

 . بنا دارند استيضاح وزير آموزش و پرورش را مطـرح كننـد     ،نفر از نمايندگان افراطى   
و زاده آمد  ملك] رضا[دكتر .  خوددارى كنند ،پيشنهاد كرد كه من به آنها پيغام بدهم       

 . نيازهاى وزارت بهداشت را گفت
 از   جهت بازديـد   ]جنوبي[سفر به كره    برنامه  محسن براى    .آمدسلمانى براى اصالح    

كميتـه انقـالب در     نيمـه كـاره      هاي  ساختمانهمچنين  و   صنايع سنگين و واگن سازي    
  .كرديممذاكره آمد،  ]پروژه داريوش [= آباد عباس

 راجع به مطالب قابل طـرح       .آمد] وزير امور خارجه  [واليتى  ] علي اكبر [عصر دكتر   
 .مذاكره شد وپااش به آنجا و نيز سفر به ار در سفر آيندهسعودي با سران عربستان 

 وضــع ة دربــار. صــدر اعظــم آلمــان تلفنــى تمــاس گرفــت،كُهــل] هلمــوت[آقــاى 
 .هاى تلفنى ادامه يابد  قرار شد تماس.آوارگان عراقى و كمك به آنها مذاكره كرديم

 .هاى تضمينى محصوالت كشاورزى مطرح شد      قيمت. شوراى اقتصاد جلسه داشت   
، تغييـر قيمـت ارز    به  هاى جديد با توجه       درباره قيمت الستيك بحث و قرار شد قيمت       

 و قبل از آن دربـاره قيمـت         شودجا مطرح    و سپس يك  قرار گيرد    بررسى جامع    مورد
 .واقعى ارز مذاكره شود

با آقاى .  كار كردمنُه ونيم تا ساعت .افطار مهمان من بودنداعضاي شوراي اقتصاد، 
 م و روحيـه او را نمـود مـذاكره   ] وزيـر آمـوزش و پـرورش      [نجفى  ] محمد علي [دكتر  

. نظر اين است كه رأى اعتمـاد خواهـد آورد         . براى برخورد با استيضاح تقويت كردم     
 . ها مهمانى رفته بودند بچه. به خانه آمدم
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بـه   دوسـتانه ايـران   هـاي     خـوب و كمـك     برخـورد    ،هاى جهانى   در اخبار و گزارش   
 احتمـاالً  ؛ اسـت  ه و محـور بحـث   مورد تحسين و ستايش قـرار گرفتـ        ،آوارگان عراقي 

 . ها توسعه خواهد يافت كمك
  
 1991 آوريل  16                    1411 شوال     1| فروردين   27شنبه  سه

  
 آقاى محمدى   . با زنگ دفتر رهبرى بيدار شديم      ،دوازده شب ديشب نزديك ساعت     

فته و دكترهـا توصـيه بـه    اى شدت يا خامنهاهللا  يتگلپايگانى اطالع داد كه درد معده آ      
تواننـد بـه      اند و فردا نمى     ن خوابيده سكّ ولى فعالً با استفاده از م      ،اند  عمل جراحى كرده  

انـد كـه مـن نمـاز عيـد فطـر را         خواسته.نماز عيد بروند و در مراسم عيد شركت كنند       
ام   به كتابخانـه  .  من را خبر كنند    ،شان نامساعد شد   توصيه كردم كه اگر حال    . اقامه كنم 

 را »مسالـشّ و«و  »علـى اَ«هـاى   ل مربوط به عيـد فطـر را خوانـدم و سـوره    يمساو  آمدم  
 . دير خوابيدم.كرد ميعفت هم كمك . مخوب حفظ كرد

هـا   براى خطبـه خواندم و نماز كردم، استحمام . با زنگ ساعت بيدار شدم     صبح زود 
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 عفـت و    . حركـت كـردم    سوى مصالى تهران  ه  بصبحانه  پس از صرف    . مطالعه كردم 
هاى    سوره  آن اى كه دو طرف      ورقه ،احتياطبراي  هنگام نماز   . مهدى هم با من آمدند    

همراه داشـتم كـه مبـادا هنگـام قرائـت فرامـوش       بود، به  نوشته شده    »شمس« و   »علىاَ«
.  كـه مـردم بـه عيدشـان برسـند          1ها را كوتـاه خوانـدم       خطبه. بار آيد به  كنم و افتضاح    

 .جمعيت عظيمى آمده بودند
همراه فرماندهان نيروى انتظامى    به   وزير كشور    .ها را خواندم    گزارش. ه دفترم رفتم  ب

رهبـري  بـه عيـادت   .  برايشان صحبت كـردم .نورى گزارش داد ] عبداهللا[آقاى  . آمدند
 ،انـد كـه در كيـسه صـفرا          اطباء گفته .  اما رنجور بودند   ،دردشان ساكن شده بود   . رفتم

 . شودو بايد عملاست شن زيادى جمع شده 
و قرار شد براى جلوگيرى از       بررسى بيشترى بكنند    جراحي،   قرار شد قبل از عمل      

در مــورد پيــشنهاد . مالقــات كوتــاهى بــا فرمانــدهان انتظــامى داشــته باشــند ،شــايعات
كوپترهـاى خودشـان بـراى كمـك رسـانى بـه             ها در خصوص استفاده از هلـي        آلمانى
 . ها نسبتاً خلوت بود خيابان. ه خانه آمدمب. ى نداشتندتمخالف ؛ها مذاكره شد آواره

يس يـ  ر ،دسـتجردي [وحيـد   ] اهللا  سـيف [ دكتـر    .ظهر و عصر و شب بـستگان آمدنـد        
 .ها و نيازها را داد گزارش وضع آوارگان و كمكو آمد ] احمر سازمان هالل

  
 1991 آوريل  17               1411 شوال      2| فروردين  28 چهارشنبه  
 
 براى محاكمـه    ، عمدتاً در پيشنهاد جامعه اروپا به سازمان ملل        ،ل عراق ي مسا تحول در  

                                                 
 ماه دستاوردهاى حفظ به را مردم و پرداخت فطر معانىذكر  به ،تهران فطر عيد نماز هاى خطبه رد هاشمى  آقاي- 1

 در اثر كم و خشك مراسم يك برگزارى اًصرف فطر سعيد عيد اينكه به اشاره با  ايشان.كرد توصيه رمضان مبارك
م در الشود و اهميت اس هايى حل مىمشكالت جوامع اسالمى در چنين روز« : فتگ ،نشده تعبيه مسلمانان هاى برنامه

. است اسالمى جامعه و خدا راه صالحان براى رشد و كرامت شرافت، ،پرداخت فطريه .كند چنين روزهايى ظهور مى
گذارند تا   بخش كوچكى از مال خود را در اختيار نيازمندان مى،فاق برايشان ميسر باشدندر اين ماه كسانى كه امكان ا

دفتر نشر معارف » 1370سال خطبه هاي هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد  ».ل شودمشكالت آنان نيز ح
 1392انقالب، 
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 و نيز در ورود نيروهاى آمريكا به شـمال عـراق بـراى              ،صدام و عدم مخالفت آمريكا    
بوش  جرج .استپيش آمده    ، درجه 36يجاد منطقه امن براى آوارگان در شمال مدار         ا
 . اظهار تمايل صريح كرده است ايران به رفع تيرگى روابط با،يس جمهور آمريكاير

سـاعت  . رهبرى از مشهد تلفنى تمـاس گرفتنـد و خبـر سـالمتى خودشـان را دادنـد                 
 ، عفـت  .بـه فرودگـاه رفتـيم    براى پرواز به سـوى اسـتان فـارس     ،بعد از ظهر  چهارونيم  

ا حـدود يـك     بـ . ها و بعـضى از بـستگان هـم بودنـد            بچهو   فرشته ، مهدى ،زهئ فا ،فاطى
 . كرديم به سوى شيراز پرواز ، هواپيماايراد فنير به خاطر ساعت تأخي

در . نمـوديم حركـت   به سوى استاندارى ،فرودگاه شيراز  دراستقبال رسمىپس از    
ى يهـاى شـهدا مالقـات كـرديم و دلجـو            اد شهيد رفتيم و با خانواده     يبين راه به محل بن    

 . شوراى ادارى استان تشكيل شد، در استاندارى1.نمودم
نماينـدگان  . ل و نيازهـا و پيـشنهادها را گفتنـد         يها مسا   تاندار و بعضى از مديركل     اس

 چنـد نفـر از وزرا و        .شـان را گفتنـد     استان در مجلس هـم همـراه مـا بودنـد و مطالـب             
عفـت و سـاير زنـان       . اى نمـودم    كننـده  من هـم صـحبت دلگـرم      . اند   هم همراه  معاونان
هـوا مـساعد و     .  هـستيم  و ما در اسـتاندارى     اند  اى مستقر شده     در محل جداگانه   ،همراه

ـ          شـام خـورديم و     .  اسـت  بهارنـارنج بـوي   گـل و     از   رشهر شيراز تميز و با طـراوت و پ
 .خوابيديم

 
 
 
 
 

                                                 
 كنم مى مالقات شما با وقتى بگويم اگر نيست اغراق«: خطاب به خانواده شهدا گفتضمن دلجويي،  آقاي هاشمي - 1

 هيچ .كنيم مى فيض و نور كسب شما از ما .گذارد مى تأثير نيز من در شما مقاومت ام، شده سبك كه است اين تصورم
 و ايم شنيده .نكنيد عوض چيز هيچ با را حق اين نيز شما ندارد، سرافرازى حق بخش اين اندازه به ما جامعه از بخشى
 و اعتبارى بيمه را بستگانش و خود نسل چند تا كرد مى تقديم را شهيدى كه اى خانواده گذشته در كه ايم خوانده
 ».است رسيده شما به حاال اعتبار اين و باليدند مى آن به و كرد مى افتخارى
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 1991 آوريل  18                  1411 شوال     3| فروردين   29شنبه  پنج
 

در مراسـم صـبحگاه نيروهـاى مـسلح     و رفتـيم   صـبح بـه پادگـان ارتـش      ت هفت ساع
 بخـشى از رژه را      1.منمـود به مناسـبت روز ارتـش صـحبت كوتـاهى           و  شركت كردم   

 در يكـى از ارتفاعـات   ، مركـز جديدالتأسـيس صداوسـيما      براي افتتاح  از آنجا    .ديديم
ه همـت متخصـصان      بـ  ،بزرگتـرين اسـتوديو توليـد برنامـه كـشور         . رفتيمباصفاى شهر   

  . استى ساخته شدهداخل
وزير پست و تلگـراف و      [ ،غرضى] محمد[ مهندس   .به كارخانجات مخابرات رفتيم   

 جالب  ؛ از چند سالن ساخت تلفن و مراكز مخابرات بازديد كرديم          .توضيح داد ] تلفن
رشـور  خيلى با روحيه و پ ،زن و مرد 2. در جمع كاركنان صحبت كوتاهى كردم   .است
  .بودند

 قبـل از    ،شـهرك صـنعتى    .رفتـيم براى بازديد از مركـز الكترونيـك صـنايع نظـامى            
. اسـت رهـا شـده     نيمـه كـاره     انقالب طراحى و شروع به اجرا شـده و بعـد از انقـالب               

  از چند سالن . مركز مهمى است؛ تكميل شده و قسمت اعظم رها شدهآنبخشى از 
                                                 

 و نظامى نيروهاى و بسيج پاسداران، سپاه از متشكل ما مسلح نيروهاى«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 و ها خرابي ترميم است، بازسازى دوران كه امروز .اند بوده ما جامعه تالش و حركت محور گذشته سال ده در انتظامى
 و علمى تنظيم و ها آموزش تعميق به آمادگى حفظ ضمن بايد مسلح نيروهاى .است اولويت در مردم آينده تأمين
 به فرصتى تا باشند داشته مؤثر حضور كشور خطرخيز مرزهاى در حال همان در و بپردازند پشتيبانى امكانات اساسى
، دفتر نشر معارف »1370 هاي سال سخنرانيشمي رفسنجاني، ها« كتاب ←رجوع كنيد  ».نشود داده بدخواهان دست

 1392انقالب، 

 مبادله در ارتباطات ارزش و زند مى را اول حرف ارتباطات ما زمان در«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 داريد طراوتىبا محيط بينم مى خوشبختانه و هستيد مؤثرى افراد مركز اين كاركنان و متخصصان شما. است اطالعات

 دنيا امروز زندگى. دارد ما سرنوشت و زندگى در مهم نقشى  الكترونيك صنايع   .است مؤثر كار پيشرفت در اين كه
 وقت در جويى صرفه شما كار تأثير حداقل و يابد مى كاربرد مخابرات وجود با ارتباط و دارد ارتباطات به شديدى نياز

 به آينده در بايد شما و است نو صنعت يك اين ولى ،ماست ظرفيت و توان حد از باالتر كارها كه دانيم مى ما .است
 و بستگي دارد الكترونيك صنايع به جهت هر از ،جهان صنعت در برترى امروز .برسيد صنعت اين در مناسب يگاهجا
 هاي سال انيسخنرهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد  ».نمانيد عقب مقوله اين در كنيد سعى بايد هم شما

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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  عملياتى كردن رادارهـاى      ،هاى اورليكن  سازى رادارهاى توپ    بهينه. بازديد كرديم 
A.P.S.F ، صوبات ونـ ها و ساير م ها و تلفن سيم  مونتاژ بى،سازى  قطعه،سازى  دوربين ....

ه اسـتاندارى   خورديم و بـ   ناهار  . براى كاركنان صحبت كوتاهى نمودم    . شود  انجام مي 
 . ميبرگشت

هـا را    خواسـته .بـا نماينـدگان اسـتان داشـتيم    اى    جلسهبعد از ظهر،    چهارونيم  ساعت  
 اجتمـاع عظــيم و  ؛رفتـيم بـه شـاهچراغ    سـخنرانى بـراى مـردم   جهـت   .مطـرح كردنـد  

اهللا   آيـت [.  را زيـارت كـرديم     )س(حـرم حـضرت احمـدبن موسـى       . اى بـود    سـابقه   بى
مـام جمعـه خيرمقـدم گفـت و مـن صـحبت كوتـاهى               ا ،]ري شيرازي يالدي حا   محي
 . 1 صحبت را كوتاه كردم،ى و ازدحامغ به خاطر شلو.كردم

ها مـردم احـساسات گـرم و          در خيابان . از آنجا به سوى مقر جانبازان حركت كردم       
نماينـده  . سـابقه اسـت      در شـيراز بـى     ،كردنـد كـه بـه نظـر همراهـان           پرشورى ابراز مى  

به دفتر امام جمعه شـيراز      . آميزى نمودم   و من صحبت تسليت     نيازها را گفت   ،جانبازان
 در جمـع    .هـا را مطـرح كردنـد        خواسـته .  با ائمه جمعـه اسـتان مالقـات داشـتيم          .رفتيم

 خيلـى   ؛شام خورديم و بـه مقـر آمـديم و خوابيـديم           . روحانيون استان سخنرانى كردم   
 .  بودمخسته

 نمـاز عـشا را      . شيراز را لرزاند   ،تر ريش 3/5اى به قدرت       زلزله ،بين نماز مغرب و عشا    
 . در حياط استاندارى خوانديم

  
                                                 

 در اين سخنراني، آقاي هاشمي در سخنان اميدبخشي، برنامه هاي سازندگي در استان فارس را تشريح كرد و - 1
 امسال آن سد چهار اجرايى كارهاى كه است شده بينى پيش ها آب مهار براى ها رودخانه روى بر سد ده حدود«: گفت
 قابل راه كشيدن .است استان اين مسلم استحقاقات از كشور مركز به آهن راه و بزرگراه كشيدن.شد دخواه شروع
 نيازهاى از ،دهد پوشش را فارس خليج جنوب كشورهاى هم و فارس خليج هم كه فارس خليج سواحل به قبولى
 براى بهايى گران ذخاير كنند مى كار فارس خليج جنوب در كه استان اين مردم از بسيارى. است استان اين اساسى
 به شما نزديك سواحل طريق از كشتيرانى خط ايجاد .هستند استان اين به شان تالش و كار نتيجه در ثروت انتقال
 در شما استان براى توجهى قابل نقطه فنى و علمى مراكز و ها دانشگاه توسعه و ماست برنامه در فارس خليج جنوب
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←يد رجوع كن ».است كشور برنامه
1392 

ن
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 1991 آوريل  19                      1411 شوال     4| فروردين   30جمعه 
 

زده  كوپتر به سوى روسـتاهاى زلزلـه    به پادگان رفتيم و با هلي    ساعت شش و نيم صبح    
سرسـبز و معمـور عبـور       هـاي     جلگـه  همـه جـا در مـسير از روى           .يمداراب پرواز كرد  

 . فرود آمديمفورگ منطقه 1 رستاق  در بخش.كرديم
 بـراى   .دشـ هـا مطـرح        خواسـته  ؛ اهالى روستاها جمع بودند و استقبال گرمى كردند       

رونـد بازسـازى خـوب      .  برق و چند مدرسـه اضـافى دادم        ةآنها صحبت كردم و وعد    
 . ولى محروم، جاى مستعدى است؛ دارند بيشترىدم توقعاز مر ولى بعضى ،است

پـرواز  ] قـشقايي [به منطقه عشايرى    . از چند روستاى در حال بازسازى بازديد كردم       
هـا را مطـرح       خواسته . عشاير استقبال گرمى كردند و خوشامد جالبى خواندند        .كرديم

 . هاى اميد بخشى از من شنيدند كردند و صحبت
 در  .استقبال مردم خيلى وسيع و گرم بود      .  ظهر رسيديم  . كرديم به شهر داراب پرواز   

چـون  . مهـاى محقـر كنـار مـصلى رفـت            از خانه   به يكى  ،كنار مصال براى تجديد وضو    
 خانه صاحب.شان رفتم  با نردبان از طريق پشت بام      ،ازدحام بود و امكان رفتن از راه نبود       

و سـئواالت زيـادى از وضـع         چـاى خـوردم      ،اق محقرشان نشـستم   ت كمى در ا   ،ا بود بنّ
 . دادم  و چند سكه به آنها2زندگى مردم كردم

                                                 
اليه جنوب شرقي سلسله جبال زاگرس قرار دارد و در حوضه جنوب شرقي اين رشته كوهها  بخش رستاق در منتهي - 1

در مسير جاده اصلي  مركز بخش . شيراز قرار گرفته است  كيلومتري جنوب شرقي340واقع شده اين بخش در فاصله 
 كيلومتري جنوب شرقي 65اين بخش در . كيلومتر است 265شيراز ـ بندرعباس واقع شده وفاصله آن تا بندرعباس 

  .داراب واقع شده است

 كه خواست ايشان از اصرار با هاست، شيرازي ويژگى كه چنان ،اش خانه در جمهور يسير مشاهده با صاحبخانه  - 2
 از ،غيررسمى ديدار اين درايشان . شد آنها خانه وارد و پذيرفت را صاحبخانه دعوت جمهور يسير .شوند شان ميهمان

 اظهار ،بود برخوردار ساده زندگى يك از كه صاحبخانه. پرسيد شا معيشت چگونگى و زندگى ةدربار صاحبخانه
 آقاى. باشد داشته خيال آرامش فرزندانش و زن كنار در و كند كار تواند مى كه گفت سپاس را خدا و كرد رضايت
 همه و است اى بافته جدا ةتافت تهران نكنيد خيال كه گفت آنها به ،خانه اين اعضاى با خودمانى گوىو گفت در هاشمي

 هم اينها اما ،دارند چيز همه كه هستد اى عده ،بزرگ شهرهاى ساير و تهران در. برخوردارند حترا و مرفه زندگى از
  ايشان در گفت و گوي بي پيرايه . گذرانند مى سخت واقع در پايين و متوسط طبقات اما ندارند، را الزم آرامش آن
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 صـحبت كوتـاه و      ،حـد   به خـاطر ازدحـام بـي       .نماز جمعه صحبت كردم   مراسم  در  
 ند؛ مسئوالن شهر نيازها را گفت     . براى ناهار و استراحت به فرماندارى رفتيم       .مشكل بود 

 . داديم.. . ساخت راه و مدرسه و سالن وبرايتعهدهاى متعددى 
آبـاد را      و حاجى  اب روستاى بازسازى شده زير    ،در مسير . به سوى الر پرواز كرديم    

و شـد  انجـام  استقبال رسـمى   .  به فرودگاه الر رسيديم    ساعت چهارونيم . از هوا ديديم  
 . كرديمحركت به سوى شهر

ه رفتـيم و نمونـ  ] الرسـتان [ امام جمعه شـهر   ،اللهى  آيت] سيدعبدالعلي[به خانه آقاى    
كننـد و در طـول        ها را در آنها جمع مـى        سيالب .آب انبارهاى مورد استفاده را ديديم     

 از پنج   ،شود   مدعى بودند آب فعلى كه برداشت مى       .دشو رب استفاده مى  سال براى شُ  
فرمانـدار  .  بـود  ي اجتمـاع عظيمـ    ؛به ورزشگاه شهر رفتيم   . استذخيره شده    سال پيش 

 . گزارش داد و من صحبت كردم
هـا و چنـد تعهـد بـراى           خواسـته و شنيدن   ى  يپذيراپس از   . مانسراى شهر رفتيم  به مه 

 اسـتقبال و احـساسات مـردم        . بـه سـوى فرودگـاه حركـت كـرديم          ،امور عمران شـهر   
 بـه سـوى شـيراز پـرواز         ، بـه ايـران آمـده      با فالكن عراقى كـه اخيـراً      . انگيز بود   اعجاب
 ،همراهـان حامـل    130 - سـي    ى در فرودگاه شيراز به انتظار رسـيدن هواپيمـا         .كرديم

  .نماز مغرب و عشا را خوانديم و به استاندارى آمديم
 شـام را بـا مـا        .با آنها گـرم گـرفتم     . آمدند دستغيب] سيدعبدالحسين[خانواده شهيد   

دارد.خوردند سال  نود  شد  خواهر شهيد دستغيب كه گفته  صحبت كرد،   داستان .  
                                                                                                                   

ردار شوند كه در آن صورت باز هم شما به مرد و خانواده اش گفت كه سعي بر اين است همه مردم از رفاه برخو
 اندازه به آموزشى امكانات و كنيم حل را بهداشتى ليمسا بتوانيم گرا .آرامش و فراغت را بيشتر از تهراني ها داريد

 از دقايقى از پس جمهور يسير .است تهران از بهتر ها شهرستان كه كنيد باور ،بدهيم قرار ها شهرستاني اختيار در كافى
آقاي .بمانند غذا صرف براى كه داشت اصرار مرد اما ،برسد اش برنامه بقيه به كه كرد خداحافظى اش خانواده و مرد

كردنش از صميم دل است،  صاحبخانه كه نشان مي داد تعارف. هاشمي به مرد گفت كه همراهانش بسيارند و منتظر
 من براى«: گفت هاشمى آقاى».دم شان روي چشماگر همراهانتان از پذيرايي ناچيز ما ناراحت نمي شوند، ق«: گفت
 مضايقه چيز هيچ از كه دارم قبول و پذيرم مى و است كافى ،هستيد زحمتكشى و قانع هاى آدم بينم مى كه اندازه همين
هاي  مجموعه سفرنامه:  منبع».است تان بودن قانع نتيجه تان آرامش كه بدانيد را اين و كند تان حفظ خدا. كنيد نمى
 .، سفرنامه استان فارس، آرشيو دفتر نشر معارف انقالب1370جمهور در سال  سريي
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كـرد و     ادرش در زمان طاغوت و كتك خوردن خودش را تعريف مى          دستگيرى بر 
 جلـوگيرى  ندخواست كشيدند و مى  ايشان خجالت مى  طوالني شدن صحبت    ديگران از   

 . شان كردم  منع؛كنند
هاى شيراز گوش     سپس به خواسته شهردار شيراز و چند نفر از نمايندگان و دانشگاه           

 خـاطرات سـه     . به فردا موكـول كـردم      ،د آب سرد بو   ،كنمخواستم استحمام     مى. دادم
 .روز را نوشتم و خوابيدم

 
 1991 آوريل  20                      1411 شوال 5     | فروردين   31 شنبه  
  

 در رأس   ،آوارگان عراق و احتمال محاكمه صدام     . ها را ديدم    حمام گرفتم و گزارش   
 صـبحانه را در     .رفتـيم  شـهيد دسـتغيب و سـعدى و حـافظ            هقبـر م بـه . استها    گزارش

گـزارش كـار    هـا     دانـشكده  رؤساى   .از آنجا به دانشگاه شيراز رفتيم     . حافظيه خورديم 
 . قول كمك دادم.دادند و نيازها را گفتند

بيــرون تــاالر .  در تــاالر دانــشگاه در جلــسه دانــشجويان و اســاتيد شــركت كــرديم
 اجـازه دادم  .كردند  سروصدا مى، به خاطر عدم گنجايش سالن     .جمعيت انبوهى بودند  

 .ها جاى گرفتند و بقيه قانع شـدند         بين صندلى و   جمعى وارد شدند     .درها را باز كردند   
 .سخنرانى كردم و جواب سئواالت را دادم

هـاى حاصـلخيز و       در مـسير از دشـت      . رفتـيم  1كـوپتر بـه محـل سـد درودزن         با هلي 
مزار شـهدا    .پياده شديم د،   از توابع اقلي   2دزدكر يدر روستا . ها بازديد كرديم    رودخانه

 .جمعيت عظيمى جمع شـده بودنـد و احـساسات پرشـورى داشـتند       . زيارت كرديم را  

                                                 
و بر روي  شيرازدر يكصد كيلومتري شمال غرب  استان فارسدر ، )داريوشسد : نام پيشين (سد مخزني درودزن - 1

و  شيراز شهرهاي آشاميدني به پايان رسيد و آب 1351ساخت اين سد در سال . است ساخته شده كرخانه رود
 .كند را پشتيباني مي مرودشت

 كيفيت مناسب پوشش ، فراواني آب هاي سطحي. كيلومتري تنگ براق قرار دارد10فاصله  در وستاي دزد كر ر- 2
درشمار يكي   كه اين منطقه راويژگي هاي ارزشمندي است  از، درختان جنگلي وآب هواي مطبوع كوهستاني،گياهي

 . قرارداده است فارسجاذبه هاي طبيعي استان از
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هـا    فـرش  ،مردم براى ابراز خوش آمد    . كردمصحبت  گزارش داد و من     فرماندار اقليد   
 .هاى فراوانى كردند ها آويزان كرده بودند و قرباني از پشت بامرا و پتوهاى خودشان 

.  همين وضع تكـرار شـد      ،آنجا هم در  . ودزن از توابع مرودشت رفتيم    به روستاى در  
مسئوالن آب و كشاورزى گـزارش      . خورديم با تأخير    ،ناهار را در محل سد درودزن     

 براى آب رسانى سـواحل جنـوب اسـتفاده          ،1 تصميم گرفتيم از خط لوله محرم      .دادند
 . كنيم

بـه  . اى زير سد بازديـد كـرديم  ه  دشت4 و 3، 2، 1 درجه   يها كوپتر از كانال   با هلي 
مغرب به فرودگاه شـيراز     .  مدير آنجا توضيحات خوبى داد     .محل تخت جمشيد رفتيم   

خانواده هـم   .  حركت نموديم  و به سوى تهران   كردم   مصاحبه   م،ي خواند نماز. رسيديم
 .  بخشى از آنها ديشب برگشته بودند.ملحق شدند

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
هاي دفاع مقدس براي حل مشكل صادرات نفت از جزيره خارك، خط لوله اي براي انتقال نفت خوزستان   در سال- 1

اين خط لوله براي انتقال  از  در دوران سازندگي.طراحي و ساخته شده بود كه بعد از پايان جنگ بال استفاده مانده بود
 . آب استفاده گرديد
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 1991 آوريل  21                   1411 شوال 6      | ارديبهشت    1يكشنبه 
 

  و ترابـري وزير راه، ]كيا  آقاي محمد سعيدي  [. به دفترم رفتم  ساعت هشت و نيم صبح      
وده  در سـفر شـيراز نمـ       ، در مورد تعهـداتى كـه در بخـش راه          ؛گزارش كار داد  وآمد  
 . تذكر دادم،بودم

براى تعويض استاندار آذربايجان شـرقى      و  موسوى تبريزى آمد    ] سيد حسين [آقاى  
كنفـرانس توسـعه و تجـارت       [= ل آنكتـاد  ركـ دبي،  ]آقاي كنـت دادزي   [ .استمداد كرد 
 .المللى تأكيد كردم  لزوم مراعات عدالت در مبادالت بينة دربار.آمد] سازمان ملل

 گـزارش كـار داد و       . آمـد   و شهرسازي  وزير مسكن ،  ]رونيآقاي سراج الدين كاز   [
 سن اجراى برنامه استمداد كرد و از پول گرفتن زياد شهردارى تهران از مـردم    براى ح

 . شكايت كرد
را   رسمي كشور     تصميم گرفتيم ساعت   .دولت شركت كردم  جلسه هيأت   عصر در   

پولى را 1.به جلو بكشيميك ساعت  سياست  اين مصوبه د. تصويب كرديمهم    به ر 
                                                 

 در بيشتر كشورها با نام ساعت تابستاني ناميده ،)DST(جويي در زمان نور روز  تغيير ساعت تابستاني يا صرفه 1-
تر شدن  تر شدن روز در عصر و كوتاه شود كه موجب طوالني  گفته ميهاي زماني منطقه به تغيير ساعت در  وشود مي

بسياري از . شود  در ابتداي بهار انجام و در پاييز نيز به حالت عادي بازگردانده مياين تغيير معموالً. شود آن در صبح مي
معموالً يك (انرژي، در فصل بهار و تابستان ساعت رسمي كشورشان را قدري سازي مصرف  كشورها براي بهينه

تري از خواني داشته باشد، و در ساعات كم كشند، تا ساعات بيشتري از روز با ساعات كاري هم به جلو مي) ساعت
، ، پيش از انقالب براي نخستين بار در ايران نيز،.روز، نياز به مصرف انرژي براي تامين روشنايي وجود داشته باشد

 اين روند به حالت تعليق انانقالب اسالمي ايربعد از . ساعت رسمي كشور به ساعات تابستاني و زمستاني تقسيم شد
اي را به تصويب رساند كه طي آن ساعت رسمي   ايران مصوبههيأت وزيران بر اساس محاسباتي 1370در سال . درآمد

.  به حالت اول بازگرددشهريورماه ماه يك ساعت جلو كشيده شود و در سي و يكم فروردينكشور همه ساله در اول 
حاصل ) اوج مصرف( مگاوات كاهش مصرف در زمان پيك 100ادامه مطالعات در آن دوره نشان داد كه حدود 

هاي  پس از آن در سال. اين مصوبه را ابطال نمود)  سال15پس از  (1384اما دولت ايران در اسفند ماه سال . است شده
هايي را در دستور كار خود قرار دادند تا دولت را مكلف به تغيير ساعت  ، طرحمجلس نمايندگان 1386 و 1385

 واحده مبني بر تغيير ساعت رسمي كشور ٔتمل بر يك ماده قانوني مش1386 مرداد 31در نهايت در روز .رسمي نمايند 
 روز اول فروردين يك ساعت به 24بنابر اين قانون ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت . به تصويب مجلس رسيد

 .شود ام شهريور ماه به حالت قبلي برگردانده مي  روز سي24شود و در ساعت  جلو كشيده مي
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 در دفترم كار كردم و به خانه        نُه شب  تا ساعت    .ترى داديم بيشها آزادى عمل     بانك
 .آمدم

  
 1991 آوريل  22                   1411 شوال 7     | ارديبهشت   2دوشنبه  
 

وزيـر آمـوزش و      ،]آقاي محمد علي نجفي   [. به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم صبح      
 تحسين كـردم و     ؛ من هم صحبت كردم    .ندگزارش كار داد  . پرورش و مديران آمدند   

 .1نمودماز طرح استيضاح در مجلس اظهار تأسف 
نـاطق نـورى و     ] علي اكبـر  [آقايان  . عقد ازدواج يكى از رزمندگان كرمانى را بستم       

 سـفير جديـد   .باهنر آمدند و راجـع بـه انتخابـات آينـده صـحبت كردنـد         ] محمدرضا[
نماينـده  ،  ]اكبـر طاهـايي     آقاي علـي  [. گرم گرفتم آمد؛  براى تقديم استوارنامه    ،  فرانسه

معاون اول [ ،حبيبى] حسن[دكتر . اش كمك گرفت  براى حوزه انتخابيه  و  نكابن آمد   تُ
 . آمد  سخنگوى دولتة تعيينبراى امور جارى و بحث دربار] رييس جمهور
 قيمـت جديـد      مورد   براى مشورت در   ،]وزير نيرو [ ،زنگنه] بيژن نامدار [عصر آقاى   

 .ناتمام ماندكه  نرخ ارزها بود ة صحبت دربار.شوراى اقتصاد جلسه داشت .آمد برق
 
 

                                                 
 ن، مشاورين، مديران كل آموزش و پرورش سراسر كشور و مديران كل دفاتر ستادي در اين مالقات كه معاوني- 1

حضور داشتند ، آقاي هاشمي ضمن قدرداني از مسئوالن آموزش و پرورش براي ارتقاي سطح علمي معلمان، 
 در جمهور از طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش رييس. اظهاراميدواري كرد كه وضع زندگي معلمان بهبود يابد

اين امر ممكن است موجب تضعيف روحيه مديران اين وزارتخانه «: مجلس شوراي اسالمي اظهار تاسف كرد و گفت
نمايندگان «: آقاي هاشمي در عين حال مساله استيضاح را يك حق طبيعي نمايندگان مجلس ذكر كرد و گفت» .شود

ست و ما نبايد از اين امر نگران باشيم و من انتظار دارم مجلس، بايد  حقوق خود را اعمال كنند و اين به نفع مردم نيز ه
 5/14اكثريت نمايندگان مجلس كه افرادي دلسوز هستند، طرح ها و برنامه هاي وسيع اين وزارتخانه را با داشتن 

ي با اعمال نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، دستگاه ها.  هزار معلم ببينند700ميليون دانش آموز و بيش از 
اجرايي بيشتر دقت خواهند كرد و بايد با همكاري ، اتحاد و استفاده از تمامي نيروها در راه اهداف انقالب اسالمي 

 1392، دفتر نشر معارف انقالب،»1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←يد رجوع كن ».تالش كنيم
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ن جامعـه    جمعـى از مـسئوال     صـبح ،   سـاعت نُـه   . بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت هفت و نيم     
 يـشان ها   و بـراى فعاليـت     هـدف و مـشى خـود را گفتنـد         . اسالمى دانـشجويان آمدنـد    

تحكيم وحدت و حمايت آنها از سـوى وزارت         دفتر   از انحصارطلبى    .استمداد كردند 
 1.كمك دادمقول بررسي براى آنها صحبت كردم و  .داشتندعلوم گله 

 را آورد و    شانجمهور يسير ة نام .يس مجلس سيرالئون آمد   ير،  ]آقاي ويليام گونته  [
 قـول  ؛ى به كـشورشان اسـتمداد كـرد   يياربراى دفاع در مقابل خطر حمله شورشيان ليب 

 .كمك دادم
هـا را      گزارش وضع تحـصيلى خـانم      .آمدند)س(هيأت مديره جامعه الزهراء   اعضاي  

، ]آقاي جبرائيل امينـو   [.  قول كمك دادم   ؛دادند و براى حل مشكالت استمداد كردند      
 را آورد و از نقش مـا در بحـران خلـيج             شانجمهور يسي ر ة نام .فت نيجريه آمد  وزير ن 

 .دشآرامش ايجاد له عراق تمجيد نمود و خواستار جديت بيشتر براى أفارس و مس
جنـوبى   گزارش سفر به كره   . آمد] جمهور  رييس دفتر بازرسي رييس   [ ، محسن ،ظهر
و پيـشنهاد همكـارى بيـشتر       ت  اسـ  تحت تأثير موفقيت صنايع كره قرار گرفتـه          ؛را داد 
 . دارد

                                                 
شايد در گذشته اين طرز فكر غلط «: گفت اسالمى جامعه يك در دانشجو قشر وظايف برشمردن با هاشمى آقاى - 1

ا روحيه پرخاشگرى و منفى بافى باشد ولى اين نوع تفكر خارج از مسير وجود داشت كه حركات دانشجو بايد همراه ب
ترين اقشار يك جامعه باشند و در يك نظام اسالمى، دانشجو بايد   آگاهوويژه اينكه دانشجويان بايد جز اسالم است به

ها  ز محيط آزاد دانشگاهتابع حق باشد و براساس مالك حق و باطل با منكر، مخالفت و معروف را تأييد نمايد و نبايد ا
ها براى رشد افكار  سازى محيط دانشگاه ها سالم يكى از اهداف مهم انقالب فرهنگى در دانشگاه .استفاده منفى شود

شان را  توانند سخنان حق دانشجويان مى .بافى و پرخاشگرى بود دور از منفى اسالمى و سالم و ارائه آن در محيطى به
هاى خود قرار دهند و نظرات و رهنمودهاى  فقيه را محور فعاليت و بايد مقام واليتصورت سالم بيان كنند  هب

هاى  هاى دانشجويى در دانشگاه تواند مالك خوبى براى مشروعيت فعاليت ها مى فقيه در دانشگاه نمايندگان محترم ولى
 1392 نشر معارف انقالب، ، دفتر»1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد » .كشور باشند
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رگان عراقى و پيشنهاد ايتاليا     ا آو ة دربار .عصر شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت      
شب مجمع  . گيرى شد    بحث و تصميم   ،و فرانسه براى ايجاد اردوگاه در ايران يا عراق        
، ]خـانم دانيـل ميتـران   [ .جلـسه داشـت   تشخيص مصلحت براى حل مـشكل بازسـازى      

   . بودعفت مهمان ،جمهور فرانسه يسيهمسر ر
 

 1991 آوريل  24                1411 شوال 9      | ارديبهشت  4 چهارشنبه 
 
. آمدنـد ] سـازمان صـنايع دفـاع   [=  هيأت مديره و مـديران واحـدهاى ساصـد        ياعضا 

 و معطـل مانـدن ظرفيـت        ي مسلح به خاطر كم خريدن نيروها    . گزارش عملكرد دادند  
 . قرار شد خطوط توليد را دو منظوره كنند؛دهند  ضرر مى،توليد

عـازم سـفر آمريكـا      . آمـد ] يياوزير امور اقتصادي و دار    [ ،نوربخش] محسن[آقاى  
 از  ،هـاجر بـسيارى از ايرانيـان م     مـشورت كـرد؛     هـا     ل آنجا و مالقـات    يبراى مسا . است

، رزادهميـ ] حميـد [آقـاى    .انـد    تقاضاى مالقات كـرده    ،بازرگانان و مقامات رژيم سابق    
 .آمد استان فارس براى امور جارى و سفر ، ]جمهور رييسمعاون اجرايي [

به او گفتم كه در     . آمد] 1هاي انقالب اسالمي    فرمانده كميته [ ،قاى مختار كالنترى  آ
 انتقـاداتى   ،]وزيـر كـشور   [،   نـورى  ]عبـداهللا  [ به آقـاى   . انتظامى مسئوليت بپذيرد   ينيرو
 . قرار شد مذاكره كنند  ؛دارد
 راجـع بـه     ؛صـدراعظم آلمـان تلفنـى تمـاس گرفـت         ،  ]هـل آقـاي هلمـوت كُ    [صر  ع

 ضـيافت  رانيمـتن سـخن   . هاى غرب در لبنـان صـحبت شـد          آوارگان عراق و گروگان   
 .سوريه و تركيه را اصالح كردمسفر  در ،شام

 »باشـگاه دولـت   «براى اولين بـار جلـسه را در         . دولت شركت كردم  هيأت  در جلسه   
داديم فرشته اين مح.تشكيل  است]در شمال تهرانشهيد فياضي؛ =[ل در خيابان   از .  

                                                 
در مساجد محالت با محوريت 1357 كميته هاي انقالب اسالمي، نهادي برآمده از انقالب اسالمي بود كه در سال - 1

كميته هاي انقالب اسالمي،در زمينه مبارزه با عناصر طاغوتي، مفاسد اجتماعي و قاچاق مواد . روحانيان تشكيل شد
، كميته ها با شهرباني كل كشور و ژاندارمري ادغام گرديد و نيروي انتظامي 1370وردين در فر. مخدر فعاليت مي كرد

 . تاسيس شد
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. انـد   هـاى ديگـر داده       انقالب بوده و بعد از انقالب محل را به ارگان           پيروزي قبل از 
 . كرديم بازسازياخيراً پس گرفتيم و براى استفاده كاركنان

دكتـر  . ب شد يخش خصوصى تصو   دولتى به ب   هاي   واگذارى شركت  در اين جلسه،  
در ه  از استيضاح مجلس جان سـالم بـ       ،  ]وزير آموزش و پرورش   [ ،نجفى] محمد علي [

 .  ا خوشحال بودندر وز؛برد و با رأى خوبى ابقا شد
 
 1991 آوريل  25                 1411 شوال 10      | ارديبهشت  5شنبه  پنج

  
ــاتمي   [ ــد خ ــيد محم ــاي س ــر ، ]آق ــگ و[وزي ــاد ا] فرهن ــالمي[رش ــديران و ] اس و م

گـزارش دادنـد و مـن هـم برايـشان           .آمدنـد كـشور   خـارج از    فرهنگي  هاى    نمايندگى
بعداً آقـاى   .  است  گفتند اخيراً ميدان كار در خارج براى آنها باز شده          1.صحبت كردم 

 .براى ساخت مدرسه در پاكستان استمداد كردو آمد ] الدين موسوي[سراج 
 ]نماينده ولي فقيـه و سرپرسـت حجـاج ايرانـي          [ ،هرىش  رى]محمد محمدي [ آقاى  

 از  .ها در برگزارى مراسم حـج مـشورت كـرد و نظـر خواسـت                 راجع به سياست   .آمد
 .وزيـر نفـت آمـد     ،  ]آقـاي غالمرضـا آقـازاده     [. نظمى وضع بعثه در گذشـته گفـت         بى

 . ظهر عفت و فاطى آمدند.گزارش كار داد و از كنفرانس نفت در اصفهان گفت
مقدمات سفر من به تركيـه  تمهيد  براى ،وزير انرژى تركيه ،  ]قاي كچه چيلر  آ[عصر  

را آورد و خواسـت  ] نخـست وزيـر تركيـه   [ ،تورگوت اوزالآقاي  دعوت كتبى   . آمد
 . قبول كردم؛كه قرارداد انتقال گاز و برق بين دو كشور را جدى بگيريم

را داد و   گـزارش وضـع كويـت       . سـفيرمان در كويـت آمـد      ،  ]آقاي حسين صادقي  [
بعضى از آوكمك خواست براى تعمير سفارت  براى آمدن  موجود او   رگان عراقى 

                                                 
حضور نمايندگان فرهنگي در . شما رسوالن پيام انقالب و اسالم هستيد«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

ت مناسبي است كه بتوانيم در نقاطي خارج كشور به منظور ترويج فكر انقالب اسالمي، رخدادي لذت بخش و فرص
مان در اين شرايط حساس عمل  كه هميشه از قلمرو تبليغات ما خارج بوده، وارد شويم و به تكليف الهي و مسئوليت

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد  ».كنيم
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 . اجازه خواستدر كويت به ايران
ل قابل بحث در مسافرت من بـه سـوريه و           ي مسا ةشب با رهبرى براى مشورت دربار     

افـق نظـر     تو ؛ آينـده عـراق، اسـرا و لبنـان مـذاكره كـرديم             ةدربـار .  جلسه داشتيم  لبنان
  .كمى با عفت و مهدى و ياسر صحبت كردم. وقت به خانه آمدمدير. داشتيم

  
 1991 آوريل  26                    1411 شوال 11      | ارديبهشت  6جمعه 

  
 فاطمـه   ،هـا   حاجيه والده و همشيره    .مطالعه گذشت و   استراحت   هبوقت  . در خانه بودم  

فتم همراه ما بيايند؛ جواب دادند كـه بـا جمعـي از             گ. اند   عازم سوريه  ؛و طاهره آمدند  
  خواهند جدا شوند و بهتر است همـة هزينـه سـفر زيـارتي بـا        ياند و نم    مردم نوق با هم   
اسـتاندار كرمـان و مهـدى       ،  ]آقـاي سـيد حـسين مرعـشي       [عـصر هـم     . خودمان باشـد  

 .دندشام مان.  آمدند براى مشكل قانونى صندوق قرض الحسنه رفسنجان،نژاد هاشمى
 اطـالع داد كـه دفتـر رهبـرى دسـتور         ،شهردار تهران ،  ]آقاي غالمحسين كرباسچي  [

 چـون كـسبه محـل شـكايت         ، ميـدان متوقـف شـود      هداده كه ساخت پاركينـگ سـبز      
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 ايـشان گفتنـد     ؛تماس گرفتم رهبري  با  . كند  اند كه اين ميدان قديمى را كور مى         كرده
 . شهردار توجيه خودش را بفرستد

  
 1991 آوريل  27                   1411 شوال 12      |ديبهشت   ار7 شنبه   
 

سـفر بـه    عـازم   . همراه خانواده به فرودگاه مهرآباد رسـيديم       ،ساعت هفت و نيم صبح    
بدرقه رسـمى   مراسم   1.مصاحبه كوتاهى در توضيح اهداف سفر نمودم      .  هستيم سوريه
 ،ياسـر . ان بودنـد  مـ  ، همـراه  هـا نـوه   و  فرشـته    ،]الهوتي[عفت، فاطى، فائزه، سعيد     . بود

وزيـر  [،   آقـازاده  ، دكتر واليتـى   ،دكتر روحانى آقايان   . اعظم و محسن نيامدند    ،مهدى
 .  نيز همراهند]وزير بازرگاني[، وهاجي  و]نفت

 هواپيماهاى جنگى به عنوان     ،در فضاى تركيه  .  در هواپيما مذاكراتى داشتيم    ،در راه 
ــرام ــام  ،احت ــد و پي ــا را اســكورت كردن ــراى م ــاي  دوســتى ب  ،اوزال ]تورگــوت[ آق

  .مخابره كرديم] تركيهوزير  نخست[
مـصاحبه  .  اسـتقبال گرمـى انجـام دادنـد        . سروقت در فرودگاه دمشق فـرود آمـديم       

همسر حافظ  ،  ]خانم انيسه مخلوف  [. 2حافظ اسد انجام شد   آقاي  كوتاهى توسط من و     
  وضع سوريه و ةفظ اسد دربار حا،در مسير. هاى همراه استقبال نمود اسد هم از خانم

                                                 
 گفت وگو با مقامات سوريه و تركيه درباره بحران خليج فارس، وضعيت آوارگان آقاي هاشمي هدف از سفر را - 1

مسايل خاورميانه از جمله اوضاع لبنان و مساله فلسطين در «: عراقي، و بسط و گسترش روابط دوجانبه ذكر كرد و گفت
 ».ديدار هيات ايراني با مسئوالن سوري مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت

مسايل فراواني در منطقه وجود دارد كه الزم است سران دو كشور در مورد «:  هاشمي در اين مصاحبه گفتي آقا- 2
رييس جمهور سوريه « مهمترين هدف از اين سفر ديدار و گفت و گو با آقاي حافظ اسد. آنها بحث و تبادل نظر كنند

آقاي هاشمي رفسنجاني ميهماني عزيز «:   گفتآقاي حافظ اسد نيز به خبرنگاران» .و ساير مسئولين اين كشور است
است و من به نام خود، رهبري و ملت سوريه، به ايشان خيرمقدم مي گويم و شك ندارم كه ما گفت و گو هاي بسيار 

من اطمينان دارم روح دوستي و برادري بر جريان مذاكرات حاكم خواهد بود و . وسيعي با يكديگر خواهيم داشت
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد  ».ج اين مذاكرات به مصلحت دو كشور و دو ملت باشداميدوارم كه نتاي

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال مصاحبه
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 . گفت پاسخ مدمشق و جوالن توضيحاتى داد و به سئواالت
 جمعـى از ايرانيـان و اعـراب بـراى اسـتقبال جمـع شـده                ،در خيابان كنار سفارت ما    

خيلـى   .آمـدم از ماشين پـايين      ،براى جواب احساسات  . اى توقف كرديم    لحظه. بودند
 زود بـه ماشـين      ،اسـد   براى مالحظـه حـال حـافظ      . جمع شدند دند و دور من     شلوغ كر 
 ،ون كـه در غـرب دمـشق امتـداد دارد          قاسـي  كـوه    ة در دامن  »تشرين«به قصر   . برگشتيم
مدتى طوالنى در سالن قصر با حافظ اسد مذاكرات معمولى          . قصر جالبى است  . رفتيم
  . استقبال آمده بودند دولت سوريه بهي اعضاةهم.  همراهان هم بودند.داشتيم

] عبدالحـسين [آقـاى   . ندهـست  قصر وزرا با ما در اين       . رفتيم ها  اقتبراى استراحت به ا   
 كيفيـت وصـول     ة توضـيح مـذاكراتش دربـار      .يس كميسيون مشترك آمد   ي ر ،وهاجى
مـديركل اداره شـرق     [،  نسارىاخو]محمدكاظم[آقاى  با  . از سوريه را داد   ما  هاى    طلب

ــاي  ــمال آفريقـ ــهعربـــي و شـ ــور خارجـ ــار،] وزارت امـ ــهة دربـ ــاى   برنامـ ــا و آقـ هـ
ناهـار را   . صحبت شد  در همين موضوع     ،]سفير ايران در سوريه   [،  اخترى]محمدحسن[

 ، معموالً بى حجاب يا بـدحجاب   ؛ بودند   همه خانم  ،خدمه. با اعضاى خانواده خورديم   
  .ولى مودب

سورى در جنـگ بـا      اداى احترام به شهداى     مراسم   براى   ،بعد از استراحت كوتاهى   
 عمدتاً از جنـگ     ، دو هزار شهيد   ؛گذاشتيمتاج گل   خوانديم و   فاتحه  و  رفتيم  يل  ياسرا

 توضـيح مختـصرى   ،  ]المنيهـا [از مسئول جايگـاه      . است  آنجا دفن شده    در 1967اكتبر  
مردم دو طـرف خيابـان اجتمـاع كـرده         . ه عبور كرديم  زينبيمنطقه   از   ،در مسير . گرفتم
 .بودند

 ،]وزيـر امـور خارجـه     [،  واليتى]علي اكبر [آقايان  . به دفتر اسد رفتيم   ات  براى مذاكر 
آبـادى و     تـرك ]جـواد [، و متـرجم   ]دبيـر شـوراي عـالي امنيـت ملـي         [،  روحانى]حسن[

 مـذاكره    شب هنُ تا   پنج و نيم  ساعت   از   . بودند ]وزير امورخارجه سوريه  [،  الشرع  فاروق
 .ب و عشانماز مغرخواندن  به جز يك ربع ساعت براى ؛كرديم

 وضـع عـراق و بحـران خلـيج          ةبيشتر دربار .  خيلى دوستانه و صميمى بود      مذاكرات
 ، آمريكا خواهـان حـذف صـدام اسـت    ، اسد معتقد استآقاي.  صحبت كرديم  فارس

نمى عراقةخواهد حكومت آيند ولى  باشد،  ايران  تحت تأثير  و  اسالمى  به همين ؛    
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جهت با حاكميت معارضين فعلى موافق نيست و دنبال كودتـاى نظـامى اسـت كـه                  
 .رژيمى متمايل به آمريكا را بياورد

 آنهـا  چـون بـدون اطـالع    ، از مذاكره سران كردها با صدام ناراضى بودنـد       ها  سورى
 وزيــر ،بيكــر] جيمــز[ و هــدف له فلــسطينأ بيــشتر وارد بحــث مــس.انجــام شــده بــود

براي مهماني شام   . خارجه آمريكا از مذاكرت شديم كه به جلسه بعد موكول شد          امور
با معمارى  سورى تزئين شـده و سـالن و           .  قصر جالبى است   ؛با هم به قصرالقاعه رفتيم    

 جمـع زيـادى از      1.هاى دو طرف گرم و دوستانه بود        نطق .ى دارند ياق تشريفات زيبا  تا
 . اى سورى دعوت داشتنده شخصيت

شامل هيـات علمـاي جبـل عامـل، هيـات           [،  سنت و شيعه  اهل  مجمع علماى لبنان از     
شــان را  وضــعآمدنــد،  ]علمــاي بقــاع، تجمــع علمــاي مــسلمين و لقاءالعلمــاي بيــروت

هاى انقـالب ايـران بـراى         د خواندند و از خدمت    امشعرى در مداحى و خوش    . پرسيدم
 . ر كردند جهان و لبنان تشكدر ،اسالم

از .  و يارانش آمدند   ]دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين     [،  احمد جبرئيل آقاي  
در بحـران خلـيج فـارس بـه نفـع صـدام حـرف              .  اظهار نگراني كردنـد    وضع خودشان 

 بـه  ؛ نگران آينده خود و فلسطين هـستند .اند ها شده  اند و باعث خشم و قهر سورى        زده
 .  محبت كند قرار شد به آنها،حافظ اسد گفتم

و اظهـار نگرانـي كردنـد      هـا      از آينده فلـسطينى    .ندجبهه القائه فلسطين آمد   مسئوالن  

                                                 
 ديدار توفيق كه خوشحالم بسيار !محترم حضار و اسد حافظ آقاى جناب«: در بخشي از اين سخنراني آمده است -1

 بيگانه هيچگاه ،ديار اين و زيبا مجموعه اين در را خود راستى هب. آوردم دست به را ريهسو برادر و دوست كشور براى
 با سوريه مقامات و عالى جناب دوستى پيوندهاى ،مسلمان ملت دو ميان عميق و معنوى روابط و كنم نمى احساس
 انقالب مبارزات دوران و كشور دو ميان ديرينه مناسبات. است دوستى اثبات مهم داليل از ،اسالمى جمهورى مسئوالن
 كردن محدود بلكه ،است همكارى و هميارى فقط تنها نه آن سرچشمه كه پيوندى ،شده نوبرانگيخته از ايران اسالمى

 و پيوندها اين حفظ ضرورت ،برويم كه جلوتر چه هر و بخواهيم كه اى منطقه مسائل از بسيارى موارد در كشور دو
 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد » .كند مى گر جلوه بيشتر آن بيش از بيش گسترش

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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 ، تقاضـاي هـا و حفـظ سـازمان آزاديـبخش     براى تشكيل جبهه كامل از همه فلـسطينى      
 . راضى رفتند؛به آنها اطمينان حمايت دادم. كمك كردند

 كـه در بحـران   يمواضـع از . آمـد ] رهبر جنبش توحيـد اسـالمي  [، شيخ سعيد شعبان 
هـا كـه بـه او         العمل سـورى    و از عكس  شرمنده است   گرفته  به نفع صدام     ،خليج فارس 

شـيخ مهـدى    آقاي   . پذيرفت ؛ نزد اسد شفاعت كردم    . شكايت داشت  ،اند  آوردهفشار  
 او هـم از مواضـع خـود در          ؛ آمـد  ]رييس مجلس اعـالي شـيعيان لبنـان       [،  الدين  شمس

حل كمك به   ابراز وفادارى كرد و خواستار      . رمنده است ش،  مقابل سياست ما در لبنان    
 . ها شد و از جريان جارى در لبنان ابراز رضايت كرد له گروگانأمس

 مـستقيم    است جمهور لبنان را آورد كه خواسته      يسي پيام ر  .كاردارمان در لبنان آمد   
از . ى مسئول سازمان حج آمـد     يرضا]محمدحسين[آقاى  .  قبول كرديم  ؛با او كار كنيم   
ملـك فهـد قـول داده كـه جـاى          . از پيشرفت كـار راضـى اسـت       . استعربستان آمده   

 . بدهد]از مشركين[مراسم برائتانجام مناسبى براى 
 بـا   1.خوانديم و برايشان صحبت كوتاهى كردم     سفارت  با كاركنان   را  نماز جماعت   

                                                 
 ايران مختلف هاى ارگان نمايندگان نيز و دمشق در ايران اسالمى جمهورى سفارت كاركنان جمع در هاشمى آقاى -1
 .ما نبايد اجازه بدهيم اين كشور تضعيف شود«: گفت سوريه سياسى مواضع از قدرداني ضمن ،لبنان و سوريه در

 مشغول فعاليت ،باشد ساز مى اى كه يكى از مراكز سرنوشت  در واقع در منطقه،كنند كسانى كه اينجا خدمت مى
 اين منطقه است كه شامل سوريه ،شود باشند و يكى از مراكزى كه سرنوشت آينده امت اسالمى در آن رقم زده مى مى

اى  همان اندازه كه اين منطقه حساس است خدمتگذارى هم از حساسيت ويژه به .و اطراف اين دو كشور استو لبنان 
 سما حد .برخوردار است و ما بايد آگاه و هشيار و اهل مطالعه باشيم و بر مسايل منطقه اشراف كامل داشته باشيم

 براى اهدافى ديگر بوده كه يكى از اين اهداف ،دفارس اتفاق افتا زنيم كه آنچه تا حال در عراق و كويت و خليج مى
اهداف اصلى آنان انهدام حزب بعث  .اهداف اصلى خود دست يابند اند به حال نتوانسته هلبنان و فلسطين است كه تاب

رژيم عراق در خدمت آمريكا بود و يكى از  .دهد عراق نبود و نيست زيرا انهدام حزب بعث عراق چيزى را بدست نمى
حتى در اين منطقه رژيم . آمريكا جنگ با ايران و از بين بردن نيروهاى انقالب بود هاى حزب بعث به رين خدمتبزرگت

ما بايد هشيار باشيم تا  .عون و سميرجعجع كمك مادى و تسليحاتى كرد عراق به نفع آمريكا كار كرده و به ميشل
ها همه بايد متحد  هاى اسالمى و ملى لبنان و فلسطينىنيرو. خود نگيرد اهداف بعدى استكبار در منطقه جامه عمل به

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد » .باشند
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شـام   چون قرار بود با حافظ اسـد         ، ولى شام نخوردم   ،آنها در سفره شام شركت كردم     
 .كارى داشته باشيم

 ضـمن   .ساعت دوازده و نيم شب     تا   : شام خيلى طول كشيد    ،ها  مطابق معمول سورى  
 كـم و كيـف      ةدربـار .  مذاكرات خصوصى خوبى با حـافظ اسـد داشـتيم          ،صرف شام 

 مـدعى   ، كشورهاى نفتى خليج فارس به سوريه در جريان بحران خليج فـارس             كمك
تعهدات قبلى خود را در مورد كمـك        . استها كم      كمك ،رغم شايعات   بود كه على  

 ،يل كـه در جريـان جنـگ ايـران و عـراق قطـع شـده                يبه كشورهاى خط مقدم با اسرا     
انـد كـه در آينـده          ولى قـرار گذاشـته     ،اند  اند و مبالغ كمى هم اخيراً داده        تكميل كرده 
گفـت شـايد در آينـده جبـران         . كننـد   گفتم چرا شايعات را تكذيب نمـى      .بيشتر بدهند 

  . منتفى ندانست؛شود گفتم شايد آمريكا مانع مى. ندكن
. آنها هم از مهمـانى خـانم اسـد راضـى بودنـد            . عفت هم آمده بود   . به مقر برگشتيم  

 اسـتفاده شـود كـه بـاالخره         ،ه بـود   كامپيوترى آورد  يراديويك   .محمود آمد اخوى  
 اهميـت زيـادى   .مدو كانال تلويزيون سوريه را گرفتي  . بگيريمراديو ايران را    م  ينتوانست

 .دير وقت خوابيديم. ها در اين خصوص بود اند و بيشتر برنامه به سفر ما داده
 

 1991 آوريل  28                 1411 شوال 13      |   ارديبهشت 8 يكشنبه 
 
ه و  ساعت نُ  ،صبحانهصرف  ها و     خواندن گزارش بعد از   . بعد از نماز ديگر نخوابيديم     

ها و   ها و عرب     جمعى از ايرانى   .رفتيم) س( حرم حضرت زينب    براى زيارت  نيم صبح 
  .كردند ها اطراف حرم جمع بودند و ابراز احساسات مى افغان

ظـف در   و به صـورت معمـول و م       ،]سوريه[خارجهامور  وزير  ،  ]شرعلآقاي فاروق ا  [
اطالعـات اقتـصادى و آمـارى       . دهـد   ماشين همراه من است و به سـئواالتم پاسـخ مـى           

دانـد    داند و مـى     ولى جواب سئواالت سياسى را خوب مى       ،خواهد بدهد   ا نمي ي ،ندارد
 ،هـاى حـافظ اسـد       مـوردى پـيش نيامـد كـه بـا جـواب           . كه چگونه بايد جواب بدهـد     

و دو ركعـت نمـاز      كردم  در حرم زيارت    . كنم   با اينكه خيلى سئوال مى     ،مخالف باشد 
 .  گريه كردم،روضه خواندند .خواندمهديه 
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 متولى آنجا و آقاى سخاهى كه يك تاجر شـيعه ثروتمنـد             ،فات حرم در سالن تشري  
ى يهـدايا . ى در مـدح و خيرمقـدم خوانـد        ي شـعر رسـا    ،متـولى .  خيرمقدم گفتند  ،است
هـاى    طلبـه . عمـران حـرم دادم    بـه    من هـم دسـتور كمـك         ،...  قرآن و تسبيح و    :دادند

ه آقـاى   بـ . كردنـد   اظهـار عواطـف مـى       در كنـار صـحن جمـع بودنـد و          ،مدرسه شيعه 
 گفته بودم كه به آنها از سوى     ،]نماينده ولي فقيه در سوريه و لبنان      [،  هرىف]احمدسيد[

 .يك ميليون ليره به همه مبلغ ؛من كمك كنند
 ابتـدا بـا حـضور جمعـى از          .دفتـر اسـد رفتـيم     ساعت ده و نيم صـبح بـراي مـذاكره           

اى و  ههـاى كلـى منطقـ        حـرف  .مذاكرات عمـومي داشـتيم     ،همراهان و وزراى سورى   
 حافظ اسد وقـت زيـادى را گرفـت و مـن مختـصر               ،جهانى گفته شد و مطابق معمول     

 .گفتم
بيـشتر  .  طـول كـشيد  دو نيم بعـداز ظهـر   تا ساعت كهسپس جلسه خصوصى داشتيم     

خارجـه آمريكـا و     امور وزيـر    ،بيكـر ]جيمـز [مذاكراتش بـا     ةدربارمذاكره خصوصي،   
 سـازمان ملـل اجـرا    238ت كـه قطعنامـه     نظرشان اين اس  .  بود يليله فلسطين و اسرا   أمس

 در مقابـل پـس دادن اراضـى اشـغالى سـال             ،شود  يل به رسميت شناخته مى    ي اسرا ،شود
. يل را داشته باشيم   ي ما موضع نفى كلى مشروعيت اسرا       كه ولى مخالفتى ندارد   ؛ 1967

 ولى به اسم كنفرانس صلح و نه كنفرانس همكارى       ،اى را قبول كرده     كنفرانس منطقه 
 در افكـار  ،پـذيرد و در نتيجـه   يل نمـى ي خواسته آمريكا بوده و معتقد است كه اسرا  كه

 ايـشان   باز هـم بـه خـاطر اينكـه        . كند و نه سوريه     يل مانع صلح جلوه مى    ي اسرا ،عمومى
از .  خـسته شـديم    ؛ مطالـب تمـام نـشد      ،دگويـ   حاشيه مـى  حرفش را خيلى طوالنى و پر     

 مواضـع و    ةو دربـار   اد شـكايت داشـت    ها و عدم تحرك آنها در جه        مواضع فلسطينى 
 . از آنها راضى نيست ؛مطالبى گفت... افكار ملك حسين، فهد و

محمـود  اخوي   ة فاطمه و طاهره و خانواد     ،ها   والده و همشيره   .به قصر تشرين آمديم   
هـا بـه      آنها هم همراه عفت و بچه     . مان بودند   مهمان  در سوريه هستند،    زيارت رايكه ب 
راضى بودندزيارتد و از ه رفته بودنزينبي  . 

تـوانيم    نمـى .  را گـوش دادم    و اخبار م  خواندرا  ها     گزارش .ي كردم استراحت كوتاه 
. راديو ايران را بگيريم و به خوبى در جريان حوادث دنيا به صـورت مـشروح نيـستيم                 
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 خيلـى بـه ايـن اهميـت         ،هـا   انعكاس خبرهاى سفر ما خيلى وسيع است و خود سـورى          
شـان بـا آمريكـا و متحـدين و           اى كـم كـردن انعكـاس همكـاري        شـايد بـر   . دهنـد   مى

 . نياز دارندبه اين تبليغات  ،له فلسطينأمذاكرات اخيرشان با آمريكا در مس
هـاى   هـاى مردمـى و گـروه    براى انجام مالقـات   شب، ونيم  هاز ساعت چهارونيم تا نُ     

شـيخ  [ .شـتيم ركـارى دا  برنامـه فـشرده و پ      .رفتـيم برنامـه سـفارت خودمـان        طبق   مبارز
از حمايــت حــوادث . اهللا لبنــان آمدنــد حــزبمــسئولين ] صــبحي طفيلــي، دبيركــل و

 بـه شـرط بـاقى    ،ند و از ما متشكرند و آماده همكارى در خلع سـالح در لبنـان              ا  راضي
ــلحه  ــدن اس ــوب    مان ــسطين در جن ــت در فل ــاى مناســب مقاوم ــستند ه ــله ــد  و ماي ان

وجــود از لبنــان شــروع شــده كــه  چــون تبليغــاتى ،هــاى غربــى آزاد شــوند گروگــان
 . ها مانع كمك غرب به مردم لبنان است گروگان

 او هـم نظـر      . آمدنـد  ]از روحانيون برجسته لبنان   [،  اهللا  فضل] محمدحسين[آقاى سيد   
اهللا بـه     سالح داشت و از ختم درگيرى امـل و حـزب            ها و خلع    مشابه در مورد گروگان   

 .ستا  راضى ،امكمك 
اش   گفت اسلحه .  آمد ]حزب سوسياليست ترقيخواه لبنان   هبر  ر[،  وليد جنبالط آقاي  

 ، چون اعتماد به ارتش لبنان ندارنـد       ،دهد و نه به ارتش لبنان       ها تحويل مى    را به سورى  
خواسـت كـه مـا حمايـت بيـشترى از مجاهـدان       . وزير اسـت  ا اينكه خودش در لبنان      ب

 . منطقه بنماييم
خواستار پـذيرش محـصلين آنهـا در        . ى ندارند  زياد  سواد . آمدند يروحانيون دروز 

از هماهنگى  و  هاى سوريه از الذقيه آمدند        علماى علوى .  بودند ايران و كمك به آنها    
 بـرادر حـافظ اسـد شـكايت داشـتند و مـن را       ،از فشارهاى جميل اسـد    . با شيعه گفتند  

 هـاى آنهـا را در ايـران          خواستند كه طلبـه    .شان را رفع كنم    شفيع قرار دادند كه مشكل    
   .بپذيريم

معـاون ريــيس  [، خــدام]عبـدالحليم [حــافظ اسـد و  . بـه مقرمــان برگـشتم  ده سـاعت  
 دكتـر واليتـى و      . مـذاكرات طـوالنى داشـتيم      .ق الشرع آمدنـد   و و فار  ]جمهور سوريه 

بيـشتر  .  بامـداد طـول كـشيد      ونـيم   يـك تـا سـاعت     مذاكرات  . دكتر روحانى هم بودند   
صـحبت   هاكاره و احتماالت متصور و را     انيله كردها و شيع   أ آينده عراق و مس    ةدربار
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 بحـث ادامـه     ، قرار شد در جلسه فردا     .بندى مناسبى نرسيديم    و باالخره به جمع   كرديم  
 . يابد

هـا    اكراتش بـا سـورى     خبر داد كه مذ    ]وزير بازرگاني [،  وهاجى] عبدالحسين[آقاى  
بـه  . ند ببخـشيم   توقع دار  ؛مايل نيستند طلب ما را بپردازند     آنها  .  است بست رسيده  به بن 

 . خوابيدمدو بامداد ساعت .عفت هنوز بيدار بود. اقم آمدمتا
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. مها بـود    كارهاى شخصى و خواندن گزارش    مشغول   ، در مقر  ه ونيم صبح  ساعت نُ تا   

دو طرف مـسير  . گذشتيم] بازار حميديه[= الحميد از سوق.  رفتيمبه مسجد جامع اموى  
ها هم خيلى در ميان آنها بودند كـه شـعار              مردم اجتماع كرده بودند و ايرانى      ،در بازار 

 . زدند دادند و ديگران كف مى مى
 و نمـاز هديـه مـسجد و         )ع( و رأس الحـسين    )ع(بـن زكريـا     زيارت قبر يحيى  پس از   

در حـال   رفتـيم كـه      )س(ه حضرت رقيـ   پياده به مرقد  ،  1الدين ايوبى   فاتحه براى صالح  
ه همـراه   يخارجه سـور  اموروزير  . ى هم داديم  يهدايا. سازند   خوب مى  ؛بازسازى است 

 .بودما 
 ةدربـار . ذاكره داشـتيم   يك بعداز ظهر م    تا ساعت .  رفتيم از آنجا به دفتر حافظ اسد     

 مـذاكره   ،عراق و تقويت معارضان و جلب اعتماد و همكارى سعودى براى معارضان           
 2.گيرى شد  تصميمو

 حافظ اسد هم    ، ناهار و نماز عجوالنه    بعد از . و چمدان را بستيم   رفتيم  شرين  به قصرت 
گـرم و دوسـتانه و      كـه    با هم مـصاحبه مطبوعـاتى و راديـو تلويزيـونى داشـتيم               .رسيد

                                                 
هاي   مسلمان بودكه توانست اغلب سرزمينكُردهايصالح الدين ايوبي، موسس دولت ايوبيان در مصر و شام، از  -1

بيت المقدس و شهر قدس را آزاد سازد و اين باعث آغاز جنگ سوم صليبي به فرماندهي پادشاه فرانسه و انگلستان و 
 .مقبره او در كنار مسجد اُموي در دمشق قرار دارد. آلمان شد

 . متن كامل بيانيه مشترك ايران و سوريه كه در پايان سفر منتشر شد، در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است - 2
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 مانـدن   ةدر راه بـا اسـد دربـار       . فرودگاه حركت كـرديم   سمت   به   1. بود اميدوار كننده 
 .  مشكلى نداشت؛حبت كردمسپاه در لبنان ص

 سه و نيم بعـداز  بدرقه رسمى و پرواز به سوى تركيه با يك ساعت تأخير در ساعت     
استقبال رسمى و   .  در فرودگاه آنكارا فرود آمديم     ساعت پنج نزديك   .ظهر انجام شد  

مـا بـراى آنهـا در ايـران تـوپ شـليك             . م شـد  اانجـ  مثـل سـوريه      ، تير توپ  21شليك  
 .كنيم نمى

.  گفـتم  ]سالم سـرباز  [= »عسكر مرحبا« تشريفات آنها مطابق رسم خودشان        به گارد 
مـن  و  گفـت   خيرمقـدم    ، آقـاى تورگـوت اوزال     ،معارفه و مصاحبه مطبوعـاتى    بعد از   
اوزال كـه اخيـراً در انتخابـات حزبـى         ]سميرا[ها هم با استقبال خانم        خانم. كردمتشكر  

 بـا اوزال در يـك       .داشـتند جداگانـه تـشريفات      ،پيروز شده و خيلى خوشـحال اسـت       
 ؛ سئواالت و توضيحات خـوبى داشـتيم  ، در مسير.ماشين به سوى شهر حركت كرديم 

 .داند آمار و ارقام را مى. حافظه خوبى دارد
در . متـر بـاران در ايـن منطقـه دارنـد          ي ميل 400  در سال  .منطقه سرسبزى است  آنكارا  

رف خيابان جمع شـده بودنـد و         مردم در مسير دو ط     .بارد  جاهاى ديگر بيشتر باران مى    
 برخـورد   ط گـرم و بـا نـشا       ،ها بودنـد    هر جا ايرانى  . كردند  مياظهار احساسات زيادى    

سـقف اتومبيـل    .  در اتومبيل ايستاديم   ، جمع زيادى ايرانى بودند    ،دو سه جا  . كردند  مى

                                                 
 15ما بيش از . طوري كه انتظار داشتيم، اين سفر، سفر موفقي بود همان«:  آقاي هاشمي در اين مصاحبه گفت- 1

، بحران خليج فارس و مسايل عراق مورد وگوها ساعت مذاكره خصوصي و عمومي داشتيم كه در خالل اين گفت
در مورد مسايل فلسطين، مواضع دو كشور داراي نقاط . بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به يك موضع واحد رسيديم

» .مشتركي است و در مسايل لبنان و ساير كشورهايي كه با منطقه ارتباطي دارند، بحث هاي خوبي صورت گرفت
 سوريه نيز در اين مصاحبه، ضمن تشكر از آقاي هاشمي به خاطر پذيرش دعوت آقاي حافظ اسد، رييس جمهور

در جريان مذاكرات دو كشور، روابط دوجانبه مورد بحث قرار گرفت و به حكم دوستي عميقي كه بين «: سوريه گفت
 ديدار زيربناي اين. ايران و سوريه وجود دارد، در زمينه تمامي قضاياي مطرح شده، ديدگاه هاي مشتركي وجود دارد

محكمي در ساختار روابط آينده دو كشور ايجاد كرد و تنها مشكل، كوتاهي سفر آقاي هاشمي بود كه قرار شد 
، دفتر نشر »1370 هاي سال مصاحبههاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد » .ها ميان دو كشور ادامه يابد تماس

 1392معارف انقالب، 
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بـرعكس   بـود؛    حجاب كـم    زنان  بى  . شان جواب داديم   رفت و به احساسات     عقب مى 
 .ها نىاجتماع ايرا

 قـديمى و    ،شان  ساختمان مهمانسراي  ،در منطقه رياست جمهورى    . به مقرمان رفتيم  
 بـا   ،شرف بـه آنكـارا    در ارتفاعات م  . ى دارد ي ولى محيط سرسبز و با صفا      ،محقر است 

 مهدى و اعظـم هـم ديـروز    . مستقر شدند  همراهان در هتل   .خانواده و محافظان هستيم   
 . از تهران رسيده بودند

خارجـه و دكتـر روحـانى و        امور   با حضور وزراى     .جمهور رفتيم  يسي كار ر  به دفتر 
توضـيحاتى از وضـع خـوب       .  شـد   مـذاكرات شـروع    ،فراى دو كشور و دو متـرجم      س

. شان از ما بهتر است      وضع  .هاى تلويزيونى و ماهواره داد       كانال ، تلكس ،ارتباط تلفنى 
 .كننـد   روپا و آمريكـا را پخـش مـى        هاى ا   فرستنده.  كانال تلويزيونى زنده دارند    پانزده

 . حتى براى روستاها؛هشت ميليون خط تلفن دارند
 توافق داشـتيم كـه رژيـم صـدام بايـد بـرود و               ؛ل عراق مذاكره كرديم   ي مسا ة دربار

هـاى بعـدى       اما راهكار را به بحث     ،ردهاى آواره برگردند  دموكراسى برقرار شود و كُ    
 شـركت  جمهـور  يسيـ سـخنرانى هـر دو ر       بـا    در مهمانى شام رسـمى    . موكول كرديم 

 شـده به سالن  تبديل  ،به خاطر تنگى جا   و   قبالً استخر بوده     ، سالن مجلس شام   1.كرديم
 . است

  
 
 

                                                 
ود با اشاره به دسيسه هاي فتنه انگيزي كه از سوي استكبار، جهت منزوي ساختن آقاي هاشمي در سخنراني خ -1

جهان استكبار با ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين، اموال و « : كشي مسلمين در جريان است، گفت اسالم اصيل و نسل
ب سلب امنيت و ثروت هاي خدادادي آنان را به يغما مي برد و سيل سالح هاي مخرب و ويرانگر خود را كه موج

مواضع غيرعادالنه مجامع بين المللي، نسبت به مظلوميت مردم . آزادي است، به سوي ممالك اسالمي سرازير مي كند
) ره(مسلمان ايران در طول جنگ تحميلي و عدم توجه به هشدارهاي روشن بينانه و آينده نگر حضرت امام خميني

ه متجاوز، باعث شد بارديگر منطقه خليج فارس، شاهد مبني بر ضرورت خشكاندن ريشه تجاوزگري و تنبي
هاشمي « كتاب ←رجوع كنيد » .هاي ماجراجويانه شود و در معرض تاخت و تاز بيگانگان قرار گيرد طلبي جاه

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيرفسنجاني، 
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ــتــا ســاعت   ، ]بولــوت آقــاي ايلــديريم آك[. دمهــا را مطالعــه كــر  گــزارشه صــبحنُ

 جلـسه   ،با حضور همراهان  . رفتيمبه دفتر كار اوزال      . مذاكره كرديم  ،وزير آمد  نخست
اى    و منطقـه   دو جانبـه  هـاى     كليات همكارى درباره  . مذاكره علنى و رسمى برقرار شد     

 .مذاكره شد
هـداف  ابـه  راجع به راهكار رسيدن .  سپس جلسه غير علنى و محدود تشكيل داديم    

 عـدم رفـع محاصـره، فـشار بـراى      ،فشار بـراى محاكمـه صـدام   ؛  در عراق صحبت شد   
 . فاهدامراجعت آوارگان و در صورت لزوم دخالت عملى براى 

 شـش كه خصوصى و وقفى است، با       رفتيم   1كنت  سپس همراه اوزال به دانشگاه بيل     
داد توضـيحات   . از كركوك عراق اسـت    ،  يس آن يك مهاجر ترك    ير. هزار دانشجو 

از مركز اسـناد    . تهيه ديده بودند  اى    ناهار ساده . و از چند پروژه تحقيقى بازديد كرديم      
 ولـى فهميـديم     ،اسـناد از كـل جهـان داشـتند        وجـود   ادعاى  . يمالمللى بازديد كرد    بين

چند سند از مطبوعـات دنيـا راجـع بـه مـن و آقـاى واليتـى از كـامپيوتر                     . ناقص است 
 سـندى   ،ى بياوريـد  يدعـا ] سـيد محمـود   [اجع به آقـاى      ولى وقتى كه گفتيم ر     ،گرفتند
؛ من  اى دادند   هديه. روزنامه اطالعات است  مدير  و  ] مجلس[ با اينكه نماينده     ؛نداشتند

 .هم متقابالً هديه اي دادم
 پـرواز    سـه  ونيه در ساعت  ق با همراهان براى بازديد از شهر        ،كوپتر سپس با چند هلي   

 .سران شهر اسـتقبال نمودنـد     . به قونيه رسيديم  نيم  ساعت چهار و    . اوزال نيامد . كرديم
 مـدير   . رفتيم الدين مولوى   به مقبره جالل  . جمعيت دارد نفر  گفتند حدود ششصد هزار     

 .  توضيحات دادمجموعه
 نفر  15 :كردند اجرا    مخصوص براى ما     ،سپس از برنامه رقص سماع بازديد كرديم      

  ،سند اين عمل را خواستم. ز آنها كردم سئواالتى ا. بودندبه دبيرى يك استاد دانشگاه
                                                 

زبان آموزشي دانشگاه انگليسي .  تأسيس شد1984ال دانشگاه بيلكنت به عنوان اولين دانشگاه خصوصي در س- 1
اين .  و يك مركز آموزش فنون موسيقي استفني حرفه اي مدرسه عالي 3 مدرسه عالي، 2 دانشكده، 7داراي. است

 .هيأت علمي داردعضو دانشگاه قريب به يك هزار 
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مـردم  . گفتند از عمل خود مولوى گرفته شده و براى آسايش و فراغت روان است             
 . محبت كردندابراز ها  در خيابان

بـه  . هـاى سرسـبز زيـادى دارد    ست و قبرسـتان  سرسبز ا.از فضا شهر را تماشا كرديم   
 . همه جا از روى مزارع گندم عبور كرديم.سوى آنكارا پرواز كرديم

 شـب   .شهر آنكارا از باال بسيار زيبا و سرسـبز اسـت          . غروب در آنكارا فرود آمديم    
 .هـاى مختلـف خودمـان بودنـد         جمع زيادى از كاركنان بخـش     . مهمان سفارت بوديم  

 نيازها و مـشكالت را گفـت و مـن برايـشان صـحبت كوتـاهى                 گزارش وضع و  ،سفير
هـا و ديـدن        از خوانـدن گـزارش     بعـد .  به مقرمان رفتـيم    ، پس از اقامه جماعت    1.كردم

 . خوابيدمتلويزيون
  

 1991 مى  1                    1411 شوال 16     | ارديبهشت   11چهارشنبه 
  

 راجع به مـشكالت     ،و در راه  رفتيم  ودگاه   با هم به فر    ،صبح آقاى اوزال آمد   ه  ساعت نُ 
راجـع بـه    همچنـين   .  قـرار شـد حـل كننـد        ؛ها صحبت كـرديم     مسجد و مدرسه ايرانى   

 نتوانستيم  ،به خاطر خرابى هوا   . توضيحاتى دادند ... ها و   هاى سدسازى و نيروگاه     برنامه
بنا بود در آنجا از يك كارخانـه        . بياييم فرود   ]استان قوجا ايلي  مركز  [ ،يتماز شهردر  

 . الستيك سازى بازديد كنيم
 بافنـدگى و    ،بـه بازديـد يـك كارخانـه ريـسندگى         مـا را    . در استانبول فرود آمـديم    

مـن بـه    . هـم جـدا شـديم     از  . مهم و جالب نبـود    بردند؛  دگى از بخش خصوصى     دوزن
                                                 

 كه كسانى. نيست تراشى دشمن استسي ،المللى بين مسايل در ما سياست«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 كه است اين ما سياست ،داريم را آنها با همكارى امكان و نيستند ما دشمنان ،خودشان خاص هاى انگيزه روى از  اًذات

 ،يما هكرد پيگيرى را سياست اين كه كوتاهى مدت همين در. نكنيم ترك را روابط جهت بى و باشيم داشته همكارى
 با اسالم كه كنيم مى صحبت اسالم از ما ها مسلمان براى .داريم دنيا براى حسابى حرف  ما.بينيم مى دنيا در مثبتى آثار

 با ،بكند حمايت شان دين از هركس. مندند هشان عالق دين به ،دارند دوست را شان دين مردم .است مردم عجين فطرت
 مردم كه جاهايى در ما ندارد هم دليلى .نندك مى حمايت را او و دارند دوست را او و كنند مى برقرار رابطه او

هاشمي « كتاب ←رجوع كنيد » .نيست اين ما اسالمى دستور يعنى ؛باشيم ناسازگار آنها با ،نيست شيعه اگر شان مذهب
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيرفسنجاني، 
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 . با كاركنان ديدار كردمرفتم و كنسولگرى خودمان 
 يانگزارش وضع مـساجد شـيع     . يس امور مساجد شيعيان آمد    ير ،آقاى صالح الدين  

 بـه  دهـا كـم كـم دارنـ         مدعى بود علوى   .اظهار رضايت كرد  از پيشرفت كار     .را آورد 
 بـه نماينـده     ؛ كمـك خواسـت     براى دادن تـسهيالت بـه تجـار شـيعه          .پيوندند  ىشيعه م 

 . بازرگانى تذكر دادم
ى اقامـه   بـرا به مسجد شيعه    . كرد  مى در خصوص تماس با ما از حكومت تركيه تقيه        

جد سها اجتماع كرده بودنـد و نزديـك مـ           دو سوى خيابان  در  در راه مردم     .رفتيمنماز  
جمعى از دختران ايرانى    . امام جماعت خيرمقدم گفت    .احساسات گرمى ابراز داشتند   

 .  صحبت كوتاهى كردم،نماز جماعتبعد از سرود خواندند و من 
مدير موزه توضيحات داد و سپس مراسم سـرود و          . ها رفتيم   از آنجا به موزه عثمانى    

ناهـار را كنـار      . جالب بـود   ؛انجام دادند براى تماشاى ما     ،تشريفات شبيه زمان عثمانى   
هـا و      ميـوه  ، سـبزيجات  ، حبوبـات  ،نمايـشگاهى هـم از انـواع غـذاها        .  دادند  بسفُر تنگه

 .هاى آنجا ترتيب داده بودند توسط مسئول رستوران تركيهمرباجات 
 و )ص( آثـار مانـده از حـضرت رسـول        ؛هاى مقدس بازديـد كـرديم        از غرفه امانت  

 .نظـاير آن   يا نامه پيغمبر و     موى پيغمبر و   ،ها و پرده كعبه     يرها و لباس  ششمه مثل   بصحا
 يـك   .دادنـد ترتيـب    از صـندوق طـال         )ص(مراسمى براى بيرون آوردن خرقه پيغمبر     

 بـا   ، هر كس هر چه داشـت      . مقدس تبرك كردند و به عفت دادند       ةبا خرق را  روسرى  
 . كنند گاهى براى مهمانان عاليقدر آن را باز مى  گاه؛تماس با خرقه تبرك كرد

 بـه نظـرم     ؛كوپتر از فضا از شهر استانبول بازديد كرديم         با هلي  ،لسپس همراه با اوزا   
 ولـى بـه   ، ميليـون نفـر جمعيـت دارد   هفت و نـيم گويند  مى. بسيار مهم و با شكوه آمد 

ر بسيار با شـكوه     سفُكنار بِ . در حياط هتل جديدالتأسيس فرود آمديم     . نظرم بيشتر آمد  
به سـواالت   داشتم و   مطبوعاتى   كمى استراحت كردم و سپس مصاحبه طوالنى         .است

  .پاسخ دادم
نژادحسينيان ] هادي[آقايان  . در سوئيت محل اقامت خوانديم    را  نماز مغرب و عشاء     

ها براى قراردادهـا و مـشكالت      طرح  و  گزارش مذاكرات  .آقازاده آمدند ]غالمرضا[و  
 .تيمرفهمراه اوزال به يك كشتى تفريحى .  رفتيمبا هم پايين.  گفتندپيش آمده را
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 مـشكالت   .هـا بودنـد     جمعيـت زيـادى از مـا و تـرك         . شام در كشتى مهمان بـوديم     
ارتبـاط انتقـال خـط      از جملـه    . حل شـد  ؛  اوزال در ميان گذاشتيم   آقاي  مذاكرات را با    

هاى ما كـه      بول، برداشتن سقف عدد كاميون    نتا استا ايران  نيرو و رفتن قطار مسافربرى      
هاى تـرك كـه بـه          صد دالر توسط كاميون    روند و حذف شرط پرداخت      به تركيه مى  

  .آيند ايران مى
 بـه هتـل     دوازده شـب  ر گشت زد و نزديك ساعت       سفُبِتنگه  كشتى چند ساعتى در     

 .  بامداد خوابيدميكخاطرات دو سه روز را نوشتم و حدود ساعت . برگشتيم
  

 1991  مى 2                      1411 شوال 17     | ارديبهشت  12شنبه   پنج
  

هـاى صـبح تركيـه را         افتخـار روزنامـه   ، با   ىي آقاى اوزال با نوعى خودنما     ،امروز صبح 
گفـت در جريـان توزيـع       . هـا حملـه كـرده بودنـد         ه انگليـسى   به تلخـي بـ     ه داد كه  يارا

دسـتور داده   او  انـد و       يكى از مديران تركيه را كتـك زده        ، افسران انگليسى  ،ها  كمك
 .كنندها را بيرون  كه انگليسىاست 

انجـام  مـصاحبه   بـه توصـيه اوزال   ،هاى تلويزيـونى تركيـه   اول وقت با يكى از كانال   
 بـراى  ، با همراهى او و جمعـى از همراهـان         ، سپس با هواپيماى اختصاصى اوزال     .دادم

ــا رفتــيم   در راه . بازديــد از ســد بــزرگ در دســت اجــراى آتــاتورك بــه منطقــه اورن
 منجمله تـشريح طـرح      ،ات سازندگى شنيديم   اوضاع طبيعى و اقدام    ةتوضيحاتى دربار 

 ادر نزديكى آنكارآن ر حالى كه از باالى كارخانه     د 14 افساختن هواپيماى جنگى    
 .دادند  توضيحات مى،رسيديم  به هر يك از سدها كه مى.كرديم عبور مى

 در ، در كنـار شـهر اورنـا   . فضا گشتى در اطراف درياچه و سـد آتـاتورك زديـم       از
 مسئوالن منطقه و جمع زيادى از مردم به استقبال          .چك فرود آمديم  يك فرودگاه كو  

اكثريت مردم طرفدار اسالم وانقالب اسـالمى ايـران بودنـد و شـعارهاى              . آمده بودند 
دو . زدنـد   دادنـد و اقليتـى بـراى مطالـب ديگـر كـف مـى                ى مى يمذهبى و ضدآمريكا  

 . آهوى زيبا به ما هديه دادند
  به كنار كوپتر سيكورسكى اهى كرديم و با دو هلي صحبت كوت،آقاى اوزال و من
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 در  . توضـيحات داد و بـا اتوبـوس از سـد بازديـد كـرديم               همـدير مربوطـ   . سد رفتيم 
 در .ها رفتـيم  كوپتر به منطقه تونل مهمانسراى آنجا نماز ظهر و عصر خوانديم و با هلي       

درياچـه را بـه منطقـه اورنـا منتقـل      و   آب سـد      بخشى از  ،تونل بسيار بزرگ و طوالنى    
 از . متـر اســت 9 كيلــومتر و قطـر آنهـا   27هــا هـر يـك حـدود      طـول تونـل  .كننـد  مـى 
 .هم بازديد كرديمآب هاى روباز  كانال

گوينــد حــضرت  كــه مــى رفتــيمى لــ بــراى زيــارت مح، بــا اتوبــوس بــه شــهر اورنــا
اى كـه در عمـق        فـاعى و دره    ارت  بـود؛  در آتش افكنده شـده    نمرود   توسط   )ع(ابراهيم
خـاموش شـد و بـه جـاى آن          نمـرود    معتقدند آتش    . از آب است   ي استخر بزرگ  ،دره

 تعــرض  بــه ماهيــان آن آب. آب جوشــيد و هنــوز آن آب در حــال جوشــيدن اســت
 .تعداد زيادى ماهى در آب وجود داشت. كنند نمى

 خوانديم و كتـابى      نماز ،اند   ساخته )ع(در معبدى كه در نقطه افتادن حضرت ابراهيم       
مــردم شــهر جمــع شــده بودنــد و ابــراز احــساسات . از كتابفروشــى آن محــل خريــدم

 مـرگ برآمريكـا     ، جمع زيادى شعارهاى اسالمى و گاهى به زبـان فارسـى           .كردند  مى
 شهر مذهبى و زنـان بـا        مردمِ. شد  البد باعث ناراحتى مسئولين تركيه مى     . دادند  مى... و

  .اند حجاب
 سـاعت  . ناهـار را در هواپيمـا خـورديم   .ه سـوى آنكـارا پـرواز كـرديم      با هواپيمـا بـ    

هـا توسـط رؤسـاى        در فرودگـاه توافقنامـه    . مي بعد از ظهر بـه آنكـارا رسـيد         چهارونيم
آقـاي  با حضور مـن و       ،لرچي   آقايان نژادحسينيان و كچه    ،و كشور كميسيون مشترك د  

 . تقريباً به همه اهداف رسيديم. اوزال امضا شد
در راه بـراى جمعـى   .  آنكارا را ترك كرديم، تير توپ21قه رسمى و شليك   با بدر 

هـا   همراهـان از اسـتقبال و همكـارى تـرك         .  نتـايج سـفر را توضـيح دادم        ،از همراهان 
 و مـصاحبه بـراى توضـيح نتـايج           در فرودگاه مهرآباد   استقبال رسمى بعد از    .اند  راضى
 .ندا  هم از سفر راضي آنها.ها كم كم رسيدند بچه.  آمدم به خانه،سفر

 خاطرات امروز را نوشتم و . اخبار را گوش دادم. تلفنى از رهبرى احوالپرسى كردم
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 .خوابيدم
 

 1991 مى  3                          1411 شوال 18     |  ارديبهشت 13جمعه 
 
. انجـام دادم  . سـفر را آوردنـد     مقدارى از كارهاى عقـب مانـده دوران          .در خانه بودم   

 .  استراحت نمودم،مقدارى هم براى رفع خستگى سفر
. گفـت ] سازمان صنايع دفاع  [= ى ساصد   ي راجع به مشكالت اجرا    .عصر محسن آمد  

 اداره بنيـاد تـاريخ در       ة نحو ةدرباررا   پيغامى   .معاديخواه آمد ] عبدالمجيد[آقاي  همسر  
 .  است كه به پنج سال زندان محكوم شدهاند  به او گفته؛دوران غياب خودش داد

  
 1991 مى  4                          1411 شوال 19     | ارديبهشت   14 شنبه 

 
سـاعت هفـت و     .  اسـت  يك ساعت به جلو كشيده شده     كشور،  ساعت رسمى   امروز   

 به نظـر    ؛ روزهاى معمولى است   ساعت شش و نيم   صبح به دفترم رسيدم كه مطابق       نيم  
 . جامعه از اين تغيير راضى است،درس مى

امـور  وزيـر   ،  ]آقـاي روالن دومـا    [. نجـام دادم  امقدارى از كارهـاى عقـب مانـده را          
را جمهـور فرانـسه از مـن         يسيـ  ر ،ميتـران ] فرانـسوا [آقاي  دعوت  . خارجه فرانسه آمد  

دهـم اول آقـاى ميتـران بـه       ولى گفتم ترجيح مى، به طور اصولى پذيرفتم  .مطرح كرد 
. ل عراق و منطقه و آوارگان مذاكره كرديم       ي اختالفات مالى و مسا    ة دربار .يايدايران ب 

  .ى خانواده من از همسرش را مطرح كردياظهار تشكر ميتران از پذيرا
 . توسعه روابط صـحبت كـرديم      ةدربار. ان آمد تيس كميسيون نظامى ارتش پاكس    ير

شـان    تـشويق  .دادنـد گـزارش اختراعـات و شـيوه انتخـاب را           . كارگران نمونه آمدنـد   
 . برايشان صحبت كردم،معلمان نمونه آمدند 1.كردم

                                                 
. دارند را زندگى ترين سالم و هستند جامعه قشر ترين شريف كار، نيروهاى «: در بخشي از اين سخنراني آمده است  -1

. بخورند را كسى حق و بكنند ظلم كسى به طبقه اين كه است نبوده وقت هيچ .اند بوده مظلوم دنيا در اينها هم معموالً
      هميشه و زحمتكش، و سالم ذاتاً قشر قشر، ولى اند، بوده سالم نا ها بعضى جايى، يك اگر انفرادى رطو به حاال
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  بـراى اسـتراحت  ؛ هستندرا مشغول تعميردفتر اق خواب و هم بخش مسكونى     تهم ا 
 وضـع آوارگـان عراقـى و        ، ملـي  شـوراى عـالى امنيـت     جلسه  در  عصر  . ممشكل داشت 

 بـه   آوارگانر از    حدود پنجاه هزار نف    .وردهاى سفر من مورد بررسى قرار گرفت      ادست
 خليج فارس و معارضان عراقى      حاشيه هاي  ت همكارى با دول   ة دربار .اند  عراق برگشته 
 . صحبت شد

. گزارش سفر مـورد مـذاكره بـود       . اى بوديم    خامنه يت اهللا  مهمان آ  ،شب با احمدآقا  
اند كه فرانسه يـك   خارجه فرانسه توافق كردهامور دكتر واليتى اطالع داد كه با وزير   

قـرار شـد    .  خـوب اسـت    ؛يارد دالر به ما بپـردازد و صـلح دعـاوى دو طـرف شـود               ميل
 . به خانه آمدم.  شن گرفته و درد دارند؛اى كيسه صفرا را جراحى كنند خامنهاهللا  يتآ

  
 1991 مى  5                        1411 شوال 20     | ارديبهشت   15يكشنبه 

 
 دانـشگاه تهـران   بـه   . كـار كـردم    صبح هساعت نُ به دفترم رفتم و تا      ساعت هفت و نيم     

شهادت آيت؛رفتم مطهرى سخنرانى كردم  در سمينار سالگرد  سئواالت 1اهللا  به  و    
                                                                                                                   

كارگر حقّ نتوانستند هم آنها شان نظام ناسالمى خاطر به و كردند رسم ها كمونيست را كارگر روز. است طلبكار هم 
 كارگرهاى از شان وضع ماركسيسم، دنياى كارگرهاى اما دادند، تشكيل كارگرى حكومت اينكه اسماً با بكنند، ادا را

. كرده تحصيل افراد مديرها، نه ،دارند  كارگرها،نظام آن به را مهم اعتراض االن بينيممى ما. شد بدتر كاپيتاليسم دنياى
 را كارگران حق كه باشند مدعى توانندنمى هم ها كاپيتاليست. بود بدى راه نبود، موفق راه آن كه دهدمى نشان اين
 باالخره. ديگر ليمسا و هاتبعيض و ها تفاوت هست، دارىسرمايه زندگى در بينيممى ما كه شرايطى خاطر به اند،داده
 كتاب ←رجوع كنيد » .بشود داده هست، كه طور آن كار حق و بشود برقرار دنيا در بايد عدالت اين روزى يك

  1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، «

 مطهرى اهللاآيت همه از بيشتر. بود مؤثر بسياردر حوزه علميه قم  امام درس«: در بخشي از اين سخنراني آمده است  -1
 در امام افكار. بودند امام ويژه شاگردان از اينها .رسيد مطهرى شهيد به مستقيماً امام نفس .كردند استفاده امام افكار از
 انسانى يك افكار مجموعه اين .بود داده صيقل را مطهرى استاد كامالً ،اصول در و فقه در اجتماعى، ليمسا در سفه،فل

 تا1330 بين سال ده اين دوران در كه بود ساخته ايشان دوره از فاصله با نزديك، شبيه، ديگرى افراد با ،ايشان مثل
هاشمي « كتاب ←رجوع كنيد » .بود كارساز بسيار است، امام زمان از روحانيت مبارزات شروع دوران كه 1340

  1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيرفسنجاني، 
 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 118  1370   هاشمي رفسنجاني              

 

 
 
 
 
 
 

��������������	����� !����"�#$�

%�	& �'�!��()	���	
����������"�#$�



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

119 

 .هاى روزهاى سفر را خواندم تا ظهر بقيه گزارش. دانشجويان پاسخ دادم
ارشـى از احتمـال     اطالعات آمد و گز   وزارت  پورمحمدى از   ] مصطفي[عصر آقاى   

، بـه مـا مراجعـه كـرده       براي جلب نظر ما     وقوع كودتا در عراق داد و سرنخ آن را كه           
  . گفتم اطالع بيشترى كسب كند.]معرفي كرد[

 خريـدهاى   ةدربـار . بـودم رهبري  شب مهمان    .دولت شركت كردم  جلسه هيات   در  
جمع تـشخيص    جديد م  ي انتخابات شوراها، دادستانى كل، اعضا     ،ويژه از كره شمالى   

ديـر  . مـذاكره كـرديم  ... ل اقتـصادى كـشور و  يو مـسا ايـشان   عمل جراحى  ،مصلحت
 .وقت به خانه رسيدم

 
 1991 مى  6                      1411 شوال 21     | ارديبهشت   16 دوشنبه 

 
بــه خــاطر . آمــدو هرزگــوين جمهــور بوســنى  يسيــر، ]آقــاي علــي عــزت بگــوويچ[ 

و اخيـراً  زنـدان رفتـه   بـه  دو بار  ،ارى از انقالب اسالمى ايرانمبارزات اسالمى و طرفد 
مـردم   درصـد    40.  اسـت   آنجا انتخـاب شـده     ان مسلمان يبه خاطر شرايط جديد با آرا     

 .مسلمانندبوسني 
و از مـا  اظهـار نگرانـي كـرد    با ساير فـرق  و  ها   از احتمال برخورد مسلمانان با صرب     

به وزير دفاع گفتم كمـك  .  مساعد دادم  قول. كوپتر كرد  تقاضاى اسلحه سبك و هلي    
 .كنند

جمهور را آورد و من را به        يسينامه ر . يس جمهور كره جنوبى آمد    يفرستاده ويژه ر  
كره دعوت كرد و تقاضاى كمك در پذيرفته شدن كـره در سـازمان ملـل كـرد و از                    

 .درباره قيمت ارز بودبحث . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت .توسعه روابط گفت
  

 1991 مى  7                      1411 شوال 22      | ارديبهشت  17شنبه  سه 
  

. اوضاع آنجا را گفـت    و  سفيرمان در بحرين آمد     . به دفترم رسيدم  ساعت هشت صبح    
 از . مـرا بـه آلمـان دعـوت كـرد        ،از طرف صـدراعظم   و  خارجه آلمان آمد    امور  وزير  
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تباه اروپـا در حمايـت از صـدام در           نمـود و از اشـ      قـدرداني جمهوري اسالمي   مواضع  
  .گذشته گفت و از ضررهاى ناشى از صدام و درباره عراق و منطقه صحبت شد

بر لزوم ادامه تحريم اقتصادى و تـالش بـراى محاكمـه صـدام و انتخابـات آزاد در                   
 .موافقـت كـرد    بـراى اتمـام نيروگـاه بوشـهر و توسـعه همكـارى               .توافق كرديم عراق  

 . نمودمدعوت را به ايران آلمان صدراعظم  ،]آقاي هلموت كهل[
 

 
 

 
 
 

 سه مركز تحقيقات را تـصويب و        .هيأت امناى دانشگاه تربيت مدرس جلسه داشت      
سـفير چـين    . آمـد حبيبى براى امور جـارى      ]حسن[عصر دكتر    . كرديم نيازها را تأمين  

 گفـت   مدير مجموعـه صـنفى اقتـصادى بـزرگ ايتاليـا آمـد و             . آمدبراى خداحافظى   
آيد و از توسـعه همكـارى بـا           نخست وزير ايتاليا براى افتتاح فوالد مباركه به ايران مى         

 .ايران گفت
 همچنـين  .  مـشكل بازسـازى رفـع شـد        .شب مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت     

له اجراى بقيه موارد اصالحات ارضى رژيم گذشـته كـه بـا             أمسمصوبه مجلس دربارة    
شام خـورديم و    . ناتمام ماند كه   در دستور بود     ،تنظر شوراى نگهبان متوقف شده اس     

	���#$	%&��'	�(��	���)	 ��	�������������	�
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 .م به خانه رسيد ساعت دوازده شب نزديك
  

 1991 مى  8                   1411 شوال 23      | ارديبهشت   18چهارشنبه 
 

آقـاى  .  آمـد  براى امـور جـارى    ] يس جمهور يمعاون اجرايي ر  [ ،ميرزاده] حميد[آقاى  
هاى دولت     از سياست  . اصرار داشت كه به كاشان بروم      . امام جمعه كاشان آمد    ،يثربى

 ينامـه   صـدور گذرنامـه و گواه      ة دربار .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    . ستايش كرد 
گيـري     تـصميم  ،در ظرف يـك روز انجـام شـود        كه  د  ي با حذف مقررات زا    ،رانندگى

 .شد
د  قـرار شـ    .منطقه آزاد چابهار تـصويب شـد      ايجاد   .دولت جلسه داشت  هيأت  عصر  

راز تـ بنـدى     هـاى دولتـى بـدهيم و سـهميه          مصالح ساختمانى را با ارز رقابتى به دستگاه       
فيلم كاسترو را تماشـا كـردم       .  آمدم شب به خانه  ه و نيم    ساعت نُ . فيزيكى حذف شود  

 . مو خوابيد
   
 1991 مى  9                    1411 شوال 24       |   ارديبهشت 19شنبه  پنج

 
 و خـودش بـه      ي كويـت  هـا    براى مراجعت حزب اللهى    .هرى آمد م] رمحمدباق[آقاى   

مبلـغ   . اسـت  دولت كويت هنوز اجازه مراجعـت بـه آنهـا نـداده           .كويت استمداد كرد  
از منبـع  .  دادمچهل ميليون تومان براى كمك بـه نيازمنـدان مهـاجر ايرانـى از كويـت        

 .پرداخت دولت كويت است
 ،عـادلى ] محمد حسين [و  ] تصادي و دارايي  وزير امور اق  [ ،نوربخش] محسن[آقايان  

 به خاطر مصرف زيـاد در       ،براى توضيح مشكالت كمبود ارز     ،]يس بانك مركزي  ير[
] عليرضـا [آقاى  .  آمدند ها براى گرفتن سهميه سال جارى       سال گذشته و فشار دستگاه    

هاى خـارجى بـه        گزارش نحوه كمك    و آمد ]جمهور   رييس الملل  مشاور بين [ ،معيرى
 . ن را آوردآوارگا

ها فاطمـه و      عفت و والده و همشيره    .  رفتم كوپتر به سد لتيان     هلي پنج با عصر ساعت   
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هـوا  . آب در درياچه باال آمده و وضع خوبى دارد       . طاهره هم نزديك غروب رسيدند    
 امروز نوبت اقامه جمعه توسط مـن بـود       .نياز به استراحت دارم   .  مطبوع است  بسيارهم  

 .دمكه به ديگران محول كر
  

 1991 مى  10                    1411 شوال 25      | ارديبهشت    20 جمعه 
 
همـراه  . ها هم صبح آمدنـد      محسن و بچه  . ديشب فاطى و فائزه و مهدى رسيده بودند        

.  سوار قايق شديم و گشتى در اطـراف درياچـه سـد زديـم              ،جمعى از اعضاى خانواده   
 . رانندگى با ياسر بود

ياسـر  . ى كننـد  يزورآزمـا  خواسـتند بـراى انـداختن يكـديگر در آب         ياسر و مهدى    
رفـت  رانندگى را به محسن سپرد و به محض درگيرى در آب پرتاب شد و زير قايق                 

از آب  را او قايق پشت سر مـا  . ى از بدنش آسيب وارد كرديها و پروانه قايق به بخش   
 .  رفتندبه شهربا ماشين گرفت و زود به ساحل رساند و براى معالجه 

و باالخره  رفتند  همراه با محسن دنبال ياسر      .  نگران شد  ؛خبر به عفت هم رسيده بود     
هـا سـطحى اسـت و كوبيـدگى          زخـم .  بـسترى شـده    جمارانخبر دادند در بيمارستان     

سـر شـب شـام خـورديم و         . گذشـت   باالخره روز سختى با اوقات تلخى      .شديد است 
 . گفتند خوب است؛پرسى كردم ال از ياسر احو.نماز خوانديم و منزل آمديم

حـالش خـوب بـود و كمـى         . آخر شب با عفت در بيمارستان از ياسر عيادت كردم         
 .  تب داشت

 
 1991 مى  11                        1411 شوال 26      | ارديبهشت   21شنبه 

 
 .از ياسر احوالپرسى كرد و برگشت      .رفتبيمارستان  به  عفت   شش ونيم صبح     ساعت 

 آمـد و گفـت حـال ياسـر     هفت ساعت ،فاضل] ايرج[دكتر .  وضعش بهتر است گفت
خوب است و خداوند رحم كرده كه جراحت در نقطه حساس نزديـك بـه جراحـت                 

 . استفعلى وارد نشده
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اى را   خامنـه اهللا    يـت  آ ،و خبر داد كه قرار است امشب بعد از نمـاز مغـرب و عـشاء               ا 
در راه  .  اطمينـان داد كـه خطـرى نـدارد         .دعمل جراحى كنند و كيسه صفرا را بردارنـ        

احوالپرسـى  .  بيدارشـان كردنـد    .در حـال اسـتراحت بودنـد      . رفتمرهبري  دفتر به منزل    
 از قـول دكتـر فاضـل گفـتم كـه            .كردم و درباره عمل جراحى ايشان مذاكره كـرديم        

 راجع به مشكل بقيه موارد باقيمانده اصالحات ارضى كـه        .ريسك يك در هزار است    
 . مذاكره كرديم،ور مجمع تشخيص مصلحت استدر دست

جمهور و نماينده رهبـري       مشاور فرهنگي رييس  [،  اى  اژه]جواد[ آقاى   .به دفترم رفتم  
هاى امور دانشجويان خارج از       براى هزينه و   آمد   ]در امور دانشجويان خارج از كشور     

 .كمك گرفت هاى مورد حمايت در اصفهان كشور و براى خانواده
براى سفر بـه سـودان      و  آمد  ] وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي    [ ،خاتمى ]محمد[آقاى  

كيهـان از ايـشان و نـصب        موسـسه   اى به خاطر گرفتن       خامنهاهللا    يت از آ  .مشورت كرد 
بـه عنـوان مديرمـسئول      [،  نـصيرى ] مهـدي [بـا انتـصاب آقـاى        .گلـه داشـت   فرد ديگر   

 .  است آقاى خاتمى استعفا داده،]روزنامه كيهان
 كيفيـت و    ة راجع بـه حفاظـت و نيازهـا صـحبت كـرد و دربـار               . آمد آقاى موحدى 

] محمـود [آقـاى   .مـشورت نمـود    منتظـرى    يـت اهللا  كميت محافظت از ائمه جمعـه و آ       
 برنامه را تأييد    ؛ها مذاكره شد    آزادى گروگان كمك به    راجع به كيفيت     .واعظى آمد 

 . كردم
مـشكالت  . نـان آمدنـد  وزير اطالعات و مـديران و معاو   ،  ]آقاي علي فالحيان  [عصر  

 امـور خارجـه و كـشور گلـه     نرايـ  از عدم همكـارى وز   .كار و نيازها را مطرح كردند     
 . داشتند

سـاعتى بـا ايـشان     .رفـتم به بيمارستان قلب  ،اى براى حضور هنگام عمل آقاى خامنه  
نمـاز  .  بودنـد   كـامالً عـادى    1.روحيه خـوبى داشـتند    . مذاكره كردم  امور كشور    ةدربار

                                                 
پيش از بسترى شدن در بيمارستان توضيحاتى را در خصوص كسالتى كه منجر به رهبر معظم انقالب اسالمي،  - 1

دردى شدم كه از  ست كه از حدود بيست سال پيش من دچار دلقضيه اين ا«:  گفتندبسترى شدن در بيمارستان شد،
عشر  گفتند كه زخم اثنى كردم، گاهى مى به دكترها مراجعه مى. درد به صورت شديد ظاهر شد  به بعد، اين دل53سال 

   اولين بارى كه براى اين بيمارى به دكتر مراجعه كردم، در زندان. گفتند كه زخم معده است است، گاهى هم مى
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شـى و   يهوناظر ب . اق عمل رفتيم  تو با هم به ا      را با امامت ايشان خوانديم     مغرب و عشاء  
 . مكيسه صفرا بود  و سپس محتويات زدن بريدن و انجام عمل جراحى و بخيه

 بـه   . سـريع و آرام و مطمـئن       ؛فاضل با تيم جراحى خوب عمل كردنـد       ] ايرج[دكتر  
ه صفرا سياه رنگ بـود و        محتويات كيس   .خونريزى نداشت  خاطر استفاده از تيغ برقى    

 . داشتدانه درشت سنگ 
 كمى صبر كردم و بـه خـانواده   ،پس از عمل. احمدآقا و محمدى گلپايگانى آمدند   

 بـه پزشـكان گفـتم    .هـوش نيامـده بودنـد   ه هنوز ب . ايشان دلدارى دادم و به خانه آمدم      
ضـى  عفـت از حـال ياسـر را       . مي خورد يشام حاضر . سريعاً اطالعيه انجام عمل بدهند    

 . است
  

 1991 مى  12                     1411 شوال 27      |   ارديبهشت 22يكشنبه 
 
 ،هوشـيار بودنـد    .رفتمبه بيمارستان قلب    اى    خامنهاهللا    يت براى عيادت آ   ،در راه دفترم   

درد گفتند گاه به گاه  .  احوالپرسى كردم  ،اى بيدار شدند     لحظه .ولى معموالً در خواب   
 .گويند طبيعى است  دكترها مى كهشود عارض مىشديد 

                                                                                                                   
در اين ماه . كردم اين روند از آن زمان بود و من هم مالحظات مربوط به همين زخم دستگاه گوارشى را مى .بود

درپى دردهاى شديد گرفت، كه آخرين بار آن روز پايانى ماه رمضان، مصادف با شب عيد  چند بار تقريباً به طور پى
وقتى كه معاينات دقيقى به عمل .  اين درد را آرام كردندهاى قوى درد شديدى گرفت، و دكترها با مسكن. فطر بود

 - كند هاى قبلى را هم نفى نمى البته اين، آن تشخيص.  صفراست آوردند، معلوم شد كه اين درد مربوط به سنگ كيسه

  همين مسألهير فشار قرار داده،  ليكن آن چيزى كه فعالً من را زياد ز-يعنى مثالً دستگاه گوارش هم آفاتى داشته باشد 
 صفراست؛ به طورى كه من نتوانستم به نماز بيايم و جناب آقاى هاشمى هم در نماز گفتند كه من كسالت  سنگ كيسه
حالى شديدى را  درد شديدى بود كه دنبال خودش ضعف و بى. ى نبودا العاده همين درد بود، كسالت فوقدارم؛ منتها 

خواستم عمل  زودتر هم مى. ى نيست، جز اينكه عمل جراحى انجام بشودا چارهآورد و باالخره دكترها گفتند  هم مى
كنم، ولى يك مقدار به خاطر همين سفر جناب آقاى هاشمى به خارج بود، كه منتظر بودم ايشان بروند و برگردند، بعد 

مدت انجام  در كوتاهعمل كه . شاءاللَّه در همين ساعات آينده عمل جراحى انجام بشود حاال قرار است كه ان. عمل كنم
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، : منبع» .گيرد، منتها به من گفتند كه حدود دو روز در بيمارستان باشم مى

 .1370آرشيو بيانات 
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پدافند شيميايي،  [= ر  .م. گزارش صنايع ش   .عباسپور آمد مجيد  دكتر  . به دفترم رفتم  
، تركـان ] اكبـر [آقـاى   . استمداد كرد  را داد و براى اعتبار بيشتر     ] راديواكتيوميكربي و   

مـان از آلمـان و       طالبـات  گزارش وضـع م    . آمد ]وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح     [
 .دادرا انگلستان بابت قراردادهاى نظامى معلق شده 

در مـورد   . در حضور مـن تـشكيل شـد       ] تهران[مترو  ] شركت[عمومي  جلسه مجمع   
بـه خـاطر    مقرر شـد    . مذاكره شد مورد نياز   ثابت  ها و تجهيزات      خريد و ساخت واگن   

 نيز بـراى     و اند  كت نكرده  مترو كه در مناقصه شر      تجهيزات منابع جديد ساخت  وجود  
 .پيدا كردن منبع ارزانتر پيگيرى شود

گـزارش ادغـام نيروهـاى انتظـامى در         . دولت شـركت كـردم    جلسه هيأت   عصر در   
اى روى صـندلى نشـسته         خامنـه  يـت اهللا  آ. سپس به بيمارسـتان قلـب رفـتم       . دستور بود 

 ،مبـردارى شـد  فيل] تلويزيـون [ بـراى خبـر  ، كـرديم    در حالى كه احوالپرسى مى     .بودند
 دستور دادم اعـالم مراسـم شـكرگزارى         ؛ندا  شان رو به بهبود است و اطباء راضي        حال

 .فردا بشود براى پس

*�+��	,-.�	�/��	� �01
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 ولـى هنـوز در      ،گفتنـد حـال ياسـر خـوب شـده         . ها جمـع بودنـد      بچه. به خانه آمدم  
همـشيره طيبـه و     . اى دربـاره تـيمم پرسـيد        لهأ مـس  .تلفنى صحبت كرد  . بيمارستان است 

 . عفت هم آخر شب رفته بود. رفتند عيادت ياسربه . اند عازم سوريه. دندبستگان آم
  

 1991 مى  13                    1411 شوال 28     | ارديبهشت   23 دوشنبه 
 
 .شـان رو بـه بهبـودى اسـت          حـال  ،اى احوالپرسى كردم     خامنه يت اهللا در راه دفتر از آ     

مطابق معمول چنـد تـذكر دربـاره گرانـى          و  شيبانى آمد   ] عباس[دكتر  ه صبح   نُساعت  
هاى مهاجر بـه گنبـد         از نيازهاى سيستانى   .آقاى اربابى فر نماينده مجلس آمد     . داد... و

 .ها انتقاد كرد گفت و كمك گرفت و از راديكال
ها و شهردارى تهران انتقـاد داشـت و     آقاى علوى نماينده گرگان آمد و از راديكال       

هـادى غفـارى   . و تقاضاى سفر من را داشتمك خواست كبراى امور حوزه انتخابيه  
 .اسـتمداد كـرد    گزارش سفر به سودان را داد و براى سودان و براى بنياد الهادى               .آمد

 .ها انتقاد كردم از مواضع نادرست راديكال
 براى جنگ زدگـان كمـك گرفـت و      . نماينده خرمشهر آمد   ،يونس محمدى آقاي  

 خواسـتار بنـدر آزاد شـدن        .ى داشت ياهپيشنهاد.. .شير و  ل خرمشهر و بهمن   يبراى مسا 
 براى تسريع در ساخت سد رودسـر و     .آقاى رهبرى نماينده رودسر آمد    . بودخرمشهر  

 روستاهاى املش و اشكور استمداد كرد و مراتب رضـايت چايكـاران را از               يها  جاده
 . باال بردن قيمت خريد برگ سبز چاى گفت

 آقـاى   .رى كرمان آمدند و نيازهاى خود را گفتند       آقايان فالح و عليزاده از دادگست     
تحـت تـأثير فـشارهاى جنـاح     ] يهييس قوه قضا ير[ ،يزدى] محمد[فالح از اينكه آقاى     

گيرى است و حاضر       آماده كناره  ؛ شكايت داشت  ،خواهد او را منتقل كند       مى ،راست
 .به انتقال نيست
ل خـارجى   ي مـسا  ة دربار .ست عازم استراليا ا   .آمد] وزير امور خارجه  [ ،دكتر واليتى 
، در  از حفاظـت اطالعـات سـپاه   .عصر شوراى اقتـصاد جلـسه داشـت   . مذاكره كرديم 

شـان رو بـه       حـال  .زدمرهبـري    سرى به    ،در راه خانه  . آمدند  محافظان ارتباط با مسايل  
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هـا     بـراى اينكـه اينجـا مالقـات        ،بناست چند روزى در بيمارستان بمانند     . بهبودى است 
 . را تماشا كردمينه يآر خانه سريال د. تر است آسان

 
 1991 مى  14                     1411 شوال 29     | ارديبهشت   24شنبه  سه

 
بـا كـم    اى روى تخـت        خامنـه  آيـت اهللا  .  سرى به بيمارستان قلـب زدم      ،در مسير صبح  
بـه  . م بهبـودى ظـاهر بـود      يـ  عال . خاويار و پنير   :مشغول صرف صبحانه بودند    ،ىياشتها

اخـتالف نظـر درخـصوص كيفيـت     .  وزراى راه و صـنايع سـنگين آمدنـد   .فترم رفتم د
آقايـان نـوربخش،    . ها داشتند كه پس از مذاكره طـوالنى برطـرف شـد             كاميون زيعتو

 برنامه مراجعت ايرانيان خارج از كشور كـه         ة دربار .آمدند... خرازى و ]كمال[عادلى،  
 .گيرى شد ه و تصميم مذاكر،در جلسه آنها در آمريكا مقرر شده بود

عصر براى شركت در جلسه شكرگزارى براى سالمتى رهبرى كه از سـوى دولـت               
مردم خيلـى پرشـور ابـراز احـساسات          .مدرسه شهيد مطهرى رفتم   به   ،برگزار شده بود  

 .فلسفى را قطع كردند]محمدتقي[كردند و سخنان آقاى 
هـاى امنـاء     بررسـى اعـضاى هيـأت     . شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت          

ها و اصـول حـاكم بـر سياسـت فرهنگـى و بـى نظمـى دانـشجويان راديكـال                       دانشگاه
بـراى شـام و خـواب بـه         . دانشكده پزشكى اصفهان در مقابل مديريت در دستور بـود         

 .  حالش خوب است ولى بسترى است؛ياسر از بيمارستان به خانه آمده. خانه آمدم
  

 1991 مى  15                  1411ل  شوا30     | ارديبهشت   25چهارشنبه 
 
 و قـرار اسـت       هـستند   راهه  ب رو. در بيمارستان از رهبرى عيادت كردم     منزل،  در مسير    

. به دفترم رفتم . برند  از بروز نفخ پس از غذا خوردن رنج مى        .  منتقل شوند  منزلفردا به   
 صــحبت ؛نــدگــزارش دادنــد و نيازهــا را گفت. مــديران دانــشگاه آزاد اســالمى آمدنــد
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 1.آميز نمودم تشويق
ميـرزاده  ] حميـد [آقـاى    .آمد زورق براى عقد ازدواج   ] محمد حسن [بستگان آقاى   

استانداران گيالن و زنجـان و    .آمد... براى امور جارى و گزارش اقدامات در فارس و        
و طـرح  زده  يس بانك مركزى براى گزارش بازسـازى منـاطق زلزلـه   يوزير كشور و ر 
در بخـش وام و ارز مـشكالتى        .  پيشرفت كار خـوب اسـت      ؛آمدند تنيازها و مشكال  

 .داشتند كه راه حل آنها مشخص شد
تكميـل مـصوبه واگـذارى      ةبحث دربار . هيأت دولت شركت كردم   جلسه  عصر در   

 . بودها كميسيونهاي  كارخانجات دولتى به بخش خصوصى و تصويب گزارش
 از اينكه مـن در    .جلسه داشت شب شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز در دفترم         

 ضـمن اينكـه از تعريـف از         . گله داشتند  ،فعال نيست  روحانيت   ام جامعه   مصاحبه گفته 
ل مرجعيـت و انتخابـات آينـده        ي جانـشين دبيركـل و مـسا       ةدربار. سوابق راضى بودند  

 .  دير وقت به خانه آمدم، پس از شام.بحث شد
 

 1991 مى  16                   1411 ذيقعده 1      | ارديبهشت  26شنبه   پنج
 

بازديـدمان   .رفتيمهمراه مهدى به مركز تحقيقات مخابرات        ،ساعت هشت و نيم صبح    
هاى تحقيقاتى متعـددى بازديـد         از پروژه  . ابتدا توجيه كلى نمودند    .طول كشيد تا ظهر   
  ،مصاحبهبعد از . كه جالب بودرا ديديم سپس نمايشگاه مصنوعات مربوطه . كرديم

                                                 
 اتفاق  در دانشگاه آزاد اسالميسال 10 ظرف كه توجهى قابلموضوع «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 .بكنيم ايجاد مردمو  كشور بودجه دوش بر مشكلى اينكه بدون ،داريم آموزش تحت دانشجو هزار 300 مسالا ما، افتاد
 كه شد مى ديگرى چيزهاى صرف ،شد نمى راه اين صرف اگر كهاستفاده كرديم  جامعه داخل موجود امكانات از

 هميشه كه عالقمندى همه آن با كه كشورى در .است توجه قابل خيلى رقم اين. باشد هم زا مشكل گاهى بود ممكن
اين  البته .نكرده بود پيدا تحققاما داشتند امكان و نياز و استعداد همه اين مردم گذشته، در .بكند رشد دانشگاه ،بوده
 هم را آنها كه شد شروع هم ديگرى كارهاى ،شما تجربه از استفاده با و شما كنار در .نيست هم شما به منحصركار 
 ولى. بود خوبى كارهاى هم آن كه كردند شروع و كردند توجه هم ديگران. بكنيم حساب حركت همين يجنتا از بايد
هاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد » .است جالبى حركت يك ،اسالمى آزاد دانشگاه هماهنگ حركت اين

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنراني
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 . رفتمو به دفتر 1كردمصحبت كوتاهى براى كاركنان 
دو فـيلم از    . آمدنـد   خـانواده بـراى تماشـاى فـيلم        .آمـد عصر سلمانى براى اصـالح      

 عـشق و    :شـود   مخملباف نمايش داده شد كه جواز نمايش بـه آنهـا داده نمـى             ]محسن[
 سخت مورد اعتراض مـردم مـذهبى        ،هبعد از نمايش در جشنوار    . هاى زاينده رود   شب

 . گرچه مضامين بد نيست؛  استها قرار گرفته و رسانه
از يك حركت ضد صدام در داخل ارتش عراق         . پورمحمدى آمد ] مصطفي[آقاى  

فـر در     قربـانى ] منـوچهر [داللى جديد   درباره   داد و    گزارش،  كه در حال تكوين است    
كـه در مـورد دوم گفـتم        البي گفـت    مطـ  مـا از آمريكـا       اتهـا و مطالبـ      مورد گروگان 

 .مذاكره قطع شود و در مورد اول گفتم پيگيرى كنند
 .انـد   امـروز از بيمارسـتان بـه منـزل رفتـه          . رفـتم  اى   خامنـه  اهللا يتسرشب به عيادت آ   

 اطـالع  ،]جمهـور  دفتـررييس   رييس[،  آقاى ميرمحمدى . شان خوب است و راضى     حال
.  اسـت  شـان آسـيب ديـده       و دسـت   اند  هورد منتظرى ديشب به زمين خ     اهللا  يتداد كه آ  

امـروز و ديـروز در تهـران بـاران خـوبى باريـده كـه مايـه                   .بـرود گفتم بـراى عيـادت      
 . خوشحالى است

 
 

                                                 
 ارتباطات و مخابرات بخش كشور، توسعه و استقالل مهم هاى پايه از يكى«: ي آمده استدر بخشي از اين سخنران - 1
 بودند، گرفته نظر در قسمتى از بازديد براى را خوبى نسبتاً فرصت امروز. است الكترونيكى صنايع تر وسيع طور به و

 كارشان، اهميت و توجه اشتياق، عالقه، با نيروها كردم، درك من كه قدرى آن تا ديدم تحقيقات مركز در كه آنچه
 هم مولد و سازنده نيروهاى ديدم، نمايشگاه در كه آنچه .برداشتند را مهمى خيلى هاى گام و كردند كار خوب خيلى
 و مخابرات و تلگراف و پست وزارت طريق از هم خوبى پشتيبانى و اند هكرد برقرار تحقيقات مركز با خوبى ارتباط
 به كنند مى كار اينجا كه هم نيروهايى .است جدى بخش ايناز  حمايت ،كشور سياست در تحقيقاً. شوند مى تلفن

 گذارانسرمايه و گران صنعت كه بكنم تأكيد و استفاده فرصت اين از خواهم مى من. دارند توجه كارشان اهميت
 را ها فرصت از استفاده هم ،كندمى نزديك را ها راه هم بخش اين چون ؛بدهند زيادى بهاى بخش اين به كشورمان

 در و خاطر آرامش انرژى، مصارف وقت، در فراوانى هاىجويىصرفه هم .بكند تسهيل ما براى تواندمى خوب خيلى
 از باشد، كرده پيشرفت ارتباطاتش در و مخابرات در كه كشورى هر امروز. بكند ايجاد تواندمى كلى طور به زندگى
 ».هستيم بخش اين تقويت دنبال قطعاً ما ها بخش بقيه در و است جلو بلندى هاى گام ديگران

 

←رجوع كنيد 

1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانينجاني، هاشمي رفس« كتاب 
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 1991 مى  17                     1411 ذيقعده 2      | ارديبهشت  27 جمعه  
 
و ن آمـد    محـس .  سـپري شـد    بـا اسـتراحت و مطالعـه و مالقـات         وقـتم   . در خانه بـودم    

هـا را خيلـى دوسـت و           پاكـستانى  .گزارشى از سفر به پاكستان همـراه وزيـر نفـت داد           
 . استمند به توسعه روابط با ايران ديده تحت تأثير انقالب و عالقه

احمـر بـراى      گزارش عملكرد هالل  و  آمد  ] دستجردي[وحيد  ] اهللا  سيف[عصر دكتر   
و م مقـام بنيـاد شـهيد آمـد          ئ قـا  ،رحيميـان ] دحسنممح[آقاى  . آوارگان عراقى را داد   

هـاى   براى گرفتن پنج ميليارد تومان وام از سازمان تأمين اجتماعى براى سـاخت خانـه    
 راجـع بـه متـرو       .آمد] مرعشي[اد  شفر. و گزارشى از كار داد    استمداد كرد   بنياد شهيد   

 . پيغامى از پدرشان آوردند،معاديخواه] عبدالمجيد[آقاي هاى   بچه.حرف داشت
 فـاطى بـراى شـروع كـار دفتـر امـور زنـان و ايجـاد                  .ياسر رو به بهبودى اسـت     حال  

 .المللى براى خدمات زنان استمداد كرد نمايشگاه بين
  

 1991 مى  18                       1411 ذيقعده 3     | ارديبهشت   28 شنبه  
 

كـستان  قـوى رهبـر شـيعيان پا      نسـاجد   سـيد   آقاى  . به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم     
له اليحــه شــريعت گفــت و بــراى أمقــدارى از اوضــاع پاكــستان و شــيعه و مــس. آمــد

 .تشكيالت سياسى و فرهنگى شيعه در پاكستان استمداد كرد
 عازم سفر بـه آمريكـاى جنـوبى         .آمد] وزير بازرگاني [ ،وهاجى] عبدالحسين[آقاى  
 .صناف را داداق بازرگانى و ات مشورت و نظرخواهى كرد و گزارش انتخابات ا؛است

 .انـد    براى شركت در نمايشگاه كتاب آمده      ؛آمدند هنرمندان فلسطينى  و   شعرا و ادبا  
 .و چنـد كتـاب هديـه نمودنـد        تعريـف كردنـد     مقدارى از جمهورى اسالمى و از من        

حبيبى بـراى  ]حسن[دكتر  .اى دادم   شان نمودم و هديه    تشويق. براى آنها صحبت كردم   
 .آمد امور جارى

ــاي غ[عــصر  ــران[شــهردار  ،]المحــسين كرباســچيآق ــديران شــهردارى و ] ته و م
 . جالب است؛آباد را توضيح دادند هاى قلعه مرغى و عباس مشاوران آمدند و پروژه
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له أ مـس ةدربار.  استشان خيلى بهتر شده حال. رفتيم منزل رهبرىبه شب با احمدآقا  
 . مراجعت ايرانيان خارج از كشور مذاكره شد

 
 1991 مى  19                    1411 ذيقعده 4      | ارديبهشت  29يكشنبه   
 
هـاى دولـت تـشكر         از سياسـت   آنهـا . داق بازرگانى و صنايع و معادن آمدن      تاعضاى ا  

اظهـار   ،كردند و قول پشتيبانى و اطاعت دادند و از فشارى كه مجلس عليه آنهـا دارد               
و خواستم كه براى تجارت خـارجى و كنتـرل          برايشان صحبت كردم    . نگرانى كردند 

 . تر باشند اصناف و كسبه فعال
آقـاى   .ه دادينظراتى در مورد اوضاع منطقه اراو الريجانى آمد ] محمد جواد[آقاى  

اظهـار   از مصوبه كميسيون مجلـس درخـصوص منـاطق آزاد            ؛محلوجى آمد ] حسين[
ى را داد و از وور گــزارش ســفر بــه شــ.مهــاجرى آمــد] مــسيح[ آقــاى .نگرانــى كــرد

 هاى شوروى به ايران و انقالب و ميل به  هاى مسلمان جمهورى مندى توده عالقه
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 الفبـاي  در مقابـل روشـنفكران كـه تمايـل بـه             ،هاى آذربايجان   الفباى عربى در توده   
 »جهـان اسـالم   « و   »سـالم «هـاى      و اجازه خواست كه عليه روزنامـه       ، گفت التين دارند 

 .ركه شود كه گفتم با نصيحت باشد و نه پرخاشوارد مع
 نمـاز و    ؛مـان بودنـد    عصر دولت جلسه داشت و شب معاونان وزرا در باشگاه مهمان          

 .دير وقت به خانه آمدم.  جلسه خوبى بود.صحبت و جواب سئواالت و شام
  

 1991 مى  20                    1411 ذيقعده 5     | ارديبهشت   30 دوشنبه 
 
ها را خوانـدم و كارهـاى مانـده از            گزارش. به دفترم رسيدم  عت هشت و نيم صبح      سا 

هـا   بـراى بيمارسـتان   و  آمد  ] نماينده تهران [ ،شيبانى] عباس[دكتر  . ديروز را انجام دادم   
 براى اروندكنار كمك خواست و عليـه        .انصارى نماينده آبادان آمد   . كمك خواست 

 كمـك   ؛انتقـاد داشـت    فرماندار آبادان همچنين  آقاى رشيديان نماينده ديگر آبادان و       
 براى عمـران بنـدر و تقويـت         . نماينده بندر انزلى آمد    ،موشح]سيد خليل [آقاى  . كردم
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 .ها انتقاد داشت  از راديكال؛استمداد كردتوريسم براى شهر 
براى عمران زابـل و راه انـداختن سـازمان عمـران            . آقاى شهركى نماينده زابل آمد    

آقـاى  . د كرد و براى ساخت دانـشگاه پيـام نـور زابـل كمـك گرفـت                سيستان استمدا 
هــاى دولــت تمجيــد كــرد و بــراى عمــران  از سياســت. قريــشى نماينــده خمــين آمــد
 .  كمك مختصرى براى ازدواج پسرش دادم.روستاهاى خمين استمداد كرد

معاون رييس جمهور و دبيركل سازمان امـور اداري و          [،  رضوى]سيد منصور [آقاى  
 بــراى كارهـــاى ادارى دربـــاره تــأمين اجتمـــاعى و همـــاهنگى   . آمـــد]امياســتخد 

 . مذاكره شد... هاى صنعتى و وزارتخانه
گـزارش عملكـرد دادنـد و       . آمدند] سازندگي[جمعى از صيادان همراه وزير جهاد       

 ظهـر ياسـر بـراى اسـتفاده از     1.شـان نمـودم    صـحبت كـردم و تـشويق     ؛نيازها را گفتند  
  اعصاب پايش كه در اثر ضربه حادثه قايق كم تحرك شده           جكوزى براى نرم كردن   

 . آمد
تـصويب مجمـع بنـدر آزاد قـشم و        . شوراى اقتـصاد شـركت كـردم      جلسه  عصر در   

] عليرضـا [ آقايـان    ،نزديك غروب . در دستور بود  ... ل آب بها و قيمت گوشت و      يمسا
لمـان بـه    كمـك آ  مقـدار    ةبراى مذاكره دربـار   ] وزير كشور [نورى  ] عبداهللا[معيرى و   
 يكهـزار   ، پـرواز  124 با    كه نامه صدر اعظم آلمان رسيده و ادعا دارد        .آمدندآوارگان  

كمك كـه سفيرشـان از داخـل        تن   عالوه بر هفتصد     ،اند  و ششصد تن كمك فرستاده    
 قرار شـد بـراى      ؛آمار وزارت كشور ما خيلى كمتر از اينهاست       . استايران تهيه كرده    
] وزيـر كـار و امـور اجتمـاعي        [ ،كمـالى ] حـسين [ آقاى   .پيگيرى شود كشف حقيقت   

                                                 
 انقالب، از بعد چه و انقالب از قبل چه حال، به تا كه است اين مسلم قدر«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 با كه ست،ما نشده فتح كامالً قلمروهاى از دريا و ايم نرسيده مطلوب نقطه به دريا از استفاده و صيادى مورد در ما

 بهاى مان آينده در بايد ما قطعاً و شود محسوب ها خسارت وجز بايد اين، داريم جنوب و شمال در كه طوالنى سواحل
سازندگي جهاد  به را شيالت كه افتاديم فكر به پيش سال دو يكى دليل همين به. بدهيم را دريا از گيرى بهره به بيشترى
 ها جهادى ،داشتيم مشكلى جا هر و بود كشور مشكالت حالل جا همه ،نقالبا از بعد دوران در جهاد چون. بدهيم
 اين روزى اينكه به داريم زيادى اميد. جنگ مهندسى كارهاى و سنگرها زدن براى جنگ در حتى كردند، حل آمدند،
نجاني، هاشمي رفس« كتاب ←رجوع كنيد » .بكنيم جبران بتوانيم جهادمان فعال مديران دست با را ماندگى عقب

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنراني
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 . به خانه رسيدم .كارهاي وزارت كار مذاكره شدبراى . دآم
 
 1991 مى  21                    1411 ذيقعده 6      | ارديبهشت  31شنبه   سه

  
 يهبـه پـارك جمـشيد     بـراى بررسـى وضـع عمـومى منطقـه           صبح،  ساعت هشت و نيم     

 حفاظت اين پارك را ممنوع الـورود كـرد         ، به جماران آمدند   از زمانى كه امام    ؛رفتيم
 ســپاه .در اختيـار مــردم بگــذارد و خواهـد آن را تعميــر كننــد   و اخيـراً شــهردارى مــى 

سخنرانى . كوپتر به مرقد امام رفتيم     با هلي  .كنند  مخالف است و جوسازى مى    حفاظت  
 .رها را انجام دادم و به دفترم برگشتم و كا1افتتاحيه كنگره حج را انجام دادم

و كمـك خواسـت     ارى سالگرد شهداى حزب     گزبراى بر . همسر شهيد بهشتى آمد   
 .ازدواج دختـرش كمكـى نمـودم      بـراي   . مـشورت كـرد   براى فروش و تعويض خانـه       

له أ انتخابـات آينـده، مـس      ةدربـار . قـم آمدنـد   ] حوزه علميه [مدرسين   جامعه] مسئولين[
 ناهـار را    . مطـالبى مطـرح كردنـد      ،و نـشريات  بندبارى در موسـيقى و فـيلم          عراق و بى  

 .  عزاى عمومى صحبت كردمةاى دربار  خامنهآيت اهللاتلفنى با . ماندند
 گـزارش سـفر بـه عربـستان و مـذاكره بـا              .عصر آقاى سـيد عبـدالعزيز حكـيم آمـد         

ها  براى جايگزينى معارضـين        معتقد بود سعودى  . ها درباره آينده عراق را داد       سعودى
 . و برنامه عملى را توضيح داداند  آمادهم به جاى صدا

 افغانـستان و    ة دربـار  .يس جمهور پاكستان آمـد    يفرستاده ويژه ر  ،  ]آقاي اكرم زكي  [
تـا شـب كارهـاى دفتـر را انجـام دادم و خـسته               . جانبه مذاكره شد   و روابط دو   كشمير

                                                 
 حج باشركت مسئولين سياسي، نظامي، ميهمانان خارجي، مديران و روحانيون كاروان ها،  كنگره سراسري- 1

آقاي هاشمي در . برگزار شده بود) ره(بازرسين، اعضاي ستاد و هيات پزشكي حج، در كنار مرقد مطهر امام خميني
عرضه اسالم ناب و خالص كار آساني نيست  و مسئوليت دشوراي است و «: اني افتتاحييه اين كنگره گفتسخنر

مان را نشناسيم، پديده اي ناشناخته را نمي توانيم معرفي  شناخت اسالم ناب و ايمان بسيار مهم است و ما اگر اسالم
ما در مقطعي .  در معرض قضاوت جهانيان قرار دهيمبا اوهام و خيال و لفاظي نمي توان حقيقتي بسيار مهم را. كنيم

اگر ما اسالم خالص را . هستيم كه بايد اسالم را از موضع شناخت درست و اطمينان به راه خود، در دنيا معرفي كنيم
د حجاج ايراني باي. بتوانيم در دنيا عرضه كنيم، گوش هاي فراواني براي شنيدن و قلب هاي فراواني براي پذيرش داريم

 » .به گونه اي عمل كنند كه اهداف امام در حج حفظ شود
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رج  براي امور اقتصادي و مراجعت ايرانيـان از خـا  .نوربخش آمد] محسن[ دكتر  .شدم
 .صحبت داشت

را راجـع بـه زنـدگى خـودم         ] چاپ پاريس [ ،لوموند] روزنامه[نوشته  .  به خانه آمدم  
 . ها جالب و سرگرمى است  براى بچه؛آوردم
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 1991 مى  22                         1411 ذيقعده 7      | خرداد  1چهارشنبه 
 
 در اثـر    ،]هنـد سـابق   نخـست وزيـر     [،1 خبر رسيد كـه راجيوگانـدى      وقتديشب آخر    

 فرار كـرده  هم  جمهور اتيوپى    يسي ر ،ماريام]منگيستو هايله [انفجار بمبى كشته شده و      
 .است
يس دولـت  يـ  ر،مجددى]اهللا صبغت[آقاي  . به دفترم رسيدم  عت هشت و نيم صبح      سا

 بـــا ؛ افغانـــستان بـــا جمعـــى ديگـــر آمدنـــد]ائـــتالف هفتگانـــه مجاهـــدين[موقـــت
رهبـر  [سـياف،   ] عبدالرسـول [ و   ]رهبـر حـزب اسـالمي افغانـستان       [،  حكمتيار]گلبدين[

. كنـد   ا حمايـت مـى    و پاكستان از آنهـ    است   اختالف پيدا كرده     ،]حزب اتحاد اسالمي  
 . به اكثريت برسندآنها  مقابل  درپيشنهاد اتحاد با احزاب شيعه را دارند كه

عليــه را  حمــالت شــديدى ،مــرز ايــران خبــر دادنــد كــه رژيــم كابــل در ايالــت هــم
ــاره و احتمــال مــىاســت كــرده  مجاهــدين شــروع ــه كمــك   دهــد طي هــاى روســى ب

اين مـساله   دهند     ترجيح مى  ؛مده باشند  آ ]رييس جمهور افغانستان  [،  ]اهللا[نجيب]محمد[
 .حل سياسى ختم شود راهيك با 

 ةدربار. شوراى عالى ادارى جلسه داشت     . انجام دادم  »اروندرود« دربارةاى    مصاحبه
ــتأســيس مجم ــتان  عت ــاى ادارى در اس ــا بحــث شــد  ه ــهه ــد ك ــام مان ــه .  ناتم ــاي ب آق

ــد[ ــرزاده]حمي ــور  [، مي ــيس جمه ــي ري ــاون اجراي ــراى ب ،]مع ــتم ب ــع   گف ــى وض ررس
 .سفر كندكشور به غرب  ]عراقي[گانآوار

 ازگزارش بازرسى   و آمد   ]هاشمي، رييس دفتر بازرسي رييس جمهور     [عصر محسن 
آهـن اولويـت داده شـود و     معتقد است كه بايد به توسعه خطوط راه    .داد... راه آهن و  

  و آمـد  ]وزيـر امورخارجـه   [،  دكتر واليتـى  . از امكانات موجود هم بهينه استفاده شود      
 . مالزى، استراليا و زالندنو را دادكشورهاي گزارش سفر به 

داشتامروز  جلسه  دولت  عنوان مركز »لواسانات«تعيين  ة بحث دربار.هيأت  به    
                                                 

وزير هند بود، در جريان   نخست1989 تا 1984هاي   ساله، رهبر حزب كنگره، كه در خالل  سال46 راجيو گاندي، - 1
زير مادر وي، خانم اينديرا گاندي، نخست و. انفجار بمب در يك ميتينگ انتخاباتي، در جنوب اين كشور به قتل رسيد

 . توسط عناصر افراطي ترور شد و به قتل رسيد1984وقت هند نيز در سال 
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 بيشتر  ؛ ادامه يابد  يقرار شد بررسى براى كاربر    . تصويب نشد كه  سياسى كشور بود    
 پايتخـت  بـه جـاى انتقـال        ،تهـران شهر  ر  طرفدار اصالح ساختا  ،  ]اعضاي هيات دولت  [

 .بودند
 معلوم شد ضمن صحبت امـروز بـراى         ؛اى تلفنى احوالپرسى كردم     خامنهاهللا    يتاز آ 
سـاعت نُـه و     .  توصيه به احتيـاط نمـودم      ؛اند   دچار ضعف شديد شده    ، بعثه حج  ياعضا

 . به خانه آمدمنيم شب
  

 1991 مى  23                          1411 ذيقعده 8      | خرداد  2شنبه   پنج
 
آقايـان  [. م كارهاى عقب مانده را انجام داد      .به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم صبح       

 همـراه   ، وزراى مشاور درا مور خارجه تركيه و پاكـستان         ،]وانشين چلبي و اكرم زكي    
 ، بعد از مـذاكرات    ؛اكو آمدند ]سازمان[مسئوالن  همچنين  مان و   نرايدكتر واليتى و سف   

 ل معلـو ،تفاهم نامه جديد را در حضور من امضاء كردند و گفتند اين پيشرفت خـوب    

7�8�9����2�+:��; �<���	�3=8��4�56 �
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نامـه،   مدر تفـاه  .  اسـت  ]نخـست وزيـر تركيـه     [،اوزال] تورگـوت [آقـاي   تفاهم مـن و     
 مالقـات سـران سـه كـشور در تهـران      ،هـاى ترجيحـى    تعرفـه  ،تأسيس بانك مـشترك   

 .گنجانده شده بود
 اجـراى   ةمـشكل ادامـ   در ايـن جلـسه،      . جلسه داشت نظام  جمع تشخيص مصلحت    م

 ، صـدا وسـيما    ر بـ  ترابحـث شـوراى نظـ     همچنـين   . قانون اصالحات ارضى رفـع شـد      
 مورد بحـث قـرار گرفـت و         ، كه مورد اعتراض شوراى نگهبان است      ،مصوب مجلس 

 .ناتمام ماند
گزارش پيـشرفت تأسـيس كارخانـه سـاخت         . آمد  1حبيبى]شفيقه[عصر خانم دكتر    

تلفنـى گفـت كـه در        ،]وزيـر كـشور   [،  نورى]عبداهللا[آقاى  .  داد احمر را   رنگ هالل س 
دهـد كـه       تحقيقات نشان مـى    ،]ي بشردوستانه به آوارگان كرد عراقي     [ها  له كمك أمس

 .تر است ها به حقيقت نزديك اظهارات آلمانى
 را بـراى    ]معـاون حقـوقي و پارلمـاني ريـيس جمهـور          [،  مهـاجرانى ]اهللاءعطـا [ آقاى  

  . فرستادم]نخست وزير فقيد هند[،  جسد راجيوگاندىندنسوزاشركت در مراسم 
 پيش از غروب رسـيدم و       ؛كارها را انجام دادم و به خانه آمدم       هفت و نيم    تا ساعت   

 . كردمروي پيادهقدرى در حياط 
  

 1991 مى  24                               1411 ذيقعده 9     | خرداد   3جمعه 
 

بـراى اقامـه جمعـه بـه دانـشگاه          . كـردم    در خانه مطالعه مى    يمساعت يازده ون  تا  امروز  
ل ي بـه مـسا    ،فـتح خرمـشهر   سالگرد  خطبه اول را به مناسبت سوم خرداد و         . تهران رفتم 

ــصاص دادم    ــى اخت ــه جنــگ در وضــع فعل ــوط ب ــين از  .جنــگ و مخــارج مرب همچن
  در ،خبـر رسـيد كـه هواپيمـاى حامـل كمـك آلمـان              2.هـا انتقـاد كـردم       افكنـي   تفرقه

                                                 
 سرپرست مركز فوريت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي  رهيده، همسر دكتر حسن حبيبي،فيقهشدكتر  خانم - 1

 .احمر بود جمعيت هالل

ازسازي كشور و اجراي سريع آقاي هاشمي در خطبه اول، دربارة اهميت فتح خرمشهر و ضرورت توجه جدي به ب - 2
 در خطبه دوم نيز خطيب. هاي بازسازي به نمازگزاران ارايه داد هاي سازندگي سخن گفت و گزارشي از هزينه برنامه
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 . عصر جمعى از بستگان آمدند. است سقوط كرده ،]كرمانشاه[=باختران
 

 1991 مى  25                              1411 ذيقعده 10     | خرداد   4شنبه 
 
جنتـى،  ]احمـد [ آقايـان    ،)ع( اهل بيـت   ]جهاني [ شوراى عالى مجمع   يجمعى از اعضا   
  وحكــيم آمدنــد] دباقرمحمــ[تــسخيرى و ] محمــدعلي[شبــسترى، ] محــسن مجتهــد[

 در مورد حمايت از شيعيان عراق و جلوگيرى از تخريـب            .ها دادند   توضيحى از برنامه  
 قرار شد تحرك بيـشترى      ؛ داشتند هايي پيشنهاد ،ها  مراكز شيعه در عراق به دست بعثى      

 از برنامه سركوب مجاهدان عراقى در هـور اظهـار نگرانـى         ،آقاى حكيم . داشته باشيم 
 .كرد

 بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب           ،]گلپايگـاني [هاشـمى ] يد محمدرضا س[دكتر  
افكنى تـشكر كـرد      از اظهارات ديروز من درخصوص محكوميت تفرقه      . آمد فرهنگى
سـتارى  ] منـصور [ تيمـسار    . اسـت   در جوامع دانـشگاهى تـأثير خـوبى داشـته          ،و گفت 

ر تـشكر كـرد و    نيز تلفنى اظها]نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي  [=فرمانده نهاجا 
 . از تأثير جدى آن در نيروهاى مسلح گفت

ة  بـراى امـور جـارى آمـد و دربـار           ]معاون اول رييس جمهور   [،  حبيبى]حسن[دكتر  
 .  مذاكره شد،كنيم ها كه اخيراً احكام آنها را صادر مى  امناى دانشگاه هيأت

                                                                                                                   
سپس در خصوص . تاكيد كرد) ره(جمعه بر ضرورت برگزاري باشكوه مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني

جمهور عراق در سركوب مردم  كشور و اقدامات سبعانه صدام حسين، رييسحمله ارتش عراق به شيعيان جنوب اين 
آنها را . كنند مردم عراق، مطمئناً خودشان حركت مي«: در بخشي از خطبه دوم آمده است. خود مطالبي را بيان نمود

يك حرفي از اول زديم ما . كنيم گيرند و ما را هم متهم نكنيد كه آنها را تحريك مي متهم نكنيد كه از بيرون الهام مي
مان هم همان است و شما بد تعبير كرديد؛ ما صدور انقالب را مطرح كرديم و امام توضيح دادند كه صدور  و حرف

انقالب، يعني صدور انديشه انقالب، نه صدور فيزيكي و نه دخالت در امور ديگران؛ و انديشه هم چيزي نيست كه شما 
كند كه انسان، يك وقت  آن قدر ظريف عبور مي. انديشه از ليزر هم تيزتر است. يدبتوانيد با سرباز جلوي آن را بگير

توانيد حبس كنيد و با اين  شما انديشه را نمي. فهمد كس هم نمي اش فتح شده و هيچ متوجه مي شود كه قلب
 ».كنيد تر مي تان انديشه را قوي كارهاي
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 بـراى خـداحافظى     ،]مـشاور سياسـي ريـيس جمهـور       [،  موسوى] ميرحسين[مهندس  
 پيشنهاد نمود بـا دولـت   ؛ل عراق  نظراتى ابراز كرد  ي مسا ةهت سفر حج آمد و دربار     ج

 .  و تفاهم باشدارتباط كمى ،عراق به صورت ظاهر هم كه شده
 بيانيــه گــرم و تنــدى در حمايــت از دولــت و ،]حــوزه علميــه قــم[جامعــه مدرســين

 تـا شـب   .ش شداظهارات ديروز من در نماز جمعه فرستاد كه در اخبار ظهر راديو پخ            
ها از جاهاى مختلف رسيد كه معموالً من مايل به اين   گونه بيانيه  تعدادى زيادى از اين   

 .وضع نبودم
  رسـيده، سي از طريـق سـفير سـوي     كـه   را ها  يي پيام آمريكا   و عصر دكتر واليتى آمد   

هـاى     اقدام به پاك كـردن مـين       ،بنا دارند در خليج فارس    كه   اطالع داده بودند     ؛آورد
هـاى ايـران وارد       شـده توسـط عـراق كننـد و اطمينـان داده بودنـد كـه بـه آب                   ريخته
انـد و توضـيح       هاى ما به سوى ناو آنها تيرانـدازى كـرده            كشتى داشتندادعا  . شوند  نمى
 نفى شـود و عليـه آنهـا كـه در مقابـل      ، قرار شد ادعاى كذب تيراندازى    ؛خواستندمي  

 ،انـد   و دو نفـر را شـهيد كـرده     دهنمـو ى  هـاى مـا تيرانـداز       انداختن منور از سوى قـايق     
 . شكايت كنيم

] محمـد [ و   )]نيكـو (مدير شركت نفتيران اينترتريد   [،  زاده  هدايت] سيد مجيد [آقايان  
 آمدنـد و از بانـك مركـزى درخـصوص           ،]مديرعامل شركت ملـي نفـتكش     [،  سورى
اقدام بـه   ) CIF(1هاى نفتى كه به صورت سيف       گيرى در پرداخت كرايه كشتى      سخت

 .شكايت كردند ،كنند روش نفت مىف
. شـد تعيـين    پيام آمريكا مطرح و جـواب آن      . جلسه داشت ملي  شوراى عالى امنيت    

وزير كشور اطالع داد كـه حـدود نيمـى از آوارگـان بـه عـراق                 ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [
به ارتش گفتـه شـد كـه بـراى          .  وسيله نقليه هستند   ةها هم منتظر تهي     اند و خيلى    برگشته
له عراق مطرح شد و درخصوص كيفيت تحرك شـيعيان و           أمس. ها اقدام كند  حمل آن 

پيگيرى كنفرانس معارضين براى اتحاد و تـشكيل جبهـه و يـا دولـت موقـت مردمـى                   
 . تصميماتى اتخاذ گرديد ،عراق

                                                 
 ةعالوه هزين كشور مقصد است كه شامل بهاي كاال در مبدا به، به معناي بهاي تمام شده كاال در ) CIF ( سيف- 1

 . بيمه تا مقصد مي باشدةحمل و هزين
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يـروز مـن    پراز اظهـارات    . شان بهتـر اسـت      حال ؛اى بودم    خامنه يت اهللا شب مهمان آ  
ى كـه بـه حمايـت       يهـا    بيانيه يد كردم اعالن كنم كه جلو     پيشنها. ابراز رضايت كردند  

نظرشان اين بود كه يكى دو روزى انجام شـود و سـپس             .  بگيرم ،شود  دولت منتشر مى  
قرار شد پيغام   . مجلسيان صحبت شد  مالحظات   جزيره قشم و     ةدربار. جلوگيرى كنيم 

 .مذاكره شد... ل عراق وي كنترل جمعيت، مساةدربار. بدهند
  

 1991 مى  26                           1411 ذيقعده 11      | خرداد  5 يكشنبه 
 
آقـاي اكبـر    [.  عقـد ازدواج پـسرشان را بـستم        ؛منـزل آمدنـد   به  خانواده دكتر واعظى     

كـوپتر از منظريـه     بـا هلـي  ،همراه محسن و مهدى و محافظان. وزير دفاع آمد،  ]تركان
 گزارشـى از پيـشرفت كـار    ، سـپس در سـالن  .وضع منطقه را ديديم   و   رفتيم   1جيربه خُ 

را نمـايش  آن  موفـق  هـاي   و فيلمـى از آزمـايش      ارائه كردنـد  ازعات  نساخت موشك   
 .شود  كيلومتر توليد مى150تا برد اين موشك . دادند

انـد و از النچرهـاى        هاى جالبى كه زير كـوه حفـر كـرده           ى و تونل  ياز سايت صحرا  
 در زمان مسئوليت محـسن      ،اختمانى اين مركز   قسمتى از كار س    ؛پرتاب بازديد كرديم  

 2. استساخته شده
مطالعه و استماع اخبارى كه بخـشى       پس از   و  كردم  استراحتى  . عصر به خانه آمديم   

 . يدم خواب،ام بود جمعهنماز ها از اظهارات  هاى حمايت نهادها و شخصيت از پيام
فـائزه   و حـسن فرزنـدان م [، اى مراسـم سـالگرد تولـد عمـاد و حـسن       عصر بر  ،عفت
مهدى و فرشـته بيـرون      . رفت  عروسى خانواده دكتر واعظى    مراسم و شب به     ]هاشمي

                                                 
 متر در استان تهران كه جاجرود 2100 تا 1300 منطقه اي است كوهستاني و تپه ماهوري با دامنه ارتفاعي »خجير« - 1

 . يافتءقاتهكتار به پارك ملي ار 9971 با مساحتي برابر با 1361اين منطقه در سال . در آن جاري است

او از . مسئوليتي را در گروه موشكي صنايع سپاه پاسداران بر عهده گرفت محسن هاشمي بعد از فراغت از تحصيل، - 2
سپس به فعاليت در مجتمع صنعتي شهيد همت، براي ساخت . كارشناسي پوكه موشك ضدتانك شبيه تاو  شروع كرد

 كيلومتري سوخت مايع هدايت شونده پرداخت و در نهايت سرپرستي 300دوربرد از طريق مهندسي معكوس موشك 
 .  كيلومتر با سوخت جامد را عهده دار شد130 با برد حدود 2پروژه توليد موشك شهاب 
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 .شام خوردند و براى من و ياسر هم آوردنداز خانه 
  

 1991 مى  27                        1411 ذيقعده 12       | خرداد  6 دوشنبه 
 
يس يـ  ر،نـصيرى ] عبـداهللا [ آقـاى  ساعت ده صـبح، . به دفتر رسيدم ساعت هشت و نيم      

هـاى   گزارشى از وضـع آوارگـان و اسـتان        .  آمد ]ايرنا= جمهوري اسالمي [خبرگزارى
 كارهـاى فرهنگـى بهتـرى       ،ردهـا را داد و گفت براى جلـب عواطـف كُ         كشور  غربى  
 .ل نقليه استمداد كرديوساتامين براى . دانجام داشد  مى

 دانـشگاه آزاد    منجملـه هاى زرنـد     براى نياز  ؛ نماينده زرند آمد   ،آقاى مجيد انصارى  
 ]نمازجمعـه [هـاى اظهـارات     د و به نحو ظريفى از تندى      نمواسالمى و بهدارى استمداد     

 بـا اظهـاراتى مطلـب را از خـود           ،توانستند آنها هم مثل خط ديگـر         گفتم مى  .گله كرد 
ــد ــادر آزاد . دور كنن ــورد طــرح مجلــس درخــصوص بن ــذكر دادم ،در م كــه اگــر  ت

 .كند  ضرر زيادى وارد مى،رأى بياوردجور كه هست  همين
. را داد  و وضع آوارگان     يهاى غرب    گزارش سفر به استان    .ميرزاده آمد ]حميد[آقاى  

ــارجى گفـــت كمـــك ــاى خـ ــوب اســـت  هـ ــى خـ ــتان كُ خيلـ ــتان و  و دو اسـ ردسـ
ردهـا   سرعت بازگشت كُ   ؛اند   عمل كرده  ]كرمانشاه[= بهتر از باختران   ،غربى آذربايجان

 . اند كمتر از نصف آنها مانده .به عراق خوب است
 د؛ گزارش كار دادنـ     و وزير صنايع و معاونان آمدند    ،  ]آقاي محمدرضا نعمت زاده   [
از رشد توليد و رشد سـريع تقاضـاهاى موافقـت اصـولى و آمـادگى                . يدشان كردم يتأ

 .گذارى و خريد سهام گفتند وسيع مردم براى سرمايه
 بـا سـخنرانى مـن       ،سـم سـالگرد امـام     و خواست كه شـروع مرا       احمدآقا تلفن كرد    

 قيمــت الســتيك و تــضمين ة دربــار.شــوراى اقتــصاد داشــتيم جلــسه . پــذيرفتم؛باشــد
وزيـر اطالعـات آمـد و       ،  ]آقاي علي فالحيـان   [سرشب  . خريدهاى تضمينى بحث بود   

ناراحتند و دارند براى نوعى جـواب دادن آمـاده          ها    و بيانيه از اظهارات   تندروها  گفت  
 .شوند مى
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 1991 مى  28                         1411 ذيقعده 13      | خرداد   7شنبه  سه
 
.  كارهــا را انجــام دادمصــبح ده تــا ســاعت .بــه مجلــس رســيدمســاعت هفــت و نــيم  

 آقـاى   . گـزارش كـار دادنـد       و  آمدنـد  )ره(متصديان برگـزارى مراسـم سـالگرد امـام        
 ي مـن هـم صـحبت      1.يـد دولـت كـرد     ياى در تا    صحبت متواضعانه انصارى  ] محمدعلي[

 2. آميز  دوستانه و تشويق؛كردم
هـا و امنيـت       توسـعه همكـارى    ة دربـار  .خارجه ژاپن آمـد   اموروزير  ،  ]ناكاياماآقاي  [

آقـاي  . ل عـراق صـحبت شـد      يهـا در لبنـان و مـسا         گروگانكمك به آزادي    منطقه و   
يشرفت مذاكرات با ژاپن براى جلب كمـك      گزارشى از پ   ،]اردبيلي[پور  كاظم]حسين[

  .دادآنها در بازسازى 
آقاي آدريان  [.  سفر به برزيل مشورت كرد     ة دربار ،]وزير امور خارجه  [دكتر واليتى 

را بـه   يس جمهورشـان را آورد كـه مـ        ي نامه ر  ؛  خارجه رومانى آمد  اموروزير  ،  ]ناستازه
ع نظم و توليد رومانى      گفت وض  .رومانى دعوت كرده و خواستار توسعه روابط است       

اى طوالنى انجـام       مصاحبه ،با روزنامه جمهورى اسالمى   . خراب است و نگرانى دارند    
  3.طول كشيدبعد از ظهر  دو و نيم تا ساعت  كه دادم

                                                 
در اين مالقات گزارشي از فعاليت هاي ) ره( رييس موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، آقاي محمدعلي انصاري- 1

ما امروز دولت انقالبي و دولت اسالمي جنابعالي و شخص «: گزاري سالگرد ارتحال امام ارائه كرد و گفتستاد بر
ه در اينجا به عنوان اداي تكليف عرض مي كنم، در طول حضرتعالي را شخصيت بلندمرتبه اي مي دانيم كه بند

شما  لي و نسبت به نظرات و ديدگاه هاينده در محضر امام، شاهد بودم كه حضرت امام نسبت به جنابعاخدمتگزاري ب
 حساس انقالب و كشور، شما مشاور حضرت امام بوديد و امام در اولين عنايت ويژه داشتند و در تمام مراحل

 » .ها و مسايل، سراغ حضرتعالي را مي گرفتند صحبت

عمل شما صرفاً . سوب مي شوداين كار شما از عبادات پراجر و ثواب مح«: در بخشي از اين سخنراني آمده است  - 2
داشتن نام و ياد امام و حاضر دانستن  زنده نگه. يك كار تشريفاتي نيست، بلكه كاري سياسي، اجتماعي و شرعي است

 » .وجود گرامي ايشان در بين خود و جامعه، با همين گونه كارها تحقق مي يابد

پاسخ رييس « با عنوان1370 خرداد 11 در روز شنبه ،ي روزنامه جمهوري اسالم3471 در اين مصاحبه كه در شماره - 3
انتشار يافت، در مورد مسايل اقتصادي، سياست خارجي، اختالفات »  سوال روزنامه جمهوري اسالمي40جمهور به 

 . مطالبي مطرح شده است، در نظام جمهوري اسالميرسانه ها و نقش ، )ره(، سيره امام خمينيداخلي
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مدرسـه عـالي   [التحصيلى دانـشجويان   در مراسم فارغ   ،عصر در مسجد شهيد مطهرى    
ز را دادم و ي جــوا. شــركت كــردم]شــهيد مطهــري در دوره هــاي كارشناســي ارشــد 

نزديـك مغـرب بـراى      .  شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشـت       1.سخنرانى نمودم 
بـه مجلـس    شـوراي اسـالمي،     مجلـس   تاسيس  سالگرد  ] يازدهمين[شركت در مراسم    

 نماينـدگان خيلـى     ؛ولـت بـود   دهيـات   با اعـضاى    مجلس   جلسه گرم و دوستانه      .رفتيم
 . گرم برخورد كردند

چنـد نفـر سـئواالتى مطـرح كردنـد و از            . نماز جماعت به امامـت مـن خوانـده شـد          
 ،اى از موضـع ضـعيف كردنـد و بـراى رفـع تـشنج                 گلـه  ،اظهارات من در نماز جمعـه     

 . تقاضاى كمك نمودند
شـان را   يشتند كه جلوها تقاضا دا اند و راديكال پيام تندى امضا كرده  كاران   محافظه

 مراجعات .شام خورديم.  قانع شدند  ؛2 جواب سئواالت را دادم     و صحبت كردم . بگيرم
 ،]ريـيس مجلـس شـوراي اسـالمي     [،  كروبـى ]مهـدي [ بـا آقـاى      .نمايندگان زيـاد بـود    

 . دير وقت به خانه آمدم3.يمانجام دادمصاحبه مشترك 
 

                                                 
ن يافتن شيوه هاي جديد آموزشي در مدارس علوم ديني كه بر اساس آن دانش آموختگان  آقاي هاشمي از جريا- 1

اگر در اهداي مدرك « : كنند، اظهار خرسندي كرد و گفت ميدر دوره هاي مختلف ارزيابي شده و گواهي دريافت 
 باشد، عملي تحصيلي به محتواي آن توجه شود، بسيار خوب است؛ ليكن اگر اخذ مدرك تنها براي كسب عنوان

  ».مدرك بايد نشانه يك نظم باشد و توجه شود كه نظم از مصاديق اسالمي است. است ناپسند

من مجلس را ركن مهم اداره كشور «: آقاي هاشمي ضمن تبريك سالگرد تاسيس مجلس گفت در اين جلسه، - 2
.  مجلس را نمي پذيرمكند و من تضعيف دانم و فكر مي كنم اگر مجلس تضعيف شود، كل نظام ضرر مي مي

باشند كه به مناسبت اعتبار مجلس مسئوليت مهمي دارند و اگر فكر مي كنيم داشته نمايندگان مجلس نيز بايد توجه 
دستگاه اجرايي، با يك مجلس ضعيف مي تواند پيشرفت كند، قطعاً اشتباه است و بايد توجه داشت كه قطعاً نظارت 

 »   . اسالمي كنند و در همه كارها اعتبار مجلس را حفظ كنيم-احساس وظيفه مليمجلس الزم است و اميدوارم كه همه 

 روساي جمهور و مجلس در پايان جلسه مشترك، در ميان خبرنگاران حضور يافتند و ضمن بيان اهم مطلب مورد - 3
آقاي . ندردبحث نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و هيات دولت ، جو حاكم بر اين جلسه را دوستانه توصيف ك

نمايندگان و وزرا «: ضرورت انتقادهاي منطقي در جهت پيشبرد اهداف نظام اسالمي را يادآور شد و گفتهاشمي 
 ».بايستي در اين راستا انتقادهاي خود را به صورت منطقي مطرح نمايند
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 1991 مى  29                      1411 ذيقعده 14       | خرداد  8چهارشنبه 
 
 روحانيون مبارز اختالف افتاده  مجمع  حبيبى آمد و خبر داد كه در جمع         ]حسن[دكتر   

ــت ــاى . اس ــدي[آق ــاى     ]مه ــدال و آق ــوى اعت ــه س ــى ب ــى و جمع ــيدمحمد [كروب س
 از نتيجـه    ؛انـد   به سوى افراط در مواضع ميـل كـرده        ديگر  ها و جمعى      خوئينى]موسوي

 .يت كرد اظهار رضا،جلسه ديشب
 دادستان تهران آمد و گـزارش كـار داد و از سـرعت عمـل در                 ،يونسى]علي[قاى  آ
 منجملـه حـذف اجـازه بـراى عمـل       ، و حـذف كارهـاى غيـر ضـرور         ل خصومات فص

و اجراى  ] تهران[كمك به شهردارى    همچنين   جلوگيرى از باردارى و      جهتجراحى  
، يـزدى ]محمـد [از آقـاى   .ها استمداد كـرد  تصميمات را گفت و براى محل كار شعبه      

ترشـان اسـتفاده       انتقاد داشت و توقع داشت كـه از دوسـتان جـوان            ]رييس قوه قضاييه  [
 .شود

اسـتاندار  ،  ]آقاي احمد خرم  [ امام جمعه بندرعباس آمد و از        ،نعيمى]غالمعلي[آقاى  
من در نماز جمعه تمجيد و حمايت كـرد و بـراى            اظهارات   از   .داشتهرمزگان انتقاد   

كمـك  ،دامغـان كـه قـبالً در آنجـا بوده         همچنـين شـهر     د و امور استان و      تكميل مسج 
 .خواست

محمــد [آقــاى  .آمــد ســفير جديــدمان در آرژانتــين بــراى خــداحافظى و مــشورت 
 و همكـارانش در     ]نماينده ولي فقيـه و سرپرسـت حجـاج ايرانـي          [شهرى  رى]محمدي

سن برگـزارى   اى ح  نظراتى بر  ؛گزارش كارها را دادند و مشورت نمودند      . بعثه آمدند 
 .حج دادم
، شـالچيان ] عباس[ و   ]هورمج مشاور بازرگاني رييس  [ بينا،   توكلى] ابوالفضل[آقايان  

 گزارش سفر به چين براى مطالعه وضع مناطق   . آمدند ]جمهور  مشاور اقتصادي رييس  [
 .  كار كردم و به خانه آمدمنُه و نيم شب تا .عصر دولت جلسه داشت .آزاد را دادند
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.  و بـرادرش آمدنـد   ]نماينده ولي فقيـه در امـور آزادگـان        [،  ابوترابى ]آقاي علي اكبر  [

 خواستند كه در سمينارشـان شـركت كـنم و بگـويم     ؛برنامه سمينار آزادگان را گفتند    
 . بگذارنداستاديوم آزادى را در اختيارشان 

 گـزارش سـفر    و  آمد ]مشاور رييس جمهور در امور اهل سنت      [،آقاى اسحاق مدنى  
 بودجـه برنامـه سـال       .گاز جلسه داشـت   ملي   مجمع عمومى شركت     .به پاكستان را داد   

قرار شـد بـا اسـتفاده از صـادرات مايعـات گـازى و اضـافه                  . را تصويب كرديم   1370
 .ز تأمين شود اعتبار كارهاى عمرانى گا،قيمت فروش گاز

.  آمـد  ] وزارت امور خارجـه    يمعاون اروپا و آمريكا   [،  واعظى] محمود[عصر آقاى   
هـاى    گروگـان كمك بـه آزادي     ل  ي مسا ةگزارش سفر به اروپا و كانادا را داد و دربار         

 .يل مذاكره شديغربى در لبنان و اسراى لبنانى در اسرا
دربـارة  .  عمـان آمـد    ]هنـگ و فر [وزير اطالعـات  ،  ]آقاي محمد عبدالعزيز الرواسي   [

اهللا   آقـاي نعمـت   [. دفترم كار كردم    در نُه صبح تا ساعت   . اي صحبت شد    روابط منطقه 
سفيرمان در شوروى آمد و راجع به ترانزيت گاز از شوروى و خريـد واگـن            ،  ]ايزدي

 . مترو مذاكره شد
شـب بـه    . گذرانند   دوران نقاهت را مى    ؛اى احوالپرسى كردم    خامنهاهللا    يتتلفنى از آ  

مراسـم بزرگداشـت دومـين سـالگرد رحلـت را بـا سـخنرانى افتتـاح                 . مرقد امام رفتيم  
 . دير وقت به خانه رسيدم1.كردم

                                                 
 ترين شده شناخته ماما كند، مى فكر خودش ذهن در شايد االن كسى هر«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 ما امروز جوامع عمومى افكار بر و تاريخ بر چيز هيچ ،امام از كه شود مى تصورچنين  شايد و است معاصر تاريخ مرد
 و ها شخصيت ساير به نسبت امام كه داريم قبول را عدشب اين. نيست ورط اين انصافاً ولى ،است نمانده ناشناخته
 همه اين اما ،رندابرخورد ايشان مقدس وجود با جهانيان آشنايى و شناخت و وفيتمعر از بااليى مرحله از ،بزرگان
 هم اين حال.  استنشده فاش اينها ،بود امام وجود در كه هايى ارزش ابعاد و بودند امام كه جورى آن. نيست مطلب
 با شدند معروف ايران در كه اى لحظه همان از امام كه ستا اين ماست، خود به مربوط كه نكته يك .دارد زيادى علل
 عنوان اين با ايشان با مردم و شدند آشنا مردم با ،پهلوى منحوس رژيم هاى گرى ستم مقابل در پرخاش و مبارزه و جهاد
                 است درخشانى لوح و ارزش با صفحه يك و امام شناخت براى است خوبى دريچه اين البته. شدند آشنا
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 1991 مى  31                          1411 ذيقعده 16       | خرداد  10جمعه 
 
ا هـ    همـشيره  .روى در حياط گذشت     به استراحت و مطالعه و پياده     وقت  . در خانه بودم   

 .فاطمه و طيبه و بستگان آمدند
  از بهرمـان نـوق آمـد و بـراى تـأمين آب روسـتا               ،حسين هاشمى نـسب   آقاي   عصر  

نـد  ا راجع به خراب كردن ديوار خانه ما در نوق كه والـده آنجـا سـاكن   . استمداد كرد 
 ولـى والـده بـا تخريـب ديـوار مخالفـت             ،ست كوچـه را وسـيع كننـد        بنا ؛صحبت شد 

 ، وقتـى كـه ايـشان در سـفر اسـت           ،ن را قانع كنند و اگر قانع نـشد        گفتم ايشا . كنند  مى
  .اقدام نمايند

 
 1991 ژوئن  1                          1411 ذيقعده 17      | خرداد   11شنبه 

 
به دفتـرم  .  بازديد كردم ،سازند  رهبرى مى دفتر   از محل جديد كه براى       ،در مسير دفتر   

در اجتمـاع آزادگـان سراسـر       و  ه اسـتاديوم آزادى رفتـيم       ب. كارها را انجام دادم   . رفتم
احساسات پرشورى ابراز كردند و براى تالش من كه منجر بـه     . كشور شركت كرديم  

ابوترابى خيرمقدم گفت و    ]سيد علي اكبر  [آقاي  . اظهار امتنان كردند   ،آزادى آنها شد  
 1.تشكر كرد و من صحبت مفصلى براى آنها نمودم

                                                                                                                   
 حوزه در را مبارزه اينكه از قبل .نيست امام همه اين كه ستا اين حرف. كنند مى ترسيم را امام كه تابلوهايىاز 

 و بودند محبوب چنان آن حوزه، علمى هاى شخصيت و فضال و علما از توجهى قابل جمع بين ،بكنند آغاز قمعلميه 
 خودم دل از من. ديديم نمى ديگران براى ار محبوبيت اين از اى نمونه ما كه داشتند جاى ها انسان اين قلب در چنان آن
 ،داشتند ارتباط امام با قم در مبارزه از پيش موقع آن كه فضاليى و ها طلبه. بودند نزديك ما با كه آنهايى و گويم مى
 خدمت در ساعتى بتوانيم اگر كه بود مغتنم مان براى. بود كرده قبضه امام را وجودشان همه و بودند امام عاشق واقعاً
 در زمانى فاصله اين از امام خانه و درس محل بين كه كرديم مى تنظيم طورى آن را مان برنامه حتى يا ،باشيم امام

 ».بزنيم حرفبا ايشان  و بكنيم هداستفا ايشان از بتوانيم يا برويم راه ايشان سر پشت اى لحظه بتوانيم ها كوچه

 جلسه تواند مى و است اى كننده خوشحال و زيبا باشكوه، مجلس ما براى«: در بخشي از اين سخنراني آمده است  -1
 ما نبود، الهى هاى وعده  بهها اطمينان و ها ايمان آن اگر .سرگذاشتيم پشت را مشكلى دوران. باشد هم شكرگزارى

 ما ملّت .ازيدسرفر تان همه شما امروز .باشيم داشته را امروز ،بپسندد خداوند كه گونه آن و شرافتمندانه توانستيم نمى
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 و  ]وزيـر امـور اقتـصادي و دارايـي        [،  نـوربخش ]محـسن [ آقايـان    . به دفتر برگـشتيم   
، عادلى] سيد محمدحسين [ و   ]رييس سازمان برنامه و بودجه    [،  زنجانى]مسعود روغني [
 راجع به برنامـه تعـديل       . و چند نفر از نمايندگان مجلس آمدند       ]رييس بانك مركزي  [

 . ه رقابتى مذاكره شداقتصادى و نرخ ارز و كيفيت انتقال بخشى از ارزهاى دولتى ب
 نـب گانه ابوموسى و  تُ  جزاير سهةدربار. عصر شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت   

دبير شـوراي عـالي     [،  روحانى]حسن[سپس دكتر   .  مذاكره شد  نب كوچك بزرگ و تُ  
 .هـا  مطـالبى گفـت       در مورد كيفيت خنثى كردن سم پاشي      .  به دفترم آمد   ]امنيت ملي 

 .شب به خانه آمدم.  گزارش داد وير اطالعات آمدوز، ]آقاي علي فالحيان[
  

 1991 ژوئن  2                       1411 ذيقعده 18      | خرداد  12 يكشنبه 
 

و   براى خـداحافظى سـفر حـج       ،]رييس دانشگاه آزاد اسالمي   [،  جاسبى] عبداهللا[دكتر  
 ،منـاطق محـروم   يس دفتـر    يـ ر،  ]آقاي جليل بـشارتي   [. امور دانشگاه آزاد اسالمى آمد    

، جنتـى ]احمـد [ آقـاى    .هاى متعدد آمد    طرح جهت اجراي براى كارها و گرفتن اعتبار      
.  براى سازمان تبليغات اسالمى اسـتمداد كـرد         و آمد] رييس سازمان تبليغات اسالمي   [

هـاي    زمـين راجـع بـه طـرح مـصلى و          .  آمـد  ]از دفتر رهبـري   [،  مقدم] سيد علي [آقاى  
  .آباد مذاكره شد عباس
 حكـم   ؛آمـد   حـوزه مأموريـت    ة براى مـشورت دربـار     ،مسجد جامعى ]محمد[ آقاى

 .گزارش سفر برزيل را دادو عصر دكتر واليتى آمد .  استگرفتهرا سفارت واتيكان 
اى   خامنهاهللا    يتشب مهمان آ  .  بحث بر سر قيمت سيمان بود      ،هيأت دولت  جلسه   در
 ة انتخابـات آينـد    ،ايـشان  مقـر جديداالحـداث      ،ل جارى سفر به قـم     ي مسا ةدربار. بودم

 دير وقت به .  استبهبوديشان رو به  حال. ها مذاكره شد راديكالمساله مجلس و 

                                                                                                                   
 اى كه كنم مى آرزو ناال من. سرفرازيم تاريخ پيشگاه در هم و خدا پيش هم ما .سرفرازند ما مسلّح هاى نيروو 

 خواهند تلويزيون از آنها البتّه ؛ديدند مى را شان عزيزان اجتماع اين نزديك از و بودند جلسه اين در ما مردم همه كاش
 ».دارد تفاوت ولى ديد
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 .خانه رسيدم
 

 1991 ژوئن  3                     1411 ذيقعده 19      | خرداد   13 دوشنبه 
 
هـاى اسـالمى ادارات    نماينـدگان انجمـن  .  بـه دفتـرم رسـيدم   بحساعت هفت و نيم ص     

 1.صحبت كوتاهى برايشان نمودم. آمدند
 ة توضـيحات كـافى دربـار      .بافى از سبزوار آمد     مخترع ماشين قالي   ، آقاى محجوب 

 بـراى پيـاده كـردن ايـن صـنعت           .ه داد يـ افتـه شـده را ارا     بهـاى     اختراعش داد و نمونـه    
 افتـادن ايـن صـنعت    بافـان و خطـرِ     از كسادى كار قالي     به خاطر نگرانى   .مشورت كرد 

 . به دست ديگران و براى اجراى كار استمداد كرديماشين
پيـام  .  مطالـب خـوبى داشـت      ؛ پخـش شـد    ]به مناسبت مراسم حـج    [ظهر پيام رهبرى  

صـانعى  ]شـيخ حـسن   [عـصر آقـاى      .كوتاهى در جواب و استقبال از پيام ايشان نوشتم        
 . شد]مبارز تهران[خواستار محبت به مجمع روحانيونو ا.  عازم مكه است؛آمد
 و جمعـى از نماينـدگان       ي و دارايـي    اقتـصاد   امـور  وزيـر ،  ]آقاي محسن نوربخش  [ 

 ة در ادامـ .يس بانـك مركـزى آمدنـد   يـ ر،  عـادلي ]آقاي سيد محمدحـسين   [مجلس و   
 پيـاده كـردن طـرح ماشـين         ةدربـار . بحث تعديل اقتصادى و قيمـت ارز مـذاكره شـد          

 .يد قرار گرفتيفى مشورت شد كه مورد تابا قالي

                                                 
 ،تان ياسالم و انقالبى وظيفه براى و خداوند رضاى براى هميشه كنيد سعى«:  بخشي از اين سخنراني آمده استدر - 1
 اتهام است ممكن كه ليمسا كردن سياسى از دور و دارد وجود كه هايى يباندباز از دور و ها بغض و حب از دور به

 اسالمى و سالم و پاك را خودتان محيط كرديد، كار شما دبان آن يا ،باند اين از طرفدارى خاطر به بگويد يكى بزنند،
 راهنمايى مردم، راهنمايى مردم، كار انداختن راه و ادارات، محيط كردن پاك و بهتر وظيفه انجام خاطر به .كنيد

 داشته رأيى يك. باشد داشته سياسى نظر يك است ممكن هم كسى هر البته .بكنيد عمل ادارات راهنمايى مسؤالن،
 دنبال يا هستند باندى اينكه به نكنند مان متهم كه كنيد كارى را ها انجمن .كند مى عمل را اين كه نظراتى، يك ،شدبا

 ولى ،است موافق آيد مى كسى يك است، مخالف آيد مى كسى يك. كنيد مى ضرر چون ،هستند خط آن و خط اين
 شا اصالح بكنيد، كمك نكرد، خدمت خوب كس هر. كنيد يديتأ ،كرد خدمت خوب كس هر .برويد را خدا راه شما

 ».بكنيد
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 سياسـت توجيـه نماينـدگان       ة دربـار  . آمد ]نماينده همدان [،  آقا محمدى ]علي[آقاي  
 فـاطى كـه فـردا عـازم         .شـب بـه خانـه آمـدم       . مجلس و سياست تبليغى مطالبى داشت     

 . خداحافظى كرد،رفسنجان است
  
 1991 ژوئن  4                     1411 ذيقعده 20      | خرداد   14شنبه   سه

 
ياسـر ديـروز بـه      . آمـد عفـت هـم     . رفتـيم  كوپتر به مرقـد امـام       با هلي  ده صبح ساعت   

 محـسن   .رفته انـد  ها هم به رفسنجان و فائزه به شمال            فاطى و بچه   .استرفسنجان رفته   
 .ت اسبه سوى شمال رفته بود كه به خاطر شلوغى جاده برگشتههم 

كـوپتر در حيـاط      هلـي . اى صحبت كردنـد و برگـشتيم        خامنهاهللا    يت آ ،در مرقد امام  
در اختيـار   اين مكـان    . نشستاى كنار كاشانك       روى تپه  ،فاطمه پهلوى نيمه ساز   منزل  

 .خورد سراى دولت مى  به درد مهمان است وبنياد مستضعفان
عـصر   .مـام مانـده بـود   عفـت ناهـار را در مرقـد ا   . ى غذا خـوردم ي ظهر در خانه تنها  

 1.روز جهانى محيط زيست آماده كردممناسبت  به يها را خواندم و پيام گزارش
  

 1991 ژوئن  5                    1411 ذيقعده 21     | خرداد   15چهارشنبه 
  

س يدرهمچنين تروى در حياط منزل و   پياده،ها مطالعه گزارش وقت به    .در خانه بودم  
 . گذشتبه عفتو و منطق نح]دروس حوزوي[

 حسينيه جماران به امام ] سالگرد ارتحال[عفت براى شركت در مراسم عزادارى 

                                                 
 زمين با منابع سرشار ولي محدودش، تنها براي استفاده يك يا چند نسل خلق نشده، بلكه «:  در اين پيام آمده است- 1

 گونه كه نسل كنوني آن. امانتي است در اختيار هر نسل كه با استفاده و احياء و حفظ آن به نسل هاي بعدي برسد
وري معقول و احياء و حفاظت اين امانت خداوند ندارد و امروزه با معضالتي روبروست  شايسته است، توجهي به بهره

 ما به سهم خود سعي .، وسعت و پيچيدگي قابل قياس با مشكالت تاريخ گذشته زندگي بشر نمي باشدكه از نظر عمق
 قانون اساسي 50بناي موازين اعتقادي خودمان كه در اصل كنيم در برنامه هاي دولت، مسايل زيست محيطي را بر م مي

 ».، رعايت كنيمنيز به آن تصريح شده است
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هـاى عـزادار را        صـداى دسـته    ، در كنـار خانـه     ، ديروز و امروز به طور مرتـب       .رفت
از  و   مـي كـرد   هـاى مـن تـشكر         از سياسـت   .عصر خانم دكتر منصوريان آمـد     . داشتيم

 . از قم برگشته بود؛محسن آمد. انتقاد داشت گرانى بليط هواپيما
خارجـه  امـور   مـذاكرات بـا سعودالفيـصل وزيـر     ،]وزير امور خارجه[،  دكتر واليتى 

شهرى از مدينه تلفن كرد و خواست كـه           آقاى رى . سعودى را تلفنى گفت   ]عربستان[
 از وضـع حجـاج   .ت بدهندها بگوييم در مكه محل بهترى براى اجتماع برائ   به سعودى 

 .در مدينه ابراز رضايت كرد
 

 1991 ژوئن  6                    1411 ذيقعده 22      | خرداد   16شنبه   پنج
 
 برايـشان   .شعرى خواندند . هاى اسالمى اصناف مشهد آمدند     انجمن جمعى از اعضاى   

. نان آمدنـد   و معاو  ]رييس سازمان محيط زيست   [،  منافى]هادي[ دكتر   1.صحبت كردم 
 .گزارش وضع محيط زيست را دادند و استمداد كردند

امـور اقتـصادي و     از وزيـر    .  آمـد   سـازندگي  وزير جهـاد  ،  ]آقاي غالمرضا فروزش  [
گزارشـى از كارهـاى جهـاد داد و         . كند  ى شكايت داشت كه با او همكارى نمى       يدارا

 . جهاد داديا به اعضسازندگي  براى واگذارى واحدهاى اقتصادى جهادهاييپيشنهاد
دعـوت ملـك فهـد از مـن را      . خارجه عربستان آمـد   امور   وزير   ،سعودالفيصلآقاي  

                                                 
 حرف اين .است مربوط امام به  اسالميانقالب كه داريم قبول ما را اين«: در بخشي از اين سخنراني آمده است -1

 آنكه .است ماندنى روح آن كه هبود روحى يك حامل امام جسم. نيست مربوط امام جسم به اما ؛است درستى
 بوده مرتبط امام نظرات و امام هاى انديشه به انقالب اين .است باقى ها انديشه آن كه بوده هايى انديشه حامل ،رود نمى
 فكر آنها ةدربار و خوانند مى را آنها ،بستند دل ها انديشه آن به مردم چون ،رود نمى بين از تنها نه ،كند مى رشد آنها كه
 را امام راه امام شاگردان. كنند مى پيدا كردن فكر فرصت زمان اين ،نداشتند كردن فكر فرصت زمان آن اگر. كنند ىم

 مطرح بعد دوران در كوتاه زمان در ،بكنند مطرح نشد فرصت امام براى كه را چيزهايى آن ،امام جانشين .كنند مى باز
 پيدا تجلى بعدى هاى فرصت در ،بكند پيدا تجلى امام نظر مورد حقايق از نگذاشتند دشمنان كه چيزهايى. كنند مى
 ».ستا باقي هم آنها و امام هاى انديشه به متكى اما ،هست امام به متكى انقالب اين بنابراين. كند مى
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تقاضـاى جلـسه خـصوصى       1.د همكارى دو كـشور صـحبت شـد        ع قوا ةآورد و دربار  
حـج، همكـارى در اوپـك و شـوراى          مراسم   عراق،   ة آيند ةدربار. داشت كه پذيرفتم  

 تجـارى و فنـى      ، فرهنگـى  ،ىهـاى اقتـصاد     همكارىهمچنين  همكارى خليج فارس و     
 .تفاهم داشتيم

هـاى دولـت تعريـف        از برنامـه  .  آمد ]فرمانده نيروي دريايي  [،  شمخانى] علي[آقاى  
نيـروي دريـايي ارتـش جمهـوري        [=التحـصيلى نـداجا      قرار شد در مراسـم فـارغ       .كرد

 براى كمك به امور     ،اعالن آمادگى امكانات نداجا   .  در بوشهر شركت كنيم    ]اسالمي
 . نمود و براى ساخت ساختمان ستاد نداجا استمداد كردكشورى 
بـه هـر نفـر ده هـزار         .  و دو فرزندش آمدند     -عموزاده –مهدى هاشمى   آقاي  عصر  

هاشـمي، ريـيس    [محـسن . رفتـيم  براى بازديد از دفتر بازرسى ويـژه      . هديه دادم تومان  
 مـورد    بيـشتر در   ؛ و همكـارانش توضـيحاتى دادنـد       ]دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور    

 . كه جالب بودگفتندكامپيوترى كردن امور 
شـب دو   .  كمـى كتـاب خوانـدم      .مهمانى رفته بـود   به  عفت هم   . عصر به خانه آمدم   

 . ها در سفرند  بچه؛نفرى تنها بوديم
 

 1991 ژوئن  7                        1411 ذيقعده 23      | خرداد   17 جمعه 
 
ظهر محـسن و    . گذشت» آخرين سفر شاه  «لعه كتاب   به مطا وقت   بيشتر   .در خانه بودم   

برگـشته انـد،    هـايش و ياسـر كـه از رفـسنجان             فـاطى و بچـه    هم  عصر  . بستگان آمدند 

                                                 
مردم عربستان از تحول مثبتي كه در روابط دو كشور « : گفتعربستان سعودي  در اين مالقات، وزير امور خارجه - 1
 بسيار خوشنودند و ما مطمئنيم كه روند مثبت همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي سياسي و اقتصادي ،ه وجود آمدهب

آقاي هاشمي » . منافع مردم منطقه و داراي تاثيرات مهمي براي امت اسالمي در سطح بين المللي خواهد بودةدربردارند
: رو به رشد همكاري هاي دو كشور اظهار رضايت كرد و گفتآميز ملك فهد، از روند  نيز ضمن تشكر از پيام محبت

ايران و عربستان، صفحه جديدي از روابط دوجانبه را گشوده اند و ادامه اين روند با وجود ميدان وسيعي كه براي «
بسط و گسترش همكاري ها وجود دارد ، براي تحقق خواسته هاي مشترك بر اساس اعتقادات اسالمي و در جهت 

 ».ع دو كشور و منطقه ضروري استفاحفظ من
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 .آمدند
استاندار كرمان آمد و راجع به انتخابات مشورت كرد         ،  ]آقاي سيد حسين مرعشي   [ 

عه  همــراه يكــى از تجــار شــي،رحيميــان]محمدحــسن[ آقــاى . را دادســتانو گــزارش ا
 اوضاع  .بود آورده   ]رودبار [مقدارى كمك مردم كويت براى زلزله     او   .كويت آمدند 

كويت را گفت و از اينكه شيعه و سنى با هـم بـراى گـرفتن دموكراسـى وارد مبـارزه           
 .  خوشحال بود،اند شده

 
 1991 ژوئن  8                         1411 ذيقعده 24      | خرداد   18 شنبه 

  
 ؛رفتيم  در غرب تهران   »طبيعت پرديسان « ى بازديد از پارك در حال احداث      براصبح  

 منطقه جـالبى اسـت و       ؛استواقع شده    در جنوب شهرك غرب      ،حدود سيصد هكتار  
 با هزينه چهل    .اند  ى داده ي متخصصان آمريكا  ،طرح مهم علمى دارد كه قبل از انقالب       

  . در حال احداث استميليون تومان
سـازمان   در جمـع كاركنـان       .كـرديم را با ماشين بازديد     پارك  هاى مختلف     قسمت

 جهـان در    ة بناست طبيعت پنج قـار     1.شان نمودم  محيط زيست صحبت كردم و تشويق     
 . آن نمونه سازى شود و حيوانات وحشى مناسب در آن رها شوند

 ة بيـشتر نمونـ    .از آنجا براى بازديد موزه تاريخ طبيعى رفتيم كه آن هـم جالـب بـود               
هـاى    نمونـه . عبدالرضـا پهلـوى اسـت       شـكارهاى شـاهپور    ،نات جمع آورى شده   حيوا

                                                 
 را آدم ،است شده گرفته نظر در تهران براى كه طبيعت پارك اين ديدن«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 اين در كه كسانى از بكنيم تشكر بايد ما. دارد مناطقى نياز چنين يك به مقدار چه دانيم مى كه تهرانى. كند مى خوشحال
 برود، بيرون اى گونه به مردم دست از منطقه اين كه نگذاشتند و كنند حفظ را ها زمين اين كردند سعى ،انقالب دوران

 كه است اين نشان ،اينجادر  ما حضور ،زيست محيط هفته در .بگيرد قرار افراد اختيار در و برود بيرون عموم اختيار از
 هاى سياست در كشور جدى هاى برنامه جزو يطبيع منابع از درست گيرى بهره و منابع حفظ و زيست محيط لهامس

 مردم تنفس فضاى پاكى و سالمت و زيست محيط مسأله همين آينده در تهران لهامس مهمترين شايد. است اي توسعه
 توانيم مى كلشم بسيار ديگر سال چند ،بكنيم غفلت االن اگر ما. است حل قابل لهامس اين از تر آسان مسائل بقيه. باشد
 شهر محيط داشتن نگه پاك براى ،تهران از منطقه اين در زمين مقدار اين. بكنيم حفظ را تنفس فضاى پاكى و تسالم

 ».است مهم و ارزش با بسيار علمى استفاده و منطقه اين از مردم استفاده و مردم مراجعه براى هم و
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اى انجـام   در پايـان مـصاحبه  . انـد  باارزش و نادرى است كه از اطراف دنيا جمع كـرده      
 . دادم

 كـه بـراى     مرمر از ساختمان كاخ     .دكتر حبيبى براى امور جارى آمد     . مبه دفترم رفت  
شـركت  ملـي   ر جلسه شوراى عالى امنيت      د.  بازديد كردم   است، تشريفات تعمير شده  

با دكتـر   . هاى مهاجر در ايران در دستور بود         عراق و عربستان و افغانى     وضوعم. نمودم
  .ل خارجى مذاكره كردمي مساة دربار]وزير امور خارجه[، واليتى

 .  كار كردم و به خانه آمدمو نيم شب نُهتا ساعت 
 

 1991 ژوئن  9                       1411 ذيقعده 25      | خرداد   19يكشنبه 
 

يس مجلـس   يـ  ر ،] آدام سـاپي   آقـاي [ده صـبح،     ساعت   .به دفترم رسيدم  ساعت هشت   
مـردم سـاده و سـالمى       . درباره روابط دو جانبه و قارة آفريقا مذاكره شـد          ؛تانزانيا آمد 

مرقد امـام شـده     ذوب  مج.  مسلمان است و يك تاجر شيعه را هم همراه داشت          .هستند
 .دبو

 بـراى تقويـت سـازمان       . دبيركل سازمان كنفرانس اسالمى آمد     الغابد،] حامد[آقاي  
 و از تـشكيل     1تـر شـدن سـازمان دادم        استمداد كرد و من تذاكراتى در خصوص فعال       

 .تشكر كردم ،كميسيون اقتصادى، فرهنگى در ايران كه اكنون جريان دارد

                                                 
ت در شانزدهمين كميسيون اسالمي دكتر حامد الغابد، دبيركل سازمان كنفرانس اسالمي كه به منظور شرك - 1

اقتصادي و فرهنگي به تهران آمده بود، در اين مالقات مراتب قدرداني و احترام خود را از نقش مهم و تعيين كننده اي 
سپس آقاي هاشمي ضرورت . كه جمهوري اسالمي در ارتباطات منطقه اي و بين المللي ايفا مي كند، اعالم كرد

اگر احساس كنيم كه سازمان كنفرانس اسالمي «: كنفرانس اسالمي را يادآور شد و گفتهمكاري هاي عضو سازمان 
ما معتقديم موفقيت اين . به طور جدي مايل است در مسايل مهم جهان اسالم فعال باشد، آمادة هر نوع كمكي هستيم

 احساس كند كه مرجع فعال و سازمان در اين است كه نسبت به مسايل روز جهان اسالم بي تفاوت نباشد و دنياي اسالم
دراين صورت از طريق اين كنفرانس،كشورهاي اسالمي خواهند توانست در مجامع . هوشيار و زنده اي در اختيار دارد

 ».بين المللي هم فعال تر باشند
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معـاون آسـيا و اقيانوسـيه       [،  بروجـردى ] الـدين ءعال[آقـاي   ى و   دكتـر واليتـ   آقايان   
قـرار  . كـرديم  راجع به سفر بروجردى به تركيه مـذاكره          . آمدند ]وزارت امور خارجه  

هـاى لبنـان و اجـراى     گروگـان كمـك بـه آزادي    ادامـه محاصـره عـراق،     ة دربار ،شد
 .مذاكره كنند] 598[بندهاى قطعنامه 

 از عـدم همكـارى بانـك مركـزى گلـه         . آمـد  ]ر نفت وزي[ ،آقازاده]غالمرضا[آقاي  
شـدن وضـع توزيـع گـاز مـايع        يـل و عـادي    ي فروش و توليد قيمت گازو     ةكرد و دربار  

 .ش باشده خواست كه محسن همرا. قرار شد سفر شوروى را انجام دهد.گفت
فرمانـده كـل سـپاه      [،  ىيفالحيان و محـسن رضـا     ] علي[ واليتى و    ]علي اكبر  [ دكتر
ها   هاى متداخل در امور نهضت       درخصوص مسئوليت  شان   اختالفات .مدند آ ]پاسداران

 . را مطرح كردند كه به جايى نرسيديم
 ]مهرآبـاد [فرودگـاه ، بـه    ريشتجمهور ا  يسي ر ،كورت والدهايم آقاي  براى استقبال   

استقبال گرمـى   .  وارد شد  ،]هفتاد نفر [=  در رأس هيأت سنگينى    ده شب،  ساعت   .رفتم
 .  رفتكاخ سعدآبادبه  ، 1مصاحبه بعد ازو ا. كرديم

وزيـر  [الفيـصل، د  سـعو آقـاي    سفر   ة دربار .مالقات رهبرى رفتم  به  . برگشتم به دفترم 
 ايـشان   ؛ل داخلـى حـرف زديـم      يل عـراق و مـسا     ي مسا ،]امور خارجه عربستان سعودي   

 .كسالت دارند
 راجـع بـه اروپـاى شـرقى و          والـدهايم ،  ]كورت[در مراسم ضيافت شام براي آقاي        
ل خاورميانه و بحران خليج فارس و عـراق و قلـدرى آمريكـا مـذاكرات      يربى و مسا  غ

  2. بسيارى از موارد اشتراك نظر داشتيمكرديم؛ درمفصل 
                                                 

اخت رييس جمهور اتريش در اين مصاحبه، ضمن ابراز خرسندي از سفر به ايران، به تشريح اهداف سفر خود پرد - 1
نخست گسترش روابط دوستانه ايران و : من در طول اقامت خود در تهران، دو هدف را تعقيب خواهم كرد«: و گفت

 »  .اتريش و دوم تبادل نظر درباره منطقه خليج فارس

 اهدافى و اصول پايه بر كشور دو مناسبات كه است اين ما انتظار «:  آمده است سر ميز شامدر بخشي از سخنراني - 2
 در كه تهران از جنابعالى ديدار. دارد قرار جهانى ثبات و صلح راستاى در و ملت دو منافع جهت در كه باشد استوار
 نقطه تواند مى ،گيرد مى صورت جهانى و اى منطقه شرايط ترين حساس با همزمان و كشور سازندگى و بازسازى دوران
 دولت. باشد فارس خليج منطقه در جويانه صلح هاى تالش همچنين و فيمابين روابط گسترش و تحكيم در عطفى

 بازسازى به ،كشور توسعه ساله پنج برنامه اساس بر امكانات و منابع تمامى از گيرى بهره با ،ايران اسالمى جمهورى
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خواهد و آمريكا هم كارى       يل صلح نمى  ي اسرا  كه معتقد است جمهور اتريش    رييس
 .مدم دير وقت به خانه آ.گيرد  معتقد است شوروى سامان نمى.تواند بكند نمى
  

 1991 ژوئن  10                    1411 ذيقعده 26      | خرداد   20دوشنبه 
 
 كـورت   آقـاي .  كارهـاى عقـب مانـده ديـروز را انجـام دادم            ده ونيم صـبح   تا ساعت    

او  . صـلح خاورميانـه داشـتيم      ة ابتدا مذاكرات خصوصى دربار    .والدهايم به دفترم آمد   
وزيـر امـور    [،  بيكـر ] جيمـز [ و   ]مهور آمريكـا  رييس ج [،  بوش] جرج[معتقد است كه    
يل در سـال    ي مايل به حـل موضـوع و اسـترداد اراضـى اشـغالى اسـرا               ،]خارجه آمريكا 

 بـه همـين دليـل احتمـال         ؛ندا  يل در آمريكا مخالف   ي ولى طرفداران اسرا   ، هستند 1967
 ولى من گفتم در اينكه بـوش     ؛موفقيت حركت صلح خاورميانه نزديك به صفر است       

  . ترديد دارم،كر هم چنين چيزى بخواهندو بي
. هـاى لبنـان مـذاكره كننـد          گروگـان  ة كمـك بـه آزادي     اجازه خواست كـه دربـار     

ها بگويد كه ايران مايل نيست در اين موضـوع             به شرط اينكه به رسانه     ؛موافقت كردم 
 . قرار شد در جلسه شب مذاكره كنيم. چون مربوط به ايران نيست،صحبت شود

 مذاكرات دوستانه و بيشتر در جهت توسعه        .ترتيب داديم را  مذاكرات  جلسه رسمى   
ــود  ــط ب ــست   .رواب ــشار صهيوني ــشان تحــت ف ــه اي ــن از اينك ــشار     م ــا ف ــا اســت و ب ه
 از اينكـه ايـن      ؛ كـردم  قدرداني از ايشان    ، به آمريكا ممنوع الورود شده     ،ها  صهيونيست

 . ولى رفت، خيلى راضى نيستند،ها برود اظهارات به رسانه
ــاى آ ــدينءعال[ق ــشت ] ال ــه برگ ــردى از تركي ــا  . بروج ــذاكره ب ــزارش م ــاي گ آق

 خواهد   اوزال گفته نمى،را داد و گفت]  تركيهجمهور رييس[، اوزال] تورگوت[
                                                                                                                   

دوست كشورهاى همچنين و خود امكانات و تجربيات از است مصمم و پرداخته خود اقتصادى زيربناى ترميم و، 
 مطالعه زمينه ،جنابعالى همراه اتريش اقتصادى پايه بلند هيأت حضور است بديهى. نمايد استفاده مقصود اين ىاجرا در
 كميسيون اولين تشكيل. آورد خواهد فراهم پيش از بيش را جانبه همه همكارى هاى راه به دستيابى براى نظر تبادل و

 و سياسى مسئوالن مكرر هاى تماس و جارى سال در آن هاى نشست ادامه و گذشته سال در كشور دو بين مشترك
 ».است روابط تعميق و طبس به طرف دو عالقه نبيم ،كشور دو اقتصادى
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 هـاي  هـا خـسارت    ى انتظار دارد جنوبى    ول ،محاصره اقتصادى عليه عراق را لغو كنند      
 عراق بـه شـيعيان      ةها و حمل     و گروگان  598 اجراى قطعنامه    ةدربار.  تركيه را بپردازند  

 . استجنوب هم صحبت شده
سـراى سـعدآباد رفـتم كـه شـام را بـا              مهمـان بـه    شـب    .عصر شوراى اقتصاد داشتيم   

كنـار  . ته باشـيم  مهمانان اتريشى به طور خصوصى بخوريم و مذاكرات خصوصى داش         
 آنهـا را تحـت تـأثير قـرار          ي كاخ،  زيبا ةو منظر فضاي خوب سعدآباد     .استخر نشستيم 

 . ريش ندارندتى در ايگفتند چنين جا  مى؛داده بود
ريش هـم   تـ خارجـه ا  امـور   زاده و وزيـر       نعمـت ] محمدرضـا [ مهندس   ،دكتر واليتى 

معتقـد  ،  ]رت والدهايم آقاي كو [. بيشتر مذاكرات بر سر آينده بلوك شرق بود       . بودند
 رومانى و بلغارستان و خيـال       ، يوگسالوى ، به خصوص شوروى   ،پاشند  است از هم مى   

گيـرد و از اينكـه         مشكالتى از ناحيـه تجزيـه يوگـسالوى دامـن آنهـا را مـى               ،كنند  مى
ريش تـ احتمال انضمام مجدد مجارستان و ا     .  مأيوس هستند  ،دست بياورند  هچيزى هم ب  

جامعه به  خواهند    از تجديد وحدت دو آلمان نگرانى ندارند و مى        . كنند  را هم رد نمى   
 . بپيوندند]اتحاديه اروپا[=اقتصادى اروپا

ة برنامـه كمـك بـه       تـر دربـار      خـصوصى  ،شام را با هم صرف كرديم و بعـد از شـام           
شـايد بتـوان بـه       گفتـيم    ؛ شـد  تكـرار  مطالب معمـولى  . ها صحبت شد     گروگان آزادي

 دوازده شـب  بعد از ساعت    . دكريل معامله   يهاى لبنان در اسرا     با زندانى را  آنها  طريقي  
 .عفت هم مهمان داشت. به خانه رسيدم

 
 1991 ژوئن  11                  1411 ذيقعده 27      | خرداد   21شنبه   سه 
  

پرسـى تلفنـى از    انجـام كارهـا و احـوال   بعـد از  .  صبح بـه دفتـرم رسـيدم    ساعت هشت 
ــرى ــادر آزاد[ احتمــالى در مجلــس در مــورد طــرح ،رهب  براســاس ،] درخــصوص بن

 .صحبت كردم ،اظهارات ايشان
 از تأثير سفر مـن بـه        .نخست وزير آذربايجان شوروى آمد     ،]اف  حسن حسن   آقاي[ 

منطقـه  خواهان وصل برق و گاز ما به        . گفت شوروى و ضرورت همكارى بيشتر با ما      
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 و د ارتبـاط ز ضـرر احتمـالى قطـع         براى پيشگيرى ا   ،نخجوان و نيز عبور خط راه آهن      
 .است بخش آذربايجان توسط ارمنستان

 جمهـوري  نيروي هوايي ارتـش [= گزارش وضع نهاجا  .ستارى آمد ] منصور[تيمسار  
 توسـعه شـركت نهاجـا در حمـل و نقـل كـشورى و                 همچنـين   طـرح اوج و    ،]اسالمي

ه مراتب   كيش و قشم را داد  و از خشكى و كاغذبازى و سلسل             ]مناطق آزاد [كمك به 
 . ناراضى است،در ارتش كه اخيراً تشديد شده

 و معاونـان  ]سازمان ثبـت احـوال  [= احوال  سجل   مسئول   ،رحمانى] علي اكبر [آقاى  
حـدود چهـل ميليـون      . ندهاى جديد را داد      شناسنامه صدور گزارش پيشرفت     و آمدند

ن  سـ  افرادشان ميليون مانده كه بيشتر17 و حدود جلد شناسنامه جديد صادر كرده اند    
 .طرح مهم پايگاه اطالعات جامع را داد كـه جالـب اسـت            اجراي   گزارش   .هستندباال  

 . كامپيوترى كردن انتخابات در آينده استمداد كردبراي 
آقـاي  [ و   1 برايـشان سـخنرانى كـردم      .عـشاير آمدنـد   ]نمايندگان ايـالت و طوايـف     [

 ناهار در دفتـرم     ،ىعفت و فاط  .  گزارش داد   سازندگي وزير جهاد ،  ]غالمرضا فروزش 
 . غذاى حسابى نداشتيم؛بودند

 
                                                 

 خودتان از خودتان ميان در عشاير شما اينكه از برم مى رنج هميشه من«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
 از بهتر را شما درد و باشند خودتان هاى خانواده درون از كه آنهايى و كرده تحصيل نيروهاى و متخصص نيروهاى
 ممكن ها خيلى .داريد كم،نداريد اينكه نه ؛داريد كم ،شما به نسبت باشد ديگران از بيشتر انسان عالقه و بفهمند ديگران
 در .باشند شما خود هاى بچه كه كسى با دارد فرق اين ،بكنند خدمت شما ميان بيايند ،باشند آماده انسانى لحاظ از است

 كمبودهايتان بايد چگونه كهببينند علمىو  بيايند ،باشند خوانده درس  وباشند رفته حاال و باشند شده متولد چادرها
 نيروهاى كشور جاى همه در عشاير خود از كه برسيم مقطع آن به ما اينكه تا كشد مى طول كار اين .بشود برطرف
 طورى آن را عشاير درد ؛باشند داشته حضور عشاير ،كشور حساس نقاط و ها گره آن در و باشيم داشته كرده تحصيل

 من لذا .باشند خودتان از كه كند مى فرق خيلى اما ،هستند هم حاال .بفهمند را عشاير ارزش و بفهمند ،فهميد مى شما كه
 وظيفه هم ما .شوند باسواد تان هاي بچه كنيد سعى ،شده شكلى هر به ،شده قيمتى هر به ،گويم مى هم باز را تحصيل
 و محرومان به رسيدگى را خود اول مسئوليت سازندگى جهاد .است جهاد با كارتان و سر شما خوشبختانه .داريم

 ،نباشند خودشان عشايرىاگر  هم جهادگر هاى بچه و گذاشته، كشور دورافتاده هاى بخش طبقات و عشاير و روستاها
 ».شماست كار متكفل وزارتخانه اينامروز  .هستند ها وعشايرى ها روستايي مينه تبار از كه هستند كسانى ولى
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 و بـراى    1صـدراعظم آلمـان تلفنـى صـحبت كـردم         ،  ]آقاي هلمـوت كهـل    [عصر با   
هـاى   ور و بـاتالق   هـ  دربعث عراق بـه پناهنـدگان       ]ارتش[جلوگيرى از حمله احتمالى     

 .استمداد نمودم ،عراق
مـذاكره  ريشى درباره منطقه و افغانـستان       ت با مهمانان ا   .سراى سعدآباد رفتم   مهمانبه  

آذربايجـان غربـى راضـى    اسـتان  هاى آوارگـان عراقـى در     از بازديد اردوگاه  ؛كرديم
. از سـخاوت و جـوانمردى ايـران تـشكر دارد     ،  ]آقـاي كـورت والـدهايم      [.اند  برگشته

 .ها هم آمدند فاطى و سعيد و بچه. مغرب به خانه رسيدم
 

 1991 ژوئن  12                1411 ذيقعده 28       | خرداد  22  چهارشنبه
 
 بـه او اطـالع دادم كـه    . آقـاى كـورت والـدهايم و همراهـان آمدنـد          نُه صبح، ساعت   

كه هـيچ   است   اطالع داده    ،ش در ايران  ا  حافظ منافع ،  ]سفير سوييس [آمريكا از طريق    
صحبت كنند و البد منظورش شما      ها     گروگان ةدولتى نماينده آمريكا نيست كه دربار     

 .ى بماند خيلى ناراحت شد و تقاضا كرد كه مخفى و سرّهستيد؛
 كـه آمريكـا بـه والـدهايم اطـالع            است يل هم ديشب گفته   ي راديو اسرا  ، وقتى شنيد 

و گفــت آنهــا از فــرط شــد  بيــشتر ناراحــت ،داده كــه از ســوى آنهــا صــحبت نكنــد
 . دندست او آزاد نشو ه ب، امات بمانندشان در اسار دهند اتباع ترجيح مى،كينه

 در جـواب    2.شركت كرديم و به سئواالت پاسخ داديم      مطبوعاتي  با هم در مصاحبه     

                                                 
آقاي هاشمي در گفت و گوي تلفني با صدراعظم آلمان، نگراني عميق خود را از تحركات عراق در جنوب اين  - 1

ريع بين المللي ايشان وضعيت مردم آواره عراق را اسفبار خواند و خواستار يك حركت جدي و س. كشور ابراز داشت
در اين مكالمه، آقاي هلموت كهل، ضمن تشكر از اين تبادل نظر، آمادگي . قبل از وقوع يك فاجعه در اين ارتباط شد

 .گونه تبادل نظرها شد دولت آلمان را براي پيشگيري از اين فاجعه اعالم كرد و خواستار ادامه اين

همان دوستي دولت و ملت ايران، مذاكرات را بسيار مفيد دانست آقاي والدهايم در اين مصاحبه ضمن تشكر از مي - 2
به . اين مذاكرات پيرامون دو محور توسعه روابط اقتصادي و اوضاع بين المللي خليج فارس و خاورميانه بود«: و گفت

: يز گفتآقاي هاشمي ن» .علت نقشي كه ايران پس از جنگ خليج فارس ايفا نموده، اين تبادل نظرها بسيار مهم بود
 اين مسافرت ها بيشتر به طبيعت دوران بازسازي ايران بازمي گردد و ما توقع خاصي از هيچ كشوري نداريم و«
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 . از آرامش من اظهار تعجب كـرد ، بعد از مصاحبه.شد سئواالت دستپاچه مىدادن به  
 ]آبـاد مهر[با هم به فرودگاه    .يان واهمه دارد  يها و آمريكا    رسد از صهيونيست    به نظر مى  

 .شان رفتند و به سوى سوريه پرواز كردند  به هواپيماي،رفتيم و پس از مراسم بدرقه
دولت شركت كـردم    جلسه هيات    عصر در    .به دفترم برگشتم و كارها را انجام دادم       

 . و شب به خانه آمدم
 

 1991 ژوئن  13                 1411 ذيقعده 29       | خرداد  23شنبه  نجپ  
 

 مطابق معمول بـدون وقـت قبلـى آمـد و بـراى              ،  ]نماينده تهران  [، شيبانى ]باسع[دكتر
ى ي براى عمران روستا.آمدمشهد  امام جمعه   ،آقاى شيرازى . امور درمان استمداد كرد   

ــه ــاونى حــزب  در داراب و احــداث كارخان ــراى تع ــا اســتمداد كــرد  اللهــى اى ب  از .ه
 از  ،د و ديگـر مثـل گذشـته       مـو نهاى سياسى و اقتصادى دولت ابراز رضـايت           حركت

 .اى نداشت  گله]توليت آستان قدس رضوي[، طبسى]عباس واعظ[آقاى 
اى  براى امور انرژى هـسته  و   آمد   ]رييس سازمان انرژي اتمي   [،  امراللهى]رضا[آقاى  

ل ي از مـسا   .ى آمدنـد  يفيروزآبـادى و آقـاى مرتـضا      ] سـيد حـسن   [آقاى   .استمداد كرد 
 ة برنامـ  ؛ل ويـژه و حـساس گزارشـى دادنـد         ي مسا خصوص همكارى با كره شمالى در    

 . كار را مشخص كردم
 گزارش كار را داد و گفت     . وزير آموزش و پرورش آمد     ،نجفى] محمدعلي[دكتر  

 . يمگير امسال از دانش آموزان شهريه نمى
بـا مـن خوردنـد و از آنجـا          را  ناهار  . ظهر عفت و فاطى و ياسر و سارا و على آمدند          

  بعـد از   دو سـاعت    ،در همان لحظـه   . بودند] مهرآباد[ عازم فرودگاه    ،براى سفر به ليبى   
 .  دلگير شدم؛وقتى كه بيدار شدم نبودند. بم بردظهر خوا

 فـائزه و مونـا و حـسن و حميـد            . مهدى و فرشته در خانه بودنـد       .عصر به خانه آمدم   
                                                                                                                   

البته كشورهاي اروپايي . خواهان همكاري سازنده با كشورهايي هستيم كه حفظ احترام متقابل را رعايت مي كنند
 ».را با حفظ احترام متقابل خواهيم داشتما حداكثر همكاري . بخصوص اتريش در اين زمره هستند
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 .را آب انداختمحياط امروز استخر  .شام را فائزه تهيه كرد. الهوتى هم آمدند
 

 1991 ژوئن  14                        1411 ذيحجه 1      | خرداد   24 جمعه 
 
هـا و انجـام كارهـا و خوانـدن كتـاب              بـه مطالعـه گـزارش     وقـت   بيشتر  . در خانه بودم   
 .ها هم بودند بچه. گذشت1 »شاه آخرين سفر«

بـا اينكـه     ؛ تلفنى اجازه خواست كه به مكه بـرود        ،]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى 
 . استهنوز تكليف محل مراسم برائت در مكه مشخص نشده

 
 1991 ژوئن  15                         1411 ذيحجه 2      | خرداد   25 شنبه 

 
 گزارش سفر به آمريكاى التين و       . آمد ]وزير بازرگاني [،  وهاجى] عبدالحسين[آقاى   

 بـه   ،»تهيه و توزيع كاال   مراكز  «ع   اجازه خواست براى تغيير وض     .وضع بازرگانى را داد   
 . به شوراى عالى ادارى بياورد،ما هحالل كه گفتنجاى ا

هـاى جديـد جمهـورى      سياسـت از. اهللا از لبنـان آمـد     فضل] محمدحسين[آقاى سيد   
كمـك بـه آزادي   ل يسامـ  ةاسالمى ايران به عنوان اجراى اسالم تـشكر كـرد و دربـار        

گـر زمينـه حركـات نظـامى نيـست و بايـد              گفت در لبنـان دي     .ها صحبت شد    گروگان
 طاقـت تحمـل مـشكالت       ، مدعى است كه مردم جنوب لبنـان       .ها سياسى باشد    فعاليت

 . استمداد كرد، بيشتر هاى مسلحانه را ندارند و براى كارهاى فرهنگى درگيرى

                                                 
 ةنوشته ويليام شوكراس، از برجسته ترين و مستندترين كتاب هايي است كه دربار» آخرين سفر شاه«كتاب  - 1

گيري از   كتاب نويسنده سعي نموده است با بهرهدر اين. هاي آخر حكومت محمدرضاشاه پهلوي نوشته شده است سال
منابع مستقيم و مستند و تا حدي بي طرف، سال هاي آخر رژيم شاه، جريان هاي دوره انقالب، زندگي شاه در تبعيد، 
سير بيماري او، جريان هاي مربوط به معالجه و چگونگي مرگ وي با گفت و گو و مصاحبه با افراد مرتبط بررسي 

 . كتاب با ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، توسط نشر البرز، به فارسي منتشر شده استاين. نمايد
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كـه   گفـت    1. تلفنى صـحبت كـردم     ،يس جمهور فرانسه  ير،  ]آقاي فرانسوا ميتران  [با  
 قرار شد براى حـضور مـأموران سـازمان ملـل در             .روند   از عراق مى   نيروهاى متحدين 

 گفت اواخر تابستان    .امنيت مردم در مقابل ارتش عراق تالش شود       تامين   براى   ،عراق
 .آيد به ايران مى

بـا عربـستان     بـراى مـذاكرات      . دكتر واليتى بـراى خـداحافظى سـفر بـه مكـه آمـد             
 ]ير شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي        دب[،  هاشمى] سيد محمدرضا [دكتر  . مشورت شد 
ــه ــراى برنام ــالى انقــالب فرهنگــى   ب ــتور شــوراى ع ــاى در دس ــد ه ــر  .آم عــصر دكت

 . براى امور جارى آمد]معاون اول رييس جمهور[، حبيبى]حسن[
.  افغانـستان و عـراق مـذاكره كـرديم         ة دربار . شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت     

 را مورد    امنيت ملي  ن مطالب شوراى عالى   هما.  مهمان رهبرى بوديم   ،شب با احمدآقا  
 . شب بيدار بودمدوازدهتا ساعت . رفتم براى خواب به دفترم .بحث قرار داديم
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شـهادت  سـالگرد    بـه مناسـبت      ،هـاى مؤتلفـه اسـالمى       هيأت ي اعضا ده صبح، ساعت   

بادامچيان صحبت  ]اسداهللا[آقاى  . آمدند ]نخست وزير شاه  [،  منصور]حسنعلي[ انضارب
 2. نمودمقدردانى هايشان شان كردم و از تالش كرد و من تشويق

                                                 
در اين مذاكره تلفني، روساي جمهور ايران و فرانسه از اينكه حل اختالفات مالي بين دو كشور مراحل نهايي خود  - 1

ق روابط، بر گسترش همكاري ها را طي مي كند، اظهار رضايت كردند و ضمن ابراز اميدواري نسبت به تحكيم و تعمي
آقاي هاشمي و آقاي ميتران، همچنين آخرين تحوالت منطقه خليج فارس، . هاي مختلف تاكيد كردند در زمينه

 .وضعيت آوارگان در شمال و جنوب عراق و همچنين روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند

 پيروزى و انقالب تداوم و شروع در بسزايى سهم ،اسالمى مؤتلفه عيتجم«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 2
 با مبارزه ،امام حضرت نهضت شروع با كه بود منظمى تشكيالت اولين ،آورم مى خاطر هب من كه آنجايى تا. داشت
 كمك هم ها بعضى .بودند هم ديگرى سياسى هاى گروه .بودند هم ديگرى جريانات. كرد شروعرا  طاغوت رژيم
 ها اي مؤتلفه همين اول روزهاى ،بود فداكار و مطيع واقعاً و بود امام خدمت در صددرصد كه جريانى آن اما ،كردند مى

 كارهاى انتشاراتى، كارهاى داشتند، را انسانى نيروى پشتيبانى هم داشتند، را نهضت مالى پشتيبانى هم آنها. بودند
 اگر. شد مى انجام مؤتلفه كمك به كارها عانوا ،داشت نهضت ،كار اوايل كه كارهايى آن و جلسات تبليغاتى،
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 ،رى و بادامچيــانيحــا]مــصطفي[ ،امــانى]ســعيد[ در مــذاكره خــصوصى بــا آقايــان 
ال و  راجـع بـه امـو   ،رىي آقـاى حـا  .تشكيالت جديدشان را گفتند و مـشورت كردنـد     

قـرار شـد بعـد از مـشورت بـا رهبـرى            . هاى حزب جمهورى اسالمى پرسـيد       نقدينگى
  .جواب بدهم

 راه و   ، دفـاع  نرايـ وز،  ]آقايان اكبر تركـان، محمـد سـعيدي كيـا، و علـي فالحيـان              [
 راجـع بـه طـرح سـاخت هواپيمـاى كوچـك             . معاونـان آمدنـد    بـا اطالعات  ترابري و   

 . استمداد كردند وآموزشى توضيح دادند
 گـزارش   .بازرسى كل كشور آمد   سازمان  يس  ي ر ،محقق داماد ] سيد مصطفي [آقاى  

هاى دولت تقدير كرد و از بهتر شـدن وضـع ادارات گفـت و                 كار را داد و از سياست     
 گــزارش وضــع .وزيــر كــشاورزى آمــد، ]آقــاي عيــسي كالنتــري[. ماشــين خواســت

 .كشاورزى را داد و از محصول سال جارى اظهار رضايت كرد
 قيمـت آهـن و سـازمان عمـران سيـستان            ة دربـار  .دولـت جلـسه داشـت     هيات  ر  عص

ل يو مـسا   هـا    روزنامـه  ة دربار .شب مهمان رهبرى بودم    . ناتمام ماند   كه مذاكره داشتيم 
 .وقت به خانه رسيدمدير. تصادى و انتخابات مذاكره شدسياسى و اق
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بـردارى ورزشـگاه       براى افتتاح كنگره جهاد سازندگى به سـالن وزنـه          نُه صبح ساعت   

ــيم ــردم ؛آزادى رفت ــخنرانى ك ــشان س ــواو  1 براي ــضي  [. زى دادميج ــيد مرت ــاي س آق
                                                                                                                   

اى اعالميه اگر .قم يا ها شهرستان يا تهران در حاال ،گرفتند مى اينها معموالً ،بگيريم خواستيم مى اى جلسه 
 متعهد بود، گرفته عهده به شتريب مؤتلفه شبكه باز هم را آن پخش .شد مى چاپ آنها كمك به ،كنيم چاپ خواستيم مى
  ».آمدند ميدان مىبه   اينها تشكيالت باز ،باشيم داشته تظاهراتى بود بنا اگر گاهى. داد مى انجام ،بود

 از افرادى تشكيل شده كه خلوص نيت و عشق و جهاد سازندگيپيكره «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
اين بزرگترين سرمايه .  است وجودشان را تصرف كرده، به محرومان و انقالب و امام و عشقعالقه به اسالم دارند

كرده و دوره ديده و كارآزموده شده و نمى شود آن  بره و تحصيل گرچه امروز جهاد مملو از نيروهاى خُ.شماست
هاى   بيشتر به انسان، شروع كار جهاد.ديده بگيريما دستاوردهاى قبلى را ن،كنيمهاى جهاد را كه االن بررسى مى ارزش

 يكى از كارهاى مهمى كه مديران جهاد دارند و فردفرد.  آنها ايمان بودة عمدةلص و مخلصى بود كه سرمايخا
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آقـاي غالمرضـا    [ .مقاله خـوبى خوانـد    » روايت فتح  «ة برنامه تلويزيوني  گويند،]آويني
 .گزارش داد و خيرمقدم گفت سازندگيوزير جهاد ، ]فروزش

عقد ازدواج يكى از كاركنان دفتر را خواندم و         . كارها را انجام دادم   . به دفترم رفتم  
نماينـده رهبـري    جمهور و     مشاور فرهنگي رييس  [،  اى  اژه] جواد[ آقاى  . اى دادم   هديه

 گـزارش سـفر بـه اروپـا را داد و بـراى              . آمـد  ]دانشجويان خارج از كشور   اتحاديه  در  
 . تير استمداد كردهفتمخت سالنى بر مزار شهداى سا

در اسـتخر شـنا     .  در دفتـرم كـار كـردم و بـه خانـه آمـدم              شش بعد از ظهر   تا ساعت   
 .خورد شناگر به ديوار مي. حوض بزرگي است. كوچك است ؛كردم

شـهرى در     بشارتى از وزارت خارجـه اطـالع داد كـه آقـاى رى            ]علي محمد [آقاى   
فـردا مقابـل بعثـه برگـزار        ،  ]از مشركين [رده كه مراسم برائت     طرفه اعالن ك    يك ،مكه
 .كنيم جلوگيرى مىاست كه شود و دولت عربستان شكايت كرده و گفته  مى

له را  أتلفنى با رهبرى مشورت كردم و به دكتر واليتى پيغام دادم كه تالش كنند مس              
  .دنماينحل 
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 اطالع داد كه ديـشب دكتـر    ،]قايم مقام وزير امورخارجه   [،   بشارتى ]محمد  علي [آقاى

و پيـام   اسـت   شاه عربستان مالقـات كـرده       ] ملك فهد [ با   ، بامداد دوواليتى در ساعت    
 و بـراى برگـزارى مراسـم برائـت      ،لزوم همكارى بيشتر با حجاج ايرانى      من را مبنى بر   

بعـد  خارجه دو كشور    امور نراي امروز وز   است، ب جاى مناسب داده و قرار شده      انتخا
 .  قضاوت كنند، بازديد دو محل مورد پيشنهاد ما و آنهااز

                                                                                                                   
روحيه .  تضعيف نشود است، اين سرمايه اى كه جهاد به اينجا رساندهتا اين است كه مواظبت كنند ،ها دارند جهادي

ت در زندگى و آمادگى براى تحمل مشكالت و رفتن انقالبى، حمايت از محرومان و مظلومان، تالش براى خدا، عناي
 اينها با تجربه، علم، تحصيل، تخصص و ابزار امروز. هاى اصلى بودند اينها سرمايه؛ها و ناماليمات به پيكار با سختي
 ».به خوبي حفظ كنيمهمه اينها را است الزم آميخته شدند كه 
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 اصـرارها   ة گفتند قـرار ايـن اسـت كـه همـ           .ماى مذاكره كرد    خامنهاهللا    يتتلفنى با آ  
م شود و بـه هـر    مراسم در همان محل مورد قبول آنها انجا      ، اگر طرف نپذيرفت   ؛بشود

 .شوند  درگيرى و نزاع است كه به آن نزديك نمى،حال خط قرمز
 جديـد بحـرين و چـين بـراى          نرايسف،  ]العام و هوالي مينك   آقايان احمد عبدالعزيز  [

 بـراى   ،السفرا هـم بـود     قدمسفير اسپانيا كه م   ،  ]آقاي سي آزا  [ .تقديم استوارنامه آمدند  
 .آمد خداحافظى

 آقـاي [ . همراه با علما و مسئوالن و نمايندگان آمدند        ، گيالن جمعى از زلزله زدگان   
 از صـبر آنهـا و       .استاندار گـزارش داد و مـن برايـشان صـحبت كـردم            ،  ] تابش عليرضا
 1.هاي مسئوالن و پيشرفت بازسازي تشكر كردم تالش

 آمـد و گـزارش سـفر بـه          ]جمهـور   مشاور اجتمـاعي ريـيس    [،  مهاجرى]مسيح[آقاى  
 دادستان كـل   ،2]تبريزي [موسوى] سيد ابوالفضل [آقاى   .يه را داد  اروپاى شرقى و ترك   

وضــع زنــدگى و ســابقه خــود را گفــت و از اينكــه پــس از انتــصاب بــه . كــشور آمــد
وضـع مـالى    بـه   ى عليه ايشان مطرح شده و صـحبت از رسـيدگى            يها  حرف ،دادستانى

 روحى كردم  ايشان را تقويت  ؛ گله كرد   است، روحانيت شده ] ويژه[ايشان در دادگاه    
 .و قول حمايت دادم

هـا و     نامه مديريت دانـشگاه     ينيآ.  جلسه داشت  ،عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى    
 در شـميران بـاران      .سرشـب بـه خانـه آمـدم       . دستور بـود    هيأت امناء در   يتعيين اعضا 

                                                 
 كه تعبيرى هر. بود ما براى الهى بزرگ امتحان يك پارسال لزلهز ماجراى«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 ،دارند آنها كه خاصى زندگى و خدا با شان روابط لحاظ از آنجا مردم بگويم توانم نمى .رساند نمى را چيز همه ،بكنيم
 كه دبودن الهى عقوبت يك مستحق ،كشور مسئوالن و كشور مديران بگويم توانم نمى. بودند تنبيه يك مستحق
 فقط الهى هاى جنبه ،الهى امتحان .كند مى امتحان كه خلقش در ،است الهى جاريه سنت اين .بكند تنبيه را ما خداوند
خداوند  اينها داخل از .نيست بد هاى آدم مال  امتحانات اين. است زياد فهميم نمى ما كه  آنمثبت هاى جنبه ،نيست

 ».دهد مى بشارت را صابرين

، از شاگردان مورد ، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم) 1382 -1314(د ابوالفضل موسوي تبريزي  آيت اهللا سي- 2
ايشان در . اعتماد آيت اهللا سيدكاظم شريعتمداري بود كه در دوران مبارزه با نهضت امام خميني همراهي مي كرد

سالمي، نماينده مجلس خبرگان قانون هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي نماينده مردم تبريز در مجلس شورا ا سال
كل كشور بود ستان   .اساسي، رييس ديوان عدالت اداري و مدتي دا

ى
د
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 . استباريده
شهرى و آقاى واليتـى از مكـه تلفـن كردنـد و خبـر موافقـت شـاه                      عصر آقاى رى  

 گفتند  .ندرا دادند و از پيام من تشكر كرد        ان با محل مورد نظر بعثه براى مراسم       عربست
نزديك غروب از دفتر    . است اين موافقت را نموده      ،ملك فهد گفته به احترام پيام من      

 . استه مراسم به خوبى برگزار شدهرهبرى اطالع دادند ك
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 ]جمهـوري   حقـوقي بـين المللـي رياسـت        دفتررييس  [،  افتخار جهرمى ] گودرز[آقاى  
 جعلى بودن اسناد گلزار در مورد       ن گزارش كار دادگاه الهه را داد و روشن شد         .آمد

 . را توضيح دادشهرك غرب
 ،يع سـنگين  وزيـر صـنا   ،  ]آقـاي هـادي نژادحـسينيان     [قـبالً   .  وزير صنايع سوئد آمـد    

] عبـداهللا [آقـاى   . مردلزوم تعادل در معامالت تأكيد كـ        بر .مذاكره را توضيح داده بود    
گـان و آوارگـان،     زد زلزلهوضعيت   ،قشم] منطقه آزاد [ ة دربار . وزير كشورآمد  ،نورى

 .انتخابات مذاكره شد و  ها عوارض شهردارى
هـاى خـدمات      كليـات پيـشنهاد تأسـيس مجتمـع        .شوراى عالى ادارى جلسه داشـت     

نزديـك   .دولت شـركت كـردم    هيات  عصر در جلسه     .ها تصويب شد    ادارى در استان  
 بـه   . منـصرف شـدم    ؛ ولى هوا سـرد بـود      ، براى استفاده از استخر به خانه آمدم       ،غروب

 .ندنك خاطر كمردرد، پزشكان توصيه به شنا مي
از . دكننـ   را در مورد او منحـرف مـي        مردم   ازگفت ذهن خيلى    . شب احمدآقا آمد   

 .من تقاضا كرد كه در نماز جمعه اين ذهنيت را صاف كنم
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 .مهدى و ياسر هم با مـن بودنـد  .  به فرودگاه مهرآباد رسيديمساعت هفت و نيم صبح    
 ساعت هشت .  شهر پرواز كرديم معاونان و نمايندگان به سوى نون،رايبا جمعى از وز
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 بـه   ، مقبـره شـهدا     زيـارت   و اسـتقبال رسـمى   بعد از   . وارد فرودگاه نوشهر شديم   و نيم   
 .كرديم عزيمت -كاخ سابق شاه در نوشهر -ى يمجتمع آموزشى دريا

وايز  ج . در ميدان مراسم انجام شد     . آموزش ارتش و سپاه دادند      در مورد  توضيحاتى
از نمايـشگاه كمـك    . التحـصيلى بـود      مراسم فـارغ   1.را دادم و برايشان سخنرانى كردم     

[=  كه توسـط يكـى از افـسران نـداجا    ]آسمان نما[ = از پالنتاريومهمچنين آموزشى و   
 .كردمبازديد  ، ساخته شده بود و جالب بود]نيروي دريايي ارتش

از منـاطق مـسكوني،      سـوى     وضع باال آمدن آب دريـا و پيـشروى بـه           ةبراى مالحظ 
 . از اهداف سفر اسـت     بررسي آن  مشكل آفريده و     اين امر . ساحل دريا بازديد كرديم   

منطقه بسيار زيبا و خوش آب      . كوپترها به سوى منطقه كالردشت پرواز كرديم       با هلي 
نمـاز و ناهـار و      بعـد از     . در مركز تحقيقات كـشاورزى مـستقر شـديم         .ى است يو هوا 

 .  شدمذاكره  وضع منطقهة دربار،اندار و فرماندار و بخشدار با است،استراحت
 رفتـيم كـه      سـازندگي  عصر براى بازديد از مركز پرورش و توليد بچه مـاهى جهـاد            

 خـزر و    دريـاي  ميليـون بچـه مـاهى بـراى تغذيـه            240حـدود   . برايم خيلى جالب بـود    
هـاى بافـت       قـالى  هـاى    از نمونـه   .كنند   خاويار و ماهى آزاد و كپور توليد مى        ،استخرها

                                                 
 ماموريت قلمرو كشوركه جنوب هاى آب ، كنيد فارس توجه خليج به اگر«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 در اى نقطه هيچ شايد و است خورداربر ىيباال حساسيت از ،دنيا حساس مناطق كل و زمين كره سراسر در شماست،
 .نباشد برخوردار اهميت و حساسيت اين از ،دارد جهان براى كه تأثيرى و منطقه اين خاص شرايط خاطر هب ،دنيا
 هاى قدرت همه دانيد مى و زند مى دنيا شدن سرد و گرم و جهان تحرك و دنيا اقتصاد نبض ،منطقه اين در كه دانيد مى

 مسئوليتى بزرگترين حفاظتش و پاسدارى ،دارد كه ىيها ويژگي اين با اينجا. اند وابسته منطقه اين به نحوى به ،جهان
 چه ،ىيدريا نيروهاى صف در ورود با. هستيد جريان اين پيكان نوك شما و شده ماگذاشته مردم دوش به كه است
 و آگاهى و هوشيارى ،مسئوليت اين كه انيدبد بايد و گرفتدايد عهده به را مهمى بسيار مسئوليت شما سپاه، چه و ارتش

 هكتن. است ما دريايى نيروهاى بخصوص و مسلح نيروهاى هاى ويژگي از كه طلبد مى  مردانگى و استقامت و اخالص
 شخصيتى به فرماندهى ،قوا كل فرماندهى حكيمانه تدبير با خوشبختانه كه است سپاه و ارتش نيروهاى همكارى ،دوم

 اطالعات و رزمى سوابق با بخش دو هر اعتماد مورد سپاه، و ارتش نيروهاى بين جامع تواند مى هك ه استشد سپرده
 تا را هماهنگى و بكنيد استفاده بايد موقعيت اين از شما. باشد منطقه شرايط و كشور شرايط به كامل آشنايى و علمى
 را هماهنگى فرمان اين شان مبارك عمر اواخر در كه راحل امام حضرت خواست و قوا كل فرماندهى نظر مورد سطح
 ».برسانيم ،كردند صادر
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  در ، تهـران  يمتـرو شـركت   به محل معادن سنگ رفتـيم كـه         .  روستاها بازديد كرديم  
توانـد منبـع خـوبى بـراى       مهـم اسـت و مـى   بـزرگ و   ؛ دارداستخراجدست كشف و    

  .تحصيل  ارز باشد
در  .ى است ي بسيار زيبا و خوش آب و هوا       ة در ،»سرد آب «در كنار رودخانه جالب     

 مـردم بـه گرمـى ابـراز احـساسات           ،در مسير . ير معدن توضيح دادند    شهردار و مد   ،راه
انـد و زمـين    ها براى خريد زمين و ساخت ويال هجـوم آورده  تهرانىگفتند . كردند  مى

هـا از ايــن وضــع   بعــضىاسـت؛  الـشعاع قــرار داده   گـران شــده و كـشاورزى را تحــت  
 .اند  اكثراً خوشحال، اماندا ناراضي

 ة دربـار  ،يس مركز تحقيقات  ير. ين چمن به مذاكره نشستيم     در زم   و به مقر برگشتيم  
 در سال دو كـشت دارنـد   ،اينجا و مركز ايرانشهر. اصالح بذر گندم و جو توضيح داد   

 . به منظور كوتاه كردن دوره اصالح نسل بذر،كند كه يكديگر را تكميل مى
قـرار  . يم به راه حل منطقى نرسـيد ؛ راه حل مشكل پيشروى دريا مذاكره شد    ة دربار

بـراى بعـضى از نيازهـاى       . انجام شود مطالعه    سازندگي، سازمان كيش و جهاد    در   شد
 به طور خصوصى از     ،]مازندران[استاندار] آقاي اسماعيل مفيدي  [ .منطقه كمك كردم  

 . دفتر سياسى وزارت كشور گله كرد
 اراضى منـابع طبيعـى را     ،  براى نظم در توسعه   خواست   اجازه    سازندگي، وزير جهاد 

سـاعتم در توالـت افتـاد و      امـروز   . شـام خـورديم و خوابيـدم      . تفكيك و واگذار كنند   
 .دست نيامد هديگر ب
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 ،]واقع در شهرستان رودسـر     [راتوشكَامنطقة  كوپترها به سوى      با هلي  ،بعد از صبحانه  

 .داد   نماينـده تنكـابن توضـيح مـى        ،ىيطاهـا ]علـي اكبـر   [در مسير آقـاى     . يمپرواز كرد 
روبه يا   نقاط مخ  ،آباد در ساحل دريا     هاى انبوه و مزارع و سپس از عباس        برفراز جنگل 

 هــاى مرســوم را داد و نــوع عــالج دريــا را نــشان مــى در معــرض تهديــد پيــشروى آب
  .گفت مي
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مـسئوالن شـهر و     . ا سـوخت بگيرنـد    كوپترهـ  در فرودگاه رامـسر نشـستيم كـه هلـي         
سپس همـراه اسـتاندار     . جمعه هم بودند و نيازها را مطرح كردند و كمك گرفتند           ائمه

هاى بسيار بلند و   هاى عميق و كوه     دره. گيالن و ديگران به سوى اشكور پرواز كرديم       
 . سرسبز قابل توجهى دارد

سـتاهاى متفـرق جمـع شـده        مردم رو . ليا فرود آمديم  ه برند آبى در اشكور ع     يدر قر 
 بخـشدار   . تعداد زيادى گوسفند قربانى كردند و استقبال بسيار گرمـى نمودنـد            .بودند

 تكميـل راه را دادم كـه بهتـرين          ة وعـد  1.گزارش داد و من براى مردم صحبت كـردم        
 . خواسته و نياز آنجا است

ال قـرار    به همان گرمى مـورد اسـتقب       ؛ پرواز كرديم  ]املش [كال  به سوى قريه موسى   
 در اينجا بخشدار و امام جمعـه رودسـر و نماينـده رودسـر صـحبت كردنـد و           .گرفتيم

 2. صحبت كردمسپس من
 ،در سراسـر سـاحل    .  باز از كنـار سـاحل خـزر        يم؛ سپس به سوى نوشهر پرواز كرد     

نزديك ظهر در دانشگاه علوم     .  ولى خيلى شلوغ نبود    ،كردند  مردم از دريا استفاده مى    
 . كردم استراحت ،نماز و ناهاربعد از . نشستيمى نوشهر يدريا

 .آب مازندران و مسئوالن گيالن و مازندران جلـسه داشـتيم          سازمان  عصر با مديران    
 چند سد مخزنى .  برنامه مهار و تنظيم آب آستان را داد،مازندراناي   منطقه مدير آب

                                                 
ما از گذشته از خوبي ها و صفات حسنه مردم خونگرم و متدين اشكورات «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

اطف اين عو. شنيده بوديم و حاال كه توفيق زيارت شما مردم پيش آمده است، متوجه مصداق آن تعريف ها مي شويم
. شود كنيد، مايه پشتگرمي و اميد ما ميو محبتي كه شما مردم محروم، باصفا و صميمي به مسئوالن خدمتگزار ابراز مي 

دالوري هاي بسيار صورت گرفته است و اين منطقه شما كه واقعاً .  در طول جنگ، من از رزمندگان شما زياد شنيدم
 ».منزوي بوده، شهداي گرانقدري تقديم كرده است

در ايام ماه مبارك رمضان به املش . ما در اين منطقه دوستان زيادي داشتيم«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 2
من هيچ وقت محبت هاي دوران سختي كه قبل . شان بودند آمديم؛ جايي كه آيت اهللا رباني املشي و خانواده محترم مي

 به خاطر خوبي مردم مي شد مسايل انقالبي را مطرح كرد و با در آن موقع. از انقالب داشتيم، فراموش نمي كنم
به همين خاطر، آشنايي زيادي با مناطق ييالقي و بوستان ها و .  مي شد افكار حضرت امام را ترويج كرد،حمايت مردم

 ».همه ارزش اينجا را مي دانند، اما امروز متاسفانه محروم است. شرايط اينجا دارم
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هاى مهم كه حدود دو ميليـارد متـر مكعـب آب را تنظـيم                 حرافى روى رودخانه  و ان 
هـا را بـه آن سـوى البـرز             بخـشى از آب سرشـاخه     فكري مطرح اسـت كـه       كنند و     مى

 نـزوالت جـوى مازنـدران اسـت         ،حدود بيست و هشت ميليارد متر مكعب      . برگردانيم
 . آن در رودها جريان دارد مكعبكه حدود هفت ميليارد متر

 در  ،هـا  بينـى روس    بنا به پـيش   .  له باال آمدن آب خزر مذاكره شد      أ مس ة سپس دربار 
هـاى     راه .يـد آ  مـي ديگـر بـاال       نيم و يك متر آب دريا    به احتمال قوى     ،هاى آينده  سال

ى يهـا   ها بررسى و تصميم      براى جلوگيرى از انهدام ساحل     ،احتمالى مهار اين پيشروى   
 .  قرار شد من كمك كنم.اخذ شد

ى رفتيم و در آنجـا بـا جليقـه          ي قايق به دور دست ساحل تا كنار اولين فانوس دريا          با
 محـل   ؛نزديك غروب به كاخ برگـشتيم     . شنا كرديم هاى صاف     مدتى در آب   ،نجات
 . با صفا ولى كوچك است؛ همان ساختمان شمس پهلوى در اينجا است،اقامت

 نيروهـاى مـسلح     ة دربـار  ،]فرمانده نيروي دريـايي   [،  شمخانى]علي[ سرشب با آقاى    
 خوشبين نيـست  و جدا از هم      با شرايط جارى     ، ارتش و سپاه   ة به آيند  ؛مذاكره كرديم 

 . مايل نيست كار كند،و اگر روند اصالح نشود
ياسر به تهران برگشت  و مهدى با مـن         .  خاطرات را نوشتم و خوابيدم     .شام خورديم 

  .ماند
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 1991 ژوئن  22                                  1411 ذيحجه 9       | تير  1شنبه 
  

اول .  كـرده بـود    ترش ام    معده.  ناراحت خوابيدم  ، كولر و وضع بد بالش     ه خاطر شب ب 
 وضـع   ، اسـتان   اوضـاع  ةبـار در،  ]مازنـدران [استاندار  ،  ]آقاي اسماعيل مفيدي   [وقت با 
 .صحبت كردم ... ارزاق و مصالح ساختمانى و،ادارات

 بـه سـوى     ، دولـت  727بعد از صبحانه به فرودگاه شهر رفتيم و با هواپيماى بوئينگ            
 ة دربـار  ]فرمانده نيـروي دريـايي    [،  شمخانى]علي[ در راه با آقاى      .ديمنموپرواز  تهران  

 ، فرودگـاه در مـدتى  . فرودگاه نرسـيده بودنـد  ها به   ماشين. امور كشور مذاكره كرديم   
 .معطل ماشين مانديم

عـصر حمـام    .  از فرودگاه به دفترم رفـتم و تـا عـصر كارهـاى مانـده را انجـام دادم                  
 . فائزه آورده بودندة از خان؛با مهدى و فرشته شام خورديم. گرفتم و به خانه آمدم

  
 1991 ژوئن  23                           1411 ذيحجه 10     | تير    2 يكشنبه  
  
آخرين سفر  «به مطالعه كتاب  وقت  بيشتر  . در خانه بودم  ]. امروز عيد قربان، تعطيل بود    [

 از  .اى دادم   پيش از ظهر عقد ازدواج يكى از پاسداران را بستم و هديـه            .  گذشت »شاه
. يدمتلفنى احوالپرسى كردم و علت عدم برگـزارى نمـاز عيـد قربـان را پرسـ                رهبري،  

 . است بعد از انقالب دو سه بار برگزار شده؛شود گفتند معموالً هر سال برگزار نمى
گـزارش سـفر بـه      . آمـد ]هاشمي، رييس دفتر بازرسي ويژه رييس جمهـور        [ محسن

 و  شـان   سيختگى آنجـا و مـشكالت     گـ   از عدم انسجام شوروى و از هم      . ادشوروى را د  
 .گفت تر بودن وضع چكسلواكىعدم استقبال خوب از هيأت و وزير نفت و به

ها تالش كردنـد كـه بـا عفـت و فـاطى در                امروز بچه . عصر از استخر استفاده كردم    
فقط يك بار از سوريه تمـاس گرفتنـد و ديگـر از آنهـا               .  نتوانستند ،ليبى تماس بگيرند  

 از سفرشـان    ؛آينـد    هفتـه مـى    پايـان آخـر شـب تلفـن كردنـد و گفتنـد             .خبرى نداريم 
 .ندا راضي
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 بـراى سـفر بـه فرانـسه مـشورت كـرد و              .وزيـر نفـت آمـد     ،  ]آقاي غالمرضا آقـازاده   [

هــا و امــور جــارى نفــت   قيمــت، گــازة دربــار؛هــاى كنفــرانس آنجــا را گفــت برنامــه
 .شد صحبت

 اقتـصادي يس كميـسيون    يـ سـازمان ملـل و ر     معاون دبيركل   ،  ]آقاي آدبايو آدرجي  [
 همكارى ايران در عمران آفريقا مـذاكره شـد و از         ة دربار .آفريقا در سازمان ملل آمد    

 ]نماينده دايم ايران در سازمان ملل     [،  خرازى]سيد كمال [آقاى   1.مواضع ما تشكر كرد   
زادي  كمـك بـه آ      افغانستان و  ةلا طرح دبيركل سازمان ملل براى حل مس       ة دربار .آمد

بعد از مالقات با رهبرى      شب   ، قرار شد  ؛ها در لبنان گفت و نظر خواهى كرد         گروگان
 .مجواب بده

معـاونش  [و  ] رييس سازمان برنامـه و بودجـه      [،  زنجانى]مسعود روغني [عصر آقايان   
ايـن   نـد؛  آمد ]اقتـصادي [ موافقت با برنامـه تعـديل      رايمن ب توجيه   براى   ، نيلى ]مسعود
 .است مطرح  در شوراى اقتصادبحث
. طرح تعديل سازمان برنامـه تـصويب نـشد        . شوراى اقتصاد شركت كردم   جلسه  در  

ــا ارز رقـــابتى آزاد شـــود و بـــه جـــاى  ،مـــرغ قـــرار شـــد توزيـــع بـــرنج و تخـــم   بـ
 .  تفاوت قيمت را به صورت نقدى به مردم بدهيم،]كاالبرگ[=كوپن

، ]خاوير پرز دكوئيـار   آقاي  [ پيشنهادهاى   ةدربار. اى بودم   خامنهاهللا    يتشب مهمان آ  
                                                 

 عميقاً موجب تاثر و نگراني ماست و بايد ،عقب ماندگي كشورهاي آفريقايي«:  اين مالقات گفت آقاي هاشمي در- 1
ما مي بينيم بدهي مردم آفريقا . در برنامه هاي اقتصادي اين مردم محروم، تغييرات اساسي و تحول جدي صورت پذيرد

 و و امكانات آنهاستپردازند، بيشتر از توان هايي كه بايد ب  مي يابد و بهرهشبه كشورهاي ثروتمند، روز به روز افزاي
اغلب كشورهاي آفريقايي، سرمايه و ابزار و نيروي انساني الزم براي بهره گيري از منابع خدادادي خودشان را ندارند و 

 دست آورند، قدرت بازاريابي آن را ندارند و معموالً سود آن به جيب دالل ها و كمپاني هاي غربي هاگر محصوالتي ب
ايشان ضرورت » .شود و اين يك فاجعه است رود و جريان استثمار آفريقا، متاسفانه روز به روز تشديد مي مي

قا در يهاي مردم آفر  لزوم باال بردن توانايي ويكپارچگي و همبستگي سياسي و اقتصادي ميان كشورهاي آفريقايي
جهاد سازندگي با توجه به تجربيات خود، وزارت  ،ري كردمورد تاكيد قرار داد و اظهار اميدوارا شان  استفاده از منابع

 . در رفع محروميت هاي اين قاره مظلوم تالش كند
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 طــرح لبنــان را پــذيرفتيم و افغانــستان را رد ؛ مــذاكره كــرديم]ســازمان ملــل[دبيركــل
ها و مـسايل جـارى و          راديكال ةدربار.  به آقاى خرازى اطالع دادم     موضوع را . كرديم

 .شب در دفترم ماندم .و عراق مذاكره و مشاوره كرديم ارتش و سپاه
  
 1991 ژوئن  25                            1411 ذيحجه 12      | تير   4شنبه  سه

 
ــا ســاعت    ــدم  كارهــا را انجــام دادم و گــزارش ده صــبحپــس از نمــاز ت . هــا را خوان

.  كاركنان دفتـر آمدنـد     1. برايشان صحبت كردم   ؛هاى شهداى هفتم تير آمدند      خانواده
 .گزارش كار دادند و نيازها را مطرح كردند

 و مديران دانـشگاه پيـام نـور    ]وزير فرهنگ و آموزش عالي  [،   معين ]مصطفي [دكتر
 . قـول حمايـت دادم  ؛ گزارش دادند و نيازهاى ارزى و ريالى را مطرح كردنـد      .آمدند

تكميـل كتـاب جريـان مـك فـارلين و      ة   دربـار  .نژادآمـد   مهـدى ] فريـدون [عصرآقاى  

                                                 
 ماهيت واقعى كسانى را كه دم از منطق و ،شهادت شهيدان فاجعه هفتم تير« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 به واسطه فشار ،گر هاى توطئه اى كه گروه گونه ه ب؛شد افشا كرد و باعث اتحاد و يكپارچگى مردم ،زدند استدالل مى
 خيلى ناجوانمردانه ،وجود آوردند هاى مخالفى كه فاجعه هفتم تير را به جريان .افكار عمومى نتوانستند در ايران بمانند

 در ،عزيزروح اين شهيدان  . اما تاريخ برخالف اهداف آنها رقم خورد و انقالب به راه خود ادامه داد،عمل كردند
 اين ،هاى روزافزون انقالب است و شما يادگاران بزرگوار شهيدان و همه ما وظيفه داريم رضوان الهى شاهد موفقيت

 .داريم  هميشه زنده نگه،شان انقالب را بيمه كرد ساز و شهادت اين شهيدان پيشتاز را كه خون حادثه سرنوشت
ب بودند ولى توده مردم تشكيالت حزبى نداشتند كه با اعالم هاى مختلف داخل كشور در آن زمان داراى حز جريان

با تشكيل حزب جمهورى اسالمى كه  . همه تشنگان در نقاط مختلف كشور وارد ميدان شدند،حزب جمهورى اسالمى
اين . هاى مخالف انقالب به طرف اين حزب شروع شد  تهاجم گروه،حركت آن در مسير صحيح انقالب بود

ر انتخابات خبرگان قانون اساسى و پيشبرد اهداف انقالب اسالمى نقش اساسى داشت و اين تشكيالت اسالمى د
 ، قابل تحمل از سوى ضدانقالب نبود و در نتيجه در هفتم تير با آن توطئه شوم و ترور ناجوانمردانه،حركت سازنده

تخار كنيد و به رضاى خداوند راضى باشيد اين شهيدان اف شما بايد به .بهترين ياوران اسالم و انقالب را از ملت گرفتند
مام بزرگوار راحل شان كه راه ا پد و راهت ها دل به ياد آن شهيدان مى  ميليون،زيرا در اين روزها كه ايام شهادت آنهاست

سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ». با قدرت و صالبت ادامه دارد است،و مقام معطم رهبرى
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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 . 1هاى لبنان صحبت شد گروگانكمك به آزادي 
المللـى بـراى    هـاى بـين   تـالش   گـزارش  .ر جلـسه داشـت    ستاد مبـارزه بـا مـواد مخـد        

 بـراى   رورله جزيـره فـا    أ مس ،مبارزه با مواد مخدر   امر  هماهنگى با كشورهاى ديگر در      
 بحـث   هـا   يمعتادان و انضباط در بازداشت معتادان و نيازهاى مراكز نگهدارى بازداشت          

 . گيرى شد و تصميم
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ى را كـه بـه مناسـبت        يسمينار مسئوالن قـضا   . دگسترى رفتم از منزل يكسره به كاخ دا      
 . به دفترم رفتم  2.افتتاح كردمبا سخنراني   بود، برپا شده»قوه قضاييههفته «

] محمدحـسين [ و دكتـر     ]وزير امور اقتـصادي و دارايـي      [،  نوربخش] محسن[قايان  آ
 ، سـال گذشـته    . آمدند و گزارش وضع ارزى را دادنـد        ]رييس بانك مركزي  [،  ىعادل

هـا مايـل       ولى دسـتگاه    است،  به حساب امسال گشايش اعتبار شده      ،مبالغ قابل توجهى  
  .مشكل پرداخت داريمبه اين ترتيب، شان كسر شود و  نيستند از اعتبارات امسال

                                                 
در اين سال دفتر نشر معارف انقالب، روايت .  كتابي تدوين و منتشر نشد1386دربارة ماجراي مك فارلين تا سال  - 1

ماجراي مك « كتاب  ←براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد. ايراني اين ماجراي سياسي را تهيه و به دست چاپ سپرد
 1386 حبيب اهللا حميدي، دفتر نشر معارف انقالب،  و، محسن هاشمي»ها  گروگانآزادي-فارلين؛ فروش سالح

  اينكه به  عدالت و حق عمل  ازمسئوالن و مردم ما انتظارى از شما به غير«: بخشي از اين سخنراني آمده است در - 2
 بايد با آن ،يبى وارد نمايدجامعه آس شما پاسدار قانون، حق و عدالت هستيد و هركسى كه بخواهد به. كنيد، ندارند
 اليحه .كنند  از كارهاى شما پشتيبانى مى،ها حق حاكم است مردم اگر احساس كنند كه در دادگاه .ديبرخورد نماي

له تأثير زيادى در جامعه خواهد داشت و از زمانى كه من در مجلس ا اين مس. بسياري دارداهميت ،عام هاى دادگاه
يه عادل، آگاه و يثبات جامعه در پناه قوه قضا .كردند ت پياده شدن اين سيستم فعاليت مى يزدى در جههللا  آيت،بودم

 بهبود امر در دولت هاى سياست .بيند  جامعه روى آرامش را مى،يه باشدي اگر اين خصوصيات در قوه قضااست وقاطع 
 بايد داراى ،ت كشورقضا .ف كنديه برطري اين است كه كمبودها را در قوه قضا،كشور قضايى كاركنان و قضات وضع

 قاضى بايد متوسط يك زندگى را ، ما معتقديم.وضعيتى باشند كه هيچ شخصى نتواند روى قضاوت آنان تأثير بگذارد
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».داشته باشد
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 و به انـدازه مبلغـى كـه         را بدهند  ولى ارز صنعت     ،ى شود يجو  قرار شد مبالغى صرفه   
. آورى شـود   آزاد و رقـابتى جمـع     ارز   ريـال از طريـق فـروش          اسـت،  بودجه آمده در  

آقـاي   از منـاظره     ؛ قرار شد مناظره بر سر مراجعت ايرانيان فـرارى ادامـه يابـد             همچنين
عـضو  [،  اى  هـادى خامنـه   آقـاي    بـا    ]قتصادي و دارايي  وزير امور ا  [،  نوربخش] محسن[

 . از قول رهبرى اظهار رضايت كردم، در تلويزيون]مجمع روحانيون مبارز
منـد    استاندار خوزستان گله   از . براى امور ارز و بازسازى آمد      ،ميرزاده]حميد[آقاى  
 ، ريـيس  ]آقـاي سـيد حـسن فيروزآبـادي       [بـا    ،وزيـر دفـاع   ،  ]آقاي اكبر تركان   [.است
دبيـر شـوراي    [،  روحـانى ]حـسن [ و فرماندهان سـپاه و دكتـر         ]نيروهاي مسلح [كلستاد

ــا كــره شــمالى گــزارش دادنــد و   . آمدنــد]عــالي امنيــت ملــي ــه معــامالت ب  راجــع ب
 . گيرى شد تصميم

هـاى    م كه تلويزيون  يقرار شد اجازه بده   . هيأت دولت شركت كردم   جلسه  عصر در   
آقايــان .  وارد كننــد،ورنــدآ مــيهمــراه هــا  و ســرخود را كــه بعــضى از حــاجىيويــد

هـاى جاسوسـى و       يس يكى از ك   ند و  و معاونش آمد   ] وزير اطالعات [،  فالحيان]علي[
 . شب در دفترم ماندم. فساد مأمور انگليس را گزارش دادند
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وزيـر  ، ]آقـاي عبـداهللا نـوري    [.  كارهـا را انجـام دادم      شش صبح ساعت  بعد از نماز تا      

 راجـع بـه     .هـا اسـتمداد كـرد       براى بازسازى زابل و مشكالت شـهردارى      و  كشور آمد   
 گفـتم سـعى كننـد بـا شـوراى نگهبـان كنـار بياينـد و بـه                ؛انتخابات آينده مذاكره شد   

 . طرفى را مراعات كنند كه بىنمايند مأموران تأكيد 
مـا را   گـزارش كـار ه    .  آمد ]مديرعامل شركت هواپيمايي هما   [،  شفتى]حسن[آقاى  

   بينى كـم شـدن مـسافر     رغم پيش  گفت على.سن انجام كار استمداد كردداد و براى ح
 . باز هم صف و نوبت داريم،خارجى پس از گران شدن سفر خارجى
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و بـه خانـه    1 تيـر سـخنرانى كـردم   م در سـمينار شـهداى هفـت      .به حسينيه ارشاد رفتيم   
بـا   .بـود  فائزه ناهار تهيه كرده بود و مشغول تنظيف خانـه بـراى ورود مـسافران              . آمدم
 .رسند فردا مىكه  گفت ؛ تلفنى صحبت شد،فاطى

  
 1991 ژوئن  28                              1411 ذيحجه 15       | تير  7جمعه 

 
 بـه   شـش  ساعت   . رفتند ]مهرآباد[ه فرودگا  به ها براى استقبال مادرشان      بچه ،صبح زود  

ى ي از پذيرا  ؛كردند   عفت و فاطى مرتباً از ليبى صحبت مى        ،امروز تا عصر  . خانه آمدند 
كرده و به خيلى از جاهـا          همه جا آنها را همراهى مى      ، خانم قذافى  .ندا  راضيها    ىيايليب

ه اسـتقبال و بدرقـ    وبار با آنها مالقات داشته     هم دو  ]رهبر ليبي [،  قذافى]معمر[ .اند  برده
 . آوردند ها مى در رسانه گرم بوده و اخبارشان را مرتب

 از برخــورد اول ،قــذافى بــه صــورت اشــاره گفتــه اســت]فتحيــه[ خــانم ، روز آخــر
 اين نگرانى درآنها بوجود     ،] ليبي 2مرد شماره   [،  ودجلّ] عبدالسالم[ها با سرگرد      ايرانى
 با رهبران ليبى برخورد شود و به همـين  ،كه به انتقام گم شدن امام موسى صدر    ،  آمده

 .استدليل خود قذافى به ايران نيامده 
حافظ اسـد از حـضورشان مطلـع شـده و     ]انيسه مخلوف، همسر[در سوريه هم خانم   

 ، خانوادگىيآمدها و گونه رفت  اين ،رسد  به نظر مى   . است مهمانى داده و بدرقه كرده    
 .كند ط خشك دولتى را عاطفى مى رواب؛مفيد باشدكشورها براى تعميق روابط 

 گزارش سفر حج و مالقات با مقامات        . آمد ]وزير امور خارجه  [،  عصر دكتر واليتى  
 هـا،   مذاكره بـا فرانـسوى  ة دربار. سفر به ژنو و لندن را داد و همچنين  سعودىعربستان  

                                                 
انفجار دفتر حزب جمهورى اسالمى  هايى كه اقدام به ترين هدف گروه مهم«: ي آمده است در بخشي از اين سخنران- 1

هاى  وقتى انقالب پيروز شد، گروه .كردند، حذف نيروهاى اجرايى و فكرى امام خمينى و نظام جمهورى اسالمى بود
ه خواهد شد كه برنامه داشته  در اين مبارزه كسى برند وگفتند كه شما تشكيالت نداريد ما مى   به،مخالف خط امام

غارت سالح   فكر تثبيت انقالب بودند،آنها به  همين دليل بعد از پيروزى انقالب، هنگامى كه توده مردم به  به.باشد
  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».هاى مختلف كنند كوشيدند نيروهاى نفوذى خود را وارد قسمت نيز و پرداختند

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني، 
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ــاني ــسايل ديگــر   آلم ــه و م ــا و تركي ــرديم ه ــراج يكــى از  .  صــحبت ك ــورد اخ در م
با اخراج امام جماعـت مـسجد       ارتباط   در   ؛تركيه صحبت شد  دار    شكلمهاى    ديپلمات

  . استبولن در استايانشيع
طلبـى دو   ل شـورش در الجزايـر و تجزيـه   ي مـسا  ،هـا و اخبـار       در گزارش  ،اين روزها 

 . است هاى مسلحانه  يوگسالوى و درگيرى و همچنيناسىوني و كروجمهورى اسلو
  

 1991 ژوئن  29                               1411 ذيحجه 16      | تير   8 شنبه 
  

 ة   دربـار  . آمـد  ]جمهـور   معـاون حقـوقي و پارلمـاني ريـيس        [،  مهاجرانى]عطاءاهللا[آقاى  
 جرايـد كـشور، انتخابـات و اختالفـات جريـانى            ،دبيرخانه مجمع تـشخيص مـصلحت     

 .مذاكره شد
 ة دربـار  .آمدنـد آقازاده  ]غالمرضا[عادلى و   ]محمدحسين[ ،نوربخش]محسن[آقايان  

 بخـش توليـد داده   آقـازاده از اينكـه اعتبـار ارزىِ     آقاي.توليد و فروش نفت بحث شد 
 . نگران است كه نتواند به اندازه سهم توليد تحويل دهد،نشده

 ؛رفـتم  بـه فرودگـاه   مـور وجمهور ك يسي ر ،جوهر]محمدسيد[از آقاي   براى استقبال   
 ،مركب از چند جزيره كوچك     كومور،كشور كوچك اسالمى    . سروقت وارد شدند  

جمعيـت  نفـر   كمتـر از يـك ميليـون         و  جمعاً حدود دو هزار كيلـومتر مربـع        با مساحت 
  .است

مراسم رسمى و مـصاحبه تـشريفاتى و        . داند  كند يا نمى    آداب را خيلى مراعات نمى    
 چون همگى مسلمان و مستضعف واقعـى . اند براى اخذ كمك آمده . معارفه انجام شد  

 بـه   ، بـه عنـوان وزيـر همـراه        ،فـروزش ]غالمرضـا [با آقاى    .ر كمك دارند   انتظا هستند،
 .رفتند سعدآباد

 گزارش مذاكرات بـا      و آمد]معاون وزير امور خارجه   [،  واعظى]محمود[عصر آقاى   
 به توافق   ،نامه نويس توافق   پيشو  ها     فرانسوى ة  گرفتن خواست   با پس  ؛ها را داد    فرانسوى

كمــك بــه آزادي  ةس دربــاريخارجــه ســويامور پيــشنهاد وزارت . انــدنزديــك شــده
 .ها را گفت گروگان
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 سرنوشت ضدانقالب خلق عـرب كـه    ةدربار. شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت     
انـد و اخيـراً تعـدادى از          ها با ما جنگيـده      در زمان جنگ در عراق بوده و همراه عراقى        

 . مذاكره شد،اند آنها به ايران برگشته
 ،قبـل از شـام و در حـين صـرف شـام            .  ضـيافت داشـتيم    ،اه موريوشب به افتخار ك   

اند و    مستعمره فرانسه بوده  قبالً  .  خيلى فقيرند  ؛ وضع آنها كردم   ةسئواالت زيادى دربار  
ح هـزار نفـره و فرودگـاه        سل مـ  مـثالً نيـروى   . هنوز هم عمـالً تحـت اداره آنهـا هـستند          

 دركـل  . ندارنـد هـم   حتـى يـك دانـشگاه       . كننـد   ها اداره مى     را فرانسوى  شان  كوچك
 كومــور، .پنجــاه ميليــون دالر واردات دارنــدحــدود بيــست ميليــون دالر صــادرات و 

 مـاهر    ولى بدون فن و صـنعت و نيـروى انـسانىِ           ، باران زياد و هواى خوب     كشوري با 
 .  به خانه آمدم. تمام شديازدهمراسم ساعت . است
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مور و همراهـان بـراى مـذاكرات    وجمهور ك يسير. كارها انجام شدساعت نُه صبح   تا  

 وضع اقتصادى نياز خود را توضيح        داشتيم؛  مقدارى مذاكره خصوصى   .آمدند رسمى
داده و از درآمـد       دادند و كمك خواستند و گفتند در گذشته كويت نفـت ارزان مـى             

سـپس  .  خواسـتند كـه بـه جـاى آنهـا عمـل كنـيم              ؛انـد   كـرده   ن مـى  آن زندگى را تأمي   
 .رفتند به اقامتگاه. كه تشريفاتى بودداشتيم مذاكرات رسمى 

 شرح مذاكره با وزير اقتصاد آلمـان        .موسويان آمدند ]سيدحسين[آقايان نوربخش و    
 و  ستندنيـ اى بوشـهر       حاضر به تكميل نيروگاه هسته     ،اند  را دادند كه رسماً اعالن كرده     

شيميا تكميل  ن را 1ى كرجيآمادگى  هرمس.دارندهم  را برداشته2 سقف بيمه   اند و   
                                                 

 شركت شيمي كشاورز كرج متعلق به بانك ملي ايران بود و در زمان رژيم گذشته، قرار بود ماده اوليه سموم - 1
آلمان به بهانه امكان استفاده از تجهيزات آن براي ساخت بمب شيميايي، آن كارخانه را . كشاورزي را توليد كند

 .تكميل نمي كرد

 كشور 54داراي عمليات در بيمه دولتي آلمان است كه اعتبارات فاينانس را بيمه مي كند و  شركت ،اويلر هرمس - 2
 .باشد جهان مي
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 . استها به دادگاه رفته ىيپرونده زير دريا
 بـر  كـه در آن       داشـتم  وزير اقتصاد آلمان مالقـات    ،  ]مان  آقاي يورگن موله  [سپس با   

حل پيدا كنند و از تصميم       هو گفتم در مذاكره را    اى تأكيد كردم      نيازهاى انرژى هسته  
 اگـر خـسارت بدهنـد و مـانع تكميـل توسـط              البتـه ؛  ها انتقـاد كـردم      طرفه آلمانى  يك

 .فتني است پذير،ديگران نشوند
اساسنامه سازمان عمران منطقـه سيـستان       . دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   

ز شـوراى    تـصميمات ديـرو    ة دربار .اى بوديم    خامنه يت اهللا شب مهمان آ  . تصويب شد 
هــاى  ل كمــك بــه نهــضتيخلــق عــرب و مــسا]اعــضاي[ ةدربــارملــي عــالى امنيــت 

 .دير وقت به خانه رسيدم. ل جارى كشور مذاكره شديآزاديبخش و مسا
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 بـا   ،قبـل از شـروع جلـسه      . رفتـيم  دفتـر رهبـرى    ، بـه  براى شركت در مراسم عيد غدير     
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ريـيس  [،  كروبـى ]مهدي[آقاى. حضور سران سه قوه با رهبرى مقدارى مذاكره داشتم        
هاى آمريكا را مبنى بـر مالقـات ايـشان در     كراتو ادعاى دم،]مجلس شوراي اسالمي 

خـواه آمريكـا در سـال اول          حـزب جمهـوري    ة بـا فرسـتاد    ،]پايتخـت اسـپانيا   [،  مادريد
 بـه منظـور     ،تـأخير انـداختن آزادى آنهـا      بـه    بـراى    ،]1358[=گيرى در تهران    گروگان
اسـاس دانـست و        بـه كلـى بـى      ،]رييس جمهور وقت آمريكا   [،  كارتر]جيمي[تضعيف  

 .گفت اصالً تاكنون مادريد و پاريس را نديده است
سن برگزارى مراسم    ح از ،موسوى كه از حج برگشته بود     ]ميرحسين[آقاى مهندس   

 و  1دمكرصحبت كوتاهى   . رفتيم ]امام خميني [ به حسينيه  .و عزت حجاج ايرانى گفت    
 . بودغدير و واليت هر دو به مناسبت عيد نمودند؛اى هم بحث كوتاهى خامنهاهللا  يتآ

و  از   كـردم    استراحت   يمقدار. همان بودند يظهر و عصر بستگان م    . به خانه برگشتم  
 اذيـت   ،]مـاران ج[=صـداى هـواكش بيمارسـتان مجـاور خانـه         نمودم ؛   استخر استفاده   

  .ندك مى
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 تحت تأثير محبت ما بودنـد       . مذاكرات دور دوم انجام شد     . آمدند رمووهيأت ك صبح  
بيانيـه   ،ايـران هـاى     م و مطابق بـا سياسـت       وعده كمك داد   .كردند  و اظهار رضايت مى   

 .شدمشترك تهيه 

                                                 
ها را كه در  ترين راه ايم مشكل  توانسته،واليتما به بركت سرمايه عظيم  «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 طى كنيم و امروز نيز دوران بسيار مشكل بازسازى را كه نمودار ديگرى از دوران سخت ،سابقه است تاريخ اسالم بى
حضور در حج امسال برخالف  .گذرانيم فقيه مى وحدت امت بر محور واليتو  براساس اجتماع ،تثبيت انقالب است

خوبى نشان داد و با مواضع جمهورى اسالمى ايران در قبال  نظران، عزت و اعتبار اسالم و انقالب را به هانتظار كوت
ل منطقه، اثبات شد كه در يفارس، برخورد عطوفانه با خيل آوارگان عراقى و برخورد پدرانه در قبال مسا بحران خليج

 ».دانيم فقيه و روز مبارك غدير مى ا از ثمرات واليتوردها راشود و ما تمامى اين دست ايران براى اسالم تالش مى
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع
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 رمـو و با بدرقه رسمى بـه سـوى ك        1.اى انجام داديم    مصاحبه. با هم به فرودگاه رفتيم    
 هيأت ايرانى هم براى شركت در مراسـم سـالگرد           . با هواپيماى ما رفتند    ؛پرواز كردند 

 . به دفتر برگشتم.ياسر هم همراه هيأت رفت.  با آنها رفت كوموراستقالل
 . براى سفر به پاكستان مشورت كرد   و  آمد ]فرمانده كل سپاه  [،  ىيآقاى محسن رضا  

عقـد  .  داد،دهـد   ى را كـه سـپاه بـه عنـوان پيمانكـار انجـام مـى               يگزارش كارهاى اجرا  
 . بستم،را در جنگ از دست داده استخود ازدواج يك جانباز را كه يك چشم 

ــومبي [ ــل موك ــاي پاســكول مانوئ ــر ، ]آق ــه اموروزي ــكخارج ــدموزامبي ــه . آم  نام
 ؛ توضيح شرايط جديد آفريقـا را داد       .ورد و تقاضاى كمك داشت    جمهور را آ   سيير

 .شود روند و برخوردها كم مى ها در آنجا به اعتدال مى چپ
 گـزارش وضـع ارزى و برنامـه         . آمـد  ]ريـيس بانـك مركـزي     [،  عصر دكتـر عـادلى    
 . مختلف در سال جارى را دادهاي تخصيص ارز به بخش

؛ خيلـي   از اسـتخر اسـتفاده كـردم      .نبود   در خانه  كسى. پيش از مغرب به خانه آمدم     
سفير ايران در   [،ناصرى]سيروس[آقاى  ، شب .چند بار به ديوار خوردم    . كوچك است 

 ي اجـرا ، تلفنى از ژنو اطالع داد كه نمايندگان سازمان ملل         ،]مقر اروپايي سازمان ملل   
 .اند هدييد كراادعاى ما در خصوص خطر براى شيعيان جنوب عراق را ت
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. احمـر آمدنـد     هـالل سـازمان   جمعى از قاريان قرآن زن و مرد و كودك از مـشهد و               

                                                 
آقاي هاشمي در اين مصاحبه، توسعه روابط دو كشور را يادآور شد و با اشاره به اينكه مردم مسلمان كومور، از  - 1

 توسط استعمار فرانسه رومردم كوم«: به شمار مي روند و با مردم ايران به نحوي پيوند دارند، گفتمهاجرين شيرازي 
رمتعهد و شته شده اند و رسالت انساني و اسالمي جمهوري اسالمي، توسعه روابط با كشورهاي محروم غيدا نگه عقب

هاي آتي دو كشور خواهد داشت و در  آثار خوبي بر همكاري ،ر از ايرانوجمهور كوم ديدار رييس. مسلمان است
 ».ر به فعاليت خواهد پرداختوآينده، جهاد سازندگي كه آشنايي به كار در نقاط محروم را دارد، در كوم
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معـاون  [،  ميـرزاده ]حميـد [ آقـاى    1.برايـشان صـحبت كـردم     . ها برنامه اجرا كردند     بچه
 .ارى آمد براى امور ارز و كارهاى ج،]اجرايي رييس جمهور

 واگـذارى بخـشى از اختيـارات مركـز بـه            ة دربار .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
دولـت  جلـسه هيـات     عـصر در    . گيـرى شـد     ها مـذاكره و تـصميم       ها و شهرستان   استان

امكانـات  همچنـين موضـوع     گـزارش بـاال آمـدن آب دريـاى خـزر و             . شركت كردم 
 . ر بوددر دستو ،هاى ديگر  از ارگانسازندگيموجود نزد جهاد

نامه   توافق يدكتر واليتى از پاريس تلفن كرد و براى امضا        . زودتر به دفترم برگشتم   
از م  دعـوت گفـت   .  گفتم در صورت تأييـد كارشناسـان امـضاء نمايـد           ؛اجازه خواست 

 و اعـالن     شـده   براى سفر به ايران پذيرفته     ،جمهور فرانسه  يسي ر ،ميتران] فرانسوا[آقاي
 .يدممغرب به خانه رس . استشده
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 با برادرش كه در آفريقا است و با يكى از علمـاى لبنـان كـه در      ،آقاى جعفر مرتضى   

 بــراى كارهـاى خــود در ايـران و آفريقــا و   . آمدنـد ،اســتسـاكن  ديترويـت آمريكــا  
 .  دادميبررس ة وعد؛آمريكا كمك خواستند

. يه را داديگزارش وضع قـوه قـضا     .  وزير دادگسترى آمد   ،شوشترى]اسماعيل[آقاى  
ين نامـه داخلـى در      يـ له تعزيـرات و آ    أمس.  جلسه داشت   نظام مجمع تشخيص مصلحت  

 .دستور بود كه هر دو ناتمام ماند
 گرفتن سهميه كمك به سـفرهاى خـارجى         در خصوص  .ظهر فائزه براى ناهار آمد    

 فـرد،  غفـورى ]حـسن [ بـه دكتـر   .هاى ورزشكار استمداد كـرد   راى خانم ورزشكاران ب 
                                                 

اين كتاب   جوانان را بيشتر به،هرگونه برخورد هنرمندانه با قرآن كريم «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
كند و  لوبى در زندگى شخصى انسان دارد و آرامش و معنويت در انسان ايجاد مىقرآن اثرات مط .كند جذب مى

هاى آموزشى قرآن براى جوانان كشور  برقرارى هرگونه برنامه .حافظ انسان در مواقع بحرانى و دشوار زندگى است
 ».دهد  بروز مى در انسان را رشد و سعادت،بخصوص بانوان قابل تمجيد است، زيرا نزديكى با اين كتاب آسمانى

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع
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 . پشتكار خوبى دارد؛شان را بدهند  گفتم سهم]رييس سازمان تربيت بدني[
 بـا   هـشت،  شـام را سـاعت       .از استخر استفاده كـردم    .  به خانه آمدم   پنجعصر ساعت   
 .  به منزل فاطى رفت، او براى شركت در مهمانى.عفت خورديم
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.  ام  هاي فراواني براي خواندن و اتخاذ تـصميم بـه خانـه آورده              گزارش. در خانه بودم   

از كـه  محسن  .ها هم آمدند  ظهر بچه . به آب دادن چمن باغچه گذشت     وقت  مقدارى  
 .زارش داد گبود، هرمزگان و نوق برگشته ،سفر بوشهر

گزارش عملكرد  .  سفيرمان در ليبى آمد    ،]شاهرودي[نورى] محمدرضا[عصر آقاى   
 .تر كردن روابط را داد و از آثار مثبت سفر خانواده من بـه ليبـى گفـت                   فعال خود در   

 آن  در زمان افتتاح طرح عظـيم انتقـال آب        من،   براى سفر    ،]رهبر ليبي [،  قذافى] معمر[
 1.دارد اصرار كشور

                                                 
 پيامدهاى« :  آمده است آقاي هاشمي به معمر قذافي كه توسط سفير جمهوري اسالمي منتقل شد، چنيندر پيام - 1

 قدس و فلسطين اشغال لهامس با تر گسترده و تر ىجد برخورد لزوم آن از ناشى تحوالت و فارس خليج جنگ ناگوار
 جهت در فلسطين صحنه در جارى تحوالت روند ديگر سوى از. طلبد مى را صهيونيستى نامشروع رژيم و شريف
 مقدس آرمان .دارد قرار جهان آزاديخواهان عمومى افكار نيز و مسلمانان برحق خواست و تاريخى حقايق با ضديت
 وضعيت همچنين و مسلمين اول گاه قبله عنوان هب شريف قدس بويژه اسالمى مقدسه اماكن و ها سرزمين فلسطين، ملت
 اصول و عرف برخالف .است اسالم جهان ليمسا ترين عمده از اينك ،فلسطين ستمديده و محروم ملت آينده و حال

 حقوق كه فلسطين ملت عليه بر شخوي جنايات به همچنان صهيونيستى نامشروع رژيم المللى، بين شده پذيرفته مقررات
 و مسلمان مردم عليه صهيونيستى رژيم جنايات با قاطع برخورد جاى هب .دهد مى ادامه طلبد مى را خويش حقه

 با فلسطين سرزمين اشغال يعنى موجود قبول غيرقابل وضعيت نيز و هستيم آن شاهد روزانه كه هايى گري وحشى
 تثبيت در سعى خويش سرزمين تمامى در خود سرنوشت تعيين براى مبارز و اوممق ملت اين حقه حقوق به اعتنايى بى

 خارج و داخل در فلسطين ملت طلبانه حق مبارزات كه هدف اين با ،گردد مى صهيونيستى نامشروع موجوديت
 جهان بيشتر توجه و حساسيت ،كنونى دشوار وضعيت .گردد خاموش مقدس شعله اين و يابد پايان اشغالى هاى سرزمين
 آرمان از جدى حمايت به ،اى جانبه همه شكل به اسالمى امت كه دارد آن جاى و طلبد مى را اسالمى كشورهاى و اسالم
 آزاديخواه و اسالمى كشورهاى هماهنگى و همكارى فكرى، هم .بپردازد جارى روند با مقابله و فلسطين ملت مقدس
  .باشد مى اسالمى امت امكانات از گيرى بهره و جارى خطير وضعيت با مواجهه در اى سازنده و مؤثر گام ،جهان
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 تلفنى گـزارش علـت    است، كه از فرانسه برگشته   ]وزير امور خارجه  [،  اليتىدكتر و 
 اهـ  مـدعى اسـت فرانـسوى   .  حل اختالفات مالى با فرانسه را دادنامة توافقعدم امضاى  

لغـو قـرار ديگـر      و    درخـصوص كنگـان    ينهـاى پيـش      دوباره حـرف   ،در مراحل پايانى  
 1. ه استوى ما رد شدند كه از سا ه را مطرح كرداي مربوط به انرژى هسته

هـاى    يـد سياسـت   يعصر پيامى از سوى بعضى از افراد نهضت آزادى درخصوص تأ          
 تهديـد ديـروز رهبـرى نـسبت بـه      ،هـا  در گـزارش . رسيدييد ادولت و آمادگى براى ت    

  . انعكاس زيادى داشته است،هاى دولت مخالفان و مزاحمان برنامه
هندوسـتان را در  ملـي   وحـدت    ته و دوستي كمي    آمده كه جايزه صلح    ها  در گزارش 

نهــرو و =] اينــديرا گانــدي[ تــاكنون خــانم ؛انــد ايــن ســال بــراى مــن در نظــر گرفتــه 
  2. را گرفته اند اين جايزه،گورباچف]ميخاييل[
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 وزير معادن و [، محلوجى] حسين[ آقاى . كارها را انجام دادمساعت ده صبحتا 

                                                                                                                   
نظرات ايشان. هستند شما كشور عازم ،ايران اسالمى جمهورى خارجه وزارت معاون ،االسالم شيخ آقاى جناب 

 ».كرد خواهند منتقل اينجانب به را جنابعالى نظرات و رسانند مى جناب آن اطالع به را ايران اسالمى جمهورى دولت

كتور و جمهور فرانسه با تحويل فوري دو رآ يسير ،والري ژيسكار دستن ، سه سال قبل از پيروزي انقالب اسالمي- 1
 ميليون دالر براي دريافت 180ايران با پرداخت در همان سال،  .تحويل آتي شش رآكتور ديگر به ايران موافقت كرد

ژان پير ،  1354در سال  .دنموسازي آتي از كارخانه كنسرسيوم اوروديف واقع در تريكاستن موافقت  خدمات غني
 ميليارد دالر به ايران 7اي به قيمت  د فروش شش رآكتور هسته براي مذاكره در مور، وزير تجهيزات فرانسه،فوكارد

 مگاواتي به مبلغ دو ميليارد دالر براي ايران 900اي  فرانسه موافقت كرد كه دو نيروگاه هستههمان سال،  .سفر كرد
در سازمان انرژي اتمي ايران  .دساخته شو اهوازو نزديك  كارون، بر كرانه دارخوينها در  قرار بود اين نيروگاه. بسازد

 براي ساخت نيروگاه ،آتالنتيك-باتينيول و آلستوم -هاي فرانسوي فراماتوم، اسپي دو ميليارد دالر به شركتاين سال، 
ايران و  .ه بود كارشناس ايراني موافقت كرد350اي و تربيت  فرانسه با فروش دو نيروگاه هسته .دارخوين پرداخت كرد

  .د خريد دو رآكتور را نهايي كردندفرانسه قراردا

 اجتماعي جهان را كه در راه صلح و - كميته وحدت ملي هند، ساالنه يكي از شخصيت هاي برجسته سياسي- 2
 ميالدي به 1991اين جايزه در سال . مي كند» صلح و دوستي«كنند، كانديداي دريافت جايزه ويژه  دوستي تالش مي

   .آقاي هاشمي اعطا گرديد
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انـدازى   الوقـوع بـودن راه      والد و مـس و قريـب      فـ  گـزارش توليـد خـوب        .آمد]فلزات
بـراى تأسـيس    .  فـوالد مباركـه و سـرب و روى زنجـان را داد             ،ورد كاويـان  نَ  كارخانه

 .كنند  خوب كار مى؛دانشگاه معدن توسط وزارت استمداد كرد
 گزارش مـذاكرات بـا فرانـسه را داد و بـراى حركـت               .واليتى آمد ]علي اكبر [دكتر  

خارجـه لهـستان مالقـات    اموروزيـر  ، ]آقاي اسـكو بيشفـسكي   [با   .آينده مشورت كرد  
را آورد و از      كـشور متبـوع خـود      جمهـور  يسيـ  ر ،خ والـسا  لآقاي  نامه دعوت   . داشتم

 ؛د توليـدات، تـورم، بيكـارى       درصـ  30 تـا    20 كم شدن حـدود        ؛ گفت شان  مشكالت
درخواست همكارى بيشتر داشت و از سرنوشت مـشترك ايـران و لهـستان در مقابـل                 

 ة از او دربـار    .دعـوت را پـذيرفتم و قـول همكـارى دادم          .  تحليلـى ارائـه داد     ،شوروى
 .كردم سئواالت زيادى ،دارى  گذر از كمونيسم به سرمايهمرحله جارىِ

. آمـد   دسـتوركار شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى          بـراى  ،]گلپايگاني[دكتر هاشمى 
در  . آمد]معاون رييس جمهور ورييس سازمان تربيت بدني [،  فرد غفورى]حسن[آقاى  

. ورود تـوپ دادم   و   قول كمـك     ؛ امكانات بيشتر براى ورزش استمداد كرد      خصوص
تأكيـد بـر    .  اسـت  مدعى است تحرك وسيعى در همه اقـشار بـراى ورزش پيـدا شـده              

 .به مردم كردمر اموواگذارى 
ل مالى بـا فرانـسه مطـرح        يمساموضوع  .  جلسه داشت  امنيت ملي عصر شوراى عالى    

 ؛ كـه امـروز مـورد بحـث و نيـاز اسـت       ،له خلع سالح و عواقب احتمالى آن      أبود و مس  
 .ى به جلسه بعد موكول شديگيرى نها تصميم

علـى  ] شيخ  آقاي[  خانواده ةدربار. احمدآقا نيامد . اى بودم   خامنهاهللا    يتشب مهمان آ  
 قيمت آب و ،ل اقتصادىيسالح، امور صنايع نظامى، مسا      خلع ل فرانسه و  يمسا تهرانى،
 . وقت به خانه آمدمدير. م توافق داري؛مذاكره كرديم... برق و
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 گزارشى از وضـع توليـد صـنايع         .آمد]ر صنايع سنگين  وزي[،  نژادحسينيان]هادي[آقاى  
راز فيزيكـى و آزاد كـردن       تـ سنگين داد و خواستار حمايت من از طـرح لغـو سـهميه              
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 .توليدات در دولت شد
 مسئول كميسيون خريد تسليحات و مسئول حفاظت صـنايع          ،رياضى]شكراهللا[آقاى  

ارلمـانى وزارت دفـاع     گزارشى از خريـد سـالح از چـين داد و از معـاون پ              . دفاع آمد 
 گزارشى از خدمات داده شده به آزادگـان         .وكيلى آمد ]عباسعلي[ آقاى   .انتقاد داشت 

 ، بـراى آزادگـان    .ه است و گفت اجساد تعدادى از شهداى مفقوداالثر شناخته شد        داد  
بـا سـرعت بيـشتري       سـتاد    هايكارن است كه    يگفتم سياست ا  . كمك بيشتر خواست  

 .  شودانجام
 از پـذيرايى از خـانواده تـشكر و او را            .قذافى صـحبت كـردم    ] اي معمر آق [تلفنى با 

ــردم  ــوت ك ــچي  [.دع ــسين كرباس ــاي غالمح ــد ، ]آق ــران آم ــهردار ته ــورد .ش  در م
ى كـه در سراسـر شـهر تهـران بـدون سـند اسـت و مـراجعين                   يهـا   تكليف زمـين   تعيين

 مذاكره دارى به منظور حل مشكل آنها و شهر  ،هاى مصالحه با آنها     اند و راه    بالتكليف
 قرار شد براى تعيـين ضـابطه بـه كميـسيون            ، در مورد گرفتن حق باال بردن تراكم       .شد

گونـه وجـوه      وصول اين  بودن  هضابط  اكنون انتقادات زيادى بر بى    . خاص مراجعه كنند  
 . وجود دارد
 آالت صنايع سنگين   راز فيزيكى ماشين  ت .هيأت دولت شركت كردم   جلسه  عصر در   

ضيافتى بـه   . وزير چين آمد   نخست،  ]آقاي لي پينگ  [شب   .تمام ماند در شور بود كه نا    
به دعوت مـن آمـده و دكتـر حبيبـى در فرودگـاه از او اسـتقبال                  . افتخار او برپا نمودم   

 .  استكرده
ل عمـومى   ي مـسا  ةرسـمى دربـار    مـذاكرات غير   ،قبل از شام و در هنگام صرف شـام        

 يـازده  تـا سـاعت      ،م و صرف شـام    سخنرانى سر ميز شا   . جهانى و دو كشورمان داشتيم    
وزير و   همسر نخست  رياست جمهوري، ميزبان      عفت هم در باشگاه نهاد     1.طول كشيد 

                                                 
اجراي كليه «: وزير جمهوري خلق چين ترتيب داد، گفت  آقاي هاشمي در ضيافت شامي كه به افتخار نخست- 1

 از يك سو و خروج كليه نيروهاي بيگانه از منطقه و حل مسايل منطقه توسط كشورهاي 598بندهاي مربوط به قطعنامه 
حفظ صلح و ثبات در اين منطقه حساس و  از سوي ديگر، كليد اصلي حل مسايل و تنها طريق برقراري و منطقه

  بر اساس اصول حاكم بر سياست خارجي خود كه نشات گرفته از شرع،اسالمي ايران جمهوري. استراتژيك است
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، ]خـانم شـيرين خوشنويـسان و خـانم شـفيقه رهيـده            [ فاطى و فائزه و      .بودهمراهانش  
 .وقت به خانه رسيدم   دير. واليتى هم بودند  ]علي اكبر [حبيبى و   ]حسن[آقايان  همسران  

  . از من رسيدعفت ديرتر 
  

 1991 جوالى  8                        1411 ذيحجه 25      | تير   17دوشنبه  
  

و اهـداي   بـراى اداى احتـرام      . آمدنـد   ميهمانان چينى براى مـذاكرات     ده صبح ساعت  
گفت همسرش در آنجا ناراحتى     ]نخست وزير چين  [. مرقد امام رفته بودند   به   ،نثارگل

 گويا به خـاطر لبـاس بلنـد و سـياه كـه بـه خـاطر                   است؛ ا بهتر شده  پيدا كرده كه با دو    
 . است شدهزدگي دچار گرما، در مسير طوالنى،مراعات وضع ما پوشيده

 ل متفرقه صـحبت كـرديم     ي عراق، خلع سالح و مسا     ةدر مذاكرات غير رسمى دربار    
 جلـسه   در.  در اقامتگـاه او ادامـه دهـيم        ، ادامـه بحـث را     قرار شد شـب   .  ناتمام ماند  كه

المللـى جديـد،       نظـام بـين    ةمواضع جهانى دربـار   در خصوص    بيشتر   ،مذاكرات رسمى 
 .المللى صحبت شد هاى بين رقيب آمريكا و همكارى زه با سلطه بىمبار

 راجـع   .آمـد ،]زنجاني، نماينده ولي فقيه در سوريه و لبنـان        [هرىف] سيد احمد [آقاى  
از مراسـم حـج     . صـحبت شـد   ) س(حـضرت رقيـه   قعـه   هاى ما براى تعميـر ب       به كمك 

 از  ،هـا در اثـر تـرس از حملـه هنـد             دكتر واليتى اطالع داد كه پاكستانى     . تعريف كرد 
 و آنهــا  اســتانــد و آمريكــا شــرايط ســختى مطــرح كــرده  آمريكــا كمــك خواســته

  .اند پذيرفته
] احـداث خـط   [ تعرفه آب و     ، قيمت چاى  ةدربار. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

به اروپ    شد  لوله گاز   .ا بحث 
آ         

با  مراسم مالقات نخست وزير چين  در  براى شركت 
يم؛روى زمـين نشـست    .  جلـسه گرمـى بـود      ؛دفتـر رهبـرى رفـتم     بـه    ،اى   خامنه اهللايت 

برخاستن دچـار اشـكال شـد        يپ  لىآقاي  . ها مشكل بود    چينى بـراى    هنگام   و نگ 
كمـك     

 بـه 
 .مذاكرات تشريفاتى بود. ديگران برخاست

                                                                                                                   
 مقدس اسالم است، خواهان برقراري نظمي نو در روابط بين الملل مي باشد كه مشخصه آن احترام به استقالل و

 ».دخالت در امور داخلي كشورها و ضديت با تجاوز و هرگونه رفتار متكبرانه مي باشدحاكميت و منافع متقابل، عدم 
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 عراق و خلع سالح و شوروى       ةمذاكرات دربار . رفتيم سراى سعدآباد   مهمان بهشب  
 در آينـده    ، شوروى بـا احتمـاالت معتقـد اسـت         در مورد تحوالت  . خيلى طوالنى بود  

  از. مانـد   مـدعى اسـت چـين بـه ماركسيـسم وفـادار مـى             . شود  مشكالت آنها بيشتر مى   
 اينكه پاكستان در مقابل آمريكا كوتاه آمده و تسليم سياسـت            ةسيده دربار اطالعات ر 

تـصوير روشـنى از خلـع سـالح و          . دانـستند    نمـى  ؛ ناراحـت شـدند     است، آمريكا شده 
 از امـروز در پـاريس شـروع          خلـع سـالح،    مذاكرات. هاى آن نداشت   اهداف و روش  

 . دير وقت به خانه آمدم. استشده
 
 1991 جوالى  9                        1411 ذيحجه 26      | تير   18شنبه   سه

 
داد و  موريس و ماداگاسـكار را  ،مورو شرح سفرش به جزاير ك    ،ياسر سر ميز صبحانه    

 عـصباني هـا     فرانـسوى دسـت   ها از     مورىوكردند و ك    شكنى مى ها كار   گفت فرانسوى 
 . اند  هيأت كردهبهو در عين حال احترام خوبى هستند 
، دوسـت   رفيـق ]محـسن [ آقـاى    دهساعت  .  به دفترم رسيدم    و نيم صبح   اعت هشت س

 گزارشى از كارهاى بنيـاد مستـضعفان را داد و اسـتمداد             .آمد]رييس بنياد مستضعفان  [
 . ش استمداد كردا  براى كارهاى امدادي ودكتر ديالمه آمد.  تذاكراتى دادم؛كرد
. آمـد  مالقـات بـه   ين  بحـر و كـشاورزي    وزير بازرگـانى    ،  ]آقاي حبيب احمد قاسم   [

 . آمـد  ]وزيـر بازرگـاني   [،  آقـاى وهـاجى    .توضيحاتى از اوضاع اقتـصادى بحـرين داد       
 گفـتم درخـصوص خريـد سـيمان از          . اصناف و صنوف توليدى مطالبى داشت      ةدربار

 .چين بررسى كنند
 قراردادهـاى   ة دربـار  1.آمدنـد اتمـي   انـرژى   سـازمان   خارجه و   امورعصر از وزارت    

                                                 
 در پاسخ به نامه رييس سازمان انرژي اتمي كه خواستار اعالم سياست قطعي 1370 تير 16 آقاي هاشمي در روز - 1

را تكميل نماييم و به ياري ما مصمميم اين پروژه مهم «: دولت در قبال تكميل نيروگاه اتمي بوشهر شده بود، نوشت
بر اساس «: مده بودآدر نامه آقاي رضا امراللهي رييس سازمان انرژي اتمي . »خدا كار را تمام خواهيم كرد

 بازتاب خبر عدم موافقت دولت آلمان براي تكميل طرح نيروگاه اتمي بوشهر، ممكن ،هاي به عمل آمده نظرسنجي
 هاي تكميل طرح  انرژي اتمي كه در اين چند سال به اميد شروع فعاليتاست در تضعيف روحيه كارشناسان سازمان
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 فرانسه خواهان لغو آنها در مـصالحه مـالى          ؛ فرانسه مذاكره كرديم   موجود بين ايران و   
سـتادى در دبيرخانـه شـوراى عـالى     موضـوع را   قـرار اسـت      . به نتيجه نرسـيديم    ؛است
 .  كارها را انجام دادم و به خانه آمدم.گرفتم حمام.  بررسى نمايد مليامنيت

   
 1991 جوالى  10                  1411 ذيحجه 27      | تير   19 چهارشنبه 

 
 ظـرف دو دقيقـه      ، مطـابق معمـول    .آمـد  ]نماينـده تهـران   [،  شـيبانى ]عبـاس [دكتر  صبح   

  و ترابـري   وزيـر راه  ،  ]آقاي محمد سـعيدي كيـا     [.  گرانى و رشت داد    ةتذكراتى دربار 
آهـن بنـدرعباس و بنـدر امـام را داد و بـراى پـشتيبانى         گزارش پيشرفت كـار راه    .آمد

  .استمداد كرد مل و نقلها و ح اجراى طرح
 درخواسـت كـار در خـارج    ، به خاطر اينكه زبان انگليسى بلد است .آقاى الهى آمد  

 وضـع   .يس ديوان عدالت ادارى آمـد     ي ر ،فرد  عباسى]محمدرضا[آقاى  . از كشور نمود  
طرفـى    بىلزوم   ر ب ، براى انجام انتخابات   .ديوان را توضيح داد و كمك من را خواست        

 .ور تأكيد داشتمأموران وزارت كش
 طـرح اصـالح    .نـد فرمانـدار قـم آمد    شهرسازي بـا    وزير مسكن و    ،  ]آقاي كازروني [

 شهر قـم را آوردنـد و بـراى اجـراى آن اسـتمداد               )]س(حضرت معصومه [منطقه حرم 
 گاليـه  ]قمـي [آذرى]احمـد [هـاى آقـاى     سپس فرماندار قم در مورد مخالفـت      .كردند
 برنامه مـسكن و عـوارض زيـاد    ة دربار،نوزير مسك. به خوددارى نمودمتوصيه   ؛كرد

گذارى خارجى در امر مسكن صحبت كـرد و از نيـاز بـه درآمـد                  شهردارى و سرمايه  
كنـد     كفاف زندگى را نمى    ،حقوق وزارت .  براى تأمين زندگى گفت    ،شخصى بيشتر 
 . استو عقب افتاده

 ايـران  فرانـسوى كـه بـه     هيـات    تلفنى اطـالع داد      ،]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى 
                                                                                                                   

ده اند و يا در روند جذب نيروهاي جديد براي اين منظور، اثر سوء داشته باشد و از آنجا كه در ونيروگاه در انتظار ب
راي رسالت هاي خود همه حال حمايت و پشتيباني هاي بي دريغ حضرتعالي از اين صنعت در كشور، سازمان را در اج

 چنانچه نظرات قطعي دولت جمهوري اسالمي ايران ،مدديار بوده است، موجب نهايت تشكر و سپاسگزاري خواهد بود
  ».در خصوص اهميت مساله تكميل طرح نيروگاه اتمي بوشهر را به اين سازمان ابالغ نمايند
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همانـان مهـم   ي براى اصـالح وضـع تـشريفات م   . استموافقت كرده ايران با نظر   ،آمده
هيـات  بـه جلـسه     . كارهـا را انجـام دادم     . عصر در دفترم مانـدم    . خارجى استمداد كرد  

 . نرفتم و قبل از غروب به خانه آمدمدولت 
 

 1991جوالى   11                     1411 ذيحجه 28      | تير  20شنبه  پنج  
 
 مذاكره  ة براى امور جارى و مشورت دربار      ،]معاون اول رييس جمهور   [،  دكتر حبيبى  

گزارش كار داد و خواست     . وزير نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [. آمد ها  با رسانه 
 خواسـت   . با عربستان سـعودى فعـال بـشويم        ارتباط در   ،كه براى باال بردن قيمت نفت     

 . نپذيرفتم؛ره جنوبى برودكه محسن همراهش به ك
ى در جهــت يهــا  توصــيه.فقيــه ايمــانى از اصــفهان آمــد] ســيدجالل الــدين[آقــاى 

آقـاى محـسن    .جلوگيرى از فـساد اخالقـى داشـت و اظهـار اطاعـت و حمايـت كـرد                 
ها كمك خواست و خواسـت كـه بـراى             براى مسجد شبسترى   .شبسترى آمد ]مجتهد[

 .كنمفعال كردن جامعه روحانيت مبارز اقدام 
نـاطق نـورى، انـوارى و    ]علـي اكبـر  [جنتى،  ]احمد[كنى،   مهدوى]محمدرضا[آقايان  

ى در  يهـا    راجع به انتخابـات صـحبت كردنـد و توصـيه           .راستى كاشانى آمدند  ]حسين[
 بـا اخـذ     ارتبـاط كـارى در شـهردارى تهـران در          افـراط ] ضرورت برخـورد بـا    [جهت  

 . عصر به خانه آمدم .عوارض داشتند
 

 1991 جوالى  12                        1411 ذيحجه 29      |ر    تي21 جمعه 
 

جمعــه مطالعــه نمازهــاى   بــراى خطبــه و در خانــه بــودميــازده و نــيمتــا ســاعت  امـروز 
 تلفنـى گـزارش     ،]معاون وزيـر امـور خارجـه      [،  بروجردى]عالءالدين[ آقاى   .كردم  مى

 ]جمهـور پاكـستان     ريـيس [،  خـان   اسـحاق   غالمآقاي  سفر به پاكستان را داد و آمادگى        
فرمانـده كـل سـپاه      [،  ىيرضـا ]محـسن [براى سفر به ايـران در مهـر مـاه و سـفر آقـاى                

 . را گفت به كشمير آزاد]پاسداران
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ظهـر بـستگان     1.انتقـاد كـردم   اختالفـات   افكنـى و       از تفرقه  ،جمعهنمازدر خطبه دوم    
مـد و    آ -عمـوزاده  – شـب محـسن      . عـصر بـه اسـتراحت گذشـت        .مـان بودنـد    مهمان
ــ ــركت يگزارش ــرد ش ــادركنندگان   [ از عملك ــدگان و ص ــد كنن ــاوني تولي ــسته ]تع  پ

 . از صادرات داددولت و سود آن با سياست حمايت ] رفسنجان[
  

 1991 جوالى  13                               1412 محرم 1      | تير  22 شنبه 
 
ذكـر مـصيبت شـد و       ،  ]رمبه مناسـبت مـاه محـ      [. جمعى از علما و وعاظ تهران آمدند       

 ابر منهاى اقتصادى و فرهنگى مفصالً براى آنها صحبت كردم كه در   سياستةدربار
 
 

                                                 
كربال به نمازگزاران   اختصاص داد و تحليلي از نهضتآقاي هاشمي، خطبه اول نمازجمعه را به ماه محرم و عاشورا - 1

در . المللي، صلح خاورميانه و همچنين مسايل داخلي مطالبي بيان شد در خطبه دوم، دربارة خلع سالح بين. ارايه كرد
بخشي از خطبه دوم، در خصوص ضرورت احتراز از تعميق اختالفات داخلي و لزوم اتحاد و همبستگي نيروهاي 

جواب نمي تواند  من اين مسايل را جرم مي دانم و اينها بي«رهبري دردمندانه گفتند كه « :  چنين آمده استانقالب،
ما حاال هر چقدر خودمان فكري، راهي و كاري . در اين مقطع و با اين شرايط حرف زدن، مساله روشن است» .بماند

ن است كه ما در مقابل اين شرايط بسيار مبهم دنيا، داريم و آن را انجام مي دهيم، يك مساله است و مساله ديگر اي
كنم و شايد فهميده  ؛ البته شايد خطري متوجه ما نباشد و زنگ خطر را به آن صورت من اعالم نمي ]بايد مراقب باشيم[

د، كن باشند كه ايران سنگر ثبات منطقه است، ولي نمي شود خوش بين بود؛ آدم با حسن ظن با اين مساله برخورد مي
با هوشياري راه خودمان را ادامه . لذا ما بايد كامالً هوشيار باشيم. بيند كه خطر بيخ گوشش آمد ولي يك وقت مي

كنم يك  ظ كنيم كه من متاسفانه احساس ميبهانه به دست دشمنان ندهيم و در ميان خودمان، اتحادمان را حف. دهيم
البته نوعاً . دهيم هبري هشدار مي دهند و ما هم تذكر ميچنين شرايطي، گاهي مي خواهد در كشور نقض شود كه ر

طور هم نيست  هم، همه كساني كه دست اندركار هستند، حسن نيت دارند و با يكديگر مي خواهند كار كنند و اين
كه من به صورت مشكل جدي كه نظام دارد، آن را مطرح كنم؛ واقعاً ما مشكل نداريم، اما وظيفه ماست كه هشدار 

ها حرف ما را قبول نكنند و به راه خودشان ادامه دهند، ولي مردم  ممكن است بعضي. يم و ملت را هوشيار كنيمبده
واقعاً االن استراتژي . ما ادلة زيادي داريم كه آنها مي خواهند بين ما تفرقه بياندازند. الاقل بفهمند و واكسينه شوند

هاي جمعه  رفسنجاني، خطبه هاشمي« كتاب ←كنيد   رجوع».ه كننددشمنان انقالب، اين است كه ايران را دچار تفرق
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال 
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 1.از روى اطالع حرف بزنند
گزارشـى از   وزنـان آمـد     ]فرهنگي، اجتمـاعي  [يس شوراى   ي ر ،شجاعى] زهرا[خانم  

 هجـ  از عدم توجه شوراى عـالى بـه آنهـا گلـه داشـت و درخواسـت تو                  .كار شورا داد  
 سـهميه   ة دربار . كميسيون توليد آمدند   ياعضا .شان نمود هايها و پيشنهاد   بيشتر به طرح  

 بانـك مركـزى     ،گيرى و قرار شد براسـاس آن         مورد نياز توليدات بحث و تصميم      ارزِ
 .گشايش اعتبار نمايد

له خلع سالح در دسـتور  أمس. كت كردم رشوراى عالى امنيت ملى ش    جلسه  عصر در   
نامـه حـل      مـتن توافـق    ةدربـار  .تـصويب شـد   سالح غير مجـاز      با    سياست برخورد  .بود

عـشا   بعد از نماز مغـرب و     . ناتمام ماند  كرديم كه اختالفات مالى با فرانسه نيز مذاكره       

                                                 
رود و آقايان اهل  شمار مى هماه محرم زمينه مناسبى براى هدايت مردم ب«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

ما اكنون مديريت كشور را در  .سن انجام خواهند داد وظيفه خود را به نحو اح، در ماه پيروزى خون بر شمشير،علم
مسئولين نظام در صدد فراهم آوردن  .هاى گوناگون باشيم بايستى پاسخگوى امور مردم در زمينه اختيار داريم و مى

 كشورى با منابع غنى و مردمى متعهد است و ،جمهورى اسالمى ايران. يك زندگى مطلوب براى آحاد ملت هستند
 تجربه موفق انقالب اسالمى و ، مكلفيم كه با توجه به دستورات دين خود،عنوان مسلمان ه همه ما مسلمانيم و بتر از مهم

هاى دور از منابع كشور استفاده   از زمان،هاى نادرست به تبع سياست. هاى آينده منتقل كنيم نسل اداره كشور را به
 270مثال ما روزانه يك ميليون و .  انجام شوداًدارد و بايد تدريجگونه امور نياز به زمان  شد و اصالح اين نامطلوب مى

كنيم كه ارزش ساالنه آن بيش از ده ميليارد دالر   بين مردم توزيع مى،هزار بشكه نفت و پنجاه ميليون متر مكعب گاز
فت اضافى هم خرج  مبالغ هنگ،المال شود  چيزى عايد خزانه و بيت،جاى اينكه از مصرف چنين مبلغ هنگفتى هاست و ب

 براى ساختن كشور بهره ،هاى ديگر از چنين منبع ثروتى در حالى كه دولت. كنيم توزيع مجانى اين ثروت بين مردم مى
برند و محرومان  هاى آينده هم تعلق دارد و متأسفانه مرفهان در اينگونه مصرف بيشتر مى اين ثروت به نسل. گيرند مى
اين . دهيم مصرف كنندگان مى  به، مفت استاً ريالى كه تقريب70درآمد نفت را با ارز  كمترى دارند و بخش ديگر ةبهر

گذارى در امور  جاى سرمايه ههاى آنها را ب سرپرست دارايى اين است كه متوليان اموال يك خانواده بى وضع شبيه به
 پس از پيروزى ،واسطه اسالم نه بهخوشبختا .ها يا مخارج غير خود آنها بنمايند سودآور براى آينده، مصرف ميهمانى

ه گرديده و تبعيض بين يخدمات بسيارى به روستاها ارا. انقالب بركات فراوانى از انقالب نصيب جامعه شده است
دفع تهاجمات دشمنان، خنثى كردن .  تا حدودى از بين رفته است،محرومين و ثروتمندان در مقايسه با رژيم گذشته

طاغوت و طاغوتيان خود كار بزرگى بود كه انجام شد، اما هنوز كارهاى فراوانى داريم كه كن شدن  ها و ريشه توطئه
 ،اى صورت بنيادى و ريشه هنيه فرهنگى و اقتصادى كشور بايد بب. بايد با تالش همه اقشار و روحانيت انجام دهيم

 .1392فتر نشر معارف انقالب، ، د»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».اسالمى شود
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 .به منزل آمدم
  

 1991 جوالى  14                           1412 محرم 2      | تير   23 يكشنبه 
 
 بـراى  ]ل سازمان امور اداري و اسـتخدامي كـشور   دبيرك[،  رضوى]سيد منصور [آقاى   

له ادغـام نهادهـاى امـدادى را        أهاى شوراى عالى ادارى و مس       امور ادارى آمد و برنامه    
 .مطرح كرد

اى آمـد و    براى امور انرژى هـسته ]اتمي رييس سازمان انرژي[،   امراللهى ]رضا[آقاى
اخيراً بـه توافـق     ؛ر خواست  ساخت نيروگاه اعتبا   جهت ،داد با شوروى  قرارانعقاد  براى  

ريــيس ســابق ســازمان تعزيــرات [، مــشايخى]محمدحــسين[آقــاى . انــد نزديــك شــده
 .شغلى خواستبراي ادامه خدمت به انقالب،  . آمد]حكومتي

، ]آقاي سايتو[سفير جديد ونزوئال براى تقديم استوارنامه و ،  ]آقاي گارسيا تورنادو  [
. دولـت شـركت كـردم     جلـسه هيـات     ر  عـصر د   .نـد آمد  براى خداحافظى  ،سفير ژاپن 

 گزارش   و آمد]فرمانده نيروي هوايي ارتش   [،  ستارى]منصور[ تيمسار   ،نزديك غروب 
مـا   هضدموشـك بـ   ]سيـستم [اند كـه       پيشنهاد كرده  . راضى است  ؛سفر به شوروى را داد    

 .گفتم پيگيرى كنند. بفروشند
ل ي و مـسا   ودي سـع   رابطـه بـا عربـستان      ة دربـار  .اى بـودم    خامنـه اهللا    يتشب مهمان آ  

نيروهاى مسلح و كشاورزى و امور سياسـى و فرهنگـى و حـوزه و وعـظ و خطابـه و                     
وقـت بـه     دير .ندزنى را منع كن      قرار شد قمه   .زنى صحبت كرديم    ها و قمه    مراسم روضه 
 .خانه رسيدم

  
 1991 جوالى  15                          1412 محرم 3      | تير   24 دوشنبه  
 
ر امام را   تصوي؛ همراه همسرش آمدند   ،ز قطع نخاعى كه نقاش ماهرى است      يك جانبا  

 خـدا به خاطر  ،ى است كه هفت سال پيش     يهمسرش دانشجو . با دهان خود كشيده بود    
 . هر دو شاعرند و دو بچه دارند      ؛  ش راضى است  ا  با او ازدواج كرده و خيلى از ازدواج       
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 .شان كردم قى دادم و تشوييهدايا. كنند در تربت جام زندگى مى
، ]آقاي سيدسـجاد حججـي    [ امام جمعه و     ، فرماندار ميانه  ،استاندار آذربايجان شرقى  

نـورد  كارخانـه    از تأسـيس      و فلـزات    از انـصراف وزارت معـادن      .نماينده ميانه آمدنـد   
انزلى نماينده بنـدر  ،  ]سيد خليل موشح   [.كردند ميانه شكايت و استمداد   شهر  فوالد در   

لنگـه  نماينده بندر ،  ]آقاي سيد عبداهللا حسيني   . [مك خواست ك براى شهردارى و  آمد  
 از بهتر شدن وضع مردم گفت و بـراى عمـران بيـشتر و اسـتفاده از طـرح محـرم                      .آمد

 .استمداد كرد
 ،آب منطقه شـهريار تامين  براى  ونماينده شهريار آمد، ]آقاي احمد محمود رباطي   [

 .ار وفـادارى بـه حكومـت نمـود         اظهـ  . اسـتمداد كـرد    ،كه بناست از تهران منتقل شود     
هـاى مقـيم زاهـدان     سيـستانى  .هـا اسـت     اديكـال رل اقتصادى و اختالفـات      ينگران مسا 
 .اند جمعه گله داشتند و مدعى تبعيض از امامآمدند و 
 ل تبليغـاتى  يمـسا مـورد    براى امور جارى دولت و مشورت در         ،حبيبى]حسن[ دكتر  

 نيازهـاى شـهردارى و عـوارض        ،انله نـ  امـس . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشـت     . آمد
آقــاى . شــهردارى از توليــدات كارخانجــات و سياســت تعــديل در دســتور بــود      

آمـد و راجـع بـه اصـناف و صـنوف توليـدى       ]وزيـر بازرگـاني  [،  وهاجى]عبدالحسين[
 . شام خوردم و خوابيدم.نبوددر خانه كسى . به خانه آمدم. مشورت كرد
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ـ     و  آمـد   و امـور اجتمـاعي     وزير كار  ،]آقاي حسين كمالي  [ ن كـارگرى و سـاير       بـراى ب

 بـه مناسـبت   ،مين اجتمـاعى اتـ سازمان بهزيستى و سازمان مديران . نيازها استمداد كرد  
 همـاهنگى   خواستار تشكيل شـوراى عـالى     آنها   .هفته امداد آمدند و گزارش را دادند      

 آمـد و توقـع   -آزاده– دكتـر خـالقى    1. برايشان صحبت كردم   .نهادهاى امدادى شدند  
                                                 

 ريزى برنامه و كشور مددكار هاى سازمان ميان نظم و هماهنگى ايجاد بردر بخشي از اين سخنراني،  هاشمى آقاى - 1
خواست نظام و اسالم اين «:  و گفتكرد تأكيد ملت آحاد براى اجتماعى عدالت تأمين و فقر كردن كن ريشه براى

  در حال حاضر،خاطر تحميل جنگ بر ما  متأسفانه به.داشته باشيمن ناتوان و محروم  انسان،است كه ما در جامعه
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  .داشت براي ستاد امور آزادگانكمك بيشتر 
 1. تـشكر كـرد   ،ام  احمدآقا تلفن كرد و از مطالبى كه در نماز جمعه راجع به او گفته             

 . آمدنـد  وزير كـشاورزى و مـديران طـرح نيـشكر خوزسـتان           ،  ]آقاي عيسي كالنتري  [
 و ابزار كار استمداد و ريالي گزارش پيشرفت كار دادند و براى رفع مشكالت ارزى 

                                                                                                                   
هاى مسئولين بايد روى  تالش. هاى مادى و معنوى، پزشكى نياز دارند حمايت  نوعى به هايى داريم كه به انسان

 هاى برنامه .ى كردهاى امدادطلب جلوگير وجود آمدن انسان  هاالمكان از ب ها متمركز شود و حتى پيشگيري
وقوع يك حادثه در . نكنند نگرانى احساس خود آينده به نسبت مردم كه باشد اى گونه هب بايستى مى اجتماعى بيمه

 .خانواده نبايد آن خانواده را فلج كند و مردم نبايد در برخورد با از دست دادن سرپرست نگران از آينده خود شوند
 حمايتى هاى طرح از برخى بودن يكنواخت و ها كارى دوباره و مددكار نيروهاى مصرف در تبذير و اسراف از پرهيز

شود و شايد اعزام مأمور يك سازمان كافى باشد و  براى مثال از چند سازمان به يك منطقه نيرو اعزام مى. الزم است
ر سياست جلوگيرى از اگ .بايد از تكرارهاى اجرايى جلوگيرى كرد و با نظم و هماهنگى بر وسعت امدادها افزود

صورت مستقل زندگى   بخش زيادى از افراد در آينده به،خواه جدى گرفته شود هاى حمايت وجود آمدن انسان هب
حمايت دارند بسيارند و با  اكنون شمار افرادى كه نياز به خاطر تحميل جنگ بر ما و دوران انقالب هم به .خواهند كرد

نهادهاى گوناگون براى افراد محروم و مستضعف كه خود معادل بودجه بسيارى از ها و  توجه به بودجه هنگفت سازمان
بايد از طريق  . بار آن بر بودجه كشور قابل درك استيعمق و وسعت اين وظيفه اجتماعى و سنگين كشورهاست به

 كشور را به ،نوادههاى بهداشتى، تغذيه مناسب و برنامه تنظيم خا افزايش توليد و كار و اشتغال در جامعه و توصيه
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».خودكفايى رساند

1392. 

: يد احمد خميني، چنين گفته بوداالسالم والمسلمين حاج س آقاي هاشمي در خطبه هاي نمازجمعه، دربارة حجت - 1
هر حركتي را به جنگ قدرت معنا . ن است كه ايران را دچار تفرقه كننداستراتژي دشمنان انقالب اسالمي، اي«

گويند  خوانند و مي كند، فوراً آن را جنگ قدرت مي اي در مسايل اجتماعي مي كنند؛ هركس اظهار نظر دلسوزانه مي
 راديو اسراييل خط آن قضيه قبلي كه من حرف زدم، يادتان هست؛ به محض اينكه ما گفتيم،. كه اينها با هم دعوا دارند

بعد هم ديديم در داخل هم افراد، عين همان خط را . داد و گفت فالني در خطبه نماز جمعه، نظرش به احمد آقا بود
ايم، واقعاً با حاج احمدآقا اختالف نظر نداريم و از پيش از  با اينكه ما هزاران بار گفته. ادامه دادند كه اين ناداني است

از زماني كه آمديم و انقالب پيروز شد، تا همين . ايشان فرزند امام بود و در مبارزه بود. اه بوديمانقالب با ايشان همر
. اي اختالف نظر باشد امروز، تقريباً در همه مسايل با هم اتفاق نظر داريم و اصالً كم اتفاق مي افتد كه در يك مساله

بنده آن روز يك حرف كلي زدم و همه را . ا مي داندها ر ايشان در شوراي عالي امنيت ملي هست و كامالً سياست
كردن دشمنان خودمان نرويد و يكديگر را حفظ كنيد؛ انتقاد را  نصيحت كردم كه طرف تفرقه و دعوا و خوشحال

شود با زبان بگويد و دلسوزانه طرحي را مطرح كند كه طرف رنجيده خاطر نشود و همه كس هم زير سوال  انسان مي
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي خطبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع  ».نرود
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 .كردند
هـاى اسـالمى در       نامه انجمن   ينيآ. عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      

بحث ها   هاى اسالمى در دانشگاه     انجمنهماهنگي    و  بيشتر بر لزوم وحدت    .دستور بود 
 . شد

نمـاز   بعـد از  .خارجـه مهمـانم بودنـد   امور مـديران وزارت   ه همراه مان ب  نرايشب سف 
 دكتـر   . كـردم   و من صـحبت     داد  گزارش ]وزير امور خارجه  [،   دكتر واليتى  ،جماعت

 ، شـام  بعـد از    . كـرد  طـرح را    بعـضى از مـشكالت     ، تـشكر  ، ضـمن  هادى]محمدعلي[
 . را داشتممراجعات بعضى از سفرا

 و  1]مرعشي[اشرف.  بقيه كارها را انجام دادم و همراه عفت به خانه آمدم            آخر شب 
  . شام آنجا بودندوفاطى و مهدى هم آمده بودند 
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 و  بـراى سـفر بـه اسـتان چهارمحـال          ساعت هفت و نـيم صـبح      چمدان سفر را بستم و      
يس يـ ، نيـرو، راه، صـنايع، ر  سازندگي جهادنراي وز.بختيارى به فرودگاه مهرآباد رفتم   

چنـد  صداوسـيما و  سـازمان   دفتر مناطق محروم، معاون     رييس  سازمان برنامه و بودجه،     
 .  به تناسب نيازها حضور داشتندنفر ديگر

تقبال اسـ بـا    سـاعت ده و نـيم      حدود   .كوپترها شديم   سوار هلي  ،در فرودگاه اصفهان  
رد  شـهركُ  ، بـه  مـردم گـرم و صـميمي      رسمى و در ميان احـساسات خـوب و اسـتقبال            

 . بــا برنامــه و طــرح جــامع اســت،ســاز صــفا و مــنظم و تميــز و تــازه باشــهر .رســيديم
 .هواى شهر هم معتدل است.  فضا و ساختمان خوبى دارد،استاندارى

پـدر  . ن مالقـات داشـتم    سـرا، مفقـودان و جانبـازا      هاى شهدا، اُ    با آزادگان و خانواده   
 به گرمـى  ،ها و دامادها داده بود     فرزندان و نوه   ، از خانواده شهيدى كه حدود ده شهيد     

 . هاى آزادگان را دادم اسناد زمين. آميز نمودم  و من صحبت تشويقصحبت كرد

                                                 
   خواهر همسر آقاي هاشمي- 1
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ه در منطقه زيبا و پردرخـت و مرتفـع سـاخته            آموزش عالى رفتيم ك   مجتمع  به محل   
 كار علمى و خدماتى صـحبت       در مورد اهميت  . شده و بناست به دانشگاه تبديل شود      

. خواستند كمك ريالى و ارزى   .  مدير آنجا گزارش داد    .م و وعده حمايت داد    1كردم
 . قابل توسعه است كهدن آبادى در اختيار دارزمينِ

. هـاى زيـادى در دسـت سـاختمان اسـت            كارخانه.  از آنجا به شهرك صنعتى رفتم     
هـا زمـين را مجـانى         مطابق قانون در همه شـهرك      . است گاز هم وصل شده   كشي    لوله
 ،گيرنـد كـه در آنجـا        دهند و فقط مخارج آماده كردن شهرك و خـدمات را مـى              مى

امتياز خوبى بـراى  . گيرند صد تومان است و آن را هم به تدريج مى    چهارمترى حدود   
 . است كاران صنعت

سازى در حال كار بازديد كرديم و جريان سـاخت چينـى را               از يك كارخانه چينى   
تقريبـاً  . ند و مديران آن توضيح داد ديديمرا  از بدو ورود مواد تا تحويل چينى به انبار          

 كـه از خـارج وارد       2جـز مقـدار كمـى از مـاده كـائولن           هباست،  وابسته  خودكفا و غير  
                                                 

تواند بدون اتكا به نيروهاى تحصيلكرده و متخصص و هيچ كشورى نمى«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 چهارمحال و بختيارى به لحاظ موقعيت . يى داشته باشد به امكانات مادى ادعاى استقالل و خودكفايفقط با اتكا

تواند يكى از مراكز ايجاد دانشگاه و مؤسسات آموزش عالى خاص جغرافيايى و قرار گرفتن در جوار اصفهان مى
. اهميتى نيستباشد، اگر چه اصفهان هم از اين لحاظ خودش مشكل دارد ولى همجوارى با خوزستان نيز مسئله كم

خود . توان از اينجا به عنوان يك مركز خوب براى محققان و دانشمندان و دانشجوها استفاده كردمىخيلى خوب 
تواند خيلى مهاجر بپذيرد اينجا هنوز مى. استان هم از لحاظ استعداد طبيعى، ظرفيت پذيرش اين گونه مؤسسات را دارد

استفاده از  .ى، از هر جهت يك كشور بزرگ استخوزستان به تنهاي. و ارتباطش با استان خوزستان در حد عالى است
 ما نبايد . هنوز هم بايد ادامه داشته باشد،هاى مردمى كه براى تأمين مراكز آموزش عالى صورت گرفته حمايت

توانيم به دنيا، به دستمان را براى گرفتن نيروهاى متخصص پيش دنيا دراز كنيم در حالى كه با اندكى همت مى
بيگانگان با ديدگاه استعمارى و استثمارى با ما . م و كشورهاى مسلمان نيروى متخصص بدهيمخصوص به جهان سو

اى كه در نظر گرفته شده، سيصد ميليون تومان خود استان بايد بدهد كه معلوم شد براى اجراى برنامه .كنندبرخورد مى
 با مشاركت در ايجاد مراكز آموزش عالى نشان شان رابايد مردم عشق و عالقه. شود تهيه كرددر اينجا چيز زيادى نمى

 كتاب ←كنيد رجوع».شرايط هم بايد طورى شود كه نيروهاى الزم با ميل و رغبت به اينجا بيايند. بدهند
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«

آمريكا، روسيه، . را در توليد چيني و سراميك دارد بيشترين كاربرد ، به رنگ سفيد،كائولن يا خاك چيني - 2
 .ترين توليد كنندگان كائولن مي باشند  بزرگ،جمهوري چك و برزيل
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هـاى آن در داخـل         ماشـين  . اسـت   اي  صنعت سـاده   .اخل است  همه چيز از د    ،شود  مى
 بـه انـدازه كـافى توليـد         ،زودى از معادن داخـل     ه ماده كائولن هم ب    .قابل ساخت است  

. شـود   هاى كـشور چـين كـه بـه طـور قاچـاق وارد مـى                  چينى ، حال با اين . خواهد شد 
 . تر از مصنوعات داخل است ارزان

 عصر به سـوى جنـوب غربـى اسـتان           ،ستاندارىنماز و ناهار و استراحت در ا      بعد از   
بـه  چهارمحال و بختياري    در نقطه اتصال راه در دست ساختمان استان         و  پرواز كرديم   

هـاى جنـگ      در سال . فت فرود آمديم  قاطع رودهاى مهم كارون و باز     ت در   ،خوزستان
 .  كنار رود خوابيده بودم،سازى  در كارگاه راهي آنجا شب،هم

 امكانـات   .رود  ندى پيش مى  كُ ه ب ؛ را ديديم  سازي راه  پروژه رفت وضع پيش  ،در مسير 
هاى  هاى مهم و تونل     ل پ .ماشين آالت فرسوده شده و راه كوهستانى و سخت است         و  

اين راه براى كشور و سه استان اصفهان و چهارمحال بختيارى           . سخت و طوالنى دارد   
 اطـراف  ،شـود   كوتاه مى راه،حدود سيصدكيلومتر ؛  راهميت است  پ بسيار ،و خوزستان 

دستور تسريع  . آن همه آباد خواهد شد و مشكل عشاير و روستاها را حل خواهد كرد             
 . داده شد

 براى سخنرانى در جمع   ، كوتاه در استاندارى   ي استراحت بعد از . ميرد برگشت به شهركُ 
، آقـاى ناصـرى   .  جمعيت زياد و با شور و نشاط بودنـد         .مي ورزشگاه شهر رفت   ، به مردم

 وضـع صـوتى     1. داشـتم  اي  هاى دلگرم كننده    ام جمعه خيرمقدم گفت و من صحبت      ام
                                                                                                                   

 
اين سخنراني آمده است- 1 در بخشي از  برمى«:   گردد كه به عنوان فرمانده در توجه من به شهركرد به زمان جنگ 

توانيم از اصفهان و از طريق استان شما به وقتى مشخص شد كه مى. ها بودمصدد يافتن راهى نزديك و امن به جبهه
در آن موقع .  خوزستان از طريق شهركرد الويت داديم-مناطق جنگى دسترسى داشته باشيم به راه استراتژيك اصفهان 

بسته نشده بود و خيلى از جاها را صاف نكرده بودند، من خودم يك سفر غيررسمى از مسير ا ستان شما كه هنوز پ 
جويى فراوانى در وقت و سوخت و كند، صرفه كيلومتر راه را نزديكتر مى300اين جاده استراتژيك كه حدود . داشتم

از طريق اين جاده رساندن مواد الزم به استان پرتحرك اصفهان و پربركت . شودامكانات زيربنايى كشور را باعث مى
 ميليارد متر مكعب نزوالت جوى دارد و از لحاظ هوا و زمين از موقعيتى 11استانى كه ساالنه . شودخوزستان تسهيل مى

مناسب برخوردار است، نبايد در جمع مناطق محروم قرار داشته باشد؛ خصوص اينكه مردمى فعال و قانع نيز در آن 
 .1392الب، ، دفتر نشر معارف انق»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع .زندگى كنند
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 . خوب نبود
 ،]آقـاي محمـود اسـالميان     . [ مديران دولتى شـركت كـردم      لسه در ج  ،در استاندارى 

. ميدكـر  نماينده شهر و مـن صـحبت         ،يسىير]محمد[استاندار خيرمقدم گفت و آقاى      
 . عمل در كارها را دادمدستور سرعت ، توضيح برنامهبعد از تشريح و 

هـاى     كمك دولت را براى برنامه     ،امام جمعه . شب با علما و روحانيون جلسه داشتم      
  و ضرورت توجه به روحانيت به عنوان قـشر حـاكم         هم  من  . ها خواست   دينى و حوزه  

 آنهـا را تـشويق بـه جـامع          ؛نيازهاى مادى مردم را گوشزد كردم و وعده كمـك دادم          
 .استراحت رسيديممحل وقت به  دير.با آنها صرف كردمشام را . نگرى نمودم

بينـى     پخش خبـر پـيش     ة از تهران دربار   ،]رييس سازمان صدا و سيما    [،  اخوى محمد 
 تيرمــاه و تكــذيب 29  در روزدانــشمند چينــى درخــصوص حــدوث زلزلــه در تهــران

 . شود  چون دارد شايع مى، گفتم پخش كنند؛دانشمندان ايرانى پرسيد
 

 1991 جوالى  18                         1412 محرم 6       | تير  27شنبه  پنج 
 
اجتماع سران . ها را خواندم  به اخبار گوش دادم و گزارش      هفت و نيم صبح   تا ساعت    

. اسـت اخبـار   ل عـراق در صـدر       يلنـدن و مـسا    شهر  كشور صنعتى و شوروى در       هفت
  وآمـد نماينده شهركرد [،  يسىير]محمد[آقاى  . نيازهاى استان را گفت     و استاندار آمد 

 از عواقـب مواضـع آنهـا      . ها اسـت     چون در ظاهر متمايل به راديكال      ؛كردتأييد  اظهار  
گرفت و  مثبت   موضع   ،هم در مقابل جمع   استان   در شوراى ادارى     .ظهار نگرانى كرد  ا

 .پرخاش نمودها  افراطيبه 
  سـازندگي و   جهـاد  سـازمان  مـسئوالن    .ريـزى اسـتان رفتـيم        جلـسه كميتـه برنامـه      به

هـا را      اوضـاع و برنامـه     ،سـتاندار ا  و  اسـتان  كشاورزى و صنعت و برنامـه و نماينـدگان        
 ، تـابع اصـفهان اسـت      ،از اينكـه اداره آب اسـتان       . رضايت بخش اسـت    ؛ عموماً گفتند

 . شكايت داشتند
قرار شد بـه نحـوى اسـتان را        .  توضيحاتى داد  ،]وزير نيرو [،  زنگنه]بيژن نامدار [آقاى  

 مـصالح اسـتان را در نظـر         ،اند كه مديريت آب     مدعى.  مديريت آب شركت دهند    در
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زوالت سـاالنه اسـتان   نُ. گيرى براى خارج از استان است گيرد و بيشتر به فكر بهره  نمى
 بـه اصـفهان   هـم    ميليارد متر مكعب است كـه عمـدتاً بـه خوزسـتان  و مقـدارى                  5/11

 .1ح دادممن هم صحبت كوتاهى كردم و قول اصال. رود مى
 بـا اسـتقبال گـرم       . يكى از پنج بخش استان پرواز كرديم       ،به سوى شهرستان فارسان   

. امـام جمعـه فعـالى دارد      . ساز شهر وارد شديم   نوه  در مدرسه علمي  . ردم مواجه شديم  م
وضـع  شهر،   فرماندار و نماينده     . براى تكميل مدرسه كمك خواست     .پدر شهيد است  

انـد و پـول       كـرده   زيادى از مردم شهر در كويت كار مـى         عده   . و نيازها را گفتند    آنجا
  2. صحبت مفصلى كردم.اند  و در شهر و روستاها به كار بسته زيادى آورده

ردگـان در    نماينـده لُ   ،توحيدى]داود[ آقاى   . رفتيم دگانرُ ل بالفاصله از آنجا به سوى    

                                                 
ها   حاال راه.هاى انقالب محكم و زمينه كار فراهم شده استبحمداهللا پايه«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 هر چه كار كنيم جزايمان را از . االن موقعى است كه بايد كار بكنيم.هموار است و تا حدودى موانع برداشته شده است
توانيد درك كنيد كه چقدر عقب هستيم و چه  آسان مى، منطقه فعاليت داريدشما كه در اين. گيريمخداوند مى

در . ها و استعدادهاى منطقه خودتان است گيرى از پتانسيل عدم بهره،ماندگى يكى ار عوامل مهم عقب. مشكالتى داريم
كردم، ها پروازمىرودخانهايناز باالىمن، امروز كه. اينجا يكى از كمبودهاى جدى انرژى است

توانيم  كردم كه ما مىگاهى پيش خودم احساس عصبانيت مى. شدخيلى شديد مى، خوردممىهميشهكهحسرتىآن
اين مراتع عظيم كه . رود اما اين منبع عظيم توليد انرژى هدر مى،ها برداريم هفت هشت هزار مگاوات برق از اين آب

ريب شده است، ولى باز هم از اين مراتع در اين استان زياد است توجهى تخ از روى بى،سوزاندتخريبش دل آدم را مى
ما نبايد براى نقد كردن منابعى كه خيلى . كنيمبا اين مراتع ما از خارج گوشت وارد مى. كه غير قابل استفاده است

مكانات خواهيم از ادهد دست خودمان  را ببنديم و بگوييم نداريم؛ چون نمى سريع سرمايه گذارى را جواب مى
هاى خارجى استقبال كشورهاى ثروتمندى مثل ژاپن و كانادا و حتى امريكا هم از سرمايه. ديگران استفاده كنيم

 با . بالاستفاده بگذاريم،مان را به اين خاطر كه سرمايه نداريم و يا تكنيكش در اختيارمان نيست ما نبايد منابع. كنند مى
مان را از اين فقر در  توانيم كشورمان را بسازيم و مردم مى،يگرانگذارى داستفاده از امكانات و سرمايه

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع».بياوريم

ار قاي هاشمي در سخنان خود در جمع مردم فارسان، گسترش صنايع و توريسم را در اين استان مورد تاكيد قر آ- 2
با گسترش راه هاي استان چهار محال و بختياري . من در اين سفر در جريان مسايل استان شما قرار گرفتم«: داد و گفت

و توسعه شبكه گاز به مناطق مختلف، مي توان در صنايع و سوخت تحولي ايجاد نمود، زيرا در حال حاضر بسياري از 
رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».مي شوندجنگل هاي استان بخاطر نبودن سوخت مناسب، تخريب 

  .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنراني
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 ؛ى دارد يطبيعـت زيبـا   چهارمحـال و بختيـاري،      اسـتان   . داد  كوپتر توضـيحات مـى     هلي
 چشمه  ،دگانرُ ل در وسط شهر   .هاى بلند و مزارع     ها، كوه  ها، جنگل   ها، چشمه   رودخانه

 اجتمـاع  .دهـد  جوشـد كـه مـزارع بـرنج اطـراف شـهر را آب مـى                عظيمى از زمين مى   
 بـا   ، شـهدا  ان و پسر  ان دختر ،گروهى از كودكان  . شكوهى از مردم در ورزشگاه بود     با

 . حالى نمودند استقبال باشعار،جواب  وشعار به صورت  گل در دو صف ةشاخ
 ولـى خيلـى مـستعد       ،منطقـه محـروم   .  دارنـد  اي  كـشيده  رنـج  ةزد آفتاب  چهره ،مردم
شـان پديـد     تحولى در زنـدگي ، در صورت اتصال راه خوزستان . با آب و زمين    ؛است

ــد ــد آم ــل اســت ،شــهرك صــنعتى. خواه ــه تكمي ــى. نزديــك ب ــب   م ــد داوطل گفتن
 .امام جمعه و نماينده شهر سـخنرانى كردنـد   .  استان زياد است   ارى از بيرون  ذگ  سرمايه

 نماينـده  ،توحيـدى ]داود[آقـاى  .ه گفتنـد و نيازهـا را مطـرح كردنـد    خيرمقدم خاضعان 
  1.سخنرانى گرمى برايشان كردم.  شهيد استو برادر د،شهر

ــرواز كــرديم  ــه در بخــش    در يكــى از دره. بالفاصــله پ ــار رودخان ــق كن ــاى عمي ه
ــشين  ــعشايرنـ ــتان اردل ،شايخمـ ــع شهرسـ ــديم  از توابـ ــسير. وارد شـ ــاى ،در مـ  آقـ

 . داد ردل توضيحات مى نماينده اَ،پور يوسف]علي[

                                                 
 اً در ميان مردم دور افتاده و مخصوص،كنم روزهايى كه توفيق پيدا مى«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

الطاف شما به ما .  لحظات شيرين عمر من استاى از آنهاى محروم و مستحق خدمت، حضور پيدا كنم، لحظه بخش
هاى ارتباطى شما از زمان قديم ساخته شده بود، امروز شرايط زندگى در اينجا با  اگر راه .دهدنشاط براى كار بيشتر مى

 در ،هاى ارتباطى كه االن در دست احداث استبه ضرورت جاده. داشتهاى مجاور بايد خيلى فرق مى زندگى استان
هاى همجوار چه اهميتى براى خود استان و  آن موقع متوجه شديم كه ارتباط اين استان با استان. جنگ رسيديمزمان 

فرزندان . كنندسامانى عشاير مى ضرر زيادى از بى،تشخيص خود بنده اين است كه فرزندان عشاير .كل كشور دارد
حصيل كنند، بايد رشد كنند، بايد در مقامات عالى كشور هاى آينده هستند، اينها بايد ت  ذخاير اصلى ما در نسل،عشاير

قرار بگيرند، بايد به صنعت، به علم و به فن راه پيدا كنند، چون هيچ كس مثل فرزندان عشاير دلسوز زندگى عشاير 
 يا دست در مورد عشاير ما سياست تحميل را نداريم و بنا نداريم عشاير را با فشار و زور وادار به اسكان .نخواهد بود

من در دوران جنگ با تيپ  .كندآنهايى را كه تمايل به اسكان داشته باشند دولت تقويت هم مى.كشيدن از كوچ كنيم
درخشيد و تعداد فراوان شهدا و  هميشه مى) ع(گردان همين منطقه شما؛ گردان امام سجاد . هاشم مأنوس بودمقمر بنى

كنيد  رجوع ».اند، قابل توجه استزى كه اين نيروها را تقديم اجتماع كردههاى عزيآزادگان و جانبازان شما و خانواده
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←
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 بـا   ، استفاده شده   جهت كشاورزي  رودخانه پرآب اين   سواحل   ازمقدار خيلى كمى    
دارد  به تـازگي  به خاطر مشكل راه كه      . دجواب مي ده  جات خوب    هاينكه برنج و ميو   

. عــشاير از اطــراف جمــع شــده بودنــد . اى فــرود آمــديم در نقطــه. شــود ســاخته مــى
 قربـانى فـراوان در مراسـم        ،هـاى آنهـا      اصوالً يكى از سـنت     .هاى زيادى كردند    قربانى

 . چون عشاير دامدارند؛استقبال است
  و تـشويق بـه درس خوانـدن        1 برايـشان صـحبت كـردم      .خيرمقدم پرشـورى گفتنـد    

 فراوانـى  يهـا   چـشمه ،هـاى بلنـد    از كوه،اسر دره در سر  . و استقرارشان كردم   فرزندان
 كباب خوبى تهيه كرده و      ،ها  هاى قربانى   از گوشت . دپيوند  جارى است كه به رود مى     

 ، اسـتراحت   و نماز و ناهـار   بعد از   .  كرديم پرواز  به سوى استاندارى   .به همراهان دادند  
 .  نمودم مطالعه راها گزارش

 سـپس بـه محـل دانـشگاه         2.ع به نتايج سفر كردم    اى راج   هاى همراه مصاحبه    با رسانه 
ــه مــساحت آزاد اســالمى رفتــيم كــه در   در شــمال شــهر در ،بيــست هكتــارزمينــي ب

به مزرعه اماميـه    از آنجا    .دمنموشان    تشويق ؛ارتفاعات ايجاد شده و رو به توسعه است       
پمپـاژ   بـا  ، در هفتـصد هكتـار     جمعه، مزرعه اي  امام  . رود پرواز كرديم   در كنار زاينده  
درآمـد و   ركه خيلى پ    است احداث كرده براى كشت بادام كاغذى     رود   آب از زاينده  

                                                 
ايم از اينكه كنم و شرمندهشما صميمانه تشكر مىها و الطاف من از محبت «: در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 شما به خداوند كه خوبى منطقه اين از. ط اين بيابان، اين صحرا شما زحمت كشيديد و به اينجا تشريف آورديددر وس
 ما كه طرحى اين. است فراوان آب. است خوب خاك استعداد .است خوبى جاى خيلى كنيد، سپاسگزارى داده

 كه بعدى سفر ما  وبكند پيدا توسعه شاءاللّهان ،كنند آباد را منطقه اين تا ،گيرندمى رود زاينده از آب كه ،ديديم
 هاىروحيه اين از .ببينيم خوشحال و مرفه شاءاللّهان را مردم و ببينيم زرع و كشت و درخت زير را اينجا ةهم ،آييم مى

سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».گردمبرمى تهران به شاداب من ،شما اسالمى و انقالبى
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370

ترين طرح هاي اين استان را اتمام پروژه در دست انجام راه   مهمترين و با اولويت آقاي هاشمي در اين مصاحبه،- 2
خوزستان - كيلومتر فاصله اصفهان300با بهره برداري از اين راه «:  اصفهان ذكر كرد و گفت- شهركرد-خوزستان

از منابع آب و خاك اين استان بايد به طور صحيح بهره برداري شود . نتايج پرباري خواهد داشتكوتاه مي شود كه 
كه يك نمونه آن گردوكاري در سطح ده هزار هكتار مي باشد كه برداشت حدود پنجاه ميليارد براي آن پيش بيني 

 .1392 نشر معارف انقالب، ، دفتر»1370سال  هاي مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».شده است
 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

233 

آنجا را  ، يك مهندس كه طلبه و معمم شده       . موقوفه حوزه علميه است    .صادراتى است 
. يابـد  رسـد بـه سـرعت توسـعه مـى      اين كار خوبى است كه به نظـر مـى       . كرد  اداره مى 

آبـاد خواهـد   ، رود بـا اسـتفاده از آب فـراوان      هنداراضى تپه ماهورى فراوان ساحل زاي     
 . شد

برايـشان صـحبت    . ابراز احساسات داشتند  . مردم روستاهاى اطراف جمع شده بودند     
هـاى مـورد      ايـن اسـت كـه بيـشتر آب         ،رود  زمين مناطق اطـراف زاينـده      مزيت .كردم

  .گردد باره به رودخانه برمىو د،استفاده
اخور را ديـديم كـه پنجـاه ميليـون متـر         فح سد چ  طر،   از فضا  .در مسير پرواز كرديم   
 باغ بسيار جالب تيمـور بختيـار        .رساند  راحتى مى  ههاى مجاور ب   مكعب آب را به دشت    

الق وسيعى اسـت كـه   ت با،پشت سد . كه در دست نهادهاى انقالبى است     هم ديديم   را  
 . كنند هاى اطراف را جمع مى آب

جمعيـت عظيمـى در     . ود آمـديم   در بـروجن كنـار ورزشـگاه فـر         ساعت سه و نـيم،    
امـام جمعـه خيرمقـدم      .  در ميان استقبال پرشورشان وارد شديم      .ورزشگاه منتظر بودند  

 ، ايـن اسـتان     كـه  بندى سفر را گفتم و نتيجه گرفتم         جمع 1.گفت و من سخنرانى كردم    
                                                 

 با ،قانع اينجا مند به اسالم و انقالب و مردم امين و مردم متدين و عالقه«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
بينيم با تسلطى كه  اما مى،با اينكه عشاير اينجا مسلح هستند.  جاى پيشرفت بسيار دارند،امنيتى كه در استان وجود دارد

من االن كه از اينجا به طرف  .هاى ماست ترين استان  امنونتظامى دارند و با روحيه خوب مردم، اينجا جزنيروهاى ا
تواند  اين استان و اين منطقه مى،كنيم كه به نظر من خودم و همراهانم با اين اميدوارى اينجا را ترك مى،رومتهران مى

ها و يكى از بهترين   يكى از بهترين استان،ده اينجا طراحى شده استهايى كه براى آينبا استعدادى كه دارد و با برنامه
 به مردم اين استان به شدت ظلم شده است و رژيم ،برايم روشن شد كه پيش از انقالب .مناطق در كل كشور باشد

قدر  نجا آن نه تنها به اين منطقه هيچ توجهى نكرده است، بلكه با اي،منحوس پهلوى با برخورد تبعيض آميز با ملتش
با توجه به  . اين مردم خودشان هم منطقه خودشان را آباد كنند،حالت خصومت و دشمنى داشته كه نگذاشته است

هاى آنها ريخته شده است، دانشكده، علوم پزشكى كه همين حاال نيز به توسعه مراكز آموزش عالى كه همين حاال پايه
دانشگاه آزاد اسالمى نيز با . شودوزش عالى تبديل به دانشگاه مىخوبى فعال است، در حال توسعه است و مجتمع آم

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع ».وسعت در اينجا فعال است و هزاران نفر را تحت پوشش دارد
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنراني
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 .س باشديتواند چيزى شبيه سوي مى
بـه  . ان پـرواز كـرديم     بالفاصله به سوى فرودگاه اصفه     ، چون نزديك به غروب بود    

 خيلـى  ،هاى مكـرر  هاى زياد و سخنرانى  با صدا و تكان،كوپتر با هليزياد  پرواز  خاطر
همـسران  . عفـت نبـود   .  شـب رسـيدم    نُه ساعت   . با هواپيما به تهران آمديم     .خسته بودم 

شام حاضرى خوردم   . مهمان كرده بود   ]جمهوري  رياست[سفرايمان را در باشگاه نهاد    
 .و خوابيدم

خواسـت فـردا در خانـه بـه هيـأت سـودانى كـه نامـه                    مـى  .ا تلفن فاطى بيدار شـدم     ب
و  بماننـد    ،گفتم اگر ضرورت دارنـد    .  نپذيرفتم ؛ مالقات بدهم  ،جمهور را دارند   يسير

 . روز شنبه به دفتر بيايند
  

 1991 جوالى  19                              1412 محرم 7       | تير  28جمعه 
 

مقدارى از كارهاى دفتر را كـه       . كردم  هاى سفر را برطرف مى      خستگى.  بودم در خانه 
 .به منزل آورده بودند انجام دادم

شـب عفـت بـراى       .ان بودنـد  مـ   ظهر بستگان مهمان  . خاطرات دو روز سفر را نوشتم     
 . عزادارى رفت و من زودتر خوابيدممراسم شركت در 

 
 1991 جوالى  20                              1412 محرم 8      | تير   29 شنبه  
 
 ده كارهاى مانده روزهاى سفر را تـا سـاعت           . به دفترم رفتم   ساعت هشت و نيم صبح     

 توافـق سـوريه و عربـستان سـعودى بـر سـرآمادگى رفـع                هـا،   در گـزارش  . انجام دادم 
سـازى در اراضـى    يل از ادامـه شـهرك  ي در صورت خوددارى اسـرا ،يليبايكوت اسرا 

 ولـى    اسـت،  دسـت آمـده    ه با تالش آمريكا ب    ، اين عقبگرد  .كند   جلب نظر مى   ،اشغالى
 . يل آماده پذيرش اين وضع نيستيظاهراً اسرا

ــي  [ ــدعلي نجف ــاي محم ــرورش ، ]آق ــوزش و پ ــدارس   ،وزيرآم ــديران م ــراه م  هم
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      1. كــردمصــحبت  و مــن دادنــد گــزارش، روضــه خــوانىبعــد از. رزمنــدگان آمدنــد
 بــه خــاطر حــذف او از ،از رهبــرى و وزيــر كــشور. ى آمــدآشــتيان]اكبــر علــي[آقــاى 

هــاى زمــان  مــسئوليت عقيــدتى سياســى ژانــدارمرى گلــه داشــت و بــراى اداى قــرض
 .كمك خواست ،مسئوليت
 طـرح  . بـا همراهـان آمدنـد     ]وزير پـست و تلگـراف و تلفـن        [،  غرضى]محمد[آقاى  

ت انتخابـات ابـداع     به منظور سرعت و صح    . ه دادند يكامپيوترى كردن انتخابات را ارا    
 .ست در دولت مطرح شودبناو شده 

جــواب نامــه واليتــى بــه . واعظــى آمدنــد]محمــود[دكتــر واليتــى و آقايــان عــصر 
ة كمـك بـه    دربـار .  تأييد كردم كه بفرسـتند     ؛ را خواندند  ]جمهور فرانسه   رييس[ميتران
نى از   قرار شد در آزادى آنها در مقابل آزادى اسـراى لبنـا            وها بحث      گروگان آزادي
 . با كمى فاصله؛يل تسريع شودياسرا

                                                 
اين  ديدم و به هاى شما را از نزديك مى حميلى شجاعتمن در طول جنگ ت«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

هاى شهادت و   حماسه،گونه خالصانه و بدون توجه به تحصيل و شغل و خانواده و آينده خود فكر بودم كه افرادى اين
آورى   سرگرم كار و تحصيل و يا جمع،آفرينند، در حالى كه افراد ديگرى بدون اطالع از مسائل جبهه فداكارى مى

 طرحى الزم بود تا آنان ،براى حفظ آينده مادى نيروهاى مخلص .انداختند خطر نمى وت بودند و يا الاقل خود را بهثر
 . زيرا آنان از نظر معنوى به معناى واقعى پيروز بودند و تكليف خود را انجام داده بودند،احساس غبن نكنند

 ما در دوران خدمت در مجلس شوراى .است جامعه و نظام زيان معناى به ،عزيز ايثارگران احتمالى هاى ماندگى عقب
اى براى ايثارگران در زمينه اعطاى تسهيالت گوناگون آموزشى، اختصاص درصدى از   از هر طرح و اليحه،اسالمى

و ها  كرديم و مجلس نيز اين طرح  دفاع مى،آنان و يا امتيازاتى نظير اعطاى وام و واگذارى زمين ها به سهميه دانشگاه
ها  هايى تدوين شده كه اين سهميه نامه يني آ،عنوان مسئول اجرايى كشور در دوران تصدى به .كرد لوايح را تصويب مى

هاى جنگ و  ايثارگران با پشتوانه تحصيل در دانشگاه .ايثارگران بازگردانيم ين جامعه را بهضمانت شود تا بخشى از د
دانيد  شما مشكل ايثارگران را بهتر مى . وضع بهترى خواهند داشت در تحصيالت خود نسبت به گذشته،كسب معنويت

تر جبران كنيد تا آنان  هر چه سريعرا هاى تحصيل رزمندگان، جانبازان و آزادگان عزيز  ماندگى بايستى عقب و مى
 ،كليف شرعىنظر ما ت اين كمترين مسئوليتى است كه جامعه در قبال ايثارگران دارد و به .ماندگى نكنند احساس عقب

تفاوت كشور نيز از اين امر استقبال  د و حتى افراد بىنايثارگران بده  قانونى و وجدانى مردم است كه اين امتيازات را به
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع» .كنند مى
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نامـه    متن موافقـت   ة دربار .آمد]عالي امنيت ملي    دبير شوراي [،  روحانى]حسن[ دكتر  
ــسه و نامــه  ــا فران . خارجــه مــذاكره شــدامورهــاى وزراى  حــل و فــصل دعــاوى مــا ب

ها داشـت و نيـز بـراى     كننده راديكال  درخصوص مقابله با تبليغات گمراه     هاييپيشنهاد
 . نتخابات مجلسا

 نتـايج طـرح صـلح آمريكـا و آينـده عـراق              ة دربـار  .عصر به مالقات رهبـرى رفـتم      
روضـه ايـشان   مراسـم  در . مذاكره شد و وضع استان چهارمحـال و بختيـارى را گفـتم           

 .  شام حاضرى خوردم و خوابيدم.نبوددر خانه كسى . به خانه آمدم. شركت كردم
  

 1991 جوالى  21                            1412 محرم 9      | تير  30 يكشنبه 
 
مهـدى و فـاطى     . كـم رسـيدند    ها هم تا ظهر كـم        بچه .مي لتيان آمد   به سد  كوپتر با هلي  

.  خواستم اسـكى روى آب يـاد بگيـرم         ،ها  عصر همراه بچه   .هواى خوبى دارد  . نيامدند
 گرچـه آسـان     ؛ بدنم آمادگى براى چنين ورزشى ندارد      ؛كمى دنبال قايق كشيده شدم    

  . تر از سطح آن در سال گذشته است آب لتيان پايين. است
 8/6 قدرت   هاى ب   زلزله ، امروز هشت كه ساعت     كرده است  بينى يك نفر چينى پيش   

تهران سفر كـرده    مردم از    بسيارى از    به همين خاطر  . ريشتر در تهران روى خواهد داد     
گرچه خـودم   ؛ارتباط با ايـن نيـست       هم بى  آمدن ما به لتيان      .اند  يا از خانه بيرون رفته    و  

 .ها آمدم به خاطر بچهفقط  ؛اصالً قبول ندارم
همان .  بيرون از ساختمان و در تراس كنار باغچه نشسته بوديم          هشت،حدود ساعت   

نـى را منكـر     يب   رسماً اعتبـار ايـن پـيش       ، تلفنى خبر دادند كه دولت چين      ،لحظه از دفتر  
  .ندى نداريمما چنين دانشماست كه گفته وشده 

 . او يك كارگر كارخانه چـين اسـت و تعـادل نـدارد             ،طبق تحقيق سفارت خودمان   
  ايـن كـشور    بـراى سـفارت    بينـى را دربـاره زلزلـه در انگلـيس           يك بار هم چنين پيش    

بينى اعتبار علمـى       در خبرها گفته بوديم كه اين پيش       ، گرچه ما از پيش     است؛ فرستاده
 زودتـر رسـيده     ،ن بودند و اگر نتيجه تحقيـق سـفارت        هرحال مردم نگرا    ولى به  ،ندارد
 خبـر داد كـه اكثـر مـردم          تهران،شهردار،  ]آقاي غالمحسين كرباسچي  [.  بهتر بود  ،بود
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 .  گفتم همين خبر را از صداوسيما بخوانند. اند بيرون از خانه

 

 1991 جوالى  22                       1412 محرم 10      | تير   31 دوشنبه   
  
روز را به استراحت و انجام    .  خوابيدم ساعت هشت و نيم صبح    تا  ]. امروز عاشوراست [

 . نزديك غروب به خانه برگشتم. گذراندم ،تيان برده بودمى كه با خودم به لَيكارها
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 1991 جوالى  23                         1412 محرم 11      | مرداد 1شنبه  سه
 
 و امـور    وزيـر كـار   ،  ]آقـاي حـسين كمـالي      [.بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت هـشت و نـيم        

 حضور در هيأت مـديره       و  تأمين اجتماعى   سازمان براى تحويل گرفتن   .آمد اجتماعي
هـاى كـارگرى اسـتمداد كـرد و در            ن ب پرداخت ارزِ  و همچنين    ]كارگران[بانك رفاه 

 . دنمو مشورت »كارگر خانه «خصوص نحوه كار
نماينده ولي فقيـه    [،  شهرى  رى]محمدمحمدي[آقاى  .تلفنى با رهبرى مذاكره كرديم    

يس سازمان  ي از ر  . برگزارى حج داد   ة از نحو  يگزارش. آمد]و سرپرست حجاج ايراني   
اعـضاي  مـسئوالن و    . انتقـاد داشـت    هـا و مخـارج غيـر الزم         ت به خـاطر دخالـ     ،اوقاف
 .آمدنـد ]و مـسئوالن شـهر قـزوين      ) ره(خمينـي   امـام [المللـى    دانشگاه بين  ]عالي[شوراى

     ى در مـورد    يترديـدها .  كمك خواستند  ،كار سن اجراى گزارش وضع دادند و براى ح
 ســپس آقايــان . اســتزمــين مــورد نظــر در قــزوين بــه خــاطر كمــى آب پيــدا شــده 

نماينـدگان  ،  ]احمد عزيـزي و سـيدعبداهللا هجرتـي       [ و   ]امام جمعه [،  بين  باريك]هادي[
 . تعويض فرماندار قزوين شكايت كردنددر ارتباط با هم  از تالش ،قزوين

 گـزارش سـفر بـه       .آمـد ]فرمانـده كـل سـپاه پاسـداران       [،  ىيعصر آقاى محسن رضا   
وزير راه  ،  ] محمد سعيدي كيا   آقاي [. را داد  نظاميپاكستان و قرار همكارى در صنايع       

يس سـازمان امـور اسـتخدامى       يـ ر،  ]آقاي سيدمنـصور رضـوي    [معاونان و   ترابري و   و  
  1.  گزارش برگزارى اولين دوره آموزش مديريت استراتژيك را دادندوآمدند 

شـام حاضـرى خـوردم و       .  قـم رفتـه اسـت       بـه  عفـت . نزديك غروب به خانه آمـدم     
 .خوابيدم

  
 
 

                                                 
، مقرر نمود كه دوره هاي مشابهي نيز آموزش هاي ضمن خدمتكيد بر اهميت  آقاي هاشمي در اين مالقات، با تا- 1

ها و سازمان هاي دولتي، توسط مركز آموزش مديريت دولتي به اجرا گذاشته شود و  براي ساير وزارتخانه
 .ده شوكنندگان تدوين و به مراجع ذيربط اراي هاي متعدد، بر اساس نظرات و شركت هاي مصوب در دوره استراتژي

ِ
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 1991 جوالى  24                   1412 محرم 12      |د    مردا2چهارشنبه 
 
هــاى تــشريفات و  ىينارســادر خــصوص  . آمــد]وزيــر امورخارجــه[، دكتــر واليتــى 

 ،همانان خـارجى  يها براى م     فرسودگى امكانات هتل   ،مشكالت متعدد مراكز تشريفات   
 ، مطـالبي  هـا   ىينظمى پاويون دولت و عدم مهارت خدمتكاران در پـذيرا           شلوغى و بى  

 . قرار شد برنامه و طرح جامع تهيه شود؛گفت
 ،ديوفوعبـد ]محمـد [آقـاي   نامـه  .خارجه سـنگال آمـد    اموروزير  ،  ]بوكا  آقاي جي [
 وام و كمك و     ،در جلسه خصوصى  .  وقت خصوصى خواست   .جمهور را آورد   يسير

 ]عبـاس [آقاى .خواست كوپتر براى ترابرى در جريان برگزارى كنفرانس اسالمى     هلي
 . از شهردارى تهران شكايت داشت. آمد]نماينده تهران[، شيبانى

 در  . بـراى امـور صـيادى آمـد        ]وزيـر جهـاد سـازندگي     [،  فروزش]غالمرضاا[ آقاى  
هيـأت امنـاى دانـشگاه      . تـذكر دادم  زدايي    و بيابان  كردن كويرها  سبز ةصوص توسع خ

 .  گرفتندگزارش پيشرفت كار دادند و براى  امور مصوباتى. شاهد جلسه داشت
وزيـر  [،  خـاتمى ]سـيد محمـد   [آقـاى   . دولـت شـركت كـردم     هيـات   عصر در جلسه    

ى كه اخيراً عليه    يها   گزارش امور فرهنگى را داد و از حمله        ،]فرهنگ و ارشاد اسالمي   
 ضـرورت  ة بحث طـوالنى دربـار  .ى نموديجو  گله كرد و چاره،شود وزارت ارشاد مى 

آقـاى  .  كـردن انتخابـات مطـرح شـد        كـامپيوترى بحـث   . كار فرهنگى در جامعه شـد     
 طـرح خـودش را مطـرح كـرد و           ،]وزيـر پـست و تلگـراف و تلفـن         [،  غرضى]محمد[

عمدتاً در مخالفت   .  بحث طوالنى شد   ؛وزارت كشور مشكالت اجراى طرح را گفت      
 .صحبت كردند و سرانجام رأى نياورد

را  عاشـورا    ة دربـار  »روايـت عـشق   «آخـرين قـسمت سـريال       .  سرشب به خانه آمدم   
 . جالب است؛ديديم

 
 1991 جوالى  25                     1412 محرم 13      | مرداد   3شنبه  پنج

 
 كارهـاى عقـب مانـده انجـام      سـاعت ده،  تا  .  به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم صبح     
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. آمـد ]نماينـده ولـي فقيـه در پاكـستان        [،  آبـادى   طـاهرى خـرم   ]سيدحـسن [آقـاى   . شد
 خـوب   ،آنجـا شـيعيان   هـاى      براى هزينه  ، داد و پيشنهاد كرد    گزارشى از وضع پاكستان   

گفتم در فكر استفاده    .  مخارج را تأمين كنيم    ،گذارى شود كه با سود آن       است سرمايه 
 براى كمك   .پاكستان باشند كه هم اكنون راكد است      با  از كارخانه بافندگى مشترك     
هـاى الزم را       كمـك  ،تانام بـه اسـ      گفتم در سفر آينـده    . به استان لرستان استمداد كرد    

  .روم پيشنهاد سفر به قم را داشت كه گفتم مى .نمايم مى
هـاى    مقدارى به راديكـال   .  بازرس نيروى انتظامى آمد    ،عليخانى]شيخ قدرت [آقاى  

 ولــى از پــايين بــودن درجــات ،افراطــى بــد گفــت و از ادغــام نيروهــا تعريــف كــرد 
هـاى   خـانم  .ن كمـك خواسـت  ها گفت كه بايد جبـران شـود و بـراى مـسك      اى  كميته

اى دادم و      هديـه  1.شـان كـردم     تـشويق  ؛اجتماعى زنان آمدند  فرهنگي  اعضاى شوراى   
  .وعده دادم كه پشتيبانى بيشتر بشود

                                                 
 وقوع سبب به ،انقالب از پيش جامعه در زنان انحرافى مسير شدن متوقف از رضايت ابراز با  آقاي هاشمي،- 1

ل زنان وجود دارد كه مزاحم تحرك ي دو تفكر متناقض در مورد مسا،در جامعه كنونى«: داشت اظهار ،اسالمى انقالب
ر بندوبار غرب و دوم تفكر تفريطى كه از اقشار متحج  بىاول تفكر افراطى نشأت گرفته از فرهنگ مبتذل و. زنان است

هرچند وظيفه خانه و همسردارى  .كنند ل منزل محدود مىيدارى و مسا ها را فقط در خانه جامعه هستند و مسئوليت خانم
ن از شود كه ز  ولى هر دو تفكر باعث مى، يكى از وظايف واالى زن در جامعه اسالمى است،و پرورش و تربيت فرزند

تواند در كنار   زيرا زن مى؛هاى اجتماعى آنان ايجاد اشكال نمايد لحاظ اجتماعى در جامعه رشد پيدا نكند و در فعاليت
هايى كه در اجتماع مانعى براى   در فعاليت،دارى و رسيدگى به تربيت و پرورش فرزندانى صالح و مؤمن ل خانهيمسا

زنان در .  در خدمت جامعه و پيشبرد اهداف واالى نظام اسالمى باشدآنان وجود ندارد نيز فعاالنه شركت جويد و
ترين زنان در سطح جهان هستند و اسالم بهترين حقوق و قوانين را به زنان اختصاص   مهمو جز،جامعه اسالمى ايران

ندن آنان به  ليكن هنوز تا رسا، تحوالت مثبتى در جامعه زنان ايجاد كرده است،داده است و انقالب اسالمى ايران
 زنان اجتماعى فرهنگى شوراى وظايف به سپس ،هاشمى آقاى» .جايگاه رفيع انسانى موردنظر اسالم فاصله وجود دارد

آن   كار مهمى است كه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان بايد به،هدايت جامعه زنان در اين مسير« : گفت و كرد اشاره
وجودآوردن مركزى بود كه بتواند تحولى در باورهاى عمومى نسبت به  ز بهبپردازد و يكى از اهداف ايجاد اين شورا ني

 ←كنيد  رجوع ».ل زنان در جامعه اسالمى ايجاد كند و اقدامات اساسى را در مورد اين قشر جامعه آغاز كنديمسا
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«كتاب 
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 گفـت، واليتـى  ]اكبـر  علـي [دكتر . نجام دادما در دفترم كارها را      پنجعصر تا ساعت    
 وزيــر انــد و  پذيرفتـه خارجــه مــا راامور متقابـل وزير ة كــه نامــهسـفير فرانــسه خبـر داد  

، سي سـفارت سـوي  .آيـد   هفته آينده به ايران مى ، براى تكميل كار   ،خارجه فرانسه امور
  اسـت؛  ل افغانـستان آورده   ي پيغامى از آمريكا بـراى مـسا       ،]حافظ منافع اياالت متحده   [

 .گفتم بفرستند
از ه اطالعـات الزم     يـ  بـه بهانـه عـدم ارا       ،در خبرها تهديد نظامى آمريكا عليه عـراق       

از استخر اسـتفاده    . ها نبودند   بچه. به خانه آمدم  . امكانات اتمى و شيميايى مطرح است     
 .ى خوردميخودم شام درست كردم و تنها. كردم

  
 1991 جوالى  26                        1412 محرم 14       | مرداد  4 جمعه 

 
 در  ؛ى از شـوهرش آورد    ا  نامه. پيش از ظهر خانم دكتر منصوريان آمد      . در منزل بودم   

 .اند كه آماده فروش به ايرانمورد كارخانه الستيك سازى 
 ة دربـار . وزيركـشور آمـد  ،نـورى ]عبـداهللا [عـصر آقـاى     . همان بودند يظهر بستگان م  

 ،ى كـرد  يجـو  چـاره  ،نظارتبه عنوان   احتمال دخالت شوراى نگهبان در امر انتخابات        
 رفـع    بايـد   مـشكالت را   .شـود   مدارا مى است؛ گفتم   به صورتى كه تغيير قانون اساسى       

خبــر داد كــه در . هــاى موجــود صــحبت شــد بــا جريــانتعامــل  شــيوه ةدربــار. كــرد
 .ايم  حدود سى نفر شهيد داشته،هاى شرق كشور با اشرار درگيرى

  
 1991 جوالى  27                         1412 محرم 15      | مرداد   5 شنبه  
  

 بـراى دسـتور شـوراى       ]گلپايگـاني [دكتر هاشمى . ترم رسيدم  به دف  ساعت هشت و نيم   
بـراى امـور    ،  ]معـاون اول ريـيس جمهـور      [ ،دكتـر حبيبـى   . آمد عالى انقالب فرهنگى  

 .آمد جارى
ل بودجـه و ارز   ي براى مسا  ،]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،  نوربخش] محسن[دكتر  

 بـا نظـارت     ارتبـاط ر  د و   و تعديل اقتصادى و سياست خارجى، مسايل انتخابـات آمـد          
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 .دمـ  اسـتاندار خوزسـتان آ     ،ىيتـوال ]محمدحسن[آقاى   .شوراى نگهبان مطالبى داشت   
 .استمداد كرد گزارش بازسازى را داد و براى سرعت كار

آوارگـان عراقـى، نظاميـان      در مـورد     1. جلسه داشـت    ملي عصر شوراى عالى امنيت   
 سـفر دكتـر     ،بـاس كـويتى    امنيت شرق و غرب كشور و هواپيماهاى اير        ،آواره عراقى 

احمـدآقا  شب بـا  . ه كرديممذاكر، له افغانستان و سربازگيرى  أواليتى به پاكستان و مس    
هـاى شـوراى عـالى امنيـت ملـى       ل فلسطين و بحـث ي مسا ةدربار. بوديمرهبري  مهمان  

 .مذاكره شد
   

 1991 جوالى  28                       1412 محرم 16      | مرداد   6 يكشنبه 
 
 ةسـئواالتى دربـار   .  آمـد  مالقـات بـه   خارجه بلژيك   اموروزير  ،  ]آقاي مارك اسكنس  [ 

اوضـاع  همچنـين   جامعه اقتصادى اروپا و هدف از اتحاد و نظـر آمريكـا و انگلـيس و                 
 امنيـت   ةاو نظـرم را دربـار      .هـاى روشـنى داد      جـواب  ؛اروپاى شرقى و مركزى نمودم    

 صـريحاً گفـت   . توضيح دادم  ؛خواست... عراق، خلع سالح، شوروى و    اوضاع  منطقه،  
ـ             ،آمريكاو  نظر اروپا     رد قاطعانه برحذف صدام و مخالفت با تشكيل دولـت مـستقل كُ

 .است
الـدين    آقاي سيد شمس  [ در مجارستان و      ايران سفير جديد ،  ]آقاي مرتضي صفاري  [

آقـاى جليـل    . آمدنـد   براى نظرخواهى و خداحافظى    ،كاردارمان در انگليس  ] خارقاني
 گزارشى از امـور منـاطق       . آمد ]رييس دفتر مناطق محروم رياست جمهوري      [،بشارتى

 .آميز گفت  صورت مبالغه، بهطق محروممحروم داد و از مشكالت گرانى براى منا
مركزي[اعضاى  هفتهاي هيأت] ستاد   از وزير . زمين آمدندواگذاري هنفر  

                                                 
گيري هاي اعمال شده از طرف  تكردن ممنوعيت و سخسه، شوراي عالي امنيت ملي، ضمن محكوم جلاين  در - 1

 ده ها هزار ة نسبت به انجام مراسم ديني و عزاداري ايام محرم و كشتار مجدد مردم كُرد و آوارگي دوبار،دولت عراق
اله تشكيل نيروي چندمليتي غربي و  همچنين مس،شوراي عالي امنيت ملي. نفر از مردم اين كشور اظهار نگراني شد

 ،فزايش نيروهاي اجنبي ااستقرار آن در تركيه را بررسي و تشكيل چنين نيرويي را غيرقابل قبول خواند و اعالم كرد كه
 . هيچ كمكي به امنيت منطقه نخواهد كرد
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 عصر محسن .ات استمداد كردندبراى اضافه حقوق و امكان. ندكشاورزى گله داشت
 امور كشور ة نظراتى دربار.آمد]هاشمي، رييس دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور[

 .داشت
ر اطالعــات يــوز ،]آقــاي علــي فالحيــان[. دولــت شــركت كــردمجلــسه هيــات  در 

، ميـرزاده ]حميـد [ آقـاى    .گزارشى از وضع كويـت و ضـرورت توسـعه همكـارى داد            
هـا بـراى توسـعه همكـارى          را مأمور هماهنگى ارگـان     ]معاون اجرايي رييس جمهور   [

 .كرديم
ايـشان نظـر شـوراى نگهبـان در تفـسير قـانون             . اى بـودم    خامنهاهللا    يت شب مهمان آ  

 ، فرانـسه  نامـه بـا      توافـق  ة دربـار  .انـد   را تأييد كرده  ] در مورد نظارت استصوابي   [اساسى  
 .ل جارى مذاكره كرديميله خلع سالح عراق و مساأمس

 
 1991 جوالى  29                       1412 محرم 17      | مرداد   7ه دوشنب

  
  و منابع طبيعي    نفت زيرو،  ]خان  چودري نثارعلي [و  راقتصاد  يوز ،]آقايان سرتاج عزيز  [
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نـوربخش و  ]محـسن [قبالً آقايـان  .  توسعه روابط بود ة مذاكرات دربار  .پاكستان آمدند 
ـ       . دندآقازاده توضيحات داده بو   ]غالمرضا[ ق رُبرضرروت توسعه روابط اقتـصادى و طُ

 .مواصالتى و اهميت بلوچستان تأكيد نمودم
 آقـاى دكتـر     .كننده در المپيادهاى فيزيك و رياضـى آمدنـد         آموزان شركت    دانش

برايـشان صـحبت نمـودم و        .گزارش داد ]وزير آموزش و پرورش   [،  نجفى]محمدعلي[
 مقام هشتم در ميان پنجـاه       ؛اند  ت آورده دس هتوجهى ب   موفقيت قابل  ؛1شان كردم  تشويق

 .اند  كه عمدتاً پيشرفتهيو شش كشور
 بـراى  . را داد]مناطق جنگـي [ گزارش پيشرفت بازسازى  .ميرزاده آمد ] حميد[ آقاى  

 ،ىيرضـا ]محمدحـسين [آقـاى   .هـا ارز گرفـت      رفاه دانشجويان كمك و براى دانشگاه     
 ]سـيدمهدي [آقـاى بـا   .را دادحـج  مراسم   گزارش    و  آمد ]و زيارت [ى حج يمدير اجرا 

و امور خيريه[، امام جمارانى  خواستار . اختالف نظر دارند ،]رييس سازمان اوقاف 

                                                 
 بر همه ،ر المپياد رياضىاين افتخارآميز است كه جوانان ما با شركت د«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

و از آمريكا با آن همه جمعيت و امكانات ندرجمعيتى چون هند پيروز شوكشورهاى اروپاى غربى و يا كشور پ 
 ،هاى طال، نقره و برنز در المپيادهاى رياضى و فيزيك جوانان ما با كسب مدال . مدال طالى بيشترى بگيرندي،آموزش

اى جز  ها چاره مردم دنيا با مشاهده اين پيروزي .مردم دنيا ثابت كردند ه ايران را بهاساس بودن تبليغات مسموم علي بى
خواست ما را ضدعلم و موافق با تعطيل دانشگاه و  اعتراف اين حقيقت ندارند كه در مقابل تبليغات مسموم كه مى

 استحقاق ،ن ما با استعدادهاى خودام كه جوانا من همواره بر اين باور بوده .اند گمراهى رفته  به،مدرسه جلوه دهد
هاى داخلى از حق خود  توجهى ستعد ايرانى با شرايط ظالمانه حاكم بر دنيا و كم اما متأسفانه جوانان م،بسيارى دارند

محروم بودند و خوشبختانه با برنامه درستى كه وزارت آموزش و پرورش براى شركت در اين المپيادها تنظيم كرده 
 نياز، پايه علوم و رياضيات .ايم كمال هستيم و اكنون به نقطه خوبى دست يافته ركت مثبت رو به شاهد يك ح،است
جاست، چرا كه مغزهاى متفكر  گذارى كنيم به  ما در اين علوم براى جبران گذشته هر قدر سرمايه.است كشور جدى

 براى چهره انقالب با ارزش ،ين المپيادآموزان ممتاز ايرانى در ا پيروزى دانش .شوند كشور از اين طريق تربيت مى
شما با پيروزى در اين مسابقات كه  .است و تلفيق چهره علمى و چهره انقالبى كشور موجب كمال كشور خواهد شد

شود و اين براى انقالب، اسالم،  علوم توجه جدى نشان داده مى  نشان داديد كه در ايران به،جنبه علمى محض دارد
اى از استعدادهاى ملت ايران را   گوشه،ها استعداد جوانان ما بسيار است و اين پيروزي. ار خوب استمردم و جوانان بسي

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع ».دهد نشان مى
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 حدود يكصد ميليـون     ؛هاى ارزى گفت    ىيجو   از صرفه  .ى حج از اوقاف است    يجدا
 .اند دالر مصرف كرده

كمـك بـه     در مـورد     . آمد ]خارجهمعاون وزير امور    [،  واعظى] محمود[عصر آقاى   
آورده بــود كــه بــراى رفــع را هــا  ىي پيــام آمريكــا.هــا صــحبت شــد گروگــانآزادي 
شان را در مورد عـراق و منطقـه توضـيح داده و برعـدم سـازش بـا                     مواضع ،ها  سوءظن
 . تأكيد كرده بودند،صدام

روها پزشكان و قيمت دا   ]ويزيت[ست و    تعرفه پ  ة دربار .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
 آقـاى . هـا و قيمـت دارو بـاالتر بـرود           خواستند تعرفـه    مي.  مانع گرانى شدم   ؛بحث شد 

 از تفـسير اخيـر شـوراى نگهبـان و احتمـال حـذف بعـضى از                  . الويرى آمـد   ]مرتضي[
 . خواست كه كمك كنم؛ى نموديجو  اظهار نگرانى كرد و چاره،ها تندرو

هاي دوران كـودكي،      و خاطره  ها   با يادآورى گذشته   .مان بودند   شب بستگان مهمان  
 . مقدارى خنديديم

  
 1991 جوالى  30                     1412 محرم 18      | مرداد   8شنبه   سه 
 
داد؛  گزارش كـار تعـاونى را        .طالب قم آمد  ] مصرف[ مسئول تعاونى    ،آقاى انصارى  

 طـالب را     كاالهاى مصرفى مورد نياز    .هزار عضو دارد   رشد خوبى كرده و حدود پنج     
 .، حمايت كردم حمايت خواست؛دهد با نرخ مناسب به آنها مى

 گزارش سفر به كـره جنـوبى و توافـق بـر     .وزير نفت آمد، ]آقاي غالمرضا آقازاده [
المللـى در تهـران و فـروش نفـت و مـشكالت              سر ساخت مشترك مركز تجارت بـين      

پتروشـيمى  ]عشـركت ملـي صـناي     [مجمع عمـومى     .وزارت در انجام فاينانس را گفت     
راز شركت و گزارش پيشرفت     ت . مشكل فاينانس مطرح بود كه حل شد       .جلسه داشت 

 . را دادندها طرح
جمهـور   يسيـ ر نتـه  نامه آقاى كُ. گينه آمدمعادن و منابعوزير ،  ]آقاي تراتوره [عصر  
ــذاكرات .را آورد ــاري   م ــعه همك ــر توس ــي ب ــا  مبتن ــوده ــان  .ب ــد[آقاي ــى و ]احم جنت

رقبـاى   همچنـين    براى مساعدت به نمايندگان رهبـرى و         .آمدندمحفوظى  ]عباس  شيخ[
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 گفـتم سـالمت     . اسـتمداد كردنـد    ]دفتـر تحكـيم وحـدت     [=ها  انجمن اسالمى دانشگاه  
 . طرفي عملكرد نظارتي بايد مراعات شود انتخابات و بي

المللـى شـوراى       طرح كميته بـين    ةدربار. شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     
جمعـى  . زنـان مـذاكره شـد     ]مـشاركت [ى زنان و دفتر مربوط به امور        اجتماعفرهنگي  
معتقد به سيسيت معاونت رم جمهور براى آن و جمعى سيس دفتر بودنديت رم. 

 تـشكيل شـركت     ة تلفنـى دربـار    ،وزيـر نفـت   ،  ]آقـاي آقـازاده   [ .شب به خانه آمـدم    
 رهبـرى   بـا . اكتشاف نفت با شـوروى بـراى اقـدام در پاكـستان سـئوال كـرد               مشترك  

آقاي [با  . متلفنى صحبت كرد  ... قالب فرهنگى و  ل جارى شوراى عالى ان    ي مسا ةدربار
  1.سوزى بازار صحبت كردم  آتشةشهردار تهران دربار، ]غالمحسين كرباسچي

 
 1991 جوالى  31                   1412 محرم 19       | مرداد  9چهارشنبه  
  

ــناس ار   ــرا و كارش ــطح دكت ــشجويان س ــد  دان ــارجى آمدن ــى و خ ــد داخل ــر . ش دكت
 ، بـه مناسـبت محـرم   . گـزارش داد ]وزيـر فرهنـگ و آمـوزش عـالي    [،  معين]مصطفي[

 2. برايشان مفصالً صحبت كردم و اوضاع كشور را توضيح دادم.ى كردنديسرا نوحه

                                                 
در اولين . ازار تهران به وقوع پيوست، آتش سوزي بزرگ و گسترده اي در ب1370 مرداد 7پيش از ظهر روز  - 1

لحظات وقوع اين آتش سوزي كه در انتهاي بازار كفاش ها واقع در بارانداز امير در بازار تهران روي داد، ماموران 
اين آتش سوزي خسارات . بيش از چهار واحد آتش نشاني با وسايل و تجهيزات الزم در منطقه حضور پيدا كردند

در آن سال ها . ر آن زمان شايعاتي در خصوص عمدي بودن آتش سوزي و نظاير آن مطرح شدد. فراواني وارد كرد
 .فعاليت هاي شهرداري تهران در مناطق مختلف شهر، از جمله منطقه بازار، موافقان و مخالفان بسياري داشت

ل و خارج از كشور حضور هاي داخ  تن از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در  دانشگاه300اين مالقات كه  در - 2
همان صورت كه دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و  اگر حركت را به«: داشتند، آقاي هاشمي گفت

العين قرار  و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى را نصب) ره(هاى امام   ادامه دهيم و آرمان،ه استبينى شد فرهنگى پيش
امور كشور در حال حاضر براساس  .دنيا عرضه كنيم  به، افتخار مسلمانان باشدةتوانيم كشورى آباد كه ماي  مى،دهيم

 ،برنامه اين .رسد شود و براى ما معلوم است كه كشور در هر بخش تا پايان برنامه به كجا مى برنامه پنج ساله انجام مى
 به و شد انجام ايشان دستور به و راحل امام حيات زمان در ،گذارى سياست عالى شوراي مصوب هاى سياست راستاى در

 ها در حد كامل  امكان پرداختن به همه بخش،دليل محدود بودن امكانات و فراوانى نيازها به . رسيد ايشان تأييد
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اسـتاندار  ،  ]آقـاي احمـد خـرم     [ از   . نماينده بندرعباس آمد   ،رىيزا]غالمعباس[آقاى  
 .و بـراى هرمزگـان اسـتمداد كـرد        انتقاد كـرد    ها    تندرو از   .داشتشكايت  ] هرمزگان[

 انتقـاد داشـت و      ]لرسـتان [ از استاندار استان   .آباد آمد    نماينده خرم  ،عنايت] علي[دكتر  
 قبل از انتخابات چيز ديگرى را گـران  ، تقاضا كرد.خواستار تسريع سفرم به استان شد     

  .نكنيم
مواضع خـود را توجيـه كـرد و         .  سلماس آمد   نماينده ،صدقيانى]قاسم مهرزاد [آقاى  

 ]تنـدروها  [.تقاضا كرد كه من شخصاً جواب انتقادات را ندهم و به وزرا واگذار كنم             
ى خراسانى  يرجا]سعيد[آقاى   .اند  جمعه نگران شده  نمازهاى دو خطبه اخير       از صحبت 

بـل از    انتقـاد كـرد و خواسـتار جلـوگيرى از تـورم ق             هـا     افراطي مطابق معمول از     .آمد
 .  داشتهايي هم پيشنهاد؛انتخابات شد

 گزارش سفر به پاكستان را داد و سـفر وزيـر     .آمد]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى 
 .له افغانـستان خوشـحال اسـت    أسر مس بر   از توافق    .خارجه اندونزى را توضيح داد    امور

يـشتر  مـذاكرات ب  . آمـد  خارجـه انـدونزى بـه مالقـات       اموروزير  ،  ]آقاي علي العطاس  [
 .  بوداى و جهانى  منطقه،ل اسالمىي همكارى براى مساةدربار

هفـت   تا ساعت    ؛دولت نرفتم هيات   به جلسه    ،عصر براى انجام كارهاى عقب مانده     
 اصـالحات مـورد     ة معاونم آمـد ودربـار     ،رضوى]سيد منصور [آقاى  .  كار كردم  و نيم 

 ايـن اصـالحات،   ؛   توضـيحاتى داد    كـشور   اسـتخدامى  اداري و نظرش در سازمان امور   
                                                                                                                   

ها مشخص  خاصيت برنامه اول اين است كه اولويت .شود مطلوب ميسر نيست و در هر بخشى احساس كمبود مى
 با حدود پانصد ،دولت جديد در شروع كار .شود ازهاى عمومى كشور بها داده مى با توجه به ني،است و به هر بخش
ها و  خاطر شرايط جنگى تأخير در اجرا داشت و باعث تورم و هرز رفتن سرمايه هاى نيمه تمام كه به ميليارد تومان طرح

 آهن راه پتروشيمى، كارخانه ،ركهمبا فوالد عظيم مجتمع تمام نيمه هاى طرح . مواجه شد،هاى اجرا بود باالرفتن هزينه
 و داده اختصاص خود به را عظيمى گذارى سرمايه اكنون هم است كه مهمى هاى طرح از هايى نمونه ،بندرعباس – بافق

 روند توسعه اقتصادى كشور شتاب بيشترى ،ها در صورت تكميل و به بازار آمدن محصوالت و بازدهى اين طرح
 دليل به كه 57 - 67 گذشته سال ده طى مردم خريد قدرت كاهش روند و ملى لصناخا توليد تنزل .خواهد گرفت

 بهبود راه تنها دهد، ، نشان ميداشته گذشته سال دو طى كشور اقتصاد كه جهشى و بود آمده بوجود جنگ لهامس
 كتاب ←كنيد  رجوع» .ستا كشور در توليد افزايش و قدرت باالرفتن  مردم و كشور اقتصادى وضعيت

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  اشميه«



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 252  1370   هاشمي رفسنجاني              

 بـه   1گـارد   نايـت سرشـب بـراى گـرفتن       .  اسـت  مورد مخالفت مـديرانش قـرار گرفتـه       
 .كـسى نبـود   در خانـه    . به خانه آمدم  . ر كردند  يك دندان را هم پ     .پزشكى رفتم   دندان

 . شام حاضرى خوردم
رؤســاى جمهــور آمريكــا و ، ]جــرج بــوش و گوربــاچف[ توافــق ،هــا در گــزارش

هـاى اتمـى و كـشف انبارهـاى جديـد شـيميايى در         الح در محدود كردن س    ،شوروى
 .كند  جلب توجه مى،عراق كه در اظهارنامه عراق به سازمان ملل نيامده بود

    
 1991 آگوست  1                    1412 محرم 20      | مرداد   10شنبه  پنج

 
مـورد    در ،)ايرنـا (خبرگزارى جمهورى اسـالمى   سازمان  يس  ير،  ]آقاي حسين نصيري  [ 

مجمع تـشخيص    .خواهى كرد و سپس گزارش سفر به چين را داد         ر نظ يسياست خبر 
همچنـين   . تخلفات در امور سجلّى تصويب شد      تعزيرات. جلسه داشت نظام  مصلحت  

 مـورد  ،ها كه مورد اختالف مجلس و شـوراى نگهبـان اسـت    له وكالت در دادگاه  أمس
 . به دفترم آمده بودند ناهار،خانواده . ناتمام ماندليبحث قرار گرفت و

 سـفر بـه تركيـه و شـركت در اجتمـاع             در مورد . واليتى آمد ]علي اكبر [عصر دكتر   
. كـرديم ل قابل طرح در آنجـا مـذاكره         يخارجه كشورهاى اسالمى و مسا    اموروزراى  

له أ قرار شد در مـس  همچنين. عراق همراهى كنند  دولت  قرار شد با پيشنهاد محكوميت      
 به اسـتراحت    وقت.  تنها بودم  . به خانه آمدم   2. داشته باشيم  فلسطين تحرك ديپلماتيك  

                                                 
ا هنگام خواب، براي محافظت رتدنسي كه فرد آن ر اُ هاي نگهدارنده گارد وسيله اي است شبيه دستگاه نايت - 1

) ك يا االستيكيپالستي(اين دستگاه نعل اسبي شكل كه مي تواند از مواد سخت يا نرم . ها در دهان مي گذارد دندان
 مانع صدمات مينايي، التهاب مفصل ،ساخته شود، روي دندان هاي باال و پايين فيت شده و با ممانعت از سايش دنداني

ها به  گيري از دندان  معموالً با قالب،هاي نايت گارد دستگاه .شود ها مي  دندان فك و لطمه به لثه و بافت هاي نگهدارنده
 .  آن نيز با سايزهاي مختلف وجود داردةخته مي شود، اما نمونه هاي آماد ساصورت خاص و براي يك شخص

: اي به آقاي هاشمي نوشت نامهاين روز، در ، در )ساف(سازمان آزاديبخش فلسطينفقيد  رهبر »ياسر عرفات« - 2
 و نه مشكالت اعراب را حل كندآمريكا تحت شعار فريبنده صلح، قصد دارد فقط مشكالت اسراييل در ارتباط با «

 آقاي عرفات در اين پيام، صلح پيشنهادي از سوي آمريكا را ضداسالم، اعراب و به ويژه فلسطين. فلسطينيان را
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 . گذشت
 

 1991 آگوست  2                     1412 محرم 21      | مرداد   11جمعه    
 
زاده نصرت    عصر همشيره . به اندازه كافى گزارش براى خواندن داشتم      . در خانه بودم   

 گزارشـى از     و  آمـد  ]جمهـور هاشمي، رييس دفتر بازرسي ريـيس       [ محسن ،شب. آمد
 .  دادها له سوخت نيروگاهأو  مسو الر تيان وضع سد لَ

 
 1991 آگوست  3                       1412 محرم 22       | مرداد  12شنبه   
 
 بـه    ساعت هشت و نيم صبح     .رفت]مهرآباد[ فرودگاه ، به عفت براى سفر به رفسنجان     

بـراي جلـوگيري    .  آمد ]وزير صنايع سنگين  [،  اننژادحسيني]هادي[آقاى  . دفترم رسيدم 
اجـازه  هـا،     از سوءاستفاده دالالن و محتكرها و جلوگيري از رشد بـي حـساب قيمـت              

 تأكيـد بـر   .مقدارى از توليدات صنايع سنگين را در بازار آزاد عرضـه كننـد    تا  گرفت  
 . توليد بيشتر پروفيل كردم

اع آنجـا را گفـت و خبـر داد           اوضـ  .سفيرمان در كويت آمد   ،  ]حسين صادقي آقاي  [
ى بـه   ي دادن پايگـاه دريـا     ا بـ  ،اند كه تحت فـشار آمريكـا        ها به ما اطالع داده      كه كويتى 

 . آمـد  ]جمهـور   مـشاور فنـي ريـيس     [،  عباسـپور ]مجيد[آقاى  .اند  آمريكا موافقت نموده  
را داد و اجازه     هاالگزارش سفر به رومانى و عدم دسترسى به اهداف خود در تهيه كا            

 سفيرمان در سـوريه  ،اخترى]محمدحسن[آقاى .  ديگرى مذاكره شودكشوربا گرفت  
 .ل جارى آنجا را گفتياهللا و وضع سوريه و مسا  نيازهاى لبنان و حزب.آمد
، ]آقايان مرتضي نبوي، سـيدمحمود دعـايي، غفـور گرشاسـبي و مـسيح مهـاجري                [

 توضـيحاتى  .دنـد هاى رسالت، اطالعات، ابرار و جمهورى اسالمى آم    مديران روزنامه 
 به نظرم جلـسه مفيـدى بـراى         ؛گرفتند هاى اقتصادى و سياست خارجى       سياست ةدربار

                                                                                                                   
خواند و از آقاي هاشمي خواست، همچنان در دفاع از حقوق ملت فلسطين بكوشد .

. 
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ــود  ــد ب ــه جراي ــد و  در خــصوص .توجي ــت گفتن  ضــعف در خــصوص سياســت دول
 .ى كردنديجو  چاره،ها در توجيه برنامهرساني دولت  اطالع

در تـر شـدن سـپاه         در مـورد فعـال    . جلـسه داشـت   ملـي   عصر شـوراى عـالى امنيـت        
 براى جلوگيرى از    ،ديكنترل جرا خصوص  در  . شدگيرى     مذاكره و تصميم   ،كردستان

اى تهيـه    برنامـه ،ىهـا و اخبـار سـرّ     قرار شد بـراى بـولتن       ملي، نشر اخبار مزاحم امنيت   
 تنها  .شب به خانه آمدم    .بحث شد هم   تهران    در بازار  سوزى اخير  در موردآتش . بشود

 . غذا خوردم
  

 1991 آگوست  4                    1412 محرم 23       |د   مردا13يكشنبه   
 
از فشار آمريكا براى    . آمد مالقاتبه  وزير كره شمالى     معاون نخست  ،  ]كيم دال هيون  [

هـاى زمـان     ژاپن براى پرداخـت خـسارت     كردن  ط  وشرمكشف امكانات اتمى آنها و      
 تقاضا  . كاالى ويژه نمود   نامه  به همين كشف را گفت و تأكيد بر اجراى توافق          ،اشغال

 يـك محمولـه را   ؛ نفت مورد نيـاز آنهـا را پيـشاپيش بـدهيم          ارتباط،كرد كه در همان     
 . كاالهاى مقابل مشخص شود،پذيرفتم و گفتم تا محموله بعدى

 ،]طبـا [هاشـمى ]مـصطفي [ و مهنـدس     ]وزيـر بازرگـاني   [،  وهاجى]عبدالحسين[آقاى  
اشـمى از محكوميـت اخيـر بـه ده سـال            آقاى ه . مسئول كميته توسعه صادرات آمدند    

 آقـاى   .انـد    خطـى برخـورد كـرده      ؛ به شدت شكايت دارد و حق هم با اوسـت          ،زندان
 .  گفتكاال  مشكل اجراى مصوبه انحالل مراكز تهيه و توزيع ةدربارهم وهاجى 
 . آمـد   خـود   مصاحبه فرداي  ةحبيبى براى امور جارى و مشورت دربار      ]حسن  [دكتر  

هـا بـه      ستى سراسركشور، نياز دستگاه   پ كد .دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
 .نيروهاى كيفى، بازسازى خرمشهر و سيمان در دستور بود

بودم مهمان رهبرى  سپاهةدربار. شب  اخير شوراى نگهبان، انتخابات،    ،1 تفسير 
                                                 

 آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس  جمهوري اسالمي ايران،اساسي قانون 99 در اصل - 1
 در زمان .خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آراي عمومي را به عهده دارد

 ظيفه تفسير، اين شورا كه و1370، اين نظارت اعمال مي شد اما در اول خرداد ماه سال )ره(حضرت امام خميني
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 فلـسطين مـذاكره     ةمصوبات شوراى عالى امنيـت ملـى و تحـرك ديپلماسـى دربـار             
  .شب به دفترم رفتم و دير وقت خوابيدم .يمكرد

 
 1991 آگوست  5                     1412 محرم 24      | مرداد   14دوشنبه 

 
ام را  كارهـا را انجـام دادم و كتابخانـه   . بيدار شدم و ديگـر نخوابيـدم  پنج و نيم    ساعت  

جعفـرى  ]اصغر  علي[آقاى  . نمايندگان مجلس بودند   ،كنندگان مالقاتامروز  . نظم دادم 
 . آمـد و اظهـار وفـادارى كـرد و كمـك خواسـت              ]نماينده لنجان اصفهان  [،  اصفهانى

                                                                                                                   
 ،قانون اساسي را نيز عهده دار است، در پاسخ به نامه رييس هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

  قانون اساسي را استصوابي دانست و آن را شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله 99نظارت مذكور در اصل 
 نگهبان در اين تفسير خود نظارت استصوابي را تعريف نكرده، اما شوراي. تاييد و رد صالحيت كانديداها اعالم كرد

كردند  مخالفان نظارت استصوابي چنين استدالل مي. عملكرد شوراي نگهبان، حوزه اين نظارت را مشخص نموده است
ر كه اعضاي اين شورا به يكي از جناح هاي سياسي نزديك است و از اين نوع نظارت براي اعمال نظر و تاثير د

 . انتخابات و حذف مخالفان جناحي استفاده خواهد كرد
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 . تقاضا كرد به تندروها بيشتر برسم كه منزوى نشوند
از امام جمعه و فرماندار ميانه شكايت       .  نماينده ميانه آمد   ،ججىح]سيد سجاد [آقاى  
 ،ميرزاپـور ]مـسلم [آقـاى    .ت را داشـته و درگيـر اسـ        ااصوالً از قديم ايـن دعـو      . داشت

 . و مـشكالت را گفـت  ]مناطق زلزله زده[گزارش وضع بازسازى    . نماينده رودبار آمد  
 بـه مطـابق معمـول از كـم تـوجهى          و   آمـد    ]نماينده تهـران  [،  آقاى فخرالدين حجازى  

 .خودش گله كرد و كمك خواست
ــان  ــد[آقايـ ــيد محمـ ــا ]سـ ــاتمى بـ ــداهللا[خـ ــد]اسـ ــات، مجيـ ــصارى،  بيـ ــيد [انـ سـ

 شـوراى نگهبـان و احتمـال        عبيـر از ت . وى الرى و آشيخ حجت آمدند     موس]لواحدعبدا
 ند و از مـن بـراى حـل ايـن مـشكل            نمودحذف نيروهاى خط خودشان اظهار نگرانى       

 گرچه  ، حق شوراى نگهبان است    ؛شود كرد   گفتم با تفسيركارى نمى   . استمداد كردند 
 البته  ؛طى برخورد نكنند  بيشتر بايد تالش كرد كه خ     . ممكن است تفسير درست نباشد    

 . ستهها  امكان حذف بعضى
 .هـا هـم آمدنـد       بچـه .  به خانه آمدم  .  در دفترم كار كردم    شش و نيم  عصر تا ساعت    
 .شام اينجا بودند

   
 1991 آگوست  6                    1412 محرم 25       | مرداد  15شنبه   سه

 
لوتونيـوم و اقـدام بـه سـاخت سـالح        اعتراف عراق به توليد سه گـرم پ        ،ها  در گزارش  

[= ى جمهورى اسالمى ايران     يهواپيماشركت  كاركنان  .كنند  ميكروبى جلب توجه مى   
 گزارش داد و مـن صـحبت        ]مديرعامل شركت هما  [،  شفتى]حسن[آقاى  . آمدند]هما

 ركـورد   شـركت، در طـول سـى سـال عمـر          1369سال  در   گفتند   1.تشويق آميز نمودم  
                                                 

ل  پ، پرواز1400 با انجام ،شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
  زائران خانه خدا را حمل كرد و،اى عظيمى را بين ايران و عربستان سعودى برقرار كرد و بدون هيچ سانحه و يا حادثه

 در چنين شرايطى ،تحميل نشودفشاري  براى اينكه به هواپيماها و يا نيروى انسانى ،دانند اين در حالى است كه همه مى
 همچنان با ،دانند كه ما سال گذشته همه مى . موجب اين وضع است، تالش و مديريت قوىاًقطع. كنند هواپيما اجاره مى

 ترين پرواز را در همين سال داشتيد و مسافرين و بارهاى بيشترى را با ولى با اين حال شما بيش،تحريم روبرو بوديم
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 . شده استشكستهوسعت عمليات حمل و نقل 
خــانواده . فاينــانس را گفتنــداز  مــشكالت اســتفاده  ودو نفــر از صــنعتگران آمدنــد

 ؛اسـتمداد كردنـد    ايشان    براى پيدا كردن    و آمدند]وزير سابق نفت  [،  تندگويان]مجيد[
اخيراً نقل شـده كـه اثـرى از او          هم   از اسراى كويتى     .ند هست ها مدعى مرگ او     عراقى

   .ست  ادر زندان ديده شده
 گزارش پيـشرفت كـار دادنـد و         . كميته برگزارى كنفرانس فلسطين آمدند     مسئولين

 .قرار است در مهرماه تشكيل شوداين كنفرانس، . مشورت كردند
 بـراى امـور جـارى و        ،]هاشمي، رييس دفتـر بازرسـي ريـيس جمهـور         [عصر محسن 

عبـدهللا   قـاي آ. [آمـد  ... شـمال و   - تهـران    لـزوم اجـراي آزادراه    ] گزارش بازرسـي از   [
 1. سفر به سوريه و مذاكره با حافظ اسد آمدةوزير كشور براى مشورت دربار، ]نوري

                                                                                                                   
ها نيز  كند و در بقيه بخش ايد كه اين از استعداد و پشتكار مردم ايران حكايت مى ها انتقال داده وجود اين تحريم

خورند و  موم را نمىو فريب تبليغات مسهستند هوشمند  مردم ما مردمى قدرشناس و .هايى در جريان است چنين تالش
 به مناطق ن انتخابات و كمك براى دفاع مقدس و يارى رساند،هاى جنگ تحميلى  حضور آنان در جبهه،گواه اين امر

 در چهار ماهه امسال در حمل و ،اساس گزارش وزير راه و ترابرى بر .ا آوارگان عراقى استيزده و  زلزله زده و يا سيل
معناى تالش مضاعف در كنار  ايم كه اين رشد به  درصد رشد داشته17 درصد و 24 آهن به ترتيب نقل زمينى و راه

، دفتر نشر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».كمتر شدن برخى از مشكالت است
 .1392معارف انقالب، 

 تندرستى كمال آرزوى با«: آمده است چنين،ه، رييس جمهور فقيد سوريدر پيام آقاي هاشمي به آقاي حافظ اسد - 1
 نورى االسالم حجت برادر ديدار فرصت سوريه، برادر ملت براى پيشرفت و شكوفايى و عزيز برادر آن براى موفقيت و

 منطقه در جارى تحوالت درباره اساسى نكته چند به ،شمرده مغتنم را دمشق از ايران اسالمى جمهورى وزيركشور
 و رسيده جنابعالى استحضار به نورى برادر توسط قضايا مختصر شرح ،صالحديد صورت رد تا كنم مى كلى اشارت
 از اًدقيق امروز به تا جارى سال بهار از خاورميانه منطقه .كرد خواهند منتقل تهران به نيز را حضرتعالى نظرات بالطبع
 بر مبنى ،ما و شما خالصانه نصايح از تفادهاس عدم و المللى بين قواعد گرفتن ناديده با ،عراق بر حاكم رژيم كه موقعى
 مورد اى گسترده ميزان به را ما استراتژيك و حساس منطقه و كرده تحميل عراق مظلوم مردم بر ،كويت از نشينى عقب
 داشته منطقه بردن بين از در عميق نگرانى جز اى نتيجه تواند نمى وضعيتى چنين كه قرار داده امريكا تازهاى و تاخت
 تحوالت به نسبت ،جارى بحران مختلف مقاطع در ،ايران اسالمى جمهورى ملى امنيت شوراى جهت همين هب .باشد
 و ارضى تماميت مكرر نقض كشور، اين جنوب و شمال در عراق ملت سركوب.است كرده نگرانى ابراز آن آميز فاجعه
 كشور، اين سرزمينى حدتو پاشيدن هم از احتماالت و بيگانه نيروهاى وسيله هب عراق حاكميت حق
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از فشارهاى سياسى عليه خودش     .  شهردار تهران آمد   ،]آقاي غالمحسين كرباسچي  [
 عراق و ضدانقالب در     ة دربار .وزير اطالعات آمد  ،  ]آقاي علي فالحيان   [ .گله داشت 

 گـزارش    و  وزيـر نيـرو آمـد      ،]آقاي بيژن نامدار زنگنه    [. گزارش اطالعاتى داد   ،خارج
 . گفتم براى مردم بگويد؛قيمت فعلى برق را داد

ايـل    كـيم آقـاي   بـا   .  راضى اسـت    و ره شمالى برگشته  فائزه از كُ  . عصر به خانه آمدم   
  ضـيافت نهـار بـه هيـأت ايرانـى داده            و او   مالقـات كـرده    ]رهبر كره شمالي  [،  سونگ
  .است

 از اســتانبول تلفنــى اجــازه خواســت كــه جلــسه آينــده وزراى ،ىشــب دكتــر واليتــ
 . پذيرفتم؛كنفرانس اسالمى در ايران باشدسازمان خارجه امور

                                                                                                                   
تأمين راستاى در متحد ملل سازمان شدن دست آلت و ما منطقه در امريكا رهبرى به غربى نيروهاى هاى ييجو عربده 

 نوع باالترين تأمين براى مريكاآ مذبوحانه هاى تالش باالخره و منطقه اين در غربى نيروهاى استعمارگرانه اًاحيان اهداف
 انعقاد پوشش تحت آنهم آيد، مى بشمار اخير جنگ برنده بزرگترين واقع در كه يونيستىصه رژيم براى منفعت

 با ما .است بوده ايران اسالمى جمهورى نگرانى رسمى اعالن موجب ،خود زمان در ليمسا اين همه صلح، كنفرانس
 شدن خالى جمله از ،المللى بين صحنه در دراماتيك تحوالت درك ضمن و اصول به جنابعالى پايبندى از كامل اطمينان

 سوى هب خاورميانه منطقه مبادا كه آنيم نگران اًعميق ابرقدرت، عنوان هب شوروى مؤثر فعال حضور از صحنه اين
 حقيقى بازنده ،فلسطين ملت اخص طور هب و عرب كشورهاى و اسالمى امت كه باشد حركت در جديدى ديويد كمپ

 اين اثبات پى در جديد تاكتيك گرفتن پيش در با سورى برادران دانيم مي ما .دباش آن واقعى برنده صهيونيستى رژيم و
 و كند مى مخالفت صلح با كه است صهيونيستى رژيم اين و هستند صلح خواهان اًواقع ،عرب هاى ملت كه هستند
 با عرب كشورهاى كه ارزد مى اين به امرى چنين اثبات آيا ولى ،رساند مى بست بن به را آميز صلح هاى تالش همواره
 رژيم موجوديت اًرسم ،كند مى تعيين را آن شرايط و شكل امريكا كمك با اسرائيل كه كنفرانسى در حضور

 با ،فلسطين اشغالگر رژيم ناپذير اجتناب هاى سرسختي علت هب ،مذاكرات آن از بعد و بشناسد رسميت به را صهيونيستى
 در! كند ترك را كنفرانس صحنه ،اعراب همه سوى از شناسايى درخشان هنتيج با اسرائيل و شد خواهد مواجه بست بن
 كه دارد قبول اينك جهان عمومى افكار اينكه گفتن صرف آيا و بود خواهد چه در عرب دنياى استفاده صورت آن

 با .ندگردا خواهد باز را اعراب رفته دست از حق كدامين است، آن مخالف اسرائيل ولى ،هستند صلح خواهان اعراب
 اطمينان اصول به جنابعالى وفادارى و درايت و حكمت به ولى. هستيم عميق نگرانى ابراز از ناچار ما مراتب به توجه
 مسلمان ملت و اًعموم اسالمى تما صالح و خير جز چيزى جارى تحوالت نهايى نتيجه كه هستيم اميدوار و داريم

، دفتر نشر معارف »1370سال  هاي پيامرفسنجاني،  هاشمي«تاب  ك←كنيد  رجوع ».بود نخواهد اخص طور هب فلسطين
 .1392انقالب، 
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 1991 آگوست  7                1412 محرم 26       | مرداد  16چهارشنبه 
  

آخرين نخـست وزيـر     [،  1بختيار]شاپور[ ،فالحيان اطالع داد كه در فرانسه     ]علي[آقاى  
  است؛ كشته شده]در پاريس[ خود و يكى از كاركنانش در محل اقامت       ]ژيم پهلوي ر

 . جهانى نيامدهاي تا شب خبرى در اين جهت در گزارش
 .الملـل وزارت امـور خارجـه آمدنـد          التحصيالن دانشكده روابـط بـين       فارغاساتيد و   

ايـشان  گـزارش داد و مـن بر      ]قائم مقام وزيـر امـور خارجـه       [،  بشارتىمحمد    عليآقاى  
 كيش و بازسازى و ]منطقه آزاد[ميرزاده براى امور] حميد[آقاى  2.صحبت كردم

                                                 
 پس از نهضت مقاومت مليگذاران  ، از بنيانجبهه ملي، عضو حزب ايراندبيركل  )1370-1293( شاپور بختيار - 1

 با 1357 دي 15در . اسالمي بودانقالب  ايران، پيش از پيروزي وزير نخست و آخرين 1332 مرداد 28كودتاي 
 ملي، رأي ٔمسلكانش در جبهه وزيري، هم  پذيرش نخستبا. وزيري به توافق رسيد  بر سر نخستمحمدرضا شاه پهلوي

 حكومت شاه پس از ةحكومت بختيار، نخستين دولت مخالف نحو. به اخراج او و رد همكاري با دولت وي دادند
دكتر وزيريش همواره  بختيار از آغاز به كار فعاليت سياسي خود و در طول دوران نخست.  مرداد بود28كودتاي 
به ايران و چندي بعد ) ره( امامحضرتسرانجام با ورود . كرد دانست و به پيروي از او تأكيد مي  را رهبر خود ميمصدق

پس از آن، بختيار شش ماه در ايران مخفيانه زندگي  . سقوط كرد1357 بهمن 22طرفي ارتش، دولتش در  اعالم بي
 جمهوري اسالمي ايرانعليه نظام نوپاي او در فرانسه به فعاليت .  به خارج از كشور فراركرد1358كرد و در تير 

 سال پس از آن، منجر به 11دومين ترور .  رقم خورد1359اولين سوءقصد ناموفق به جانش در تابستان . پرداخت
 . شدپاريس سالگي در 77 بختيار در سن شدن كشته

 نياز جمهورى ،دهد  رخ مىدر حال حاضر با تحوالت سريعى كه در جهان«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 بيشتر شده ،ها مواجه شوند افرادى كه بتوانند با تعهد و تخصص و آمادگى كامل با اين دگرگونى  اسالمى ايران به

 هم  افرادى كه در امر ديپلماسى و مذاكره از پختگى برخوردار بوده و بتوانند سنجيده عمل كنند، عمالًاًخصوص. است
ها  كند كه ناشى از سال رسد كه وزارت امور خارجه با پختگى خاصى عمل مى نظر مى  بهتاكنون چنين بوده است و

هاى ديگر  اكنون افرادى در وزارت امور خارجه وجود دارند كه در مقايسه با ديپلمات. تجربه و آزمايش بوده است
دانشجويان  .كنم س رضايت مىگيرى قوى برخوردارند و من از اين امر احسا  از توان و قوه ادراك و تصميم،كشورها

توانند از فضاى موجود در وزارت خارجه  الملل از اين مزيت برخوردارند كه در دوران تحصيل مى دانشكده روابط بين
 براين است كه از همه توان و نيرو سياست ما كالً .بردارى نمايند هاى خارج از كشور براى كارآموزى بهره و نمايندگى
ها مانند  يم و بدين لحاظ استفاده از امكانات وزارتخانهييى كشور براى امور آموزشى استفاده نماهاى اجرا در دستگاه

هاى  سياست ما بر اين است كه دوره. كنيم خارجه در امر آموزش و تربيت نيروى متخصص را تشويق مىاموروزارت 
بازده بيشترى،با توانايى باالتر استفاده كنيم كارشناسى ارشد و دكترا را گسترش دهيم، هر تعداد كه بتوانيم از افراد  
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  .آمد مصارف ارزى
 ،ىيـ تصويب شد كه براساس سياسـت تمركززدا      . شوراى عالى ادارى جلسه داشت    

هـا واگـذار      را به مديران استان    بخشى از اختياراتش      اسالمي، ارشادفرهنگ و   وزارت  
 وزارت بازرگانى تأكيد ]و توزيع كاالي  [انحالل مراكز خريد و تهيه    بر   ينهمچن. دكن
 .شد

گـزارش وزارت اطالعـات از عـراق و         . دولت شركت كـردم   جلسه هيات   عصر در   
 سرانجام به اين نتيجه رسيديم كـه بايـد          ؛ وضع مالى دولت در دستور بود      ةبحث دربار 

                                                                                                                   
براى كار در حيطه سياست خارجى مهم ،هاى ديگر، عالوه بر زبان فارسى تسلط داشتن به زبان .خواهيم داشت 

 ما براى پيشبرد اهداف انقالب اسالمى نياز به افرادى داريم كه هركدام با يك و يا چند زبان رايج دنيا آشنا باشند .است
ما نياز به پختگى  .الملل است  از وظايف دانشكده روابط بين، همچنين آموزش افراد مسلط بر يك زبان نادر دنياو

  داريم و با پشتوانه عقيدتى و انقالبى كه در ميان شما وجود دارد و با پتانسيل خوبى كه كشور ما در دنيا دارد آينده
ن دانشكده را در ديپلماسى وزارت خارجه در آينده بيشتر شاهد و من اميدوارم كه ثمرات تأسيس اي. نويدبخش است

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».باشيم
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 .ار كردم و خوابيدمبامداد ك دو  تا ساعت.شب در دفترم ماندم.برنامه اجرا شودطبق 
 

 1991 آگوست  8                  1412 محرم 27      | مرداد   17شنبه  پنج  
 
 بخشى براى امور دفتر و بخشى براى خطبـه     ؛ كار كردم  ده تا ساعت     صبح بعد از نماز   

فالحيـان گـزارش داد و      ]علي[آقاى  . مديران وزارت اطالعات آمدند   . جمعه فردا نماز
 1.ل اساسى توجيه نمودمي آنها را به مسا، در صحبت مفصلىمن
. هـاى آبـى سيـستان آمدنـد        وزير نيـرو و مـسئوالن طـرح       ،  ]آقاي بيژن نامدار زنگنه   [

بخـشى از   كردنـد   هاى سيـستان دادنـد و پيـشنهاد            از وضع طرح مهار سيالب     يگزارش
هـا    مـل افغـان   الع  احتمـال عكـس   .  تأييـد گرفتنـد    داده شـود؛  سيل سيستان تغيير مـسير      م

 .رود مى
كـار كـردم و     پـنج   عصر تا ساعت     .آمد حبيبى براى امور جارى   ]حسن[آقاى دكتر   

                                                 
  انتظار مسئولين را نيز ازاً طبع،اهميت مسئوليت كاركنان وزارت اطالعات«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

از  . هوشيارى و دقت عمل شما در انجام وظايف موجب آرامش خاطر مسئولين نظام است.دهد اين پرسنل افزايش مى
اين نتيجه رسيديم كه مشكالت اقتصادى از    به،هاى كشور ل و اولويتي در بررسى مسا،نخستين روزهاى پس از جنگ

قالب فرهنگى است، ولى بدون شك مشكالت اقتصادى البته انقالب ما يك ان. خورد چشم مى تر به ل جدىيساير مسا
ل فرهنگى را يتواند مسا  مى،دليل خاتمه جنگ انتظارات و توقعات مردم نيز افزايش يافته است هآن هم در زمانى كه ب

هاى آموزشى، حمل و نقل،  افتادگى  مانند عقب،سنگينى خسارات جنگ و ساير مشكالت .الشعاع قرار دهد تحت
سال نيز هزينه   ميليارد تومان است و سال به500هاى عظيم اقتصادى معوق مانده كه بيش از  انجات، پروژهتعطيلى كارخ
 كارى بس دشوار و ، بر اين كشور تحميل شده،اندازى آنان سير صعودى دارد و همه اينها به تبع جنگ اتمام و راه

 در ، دلسرد كردن مردم است،شود ارى كه مى بدترين ك،در شرايط كنونى .خطير در پيش روى ما قرار داده است
هاى كلى نظام  هدف شما بايد حفظ سياست .دهد ها اصالح اقتصادى را نشان مى ها و عالمت حالى كه همه شاخص

 هدف دشمنان خارجى انقالب اين است كه مشكالت اقتصادى را براى مردم بزرگ كنند و ، در شرايط حاضر.باشد
 . تا مردم روحيه خود را از دست بدهند،ه مأيوس نمودن مردم را از انقالب به ثمر برسانند توطئ،لهابا گسترش اين مس

 مواردى مانند بوروكراسى و يا ايجاد معضالت اجتماعى و اقتصادى براى مردم را تحت نظر ،بايد در سطح كشور
 بايد ،اطالعات وزارت در .م در كمترين زمان ممكن مشكالت مردم را حل كني،ها سعى كنيم داشته و در همه زمينه

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع ».باشد ها سياست آن اجراى ،اصلى هدف و بوده مدنظر نظام هاى سياست
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنراني
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ور[شدن    خبر كشته  ، بعد از ظهر    .به خانه آمدم   بختيار و دستيارش منتـشر شـد و        ] شا
تـرى    بازتاب وسيع  ، گروگان انگليسى  ،ىنكارت خبر آزادى مك   .عى يافت يبازتاب وس 

ل ي راجـع بـه همكـارى بـا كـره شـمالى و مـسا               ؛ منزل آمد  به  نىعصر دكتر روحا  . دارد
 .داخلى صحبت شد

بخش زيادى بـه كـشته شـدن بختيـار اختـصاص            . شب به راديو آمريكا گوش دادم     
هـاى ايـران و رقبـاى سياسـى خـودش در خـارج                جمهورى اسالمى، راديكال  . داشت

 .اند مورد اتهام
   

 1991 آگوست  9                       1412 محرم 28      | مرداد   18جمعه 
 
 بـا تفـسيرهاى     ،هـاى لبنـان و مـرگ بختيـار          له گروگـان  أ مـس  ،هـا   در اخبار و گـزارش     

گرفتن يـك فرانـسوى در بيـروت و          گان به گرو  .در صدر است   دربارة آن، گوناگون  
سـراى لبنـان    آزادى اُ از   قبل   ،تهديد به قتل او در صورت آزادى گروگان ديگر غربى         

 . استله جديدى آفريدهأ مس،يليسراادست در 
 هاى گرانى    براى خاموش كردن زلزله    .نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم     اقامه  براى  

. ها گذشت   عصر به مطالعه گزارش    1 . خطبه مفصلى ايراد كردم    ،شود  كه دامن زده مى   

                                                 
ن را در بخش هاي آقاي هاشمي در خطبه اول، عملكرد دوساله دولت سازندگي را تشريح كرد و موفقيت هاي آ - 1

در خطبه دوم نيز تحليلي در خصوص كنفرانس صلح . مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي برشمرد
كار دولت بر اين استوار است كه «: در بخشي از خطبه اول آمده است. خاورميانه و نتايج آن به نمازگزاران ارايه شد

ما هم در فكر آن . ي مواجه هستيم كه ديگران هم آن را مطرح مي كنندمنتها ما با يك مساله ا. پايه توليد اصالح شود
مواردي را مي بينيم كه با توجه به افزايش توليد مشاهده مي شود يا كارخانه دارها يا تجار و يا كسبه محل، بي . هستيم

با برنامه و با مردم همكاري يعني اگر بنا باشد كه توليد كننده، يا تاجر، يا كاسب، . انصافي مي كنند؛ اين درست نيست
اصل كار ما بر اين قرار دارد كه به تعادل . نكنند، اين موضوع دولت را واردار خواهد كرد كه تصميم ديگري بگيرد

در . برسيم و در بعضي موارد در آنجايي كه به تعادل رسيده، قيمت ها خودشان سطح واقعي خودشان را پيدا مي كنند
 به اندازه كافي هست، اما به مردم زور مي گويند و در اين موارد اگر اين انصاف را مراعات خيلي جاها هست كه توليد

  اين اتمام حجت را . نكنند، ما بررسي خواهيم كرد و يك اقدام خشني ممكن است نسبت به آنها صورت بگيرد 
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آزادى گروگـان ديگـر غربـى فـشار         كمك به    خارجه گفتم كه براى       امور به وزارت 
 . د و توجهى به تهديدها نشودنبياور
   

 1991 آگوست  10                       1412 محرم 29      | مرداد  19 شنبه 
  
 براى امور منابع طبيعـى و مرغـدارى       سازندگي، وزير جهاد ،  ]آقاي غالمرضا فروزش  [

 بــا وزارت ؛و سياســت توزيــع مــرغ و حــل مــشكل مــسئوليت واگــذارى زمــين آمــد 
 . دارندكشاورزى اختالف

مـديران  . كمك خواسـت   هاى نقاشى كودكان    براى كتاب  .دوست آمد   رفيق سعيد 
موسـوى  ] ميرحسين[ آقاى مهندس  1. برايشان صحبت كردم   .آموزش و پرورش آمدند   

                                                                                                                   
دفتر نشر »1370 جمعه سال هاي رفسنجاني، خطبه هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».هم اينها امروز از من بشنوند ،

 .1392معارف انقالب، 

اگر آموزش و پرورش بتواند در پايان هر دوره تحصيلى افرادى متعهد و «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
ترين تحول در جامعه ما  هاى كارى و فنى شوند عظيم باسواد تحويل جامعه بدهد كه يا وارد دانشگاه و يا جذب محيط

اغراق نخواهد بود اگر گفته شود كه سرنوشت و آينده هر كشورى در محدوده وظايف وزارت  .واهد دادرخ خ
خورد زيرا بخش عظيمى از نيروى جوان جامعه عمر خود را در آموزش و پرورش سپرى  آموزش و پرورش رقم مى

ريزى و آينده  و همه ما در قبال برنامهآموزش و پرورش وابسته هستند  ها نيز در اين ارتباط به كنند و حتى خانواده مى
تواند در سراسر  ريزى و اتخاذ تصميمى در ارتباط با اين وزارتخانه مى هرگونه برنامه .ساز مسئوليم نگرى اين نسل آينده

امكانات وسيعى دارد كه  ثيرات بسيارى داشته باشد، لذا مرتفع نمودن مشكالت آموزش و پرورش احتياج بهاكشور ت
جوانان مستعدى كه در مسابقات علمى جهان حتى كشورهاى پيشرفته  .هللا روند پيشرفت كارها بسيار مثبت استحمدا به

گذارند حيف است كه در مدارس دو يا سه شيفته در بعضى از مناطق تحصيل كنند و رفع اين  دنيا را پشت سر مى
توان گفت   فائق آئيم كه در اين صورت مىطلبد كه اميدواريم بتدريج بر اين مشكالت مشكل سرمايه عظيمى را مى

ها   خانواده.است مهم بسيار آينده نسل تربيتى عدب در پرورش و آموزش و ها خانواده نقش .ايم آينده را تضمين كرده
شما تحويل دهند و معلمان دلسوز  ى بهگمند از تربيت خانواد پشتوانه كار شما هستند و بايد كودكان خود را سالم و بهره

 شغل . با ايمان نيز با بهترين روشهاى آموزشى و تربيتى در پرورش و آموزش استعداد اين كودكان تالش نمايندو
 اًفكر بيشتر داشته باشد قطع هاى صالح و خوش ن جامعه ما هر مقدار از اين انسا. است ملكوتى و الهى وظيفه يك ،معلمى

وضع كارمندان يكى از مسايل بسيار عمده  شى و رسيدگى بهتوسعه فضاهاى آموز .نسل آينده را بهتر خواهد ساخت
 اين امر اختصاص داده است سعى هاى دولت به باشد كه با توجه به امكانات موجود كشور و اولويتى كه برنامه مى



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 264  1370   هاشمي رفسنجاني              

هـاى اقتـصادى و انتخابـات و نظـارت شـوراى نگهبـان صـحبت               سياسـت  ة دربار .آمد
 . اجازه خواست  مهندسىفعاليت هايي در زمينه  براى مسافرت و .داشت

 براى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمـد و از                ،]گلپايگاني[دكتر هاشمى 
عصر دكتر واليتـى آمـد و گـزارش كنفـرانس            .تشكر كرد  صحبت ديروز نماز جمعه   

له أ مـس  ةاسـتانبول را داد و دربـار      ] وزيران امور خارجه سازمان كنفرانس اسـالمي در       [
  .بت شدها در لبنان صح بختيار و گروگان

له بختيـار و  أ و مس598 اجراى قطعنامه ةدربار. شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت     
 ؛شـب بـا احمـدآقا مهمـان رهبـرى بـوديم       .حمله تركيه به كردهاى عراق مذاكره شد 

 . همان مباحث شورا صحبت كرديمةدربار
 

 1991 آگوست  11                 1412 محرم 30      | مرداد   20 يكشنبه   
 
مقدارى از وضع داخلـى  . خارجه بنگالدش آمداموروزير  ،  ]آقاي مستفيض الرحمان  [ 

 1.شــان پرســيدم جمهــور زنــداني يسيــ ر،ارشــاد]ژنــرال حــسين[آنهــا و وضــع پرونــده 
 .ند هست فقير و پرجمعيت  . درخواست پذيرش نيروى كار بيشترى از كشورشان داشت       

 . مها تكيه كرد بر همكارى در حفظ حقوق فلسطينى
                                                                                                                   

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع ».داريم با تالش بيشترى اين مشكالت را پشت سر بگذاريم
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنراني

به دستور ارشاد، انتخابات مجلس . جمهور بنگالدش خواند يسيخود را ر 1362  سالژنرال حسين محمد ارشاد در - 1
ليگ و احزاب ديگر،  نفع حزب ارشاد، تمام شد، عوامي انتخابات به وقتى نتيجه. برگزار گرديد1365 ارديبهشت 17در 

از فرماندهى ارتش استعفا كرد تا بتواند در 1365 شهريور 6ارشاد در . كردند  درانتخابات متهمدولت را به تقلب
تظاهرات احزاب مخالف در . او در اين انتخابات به رياست جمهورى رسيد. انتخابات رياست جمهورى شركت كند

در اين . هارم را برگزار نمايدسراسر بنگالدش، ارشاد را ناگزير ساخت كه مجلس را منحل كند و انتخابات مجلس چ
 آذر 6با فزونى يافتن اعتراضات و تظاهرات، ارشاد در . به دست آوردها را  انتخابات حزب ملى ارشاد بيشتر كرسي

آذر همان سال قدرت را به  15العاده اعالم كرد، اما ارتش حمايت چندانى نكرد و او مجبور شد در  حالت فوق1369
 19 ارشاد در . آذر همان سال دستگير شدند21حسين محمد ارشاد و همسرش در . ر نمايدطرف واگذا دولت موقت بي

 . با قيد ضمانت، از زندان آزاد شد1375دى 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

265 

و نماينده دايـم جمهـوري اسـالمي نـزد دفتـر            [، سفيرمان   ]آقاي سيد مجتبي ارسطو   [
المللـى موجـود در        دفـاتر متعـدد بـين      ةتوضيحاتى دربار . آمداتريش   در] سازمان ملل 

آقـاي بهمـن    [.  تـازه تأسـيس اسـت      ايران دفتر ؛ى از آنها را داد    يجو هوين و امكان بهر   
گزارش وضع آنجا و حكومت جديد و مردم را         . دسفيرمان در اتيوپى آم   ،  ]پور  حسين

 .تر در آنجا را داشت داد و پيشنهاد حضور اقتصادى و فرهنگى قوى
آقـاى   .اش گلـه داشـت      از پايين آمدن مرتبـه شـغلى      . علوى تبار آمد  ]عليرضا[آقاى  

ل اقتـصادى و  ي مـسا ة آمـد دربـار  ]مـشاور اجتمـاعي ريـيس جمهـور     [،  مسيح مهاجرى 
 يهـا  هـاى مبـارزه بـا كجـروى     تـر و شـيوه   كت فرهنگى قـوى فرهنگى و ضرورت حر 

 .گفت را اقتصادى و فرهنگى
دبيركــل ســازمان ملــل بــا ، ]آقــاي خــاوير پــرز دكوئيــار[ مالقــات ،هــا در گــزارش

 براى گرفتن نامه جهاد اسـالمى در پايگـاه          ، گروگان آزاد شده انگليسى    ،ىنكارت  مك
 .ى مورد توجه استى و فرانسويهاى آمريكا ى و آزادى گروگانيهوا

هـا بحـث       امور اقتصادى و قيمت    ةدربار. دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
 راه ديگـرى بـراى اصـالح امـور بـه چـشم              ؛بود و سياسـت جـارى دولـت تأييـد شـد           

 . خورد نمى
 جلـسه روز چهارشـنبه      ، شهردارى تهـران   ةدربار. اى بودم    خامنه اهللا  يتآشب مهمان   

كسى . دير وقت به خانه رسيدم    . انتخابات آينده مذاكره شد   ل اقتصادى و    يايشان، مسا 
 . نبوددر خانه 

  
 1991 آگوست  12                       1412 صفر 1      | مرداد   21دوشنبه 

 
 درخواسـت سـفر بـه سـاوه را      . آمـد  ]نماينـده تهـران   [،  موحـدى سـاوجى   ]علي[آقاى   

 محرومـان و گـرفتن شـعار از     ضرورت اجراى برنامـه و مواظبـت حـال         ة دربار .داشت
 .دست شعاريون گفت

و از  كـرد   اظهـار وفـادارى     . آمد] سپيدان[= نماينده بيضاء  ،نيا  روحانى]رمضان[آقاى  
روهـا    دهى ميانه  ى براى سازمان  يجو هها اظهار نگرانى و چار      ها و چپ    خط مشى راست  
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اسـتمداد   بـراى عمـران بوشـهر        . نماينده دشستان آمـد    ، قاسمى ]خدانظر [آقاى. داشت
 بـراى حـل     ، نماينده الهيجان آمد و ضمن ابراز وفادارى       ،خيرخواه]كامل[آقاى  . كرد

خواست كه ب       ] آقاي زين العابدين [ هاختالفات استمداد كرد و 
 بگـويم  

امام جمعـه
 . براى اعزام فرزندش به پاكستان استمداد كرد.او مخالفت نكند بـا  ،
ــ]غالمرضــا[يــان آقا ى شــهردار تهــران ياز زورگــو. درضــوانى و ســعيد امــانى آمدن

وزيـر  [عـصرآقاى وهـاجى    .ظهر خانواده و بـستگان در دفتـرم بودنـد         . شكايت داشتند 
 بـراى عرضـه كاالهـاى       ،برنامه ايجاد شـش نمايـشگاه در شـهريورماه        .  آمد ]بازرگاني

 . كه توصيه به مدارا نمودم،مورد نياز مردم را گفت و مشكل خود با سران بازار را
 ؛ها مذاكره طوالنى شد گذارى  بهاى ارز سرمايه  ةدربار. د جلسه داشت  شوراى اقتصا 

 . كار كردم و به خانه آمدمنُه ونيم تا ساعت .به جايى نرسيديم
  
 1991 آگوست  13                      1412 صفر 2      | مرداد   22شنبه   سه

  
آشـيخ  . اشين خواسـت فرمانده مفقوداالثر سپاه آمد و يك م ،  پدر شهيد على هاشمى     

از احتمال دخالت خطى آمـوزش      . اوضاع رفسنجان را گفت   . عباس پورمحمدى آمد  
 انتخابــات رفــسنجان ة اظهــار نگرانــى كــرد و دربــار،و پــرورش كرمــان در انتخابــات

 امــور اقتــصادى و ةى دربــارهايپيــشنهاد. دعــاگو آمــد]محــسن[آقــاى  .صــحبت كــرد
 .يش كردستا هاى دولت فرهنگى داشت و از برنامه

 از شـيوه گـرفتن      .جمعى از بازاريان قم آمدند و براى امور خيريـه اسـتمداد كردنـد             
 اظهـار   ،گيرى در اجراى طرح اطراف حرم       ماليات شكايت داشتند و از احتمال سخت      

 ؛ آمـد  ]جمهـور   مـشاور بازرگـاني ريـيس     [بينا،    توكلى]ابوالفضل[آقاى   .نگرانى كردند 
 .شكايت داشت  وزارت بازرگانى وتهران يمطابق معمول از شهردار

ــان  ــب[ آقاي ــسگراوالدى، ]اهللا حبي ــعيد[ع ــانى، ]س ــاج [ام ــضل ح ــدرى، ]ابوالف حي
 پيـشنهاد همكـارى بـراى انتظـام امـور           .شفيق آمدند ]اهللا  حبيب[صفت و     خر]سيداصغر[

متحـد شـدن اصـناف      از   به عنوان ريش سفيدى بين دولت و اصـناف دادنـد و              ،توزيع
 . بياورندگفتم طرحى.دگفتنر يخ

ربانى
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  كه در مورد   نامه رهبرى را آورد   . شيرازى از دفتر نظامى رهبرى آمد     ] محمد[آقاى  
عصر .  بود  براساس بازرسى ايشان   ،گران در برخورد با اشرار شرق كشور        تنبيه مسامحه 

است كه   به اين نتيجه رسيده      ؛گزارش سفر به سوريه را داد      و نورى آمد ]عبداهللا[آقاى  
 . سوريه محكم است

هاى اسالمى    نامه انجمن   يني آ .شوراى عالى انقالب فرهنگى شركت كردم     جلسه   در
هـاى متعـدد مجـاز        تصويب شدكه انحـصارى نباشـد و تـشكل        به صورتي   دانشجويان  

كه انحـصارشان   كند  را ناراحت مى  ها  تندروگروه تحكيم وحدت و      اين مصوبه،  .باشد
 . رود از دست مى

 نشان صلح كـه در ايتاليـا بـه او و            يم اعطا  براى شركت در مراس    .دكتر واليتى آمد  
ــى از شخــصيت ــى  جمع ــانى داده م ــاى جه ــود ه ــازه خواســت ،ش ــر . اج ــان دكت آقاي

وزيـر  [، زاده ملـك ] رضـا [ و دكتـر  ]وزير فرهنـگ و آمـوزش عـالي       [،  معين]مصطفي[
 يس ســازمان برنامــه و بودجــهيــ از ر و آمدنــد]بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي

 .شكايت كردند
 

 1991 آگوست  14                    1412 صفر 3      |   مرداد23نبه  چهارش
 
، آقـازاده  آقاي   . كارها را انجام دادم    ساعت ده  تا   . به دفترم رسيدم   ساعت هشت صبح   
 فلـسطين و نفـت و   ةسـران دربـار  برخـي از   براى ابـالغ پيـام مـن بـه        . آمد ]وزير نفت [

 ةدربـار . جنـوب خلـيج فـارس اسـت       عازم كشورهاى    ،شان در بازسازى ايران    شركت
 . كيفيت مذاكرات توجيهش كردم و موافقت كردم كه محسن با او برود

ها و مديران سه قـوه    شخصيت،نيمدعو.  با هم به حسينيه رفتيم.دفتر رهبرى رفتم به  
صحبت كرديم. بودند رهبرى  و سپس  من  جماعت 1.ابتدا    نماز ظهر و عصر را 

                                                 
گزارش . ما مرحله اساسي و مشكل پس از جنگ را پشت سر گذاشته ايم«:  آقاي هاشمي در اين مراسم گفت- 1

ما با اداره صحيح كشور و . امه بودن برنامه ها را نشان مي دهداقتصادي بانك مركزي، درستي سياست ها و واقع بين
پرهيز از مشكل آفريني براي مردم، مي توانيم پول، ابزار و نيروي كارآمد را كه سه نياز عمده محسوب مي شوند، به 

 ».هاي انقالب، ترديدي در امكان ادامه اين راه نداريم دست آوريم و به واسطه حسن نيت شخصيت
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 در  ،اى   خامنـه  يـت اهللا  هـاى آ    صـحبت .  براى ناهار نماندم و به دفترم رفـتم        .خوانديم
 .توصيه به اتحاد و پرهيز از نزاع و تجمل و تالش براى جلب اعتماد مردم بود

نماينده دايم ايران   [،  كمال خرازى آقاي   ،نزديك غروب . عصر دولت جلسه داشت   
كمـك بـه آزادي      ةهم با دبيركل دربار   گزارش مذاكرات و تفا   .  آمد ]در سازمان ملل  

  اسـت  پذيرفتـه ،  ]آقاي خاوير پرز دكوئيار، دبيركل سازمان ملل      [ .ها را گفت    گروگان
 كـه   598 قطعنامـه    6هـا، بـه اجـراى بنـد            گروگان كمك ايران به آزادي   كه در مقابل    

 ؛ حق ما را ادا كنند و عـراق را متجـاوز معرفـى نمايـد               ،مربوط به معرفى متجاوز است    
 اجازه خواسـت كـه در آمريكـا         . است رفته له خوب پيش  أتاكنون مس . شويقش كردم ت

 . البى ايجاد كند،مان در جهت جا انداختن نظرات
بـه  عفـت   . مرغ پخـتم و شـام خـوردم         خودم تخم . نبوددر خانه   كسى  . به خانه آمدم  

 كمـى   ، شـام نـذرى اسـت      ؛آمد و از آنجا برايم شـام آورد       . رفته بود  منزل خانم نقاش  
 .صحبت كردم  قتل بختيار ]حواشي[ در خصوص ،فالحيان] علي[ با آقاى .خوردم

  
 1991 آگوست  15                      1412 صفر 4       | مرداد  24شنبه  پنج

 
.  آمـد  ]رهبر جمـاهير عربـي ليبـي      [،  فرستاده ويژه معمر قذافى   ،  ]آقاي ابراهيم المنقوش  [ 

رودخانـه بـزرگ    [= فتتاح طرح مهم نهر صناعى    دعوت او را براى شركت در مراسم ا       
 . بنا ندارم شركت كنم؛به ايهام برگزار كردم.  آورد و توضيحاتى داد]مصنوعي

كمـك   ة دربار . داد گزارشى؛ آمد ]سفير ايران در بيروت   [،  آقاى سيد احمد موسوى   
 جلـسه   نظـام  مجمع تشخيص مصلحت  . ها در لبنان سئواالتى داشت      آزادى گروگان به  

بـراى دريافـت    .  بـا هـم ناهـار خـورديم        .آمـد  بـسى ط]عباس واعـظ  [ظهر آقاى   . داشت
ل جارى صحبت   ي مسا ة دربار .هاى دولتى استمداد كرد    قدس از ارگان   مطالبات آستان 

 .كرد انتقاد ها  افراطي از . اصرار برسفرم به مشهد داشت.كرديم
ل مـشهد و    دربـارة مـساي   .  امام جمعـه مـشهد آمـد       ،شيرازى]سيد عبداهللا [عصر آقاى   

. هـا هـم آمدنـد       بچـه . كـوپتر بـه محـل سـد لتيـان رفـتم             با هلى . اختالفات صحبت شد  
 به سرعت در حال كم شدن است و         ،آب درياچه سد  . كردم مقدارى شنا و استراحت   
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 .بسيار كم استآب ورودى 
 

 1991 آگوست  16                          1412 صفر 5      | مرداد   25جمعه 
 
 ،فقـط پـيش از ظهـر   . ى با خودم آورده بودم كه خيلى به استراحت نرسـيدم   كار زياد  

 .روى كردم در محوطه كمى پياده
ى از هــاي آمــد و گــزارش]هاشــمي، ريــيس دفتــر بازرســي ريــيس جمهــور[ محــسن
ــار  بازرســى ــاى خــود درب ــاهةه ــرغ   ســوخت نيروگ ــع م ــا، توزي ــردن  وه ــوز ك گازس

 همـراه   ؛ب خليج فـارس سـئوال كـرد        سفر به كشورهاى جنو    ة دربار .كارخانجات داد 
 .برند مىاين كشورها  پيام من را براى سران ،]وزير نفت[، آقازادهآقاي 

آقاي علـي وكيلـي     [وزير اطالعات اطالع داد كه مشكلى براى        . عصر به خانه آمدم   
  ولـى بعـداً     ، نمايندگى همكارى نكرده    و يس پيش آمده  ييكى از افرادش در سو    ،  ]راد

 . ت اسرفع شدهمشكل 
 

 1991 آگوست  17                          1412 صفر 6      | مرداد   26 شنبه  
 
هـاى فرهنگـى و تربيتـى          در اجتمـاع كـانون      و رفتـيم  ورزشـگاه شـيرودى    به   در مسير  

 . 1 اجتماع پرشورى بود؛ براى آنها صحبت كردم.دمنموشركت 
                                                 

 و تربيتى هاى كانون تشكيل در پرورش و آموزش وزارت اقدام ازقدرداني  ضمن قاي هاشمي در سخنراني خود، آ- 1
همه  .ها نويدبخش يك حركت سالم و سازنده در كشور ماست موفقيت دو سه سال گذشته اين كانون «:گفت فرهنگى
اين امر نياز داريد و  ا شما نوجوانان بيش از همه بهامور تربيتى و فرهنگى دارند ام هاى مردم و در همه سنين نياز به بخش
گذارى در بخش مربوط به جوانان از همه  هاى فرهنگى مفيد و سازنده است و اين سرمايه گذارى در همه بخش سرمايه

 خاطر ما به. ارزيابى ما از كشور اين است كه كفه فرهنگى ما نسبت به كفه مادى وضع بهترى دارد .جا كارسازتر است
در دوران جنگ  .جنگ كمبودهاى فراوانى در بعد مادى داريم ولى همان جنگ بعد فرهنگى ما را تقويت كرد

 ًاآهنگى به نيروهاى جهادگر اختصاص يافت و طبع هاى فرهنگى و اردوهاى پيش بسيارى از مراكز فرهنگى كانون
رزمان خود  كردند و يا هم  پيكر شهدا را تشييع مىآموزان ما هاى فرهنگى اجرا نشد، اما همين كه دانش بسيارى از برنامه

 در دوران .شان تقويت شد هاى زمان جنگ بعد معنوي ها و ايثارگري نمودند و با مشاهده فداكاري را بدرقه مى
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 ]اينده ولي فقيه در امور آزادگان     نم[،  ابوترابى]سيد علي اكبر  [آقايان  . به دفترم رفتم  
 همـراه بـا آزادگـان اسـتان تهـران           ]رييس سـتاد امـور آزادگـان      [،  وكيلى]عباسعلي[و  

. در جلـسه شـركت كـردم       . مطرح بود  اعتراضاتى به شيوه اداره ستاد آزادگان     . آمدند
 داشـتند و او      از آقاى وكيلـى انتقـاد      مؤدبانه ، بعضى از حضار   1.برايشان صحبت نمودم  

  .ع كرددفا
كمـك بـه    راجـع بـه     . خـرازى آمدنـد   ]سـيدكمال [واليتـى و    ]علي اكبر [عصر دكتر   

  . شركت كردم مليشوراى عالى امنيتجلسه در . ها صحبت كردند گروگانآزادي 

                                                                                                                   
 سازندگى بايد به بعد مادى زندگى مردم توجه شود ولى اگر بعد مادى زندگى را بدون توجه به بعد معنوى اصالح

كه اگر خداى ناكرده چنين اتفاقى رخ .  از چند سال متوجه خواهيم شد معنويت در جامعه ما تنزل كرده استكنيم بعد
يك جامعه تهى از معنويت همانند جوامع غربى  كس نخواهد توانست اين كشور را اصالح كند و كشور ما به دهد هيچ

امروز مراكز فرهنگى امور  .ز بعد مادى عقب نيفتدطور جدى توجه كنيم كه بعد معنوى ا تبديل خواهد شد لذا بايد به
ها داريم  مشكالت مادى كه در همه زمينه با توجه به .هاى فرهنگى، آمادگى انجام اين وظيفه را دارند تربيتى و كانون

پشتيبانى مادى از امور فرهنگى همانند ساير بخشهاى كشور انجام خواهد شد و ما از مسئوالن تربيتى و فرهنگى و 
رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع».جوانان انتظار داريم روحيه فرهنگى و انقالبى خود را تقويت كنند

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنراني

 در مقابل كمبودها و ،ابرو نياوردند آزادگانى كه در مقابل دشمن خم به«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
مسئولين كشور  .ت جارى كشور با شعور و آگاهى تمام براى سازندگى و جبران كمبودها تالش خواهند كردمشكال

ها و در مقابل دشمنان ايستادگى كردند خدمت كنند و در دوران سازندگى  افتخار دارند كه به آزادگانى كه در جبهه
 زمينه در آزادگان افتادگى عقب،  صبر و تالشمسئولين بايد با. دد اين عزيزان متعهد استفاده نمايكشور از وجو

 وجود مردم و مسئولين كام در اسرا از تعدادى آزادى عدم تلخى هنوز . كمبودها را جبران كنندساير و اشتغال تحصيل،
. تاثبات رسيده اس امروز مظلوميت و حقانيت ايران به .بازگردند خود ميهن به و شده آزاد نيز اسرا ساير ماميدوار .دارد

كند كه جمهورى اسالمى ايران قهرمان است و توانسته پس از  هركس تاريخ جنگ تحميلى را بخواند اعتراف مى
 تمامى .است تحقق حال در روز به روز ،اسالم عظمت و عزت كسب .بيرون راندن دشمن حقوق خود را بدست آورد

ازگرداندن ساير آزادگان و گرفتن خسارت هاى جمهورى اسالمى ايران براى اثبات متجاوز بودن عراق، ب خواسته
استقالل، تماميت ، اش براى تمام دنيا روشن شده و با سياست بد دشمنى كه چهره .باشد جنگ در حال تحقق مى

 كتاب ←كنيد رجوع» .اقتصاد، ارتش و همه امكانات عراق را دچار صدمات فاحشى كرده است ارضى،
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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 بـه تـدريج اجـازه مراجعـت بـه           ، تصميم گرفته شـد    ، پناهندگان نظامى عراق   ةدربار
 تبليغــات ةدربــار. در خوزســتان آزاد شــود عــراق داده شــود و شــرق دژ بــاكرى    

بـه خانـه     . بحث شـد   ،دهد  دروپيكر سياسى كه مشكالت جارى را بزرگ جلوه مى         بى
 .  خوردم و خوابيدم؛مرغ پختم تخم.  نبودكسي در خانه. آمدم

 
 1991 آگوست  18                        1412 صفر 7      | مرداد   27يكشنبه  
 
مـذاكرات طـوالنى   . جمهور آذربايجان شـوروى آمـد     يسير،  ]اوف  آقاي اياز مطلّب  [ 

. هاى شـوروى بهتـر اسـت         از ساير جمهورى   ،مدعى است وضع آن جمهورى    . داشتيم
ه و وضـع رابطـه بـا مـردم بهتـر             توليد در اينجا كمتر افت كـرد       ،برخالف آنهاى ديگر  

 ايـران روابـط بـا    مند بـه توسـعه        عالقه.  است انتخابات مستقيم انجام دهد     و آماده  است
 .دهستن
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اهللا لبنـان     حـزب شوراي رهبري   ] آقاي سيد عباس موسوي دبيركل و ديگر اعضاي       [
شوراى پشتيبانى   .ه كردم ي من هم نظراتى ارا    .ه دادند ي تحليلى از منطقه لبنان ارا     .آمدند

 در  ،ول كمـك بيـشتر بـراى جـذب افـراد بيـشتر             قـ  .سوادآموزى جلسه داشت  نهضت  
پيشنهاد اعالن زمـان خـتم كـار بـراى چنـد            . دادم در سال جارى  نفر  حدود سه ميليون    

در مـورد   .  سـفيرمان در ژنـو آمـد       ، ناصـرى  ]سـيروس  [ آقـاى  .سال ديگر مطـرح بـود     
 ،]برادر صدام حسين  [، مذاكره با برزان تكريتى     و ها  مذاكرات با سازمان ملل، گروگان    

 .ئواالتى داشتس
 .اى بـودم    خامنـه اهللا    يـت  شـب مهمـان آ     .دولت شركت كـردم   جلسه هيات   عصر در   

هـاى    نامـه ماشـين     ينيها، آ   نامه مجمع تشخيص مصلحت، وكيل در دادگاه       يني آ ةدربار
 . و روحانيت مذاكره شدل فلسطينيدولتى، مسا

   
 1991 آگوست  19                       1412 صفر 8      | مرداد   28دوشنبه 

  
 و گروهـى  هيل گورباچف در شوروى بركنار شد     ياول وقت خبر رسيد كه آقاى ميخا      

 معـاون گوربـاچف      ،فنـاي يا   به رياسـت گنـادى     ،ب.گ.از سران حزب و ارتش و كا      
 .اند دست گرفته هرا بكار سررشته 

 و در رأس آنهـا بـوريس        ،كمونيـست خواهـان ضد    اخبار بعدى نشان داد كه آزادى     
هاى   اند و آن اخبار باعث سقوط سهام در بورس           مخالفت خود را اعالن كرده     ،سينيلت

 . استعمده جهان و باال رفتن ارزش نفت و طال شده
ــاره صــحبت كــرديم  در ايــن. الريجــانى آمــد]محمــدجواد[آقــاى ــراى مركــز .ب  ب

آقـاى  .  كمـك خواسـت    ]مركز تحقيقـات فيزيـك نظـري و رياضـيات         [= تحقيقاتش
كه توسـط   هاى عمرانـى كـشور      گزارش طرح . آمد ]فرمانده كل سپاه  [،  ىيمحسن رضا 

 : خيلـى زيـاد اسـت      ؛دادرا  شـود     سپاه انجام مـى   )] ص(قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا   [
 .ل شوروى و تأثيرات احتمالى مذاكره شدي مساة دربار.حدود ده ميليارد تومان

ى كـشور مـذاكره   ل جـار ي مساة دربار . آمد ]جمهور  معاون اول رييس  [،  دكتر حبيبى 
 ضـرورت ادامـه     در خـصوص  . مجلـس آمدنـد   و بودجه    كميسيون برنامه    ياعضا .شد
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 عمل به برنامه و لزوم قيمت گذارى صـحبت   يت از برنامه و موارد قوت و ضعف       حما
 گفـتم بـا تاسـيس    .ند هـست  نگران هاى محروم    از تشديد مشكالت اقتصادى بخش     .شد

 گـاز و راه و مدرسـه و اشـتغال،            آب و بـرق و     دفتر مناطق محروم و برنامه جامع براي      
توان به آينده مناطق  محروم و روستاها اميدوار بود و از نمايندگان مجلـس انتظـار                  مي

 .مساعدت داريم
ــسه داشــت   ــصاد جل ــوراى اقت ــصر ش ــال    سياســت.ع ــاى بودجــه س ــاز 1371ه  و ني

ى  بـرا  ،سـپس شـوراى امنيـت ملـى       . رانى داخل شهرى بحث شد     هاى اتوبوس   شركت
 نظر همه اين است كه وضع جديـد  ؛بررسى پيامدهاى كودتا در شوروى جلسه داشت   

 هم از لحاظ سياسى و هم       ؛ در مجموع در شرايط فعلى به نفع ايران است         ،در شوروى 
 .شب به خانه آمدم. از لحاظ اقتصادى و مراقبت بيشترى الزم است

   
 1991 آگوست  20                      1412 صفر 9      | مرداد  29شنبه   سه 
  

هاى زيادى در داخـل و خـارج          مخالفت. ل شوروى در رأس است    يها مسا   در گزارش 
 خـشونتى از    ؛هـا اسـت     ترين مركز مخالفت   يلتسين مهم و  عليه كودتاگران شروع شده     

 . استسوى آنها بروز نكرده
ناراضى از وضع اداره كيهان     .  آمد ]مدير موسسه كيهان  [،  اصغرى]سيد محمد [آقاى  

 .است ناراحت   ،شود  نصيرى از سوى رهبرى تقويت مى     ]مهدي[است و از اينكه آقاى      
ريـيس  [،  جاسـبى ]عبـداهللا [دكتـر   .  ولـى ميـل نـدارد      ،گيرى مـشورت كـرد      براى كناره 

 آمد و طرح سـاخت دانـشگاه بـزرگ آزاد اسـالمى در غـرب                ]دانشگاه آزاد اسالمي  
 مربع ساختمان و يكصدوبيست هكتـار        با حدود يك ميليون متر     ؛تهران را توضيح داد   

 .واقع است] پونك[= زمين در جاى مناسب در شمال شرق كن
 برايـشان مفـصالً     .وزير بازرگانى همراه مديران آمدنـد     ،  ]آقاي عبدالحسين وهاجي  [

 آقاى موحـدى بـراى      1.دمنموگذارى و كنترل را مطرح        له قيمت أ و مس  صحبت كردم 
                                                 

هاي اصولي حل مشكالت توزيع داخلي، گسترش مراكز  يكي از روش«: ن سخنراني آمده است در بخشي از اي- 1
 توانند عمده كاالهاي مورد نياز مردم را به قيمت مناسب و ها مي اين فروشگاه. فروش زنجيره اي جامع است
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 .آمد امور حفاظت و محافظان
 گزارش سـفر بـه      .نوربخش آمدند ]محسن[عادلى و دكتر    ]محمدحسين[كتر  عصر د 

 وارداتقـرار شـد مقـدارى ارز بـه مـصرف      . را دادنـد چين و مشاوره بـراى امـور ارز       
  .ها برسد م كردن فشار از روى قيمت براى ك،كاالهاى ضرورى مردم

اجـالس   براى تشكيل    .ندوزير صنايع و معاونان آمد    ،  ]آقاي محمدرضا نعمت زاده   [
 . توسط من شدند    آن خواستار افتتاح و   توضيح دادند    . در ايران اجازه گرفتند    1پاسكا

 . به خانه آمدم.  كار كردمهفت بعد از ظهرتا ساعت 
 

 1991 آگوست  21                 1412 صفر 10      | مرداد   30چهارشنبه  
  

  اخبـار   در صـدر   ، گرايش اوضاع شوروى به خشونت در شب گذشـته         ،ها  در گزارش 
ها به سوى پارلمان و درگير شدن با مردم اطراف آن و كـشته         است كه با هجوم تانك    

                                                                                                                   
ضمن ارائه يك روش منطقي براي گسترش اين فروشگاه ها، ،زرگاني وظيفه داردوزارت با. شده عرضه كنند كنترل 

وضع .  تا مردم بتوانند كاالي موردنياز خود را با كمترين مشكالت تهيه كنند،واحدهاي توليدي را به آنها مرتبط نمايد
تحقق اين هدف از برنامه هاي ما بايد از اين وضع خارج شويم و . توزيع اكنون مطلوب نيست، بازار وضع درستي ندارد

مورد  هاي اصالح بازار  به عنوان يكي از راه،گذاري و نصب اتيكت قيمت كاال قيمت. اصلي وزارت بازرگاني است
شما در كنار . تاثير خوبي داردنيز تشكيل نمايشگاه هاي عرضه مستقيم و بالواسطه مايحتاج مردم . بررسي قرار گيرد

هاي خوب وزارت  سياست واردات بدون انتقال ارز هم از برنامه. ظارت را هم تقويت كنيدانجام اين كارها، مساله ن
هاي درست  گذاري در راه ما بايد از اين موقعيت استفاده كنيم و مردم را هر چه بيشتر به سمت سرمايه. بازرگاني است
 .1392فتر نشر معارف انقالب، ، د»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع» .هدايت كنيم

 شوراي توسط 1947مارس 28  در - كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه رساني  شبكه اطالع- اسكاپ - 1
اي سازمان ملل است  و پنجاه و  اسكاپ يكي از پنج كميسيون منطقه. اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تأسيس شد

توان مشاركت در ايجاد  نقش اصلي اسكاپ را مي. هستنداي و وابسته اسكاپ  و ناحيهچهار كشور، از جمله ايران، عض
هاي اجتماعي با تأكيد بر باال  ها شامل جنبه اين فعاليت. تسهيالت الزم جهت توسعه كشورهاي آسيا و اقيانوسيه دانست

يت موجود در آنها و يا در هاي اقتصادي و افزايش سطح زندگي در اين كشورها نسبت به موقع بردن سطح فعاليت
م مطالعات و عالوه، اين كميسيون در زمينه گردآوري اسناد و مدارك، انجا به. مقايسه با ساير كشورهاي جهان است

ريزي و ساماندهي  ها مسئوليت اساسي برعهده دارد و در برنامه اي به دولت ه خدمات مشاورهيتحقيقات الزم، و ارا
 .رود شمار مي اي در اين كشورها به هاي ناحيه ركت داشته و عامل اجرايي طرحهاي فني مشا برنامه همكاري
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نـشينى    امـا ادامـه حـضور مـردم و عقـب          .  اسـت   اتفـاق افتـاده    ،اى  و زخمى شدن عـده    
ه مخالفـت   حاكى از ضعف كودتاچيان و عامل تشويق مـردم بـه ادامـ           ،نيروهاى مسلح 

اى از پـشتوانه نيرومنـد         نـشانه  ،سورانه بوريس يلتسين  دارى ج  در اين ميان ميدان   . است
 .حركت مخالفان است

 بـراى  ]رييس سازمان امور اداري و اسـتخدامي كـشور    [،  رضوى]سيد منصور [آقاى  
شوراى عالى ادارى جلسه    . آمد ها و نيازها    توضيح امور استخدامى و تعويض مديريت     

 ، وزير كشور  ،]عبداهللا نوري آقاي  [. ى گرفتيم يزدا تصميماتى در جهت تمركز    .داشت
 و آمـادگى بـراى    راننـدگي نامـه  روزه كـردن صـدور گـواهى    گزارش توفيق در يـك    

 .گذرنامه را دادصدورروزه كردن كار  يك
 در آنجـا خبـر آمـد كـه كودتاچيـان            . كـردم  دولـت شـركت   هيـات   عصر در جلسه    

انـد و گوربـاچف آمـاده حركـت بـه             ها فـرار كـرده      شوروى شكست خورده و بعضى    
وزيـر  ،  ]آقـاي واليتـي   [ رسـيدن خبـر،   جالب آنكه دقايقى قبل از      .  سوى مسكو است  

 .  ضمن تحليلى اظهار نظر كرده بود كه كودتاچيان ماندنى هستند،خارجهامور 
 تحليلـى   ،اسـتراتژيك تحقيقـات   ها هم از مركـز        ينىيخو]سيد محمد موسوي  [آقاى  
 كـه مـا بـه     اسـت رستاده و خواستهادامه حيات كودتاچيان و ادامه سلطه آنها ف      مبنى بر 

 . نفع آنها موضع بگيريم
هاى    انتخابات و سياست   ة دربار . در دفترم جلسه داشت    ،شب جامعه روحانيت مبارز   

ظهـر در   ،  عفـت .  طـول كـشيد    يازده و نـيم شـب      تا ساعت    .تبليغى جامعه صحبت شد   
سازمان س  يير،  ]آقاي حسين نصيري  [بارها  . شب در دفترم ماندم   . دفترم مهمان داشت  

 .جريانات شوروى را تلفنى گزارش دادايرنا، خبرگزارى 
  
 1991 آگوست  22                   1412 صفر 11       |   مرداد 31شنبه  پنج

  
 بامداد امـروز بـه مـسكو وارد شـده و مـردم شكـست كودتـا را                   ،گورباچف][

ده و  يچف درخـش   بـيش از گوربـا     ،يلتـسين ]بـوريس [انـد ولـى شخـصيت         جشن گرفته 
در آمريكـا صـريحاً گفتـه       . كننـد   بزرگ مـى   ها دارند او را در مقابل گورباچف        غربى
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 . شده استشروع و عصر يلتسينيافته شده كه عصر گورباچف پايان 
، وزير بهداشـت  ،  ]دكتر رضا ملك زاده   [. دانشجويان پزشكى داخل و خارج آمدند     

 بـراى آنهـا صـحبت       . خواندنـد  و سرود قرآن  .  گزارش داد  ]درمان و آموزش پزشكي   
 1.كردم

بنيـاد انقـالب    [=  گـزارش كـار مركـز تحقيقـاتش        .مرواريد آمـد  ] علي اصغر [آقاى  
بـا هيـأت امنـاى دانـشگاه     .  وعده كمك دادم؛ را داد و كمك خواست ]اسالمي ايران 

. گزارش وضع را دادند و براى توسعه كمـك خواسـتند          .  جلسه داشتيم  )ع(امام حسين 
له أ از برخـورد بـا او بـر سـر مـس            ،  ]فرمانده كل سپاه پاسداران    [،ىيرضا]محسن[آقاى  

خصوصى گلـه     است، هاى گذشته داشته   عمليات ناموفقى كه سپاه عليه منافقين در ماه       
 .كرد
ــل و   [ ــقاقي، دبيرك ــر فتحــي ش ــضاي ] دكت ــزى  اع ــوراى مرك ــازمان[ش ــاد] س  جه

هـاى   از دولـت  .  ادنـد ه د يـ تحليلى از وضع جارى فلسطين ارا     . ندآمد فلسطين]اسالمي[
تـا  . شـان نمـودم    تـشويق ؛عربى اظهار يأس و به جمهورى اسالمى اظهار اميـد نمودنـد           

از براي تسكين درد كمر،     .  در دفترم كار كردم و به خانه آمدم        پنج بعد ازظهر  ساعت  
  .استخر استفاده كردم

                                                 
 در علمى و معنوى ليمسا به توجه و خواند كشور آينده هاى سرمايه را دانشجويان در اين سخنراني، هاشمى آقاى - 1

ل معنوى و روحى بيشتر از يسام ها توجه به در دانشگاه«:  آقاي هاشمي گفت.داد قرار تأكيد مورد را كشور هاى دانشگاه
 در دارد اين موضوع ضرورت .باشد ميله نقطه باارزشى براى نظام جمهورى اسالمى اگذشته است و اين مس

الشعاع قرار  ل علمى تحتيشود مسا  باعث مى،شد كه معنويات  گاهى اوقات تصور مى.شودتقويت  كشور هاى دانشگاه
هاى اساسى  ل معنوى، علمى، تحقيقاتى و بنيهيح اين است كه به مساراه صحي .بگيرد كه اين تصورات غلط بود

براى  .ناپذيرى خواهد شد اين دو مقوله، كشور وارد مسير آسيب تكنولوژيك كشور توجه شود و با اهميت دادن به
وجود  ها بها ر  بايد استعدادها را حفظ كرد و زمينه تحصيل و شكوفايى خالقيت،ادامه ثبات انقالب و استقالل كشور

 كسب استقالل كشور راه .شد كشور فرهنگ شدن ضعيف مانع بايد ،دنيا هاى تكنيك آوردن دست هب كنار در .آورد
رغم تمامى مشكالت باقى مانده از قبل از انقالب و دوران جنگ تحميلى در تحقق آن مصمم   اما على،مشكلى است

هاى اتخاذ شده توسط دولت نقطه   با سياست.هستند كشور ورام پيشبرد براى دولت پشتوانه ترين بزرگ مردم .هستيم
 ←كنيد  رجوع ».رود خوبى پيش مى هاى تنظيمى به ايم و امور كشور براساس برنامه خطر و بحران را پشت سر گذاشته

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«كتاب 
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  جالـب اينكـه  آورد؛پيـامى از گوربـاچف   ، سفير شوروي، ]آقاي والديمير گودف [
جـوارى   سن هـم   رهبر كودتا داشتم كه هر دو از ح        يانايف،ديروز هم پيامى از گنادى      

 . اند هاى دوستانه گفته يو ادامه همكار
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 1991آگوست   23                       1412 صفر 12      | شهريور   1جمعه 
 
هـاى    مقدارى به مطالعه و استراحت و مقـدارى بـه پـذيرايى از مهمـان              . در خانه بودم   

بـه دليـل    و ايـن     بودم   تر از روزهاى كارى هفته       در پايان روز خسته    گذشت؛ناخوانده  
 .نظمى در خانه است مشكل بى

بـا دكتـر   .   صحبت كردمتلفنى، اند برگشته] بوشهر و دشتستان[با رهبرى كه از سفر   
 متهم به قتل بختيار     ،1له على وكيلى  أ در مورد پيگيرى مس    ،]وزير امور خارجه  [،  واليتى

 .صحبت كردم، ل شوروىيمساهمچنين  و ،يس بازداشت شدهيكه در سو
 كـرد و گزارشـى از       تمحسن از سفر بـه كـشورهاى جنـوب خلـيج فـارس مراجعـ              

تـأثير    تحـت  ؛و بحـرين داد   مذاكرات با رؤساى عربستان، كويت، عمان، قطر، امارات         
 . استشهرسازى آنها قرار گرفته

  
 1991 آگوست  24                        1412 صفر 13      | شهريور   2شنبه  
 
بـا  . هـا را ديـدم       گـزارش  دهتـا سـاعت     .  بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هشت و نـيم صـبح       

 » دولـت  ههفتـ « اقدامات دولت را بـه مناسـبت         ؛صداوسيما و مطبوعات مصاحبه داشتم    
آقـاى  . 2ساعت و سه ربـع طـول كـشيد        يك   ؛ و به سئواالت جواب دادم     شريح كردم ت
 گـزارش سـفر     .آمـد ]رياسـت جمهـوري   [ مسئول دفتر منـاطق محـروم      ،بشارتى]جليل[ 

 . امضا كردم؛ را داد و تعهدات را آورد]به استان بوشهر[ ، اى  خامنهيت اهللاهمراه آ

                                                 
وي در بهار سال . اتهام قتل شاهپور بختيار در پاريس، محاكمه و به حبس ابد محكوم شد آقاي علي وكيلي راد به - 1

 وكالي آقاي وكيلي، دست داشتن وي در قتل بختيار را اتهام واهي دانستند و . سال از زندان آزاد شد19 بعد از 1389
 .آن را رد كردند

ي كشور و منتخب و امين مردم از اقدام هاي انجام شده  بنده به عنوان مسئول اجراي«:  در اين مصاحبه آمده است- 2
بسيار راضي هستم؛ چرا كه براي حل مشكالت موجود، تا حد امكان به سوي صالح كشور حركت كرده ايم كه اين 
فقط كار دولت نبوده و به رهنمودهاي امام راحل، سياستگزاري رهبري، مجلس شوراي اسالمي، قوه قضاييه، نهادها و 

 .متن كامل اين مصاحبه، به جهت اهميت، در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است» .بسته استمردم وا
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مـشكالت  دربارة  . ميعصر جلسه شوراى عالى امنيت را در دفتر رهبرى تشكيل داد          
قبـل از جلـسه بـا     . فرهنگى و تهاجمات سازمان داده شـده عليـه انقـالب مـذاكره شـد              

 داخلـى موضـوعات   ل شـوروى و     يايـشان و مـسا      آثـار سـفر    ةاى دربار    خامنه اهللا    يتآ
 مـسايل فلـسطين و      ة دربار . با احمدآقا و ايشان جلسه داشتيم      ،بسر ش . مذاكره داشتيم 

 . به خانه آمدمشب. شوروى مذاكره كرديم
  

 1991 آگوست  25                    1412 صفر 14     | شهريور    3 يكشنبه  
  

ــاره ــر كن ــاچف از حــزب كمونيــست شــوروى و انحــالل  ]ميخائيــل[گيــرى  خب گورب
هـم جهـانى اسـت و        خبـر م   ، و اموال حـزب بـه شـوراها        مركزيت آن و تحويل مراكز    

ه امپراطـورى   يـ  تجز  و آغـاز   هـاى بالتيـك     جمهـورى شـدن   شروع به رسميت شـناخته      
 .روسيه است

مجتمــع ورزشــي شــهيد [از خانــه يكــسره بــه نمايــشگاه عرضــه كاالهــاى مــصرفى  
بـازار  بـه   هـا نـسبت        قيمـت  ؛هـا ديـدن كـردم       از غرفـه  . رفتم در خيابان شوش  ]معتمدي
 . كار كردمده و نيم تا .به دفترم رفتم 1.نمودمتشويق ،مصاحبه در . استتر ارزان

 گزارش سـفر بـه جنـوب خلـيج فـارس و             .آمد]وزير نفت [،  آقازاده]غالمرضا[آقاي
با اعـضاى دولـت     ،  ]به مناسبت هفته دولت    [.مذاكره با سران كشورهاى جنوب را داد      

 بـه   2.آميزى كرديم   هاى تشويق   يشان صحبت  من و ا   .اى رفتيم   خامنهاهللا    يتبه مالقات آ  
                                                 

 آقاي هاشمي بعد از بازديد از نمايشگاه، اظهاراميدواري كرد تا زماني كه بازار حالت طبيعي نيافته است، اين - 1
ر اين مقطع از زمان، حركتي در جهت تاسيس نمايشگاه هاي فروش مستقيم كاال د«: ايشان گفت. حركت ها تداوم يابد

كاالهاي اين نمايشگاه با نظارت وزارت بازرگاني به مردم . رفع نياز محرومان و آشنايي مردم با قيمت هاي واقعي است
 كتاب ←كنيد رجوع».عرضه مي شود و با صحبتي كه با فروشندگان داشتم، آنها از سود خود راضي هستند

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  يها مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي«

 دلسوز و خدمتگزار واقعي مردم ، مجموعه اعضاي هيات دولت را جمعي صميمي، در سخنان خود، آقاي هاشمي- 2
ايشان ضمن تشكر از » .تمام همت و تالش دولت، خدمت به مردم و رفع مشكالت آنان است«: توصيف كرد و گفت

آشنايي و آگاهي كامل مقام معظم رهبري از روند «:  اظهار داشت، رهبر انقالب از دولتهاي ها و پشتيباني حمايت
 ار مي رود و ما هم سرمايه اي عظيم و پشتوانه اي گرانقدر براي دولت به شم،حركت دولت و امور اجرايي كشور
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 .برگشتم دفترم
 تا ساعت   .دولت جلسه داشت  هيات  عصر  . آمدند  به دفتر   فاطى و ياسر   ، عفت ،ناهار

  .شب كارهاى دفتر را انجام دادم و به خانه آمدمنُه 
   

 1991 آگوست  26                   1412 صفر 15     |     شهريور 4 دوشنبه 
 
 ، براى تصفيه ارتش و پيشنهاد تغيير قانون اساسـى         ،شوروى]اتحاد جماهير [در  تصميم   

 .در كانون توجه محافل سياسى است
 بـراى دولـت در دسـت        ،اى كـه در خيابـان سـعدآباد         خانـه  همانياز م ،  در مسير دفتر  

 بـوده و بعـد از انقـالب در دسـت            1 خانـه تيمـور بختيـار      ؛ بازديد كـردم   ساخت است، 
 . جاى خوبى است؛است و امنيتى نيروهاى انتظامى

شوراى مركزى جامعـه اسـالمى فرهنگيـان        اعضاي  . به دفترم رسيدم  نُه صبح   ساعت  
 بـه اصـطالح مـستقل مجلـس          جمعـى از نماينـدگانِ     2.برايشان صـحبت كـردم    . آمدند

                                                                                                                   
الع مردم قهرمان و هميشه در صدد باشيم تا فعاليت ها و كارهاي هيات دولت را به طور مستمر به اطبايد بيشتر در

، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع ».صحنه خود برسانيم
1392. 

 مرداد 28،  اولين رييس ساواك در رژيم پهلوي و از شركت كنندگان در كودتاي )1339-1296( تيمور بختيار- 1
 . در منطقه دياله عراق ترور و كشته شد1339يم واقع گرديد و در سال  وي بعدها مغضوب رژ. بود1332

 يك را آن جوانان ميان در فرهنگى عميق ريزى برنامه و كار ضرورت بر تأكيد با در اين سخنراني، هاشمى آقاى - 2
 دشمنان و گرفته لشك فرهنگى انقالب پايه بر اسالمى انقالب اينكه  به اشاره با ايشان .دانست همه براى جدى تكليف
ما براى « : گفت ،نمايند مخدوش و تضعيف را آن خارج و داخل در شده سازماندهى فرهنگى تهاجم با دارند سعى

پذير جامعه مصونيت ايجاد كنيم تا آنها از اين تهاجم فرهنگى آسيب نبينند  حل اين معضل بايد براى نيروهاى آسيب
رهنگ به خوبى واقفند و طبيعى است كه نقطه اساسى جامعه ما را كه زيرا دشمنان داخلى و خارجى ما به نقش ف

 اجتماعى -توان از ساير مسايل اقتصادى  مسايل فرهنگى جامعه را نمى .گيرى كنند باشد هدف معارف و فرهنگ مى
. است استوار تربيت و اقناع براساس فرهنگى مسايل با برخورد در اسالم شيوه .جدا دانست و براى آن راه حل پيدا كرد

مان صالبت فكرى و اعتقادى ايجاد كنيم و با كارهاى قانع كننده به  كار اساسى اين است كه بتوانيم در ميان جوانان
اعتقاد و باور آنان عمق ببخشيم و نيازهاى افراد جامعه را در ابعاد مختلف مادى و معنوى پاسخگو باشيم و انتظار از 

 تر ببينند يعنى ضمن حفظ ظواهر بايد به ريشه پرداخت و البته برخورد با را عميقجامعه فرهنگى اين است كه مسئله 
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 . برايشان توضيح دادم.ى كردنديجو  اشكاالت را گفتند و چاره؛آمدند
 ة بـراى مـذاكره دربـار      ،فالحيـان ]علي[ى و   يرضا]سنمح[ ،واليتى]علي اكبر [آقايان  

ريـيس  [،  خـان   افغانستان به مناسبت قرار اجالس آينده در ايران و سـفر غـالم اسـحاق              
 .با دكتر واليتى درباره سفر به آفريقا مذاكره كرديم. آمدند ]جمهور پاكستان

 . آمـاده شـد    1371 بخشنامه سياست بودجه سـال       .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
 كـار  شـب  نُـه تـا سـاعت   . گذارى كاالها صحبت شد هاى آرد و قيمت    كارخانه ةدربار

   . عفت هم؛سرماخوردگى دارم. كردم و به خانه آمدم
   
 1991 آگوست  27                    1412 صفر 16     | شهريور     5شنبه  سه

  
 ،نايع پـوالد   گزارش عملكـرد صـ     .آمد]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى]حسين[آقاى  
مـصارف آنهـا    و   آلومينيوم و معادن و اكتشاف طال و مبالغ فروش در بازار آزاد              ،مس
 .را داد

 و گروهـى از همكـارانش       ]ريـيس منطقـه آزاد قـشم      [شـمس اردكـانى   ]علـي [آقاى  
ن را دادنـد و  گـذارا  هـاى مـورد مـذاكره بـا سـرمايه         گزارش عملكرد و پـروژه    . آمدند

 ،هـا را تـضمين بنمايـد        مقـررات روشـن كـه سـرمايه        وجودجمله عدم    من  را، مشكالت
 .گفتند

 بـراى   ؛آزادگـان آمـد   ]رسـيدگي بـه امـور     [ مـسئول سـتاد      ،وكيلـى ]عباسـعلي [آقاى  
آقايان  .ابوترابى دارد]سيد علي اكبر[گزارش و استمداد و شرح مشكالتى كه با آقاى       

 و  ]كـزي ريـيس بانـك مر    [،  عـادلى ]محمدحـسين [،  ]وزيـر نيـرو   [،  زنگنـه ]بيژن نامدار [
                                                                                                                   

 گستاخان و متجاسران كه در صدد آلوده كردن محيط اجتماعى هستند نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد و حدود بايد
رچه اين دو شهيد عزيز در در حادثه هشتم شهريور بزرگترين ضربه به نيروهاى فرهنگى جامعه وارد آمد گ .حفظ شود

، دفتر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع».سمت اجرايى و منشاء خدمات زيادى بودند
 .1392نشر معارف انقالب، 

 
 

 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

289 

انتقال خـط لولـه محـرم از    مذاكره در خصوص    براى   ،]وزير نفت [،  آقازاده]غالمرضا[
ايـن طـرح در زمـان جنـگ بـراى انتقـال نفـت               . آمدنـد  نيـرو وزارت  زارت نفت بـه     و

بمباران دشمن شروع شد و تاكنون به بندر        حفاظت از    به منظور    ،خوزستان به جاسك  
قـرار شـد    . ل اسـتفاده بـراى نفـت نيـست         قابـ  ،و در شرايط فعلـى    است  طاهرى رسيده   
 به وزارت نيـرو منتقـل شـود و          ،براى انتقال آب به سواحل جنوب     خط،  بخشى از اين    

 توسـط وزارت نيـرو پرداخـت     اسـت، مخارج آن كه با وام بانك مركزى انجام شـده         
بازرسـى  ]دفتـر [ها براساس پيشنهادات   تنظيم برنامه سوخت نيروگاهةسپس دربار . شود
 . تأكيد كردم]جمهور سريي[ويژه

. گـزارش مـذاكره بـا هيـأت عراقـى را دادنـد             و خارجه آمدند امور  عصر از وزارت    
هـاى اسـالمى      نامـه انجمـن     يني بخشى از آ   .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     

 . تصويب شددانشگاه اهواز پيشنهادي براي يسيرو همچنين ها  دانشگاه
  

 1991 آگوست  28                1412 صفر 17      |   شهريور 6 چهارشنبه  
  

ل مهم  ي از مسا  ،ها به استقالل     در صورت اصرار جمهورى    ،تهديد استعفاى گورباچف  
 ]فرمانـده بـسيج سـپاه     [،  افشار]عليرضا[ آقاى   .اى ادارات آمدند  ه  بسيجي .جهانى است 

ـ           برنامه بت  صـح  ؛سن اجـراى آنهـا اسـتمداد كـرد        هاى آينده بسيج را گفت و بـراى ح
 1 .آميزى نمودم تشويق

 ل ي براى امور بازسازى و مسا]جمهور معاون اجرايي رييس[، ميرزاده]حميد[آقاى 

                                                 
دست امام بزرگوارمان غرس شد، رشد كرد  اى است كه به بسيج شجره طيبه«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 در را مقدس جهاد روزهاى هواى و حال و روح بسيجيان وجود .ا بايد براى هميشه آن را زنده و پرنشاط نگه داريمو م

 چيزى نيست كه ،ترين شرايط تاريخ كشورمان  نيروهاى بسيج در سختةكنند نقش مهم و تعيين. كند مى زنده جامعه
هاى جهانى نتوانست اين مردم را از  مه امكانات و حمايتمردم و مسئوالن ما آن را فراموش كنند و اگر دشمن با آن ه

طلبى جوانان بسيجى بود كه هم به جامعه نشاط  روحيه شهادتو  مقاومت ،پاى درآورد تا حد زيادى مرهون ايستادگى
 ».كردند بخشيدند و هم خوف و ترس را در دل دشمنان ايجاد مى دادند، هم به نيروهاى مسلح روحيه مى و شور مى

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد وعرج
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، خـاتمى ]محمـد [آقـاى   .هـاى دولتـى آمدنـد      مديران روابط عمومى ارگان   . ارزآمد
 1.توضيح داد و من برايشان صحبت كردم]فرهنگ و ارشاد اسالميوزير [

 گـزارش كـار دفتـر ارتباطـات مردمـى           .دولت شركت كـردم   ر جلسه هيات    ر د عص
همچنـين  هـاى عرضـه مـستقيم كـاال و             و گـزارش نمايـشگاه     ]رياست جمهـوري  [نهاد

 مورد بحـث    ها  در شهرستان  ياعتبار ارز گشايش  گزارش بانك مركزى در خصوص      
 .بود

 ،اينـدگان  چنـد نفـر از نم      .شب نمايندگان مجلس و اعـضاى دولـت مهمـانم بودنـد           
خـصوص گرانـى     دات خـود را از امـور جـارى و بـه            انتقـا  ،ضمن تشكر از شخص من    

هـاى زيـادى       نامـه  .اندنـد شـام م   .2 شده بودند   به نظرم مجاب   ؛گفتند و من جواب دادم    
 3. ديرآمد؛ها بود عفت منزل بچه. شب به خانه رسيدمدوازده  ساعت .دادند و رفتند

                                                 
، يكي از شگردهاي تبليغاتي دشمنان ما، القاي )ره(پس از ارتحال امام«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
شدند و يا   جريان منحرف تغذيه ميهاي داخلي نيز ناخواسته از اين در كشور بود كه برخي از رسانه» زدايي امام«

ها، كشف جريانات انحرافي و  يكي از وظايف روابط عمومي. بالعكس براي رسانه هاي بيگانه خوراك تهيه مي كردند
هاي فيزيكي مبارزه در جهان روبه زوال است و استعمارگران  امروز شيوه. روشن كردن اذهان جامعه نسبت به آنها است

ضرورت . افذ در افكار عمومي، براي انحراف جوامع انساني به ويژه جهان سوم استفاده مي كنندهاي جديد ن از شيوه
» .ها، شيوه هاي علمي و فني تبليغ را به منظور تبيين عملكرد دستگاه هاي اجرايي بيابند دارد روابط عمومي

 .1392نقالب، ، دفتر نشر معارف ا»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع

 سالمى در كشور ايجاد كنيم و همدلى بين قواى اداره كننده كشور را اگر ما بتوانيم جو«:  آقاي هاشمي گفت- 2
نفع مردم و در  كنيم كه اين به تر عمل مى تر از امروز خواهيم بود و جدى  در پيشبرد امور موفقاًتقويت نماييم، يقين

 . آينده خوبى به مردم نويد دهيم،لياى مسا توانيم با حل ريشه  كه مى حالىدر .نهايت محرومين و مستضعفين است
 ،  با بررسى دقيق علمى و كارشناسانه،نمايندگان .هاى نسنجيده و دور از برنامه به مصلحت نظام و مردم نيست حل راه

اگر انتظارات . ور گمارده است متعهدى بر امور اجرايى كشان مديرند و اطمينان داشته باشند دولتدولت را ارزيابى كن
اندازى توليد را  امروز ما مرحله راه . توأم با پيشنهادهاى منطقى و سازنده باشد، كارسازتر و راهگشاتر خواهد بود

ايم و طبق  ايم و در حال حاضر بحث چگونگى توزيع را آغاز كرده ايم و وارد مرحله جديد اصالح توليد شده گذرانده
بينى  ها حكايت از اين دارد كه كارها براساس برنامه پيش  تخصصى دانشگاههاي ايم و گزارش تهبرنامه پيشرفت داش

 ».رود شده و در روال صحيح پيش مى

 كشور دو خوشبختانه«آمده است پيام  در اين.  ارسال كردنخست وزير ژاپن روز، آقاي هاشمي پيامي براي در اين -3
  .باشد مى آن مؤيد دوجانبه هاى همكاري و مبادالت حجم افزايش كه اند هبود پويا و فعال روابطى داراى همواره
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بـراي بررسـي شـرايط ادامـه تحـصيل، در       مهدى هم .ياسر صبح زود به اصفهان رفت   
 ، اخطــار گوربــاچف بــه يلتــسين،هــا  در گــزارش.خانــه خلــوت اســت. اســتراليا اســت

 . جالب توجه است،درخصوص عدم تجاوز از صدور اختيارات قانونى خودش
 بـا  ،بـه مناسـبت هفتـه دولـت     ،  )]ره( با آرمان هـاي امـام خمينـي        براي تجديد پيمان  [
مزار  سـر  ر ب ،زيارت مقبره بعد از   . احمدآقا هم آمده بود   . ميرفت كوپتر به مرقد امام    هلي

 . كرديم و مراجعت رفتيم تير و شهيد رجايى و شهيد باهنرمشهداى هفت
نماينده دايـم   [،  ى و كمال خراز   ]ون وزير امور خارجه   امع[،  واعظى]محمود[ آقايان  

دبيركـل  ،  ]آقـاي خـاوير پـرز دكوئيـار       [مـذاكرات بـا     .  آمدنـد  ]ايران در سازمان ملـل    
 در  ، قـرار شـده بـراى تـداوم كـار          .ها را گفتند    گروگانكمك به آزادي    درخصوص  

ـ      لبنـان [اهللا يل كـه در دسـت حـزب   يرده اسـرا مقابل دادن اطالع كـافى از دو نظـامى م[ 
سـازمان  [ل  كـ له آمـدن دبير   أ مس در مورد . بنانى آزاد شوند   تعدادى از زندانيان ل    ،است
  .مذاكره شدبه ايران ] ملل

  گزارش وضع آموزش و .آمد]وزير آموزش و پرورش[، نجفى]محمدعلي[ دكتر 
                                                                                                                   

مورد ليمسا و موضوعات به نسبت كشور دو اقتصادى و سياسى مقامات توسط آمده عمل هب اهتمام و ها هماهنگى 
 روابط در كمشتر مواضع و تفاهمات گسترش براى را اى ويژه موقعيت متقابل، هاى نيازمندي تبادل و طرفين عالقه

 منطقه در امنيت و صلح استقرار لزوم به شما كشور توجه از .است آورده فراهم المللى بين و اى منطقه دوجانبه،
 مثبت مواضع استمرار و خرسندم ايران اسالمى جمهورى دوستانه انسان و جويانه صلح اقدامات از پشتيبانى و فارس خليج

 موجب .دانم مى مفيد و مؤثر كامال توسعه حال در ملل و فارس خليج حوزه هاىكشور براى را ژاپن دولت بينانه واقع و
 ها پروژه اجراى روند ايران اسالمى جمهورى به ژاپن خارجه امور وزير ناكاياما آقاى سفر از پس كه است خوشوقتى
 و تماس اًقطع. شوند ىعمل آنها تر سريع چه هر جنابعالى تأكيد با كه اميدوارم و است گرفته خود به بهترى وضعيت
 معاون بروجردى عالءالدين آقاى جناب .دارد بسزا اهميت روابطى چنين تحكيم براى كشور دو مقامات بيشتر ديدار

 جمهورى مواضع تا دارند مأموريت كه هستند اينجانب پيام حامل ،اقيانوسيه و آسيا امور در خارجه امور وزارت
 نقطه و برسانند جناب آن اطالع به را جهانى تحوالت و خاورميانه، فارس ليجخ منطقه ليمسا قبال در ايران اسالمى
 ».نمايند منتقل اينجانب به را جنابعالى نظرات
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آمـوز و قيمـت       در مورد بخشنامه پوشش دختـران دانـش       . پرورش و نيازها را گفت    
 .  كردرتمشو، هاى درسى كتاب

 اظهار نظر رهبرى درخصوص جواز اصالح       .مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت    
 بـا اصـالح   ارتبـاط در نباشد مصوبات كه مورد اعتراض شوراى نگهبان  از  ى  يها بخش

 الـزام وكيـل      سپس طـرح   .ها مخالف بودند    تندرو ؛موارد اختالف وقت زيادى گرفت    
 .ها در دستور قرار گرفت در دادگاه

خارجه ايـران و پاكـستان و همراهـان         امورجاهدين افغانستان و وزراى     عصر سران م  
من هـم دربـارة اهميـت و نقـش وحـدت و             . را دادند  گزارش مذاكرات موفق     .آمدند

 كـسى   در خانـه  .  سپس به خانـه آمـدم      .همكاري و آثار سوء اختالفات صحبت كردم      
 . مرغ پختم  تخم،شامبراي . شستم و آب انداختمرا  استخر .نبود
  

 1991 آگوست  30                     1412 صفر 19      | شهريور   8 جمعه   
 
در اخبـار خبـر     . هـا گذشـت      به استراحت و مطالعه گزارش      وقت  بيشتر .در خانه بودم   
توسـط پارلمـان شـوروى جلـب توجـه           ،هـاى حـزب كمونيـست       علق شـدن فعاليـت    م 

 امـور   ة دربـار  . آمـد  ]س جمهور هاشمي، رييس دفتر بازرسي ويژه ريي     [محسن .كند  مى
 .جارى كشور مذاكره كرديم

 
 1991 آگوست  31                        1412 صفر 20     | شهريور    9 شنبه 

  
 بـه مطالعـه و اسـتراحت        ، وقت مثل ديروز . در خانه بودم  ]. امروز اربعين حسيني است   [

ــا وزيــر  .ت خبــر اعــالن اســتقالل آذربايجــان شــوروى برايمــان مهــم اســ .گذشــت ب
 قـرار شـد بررسـى       ؛ تلفنى مذاكره كـرديم    ،آنها ىي شناسا ة دربار ،خارجه و رهبرى  امور

 از پيـشرفته    .مهدى از سفر استراليا و زالندنو آمد و گزارشى از سفر داد           . شودبيشتري  
 .ان بودندمها و بستگان مهمان ظهر بچه. بودن صنعت نيشكر آنها گفت
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جمعـه    امـام  ،]ميـانجي [حـسينى ]سـيدكاظم [آقـاى   .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم   
مشكالت استان را گفت و از اسـتاندار و آمـوزش و پـرورش شـكايت                . آباد آمد   خرم
، ]ر بابـا  آقـاي عبـدالغفا    [. توضيحاتى دادم كه از امور كـشور بيـشتر مطلـع باشـد             ؛كرد

براي تاسيس يك ترمينال نفتـي در مـالزي          .معاون نخست وزير مالزي به مالقات آمد      
براي توزيع نفت ما در شرق آسيا و تاسيس مركـز تحقيقـاتي روغـن نخـل در تهـران                    

 .اعالم آمادگي كرد
 گـزارش سـفر     .ميردامـادى آمدنـد   ]محسن[ها و     ينىيموسوى خو ]سيدمحمد[آقايان  

عالى  شبيه پدافند  ؛ دانشكده استراتژيك را داد    ة دور گذراندنن و   ميردامادى به پاكستا  
 .ه دادنـد  يـ  طرحى براى تأسيس آن در دفتـر مطالعـات اسـتراتژيك ارا            .ارتش ما است  
شـود ايـن كـار اصـولى را كـه        مواضع تند اعضاى دفتر است كه نمـى      ،گفتم مانع كار  

ار شد بـراى جايگـاه آن        قر . به آنها سپرد   ،مسئوليت تربيت مديران مهم كشور را دارد      
 .فكرى بشود

 كـه بـه      اسـت  كـرده  اخيراً دولت كويت موافقـت    . هرى آمد م] سيدمحمدباقر[آقاى  
. كردنـد   اشكال تراشـى مـى     ،قبالً به خاطر مواضع تندى كه گرفته بود       . كويت برگردد 

 توصيه به تعـادل و      ؛مشورت كرد  در كويت تعامل   مواضع و شيوه     ومراجعتش  بارة  در
 . حفظ اصول نمودمماشات بام

وزير بهداشت، [،زاده  از دكتر ملك. كسالت دارد و نگران است     .عفت به دفترم آمد   
عـصر آمـد و در معاينـات        . بيايـد  خواستم كه براى معاينـه    ] درمان و آموزش پزشكي   

آپ كننـد و      ولى قرار شد چـك     ،ى به اين نتيجه رسيد كه كسالت سطحى است        يابتدا
 .ى را بدهديسپس نظر نها

 امـروز از مـشهد      ؛بـودم رهبـري   شـب مهمـان      .دولت شركت كردم  هيات   جلسه   در
  مجمع تشخيص مـصلحت    ةدربار. رسمى آنجا بودند  ك هفته به طور غير    ي. اند  برگشته
شـب در  . گيرى كرديم   ل جارى جرايد و اوضاع شوروى مذاكره و تصميم        ي مسا نظام،

 .ها هم ماندند عفت و بچه .دفترم ماندم
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 1991 سپتامبر  2                       1412 صفر 22       |   شهريور 11دوشنبه 
  

هـا بـه مناسـبت هفتـه        مـديران بانـك    . كارهـا را انجـام دادم      ده صبح تا  ساعت شش   از  
 برايـشان مفـصالً صـحبت       .عـادلى گـزارش داد    ]محمدحسين[ دكتر   .بانكدارى آمدند 

 1. گفتمرا ا ه كردم و انتظارات از بانك
 نماينده سـراب بـراى      ،حقى]محمدعلي[آقاى  . چند نفر از نمايندگان مجلس آمدند     

 نماينـده   ،محمـودى ]سـيد ابوطالـب   [آقـاى   . اش اسـتمداد كـرد      عمران حـوزه انتخابيـه    
 براى امور عمرانى روستاها كمك گرفـت و اصـرار بـه سـفر مـن بـه آنجـا                 ،گلپايگان
 ، معتقد است بدون آب دز.اى دز به مركز شد  ه  و خواستار انتقال آب سرشاخه     داشت

 .تواند اثرى مهم داشته باشد سد پانزده خرداد نمى
هاى اقتصادى و امور       سياست ةدربار.  نماينده كرمان آمد   ،زاده  مؤذن]مصطفي[آقاى  

هـا    تنـدرو  از ،ل كـار مجلـس    ياوا. است معتدل شده    ؛عمومى كشور نظراتى ابراز كرد    
آقـاى   .كنـد   ه از لحاظ اقتصادى نظـرات معتـدل ابـراز مـى            گرچ ؛بود و شايد هنوز هم    

هاى دولت گذرانـد   بيشتر به ستايش سياست. شتر آمدلَحيدرى مقدم نماينده اَ   ]ماشااهللا[
  .استمداد كرد اش و براى حوزه انتخابيه

  ولـي  گـذارى كاالهـا بحـث شـد         قيمـت  ة دربـار  .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
از  .شب به خاطر كـسالت عفـت در دفتـرم نمانـدم            . دارد  مخالف و موافق   ؛ناتمام ماند 

                                                 
ها مؤيد آن است كه آنها نقش خود را در دوران جديد  عملكرد بانك«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 تأثير ،ها هاى زياد پشتيبانى مالى و مديريت ارزى بانك  وجود مضيقهكنند و در دوران جنگ نيز با خوبى ايفا مى به

اى عمل كنند كه از  گونه  بايد به،هاى علمى ها با آشنايى به فنون و شيوه مديران بانك .مهمى در حل مشكالت داشت
 ،اتمام و اجرا رتصو در كه بافق -بندرعباس آهن راه همچون بزرگى هاى طرحمجريان  .خوبى عبور كنيم اين مرحله به

توانند مشكالت آنها را در  ها مى ها سروكار دارند و بانك طور حتم با بانك هب، برد خواهد بين از را ها مضيقه از بسيارى
اى عمل  گونه هاى ارزى دنيا به ل ارزى هم بايد با توجه به سيستميدر مسا .ها به مقدار زيادى حل كنند اجراى اين طرح

 همكارى .سازد كشور و زندگى مردم وارد مى  زيرا تأخير در كارها صدمات زيادى به، نماندشود كه كارها معطل
 در كارهاى صادراتى .است جدى بسيار ضرورت يك ،دارند سروكار آن با كه هايى بخش با ها بانك تنگاتنگ

ه كسى از تأخير در كارها  بسيار خوب بوده و اميدواريم شاهد روزى باشيم ك،اند ها قائل شده تسهيالتى را كه بانك
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع».شكايت نكند
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 .يكنواختى كار احساس خستگى داشتم
  

 1991 سپتامبر  3                       1412 صفر 23     |  شهريور 12شنبه   سه 
  

 به خاطر حـضور از اول     مانم،  هايي كه در دفترم مي      شب.  كار كردم  ده صبح تا ساعت   
 .گيرد كار دارم و رفت و آمد وقتم را نمى وقت بيشترى براى ،صبح

شان گزارش تحصيلى را داد و مـن هـم صـحبتى             مسئول. آموزان شاهد آمدند    دانش
رغم امكانات فـراوان بنيـاد شـهيد و گـرفتن مـدارس خـوب                  على 1.آميز نمودم   تشويق
 .ند امكانات گفت از كمبود،كشور

گزارش سفر به   . آمد]امالكرييس سازمان ثبت اسناد و      [،  اى  زواره]سيدرضا[آقاى  
 مطـابق معمـول مقـدارى انتقـاد         .داد ار] نقشه برداري ثبتي  [= اروپا براى طرح كاداستر   

 آنهـا از امكانـات دولـت بـراى          ةاز سوءاسـتفاد  و  هـا     تنـدرو از مماشـات مـن بـا        . نمود
 .اظهار نگرانى كرد ،كارشكنى

بـراى  .  آمدنـد  )ع(رمصباح يزدى با همكارانش در بنيـاد امـام بـاق          ]محمدتقي[ آقاى  
 قـول   ؛ ساخت مدرسه و رسميت يافتن موسسه استمداد كردنـد         به خارج، اعزام طالب   

وزيـر  ،  ]آقاي محمد سعيدي كيـا     [.دادم كمك و حواله مصالح دولتى براى ساختمان      
                                                 

باشد و فرزندان شاهد   حفظ راه پدران شهيدشان مى،وظيفه فرزندان شهدا«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
هايى شايسته، باسواد، با فضيلت و متقى پرورش يابند تا آينده جامعه اسالمى را  ننسا ا،بايد با كسب مدارج علمى و تقوا

فرزندان شاهد بايد مدارج عالى تحصيل را طى كنند و خدمت به جامعه اسالمى را در ابعاد  .از اين طريق بيمه كنند
 با اين روش در جامعه ،تقوابيند و فضيلت و   در اين صورت است كه كشور آسيب نمى.گوناگون در اختيار گيرند

شما بايد تبلور خصوصيات شهيد عزيزتان باشيد  .شود ترتيب موهبتى عظيم عايد ايران اسالمى مى دواند و بدين ريشه مى
شهدا نسبت به . كند  جديت شما در كسب دانش و تقوا، استمرار حركت الهى اين نظام اسالمى را تضمين مىاًو مطمئن

 تالش مضاعف جهت تحقق اهداف ،ها قرار دارد و آن تكليف د، تكليفى برعهده اين خانوادهجامعه داراى حقى هستن
 اميدوارم ، استحساسها و فرزندان شاهد  سرنوشت خانواده   به نسبتشدت هعنوان كسى كه ب همن ب .واالى شهداست

 كتاب ←كنيد  عرجو ».در تقويت بنيه فرهنگى و اعتقادى اين عزيزان ايثارگر هرچه بيشتر تالش شود
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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هـا داد و    از وضع حمل و نقـل و مـشكالت اجـراى طـرح          ي گزارش . آمد  و ترابري  راه
 . با هم غذا خورديم؛ندها هم آمد ظهر بچه. كمك خواست

 ؛ اوضاع شوروى در دستور بود     بررسي. عصر شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت      
هــاى   برنامــه توســعه روابــط بــا جمهــورى    .ارزيــابى كــرديم بااهميــت را رد امــو

آمـاده   ،دهـد   مـان را نـشان مـى        خبرى كه موضـع    .تعيين شد ]آسياي ميانه [نشين مسلمان
بــه ى مالقـات بــا گوربــاچف بـه مــسكو و ســپس   ى بــرايهــا  قــرار شــد هيـأت .كـرديم 

 عزام ا ها  هاى توسعه همكارى    شان و راه    براى شناخت امكانات و نيازهاي     ،ها  جمهورى
 . كنيم

 ةدربـار و   بـه دفتـر آمـد        ،]دبيـر شـوراي عـالي امنيـت ملـي         [،  روحـانى ]حسن[دكتر  
 ،رود   احتمال عمدى بودن مـى     ؛ها گفت   له آتش سوزى  أمس تر  ضرورت پيگيرى جدى  
 .گرچه هنوز دليل نداريم

 ؛ درد دارد و نگـران اسـت       . شب در دفترم مانـدم چـون عفـت هنـوز بـسترى اسـت              
 .دانند گرچه دكترها نگرانى ندارند و سطحى مى
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التحـصيالن    فـارغ . ها را خوانـدم     ش كارها را انجام دادم و گزار      .صبح زود بيدار شدم     

 من .يس دانشگاه توضيحات داد  ي ر ،طائب]عباس[آقاى  . دانشگاه علم و صنعت آمدند    
 ابتكارشــان را ســتودم كــه باعــث تحكــيم ارتبــاط بــين        و 1هــم صــحبت كــردم  

                                                 
اگر نتوانيم نيازهاى علمى و فنى كشورمان را در سايه تالش و پشتكار «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 ميدان ،در اين كشور .خواهيم شدساختن كشورى مستقل ن كارشناسان متعهد و متخصص داخلى تأمين كنيم، موفق به
طور كامل مورد استفاده قرار  هعمل براى دانشمندان و محققان كامال باز است و متخصصان ما بايد اين امكانات را ب

ها،   عالوه بر انتقال تجربيات مديران اجرايى به دانشگاه،برقرارى اين ارتباط .دهند و رسالت خطير خود را ايفا كنند
هاى اجرايى و آموزشى  دهد و نتايج مفيدى براى دستگاه هاى علمى قرار مى ى را در جريان آخرين يافتهمديران اجراي
 و تحقيقاتى مراكز با ارتباط برقرارى لزوم آقاي هاشمي،» . احتياج به پيگيرى مستمر دارد،رفع اين نقيصه .كشور دارد
 ،ليم اسالمىادر متن تع« : گفت و داد قرار تأكيد دمور را اطالعات و تجربيات تبادل جهت ،كشور از خارج آموزشى

 ل علمى دنيا و تجربيات ساير كشورها قراريمانعى در زمينه فراگيرى علوم وجود ندارد و محققان ما بايد در ميان مسا
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 . كنند مي از تجارب هم استفاده واند  التحصيالن و دانشگاه شده فارغ
از پيشرفت كـار آب     . آمد كيش]منطقه آزاد [ر ارز و    ميرزاده براى امو  ]حميد[آقاى  

آب . از رقابت تجارى قشم با كـيش شـكايت نمـود       . و برق كيش اظهار رضايت كرد     
اند  اند و با كمتر از يك سوم ارز مورد نياز خريد ساخته    سازى كرده  كن را كپى   شيرين
 آب  ينـد گو  مـي .  سواحل جنوب را تحت تـأثير قـرار دهـد          ، اين صنعت   با توان  كه مى 

 . شود  تومان تمام مى38 هر ليتر ،محصول آن
در مورد  . معاونان آمدند شهرسازي و   وزير مسكن و    ،  ]آقاي سراج الدين كازروني   [

 مي باشد  پول و مصالح     ، مشكل اصلى  ؛طرح ضربتى حل مشكل مسكن توضيح دادند      
مالى شـ   بـراى سـفر بـه كـره     ووزير دفاع آمد، ]آقاي اكبر تركان .  [استكه قابل حل    
 قرار شد در .كنند ها دارند كوتاهى مى اى  كره ، گفت در عمل به قرارها     .مشورت كرد 

 . تحويل نفت تأخير كنيم، تا علت روشن شود
] رضا[عصر دكتر    . غذا خورديم  ،ها كه براى ديدار مادرشان آمده بودند        ظهر با بچه  

 .آمد ملك زاده براى عيادت عفت
ح ضربتى حـل مـشكل مـسكن در دسـتور           طر. دولت شركت كردم  هيات  در جلسه   

ها هم شـام      بعضى از بچه  . شب به خاطر كسالت عفت در دفترم ماندم       .  ناتمام ماند  ؛بود
 .را با ما بودند و رفتند
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ولـى  . سكن خورد و خـواب رفـت       عفت از درد بيدار شد و م       ، بامداد دو و نيم  ساعت  

                                                                                                                   
و قانع خودشان وضع به نسبت ،برند مى سر هب كشور از خارج در اينك كه ايرانى متخصصان از دسته آن.گيرند 
اين افراد در قبال اجتماع وظيفه . بيند ل شخصى خودش را نمىي مسااً صرف، صالحةكرد  انسان تحصيل.نيستند ضىرا

 ضمن هاشمى آقاى» .تر از كشور خودشان نيست هيچ جا كار كردن براى افراد بهتر و شيرين. ترى برعهده دارند سنگين
روحيه قوى اسالمى و انقالبى در بين اكثر « : شد يادآور ىعال آموزش مراكز و ها دانشگاه عمومى جو از رضايت اظهار

كنيد  رجوع ».ست اها بخش و افتخارآميز دانشگاه  دانشمند وجود دارد و اين امر از نقاط رضايتدانشجويان و استادانِ
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←
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 بلند شدم و بعد از نماز صـبح         ، ساعت چهار   فجر لوع   نزديك ط  .من ديگر خوابم نبرد   
بـراى  و   دكتـر آزمايـشگاه آمـد        .مقدارى از كارهايم را انجام دادم و كمـى خوابيـدم          

 سـرگردانى كنگـره عـالى       ،هـا   در گـزارش   .از عفـت خـون گرفـت       ،آزمايش مجـدد  
 .نمايد جلب توجه مىگيرى  شوروى در تصميم

دكتــر .  آمدنــد، جمعــى از كــادر پزشــكى كــه بــراى حجــاج بــه مكــه رفتــه بودنــد
 گزارش داد و من هم صحبتى كوتـاه         ]رييس هيات پزشكي حج   [،  صدر]الدين  شهاب[

 1.نمودم
ى و  يقـضا علـوم تربيتـي و       راجع به مدرسه عالى      . آمد ]يزدي[وافى] ابوالقاسم[آقاى  

اسالمى قـم توضـيح داد و بـراى امـور بودجـه و اجـازه         مدرسه تربيت مدرس معارف     
ل ي راجـع بـه يـزد و مـسا         .نامه استمداد كـرد كـه كمـك كـردم         رسمى و اصالح اساس   

 .اجتماعى هم نظراتى داد
. براى خريد چاپخانه روزنامه رسـالت ارز خواسـت        و  آذرى قمى آمد    ]احمد[آقاى  

] عبـاس [دكتر .  قم انتقاد نموداستمداد كرد و از فرماندار   هم  براى نيازهاى عمرانى قم     
امــور عمــران  در خــصوصو بــراى تبرئــه مهنــدس مــصطفى هاشــمى و شــيبانى آمــد 

 .  استمداد نمود ، اختالف دارند تهران با شهردارى كهناصر خسرو] خيابان[
 و ]ريـيس بانـك مركـزي   [با دكتر عادلى. بيبى براى امور جارى آمد  ح]حسن[دكتر  

 براى تأمين نيازهاى مالى ساخت انبوه       ،]و شهرسازي وزير مسكن   [،  مهندس كازرونى 
 . با هم ناهار خورديم،ها آمدند ظهر بچه .مسكن تلفنى مذاكره كردم

عصر دكتر قدس براى معاينه عفت آمد و نظر داد در اثر سرماخوردگى و دردهاى               
 ولـى   ،ق نيـست  يـ انـد و كـسالت عم        تحت تـأثير قـرار گرفتـه       ها   احتماالً كليه  ،عضالنى

 . ها ادامه خواهد داشت يشآزما
                                                 

حج به عنوان «: درداني از زحمات اعضاي هيات پزشكي جمهوري اسالمي در مراسم حج گفتآقاي هاشمي با ق - 1
يك تكليف سياسي عبادي است و طبعاً بايد مسايل سياسي دنياي اسالم از جمله سلطه آمريكا و معضل فلسطين مطرح 

 شود و حجاج ايراني از اميدوارم مناسك حج در سال هاي آينده نيز با متانت و شكوه هرچه بيشتري برگزار. شود
، دفتر نشر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد رجوع ».اهداف خون شهدا پاسداري كنند

 .1392معارف انقالب، 
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ام كـسل      روحيه ،كه يكسره در دفترم مانده بودم     بود   چند روز    .ميمنزل آمد به  عصر  
مانده چند روز گذشته     عقب كمى در استخر شنا كردم و خاطرات      . استشده  و خسته   
اين روزها به خاطر فشردگي كارها، وقـت كمتـري صـرف نوشـتن خـاطره        . را نوشتم 

بـراى   زاده  ملـك ]رضـا [آخـر شـب دكتـر       . نويـسم    مختـصر مـي    كنم و خاطرات را     مي
 . عيادت عفت آمد و دارو آورد

   
 1991 سپتامبر  6                        1412 صفر 26       | شهريور  15جمعه 

  
عفت بسترى اسـت و بعـضى از   . جمعه به دانشگاه تهران رفتم براى نماز.در منزل بودم  

وزير كشور تلفنى اطـالع داد كـه     ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [. آيند  بستگان براى عيادت مى   
پاكسازى شده و جمعـى از اشـرار        زاهدان،  منطقه كوهستانى آلوده به اشرار در غرب        

 . گفتم مأموران را تشويق كند؛اند بازداشت شده
سـيمان  فـارس،   تلفنى گفتم بـراى كـيش از جنـوب خلـيج     ،ميرزاده]حميد[به آقاى   

 . عمرانى آنجا فشار بر مصالح داخلى كشور نياوردوارد كنند كه كارهاى
 دستگيرى گروهى در تركيه به اتهام جعل گذرنامـه تركيـه            ،هاى امروز   در گزارش  

و وجود يك ايرانى در بين آنها جلب توجه         اند،    بختيار را ترور كرده   براى كسانى كه    
اعتــراف رســمى ســران شــوروى بــه شكــست كمونيــسم و تــراژدى بــودن  . كنــد مــى
 . از اخبار مهم امروز است نيزاركسيسم براى شوروىم

     
 1991 سپتامبر  7                            1412 صفر 27     | شهريور    16شنبه 

 
مديران وزارت نيـرو   . به دفترم رسيدمساعت هشت و نيم   . حال عفت كمى بهتر است     

 را توضيح دادند و نيازهـا را        برنامه توليد برق  . و بانك مركزى و سازمان برنامه آمدند      
 .ساله عمل شود  قرار شد طبق برنامه پنج.گفتند

گزارش استان را داد و از مشكل حمل غالت خريـدارى شـده             .  آمد فارساستاندار  
و كمى انبار به خاطر بـاال رفـتن محـصول و خريـد گفـت و صـادرات و مبـادالت بـا                        
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شمى گلپايگانى بـراى دسـتور      آقاى ها  . را رو به توسعه معرفي كرد      كشورهاى جنوب 
 .آمد شوراى عالى انقالب فرهنگى

گــزارش ســفر بــه ژنــو و مالقــات بــا . حكــيم و بــرادرش آمدنــد]محمــدباقر[آقــاى 
 .المللى را دادند و اظهار خوشحالى نمودنـد          و مقامات ديگر بين    ]سازمان ملل [دبيركل

 نگرانـى   اهشبراى ك  ها را   كه اين گونه مالقات   اجازه خواستند   اظهار تمايل كردند و     
از نرسيدن سپاه و وزارت كشور      . توسعه دهند  ،موجود از راديكال بودن شيعيان عراق     

كـوثرى بـراى ذكـر مـصبيت        ]محمد[عصرآقاى   .ها شكايت دارند    به مشكالت عراقى  
 .آمد براى من و جمعى از محافظان و كاركنان دفتر

نامـه  . ان سـعودى آمـد    وزير فرهنگ و آموزش عربـست     ،  ]آقاي عبدالعزيز الخويطر  [ 
در اين   1. فلسطين و امنيت منطقه بود     ة در جواب نامه من را آورد كه دربار        ،ملك فهد 

صـورت   متقابالً از من براى سفر به عربستان دعوت    ،مضمن اعالن پذيرش دعوت   نامه،  
دربار،ش بودهى كه همراخاتم]سيدمحمد[با آقاى . پذيرفتمگرفت كه   كه ي  فيلمة 

 
 

                                                 
 منظور به را مثبتى هاى گام ايران اسالمى جمهورى كه ىيآنجا از«:  آقاي هاشمي در نامه خود چنين نوشته بود- 1

 روند است، گرديده نمودار كامال آن نتايج و آثار و برداشته منطقه كشورهاى با خود مناسبات سعهتو و روابط تحكيم
 دوجانبه، روابط آينده به دلگرمى و خوشوقتى موجب ما جوار هم و مسلمان كشور دو فيمابين مناسبات رشد به رو

 شده فراهم اقتصادى هاى همكاري توسعه اىبر شرايط كه اكنون.باشد مى اسالمى و المللى بين و اى منطقه هاى همكاري
 گوناگون ابعاد در كشور دو اقتصادى توان زيرا. شود برداشته سريعى و مؤثر هاى گام زمينه اين در رود مى انتظار ،است
 خواهد اسالم جهان و منطقه كشورهاى اقتصادى رونق و شكوفايى در بسزايى تأثير ها، همكاري اين تحقق صورت در

 يسير عنوان هب كه اسالمى جمهورى دارايى و اقتصاد وزير نوربخش محسن دكتر آقاى جناب به رو ينا از.داشت
 نظرات نقطه از را جنابعالى تا شد داده مأموريت است، شده برگزيده جانبه دو هاى همكاري مشترك كميسيون
 از كشور دو اهتمام مورد ليمسا و اقتصادى دوجانبه همكارى ابواب بازگشايى لزوم پيرامون ،ايران اسالمى جمهورى

 روابط تنظيم جهت مشترك كميسيون تشكيل موجود، موانع رفع و بانكى و تجارى مبادالت توسعه و تقويت قبيل
 و خدمات و صنعت كشاورزى، هاى بخش در مشترك گذارى سرمايه جهت مناسب زمينه ايجاد و بازرگانى و اقتصادى
، دفتر »1370سال  هاي پيامرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».نمايند اهآگ كشور دو اتباع آمد و رفت تسهيل

 .1392نشر معارف انقالب، 
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 تهيه شده و مراعـات عـدالت در تقـسيم امكانـات             1» ازدواج آرزويدر  «نام   هاخيراً ب 
هـا بـراى      اخت ارز در هتل   بين جرايد كه اخيراً شكايت شده و جلوگيرى از اجبار پرد          

 . حال عفت بهتر از صبح است. عصر به خانه آمدم. تذكر دادم خارجىهمانان يم
  هـا در خلـيج فـارس      مين  كردن غول جمع ها كه مش    دكتر روحانى تلفنى گفت ژاپنى    

هـاى   بـا آب   هاى همجوار  البكر در آب  ] اسكله[ مقدارى مين نزديك     اند   گفته ،ندهست
 دارد؛ احتيـاج بـه كمـك و دخالـت آمريكـا             ،ايران است كه اگر بخواهند جمع كنند      

   .ها صحبت شود  گفتم با ارتشى.اند اجازه خواسته
   

 1991 سپتامبر  8                       1412 صفر 28       |   شهريور 17يكشنبه 
 
 »طـرح اوج  «از   و   رفـتم   صبح به پايگاه يكم شـكارى در مهرآبـاد         ساعت هشت و نيم    

                                                 
، نوشته فريدون جيراني و كارگرداني اصغر هاشمي، با بازي بيژن امكانيان و كمند »در آرزوي ازدواج «- 1

در اين فيلم، مشكالت اقتصادي . كرد ايت مياميرسليماني، فيلم اجتماعي تلخي بود كه داستان ازدواج دو جوان را رو
 . ناهيد نتواند با جهانگير ازدواج كند و به اجبار به عقد يك جوان پولدار سبك عقل در مي آيدمي شود، جامعه باعث 
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سـازى     كپـى  5-اف هواپيماى جنگى      ،ىيسنا] مهدي[به ابتكار مهندس    . بازديد كردم 
موتـور و   د و   سـازن   را مـي  دماغـه   و   و بدنـه     هـا    بـالن  .انـد   پيشرفت خوبى كرده  . شود  مى
يك هواپيماى آمـاده     .ها بازديد كردم    از تمام كارگاه  . خرند  ل الكترونيك را مى   يوسا

بازديـد  هـم   از طرح ساخت هواپيماى جت آموزشى از فـايبرگالس          . شده پرواز كرد  
پـرواز  بـه   ،مـاه سـال جـارى    را در بهمـن   بنـا دارنـد اولـين فرونـد      . جالب است  ؛كردم

 جالـب   ؛ بازديد كـردم    هاگ]سيستم ضدهوايي [فاكردن   از مدرنيزه و خودك    .درآورند
 .كنند روز مى هسازند و ساده و ب قطعات را مى.  بود

دهنده در هواپيمـا در بخـش       پـى هـشدار    از طـرح كُ    ، و ناهار و استراحت    نمازبعد از   
-افورهال هواپيماهاى جنگـى       هاى اُ   سپس آشيانه . بازديدكرديمجنگ الكترونيك   

 ى زيـاد ارزى   يجـو   ند و مدعى صرفه   ا   خيلى راضي  را ديديم؛ ها   و بوئينگ  5-اف و      4
  .هستند

ايـم و از عـراق         ساخت شـوروى كـه اخيـراً خريـده         29از هواپيماهاى جنگى ميگ     
هر .  بازديد كرديم  ، خريدارى شده و آمده از عراق      24آمده و نيز هواپيماهاى سوخو      

خيلـى  . مـراه مـن بـود     مهـدى هـم ه    .  غروب به خانه رسـيدم     .دو پرواز نمايشى كردند   
 .  كردممقدارى در استخر شنا براى رفع خستگى. خسته بودم

   
 1991 سپتامبر  9                      1412 صفر 29      | شهريور   18 دوشنبه 

  
 ]دولتـي [اى بـا تلويزيـون      مـصاحبه  ،جمهورى پاكستان بـه ايـران      يسيبه مناسبت سفر ر   

 تـذكراتى راجـع     . براى امور منطقه استمداد كرد      و س آمد فارنماينده   .پاكستان نمودم 
 . دادها  افراطي در جهت منزوى كردن ،ل جارى كشوريبه مسا

 از استاندار و وزارت كـشور انتقـاد         .نماينده ياسوج آمد  ،  ]سيدنورمحمد محموديان [
هاى هيأت بانك جهانى گفت و        در مورد بررسى  و  خزاعى آمد   ]محمد[ آقاى   .داشت
 ،انـد  ساعته تلويزيون كـه در آمريكـا دايـر كـرده           براى برنامه يك   .ستمثبت دان آن را   

 .كمك خواست
گـذارى و كنتـرل بـود كـه           قيمـت  ة بحث دربـار   .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
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بعـد از جلـسه     . ها تصويب شد     عوارض يك درصد صنايع براى شهردارى      .ناتمام ماند 
 بـراى دادن مالقـات بـه     و آمـد ]وزير پست و تلگراف و تلفـن [، غرضى]محمد[آقاى  

نتيجـه  و   آمـد    ]وزيـر نفـت   [،   آقـازاده  ]غالمرضا [ آقاى .ش اصرار كرد  ا  همتاى آلماني 
 جمعى از بـستگان بـه عيـادت عفـت           .به خانه آمدم   .ها را گفت    مذاكراتش با راديكال  

 .  حالش بهتر است؛آمده بودند
 

 1991 سپتامبر  10                   1412 صفر 30     | شهريور    19شنبه   سه 
 
.  مقيم ايـران را داد  يها   نيازهاى عراقى  تامين گزارش عملكرد    ،ساداتيان]جمال[آقاى   

 ديروز از عدم    ،]رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق     [،  حكيم] محمدباقر[آقاى  
گـزارش امـور    وآمـد   ]وزيـر كـشور   [،  نـورى ]عبداهللا[آقاى  .ه بود  گله كرد  تامين نيازها 

ند  هست  حدود هفتاد هزار نفر    ،هاى عراقى در ايران      گفت باقيمانده آواره   .كشور را داد  
آالت  ميليارد تومـان از ماشـين       حدود يك  ،گفت همچنين   .شوند  كه به تدريج كم مى    

  اسـت؛   توسط وزارت كـشور خريـده شـده        ،عراقى كه توسط آوارگان به ايران آمده      
ر وزارت  دكمك بـه نيازمنـدان كـا      راجع به انتخابات و     . اند  گردان از من گرفته    تنخواه

 . كشور استمداد كرد
 خوابگـاه تخليـه شـده       ة دربـار  ، و رهبرى  ]رييس قوه قضاييه  ]  ،  يزدى]محمد[با آقاى   

 ]مشاور بين الملـل ريـيس جمهـور       [،  عيرىم]عليرضا[آقاى   .دانشجويان صحبت كردم  
نظمـى     و از بى    گزارش سفر به آفريقا براى ابالغ پيام من در مورد فلسطين را داد             .آمد

 .ليبى گفت] رودخانه بزرگ مصنوعي[=  »نهرالصناعى«در مراسم جشن افتتاح 
شان كـردم كـه تنـدروى        نصيحت. هيأت مديره روزنامه كاروكارگر آمدند    اعضاي  

گـزارش  و آمـد  ]نماينده دايم ايران در سازمان ملـل      [،  خرازى]سيدكمال[آقاى  . نكنند
ــل  ــا دبيرك ــذاكره ب ــل [م ــازمان مل ــك و ]س ــه آزادي كم ــان ب ــا و  گروگ ــراي [ه اج

 . را داد]598[نامهعقط]كامل
 يمن و غنـا را   ، گزارش سفر به الجزاير    . آمد ]وزير امور خارجه  [،  عصر دكتر واليتى  

 ؛ش كـردم  ا   منَـع  ، براى شـركت در مراسـم گـرفتن مـدال صـلح            ، از رفتن به ايتاليا    .داد
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 . ها ها و مصري يي به خاطر حضور آمريكا،براساس نظر رهبرى
 در دفتـرم  نُـه شـب  تا سـاعت  .شوراى عالى انقالب فرهنگى شركت كردمجلسه  در  

رسـيدگي   وعده   ؛ شكايت كرد  اداري  آقاى رحمتى از حكم ديوان عدالت     . كار كردم 
 . دادم

 
 1991 سپتامبر  11          1412االول   ربيع1       | شهريور  20 چهارشنبه 

 
وزير ارتباطات آلمـان    ،  ]دكتر شوارتز شيلينگ  [با  .  كارها انجام شد   ده صبح تا ساعت    

 .هـا مـذاكره شـد       براي توسعه همكـاري   .  از وضع آلمان شرقى پرسيدم     .مالقات داشتم 
 گفت بنا دارد بـا كمـك        . پيشنماز مسجد امام آمد    ،خوانسارى]سيدمحمدباقر[اهللا    آيت

 و   بـراى جـواز و زمـين       . يك بيمارستان مخصوص روحانيت تأسيس كننـد       ،رافراد خي 
 .مصالح و تجهيزات كمك خواست

. آمدنـد   مالقـات  بـه  دبيركـل سـازمان ملـل و همراهـان       ،]آقاي خاوير پرز دكوييار   [
 ةدربـار . مقدارى در جلسه رسمى علنى و مقدارى در جلسه خصوصى مذاكره كرديم       

 ،در جلسه خصوصى  . ها صحبت شد    گروگانكمك به آزادي     و   598نامه  عاجراى قط 
 .كتبر نظر خواهد داداُماه ارد عراق مسئول جنگ است و تا روشن كرد كه عقيده د

براى تأسـيس   و  آمد  ]مديركل محيط زيست استان كرمان    [رضا هاشميان آقاي  عصر  
 حراسـت و    دربـارة  ،دولـت هيـات    در جلـسه     .دانشكده محيط زيـست اسـتمداد كـرد       

 .هاى اعضاى دولت بحث بود  و وفا به وعدهها بررسى وعده
ل ي آينده شـوروى و مـسا      ة دربار . و همراهان مهمانم بودند    ملل سازمان   شام دبيركل 

يل جمعـى  ي سر ميز شام به او خبر دادند كه اسـرا  . مذاكرات غير رسمى داشتيم    ،متفرقه
 ، قـرار شـد بـراى ادامـه        . خيلـى خوشـحال شـد       اسـت؛  از زندانيان لبنانى را آزاد كرده     

 .اى بود انه جلسه دوست؛ها پيگيرى شود ها و لبنانى آزادسازى گروگان
شـب بـا     در ضـيافت شـام،        به خاطر اسـتفاده از غـذاهاى چـرب         .شب به خانه آمدم   

 . احتى خوابيدمنار
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 1991 سپتامبر  12               1412االول   ربيع2    |   شهريور 21شنبه  پنج
  

رهاى عقب مانـده را     كا.  شب هم غذاى سبك خوردم     .صبحانه و ناهار نخوردم   امروز  
ــام دادم ــيم صــبح، .انج ــاعت ده و ن ــحاق  س ــالم اس ــاى غ ــتقبال از آق ــراى اس ــان  ب  ،خ

 . به فرودگـاه رفتـيم     ، با چند وزير آمده است     ،جمهور پاكستان كه به دعوت من      يسير
ــا    مراســم رژه نيروهــاى مــسلح و تــشريفات و مــصاحبه هنگــام ورود و همراهــى او ت

 . انجام شداقامتگاه سعدآباد
 كـشور   ايـن هـاى شـيعه و سـنى در            اوضـاع پاكـستان و درگيـرى       ة بين راه دربـار    در

 ؛ پيشنهاد جلسه سه جانبه با حضور دبيركل سـازمان ملـل را نپـذيرفت              .مذاكره كرديم 
 .  در شام امشب دعوت شودجلسه،قرار شد به جاى . يار خواسته استيدكو

 حـدود دو سـاعت      . براى مذاكرات رسمى به دفتـرم آمـد        چهار و ربع،  عصر ساعت   
المللى و تقريباً در همه موارد تفـاهم و           اى و بين     مسايل منطقه  در مورد . مذاكره داشتيم 
 .ى مأمور پيگيرى پيشنهادها شدنديها كميته. اتحاد نظر بود

 . پيام سـلطان قـابوس را آورد      .خارجه عمان آمد  امور وزير   ،بن علوى ]يوسف[آقاى  
 مخـصوصاً قطـر و بحـرين اظهـار           فارس، جاز اختالفات اعضاى شوراى همكارى خلي     

 و خبـر داد كـه نيروهـاى         خوانـد وضع كويت را نابسامان و فاقد انضباط        . نگرانى كرد 
ــى  ــه زودى م ــصر و ســوريه ب ــپ خودشــان را  م ــد و تي ــان   رون ــه عم ــه زودى ب ــم ب ه

دارد كه نظر من غير       كه آمريكا هم نيروهايش را نگه نمى      است  گردانند و معتقد      برمى
دهد در شمال خليج فارس و   گفتم كه به احتمال قوى آمريكا ترجيح مى        .ستاز اين ا  

مـان را بـا       خواسـت روابـط    . پايگاه نظامى داشته باشـد     ،نزديك مرزهاى ايران و عراق    
هـا بـاالخره از كويـت انتقـام           گفت كه شورا معتقد اسـت عراقـى       . خشيمبمصر بهبود ب  

  . با ايران همكارى بيشتر بنمايندند كه هستمند عالقه.  ولى نگرانند،خواهند گرفت
خارجـه  امور ضيافت شـام در مركـز مطالعـات وزارت           ،همانان پاكستانى يبه افتخار م  

قبـل از    .ما  هدعـوت كـرد   هـم    دبيركل سازمان ملل و سران مجاهـدين افغـانى را            .دادم
از مــذاكرات امــروز  .اى بــا حــضور دبيركــل بــود  مــذاكرات كوتــاه ســه جانبــه،شــام

هم ،عصرشان اين . ها راضى بودند ها و هم افغانى با پاكستاني   به خاطر تهيه زمينه 
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 كارنامه و خاطرات          
 312  1370   هاشمي رفسنجاني              

 .ميا آميز به توافق رسيده  حل مسالمتاي بر.اند  خيلى از ما ممنون،توافق
  در پاكـستان بـه جـز عـده معـدودى همـين فكـر را قبـول                ، گفت خان  اسحاقآقاي   

نـزديكش  و دسـتياران    ] جمهـور افغانـستان     ريـيس [نجيبدبيركل قبول دارد كه     . دارند
 با پشتوانه محكم و  ،معتقد است به خاطر داشتن حمايت ايران و پاكستان        نبايد باشند و    

خـرازى  ]سـيدكمال [آقـاى   . مـذاكره خواهـد كـرد     سعودي  از موضع قوى با عربستان      
 . داده اسـت   598در اجـراى قطعنامـه        گفت دبيركل قـول همكـارى بهتـرى بـا ايـران             

 سـخنگوى حـزب     ،مرتـضوى ] اهللا  سـيدرحمت [دبيركل از شخـصيت و متانـت آقـاى          
 .  و رهبر مجاهدان شيعه افغانستان تعريف كرد و او را ستود اسالميوحدت

 
 1991 سپتامبر  13                1412االول   ربيع3       |   شهريور 22جمعه 

 
 تلفنـى   ،]معاون آسيا و اقيانوسـيه وزارت امـور خارجـه         [،  بروجردى]عالءالدين[آقاى   

ك از خاك ايـران     .ك.خارجه تركيه با احضار سفير به استفاده پ       امورگفت وزارت   
 . گفتم مقابله به مثل كنند؛اند ها داده اعتراض كرده و خبر را به رسانه

عـصر بـه    تـا    .آمـد   براى كارهاى بازرسى و دادن گزارش و سئوال        ]هاشمي[محسن
ماجراى قـزوين و    . عليخانى آمد ]شيخ قدرت [شب آقاى    .استراحت و مطالعه گذشت   

توصـيه  . ناراضـي اسـت  اختالفات را توضيح داد و از برخورد دفتـر رهبـرى بـا مـاجرا        
 . كردم كه كوتاه بيايند و به درگيرى خاتمه بدهند

  
 1991 سپتامبر  14                 1412االول   ربيع4      | شهريور   23 شنبه  
 
شـهردار  ،  ]آقـاي غالمحـسين كرباسـچي      [.با احساس سرماخوردگى بـه دفتـرم رفـتم         

از فشار تبليغـاتى كـه عليـه او ايجـاد شـده شـكايت و بـراى مقابلـه بـا آن                       . تهران آمد 
 گفـتم ايـن وضـع بـه         . توصيه به صبر و مقاومت و مدارا با مردم نمـودم           ؛استمداد كرد 

 . ستانه انتخابات استخاطر قرار گرفتن در آ
 گزارش سفر به مـشهد و مـذاكره    .آمد]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  آقاى ميرزاده 
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هـاى خـوب و        براى تصفيه مطالبات از دولـت را داد و از طـرح             رضوي قدس با آستان 
 راجع به برنامـه برگـزارى سـمينار         .تقوى آمد ]سيدرضا[آقاى  . موفق آنجا تمجيد كرد   

هاى مزاحم تبليغات     اندازى جريان تبليغاتى در مقابل جريان       اهائمه جمعه و ضرورت ر    
 .گفت و پيشنهاد تشكيل حزب را داشت

هـا    گروگـان كمك بـه آزادي     ل  ي براى مسا  ]وزير امور خارجه  [،  عصر دكتر واليتى  
آمد و خبر تصميم هيأت     ]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى]حسين[ آقاى   .در لبنان آمد  

االجـرا    در خـصوص الزم    ،حبيبـى ]حسن[اظهارات دكتر   ه با    براى مقابل  ،يسه مجلس ير
را داد و خواسـتار     ] نظارت استـصوابي  [=  99بودن نظر شوراى نگهبان در تفسير اصل        

 1.عالج شد كه عالج كردم
 بـراى حـضور در      ، قبل از تمـام شـدن جلـسه        .شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت     

مـذاكرات  . اى رفـتم     خامنـه  اهللا  يـت آ دفتـر  ،بهجمهور پاكستان با رهبرى    يسيمالقات ر 
 اقامتگـاه  به. كارها را انجام دادم هشت شب   به دفترم برگشتم و تا ساعت       . دوستانه بود 

 مـذاكرات گرمـى     .شام خصوصى با هيـأت پاكـستانى صـرف كـرديم          . سعدآباد رفتم 
 قـرار شـد حـضور       .توافق كرديم افغانستان   شيوه برگزارى انتخابات در      ةدربار. داشتيم
. مان همكـارى كننـد    قرار شد صنايع دريايىهمچنين. يكا در مذاكرات را نپذيريم   آمر

 . بعد از شام به خانه آمدم
 
   

                                                 
 ، رياست جمهوري،شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري«:  قانون اساسيصل نود و نهم ا- 1

   هيأت يسي ر22/2/1370تاريخ  در ». عمومي و همه پرسي را بر عهده دارديالمي و مراجعه به آرامجلس شوراي اس
   از امور مهمه  امر انتخابات  اينكه نظر به«:  از شوراي نگهبان استفسار كرد، بر انتخابات  نگهبان  شوراي  نظارت مركزي

   شركت  در انتخابات  نحو چشمگيري  به  اخذ رأي هاي وره د  در تمام  با رشد انقالبي  اسالمي  و امت كشور است
   نظارت  امر مستلزم  بماند و اين  محفوظ  چنان  هم  مردم  حضور آزادانه  شود كه  عمل  نحوي بعد نيز بايد به اند و من نموده
 و ا اجر  در كيفيت  خصوص  گردد و در اين  معمول  كامل طرفي  بي  رعايت  جهات  تا در تمام  است  نگهبان شوراي
 را در مورد   محترم  شوراي  آن  استدعا دارد نظر تفسيري  مراتب  بنا به،گردد  مي  مطرح  تداخل  شائبة  گاهي نظارت
   قانون99   مذكور در اصل نظارت«: پاسخ شوراي نگهبان چنين بود» . فرمايند  اعالم  اساسي قانون  99   اصل مدلول
 ».شود  كانديداها مي  تأييد و رد صالحيت  از جمله  انتخابات  اجرايي  مراحل  تمام  و شامل  است ي استصواب ،اساسي
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 1991 سپتامبر  15              1412االول   ربيع5       |   شهريور24 يكشنبه 
 
غالم اسـحاق خـان بـراى دور         آقاي   . كارها را انجام دادم    هشت و نيم صبح   تا ساعت    

ــسيون. آمــد ذاكراتدوم مــ ــوط كمي ــد ،هــاى مرب  ســپس . گــزارش توافقــات را دادن
 .در حضور ما  امضا شد      ،تجارى و امنيتى  ،  اقتصادى،   فنى ،ها در ابعاد سياسى     توافقنامه

 .كنم سكن مصرف مىدارم و مسرماخوردگي 
بـين راه     در . به فرودگاه رفتيم خان  آقاي اسحاق عصر به سعدآباد رفتم و از آنجا با         

اى انجـام     در پـاويون مـصاحبه     .كـردم  ل پاكـستان  يئواالت زيادى از او دربـاره مـسا       س
 .اند و خوب برگـزار شـد        در مجموع راضى  .  و با تشريفات رسمى بدرقه شدند      1داديم

 .پذيرفتمبراي سفر به پاكستان دعوت او را 
داد گزارش سفر به قطر بـراى قـرار       .  آمد ]وزير نيرو [،  آقاى زنگنه . به دفترم برگشتم  

گوينـد آمريكـا       مـى  .العـرب برسـاند     ه  تركيه هم بنا دارد لوله آب به جزيـر        . آب را داد  
د از لحاظ اقتصادى با ايران رقابت       ن ولى بعيد است بتوان    ،اصرار داد كه اعراب بپذيرند    

رود بـه يـزد را داد كـه هنـوز در مرحلـه                گزارش انتقـال آب از زاينـده        همچنين .كنند
 .مطالعه است
 قبل از ختم جلسه به دفترم آمدم و تـا سـاعت             .دولت شركت كردم  يات  هدر جلسه   

هـا و      نتايج سفر پاكستانى   ةدربار. اى بودم    خامنه اهللا  يتآ شب مهمان    .كار كردم هشت  
 .ل قزوين و سپاه مذاكره كرديميل جارى و مساييار و مسائدكو

 
 
 

                                                 
جمهور پاكستان، نتايج مذاكرات با مقامات ايران را بسيار مثبت و سازنده خواند و  خان، رييس  غالم اسحاقآقاي - 1

. ن نوازي سنتي ايراني ها، هرگز احساس غربت نكرده ايمدر طول اقامت اينجانب و هيات همراه، به دليل ميهما« : گفت
ما تقريباً در همه زمينه هاي مورد عالقه دو كشور به گفت و گو نشستيم و هيچ مانعي بر سر تفاهم دو كشور نبوده 

 افكار اميدواريم با تبادل« : آقاي هاشمي نيز با تشكر متقابل، از مذاكرات انجام شده ابراز رضايت كرد و گفت» .است
 »و همكاري هاي بيشتر ونيز با پيگيري هاي بعدي، توافقات به عمل آمده در اين سفر به مرحله اجرا برسد
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 1991 سپتامبر  16           1412االول   ربيع6      |   شهريور 25دوشنبه     
  

 در اجتماع فرمانـدهان      و رفتم] پاسداران انقالب اسالمي  [از خانه يكسره به مركز سپاه       
 بـراى   ، زنجان و بهـار همـدان      ،نمايندگان اصفهان .  به دفترم رفتم   1.سپاه صحبت كردم  

 در  .خارجه لبنان آمد  اموروزير  ،  ]آقاي فارِس بويز  [. آمدند ل حوزه انتخابيه خود   يمسا
ــان و اســترمــورد  ــارچگى لبن نامــه . يل صــحبت شــدياد جنــوب از اشــغال اســراديكپ

 . است را آوردهشانجمهور يسير
 نوعى كنترل بر توزيع و نحـوه توزيـع         .شوراى اقتصاد شركت كردم   جلسه  عصر در   

 .فائزه از نوق آمـده بـود      . شب به خانه آمدم   . هفت هزار كاميون وارداتى تصويب شد     
 مان  گفت مايل نيستند از روستاي . را خوب توصيف كرد]والده[، بى حال حاجيه بى

                                                 
 براى كشورمان سازنده و باعث هوشيارى ،گذشته و امروز و آينده نگاهى به«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 سپاه، ارتش، بسيج و ساير افراد كشور كه به ، مسلح كشورهفته دفاع مقدس براى نيروهاى .و دقت بيشتر خواهد شد
شاءاللّه امسال ما هفته دفاع را با توجه به  انگيز و سازنده است و ان  خاطره،اند نحوى در اين دفاع مقدس شريك بوده

 مناسبى را براى  زمان،شرايط منطقه و دنيا .ترى برگزار خواهيم كرد نحو شايسته  به،شرايطى كه در دنيا شاهد آن هستيم
 نكات و دقايق ،بخش مقام معظم رهبرى ها و آمادگى فراهم آورده است و خوشبختانه در پيام روح ارزيابى بررسى

ايم اما دفاع همچنان باقى  ما جنگ را در يك مرحله پشت سر گذاشته .اى بود كه براى ما راهنماى خوبى است آموزنده
شت و ما بايد عوامل بروز جنگ و عوامل دفاع در كشور را بررسى و تحليل است و دفاع از كشور استمرار خواهد دا

 ،انگيز سربازان اسالم سال دفاع حماسه هشت .جانبه حوادث اين دوره را مورد بررسى قرار دهيم طور همه كنيم و به
رود و با وجود  ار مىشم ههاى دنيا ب انگيز جنگ  از نقاط اعجاباًال استكبار را عاجز كرده بود و انصاف عماًواقع

 بايد شرايط قبول پذيرش ،هاى نبرد و داشتن تداركات و ابزار كافى نظامى هاى سربازان اسالم در جبهه رشادت
علت اين امر در اين مقطع و نقطه عطفى كه در تاريخ جنگ  .مان را مورد بررسى قرار داد بس از سوى امام راحل آتش

داده شد و امام دستور ) ره(حضور حضرت امام  ز سوى مسئوالن و دولت به گزارش اقتصادى بود كه ا،بوجود آمد
 به هيچوجه مشكل ضعف نيروى ،براى من روشن است كه ما از آغاز تا آخر .بينى صادر كردند صريح خود را با روشن

فرمان تاريخى اى بود و همزمان با   و اميدواركنندهبانسانى نداشتيم و صنايع نظامى ما نسبت به سابق در وضع خو
حضور وسيع نيروهاى دريايى  .شدند نيروهاى مردمى از شرق و غرب و شمال و جنوب راهى جبهه مى، حضرت امام

فارس است و  دانستند كه نقطه تنفس ما خليج  حركتى تصادفى نبود و آنها مى،فارس هاى بزرگ در خليج قدرت
 ».ما باز بگذارند و دست ما را براى مقابله به مثل ببندند هشان اين بود كه دست عراق را براى آسيب رساندن ب سياست
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع
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 .بيرون بيايند
  
 1991 سپتامبر  17              1412االول   ربيع7      | شهريور   26شنبه  سه

 
 در جمع ائمه جمعه سراسـر كـشور          و  حسينيه امام خمينى رفتم    ساعت هشت و ربع، به    

فرمانـدهان   .ه دادم يـ  تحليلى از اوضاع سياسى و اقتصادى كـشور ارا         1.سخنرانى كردم 
 گــزارش تــشكيالت و اهــداف نيــرو را دادنــد و كمــك .نيــروى قــدس ســپاه آمدنــد

 .خواستند
 ]آسـياي ميانـه   [ مسلمان نـشين   يها  ل شوروى و جمهورى   يستاد هماهنگ كننده مسا   

ى همـاهنگى امـور      تـصميماتى بـرا    .سفيرمان گزارشى از وضع آنجا داد     . جلسه داشت 
 .اقتصادى و فرهنگى براى مسلمانان آنجا گرفتيم

پيـشنهاد  ة   دربار ،انتخاباتدر خصوص    . جامعه روحانيت مبارز آمدند    يعصر اعضا 
گيـرى     مـذاكره و تـصميم     ،همكارى كه از سوى مجمع روحانيون مبارز رسيده اسـت         

 شب ائمه  .ه شدل سياسى خارجى مذاكري براى مسا.واليتى آمد]علي اكبر[دكتر . شد
                                                 

يك ميدان آزمايش عظيم تاريخى امروز در اختيار روحانيت است كه بايد «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
 . اگر روحانيت در اين مبارزه شكست بخورد اسالم شكست خورده است؛ آزمايش با موفقيت خارج شوداز عهده اين

 ما معتقديم اسالم حق و صالحيت حاكميت جهان .بود اسالم مكتب و روحانيت از مردم پيروى نتيجه ،انقالب پيروزى
 فسرم و نادىم عنوان به روحانيت . امر تالش كردپس بايد براى تحقق اين. را دارد و بايد زمام امور دنيا را برعهده گيرد

روحانيت به تبع اسالم مسئول جريانات حال و آينده اين كشور اسالمى است . دارد دوش بر را سنگينى مسئوليت اسالم
 از يكى عنوان هب اسالم مكتب  امروز.اى خود را غيرمسئول معرفى كند اين پذيرفته شده نيست گونه هاگر بخواهد ب

ستمر يك  بايد با همت و تالش م.است كرده معطوف خود به را توجهات همه و هشد مطرح دنيا جدى هاى ثبح
 موج عظيمى را در يك هزار و اسالم .ه دهيم و از اين صحنه آزمايش پيروز بيرون بياييميالگوى درست از اسالم ارا

ترين امور  نگرى از ضرورى ه هستيم، لذا آيندراه انداخته است و ما وارث چنين سرمايه عظيمى صد سال قبل بهچهار
 ما بايد مردم .اين اكتفا كنيم  اما نبايد به،توان ظاهر جامعه را حفظ كرد با سركوب فشار و تهديد تا حدودى مى .است

 را ائمه جمعه وظيفه دارند مردم و جوانها .عد از احكام اسالم قانع و مطمئن سازيمها را نسبت به اين ب  جواناًخصوص
طلبد در صورتى كه  اين امر تالش عميق و مستمر فرهنگى را مى. آنها نشان دهند اين باور برسانند و راه درست را به به

، دفتر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».شود  جامعه از اسالم خالى مى،موفق نشويم
 .1392نشر معارف انقالب، 
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 .راضــى و خوشــحال رفتنــد. شــان جــواب دادم بــه ســئواالت. جمعـه مهمــانم بودنــد 
 .دير وقت به خانه رسيدم. مراجعات زيادى داشتند

 
 1991 سپتامبر  18         1412االول   ربيع8      |   شهريور 27 چهارشنبه  
  

 گـزارش داد و     ]وزير معـادن و فلـزات     [،   آقاى محلوجى  .مديران فوالد مباركه آمدند   
 بـراى    و  امام جمعه مشهد آمـد     ،شيرازى]سيد عبداهللا [ آقاى   1.شان كردم  من هم تشويق  

 . حواله مصالح ساختمانى گرفت،خواهد براى محرومان بسازد ى كه مىيها ساختمان
از مواضـع  تـشكر  بـا   نامه او را آورد و      .  پيك ويژه گورباچف آمد    ،ماكفيآقاى پر 

هـا بـه       مدعى بود اتحاد جمهورى    ؛شان استمداد داشت   از ما براى حل مشكالت    ايران،  
 .ماند محفوظ مي ،خاطر نياز آنها به يكديگر و نياز بيشتر آنها به جمهورى روسيه

 ، ضـمن تـشكر از خـدمات دولـت         .آمدنـد ]حوزه علميه قم  [ جامعه مدرسين  ياعضا
تـذكرات و سـئواالتى     اداري  القى، اقتصادى و    ل فرهنگى و اخ   ي انتخابات، مسا  ةدربار
 .ناهار مهمانم بودند. داشتند

                                                 
 براى كشورمان مهندسين و ها تكنسين كارگران، كوشش و تالش از قدردانى ضمن اين سخنراني، ر آقاي هاشمي د- 1

 تأكيد ها زمينه ديگر در كشور وابستگى قطع و كشور صنعتى كامل استقالل بر صنعت اين در خارج به وابستگى قطع
نى زحمت، ثمره تالش خود را از اينكه كاركنان مجتمع فوالد مباركه پس از گذشت يك دوران طوال«:  و گفتكرد
اين . گويم شما تبريك مى مان نيز خوشحال است و من اين توفيق و مقاومت را به  بسيار خوشحالم و ملت،بينند مى

صنعت گام بسيار جدى در خودكفايى صنعتى كشور است و يكى از آرزوهاى همه كسانى كه به جمهورى اسالمى 
اكنون  صنعت فوالد مباركه هم . ما استقالل كامل صنعتى و اقتصادى داشته باشيمايران و اسالم عالقمندند اين است كه

هاى وابستگى را بتدريج قطع كنيم و روى پاى خود  هاى وابستگى را قطع كرده است و ما بايد ديگر رشته يكى از رشته
شده بود و شما عليرغم هاى مناسب بسيارى از صنايع ما متوقف  علت نبود ورق در دوران جنگ تحميلى به .باشيم

اند و  نيروهاى انسانى بسيارى در سايه همين صنعت براى ما ساخته شده . اين كار را به نتيجه رسانديد،ها تمامى سختى
 ةتواند نويدبخش آيند اين نيروها سرمايه كار ماست و نيروهايى كه مولد، سازنده و تقويت كننده كشور است و مى

توانيم با همين شيوه به تدريج خود را از  واند تجربه خوبى براى مجريان ما باشد و ما مىت اين صنعت مى .بهترى باشد
، دفتر نشر معارف »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».ها نجات دهيم وابستگى
 .1392انقالب، 
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 بـه كاركنـان     كار   پرداخت اضافه  ة دربار .دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
، شب دكتـر واليتـى     .گيرى شد   حل مشكل مسكن تصميم   براي   و طرح ضربتى     دولت

 عـازم سـفر بـه       ،ى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل      برا.  آمد ]وزير امور خارجه  [
 .ل آنجا مشورت كردي براى مسا.نيويورك است

 
 1991 سپتامبر  19           1412االول   ربيع9      |   شهريور 28شنبه  پنج  
  

 برايـشان   .ها آمدنـد    ها و نمايندگان رهبرى در دانشگاه       اساتيد معارف اسالمى دانشگاه   
مجمــع .  و خواســتم جوابگــوى نيازهــاى دانــشجويان باشــند1مفــصل صــحبت كــردم

ها اصالح و      مصوبه مربوط به لزوم وكيل در دادگاه       2.تشخيص مصلحت جلسه داشت   
 .تصويب شد

                                                 
ها و روحانيت داده است كه  دانشگاه ند بهاين نعمت بزرگى است كه خداو«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

اى را در  در گذشته آرزوى دانشجويان مسلمان اين بود كه طلبه .ها حضور رسمى پيدا كنند علماى ما، در دانشگاه
مدارس آموزش عالى ببينند و آرزوى علماى اسالم هم اين بود كه ميدانى باز شود تا بتوانند با نيروى جوان محقق، 

 از سطح يك شغل باالتر است و اين اً قطع،حضور شما در اين مراكز آموزشى .ى را در ميان بگذارندمعارف اسالم
 اسالم نشر براى بايد ،فعلى موقعيت از و است مغتنم بسيار ،آمده پيش وضع .كنيد تكليفى است كه بدان عمل مى

فاده كنيم و اطالعات مورد نياز آنها را با اند و ما بايد از اين روحيه است  طالب تحقيق، دانشجويان. كنيم استفاده
 با . دهيمايهراآنها   به،اندازه كافى هم موجود است اوى، تفسير، كالم و ساير منابع كه بهتگيرى از متون اسالمى، ف بهره

هاى اقتصادى،   معارف اسالمى بايد امروز سياست.است شده بيشتر دينى مبلغين مشكالت ،انقالب از بعد تجربيات
 اين امر .ترى وارد كار شود  اصول ادارى را پاسخگو باشد و در ميدان عمل وسيع وتماعى، روابط خارجى، عدالتاج

 و جوانان افكار كردن بارور براى مناسب محيطى ،ها دانشگاه .تر كرده است وظيفه استادان معارف اسالمى را سخت
اين جوانان در جستجوى . يد هست  طرف،اند حقيق پوشيدهطور مستقيم با افرادى كه لباس ت ه شما ب.است عقايد تنوير

 آقاى» .شما وظيفه هدايت و راهنمايى آنان را برعهده داريد. عنوان ودايع الهى در اختيار شما هستند حقيقت هستند و به
  شما به«:  داشت اظهار و دانست ها دانشگاه اسالمى معارف استادان اصلى وظايف از را مستمر مطالعه و تحقيق ،هاشمى

ها بايد اوقات زيادى براى مطالعه شما در نظر بگيرند و  مسئولين دانشگاه .هاى قبلى خود اكتفا نكنيد استفاده از اندوخته
، دفتر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».هاى فراوانى در اختيار شما قرار دهند كتاب

 .1392نشر معارف انقالب، 

نيز .  آقاي هاشمي، عالوه بر رياست جمهوري، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را عهده دار بود- 2
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هـا و      گزارش سفر به كره شمالى و توافق       .زير دفاع آمد  ، و ]آقاي اكبر تركان  [عصر  
 در مـورد    .ه را داد  خريدهاى جديد از چين براى نيـروى دريـايى و خريـدها از روسـي              

صحبت شد] اتحاديه تامين كاالي ارتش [= تكااعتبارات نيروهاى مسلح و اساسنامه ا. 
 راجــع بــه تــشريفات و پيــشنهاد تمركــز آن در وزارت .حبيبــى آمــد]حــسن[دكتــر 

ــه و امور ــوع  خارج ــين موض ــى   همچن ــان و نگران ــوراى نگهب ــسير ش ــدروتف ــا و  تن ه
 كـه گفتـه بـود نظـر شـوراى نگهبـان را اجـرا            شان به اظهـارات دكتـر حبيبـى        اعتراض

 . مذاكره شد،كنيم مى
 .رود  مهـدى هـم فـردا مـى       .انـد   رفسنجان رفته به   ياسر و محسن       .عصر به خانه آمدم   

 .در خانه هستيمعفت و فائزه من و . اند فاطي و سعيد به كيش رفته
   

 1991پتامبر   س20               1412االول   ربيع10     |   شهريور 29 جمعه 
  
 .هاى زيادى براى خواندن آورده بودم كه تمام وقتم را گرفت            گزارش. در خانه بودم   

 .ام كم شده است در اثر كار زياد، توفيق ادامه كارهاي تحقيقاتي
براى اسـتخالص از زنـدان و يـا مرخـصى بـراى      .  معاديخواه آمد  ]عبدالمجيد [آقاى

ى بـراى كـار بنيـاد تـاريخ         يهـا    توصـيه  .اد كرد  استمد »البالغه  فرهنگ نهج «تكميل كار   
 ،از شنيدن خبر قانون اجبار دادگاه ويـژه       . گله داشت   و از دادگاه ويژه روحانيت     نمود

 . متهم خوشحال شدبراى حضور وكيلِ
   

 1991 سپتامبر  21               1412االول   ربيع11      |   شهريور 30 شنبه  
  

ويـن، بـراي    [ بـراى سـفر بـه        .وزير نفت آمـد   ،  ]رضا آقازاده آقاي غالم [. به دفترم رفتم  
 دالر در هـر بـشكه       21قيمـت   گفـتم روى    . اوپك نظـر خواسـت    ] شركت در اجالس  

 .تأكيد كنند
 راجع به قرارداد كويت     .آمد]مشاور اجتماعي رييس جمهور   [،  آقاى مسيح مهاجرى  

  ،]گلپايگاني[دكتر هاشمى .ها و سفر به قم صحبت كرد و آمريكا و كاغذ روزنامه
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 .آمد براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى
 در شـورا    .روحانى براى دستور شـوراى عـالى امنيـت ملـى آمـد            ]حسن[عصر دكتر   

ل مرزى با تركيه و انتقال آب       ي قرارداد كويت و آمريكا و مسا      ة دربار .شركت كرديم 
 بـراى اسـتفاده آذربايجـان       ،سرن در جنوب اَ   به جنوب خليج فارس و احداث راه آه       

 . براى نجات از مسير ارمنستان مذاكره شد، به منظور ارتباط با نخجوان،شوروى
امنيـت ملـي     همان مطالب شوراى     .اى بوديم   خامنهاهللا    يتهمان آ ي م ،شب با احمدآقا  
طى و  فـا . بـه خانـه آمـدم   . تركيـه و عـراق  ،ل فلسطيني به اضافه مسا؛مورد مذاكره بود  

 .راضى بودند  از وضع كيش.اند سعيد از كيش برگشته
 

 1991 سپتامبر  22               1412االول   ربيع12     |  شهريور 31يكشنبه 
  

 تا  ودفترم رفتمهفت صبح به ساعت .  عقب كشيده شد   به  يك ساعت  ها  ساعتامروز  
ميـدان  بـه  لح   سپس براى شـركت در مراسـم رژه نيروهـاى مـس            . كار كردم  ونيم  هشت

 سـپاه مـسئول اداره رژه   . و رژه را تحويل گـرفتم 1 برايشان صحبت كردم   .آزادى رفتم 
                                                 

 براى ما يك ضرورت است و ارزيابى آنچه كه ياين مقطع تاريخ  توجه به«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1
نه اين مقطع از تاريخ را در نمو. ما و ديگران بدهد تواند درس خوبى به  براى آنچه كه بايد بشود، مى،گذشت
تر در تاريخ فراوان هستند، اما ويژگى اين جنگ،  تر و عميق هاى وسيع جنگ. توان پيدا كرد هاى گذشته دنيا نمى جنگ

 سازماندهى حركت شروع در و انقالب پيروزى اوايل در ملت اين .نوع تجاوز دشمن و نحوه دفاع ما قابل توجه است
دست ما بدهد و براى   ما انتظار داشتيم بعد از پيروزى انقالب، همسايه ما دست به.شد اجهمو تجاوز بدترين با خود

 با يك كار جاهالنه و تجاوزگرانه و ،دشمن متجاوز.  با هم حركت كنيم،خصوص فلسطين هاحقاق حق مسلمانان و ب
ار ميليارد دالر خسارت ديديم و ما يك هز. لهوسانه، خسارات سنگينى را براى مردم دو كشور در منطقه بجا گذاشتب

در اين جنگ نابرابر، چه نيروهاى شريف و  .هاى آينده بردوش بكشند بار سنگين اين همه خسارت را بايد نسل
هايى كه رنج و  هاى برومندى كه از صحبت و سالمت محروم شدند و انسان خون نغلطيدند و چه جوان مخلصى كه به

 شايسته اين است كه ملت ما در هفته دفاع ،هرحال اين مقطع آموزنده تاريخ هب. دهاى فراوانى را تحمل كردن خسارت
زيرا در اين قطعه تاريخ از لحاظ نشان دادن روح شهامت،  .مقدس يك بار ديگر خاطرات گذشته را مرور كند

تاريخ ايران، چنين قطعه درخشد و ما در كل   در تاريخ ما مى،اى برليان  مانند قطعه،استقامت و دالورى مردان مجاهد ما
، دفتر نشر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».توانيم پيدا كنيم نمىرا پرافتخارى 

 .1392معارف انقالب، 
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وضـع  . انـد نـوبتى باشـد       ه اخيراً قرار گذاشـت    . در گذشته معموالً ارتش مسئول بود      ؛بود
 . استها بهتر از گذشته شده زدن سپاهىپا

 تحليلى از اوضـاع  .زاده از روابط عمومى مجلس آمد     يسيآقاى ر . به دفترم برگشتم  
 .ها از سوى شوراى نگهبان در انتخابات شوم         ه داد و خواست مانع حذف راديكال      يارا

 .و نيز خواست از مرجعيت آقاى منتظرى حمايت شود. گفتم تالش خواهيم كرد
 حال حاجيه والده را خوب ولى     .محسن آمد گزارش سفر به رفسنجان و نوق را داد         

 گفتم  . و پيشنهاد كمك داشت    توصيف كرد كمك   و بى  مشكل و تنها     ان را ش زندگي
 .بينند اند و نيازي به كمك نمي ايشان به همين وضع راضي

 عملكـرد برنامـه و امـور جـارى          ة دربـار  .دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
ل سـپاه، نيـروى قـدس،    ي مـسا ةدربار. اى بودم  خامنهاهللا يتآهمان يشب م  .صحبت شد 

هــا، ادارات، سياســت  معــه، دانــشگاهجريــد تــسليحات، نماز خ،بودجــه ارتــش و ســپاه
 . و روحانيت و مرجعيت مذاكره كرديمها  افراطيخارجى، جرايد 
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 1991  سپتامبر 23                    1412 االولربيع 13      |   مهر 1 دوشنبه
  

 بـا هـم بـه    . وزير آموزش و پرورش به منزل آمد      ،]آقاي محمدعلي نجفي  [،  صبح زود 
سپس  زنگ مدرسه را به صدا درآوردم و  .مدرسه شهيد مطهرى در شرق تهران رفتيم      

جانبـازان   [هدختراناز آنجا به مدرسه      ٢.اى انجام شد   مصاحبه ١.صحبت كوتاهى نمودم  
هـر دو   . داشـتم  بـا معلمـان مـذاكره        . كـردم   صـحبت كوتـاهى    .رفتـيم  ]در شرق تهران  

 . بودمدرسه در يك منطقه شلوغ و متراكم
دوازده  سپس تا ساعت   . كارها را انجام دادم    ساعت ده و نيم صبح     تا   .به دفترم آمدم  

بلوسا، اويا كه،   آقايان ايروساري كاسكي، اريش بوتنهاورز، فرناندو جي        [ و نيم ظهر،  
متحـده  [امارات،  ريش، اسپانيا، ژاپن  ت جديد فنالند، ا   نرايسف،  ]بورحيمه و آدو زانوسي   

 با هر يك صحبت     . تشريفاتى بود  ؛را براى تقديم استوارنامه پذيرفتم     و نيجريه     ]عربي
 .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت. كوتاهى داشتم

  
 1991  سپتامبر 24                   1412 االولربيع 14     |   مهر 2 شنبهسه 
 

 و  هـا  صبح براى شركت در مراسم شـروع سـال تحـصيلى دانـشگاه             نيم و هشت ساعت
 جوايز را دادم و سخنرانى .ندگزارش داد.رفتم به دانشگاه تهران مراكز آموزش عالي،  

                                                 
 ميليارد تومان، 120در حال حاضر يك چهارم بودجه جاري كشور يعني «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

   هزار نفر در اختيار آموزش و پرورش هستند كه بزرگترين 800همچنين . يا اصالح مدارس مي شودصرف احداث و 
پيروزي هاي اخير دانش آموزان ايراني در المپيادهاي دانش آموزي رياضي و . رقم كاركنان دولت را تشكيل مي دهند

 و افتخار وااليي را براي ملت ما به  شما كشورهاي پيشرفته جهان را پشت سر گذاشتيد،فيزيك جهان نشان مي دهد
رجوع كنيد  ».ارمغان آورديد كه اين افتخارات در سايه همكاري جدي خانه و مدرسه مي تواند بار مطلوبي داشته باشد

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370 هاي سال سخنرانيهاشمي رفسنجاني، « كتاب ←
 كه فكر مي كنند درس خواندن براي دخترها الزم نيست، داراي خانواده هايي«:  آمده است در اين مصاحبه- 2

 ».دخترها هر چه قدر بيشتر درس بخوانند، رشد و تعالي كشور بيشتر مي شود. تفكري غيرانساني و غيراسالمي هستند
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  مصاحبههاشمي رفسنجاني، « كتاب ←رجوع كنيد 
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و  گـزارش دادنـد      ؛مان در يونان، هنـد و مـالزى آمدنـد          يرانسف.  به دفترم رفتم   ١.دمكر
 .مشورت كردند

جمهـور    ريـيس  ،؛ فرزنـد فيـدل كاسـترو      آمدرژى كوبا    ان ، وزير ]دكتر دياز كاسترو  [
اى صحبت   همكارى در ساخت نيروگاه هسته     ة دربار . پيام پدرش را آورد    .كوبا است 

 شـبيه آن را     سـت بنا.  هستند اند و در حال ساخت    گاه از روسيه گرفته   ودو نير آنها  . شد
 . ما از روسيه بگيريم

 براى امور جـارى و      ،]جمهورهاشمي، رييس دفتر بازرسي ويژه رييس      [ظهر محسن 
وزش وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـ        [،  ملـك زاده  ] رضـا [عـصر دكتـر      .آمـد  شخصى
 خبـرداد كـه نتيجـه       .شهيد بهـشتى آمـد    ]علوم پزشكي [ل دانشگاه   ي براى مسا  ،]پزشكي
 .  خوب است]ي عفت[هاآزمايش

] محمــد[ از ســوى .ارتباطــات انــدونزى آمــدات و اطالعــوزيــر ، ]آقــاي هارمــاكو[
سـران كـشورهاي     براى شركت در كنفـرانس       را م ،]جمهور اندونزي   رييس[٢سوهارتو
 . من هم او را براى سال جارى دعوت كردم؛در سال آينده دعوت كرد دهغيرمتع

هــاى اســالمى در  مقــررات تــشكل.شــوراى عــالى انقــالب فرهنگــى جلــسه داشــت
شـهيد بهـشتى و     ] علـوم پزشـكي   [له دانـشگاه    أبـه مـس   . ويب گذشـت  ها از تص  دانشگاه

 . رسيدگى شدهم تحكيم وحدت دفتر انضباطى دانشجويان  بى
 
 

                                                 
در سال تحصيلي جديد «: مي با مطلوب توصيف كردن روند پيشرفت در بخش آموزش عالي گفت آقاي هاش - 1

ها و مراكز آموزش عالي پذيرفته شدند كه نسبت به سال قبل از   هزار نفر در مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه200
لت به گسترش مراكز پيروزي انقالب اسالمي، از رشد چشمگيري برخوردار است و اين امر نشان دهنده توجه دو

، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع .»ها مي باشد آموزشي و افزايش طرفيت دانشگاه
 1392دفتر نشر معارف انقالب، 

 ،احمد سوكارنو ،با يك كودتاي نظامي 1960او در دهه  .بود اندونزيجمهور  يسيدومين ر ،محمد سوهارتو - 2
دست   سال زمام امور كشورش را در33جمهور و باني استقالل اندونزي را از قدرت بركنار كرد و مدت  يسياولين ر
او در  .قدرت را به مردم واگذار كرد و از صحنه سياست كناره گرفت 1990هاي دهه  سرانجام در آخرين سال .داشت

 .درگذشت 2008 ژانويه 28
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 1991  سپتامبر 25                  1412 االولربيع 15      |  مهر 3 چهارشنبه
  

 . كارهـاى ديـروز را انجـام دادم        صبح ساعت نُه  تا   .به دفترم رسيدم  ساعت هفت و نيم     
جمهـور  يني، ريـيس  ومـو آقاى  نامه  . وزير زنگبار آمد  نخست،  ]آقاي عمر علي جمعه   [

 همكـاري  قـول    ؛توضيحاتى از وضـع كـشورش داد و اسـتمداد كـرد           . تانزانيا را آورد  
 .دادم

 هـاي دفتـر بازرسـي ويـژه         معاون طرح هـا و پـروژه      [،  زاده قاسم ]فريدون [محسن و 
هاى مهم كشور از     براى ايجاد سيستم كنترل طرح     هايي پيشنهاد ؛ آمدند ]جمهور  رييس

شوراى عـالى ادارى  . تواند مفيد و مؤثر باشد مى؛ داشتند و بودجه سوى سازمان برنامه  
 .مـدارس بـه مـردم مطـرح بـود         دادن اجـازه تأسـيس      تسريع در   موضوع  . جلسه داشت 

 ،ر دادن اجـازه تأسـيس     دسـرعت عمـل     قبيـل    ولى راهكارهـا از      ،كليات تصويب شد  
 .وام، زمين و مصالح به جلسه بعد موكول شداعطاي 

، جانبـازان  ورزشى و فرهنگى جشنواره دومين افتتاح مراسم عصر براى شركت در     
صــحبت . رنــشاطراحــساس و پعيــت زيــادى بــود و پجم. رفــتم ورزشــگاه آزادى بــه

تـا  . ورزش باستانى را تماشا كردم و به دفترم برگـشتم         و  اپل  رو   رژه   ١.كوتاهى نمودم 
 . كار كردم و به خانه آمدمهشت شباعت س
 

 1991  سپتامبر 26                   1412 االولربيع 16      |   مهر 4 شنبهپنج
بـه سـوى اصـفهان    . رسيديم] مهرآباد[ به فرودگاه ،عت بيست دقيقه به هشت صبح     اس 

                                                 
 آنها از ،مقدس دفاع سال هشت طول در انقالب جانبازان هاى ايثارگري و رشادت از تجليل ضمن آقاي هاشمي، - 1
 فعال حضور لزوم  ايشان.كرد ياد اسالمى جمهورى براى افتخارآميز و عظيم اى سرمايه و انقالب واقعى ذخيره عنوان هب
من وقتى خبر پيروزى جانبازان « : گفت و ساخت خاطرنشان را ورزشى المللى بين هاى صحنه در جانبازان گسترده و

 از صميم قلب خوشحال و مسرور ،شنوم مدال طال توسط اين عزيزان را مىالمللى و كسب  هاى بين عزيز در صحنه
.  استضرورت ، يككشور ورزش مسئولين سوى از جانبازان براى ورزشى امكانات و وسايل آوردن فراهم .شوم مى

 ». بگيرد ابزار الزم و امكانات مناسب ورزشى در اختيارشان قرار،هاى نبرد بايد براى تحرك بيشتر اين شيران جبهه
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع
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 .كوپترهـا آمـاده بودنـد      هلي ،در فرودگاه اصفهان  . مهدى هم با من بود    . پرواز كرديم 
 ،]آقـاي سـيد محمدرضـا واقفـي        [امـام جمعـه و     ،]الدين طـاهري   آيت اهللا سيد جالل   [

 . بالفاصله به سوى مجتمع فوالد مباركه پرواز كرديم.استاندار اصفهان آمده بودند
، ]سـراج الـدين كـازروني      آقـاي [فلـزات و    وزير معادن و    ،  ]آقاي حسين محلوجي  [

بعـضى از مـشاوران و معاونـان و نماينـدگان مجلـس هـم               شهرسازي و   وزير مسكن و    
 مجتمـع   عامل مـدير  ،عرفانيـان ]محمدحـسن [اسـتاندار و    ،  ]واقفي[آقايان  در راه   . بودند

 .توضيحات دادند
 واحدهاى مجتمـع را     ،اطراف كارخانه چند دور زد و آقاى محلوجى       در  كوپتر  هلي

ز لوح مربـوط پـرده       ا . نشستيم و مديران معرفى شدند     ساعت هشت و نيم   . كردمعرفى  
ــردارى كــرديم ــزرگ ذوب ســپس. ب ــه ســالن ب ــيم  ب ــاي. رفت ــديران ايتالي ــر م ى و وزي

از عملكـرد ذوب و تخليـه يـك     . مـد گفـتم   آ  به آنهـا خـوش    . شان آمده بودند  تجارت
د و بعـداً سـنگ      شـو  فعالً آهن قراضه مـصرف مـى       ؛ كرديم يد تنى بازد  دويستكوره  
 .قراضهآهن  درصد20 با آهن

 و  ١سـازى لـه ند گُ ، واحـد   انبارهـا  ، نيروگـاه  ، مـستقيم  ي با اتومبيل از واحدهاى احيـا     
بخشى از آن با اسـتفاده از       در  كه  را ديديم   رد گرم   و سپس نَ  .توليد گاز بازديد كرديم   

 محـصول   م كـه  يگـرى برگـشت    به واحد ريخته   .هاى وارداتى مشغول كار بودند    كالف
رش     .آوردهاى ده متـرى در مـى       مورد بازديد را به صورت اسلب      ةهمان كور  شـيوه بـ

 بـر ى  ي يك ايرانى و يك ايتاليا     ،هاى كنترل اقتدر ا . اسلب را ديديم و توضيح شنيديم     
مايـشى  زكوره دوم هـم از فـردا شـروع بـه عمـل آ        . دناندازى نظارت دار  ساخت و راه  

 . كند مى
 ميليـون تـن ذوب      3ا بيش از    آنهموع   دارد كه ظرفيت مج    هشت كوره اين كارخانه   

گـرى    چهـار ريختـه    همچنين. دو برابر شود  ظرفيت آن   تواند  ا هزينه كمى مى   است و ب  
د و ظرفيت عمل آنها هم تـا        كن دو كوره را مصرف مى     كه هر يك مذاب   وجود دارد   

  . مقابل ظرفيت ذوب استود
                                                 

افزودني كه نخست خام و سپس پخته شده و و ساير مواد  سنگ آهن كنسانترههاي توليد شده از  گُندله يعني گلوله - 1
 .رود هاي متعدد احياي مستقيم به كار مي شود و براي احيا به روش سنتي توليد آهن در كوره بلند و يا روش سخت مي
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 وزير تجارت   ،مدير مجتمع .  جمع بودند  هاييها و ايتاليا   ايرانى . سالن مراسم رفتيم   به
 ايـران صـحبت كردنـد و     و فلـزات  مدير صـنايع ايتاليـا و وزيـر معـادن        ،ايتالياخارجي  

 و تـالش مـديران    و از همكارى ايتاليا   ١ من هم صحبت كوتاهى نمودم     .گزارش دادند 
 .هاى تقدير را به مديران دادمتشكر كردم و لوح

ادامـه  را   بازديـد    ،نمـاز و اسـتراحت    بعـد از    .  ناهار را با مديران و مهمانان خـورديم       
كـه بـا آب خنـك       را ديـديم    ها و اصالحات جديد آنهـا        وضعيت داخل كوره   .داديم
هم از نورد سرد . ى بشوديجوصرفه اساسي    در مصرف آجرنسوز و  تعمير      تا ،شوندمي

انـدازى    اين بخـش بعـداً راه      .يم بازديد كرد  ، است ترمهمتر و   كه از نورد گرم پيشرفته    
مجتمـع فـوالد    ة  بـا خبرنگـاران دربـار     . هـا بازديـد كـرديم      همه بخش   از غرفه  .شودمى

  ٢.اى انجام دادممصاحبه، مباركه
لومترى شرق كارخانـه     در شش كي   »مجلسى«با ماشين به سوى شهر جديداالحداث       

ايـن شـهر بـراى اسـكان        .  مديران توضيحات دادند    شهرسازي و  وزير مسكن و  . رفتيم
 هر را هزار تومان و متر زمين فعالً هر . نيازها را گفتند. ٣شودصد هزار نفر آماده مى

                                                 
 فوالد مباركه، تاثير آن را در صنعت و ي هزار تن400 آقاي هاشمي با اشاره به ظرفيت توليد ساالنه دو ميليون و - 1

اجراي اينگونه طرح ها، تاثير فراواني در توانايي نيروي انساني «: ي و قطع وابستگي كشور يادآور شد و گفتخودكفاي
 ميليارد تومان دربرداشته، 80اي بالغ بر  مديريت اليق اين مجتمع، با اجراي اين طرح بزرگ كه هزينه. ما خواهد داشت

بايد به مديران براي انجام كارهاي بزرگ، . داشته استنگري هاي خوبي  تمامي جهات را در نظر گرفته و آينده
 چنين پروژه هاي وسيعي مي شوند، ي ومديراني كه با مردانگي و شهامت وارد چنين برنامه هاي. اختيارات وسيع داد

ي ها سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .بايد اختيارات الزم را و امكانات مورد نياز را داشته باشند
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال 

در سايه ساخت اين مجتمع بزرگ، موفقيت هاي بزرگي به دست آورديم و «:  در بخشي از اين مصاحبه آمده است- 2
گذاري  اميد ما به آينده طرح مي باشد كه صنايع زيردستي در كشور فعال شده و مردم بتوانند با خيال راحت سرمايه

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .رد كه از كشور ايتاليا و كارشناسان قدرداني كنيمكنند و جا دا
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  مصاحبه

ده شواقع  بروجنبه  اصفهانو در مسير ارتياطي  شهرستان مباركه كيلومتري 25مجلسي در عالمه  شهر جديد - 3
و  شركت فوالد مباركههاي صنعتي اطراف از جمله   و با هدف اسكان كاركنان شركت1368اين شهر در سال . است

 در حال حاضر انجام خدمات شهري مانند تأمين. هاي كشاورزي احداث گرديد همچنين جلوگيري از تخريب زمين
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بــا . از لــوح مربــوط پــرده برداشــتيم. فروشــندســاختمان را ده هــزار تومــان مــىمتــر 
سـاعت بيـست   . كوپتر به فرودگاه اصفهان و از آنجا به سوى تهران پرواز كـرديم       ليه

  . در تهران فرود آمديم،دقيقه به هشت شب
. فائزه و ياسر هم بودنـد  . به خانه آمدم  . استاولين باران پاييزى باريده و هوا مطبوع        

 .خسته بودمكردم؛ نماز و شام استراحت بعد از . عفت هم حالش بهتر است
بـه رفـسنجان    شـرب   كه مردم بردسير عليه طرح انتقـال آب         ها آمده بود   در گزارش 

آقـاي سيدحـسين   [ ١.انـد آتـش كـشيده   را بـه     هـاى طـرح    ماشـين  .انـد تظاهرات كـرده  

                                                                                                                   
 آب شرب، نگهداري از فضاي سبز و همچنين احداث فضاهاي آموزشي به عهده شركت عمران شهر جديد

 .مترمربع فضاي سبز است 1106782اين شهر داراي . باشد مجلسي مي

ي اعتراض به انتقال آب بردسير به رفسنجان دست به تظاهرات زدند و  مردم بردسير در پ1370 مهر 2 روز سه شنبه - 1
. پس از درگيري با ماموران انتظامي، ساختمان فرمانداري و چند دستگاه خودروي متعلق به آن را به آتش كشيدند

 دستگاه  كيلومتري شهر رفسنجان، چند9همچنين تعدادي در روز دوشنبه  با هجوم به كارگاه مجري پروژه واقع در 
آقاي هاشمي، هياتي را به سرپرستي وزير دادگستري، جهت بررسي درخواست . لودر، بولدوزر و گريدر را آتش زدند

 .مردم اين منطقه اعزام كرد
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هـا چنـد چـاه       رفسنجاني . استاندار كرمان براى حل غائله استمداد كرده بود       ،  ]مرعشي
 .منتقل كنندرفسنجان آب  به كمسيربرداند كه آب را از منطقه پرآب آب خريده

 
 1991  سپتامبر 27                      1412 االولربيع 17      |   مهر 5 جمعه 
 
ـ         ؛كارها را از دفتـرم آورده بودنـد       . در خانه بودم    ظهـر  . ر كـرد   تقريبـا تمـام وقـتم را پ

 .ها جمع بودند بچه
 

 1991  سپتامبر 28                       1412 االولربيع 18      |   مهر 6 شنبه  
 

، قـرار بـود آقـاى كلـيم صـديقى         .  بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هفت و چهل دقيقه صبح     
 گفتند به زمين خـورده و آسـيب         ؛ به مالقات بيايد   ]رييس پارلمان مسلمانان انگلستان   [

 دوسـتانه و    هاحرف. يس ستاد ارتش سوريه آمد    ، ري آقاى حكمت شهابى  . استديده  
آقـاي ميـشل   [و  سـفير الجزايـر بـراى خـداحافظى    ، ]آقاي محمد خليفـه [.  بود معمولى
 .ندآمد  براى تقديم استوارنامه، زيمبابوه١كرودتيه آسفير، ]جوليوس
 . و معاونـانش آمدنـد     ]جمهـور هاشـمي، ريـيس دفتـر بازرسـي ويـژه ريـيس           [محسن

آقـاى  .دادنـد و بـراى ادامـه كـار نظـر خـواهى كردنـد              را  گزارش كار بازرسى ويـژه      
سـنگال،  كـشورهاي   گـزارش سـفر بـه       .  آمد سازندگي وزير جهاد  ،فروزش]غالمرضا[

 در يمن تأكيـد     سازندگيبر ضرورت حضور جهاد   ؛  گامبيا، يمن و بوركينافاسو را داد     
 . چند دانه عقيق يمنى آورد.داشت

 گزارش سفر به    . آمد ]قائم مقام وزير امورخارجه   [،  بشارتى]علي محمد [عصر آقاى   
 بـراى انتقـال آب از ايـران و         ايـن كـشور    را داد و از آمـادگى        ]حـده عربـي   مت[امارات
جلـسه  ملـي  شـوراى عـالى امنيـت     .كنندبررسي  گفتم ؛گذارى براى آن گفت سرمايه

                                                 
 بعضي كشورها يك سفير براي چند كشور مختلف و معموالً نزديك به هم انتخاب مي كنند كه اين سفير فقط در - 1

در اين .  اما مقيم آن كشورها نيست، اگرچه سمت سفير را دارد، است و در كشورهاي ديگريكي از اين كشورها مقيم
 .مي نداردي اقامت دا، سفيري كه در سفارتخانهيعني؛ كروديته مي گويندآحالت و به اين نوع سفيرها، سفير 
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 .هيأتى بفرسـتيم    قرار شد براى توجيه مردم     .ل بردسير صحبت شد   ي مسا ةدربار. داشت
 . ناتمام ماند اما،كره شدمذاهم  طرح اصالح روابط اجتماعى و عفت عمومى ةدربار

 . در دفترم كار كردم و به خانه آمدمهشت شبتا ساعت 
  

 1991  سپتامبر 29                      1412 االولربيع 19     |   مهر 7 يكشنبه
 
 راجع به امنيت شرق     .ستان كل كشور آمد   د دا ،موسوى تبريزى ]سيد ابوالفضل [آقاى   

صحبت كـرد و بـراى سـاخت مهـدكودك بـراى            مواد مخدر   مشكل قاچاق   كشور و   
 . قول كمك دادم؛هاى زندانى كمك خواست خانمفرزندان

 و آقـــــاى مهنـــــدس ]وزيـــــر بازرگـــــاني[، وهـــــاجى]عبدالحـــــسين[آقـــــاى 
ى يهـا نمايـشگاه از    و  آمدنـد  ]، رييس نمايشگاه بين المللي تهران     طبا[هاشمى]مصطفي[

برنامـه  .  دادنـد   گزارش ،ايمردهكه اخيراً در جمهورهاى مسلمان نشين شوروى داير ك        
و سـه روز   دنيز گفتند؛را   در مراسم افتتاحمحضورو برنامه    المللى تهران نمايشگاه بين 

 بـيش از دو     ،كننـدگان خـارجى در سـال جـارى        حضور شركت . شودديگر افتتاح مى  
اى با حـضور مـديران شـهردارى و     جلسه ،دهى تهران براى سامان . برابر سال قبل است   

 ؛عصر هيأت دولت جلـسه داشـت       . داشتيم كه ناتمام ماند     و شهرسازي   مسكن وزارت
 .  داشتيمهچند مصوب

توليد داخل كه در معرض      انبارهاى گندم  ةدربار. اى بودم  خامنه اهللا  يتشب مهمان آ  
 اخـتالف شـوراى     ،]روحانيـت  [، دادگاه ويژه   كاال  نظام توزيع   است، باران قرار گرفته  

ل اخالقـى  ي مسا، وزير تعاون، مركز اسناد انقالب اسالمى      ،هاتندورنگهبان و بعضى از     
 .گيرى كرديممذاكره و تصميم... جامعه و

 
 1991  سپتامبر 30                    1412 االولربيع 20     |   مهر 8 دوشنبه  
  

 نماينده گچـساران    ،گردونتاج]غالمرضا[آقاى  . چند نفر از نمايندگان مجلس آمدند     
آقــاى . ران بيــشتر منطقــه اســتمداد كــرد و از اســتاندار تعريــف كــرد      بــراى عمــ 
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راجع به سپاه، عمران منطقه، آمـوزش و پـرورش          .  نماينده سربند آمد   ،آستانه]محمود[
 مجلـس   ياى از كميسيون دفـاع    و خواستار حضور نماينده   ا .و مفقودان مطالبى داشت   

  و اينـده سردشـت آمـد      نم ،شـريف زاده  ]قـادر [آقـاى   .در شوراى عالى امنيت ملى شد     
رود و براى   ى كه از آنجا به عراق مى      يها براى انتقال پادگان ارتش از شهر و مهار آب        

 . معالجه خودش استمداد نمود
ــاى  ــان آمــد]اســداهللا[آق ــسا .بادامچي ــات و م ــه انتخاب ل سياســى اختالفــى ي راجــع ب

 آقايـان   :د آمدنـ  نرايـ نفـر از وز   بـا چهـار      تندروجمعى از نمايندگان    . نظرخواهى كرد 
موسـوى  ]سيدحـسين [فاضـل هرنـدى،     ]محي الـدين  [بيات،  ]اسداهللا[هاشميان،  ]حسين[

ميرولــد از نماينــدگان، ]ســيدكاظم[ جهــانگيرى و]اســحاق[ى، معــزّ]محمــد[تبريــزى، 
آقـازاده از   ]غالمرضـا [و   نوربخش]محسن[نورى،  ]عبداهللا[خاتمى،  ]سيد محمد [ يانآقا

 .اندداشته هاتندرودولت و كردن مواضع جلساتى براى نزديك؛ وزرا
 مـن هـم     ؛زدايـى اظهـار تمايـل كردنـد        براى همكارى با دولت به منظور تشنج       آنها 

رسـد مواضـع گذشـته      بـه نظـر مـى     .  قرار شد مـذاكره ادامـه داشـته باشـد          .گرفتمگرم  
 . اند را تعديل كردهخودشان 

گذاري  ت قيمت  كودهاى شيميايى و قيم      ةدربار. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
مـسعود  [سرشـب آقـاى      .گـذارى مـذاكره شـد     االها و كنتـرل توزيـع و ارز سـرمايه         ك

دكتـر  . و بودجـه اسـتمداد كـرد   برنامـه   بـراى تقويـت سـازمان       و زنجانى آمـد  ]روغني
 گزارش مذاكرات در سازمان ملـل بـا كـشورهاى            و  آمد ]وزير امور خارجه  [،  واليتى
خـاوير  [همكـارى خلـيج فـارس و فرانـسه و           ها با شوراى    توافقدر مورد    ؛داد را   ديگر
 . به منزل رسيدمنُه شب ساعت . گفت ]دبيركل سازمان ملل[، دكوئيار]پرز
 

 1991  اكتبر 1                        1412 االولربيع 21        | مهر 9 شنبهسه 
  

سـپس  .  در خانـه انجـام دادم      ،ى كـه از دفتـرم آورده بـودم        ي كارها ده صبح، تا ساعت   
  صحبت . مراسم انجام شد. رفتيم تهرانالمللىبراى افتتاح هفدهمين نمايشگاه بين
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 كارنامه و خاطرات          
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هـاى صـنايع بخـش خـصوصى و صـنوف و             از غرفه  . و مشعل را روشن نمودم     ١كردم
 .صنايع خصوصى صنايع سنگين بازديد كردمهمچنين 

. داد نمايـشگاه توضـيح      مـدير و  كـرديم   هاى نمايـشگاه گـردش      با ماشين در خيابان   
اصـالحات زيـادى در توسـعه و تعميـر نمايـشگاه شـده              . انجام دادم  اى كوتاه مصاحبه
هاى خارجى   امسال حضور شركت   .اندحدود هفتصد ميليون تومان خرج كرده     است؛  

ــت  ــيع اس ــى  .وس ــنعتگران ايران ــى ،ص ــاداب و راض ــد ش ــان و از   وان ــق كارش  از رون
 .هاى دولت متشكرندحمايت

 ]رضـا [دكتـر    . دادم انجـام را    كارهـا  استراحت،نماز و ناهار و     بعد از   . به دفترم رفتم  
علـوم  [له دانـشگاه    أ بـراى مـس    ]وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي       [،  زادهملك

 نـوربخش و مـديران    ]محـسن [ دكتـر    .آمـد  هـا شهيد بهشتى و اصـالح تعرفـه      ] پزشكي
 . ٢ برايشان صحبت كردم؛زارش كار دادندو گ ى آمدنديداراامور اقتصادي و وزارت  

                                                 
 - فرهنگى -بادالت اقتصادى المللى محل مناسبى براى م هاى بين نمايشگاه«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 خدمت محل ها نمايشگاه. گيرد هاى را در بر مى گي  ويژ اين تمامى،المللى تهران باشد و نمايشگاه بين سياسى مى
حضور كشورهاى مختلف در فضايى  .باشد مى سالم تجارت امور انجام نيز و دانش سطح ارتقاى براى ها انسان به

 كسانى كه از انهدام اًقطع .ها و روابط تلخ كشورها را از بين ببرد يشگاه است تا عقدهدوستانه، نشانه سياسى بودن نما
هاى صنايع و بازرگانى   با ديدن غرفه،هاى مختلف اطالعاتى دارند كشورمان تحت تأثير جنگ تحميلى و محاصره

گير و چه جهادى براى حفظ فهمند كه مردم ما چه تالش پي شود و مى شان عوض مى  برداشت،ايران در اين نمايشگاه
ملتى كه تنها روى  .اند هاى وابستگى كرده كشورشان و ايجاد استقالل و ارتقاى سطح زندگى خود و پاره كردن رشته

هايش را جبران كند كه اين  ماندگى  بسيارى از عقب، توانسته است در مدت كوتاه دوران بازسازى،پاى خود ايستاده
المللى  هاى متنوع ايرانى در نمايشگاه بين توانند در غرفه  مى،مان  و هم ميهمانان خارجىهمه تالش را هم مردم خودمان

شدت تحت تأثير تالش متخصصان، كارگران و مديرانى  ه ب،عنوان يك فرد ايرانى همن خود ب. امسال مشاهده كنند
رفسنجاني،  هاشمي«ب  كتا←كنيد  رجوع ».گذارند هستم كه با وجود مشكالت اين دوره سخت را پشت سر مى

  1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنراني

سازى را  شما در اين دوره فعلى مملكت، مسئوليت خيلى جدى و سرنوشت«: در بخشي از اين سخنراني آمده است -2
. دانند ى و طبيعى نمىمتأسفانه بسيارى از مردم در جامعه ما پرداخت ماليات را يك تكليف دينى و مل .عهده داريد هب

اى كه بايد در  تحول عمده .دانند و در حالى كه اين حق جامعه است پرداخت ماليات را اداى دين خود به جامعه نمى
 ،باشد و اگر غير از اين باشد د ماليات حق دولت و حق جامعه مىنشو آگاهمردم  اين است كه ،وجود بيايده كشور ب

 توانيد اين البته شما به تنهايى نمى .هاى زندگى و جامعه از حركت باز خواهد ماند توانند زندگى كنند و چرخ نمى
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.  را تصويب كردم   ]شرقي[ سفر به آذربايجان   ة برنام . شب كار كردم   هشتتا ساعت   
  . به خانه آمدمشب
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 از ي گزارشــ. آمــد] در هــالل احمــرنماينــده ولــي فقيــه[، غيــورى]ســيدعلي[آقــاى  

زاده كمك   به ساخت مدارس داد و براى تكميل مدارس مناطق زلزله          انش هاي كمك
ــد مــديران هــالل. خواســت كــه قبــول كــردم  ــر . احمــر آمدن  وحيــد ]اهللا ســيف[دكت

                                                                                                                   
روحانيت و علماى جامعه نيز بايد با آشنايى بيشتر با كار وزارت امور اقتصادى و دارايى شما را . را سامان بدهيد كار

هاى پيشرفته دنيا نيز  در اين زمينه از سيستممسأله اطالعات در اخذ ماليات بسيار حائز اهميت است كه بايد  .يارى كنند
ايم   خوبى موفق بودهاًمقدار نسبت  به،هاى بازكردن راه بخش خصوصى ل بورس و حركتيدر رابطه با مسا .استفاده شود

 كتاب ←كنيد  رجوع ».باشيم كه نشان دهنده اعتماد آنهاست و ما امروز شاهد تحرك بيشترى از سوى مردم مى
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانياني، رفسنج هاشمي«
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مــن هــم صــحبت كــردم و .  گــزارش داد، ريــيس ســازمان هــالل احمــر]دســتجردي[
  .شان نمودمتشويق

 بازسـازى و    ةدربـار .  آمـد  ]معـاون اجرايـي ريـيس جمهـور       [،  ميرزاده] حميد[آقاى  
 . هنـدورابى و فـارور گفـت       ،تك در ماهان كرمان و جزايـر كـيش         هاىواحدتأسيس  

عزيـزى  ]فريـدون [از تعـويض دكتـر      . پزشكى شهيد بهشتى آمد    ييس دانشكده دندان  ر
، ىيطباطبـا ]سـيدمحمود [گله داشت و حركات دانشجويان تندرو در مخالفت با دكتر           

ع وكـرد و بـراى موضـ       را هـم محكـوم       ]شـهيد بهـشتي   علوم پزشكي   رييس دانشگاه   [
 .ى بماند تا بعداً رسيدگى كنيمي گفتم فعالً بايد طباطبا.مشورت كرد

 ارتباطزده آمدند و مشكالت مردم اين مناطق در         جمعى از نمايندگان مناطق جنگ    
ــا بازســازى و مــشكالت مهــاجران جنــگ را گفتنــد و   در مقابــل آقــاى ميــرزاده از ب

 ]سيدحـسين [آقـاى    . وعـده سـرعت عمـل بيـشتر دادم         ؛هاى بازسـازى گفـت    موفقيت
 از نتيجه   ؛ گزارشى از سفر هيأت اعزامى به بردسير داد         و  استاندار كرمان آمد   ،مرعشى

 .راضى است آن
هـاى دولتـى    نامه استفاده از اتومبيل   ينيآ. دولت شركت كردم  هيات  عصر در جلسه    

 شـده بـه انبارهـا بـراى         اريانتقال غـالت خريـد    تسريع در    در مورد .  بررسى كرديم  را
 . در دفترم كار كردمهشت شبشب تا ساعت .  هم تاكيد شدمحافظت از باران
 .حاضرى خوردم و خوابيدم. نبوددر خانه  كسى ؛به خانه آمدم
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 به دفترم رسيدم همه كارهاى مانده را انجـام دادم كـه آمـاده               ساعت هفت و نيم صبح    
.  مـسئول امـور اقتـصادى بنيـاد شـهيد آمـد            ،ىيـ زاهاشـم ]عبدالرضـا [آقـاى   . سفر باشم 

ــصادى در بخــش  ــاى كــشاورزى، صــنعت، پيمانكــارى،  گزارشــى از عملكــرد اقت ه
سـاالنه حـدود پـنج       . و از ضعف بخـش پيمانكـارى گفـت         دامدارى و تجارت را داد    

 . شودهاى گذشته مى بيشتر صرف جبران زيانكهبرند ميليارد تومان سود مى
 ]روحانيـت [مصوبه وكالت در دادگاه ويـژه     . مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت    

احمـدآقا بعـد از جلـسه        ١.اصـالح كـرديم     مصوبه نظارت برصداوسـيما را     و همچنين 
 .كنم و نگذارم دادگاه ويژه آنها را اذيت كند ها محبتتندروبه سران  توصيه كرد

مهرآبـاد  بـه فرودگـاه     بعد از ظهر     يك ونيم  ساعت   ،نماز و ناهار و استراحت    بعد از   
چنـد نفـر از     .  به سـوى دشـت مغـان پـرواز كـرديم           ، بعد از ظهر   دو در ساعت    رفتيم و 

در .  فرشــته همــراه بودنــد و فــاطى، عفــت، مهــدىو، معاونــان و نماينــدگان نرايــوز
ــان شــركت فرودگــاه  ــود ،كــشت و صــنعت مغ ــسئوالن اســتان .  اســتقبال رســمى ب م

 . آمده بودند]شرقي[آذربايجان 
 از سـواحل رود   .مردم اسـتقبال پرشـورى نمودنـد      . آباد رفتيم بالفاصله به شهر پارس   

 ، آب سواحل جانب خودمان را به منظور جلوگيرى از پيشرفت        .  بازديد كرديم  ٢ارس
                                                 

 به تصويب مجلس شوراي 1/7/69كه در تاريخ »  قانون اساسي در بخش نظارت175نحوه اجراي اصل «موضوع  - 1
 به تصويب نهايي مجمع هجلساين  در  بود،اسالمي رسيده و مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته

صدا  نهادي براي نظارت بر ، شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي.ت نظام رسيدتشخيص مصلح
اين شورا به عنوان بازوي  .تشكيل شده است قانون اساسي جمهوري اسالمي 175است كه بر اساس اصل  و سيما
معظم انقالب  و ارزيابي هاي قواي سه گانه نظام از عملكرد رسانه ملي به رهبر ها ه مستقيم گزارشي مسئول ارا،نظارتي
 نفر به انتخاب دوو   قضائيهٔقوهيس ينفر به انتخاب ر دو، جمهور يسير نفر به انتخاب ، دو عضوششاين شورا از . است

 .شود تشكيل مي مجلس شوراي اسالمي

تركيـه در جنوب شهـر ارز )هزار بركه (ناميده مي شود، از كوه هاي مين گول » آراز «  ارس كه در زبان مـحلي- 2
طبيعت سرسبز جزيره ها، پرندگان و كوه ها ي زيبا و سر به فلك كشيدة اطراف رود ارس . روم سرچشمه مي گيرد

 غرب كشور واقع شدهاين رودخانه در نوار مرزي شمال . جاذبه اي دل انگيز براي گردشگران ايجاد نموده است
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  اسـت،  اند و آب را كه مقدار زيادى از سواحل خود منحرف شده           ساحل بندى كرده  
 .  كار خوبى است؛اندبه مسير اصلى انداخته

جمعـه   ، امام ]آيت اهللا مسلم ملكوتي   [. در اجتماع بسيار پرشكوه مردم شركت كردم      
 ١. فرمانــدار و نماينــده شــهر خيرمقــدم گفتنــد و مــن صــحبت كوتــاهى كــردم،تبريــز

  جـوان و نوجـوان     ،شـهر تميـز و بـا حـال و حـضار           . احساسات مردم خيلى خوب بـود     
مـدرن  .  از گاودارى بازديد كرديم    .كشت و صنعت برگشتيم   مجتمع  غروب به   . بودند

. برسـد راس   بناست به ده هزار      .ى دارند يگاو كانادا راس   فعالً دو هزار     ؛و جالب است  
بـه كارخانـه عظـيم     .ى گاو بازديد شد  ح مصنوعى و جراح   ي تلق ،]مكانيزه[از شيردوشى 

 سـود   ،چغندر اينجا عيار خوبى ندارد و زراعـت پنبـه         . رفتيم صنعت مغان     و كشتقند  
شـود و كارخانـه      لذا به اندازه كافى چغندر كاشته نمـى        ، چغندر دارد  نسبت به بيشترى  

  .داردبود كم
 .گـزارش دادنـد  .  در شـهرك شـركت كـردم   كشت و صـنعت   در اجتماع كاركنان    
احوالى از خـانواده و همراهـان       .  شام را دسته جمعى خورديم     ٢.برايشان صحبت كردم  

                                                                                                                   
 همچنين، پل هاي . سد ارس، سد خدا آفرين و سد ميل مغان: است و داري سه سد بزرگ مي باشد كه عبارتند از

مواصالتي پلدشت، پل چوبي و پل راه آهن جلفا، پل نوردوز، پل اصالندوز و بيله سوار از جمله مبادي ورودي و 
 .خروجي ارس محسوب مي شوند

قيافه هاي شاداب و جوان اين شهر، انسان را نسبت به آينده بانشاط و «:  اين سخنراني آمده استدر بخشي از - 1
عشاير غيور، وفادار، مرزبان، صميمي، مصمم، تالشگر و جهادگر براي ساختن اين منطقه حساس . اميدوار مي كند

 زيادي را در وضع منطقه بسيارمرزي نشاط خودشان را دارند بروز مي دهند و در ظرف همين سه سال من تفاوت 
. بينم كه اين طبعاً نتيجه تالش ها و مجاهدت هاي خود اين مردم و مسئوالني است كه در اينجا زحمت كشيده اند مي

چند سال پيش من در يكي از سفرهاي جنگي ام كه در آذربايجان غربي در جبهه بوديم، در مراجعت به تهران، از اين 
آن . حدود سه سال پيش بود. لباس بسيجي و به طور ناشناس مدتي در شهر شما گردش كردم عبور كردم و با منطقه

موقع يكي از نگراني هايي كه در مردم احساس كردم مساله تهديد طغيان آب ارس بود كه چنين اظهاراتي را از بعضي 
، دفتر نشر معارف »1370ل هاي سا سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».از مردم در اين بخش شنيدم

 1392انقالب، 

بنيانگذاران اين تاسيسات و اين كشت و صنعت، كار باارزشي را براي مردم  «: در بخشي از اين سخنراني آمده است -2
و كشور ما تدارك ديدند و كساني كه امروز براي اين تاسيسات تالش مي كنند كارشان جزو بهترين خدمت هايي 

 ناسب به چشم مي خورد و به نظراينجا تلفيقي از علم و فن، و شرايط طبيعي م. جام مي شوداست كه در كشور ان
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 را گرفتم و خاطرات امـروز را        ساعت ده و نيم شب    اخبار  . به استراحت رفتم  . پرسيدم
هـاى شـوروى كـه پـس         موضوعات مذاكراتش با خـانم     در مورد عفت آمد و    . نوشتم

  . مشورت كرد،فردا مالقات دارند
  

 1991  اكتبر 4                         1412 االولربيع 24     |   مهر 12 جمعه  
  

ــزارش  ــار و گ ــردم  اخب ــى ك ــارجى را بررس ــى و خ ــاى داخل ــران  .ه ــرفتن بح  اوج گ
 ،بــه خــاطر مــه گرفتگــى هــوا . بــا كودتــاى سياســى مــورد توجــه اســت١يوگــسالوى

سـد  .  رفتـيم   ٢مغـان  ميـل د   محل س   به   با اتومبيل . توانستند پرواز كنند  كوپترها نمى  هلي
بـردارى  انحرافى كه با همكارى ايران و شـوروى سـاخته شـده و مـشتركاً مـورد بهـره       

 پلى بر روى ارس شده كـه        ،خود سد . با مأموران ايران و  روسيه صحبت كردم       . است
 . استامكان عبور و مرور بين دو كشور را فراهم ساخته

 روزانـه پنجـاه كـاميون       ،ن پل با پـل آسـتارا      اند كه از طريق اي    ها خواسته آذربايجانى
چـون ارامنـه مـانع      . ايـم د و ما موافقت كرده    نامكانات از طريق ايران به نخجوان برسان      

                                                                                                                   
با اين توضيحاتي كه دادند، اين موسسه مخصوصاً از لحاظ . سعه و ارايه كار بهتر، ميدان خوبي استرسد براي تو مي

 شركت با سطح اينكه خودتامين بذر براي بخش هاي مختلف كشاورزي و توليدات يك كار مادر است؛ ضمن 
كنيد  رجوع ».، در باال بردن كيفيت بخش هاي مختلف كشاورزي و دامداري در كشور ما تاثير زيادي داردپيشرفته كار

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←

 هاي يوگسالوي جنگ، جمهوري سوسياليستي يوگسالوي در جريان فروپاشي اتحاد جماهير شورويس از پ - 1

 جمهوري فدرال يوگسالوي با نام 2003ماندند كه تا سال  نگرو باقي تجزيه شد و تنها دو جمهوري صربستان و مونته

نگرو تغيير نام  ، كشور يوگسالوي به صربستان و مونته2003در سال ). سومين كشور با نام يوگسالوي(شدند  شناخته مي
، 2006سال در . گفتند نگرو مي  به اين كشور، صربستان و مونته1992يكا، از سال برخي كشورها مانند آمر. داد
با . نگرو دادند نندگان، رأي به استقالل مونتهك  شركت درصد5/55برگزار شد و  نگرو مونتهپرسي استقالل در  همه

 .نگرو از صربستان، نام يوگسالوي به تاريخ پيوست جداشدن مونته

 كيلومتري پايين دست سد مخزني ارس در منطقه اصالندوز برروي رودخانه ارس قرار گرفته 260سد ميل مغان در  - 2
دف آبياري اراضي كشاورزي دشت ميل مغان و همچنين اين سد به طور مشترك با جمهوري آذربايجان و با ه. است

 .نوع سد، خاكي با رويه بتني است.  احداث گرديده است1349مصرف آب شرب منطقه در سال 
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مـرگ را   گدستور دادم كه آنجا بتواند نقش       . اندارتباط بين دو بخش آذربايجان شده     
، يس كـل گمـرك كـه از همراهـان اسـت           يـ  ر ، محمـدخان  ]مرتـضي [آقاي  . ايفا كند 

 .ى را داديدستور اجرا
واقـع  امام جمعه و معتمـدان اصـالندوز كـه در كنـار سـد               . كوپترها هم رسيدند  هلي
بـا   .سـفالت اصـالندوز و جـاده را دارنـد         آ آمدنـد و درخواسـت كمـك بـراى           ،است
] قلعـة دختـر  [= د خداآفرين و سـد انحرافـى قـز قلعـه سـي     كوپتر به سوى محل س   هلي

 تماشـا  را داخـل خـاك آذربايجـان شـوروى     ،ارس بـود رفتيم و در مسير كه از كنـار   
 .رسدمعمورتر از اين قسمت، به نظر مي. اى استهروستاهاى پراكند. كرديم

 يا  50گفتندمجموعًا  . وضع آب آن طرف بهتر است      جاده مرزى و خط راه آهن     
. آيـد  از تركيـه مـى      درصد 26 از ايران و      درصد 16 آب ارس از شوروى و        درصد 58

 در باالدست محل دو پل      .شود با همكارى ايران و شوروى ساخته مى       ١اآفرينسد خد 
 سال پيش ساخته شده و از آثـار باسـتانى          صدهاكه روى ارس    قرار دارد   بسيار قديمى   

  ٢.است
                                                 

 كيلومتري پايين دست 196در فاصله  جمهوري آذربايجانو  ايراندر مرز  رودخانه ارس سد خداآفرين بر روي - 1
پل بين  ،تبريز كيلومتري شمال شرقي شهر 240در  استان آذربايجان شرقي ان خداآفرينشهرستسد ارس و در محدوده 

ساخته شده  جمهوري آذربايجانو  ايرانطور مشترك توسط  هاين سد ب .قرار دارد جالو ساريو روستاي  خداآفرين
جنگ اما با توجه به وقوع انقالب در ايران و  .توسط دولت وقت شروع شد 1352مطالعه سد خداآفرين در سال  .است

عمليات ساخت اين سد دوباره آغاز و در  1379در سال  .توقف شد، اين پروژه در مراحل ابتدايي مايران و عراق
سازي آب و كنترل   از احداث اين سد مخزني، ذخيرههدف. آبگيري سد شروع شد 1387پانزدهم آذر سال 

و  استان آذربايجان شرقيدست   هزار هكتار از اراضي كشاورزي پايين80به منظور آبياري  رودخانه ارسهاي  سيالب
 .است بوده استان اردبيلواقع در  مغانمنطقه 

 خداآفرين نام به كه اند شده بنا ريكديگ از -متر 100 -اندك اى فاصله به تاريخى دوپل ارس، رودخانه وىر  - 2
 40 و ايران به متعلق آن متر 120متر، 160 آن طول. است سلجوقيان هجرى،دوره ششم سده به منسوب اولى. مشهورند

 علت. است غيرمشابه و نابرابر ابعاد با هاللى و جناقى تاق 15 داراى و است آذربايجان جمهورى به متعلق آن متر
 ، پل اين ساختمانى مصالح. است بوده ارس رودخانه طبيعى هاى صخره به ها تاق پايه ستقرارا ، ها تاق نابرابرى
 حدود در خداآفرين  پل.است گچ و آهك آن مالط و ها تاق  ساختمان در آجر و ها  پايه در الشه و قلوه هاى سنگ

 تراشيده سنگ آن ساختمانى حمصال. است صفوى دوره به منسوب پل اين. است تاق ده داراى و دارد طول متر 120
 .است آهك و گچ مالط با

و
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 بنا بـوده سـد خـاكى    ؛است يكى از آنها قابل استفاده و نيمى از ديگرى خراب شده 
 كمـى   ، بـراى حفـظ ايـن آثـار        ،انـد  داده ها تـرجيح  در اين محل زده شود كه شوروى      

باالتر برود و تبديل به سـد بتـونى شـود كـه مـا هـم پـذيرفتيم و چـون وضـع قـدرت                          
 . قرار شده ايران مجرى ساخت بدنه باشد،ريزى ما بهتر از شوروى استبتون

 در حال حاضر دو طرف در يـك زون مـشترك مـشغول تجهيـز كارگـاه و آمـاده                    
 4 روستا از شـوروى و       14. اندث راه و سپس انحراف آب     سازى مقدمات كار و احدا    

 ميليارد متر مكعـب آب را ذخيـره      7/1سد  روستا از ايران زير آب خواهد رفت و اين          
كندكه تمامى نياز مصرفى ما را تأمين خواهد كرد و تمامى            ميليارد را تنظيم مى    5/4و  

ت و ديگر مصارف هم  و اضافه براى صنعكند آبياري مياراضى قابل كشت منطقه را     
 . خواهد بود

 مـردم منطقـه جمـع       .يس سـازمان آب منطقـه توضـيحات داد        يـ  ر ،در محل كارگـاه   
 كه زير آب يي مدرسه، راه، بهداشت و عوض روستاها     : نيازهاى خود را گفتند    ،شدند
  .ندا  متدين و محروم،وفا مردمى با.روند و تقويت امكانات فرهنگىمي

از فضا دو طـرف ارس و عمـق طـرف           . سوار پرواز كرديم  كوپتر به سوى بيله   با هلي 
 سـنتى و مراكـز ناآبـاد عـشاير در           يهـا  مراتع و دامـدارى    :خودمان  را مشاهده كرديم    

تأثير زيـادى   اين شركت. كنار عمران مطلوب و پيشرفته اراضى كشت و صنعت مغان       
 . ستها خوب نيوضع جاده.  استبهبودىبه بر عمران منطقه گذاشته و وضع رو 

 تقريباً همـه مـردم      .  شهركوچك مرزى است و گمرك منطقه آنجا است         ١سوار بيله
 .كردنـد  در استقبال شركت كرده بودند و خيلى دوستانه و پرشور ابراز احساسات مـى             

ــن صــحبت       ــا را مطــرح كــرد و م ــدار نيازه ــدم گفــت و فرمان ــر مق ــه خي ــام جمع ام
آذربايجـان شـوروى هـم در        جمعـى از مـردم       ، چون گفته شـد    ٢.آميزى كردم تشويق

                                                 
 كيلومتر مربع و 1945وسعت شهر . است سوار در شمال غربي ايران و در قسمت شمالي استان اردبيل واقع شده بيله - 1

. د رسماً به شهرستان تبديل ش1371سوار در مرداد  بيله. است ، پنجاه هزار نفر بوده1370جمعيت آن طبق برآورد سال 
 .است جعفرآباددشت به مركزيت  سوار و بخش قشالق بخش مركزي آن بيله

اتي است كه در ين زندگي بنده، لحظ و دلنشاز لحظات بسيار شيرين« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 خدمت شما مردم عزيز ، مسلمان ، متدين ، وفادار و صميمي به اسالم و انقالب هستيم و شايد براي هر مسئولي كه با
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 تـشويق بـه همكـارى بيـشتر بـين مـردم دو طـرف            ،ميدان در ميان مردم حضور دارنـد      
  .كردم

شــهر كوهــستانى و بــا ؛ پــرواز كــرديم]مركــز منطقــه مغــان[، ١رمــى از آنجــا بــه گ 
.  مـشكل آب دارنـد     .هاى باريك دارد و با صـفا اسـت        خيابان. مشكالت شهرى است  

در ورزشگاه نيمه تمام و خـاكى       . بود يت خيلى زياد و پرشور    استقبال با شكوه و جمع    
مطابق معمول امام جمعه و فرمانـدار حـرف زدنـد و            . در اجتماع مردم شركت كرديم    

رمـى  روحـانيون در گ .   از آنجا به سـوى خلخـال پـرواز كـرديم       ٢. سخنراني كردم  من
ك سـاعت و    يـ . زياد بودند و تقاضاى وقت مالقات جداگانه داشتند كه فرصت نـشد           

 .نيم از برنامه عقب بوديم

                                                                                                                   
 هدف خدمتگزاري به مردم كار بكند، چيزي شيرين تر از اينكه در ميان مردم باشد و احساس نزديكي و رفاقت و

 مسئوليت نباشد و الحمداهللا مسئوالن انقالب اسالمي از اين نعمت عظيم محبت طرفيني داشته باشد، در زندگي دوره
در كوران گرفتاري هاي اجرايي كشور، و در بحبوحه برخورد با نيازها و كمبودها و مشكالت مردم و . برخوردارند

د و نشاط و خواسته هاي مردم، اگر يك چنين لحظات تاريخي براي انسان مسئول نباشد، قطعاً احساس خستگي مي كن
روحيه كار ضعيف مي شود، ولي بدون ترديد با تجربه اي كه ما خودمان در وجودمان داريم، از حضور در ميان شما 
مردم و مواجه شدن با اين چهره هاي صميمي، دوست داشتني، باوفا، قانع و صبور، روحيه ميگيريم و نشاط كار در 

، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».انسان زياد مي شود
1392 

 100 گرمي در .است دشت مغان مركزو  شهرستان گرمي و مركز استان اردبيلگرمي از شهرهاي قديمي  - 1
 بيشتر اهالي اين شهر به . به شهرستان مستقل تبديل شد1370 از سال اين بخش .كيلومتري شمال شهر اردبيل قرار دارد

 .كارهاي بازرگاني، كشاورزي و دامداري فرش وگليم بافي مشغول هستند

در حد مقدور و به موقع، مان تالش مي كنيم تا  هللا ما با همه امكاناتاشا ان«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
كمبودهاي اين مناطق مستعد و محروم را در زمان معقولي كه قابل رسيدن باشد، رفع كنيم ولي برادران عزيز و 

به هر حال روزي ما اين كشور را . خواهران محترم من، اساس كار حفظ اسالم و انقالب است كه سرمايه اصلي ماست
 روي مهم اين است كه دنباله. كرده ايممان را گم نكنيم كه بحمداهللا گم ن همهم اين است كه ما را. خواهيم ساخت
اين خانواده هاي معظم شهدا كه براي ما مايه افتخار و . ن و رهبري باشيم كه بحمداهللا هستيمو قرآ) ص(پيغمبر اسالم

شان را براي سعادت ما  ن سرمايهار ما، اينها كه عزيزتريپرچمدار و علمدار راهند، جانبازان عزيز ما و آزادگان بزرگو
شااهللا با همت رزمندگان ديروز و سازندگان امروز، بتوانيم به كعبه  تقديم كردند، براي ما ارزش فراوان دارند و ان

  1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».مقصود برسيم
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در مـسير در    .  بعد از ظهر بـه خلخـال رسـيديم         دو ونيم  ساعت   ،با يك ساعت پرواز   
 و  عبـور ،العـاده مـردم   ازدحـام فـوق  ، خلخـال  هايدر خيابان . باريدارتفاعات باران مى  

 مردم سرحال و پرشور   . رفتندند پيش مى  ها خيلى كُ   را مشكل كرده بود و ماشين      مرور
 ،نماز و ناهار و كمى استراحت در محل فرمانـدارى         بعد از    .اندو با محبت   و قوى جثه  
نـم نـم بـاران    .  جمعيت انبوه و عظيمى از مردم اجتماع كرده بودنـد رفتيم؛به استاديوم   

م كـه بـه خـاطر تـأخير از          برنامـه را داشـت     بهانه كوتـاه كـردن       ،به همين جهت  . هم بود 
 .فرصت خوبى بود ،اده خود منالعها و خستگى فوق برنامه

مـن  . طـرح كردنـد    م ي زيـاد  يو نيازهـا  گفتنـد    نماينده شـهر و فرمانـدار خيرمقـدم         
 دسـت   گانـة در  هـاى پـنج   بـا تكميـل جـاده     .  و توضـيح دادم    ١صحبت كوتاهى كـردم   

 ايـن منطقـه تبـديل بـه منطقـه      ،هاى اطـراف احداث و ارتباط خلخال به شهرها و جاده   
ها مهار نـشده و      ولى آب  ،خوب است و   طبيعى   ،شرايط.  شد مرفه و برخوردار خواهد   

 .ها نيمه تمام استجاده
 در . بعـد از ظهـر رســيديم  پــنج نزديـك سـاعت    واردبيـل پــرواز كـرديم  سـوي  بـه  
 در محـل    .دادند زدند و شعار مى    كف مى  .ها مواجه با استقبال گرم مردم بوديم      خيابان

امام جمعه و    .مسابقه مردم شركت كرد   بىع عظيم و     در اجتما  ،استاديوم با صفاى شهر   
. شدن اردبيـل بودنـد     ، خواستار استان  مردم با شعار و پالكارد    . فرماندار صحبت كردند  

 ٢.تشويق و تكريم از مردم آذربايجان كردمو برايشان سخنرانى 
                                                 

ردم خلخال، مردم بااستعدادي هستند و استعداد باال و هوش سرشار آنها و م« : سخنراني آمده است در بخشي از اين - 1
 از اينكه مدت . اين حق را به آنها مي دهد كه بچه هايشان از مراكز تحصيلي مناسب برخوردار باشند،اهمنطقه جالب آن

 اين منطقه زيبا و خوب در ميان شما باشم، اما ف هستم و مايل بودم بيشتر درمتاساقامتم در شهر شما كوتاه است ، 
 دارد شما را اذيت ،در اينجا هم نم نم باران چون امروز عصر در اردبيل هم برنامه داريم و مردم اردبيل منتظر هستند، و

م وه محر وقتي كه به اينجا بياييم، منطقه شما ديگر منطق،شااهللا در سفر بعدي ان. مي كند، حرف هايم را كوتاه مي كنم
هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».نباشد و شما از برخورداري هاي خودتان استفاده بكنيد

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370

ما با همه وجودمان فرياد . صداي شما آنقدر رسا بود، كه به همه جا رسيد« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 خودم مي دانم، قبل از هر صحبتي، وظيفه. شا اهللا بتوانيم به اين خواسته شما عمل بكنيم ان. ه هاي شما را شنيديم خواست

 من نمي دانم با چه. شائبه شما، صميمانه و خاضعانه تشكر كنم ها و الطاف و احساسات پاك و بي از اين همه محبت
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 ، استراحت و استماع اخبـار     ، نماز مغرب  بعد از . به مقرمان در محل فرماندارى رفتيم     
 بيـوك [هـاى آقـاى     صـحبت در ايـن جلـسه       . كردم حانيون منطقه شركت  در جمع رو  

 و نـصايح مـن و توصـيه بـه تـالش بيـشتر در                ]امـام جمعـه اردبيـل     [،  جمـرو ]زاده  خليل
 مطـرح   شناخت و ترويج اسالم و كمك فرهنگـى بـه مـسلمانان آذربايجـان شـوروى               

ر موافقـت   ل شـهرند و خواسـتا     ي جمعى از سران شهر آمدند كه گروه پيگير مسا         ١.شد
 .با استان شدن اردبيل و يا اداره كل شدن ادارات شهر شدند

.  سپس در اجتماع شوراى ادارى استان شركت كـردم         .خورديمدسته جمعى   را  شام  
 گزارش وضـع    ،و فرماندار اردبيل  ] آذربايجان شرقي [استاندار  ،  ]آقاي اكبر پرهيزكار  [

هـاى  هم اوضاع كشور را و سياسـت       من   .استان و شهرستان را دادند و نيازها را گفتند        
بـا خـستگى    . اى را گفـتم و توصـيه بـه وحـدت و كـار بيـشتر نمـودم                 جهانى و منطقـه   

 . خوابيدم
 

 1991  اكتبر 5                          1412 االولربيع 25      |   مهر 13 شنبه 
  

ادم و  هاى داخلى و خـارجى را ديـدم و بـه اخبـار گـوش د                گزارش ،بعد از نماز صبح   

                                                                                                                   
و محبت و بزرگواري را جواب بگويم و اعتراف به بي جوابي و زباني و با چه بياني بايد اين همه لطف و عاطفه 

 اظهارات ،من مايل بودم كه در اين اجتماع شما.  بهترين تشكر و بهترين جواب اين عواطف است،عجز از تشكر
حال شما و فشردگي نمايندگان محترم شهرتان را در مجلس شوراي اسالمي بشنويد، اما آقايان به خاطر مالحظه 

 ».كنم  از ايراد صحبت خودداري فرمودند و وقت را به من محول كردند كه از آنها تشكر مي،شدن وقت و ديرجمعيت
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع

كشور، مسئول كمبودها، من به عنوان يك مسئول اجرايي « :  آقاي هاشمي، خطاب به روحانيان اردبيل گفت- 1
در اينجا غريب هستم و . آيم به شهر شما مي. ها هستم و بيش از شما در جامعه مسئولم مسئول خوبي و مسئول بدي

. قدر صميمي و با محبت هستند ديگر عرق زبان و اين چيزها با ما نيست و مردم هم همان جوري كه شما ديديد، اين
ما بايد از . شان را مي خواهند  راه دين و سعادت،مند مردم عالقه.  محبت هستيد چون گذشته صميمي و با،خودتان هم

اين مردم را چون آگاهند، خيلي آسان مي توان . اين موقعيت و اين روحياتي كه مردم دارند، حسن استفاده را بكنيم
 ».خيلي روشن استحاال يك سري مسايل و مشكالت اقتصادي و كمبودها وجود داردو اين مساله . توجيه كرد

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع
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 سرشير و عسل خـوب      :ى صبحانه خوردم  يتنهابه  اقم  تخاطرات ديروز را نوشتم و در ا      
 .اردبيل

 وسـيع مـردم      و  با استقبال پرشور   .كوپترها به سوى مشكين شهر پرواز كرديم      با هلي 
هـاى   مثـل جاهـاى ديگـر بـا قربـانى     . در ورزشگاه شهر در اجتماع مردم حاضر شـديم  

ى انبـوه جمعيـت مـرد و زن         در ورزشـگاه بـرا    . جه بـوديم  فراوان و شعارهاى زياد موا    
 بالفاصـله بـه سـوى       .م فرماندار و نماينده شـهر گـوش داد         و به مطالب   ١مصحبت كرد 

بيابان و مراتع   .  بود ]رود اهر  [= چاىمسيرمان بيشتر در كنار اهر    . رديمورزقان پرواز ك  
د بـه چـشم      مكـانيزه هـم هـست و تحـرك در توليـ            ؛زار اسـت  خوب كه معموالً ديـم    

 .خورد مى
شـهر   بـه    ٣. صـحبت كـردم     بخشدار و نماينده بخش حرف زدند و من        ،٢در ورزقان 
آمـده  اسـتقبال و مراسـم      بـراي    جمعيت انبـوهى     ،ورزشگاه  در خيابان و   .اهر برگشتيم 

                                                 
اين درياي مواج انسان هاي شايسته و متعهد و دوست داشتني كه ما امروز « :  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

آن طوري كه ما ل زيادي است و هر كس اين وضع را در شهر شما مشكين شهر با آن مواجه هستيم، گوياي مساي
ه به وضع روحي اين مردم توجه كند و بخواهد از روي انصاف نبينيم، مشاهده نمايد و هر ناظر بي طرفي كه منصفا مي

ش اين است كه انقالب اسالمي و حركت انقالبي مردم ايران، آن چنان در رگ و پوست ا داوري بكند، قطعاً داوري
دم و آحاد اين ملت نفوذ كرده است، كه هيچ قدرتي و هيچ دشمني و هيچ عفريت متجاوزي و هيچ خصم توده مر

 كتاب ←كنيد  رجوع ». نمي تواند با اين انقالب مواجه بشود و نمي تواند به اين انقالب آسيب بزند،انقالب اسالمي
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«

واقع شده و مركز  شهرستان ورزقان بخش مركزياست كه در  استان آذربايجان شرقي ورزقان يكي از شهرهاي - 2
 .است واقع شده تبريز  كيلومتري شمال78و  اهر كيلومتري غرب 40اين شهر در . اين شهرستان است

. معدن سونگون وقتي كه كار بيافتد، كل منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 3
كه وارد منطقه مدهايي كه مي شود و نيروهايي آآيد و رفت و راه هايي كه براي استفاده از معدن به وجود مي 

شوند و ثروتي كه از اينجا بيرون مي آيد، و اشتغالي كه در منطقه به وجود مي آيد، و صنايع جنبي كه به خاطر  مي
. ادحضور مس در منطقه خواهيم داشت، آن قدر فراوان است كه نقاط دوردست منطقه را هم تحت تاثير قرار خواهد د

بنابراين بايد همه ما دست به دست هم دهيم و همكاري كنيم كه اين معدن راه بيافتد و ما هم با توجه به اولويت عمران 
ا، اين معدن را در اولويت مجموعه اين منطقه و براي بيرون آوردن اين منطقه از انزوا و توجه خاص به منابع طبيعي اينج

 كتاب ←كنيد  رجوع» .رعت دارند مقدمات استخراج آن را فراهم مي كنندداديم و االن با سمان قرار  برنامه
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 356  1370   هاشمي رفسنجاني              

منطقـه محـروم اسـت و مـردم تقاضـاهاى فـراوان        .  احساسات بسيار گرمى بـود     .بودند
 وضـع حجـاب زنـان خيلـى         .انـد و در صـحنه    وفـا  با ؛ صبور و  عمرانى و خدماتى دارند   

 پالكاردهـاى   .انـد خوب است و انحرافات اخالقى خيلـى كـم و روحانيـت هـم فعـال               
 . ندخواستار دانشگاه بودديده مي شد كه زيادى در دست جوانان 

هاى شهر و منطقه را     و فرماندار و امام جمعه خيرمقدم گفتند و خواسته        شهر  نماينده  
 ١.سپس من سخنراني كردم. مطرح كردند

  پـرواز  ٢نگونوبه سوى معدن مس س    ،  ناهار و استراحت در فرماندارى     و   نمازبعد از   
  وهـاى سـر بـه فلـك كـشيده غـرب اهـر و شـمال ورزقـان          در ارتفاعات كوه  . كرديم

 كوه نشـستيم و  ي باال. به زحمت محل را پيدا كردندهاكوپتر هلي،جنوب غربى كليبر 
اقدامات اكتـشافى را توضـيح      ،   اهل رفسنجان  ،ير عامل مس اهر    مد ،نيامهندس فارسى 

اميـد دارنـد تـا يـك ميليـارد تـن       .  از يك تونل در دست احداث بازديـد كـرديم    .داد
 مشاوران . سرچشمه باشدمس  وضعى شبيه  و كشف شوديكسنگ مس با عيار 

                                                 
 پيش خودم عميقاً شرمنده و خجل ،بينم من از اين عواطفي كه از شما مي «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

شان، به كشورشان، به  ايم به خواسته هاي اين مردم صميمي و باوفا كه اين همه به نظام وانستهمي شوم كه ما هنوز نت
گرچه خيلي .  برسيم،شان عشق مي ورزند و اين طور در صحنه هستند  انقالبهشان، به رهبرشان و ب شان، به امام مسئوالن

. شما از وعده هاي ما ابراز مي فرماييد، متشكرمتالش كرده ايم و دنبال كار هستيم، به هر حال از اين قدرداني كه 
آن روز ما شاهد . اميدواريم موقعي به اين وعده ها عمل بشود و شما حضور بركات انقالب ار در منطقه تان لمس كنيد

 كتاب ←كنيد  رجوع ».جا است و به نفع همه منطقه استبه هر حال اين يكي از خواسته هاي ب. اين قدرداني ها باشيم
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  اشميه«

 از شهر معدنواقع شده و فاصله اين  استان آذربايجان شرقيدر  كارخانه توليد مس سونگون معدن مس سونگون و - 2
اين معدن در يك منطقه كوهستاني با متوسط .  استكيلومتر 30 ورزقانكيلومتر و از  75 اهر كيلومتر، از 130تبريز 

 به معدناين . داردران بر روي كمربند مس جهاني قرار ايشرقيح دريا واقع شده و در شمال  متر باالي سط2000ارتفاع 
شامل  معدن،اصلي  كاني سازي. تاس  قرارگرفته) قره داغ(ارسبارانهاي  صورت توده نفوذي، بر روي رشته كوه

مالي اين معدن بيش از يك ذخيره احت .باشد مي ايراناست و دومين توليد كننده مس  موليبدنو  مس هاي كاني
است كه در   ميليون تن برآورد شده796حدود ) با توجه به اكتشافات انجام گرفته(تن و ذخيره قابل استخراج آن ميليارد

د تن سنگ مس با عيار  ميليار7/1مجموع كل ذخاير قطعي، احتمالي و ممكن در محدوده كانسار سونگون حدود 
و ديگر عناصر با اهميت به صورت  نقره ،طال، موليبدندر اين معدن غير از فلز با ارزش مس، .  است استدرصد/.61

 .فلزات همراه وجود دارند
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 . ى همكارى دارنديكانادا
بـه ايـن معـادن دارنـد و قطعـاً تـأثير زيـادى در تحـول                   مردم منطقه اهر اميد زيـادى     

بـردارى و صـنايع     هـم در دوران سـاخت و هـم در دوران بهـره            . اقتصادى منطقه دارد  
ى از ايـن معـادن برداشـت        ا از گوشـه   ،هـا هـا و انگليـسى     روس ، در گذشـته   ،جنبى آن 

گويـا عيـار آن     . بردارى شـود   همان معدن كوچك بهره    ،كردند و بناست به زودى     ىم
 مدعى بود كمربند معادن مـس از شـرق تـا غـرب ايـران                ،نيامهندس فارسى .  است 20

 . ترين آنها در اطراف اهر استمس كه غنىس ياند حدود سيصد. گسترده است
از همان  . تگرگ ديديم باران و   در فضا    ، در راه  .كوپتر پرواز كرديم   هلي ادر آنجا ب  

 – [در كليبـر  .  كليبر را افتتاح كـرديم     ايكوپتر، مركز تلفن هزار شماره    فضا و در هلي   
 . فرود آمديم ]-مركز منطقه ارسباران يا قره داغ

 گـزارش    گفتنـد و    خيرمقـدم   شـهر،   فرمانـدار و نماينـده     .پرشور بود و  استقبال گرم   
دين را  ، قلعـه بابـك خرمـ       قلـه  ي در باال  ، شهر  دركنار ١.كردم ي صحبت كوتاه  .دادند
مغـان پـرواز     سـوى دشـت   بـه    غروبدير وقت و نزديك     . استاندار توضيح داد  . ديديم
مغرب در كشت و صنعت زمين      . كردندكوپترها با سرعت زياد پرواز مى     هلي. كرديم
از حــضور مــا تــشكر كردنــد و مــن هــم .  شــام را بــا مــديران آنجــا خــورديم.نشــستيم
 . شان كردمتشويق

 
 
  

                                                 
 با اخالق ،شما مرزداران بزرگواري هستيد كه بايد با زندگي خودتان «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

خودتان و با رويه هاي انقالبي و اسالمي خودتان، خواهران و برادرانتان را در آن طرف رود ارس،  با امانت ،خودتان
هم خانم ها و هم آقايان . ديرنز زندگي اسالمي شما درس بگنها بايد بيايند و زندگي شما را ببينند و ا آهدايت كنيد و

 زنان آن طرف رود ارس، بتوانند الگوهاي خوبي براي بايد درس بخوانند و باسواد بشوند كه در مواجهه با انبوه عظيم
جوانان ما بايد جوانان نمونه اسالمي باشند و وجود آنها منشا هدايت ميليون ها انسان تشنه هدايت . ترويج اسالم باشند

، اين باشد كه مدت ها از حريم الهي و از نعمت تبليغات ديني بي بهره بوده اند و مطمئن باشيد كه جمهوري اسالمي
، دفتر »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».حركت فرهنگي شما را ارج مي گذارد

 1392نشر معارف انقالب، 
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 1991  اكتبر 6                         1412 االولربيع 26     |   مهر 14 يكشنبه
 
 صـبحانه صـرف  هـا و گـرفتن اخبـار و نوشـتن خـاطرات و      بـه مطالعـه گـزارش     صبح   

و استماع  شرقي  استاندار آذربايجان   ،  ]آقاي اكبر پرهيزكار  [مالقات با   بعد از   . پرداختم
مغـان  بـا مـديران كـشت و صـنعت          جلـسه اي     ، امور اسـتان و نيازهـا      ةمطالب او دربار  

     .شان كردم تشويقداشتم؛ 
 اسـت؛ تبريز رفتـه    به  و  فرود كند    هواپيما نتوانسته    ،خبر دادند كه در اثر مه گرفتگى      

هاى مختلف كـشت     و لذا دو ساعتى از بخش      ،توانند پرواز كنند  كوپترها هم نمى  هلي
هاى پـروارى و نيـز گوسـفندان        گاوميش ،دارى گاوهاى بومى   از مركز نگه   ،و صنعت 
همچنـين  ى و مزرعه چغندر قند و نحوه برداشت با ماشـين و  يهاى صحرا  گله ،پروارى

 .بازديد كرديم مزارع سويا و كارخانه پنيرسازى
 ، از فرودگـاه اردبيـل  .با هواپيما به سوى اردبيل حركـت كـرديم  ساعت يازده و نيم   

 ةبـه خـاطر ابـرى بـودن گردنـ         . كوپتر به سـوى آسـتارا پـرواز كـرديم         بالفاصله با هلي  
 بعد از   ؛هايم شد  باعث گرفتگى و درد گوش     كهكوپترها خيلى باال رفتند      هلي ،رانيح

 .مدتى آرام شد
. رفتم اجتماع آنها    به ، استقبال پرشور مردم و شركت در مراسم استقبال        در آستارا با  

نماينده ولي فقيـه در اسـتان گـيالن و امـام            [نبخشاحسا]صادق[ خيرمقدم آقاى    بعد از 
 .اى بودسابقه  اجتماع عظيم و بى١.ي كردم صحبت كوتاه، و استاندار]جمعه رشت

                                                 
در گذشته من به بخش ديگري از ساحل دريا رفتم و اطالعات خوبي از  «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

كار اصلي اين است كه .  اما اين يك كار اصلي نيست،ربتي كوتاه مدت تهيه شدهبرنامه هاي ض. آنجا به دست آوردم
 از اين مشكلي كه به طور نوبتي در مقاطع مختلف زماني اتفاق مي افتد، ،اقدامي بكنيم تا براي هميشه مردم ساحل خزر

. ي در دست مطالعه است همين حاال طرح هاي متعدد. گذاري كنند شان راحت باشد و سرمايه محفوظ بمانند و خيال
داشته، با همكاري سازمان هاي وضعيت زمين و عمق زمين در ساحل دريا و جاهاي مشابه دنيا كه دريا پيشروي 

المللي و با استفاده از متخصصان خودمان در دست مطالعه است، كه وقتي نتيجه كار روشن بشود، قطعاً به اطالع  بين
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«اب  كت←كنيد  رجوع ».شما مردم مي رسد
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شاهد  ١پشا  گمرك آستارا از برنامه رفت و آمد ايران و شوروى و انبار و فرى              در 
. تـيم شـهر رف از آنجا بـه مهـدي   . را شنيديميس گمرك يبازديد كرديم و توضيحات ر    

از پروژه ساحل .  استهاى زيادى را آب گرفته   خانه .آب دريا پيشروى دارد   در اينجا   
 ولـى از    ،گيرنـد  جلوى امواج را مـى     ؛ها بازديد كردم  سازى براى جلوگيرى از خرابى    

گوينـد در   پايين رفـتن كـرده و مـى       به   آب شروع    .توان جلوگيرى كرد  نفوذ آب نمى  
 زيـاد   ، احتمال اينكه علـت بـاال آمـدن آب         ،دهدمىاين نشان   . زمستان مشكلى ندارند  

 . با اهالى صحبت كردم    . در يك خانه رفتيم    . قوى است  ،لگا باشد ورود  شدن ورودى   
 .  براى ناهار به فرماندارى رفتيم.مشكل جدى دارند

 قادر به پرواز نبودند و ناچار با ماشين به سوى اردبيل       ،كوپترها به خاطر ابر و مه     هلي
 در فرودگاه  نوساز اردبيل مـصاحبه انجـام          . يك ساعت در راه بوديم     .محركت كردي 

عفـت  . دمخيلى خـسته بـو    .  بعد از مغرب رسيديم    . و به سوى تهران پرواز كرديم      ٢شد
 . ديم و زودتر خوابيدمرشام حاضرى خو. تنها بود
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طرح هـاي آمـاده سـازي زمـين و          [ براى بازديد از نمايشگاه      ، در راه دفترم   ،اول وقت  

 . سراى نياوران رفتم به فرهنگ »روز اسكان بشر« به مناسبت ،]شهرهاي جديد
 
 

                                                 
در اين .  به محل عرضه كاال در كنار برخي فرودگاه ها و گمركات گفته مي شود، فري شاپ يا فروشگاه آزاد- 1

 .  گمركي عرضه مي شود حقها، كاال بدون ماليات و فروشگاه

 درصد نيز خوش نشين هستند و مشكل 10 درصد از مردم ايران داراي مسكن و 75«: در اين مصاحبه آمده است  - 2
دولت و وزارت مسكن و شهرسازي، هم اكنون آمادگي . گيرد  درصد از مردم را در بر مي15 تا 14مسكن حدود 

حال حاضر  نقطه ايران و تعدادي از شهرهاي جديد دارند و در 200واگذاري يك ميليون قطعه زمين آماده شده را در 
با تسهيالت بانك ها و با اندوخته كم و اقساط بسيار كمتر از . مشكل افرادي كه مسكن ندارند، مشكل نقدينگي است

هاي  مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .اجاره، به نظر مي رسد كه مي توان مشكل مسكن را حل كرد
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال 
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 كارنامه و خاطرات          
 364  1370   هاشمي رفسنجاني              

 ١.اى هم به منظور توضيح برنامه ساخت مسكن انجام دادم مصاحبه
روحـانيون شـاهرود     .رهـاى مانـده از روزهـاى سـفر پـرداختم          در دفترم به انجـام كا     

مركز استان به شاهرود    مي خواهند   . تظّلم كردند  ،ادعاى زورگويى سمنان  با    و آمدند
سـت  ددم كـه از ايـن شـيوه         نمـو شـان    آنها انتقاد كردم و نصيحت     ة از شيو  .منتقل شود 

تكثيـر و پخـش   ا بـ انـد و   دسـت بـه تظـاهرات زده   ،هفته گذشـته در شـاهرود    . بردارند
 وعـده دادم كـه   ؛قـول دادنـد كـه ادامـه ندهنـد       .  كرده انـد   ىيبدگو  از سمنان  ،اعالميه

 .رسيدگى كنم
 بـراى امـور     ]رييس دفنـر منـاطق محـروم رياسـت جمهـوري          [،  بشارتى]جليل[آقاى  

ريـيس بنيـاد    [،  دوسـت رفيـق ]محـسن [آقـاى   . آمد مناطق محروم و تعهدات سفر اخير     
سن انجام امور بنياد اسـتمداد      سفر به آفريقا را داد و براى ح       گزارش  .  آمد ]مستضعفان

 .  گزارش اقدامات عمرانى و بازرگانى را داد.كرد
علـوم   بـراى مدرسـه عـالى         و وافى از قـم آمدنـد     ]ابوالقاسم[قاضى و   ]مهدي [آقايان

 از عـدم همكـارى وزارت       ؛ استمداد كردنـد   ]اسالمي[ و تربيت مدرس معارف    ييقضا
 كارهـاى عقـب     ، شب هشتاز ظهر تا ساعت      .مند بودند  عالى گله  فرهنگ و آموزش  

 . شب به خانه آمدم.روز رساندمهمانده سفر را انجام دادم و ب
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محمـد  [ .د كارهـا انجـام شـ      صـبح  نُـه   سـاعت  تـا .   به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم    

آهـن   گـزارش پيـشرفت كـار راه       .معاونـان آمدنـد   ترابـري و    وزير راه و    ،  ]سعيدي كيا 
آبـاد و تـا سـال        تـا حـاجى    ، مسير تا نيمه سال آينده   ؛  بندرعباس و نيازها را دادند     -بافق

                                                 
مشكل مسكن در ايران قابل حل است و با تالش دولت، طي چند سال آينده «:  بخشي از اين مصاحبه آمده است در- 1

دولت و وزارت مسكن و شهرسازي هم اكنون آمادگي واگذاري يك . التهاب مسكن در ايران وجود نخواهد داشت
جديد دارند و در حال حاضر مشكل افرادي ي  نقطه ايران و تعدادي از شهرها200ميليون قطعه زمين آماده شده را در 

، دفتر نشر »1370هاي سال  مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع »كه مسكن ندارند، نبود نقدينگي است
 1392معارف انقالب، 
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 . شودعملياتى مى ، تا بندرعباس1372
  خريـدها   و هـا ه پـروژ  ة دربار .آمد]رييس سازمان انرژي اتمي   [،  امراللهى]رضا[آقاى  

انـرژي   [المللـى  آژانس بين  در بين بازرسان   .مشكالت و نيازها را گفت    گزارش داد و    
را هـا   هـا و مـصرى    ىي گفتم آمريكا  است؛مصرى  نفر  ى و يك    ي دو نفر آمريكا   ،]اتمي

 .نپذيرند
هـا را  كيفيت تهيه ليست عفـوي    . ها آمد يس كميسيون عفو زندانى   ي ر ،آقاى لواسانى 

 ،]رياسـت جمهـوري   [ هماهنگ كردن با ستاد مبارزه با مـواد مخـدر           در مورد  وگفت  
دبيـر شـوراي عـالي      [،  روحـانى ] حـسن [ دكتـر    . اين بخش استمداد كرد    براي زندانيان 

 راجـع بـه   . و وزيـر دفـاع آمدنـد   ]نيروهـاي مـسلح   [ها و سـتادكل    و سپاهى  ]امنيت ملي 
 .گيرى شد مذاكره و تصميم،معامالت با كره شمالى

ــصر  ــاي مــ [ع ــازفآق ــيسر، ]راد ني ــد   ي ــوروى آم ــستان ش ــور تركمن ــه . جمه نام
 گورباچف را آورد و خواستار همكارى با ايـران در سـاخت سـدهاى         ]ميخاييل[آقاى

 شـركت مـشترك حمـل و نقـل،     ،اترك و هريررود و ساخت راه آهن تجن ـ مـشهد  
 . مبادالت بازرگانى شد وايجاد چند كانال تردد دو كشور

و  بـازرس شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمـد              ،دفـر شـجاعى ] محمدحسن[آقاى  
 در راه خانـه     .شب شورا جلسه داشـت    . ل دانشگاه شهيد بهشتى را گفت     يگزارش مسا 

 . دندانم را اصالح كرد،١]الهوتي[سعيددكتر . بيمارستان اختر رفتمبه 
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  برايـشان .  گزارش دادند   و  به مناسبت روز جهانى پست آمدند      ،پستشركت  مديران   

هاى خـود قبـل    از خدمت. آقاى سيد على اصغر هاشمى چيذرى آمد     ٢.صحبت كردم 
 از دادگاه نظـامى  . كمك خواست]چيذر[و بعد از انقالب گفت و براى مدرسه علميه     

 .به خاطر بازداشت يكى از بستگانش شكايت كرد
                                                 

 .  دكتر سعيد الهوتي و دكتر حميد الهوتي، دامادهاي آقاي هاشمي هستند- 1

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  جاني، سخنرانيرفسن هاشمي« كتاب ←كنيد   رجوع- 2
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مـشاور  [،ميرسـليم ]مـصطفي [ بـا معرفـى آقـاى      ،از اصـفهان  ،  شخصى بنـام خـوروش    
اسـتفاده از اتومبيـل     بـه    براى ساخت شهرى كه نياز       ، طرحى آورده بود   ]جمهور  رييس

توسعه مـدارس خـصوصى در دسـتور        . شوراى عالى ادارى جلسه داشت    . نداشته باشد 
 .رات ساده بدهيم زمين و وام و مصالح و مقر،بود كه قرار شد

  توسـعه روابـط بـا كـشورهاى          نامه  ينيآ. دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
 . كار كردم و به خانه آمدمهشت ونيمتا ساعت . جنوب خليج فارس در دستور بود
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برايـشان  . هاى اسـالمى و فـارغ التحـصيالن آمدنـد    ن عضو انجمنجمعى از دانشجويا   

هاشمي، رييس دفتـر    [محسن.  و توصيه نمودم كه متعبد به اسالم باشند        ١صحبت كردم 
                                                 

يكى از وظايف اساسى دانشجويان، « : گفت متعهد دانشجويان علمى سطح يارتقا لزوم بر تأكيد با هاشمى  آقاى- 1
 ايشان» .خوب درس خواندن و رشد علمى و تخصصى است و هيچ فعاليت ديگرى نبايد آنها را از اين مهم باز دارد
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گــزارش وضــع راه آهــن و و  و همكــارانش آمدنــد ]بازرســي ويــژه ريــيس جمهــور
 . هاى آن را گفتندنابسامانى

دوستانه  مذاكرات   ؛ استراتژيك ليبى آمد   وزير صنايع ،  ]آقاي جاراهللا عزور الطلحي   [
ل يراجع به مـسا   .  امراللهى و معاونان آمدند    ،آقايان واليتى، نوربخش  . تشريفاتى بود و  

قرار شد در مورد نيروگاه اتمى بوشهر كـه         .  با آلمان و فرانسه بحث شد      ايراناختالفى  
 بـراى  ،انـسه و در مـورد فر ، به دادگاه شكايت كنـيم  آلمان حاضر به تكميل آن نيست   

 . نامه دو كشور، در شوراى عالى امنيت بحث كنيمتوافقما رد يتاييد 
 امشب كمى بـاران     .در دفترم كارم كردم و مغرب به خانه آمدم        پنج  عصر تا ساعت    

  .آمد
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اى اى بـراى نمـاز و خطبـه       خطبه. امه نماز جمعه به دانشگاه رفتم      براى اق  .در خانه بودم  
 فـائزه اصـرار دارد كـه در افتتـاح           .ها جمع بودنـد   ظهر بچه  ١. خواندم ل روز يبراى مسا 

                                                                                                                   
روحيه فرهنگ «:  و گفتتأكيدكرد كشور دانشجويى هاى تشكل همه همراهى و وحدت بر اتحاد اهميت به اشاره با

مشى مقام  گذارد و اگر دانشجويان در چارچوب مشخص اسالم و معيار و خط اسالمى در جامعه اثرات خود را باقى مى
  ها و يا دانشگاه. ه و جامعه نيز نگرانى نداشته باشدتوانند به راه خود مطمئن بود  مى،معظم رهبرى فعاليت كنند

تدريج  هتواند ب جامعه بايد مراقب باشند كه تفكرات التقاطى در اين مراكز رايج نشود، زيرا اين امر مى هاى ديگر حيطم
ارزين و جوانان در آن زمان اختالف مب .افراد زيادى را طعمه خود سازد، همانگونه كه در دوران انقالب نيز اتفاق افتاد

 اما اين ،پذيرفتيم فرمودند ما مى و واليت امر هرچه مى) ره(هاى چپ و راست در همين امر بود كه امام  مسلمان با گروه
رفسنجاني،  هاشمي« كتاب←كنيد  رجوع» .هاى مادى خود پايبندى داشتند كردند و به تحليل ها با آن مخالفت مى گروه

 1392 نشر معارف انقالب، ، دفتر»1370هاي سال  سخنراني

 اهميت نماز جمعه و ضرورت حضور مردم و مسئولين در صفوف آن مطالبي  دربارهدر خطبه اول،آقاي هاشمي   - 1
شور و اقدامات دولت براي خطيب جمعه تهران، در خطبه دوم، گزارشي از سفر به شمال غرب ك. كردبيان 

  من«: در بخشي از اين خطبه آمده است. ددا سطح زندگي مردم ارايه زدايي و ايجاد رونق اقتصادي و ارتقاي محروميت
 مسؤوالن از هم و بروم آنجا به نتوانستم كه  آذربايجان شرقياستان هاى بخش بقيه از هم و كنم تشكّر آنجا مردم از بايد
 به گذشته از بيش مقدارى يك ،باشيم آماده بايد كه كنممى عرض شما به هم و كنندمى خدمت خوب خيلى آنجا كه

 ما و ندارد عيبى شود،مى ديگر جاهاى يا اصفهان يا تهران در كارها بعضى اگر .برسيم كشورمان محروم هاى قسمت
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 ؛ دارنـد  حـضور  نمايندگان بيست كـشور اسـالمى        ؛سمينار ورزش بانوان شركت كنم    
 . ولى او با گريه و قهر اصرار دارد،بينممناسب نمى
هاى كوچـك بـراى حـل        گزارش مطالعه در مورد طرح استفاده از كارخانه        محسن

پيـشنهاد  .  توصـيه دارد بـه سـرعت اقـدام كنـيم           .مشكل سيمان را داد كه مثبـت اسـت        
مهنـدس  شب   .المللى در جزيره كيش دارد كه قابل بررسى است        تأسيس دانشگاه بين  

كر خوزسـتان داد و   گزارشى از پيشرفت و مشكالت طرح نيـش     و ى آمد يهادى طباطبا 
  .براى رفع مشكالت استمداد كرد

  
 1991  اكتبر 12                          1412  الثانىربيع 3     |   مهر 20 شنبه 
  

 براى شركت در مراسم فارغ التحصيلى دانشجويان دانـشگاه  هشت ونيم صبح، ساعت  
دم و  جـوايز را دا   . م شـد  مراسـم انجـا   . ١ميرفتـ  كوپتر بـه پرنـدك    با هلي  ، انتظامى علوم

 .ظهر به دفترم رسيدم. مهاى ويژه را تماشا كردورزش
در مورد سياسـت برگـزارى كنفـرانس    . عصر شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت    

هـم صـحبت    نامه حل اختالفات مـالى بـا فرانـسه           موافقت ةدربار. فلسطين مذاكره شد  

                                                                                                                   
از من .دارد وجود مناطق آن در هم عظيمى منابع و است عقب خيلى شان زندگي كه باشيم آنهايى فكر به بايد 

 و دارد هم معادن و ندارد آب محدوديت كه بروند مناطق اين به كنممى دعوت هستند، گذارىسرمايه اهل كه كسانى
 و نقل زيرا كنيم، مناسب را ها راه هم بايد ما .دارد هم خوبى بازار و باشد مطمئن خيلى آينده در تواندمى صنعت نظر از

هاي جمعه سال  هرفسنجاني، خطب هاشمي« كتاب ←كنيد   رجوع».است مواجه مشكل با قدرى ،آنجا در انتقاالت
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370

يكى از ثمرات حركت صحيح ادغام «: آقاي هاشمي در مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان علوم انتظامي گفت - 1
دانشجويان  .هاى انتظامى و امنيتى است گيرى اين دانشگاه و نظم و هماهنگى در آموزش نيروهاى انتظامى، شكل

 براى حراست از مرزهاى جغرافيايى، حفظ ،سن رفتار و عملكرد در تمامى ابعادسداران نظم و امنيت و حعنوان پا هب
 .اند اند و با درايت و آگاهى اين راه را انتخاب كرده حدود و ثغور، تأمين امينت در اجتماع وارد اين زندگى جديد شده

توانند غناى بيشترى به مجموعه   امروز مى،اند تى خود داشتههاى عمليا هايى كه در بخش هر يك از اين نيروها با تجربه
 ←كنيد  رجوع ».است مطلوب و ملموس ي انتظامي،نيرو در موجود هماهنگى و ادغام آثار.دننيروى انتظامى ببخش

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«كتاب 
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 . نامه قبلى امضا شود قرار شد همان موافقتكرديم؛
 سـفر بـه     ، اوضـاع عـراق و شـوروى       ة دربـار  .شب با احمدآقا مهمان رهبـرى بـوديم       

احمدآقا با اتومبيل مـن      . تصميمات جلسه شوراى امنيت ملى مذاكره شد        و آذربايجان
ل منطقـه و داخـل و روزنامـه خراسـان مـذاكره             ي راجـع بـه مـسا      ،در راه . به خانه آمـد   

؛ ولـى اگـر     شود كه مشكل پـيش بيايـد      پيشنهاد داشت خيلى با آمريكا تلخى ن      . داشتيم
 .  مهم نيست،مسئول تلخى كنندافراد غير

 
 1991  اكتبر 13                       1412  الثانىربيع 4      |   مهر 21 يكشنبه

 
] تهران[شان را با شهردارى      مشكالت  و  سران صنوف توليدى آمدند    نُه صبح، ساعت   

ب  مشكل اخراج صنوف مزاحم و مخـرّ       از جمله ،  ىيدارا] وزارت امور اقتصادي و   [و  
 .گفتندرا  ]مشاغلصنايع و اجراي طرح ساماندهي  [= محيط زيست از تهران

بختيـار را   ]شـاپور [ ترور بعد از    حواشي . آمد ]وزير اطالعات [،  فالحيان]علي[ آقاى  
آقـاي  بويراحمدى بـه ايـران و علـل بازداشـت           ] فريدون[  آقاي گفت و نزديك شدن   

وزارت  در مورد كنتـرل مـأموران        .ضيح داد وتنم جهانبانى و احتماالت را      اسدى و خا  
 .تذكر دادم اطالعات
 راجـع بـه   . آمـد ]جمهور در امور اصناف   مشاور رييس [بينا،  توكلى]ابوالفضل[ آقاى  

ــناف و   ــور اصـ ــه  امـ ــين منطقـ ــرج همچنـ ــاد كـ ــت  زورآبـ ــالبى داشـ ــاى . مطـ آقـ
پيـشنهاد شـناور شـدن ارز توليـد و           .آمـد ]وزيـر صـنايع سـنگين     [،  نژادحسينيان]هادي[

هاى سوارى و محدود ساختن واردات مشابه توليدات داخلى و دادن امتياز بـه              اتومبيل
هاى صنايع تحت سازمان     پرداخت بدهى  همچنين در مورد   .توليدات داخلى را داشت   

  بـراى اصـالح سـاختار و عرضـه سـهام در بـورس              ،]و نوسازي صنايع ايـران    [گسترش
  .ندا حدود شصت ميليارد تومان مقروضكرد؛استمداد 

 براى امور ساخت سـدها اسـتمداد        . آمد ]وزير نيرو [،  زنگنه] بيژن نامدار [عصرآقاى  
. دولـت شـركت كـردم   جلـسه هيـات     در   .هـا را گفـت    كرد و مشكل سوخت نيروگاه    

هـاى دولتـى و تبـادل هـدايا و پـشتيبانى از نهـضت سـواد                 نامه استفاده از اتومبيـل    يينآ
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 .دستور بود آموزى
 وزيـر تعـاون، سـمينار       ]تعيـين [،   نيروى قدس سـپاه    ةدربار. شب مهمان رهبرى بودم   

حمايت از فلسطين، اوضاع يوگسالوى و شوروى، مطبوعات، سازمان حج، باال بردن            
 . كرديم اعتبارات ارتش و سپاه مذاكره  وسطح تنخواه گردان

  
 1991  اكتبر 14                    1412  الثانىربيع 5      |   مهر 22 دوشنبه  
 

 بــه ،بــراى بازديــد از مؤســسه اســتاندارد و نمايــشگاه كاالهــاى داراى مهــر اســتاندارد
 وقـت زيـادى صـرف      . از خانه يكسره بـه كـرج رفتـيم         ،مناسبت روز جهانى استاندارد   

 مـديران سـخنرانى      سـپس در جمـع     .گـو بـا صـنعتگران كـردم       وها و گفت  ديدار غرفه 
با  مصاحبهبعد از   .  از آزمايشگاه بيولوژى بازديد نمودم      سپس .موايز را داد   و ج  ١كردم
 .يمبرگشت  به دفتر،كوپترهلي

 با تـأخير    .آمده بود   براى مالقات  زالندنو  خارجي وزير تجارت ،  ]آقاي فيليپ برن  [ 
 كنگره جهاني عفت براى شركت در  . كوتاه و تشريفاتى انجام شد، مالقات.رسيدم

 
 
 

                                                 
 از بعد .دليلى ندارد كه ما كميت را ترجيح بدهيم و به كيفيت نپردازيم«: ده استدر بخشي از اين سخنراني آم - 1

دانند كه كاالهاى مطمئن و با  خوبى مى اقتصادى نيز همه ما مصرف كننده هستيم و همه در حد خود و همه مردم به
 كاالهاى بدون اً اجبار اشخاصى كه فاقد امكانات باشند.ها صرف داشته است  هميشه در زندگى انسان،كيفيت باال

 هيچ اًشان محدود باشد و قطع كيفيت مصرف كنند، يا كاال اندك و يا پول كافى نداشته باشند يا اينكه اطالعات
كشورهايى اكنون در بازار جهان داراى وضعيت  .ند كاالى نامرغوب ولو ارزان مصرف كاى مايل نيست كننده مصرف

در اند كه  هايى در بازارهاى جهانى مانده  شركت.ز نظر كيفيت مطلوب استشان ا خوب و مناسب هستند كه كاالهاي
 آبروى يك شركت، آبروى يك كشور به آبروى صنعت آن بستگى .ه دهندياند كيفيت خوبى ارا ها توانسته ترقاب

اى است كه   ارزنده كار بسيار،بينيم كه توجه به كيفيت كاال موضوع بنگريم، مى اى به دارد، با هر حسابى و از هر زاويه
 كتاب ←كنيد  رجوع ».متأسفانه كشور ما در گذشته در بسيارى از موارد از اين نعمت محروم بوده است

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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 .عصر شوراى اقتصاد جلـسه داشـت      . رفت به كرمان  1كرمانىي خواجو بزرگداشت
 . دير وقت خوابيدم.  انجام دادمرا شب در دفترم ماندم و كارهاى عقب مانده 

 
 1991  اكتبر 15                      1412  الثانىربيع 6       |  مهر 23 شنبهسه

 
 گزارشى از پيـشرفت كارهـاى       ،سرود و شعر و قرآن    از  بعد  .  آمدند يانجمعى از نابينا  

دوره دو ساله اخير و توسعه مركز آموزشى و تأمين ابزار مدرسه آموزش              پشتيبانى در 

                                                 
 -كرمان .ق.ه 689: زاده (»ي كرمانيخواجو« محمود، معروف به بن ي ابوالعطاء محمودبن علنيالد كمال - 1

 رازيآرامگاه خواجو در تنگ اهللا اكبر ش.  اول قرن هشتم استةمي از شاعران بزرگ نيكي) رازيش.ق. ه752: درگذشت
 . خود داردةدر كارنام عرفاني  از شاعران عهد مغول است و اشعاريو. است
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 .١آميز نمودمتشويق من هم صحبت . دادندبراى روشندالن
 گـزارش  .آمد]جمهور در امور اهل سنت مشاور رييس[، اسحاق مدنى]محمد[آقاى  

 بـه خـاطر مواضـع    ،داد و گفت محبوبيت ايران در ميان مسلمانان هندىسفر به هند را   
 خيلـى خـوب و بـاال        ،ل جهـان اسـالم و جهـان       يحق و انقالبى و اسالمى ايران در مسا       

 . است
خـسروشاهى آمـد و خواسـتار اعـزام بـه مأموريـت سـفارت در                ]سـيد هـادي   [آقاى  

از . رهنگى در لندن شد   ى براى انجام امور فرهنگى و ساختن مركز ف        يكشورهاى اروپا 
شـان   روحانى كه پس از اتمام دوران سـفارت        نراي به سف  مناسبعدم ارجاع مسئوليت    

 . انتقاد داشت،اندبه تهران آمده
. مالقـات آمـد   براي   ،وزير كار بحرين  ،  ]شيخ خليفه بن سلمان بن محمد آل خليفه       [

 گـزارش   .قـدس رضـوى آمدنـد     مديران آسـتان   .بودمذاكرات براي تقويت همكاري     
 مطالبـات  .كار و اقدامات و خدمات را دادند و براى توسعه خدمات كمك خواسـتند         

ميـرزاده  ]حميـد [ قـرار شـدآقاى      ؛هاى دولتـى را مطـرح كردنـد       آستان قدس از ارگان   
 . پيگيرى كند

عفت از كرمان برگـشت   . شب هم ماندم  .  كارها را انجام دادم    .عصر در دفترم ماندم   
كرمـانى راضـى    ي خواجـو  كنگـره از وضـع برگـزارى       . ماند و به دفترم آمد و شب را      

                                                 
متأثر از اينكه برخى .  هم متأثرما از ديدن شما هم خوشحال هستيم و« : در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 ،خواهران و برادران ما از نعمت بينايى محروم هستند و خوشحال از اينكه با شنيدن گزارش كارهاى انجام شده
شما  .شما انجام دهيم، هرچند حقوق شما خيلى بيش از اينهاست هاى خود را نسبت به ايم برخى از مسئوليت توانسته

روشندالن نبايد از لحاظ روحى  .توانيد با عقل و استعداد خود درك كنيد بينيد مى  چشم نمىلى را كه بايخيلى از مسا
اى در مقابل صبرشان دارد كه همين وضع جسمى راهى براى رسيدن  خداوند براى آنان پاداش شايسته. ناراحت باشند

 نقليه، وسيله جمله از روشندالن رفاهى و تحصيلى امكانات از برخى اينكه از آقاي هاشمي» .آن پاداش بتواند باشد به
 اظهار و كرد خرسندى و رضايت اظهار است، يافته افزايش آنها مسئولين تالش با تحصيل مراكز و تحصيل امكان
اى باشد كه افراد استثنايى به حقوق خود برسند و شرايط الزم در تمامى  گونه هاميدواريم در آينده وضع ب«: داشت
 كتاب ←كنيد  رجوع ».طور جدى تالش كنند هخواهيم در اين زمينه ب  فراهم شود و از مسئولين مىها براى آنان زمينه

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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 .داندها را زايد مىنيست و هزينه
 

 1991  اكتبر 16                 1412  الثانىربيع 7      |   مهر 24 چهارشنبه  
  

. بعد از نماز براى انجام كارها و شنيدن اخبار به دفترم رفتم و بـراى صـبحانه برگـشتم                  
محجـوب گـزارش داد و از       ]عليرضـا [آقـاى   . المى كـار آمدنـد    شوراهاى اسـ  اعضاي  
. هاى من بـراى تـصويب قـانون كـار و دادن سـهام بـه كـارگران تـشكر كـرد            حمايت

  ١.صحبت مفصلى نمودم
مرندى ]عليرضا[ آقاى دكتر    .ميرزاده براى امور ارزى و بازسازى آمد      ] حميد[آقاى  

زاده انتقـاد  ملـك ]رضـا [ و دكتـر   فاضل]ايرج[ از وزارت بهداشت و آقايان دكتر  ؛آمد
گفت جامعه . خارجه اسپانيا آمد اموروزير  ،  ]آقاي فرانسيسكو فرناندز اوردينز   [. داشت

 .بخشدباروپا تصميم دارد همكارى با ايران را عمق 
  گفت يوگسالوى ؛ راجع به اوضاع عراق و شوروى و يوگسالوى مذاكره شد

 

                                                 
 و زحمتكش و مسلمان كارگران از دانيقدر با ،كارگران اسالمى شوراهاى نمايندگان با ديدار در هاشمى آقاى - 1

 قشر كارگر ،براى مسئولين كشور« : داشت اظهار ،اند بوده اسالمى انقالب حامى رهواهم ،دشوار شرايط در كه دلسوز
 توجهو  دهد مى تشكيل كار نيروى را جامعه بخش ترين عمده .يكى از اقشارى است كه همواره مورد توجه هستند

 احقاق حقوق اقشار محروم و ، عمده انقالب اسالمىهاى  يكى از هدف.استزم ال كارگران هاى خواسته و حقوق به
هاى مختلف است و هرقدر  هاى دنيا با ديدگاه ترين شعارهاى انقالب البته اين مسأله جزو ثابت. مستضعف جامعه است

 بزرگترين طبقه را ،اسالم كارگران ما از نظر پايبندى به.تر است تر باشد موضع آن در اين خصوص قوى انقالب اصيل
كارگران ما از آنجا كه .كنند كه اين يك نقطه مثبت در تاريخ ماست دهند و با فطرت اسالمى زندگى مى كيل مىتش

اين طبقه زحمتكش . دانستند در حد توان كارخانجات را حفظ كردند و آنها را سر پا نگه داشتند انقالب را از خود مى
هايى را به جبهه ارسال  داشتند و عليرغم ناتوانى مالى كمكها  اى در تأمين نيروهاى رزمنده جبهه همچنين نقش عمده

 مطلوب توليد به را كارگرانايشان » .اى در جامعه داشت كردند كه از نظر معنوى بسيار ارزشمند بود و نقش سازنده مى
 كمبود عدم توليد و. رسد كس به حق خود نمى  هيچ،اگر توليد نباشد« : افزود و كرد توصيه كنونى حساس مقطع در

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».شود  عمومى مىباعث ايجاد بازار سياه، احتكار و فعاليت دالالن و فقر
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنراني



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 374  1370   هاشمي رفسنجاني              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�"� 	�����	�� 	'�&��	���	��"�	��*������	��	�����

+����	#,-�	#$��	��	��%&�



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

375 

شـود بـا     كه نمـى   ي براى حل امور   ،ورت قبلى نخواهد ماند و اروپا بنا دارد       ديگر به ص  
ى ي يـك نيـروى نظـامى اروپـا     ، بـا آن برخـورد كـرد       ]سازمان آتالنتيك شمالي  [= ناتو

 . مكمل ناتو خواهد بود،تشكيل دهد و اين نيرو
 .عـصر دولـت جلـسه داشـت    . ها به جز ياسر و محسن در نهـاد بودنـد        ناهار همه بچه  

دسـتور دادم كـه     .  معتقدند كه وزارت تعاون مفيد نيست و بايد لغو شـود           نرايوزاكثر  
سـاعت  تـا   .  با حضور و شركت خود نماز را بيشتر تـرويج كننـد            ،وزرا در قلمرو خود   

 .  در دفترم كار كردم و به خانه آمدمهفت و نيم شب
 
 1991  اكتبر 17                    1412  الثانىربيع 8       |   مهر 25 شنبهپنج

  
، ]آقـاي عبـدالعزيز اينـداو     [ .نمـود اش    در ارتباط با بيماري   عفت اظهار ناراحتى مجدد     

كنفـرانس  سـازمان   سـران   نشـست    ة دربـار  .يس مجلس سـنگال و همراهـان آمدنـد        ير
مقـدارى بـا    . له فلـسطين و كنفـرانس صـلح مـذاكره كـرديم           أاسالمى در سنگال و مس    

 كـه  يكـى از آنهـا خـانمى بـود     ؛مراهـانش گذاشـتم  سر او و بعـضى از ه هشوخى سر ب  
 .چيزى شبيه عمامه سبز بر سر داشت

 سنگال آمـد و نامـه       ارتباطات و فرستاده ويژه   وزير  ،  ]آقاي مختار كبه  [ ، بعد از آنها  
 بـاز هـم شـبيه       ؛جمهور را براى دعوت رسمى مـن بـه كنفـرانس اسـالمى آورد             ييسر

 .هاى قبلى شدصحبت
يه براى برخورد با ي كليات اجازه به قوه قضا  .لسه داشت  مجمع تشخيص مصلحت ج   

زمان اجراى واگذارى اراضى كشت موقت تا آخر سـال          . قضات ناصالح تصويب شد   
حـال  .  كـار كـردم و بـه خانـه آمـدم           پنج بعد از ظهـر    عصر تا ساعت    . جارى تأييد شد  

 . مشكلي نداردكه عفت خوب بود و دكتر گفته 
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  بانوان ورزشى علمى، همبستگى  كنگره براى شركت درساعت هفت و نيم صبح،
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 بـه مـديريت فـائزه       ايـن برنامـه   .  به محل وزارت كشاورزى رفتيم     ،اسالمى كشورهاى
گونـه  رچـه معمـوالً در ايـن    گ ؛برگزار شده و با اصـرار او پـذيرفتم كـه شـركت كـنم              

  .كنمها شركت نمىكنگره
قبـل آخـر    ، در طبقـه ما  نيم ساعتى در دفتـر وزيـر       . آماده نبودند  ،ين شده يسروقت تع 
 7 طرح مهم سـاخت فرودگـاه        ةنوريان دربار ] محمد  علي[درآنجا آقاى   . منتظر مانديم 

 ١وتاهى نمـودم  مراسم انجام شد و من صحبت ك       . توضيح داد  ] فعلي امام خمينى [=تير  
                                                 

شر ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است و اين ق امروز ورزش براى خانم« : در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
اگر  .آن نياز فراوان دارد براى كسب سالمتى شادابى و نشاط در زندگى و كار و نيز براى پر كردن اوقات فراغت به

هاى غيراسالمى در ورزش عمل  ها و محيط  طورى كه غربى،ها مثل آقايان بخواهيم تسليم وضع موجود شويم كه خانم
 ما .همين دليل مسلمانان بايد براى اين مسأله فكرى اساسى كنند به .كنند ما هم همين كار را انجام دهيم مقبول نيست مى
هاى جهان بپذيريم، از  توانيم وضع موجود ورزش بانوان را در صحنه عنوان مسلمان متعهد و در نهايت انسان، نمى به

مانان و پيشتاز انقالب هاى مسل عنوان يكى از پايگاه هما ب .كنيم ميسوى ديگر نياز جدى بانوان و اقتضاى زمان را درك 
حفظ  مندان به ه اين كار را با اين كنگره آغاز كرديم و با دعوت از اهل نظر از كشورهاى اسالمى و عالق،اسالمى

 ها تواند منشاء حركت مفيدى براى خانم  اين كنگره مى،كنيم حرمت شخصيت زن و قداست اخالق اسالمى فكر مى
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تا شب در خانه استراحت و      . عفت و ياسر و محسن و فاطي هم بودند        . به خانه آمدم  و  
 . كمى هم باران آمد؛مطالعه داشتم
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مـسير   ،هـا كـت مهمـان   ها و حر  به خاطر تعمير پل   .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت صبح  

 المللـى   بـين  كنفـرانس  براى شركت در مراسـم افتتـاح         ساعت هشت و نيم،   . شلوغ بود 
  . به مجلس رفتم فلسطين مردم اسالمى انقالب از حمايت

 توضـيحاتى از برنامـه داد و        ،موسـوى الرى  ]عبدالواحـد [آقاى  ،قبل از شروع جلـسه    
ى هماهنــگ كــردن  بــرا، مجــالس چنــد كــشور عربــىيخبــر داد كــه ديــشب رؤســا

له رفـع محاصـره از      أمـس كه  اند  اند و تصميم گرفته    جلسه خصوصى داشته   ،شانمواضع
 .صلح بگويندكنفرانس بودن شركت در جا بهعراق را در كنفرانس مطرح كنند و از 

آقـاي  [،  قـرآن و سـرودها    بعـد از    . به تـاالر رفتـيم    و چهار دقيقه    ساعت هشت و سي   
مفـصل    سـپس سـخنرانى  .دادگزارش گفت ومقدم  يس مجلس خير  ي ر ]مهدي كروبي 

  و در طـول روز تلفـن و پيـام            ١كـه مـورد توجـه حـضار قـرار گرفـت           بودافتتاحيه من   

                                                                                                                   
ها است، آنگاه بحث  هاى مناسب براى خانم  انتخاب نوع ورزش،مى و فنى دارداولين كار كه كامال جنبه عل .باشد

اكنون حدود يك سوم  .هاى اسالمى باشد هاى مناسب و ايجاد همكارى هاى انجام ورزش اساسى كنگره بايد شيوه
ا كشورها ه اين بخش عظيم از انسان. دهند كشورهاى جهان و حدود يك چهارم جمعيت جهان را مسلمانان تشكيل مى

شان بتوانند از اين موهبت استفاده كنند و آلوده  و امكانات اگر بخواهند ورزش خود را طورى سامان دهند كه بانوان
رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».به نكات وضعيت ورزش امروز جهان نشوند كار مشكلى نيست

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنراني

تواند در منطقه باقى بماند  يل نمىيدهد كه اسرا هاى تاريخ نشان مى واقعيت« : در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
اين است كه آمريكا و كشورهاى مقتدر غربى با همين وضعيت و با همين قدرت باقى بمانند  به يل مشروطيو ماندن اسرا

 باشند و امكانات دنياى اسالم نيز براى هميشه در اختيار نيروهاى و دنياى اسالم و جهان سوم نيز با همين ضعف باقى
نمايد، چون در آن صورت همه دنياى  اگر ما اينگونه فرض كنيم، دردى را درمان نمى. استكبارى قرار داشته باشد

ر از اين افقى كه ما تاريخ را بسيار فرات. ما فرزندان قرآن، اسالم، كعبه و كربالييم .دهد اسالم را فلسطين تشكيل مى
  .شود بينيم و فلسطين در محدوده اين ديدگاه است كه بايد ارزيابى شود كه مى آيد مى بين مى هاى كوته چشم آدم به
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 .رسيد تحسين مى
 بـه   ،عفـت هـم كـه در جلـسه بـود          . همانان به مالقات رهبرى رفتند و من به دفترم        يم

 بـراى   ،]يگلپايگـان [دكتـر هاشـمى    . از كنفرانس و صحبت من راضى بـود        ؛دفترم آمد 
 .آمد دستور جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى

يه صـ  آمـد و تو    ]نماينده دايم ايران در سازمان ملل     [،  خرازى]سيدكمال[عصر آقاى   
 ]عمـومي [ اعـالن  ، به خاطر سوءاستفاده دشمنان    ،]مواد مخدر [قاچاقچيانكرد كه اعدام  

ريـيس قـوه    [،  يـزدى ]محمـد [ بـه آقـاى      .شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشـت      . نشود
  .تذكر داديم ها در خصوص جلوگيرى از اعالن اعدام،]قضاييه

در صـورت    ، تصويب شد كـه بـه آذربايجـان شـوروى اجـازه بـدهيم              در اين جلسه  
رود  از جنـوب     ،آذربايجانجمهوري   براى امكان ارتباط دو بخش       ،بندى ارمنستان راه

هاى جنـوب خلـيج      و نيز تصويب شـد كـه آب بـه كـشور            ، راه امن ايجاد كنند    ،ارس
 .  كار كردم و به خانه آمدمساعت هفت و نيم شبتا . مفروشيفارس ب
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ــيم صــبح   ــه دفتــرم رســيدمســاعت هــشت ون  ة نامــ،ىيقــرار بــود وزيــر ســريالنكا .  ب
 . مالقات را لغو كردم، تأخير داشت؛جمهورش را بياوردييسر

ى در مـورد    يتقاضاها.  آمد ]فرزند شهيد دستغيب  [،  محمد هاشم دستغيب  سيد  آقاى  
، ]الـدين موسـوي   [آقـاى سـراج   . زمين براى مـدارس علميـه تحـت مـديريتش داشـت           

                                                                                                                   
 دل يك ميليارد و دويست ميليون جمعيت جهان را ،شود برده مى» المقدس بيت«فلسطين جايى است كه وقتى اسم 
شود كه از  مگر مى. پذير نيست از دل مردم بيرون كشيد؟ چنين چيزى امكانشود اين تقدس را  مگر مى. لرزاند مى

آنها را ! ها را جمع كنند و به فلسطين اشغالى منتقل نمايند؟  يهودى،اتيوپى، سودان، شوروى، آلبانى و اطراف دنيا
لسطين است و زادگاه شان ف اين سرزمين مقدس بند كنند كه ارتباط آنها مثل ارتباط مردمى كه زادگاه چنان به آن

توان مساوى دانست؟ چنين وضعى  ها مى رابطه فلسطينى شان اينجاست؟ آيا رابطه آنها را با اجدادشان و همه مقدسات
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».قابل تحمل نيست

1392 



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

379 

 گـزارش خـدماتش      و  آمد ]مسئول خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در پاكستان       [
بعضى از آثار امام و جمـع پـول بـراى سـاختن يـك                بيشتر در نشر     ؛در پاكستان را داد   

 بـه   ،اراكى]محمدعلي[ يت اهللا  منتظرى و آ   يت اهللا مركز فرهنگى و جمع وجوه براى آ      
فقه جعفرى گفت و براى    يي  از ضعف عملكرد گروه انقا    . نمايندگى از سوى آنها بود    

 . استمداد كرد ساخت مركز
دربـارة  .  جلـسه داشـت    شـوروى  ]مـسلمان نـشين   [=هـاى اسـالمى   شوراى جمهـورى  

ى و خـط  يبانـك و خـط هـوا   كه براي  تصميم گرفتيم ،هااوضاع شوروى و جمهورى   
 معابر تـردد در خراسـان و مازنـدران و توسـعه             ،هاى مرزى ى و بازارچه  يزمينى و دريا  

 .مبادالت اقدام شود
 صداوسـيما   ة دربار .براى ناهار ماند  ] رييس سازمان صدا و سيما    [محمد،  ظهر اخوى   

هيـات  عـصر   .ل جناحى و خطى مذاكره كـرديم  يبليغات و سرود ملى جديد و مسا      و ت 
در جلـسه   قرائتـى   ]محـسن [ آقاى   .گزارش وضع ورزش داده شد    . دولت جلسه داشت  

 . ى داشتيهابراى ترويج نماز در ادارات توصيههيات دولت، 
 ؛ سياسـت خـارجى مـذاكره كـرديم    ة دربـار .اى جلسه داشـتيم  خامنه اهللا  يتشب با آ  

 ولـى در    ،هـاى زيـاد و تنـد خـوددارى شـود          توصيه كردم از تحريك آمريكا با حمله      
 گرچه مخالفـت جـدى بـا نظـر آمريكـا            ، موضع انقالبى را داشته باشيم     ،ل انسانى يمسا
 و سفر مهدى به استراليا      ]سپاه پاسداران [ نيروى قدس  ةدربار. له فلسطين أ مثل مس  ؛باشد

  انقـالب   عضويت احمـدآقا در شـوراى عـالى        ل فرهنگى و  يو مسا براي ادامه تحصيل    
 .ل جارى كشور صحبت كرديميو مسا فرهنگى
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 مرتبـاً  ،تا ظهـر نُه صبح از .  همه كارهاى مانده ديشب را انجام دادم   نُه صبح، تا ساعت    

 آقــاى و نماينــده جهــرم،هاشــمى]ســيدفخرالدين[آقــاى . نماينــدگان مجلــس آمدنــد
 بـراى حـوزه     ، نماينـده اهـواز    ،انكآقاى بري نيز  و   نماينده دزفول    ، فارغ ]سيدمصطفي[

  .هاى عمرانى خواستندمكانتخابيه خود ك
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 كيهـان كمـك     ]موسـسه [ بـراى  ، مـسئول كيهـان    ]مـدير [،  اصغرى]محمدسيد  [آقاى  
 براى بيمارستان سـينا     ،]نماينده تهران [،  انىشيب]عباس[ آقاى   .ارزى و مصاحبه خواست   

 . خواستند مصالح ساختمانى،و آقاى دكتر فروتن براى بيمارستانى در حال ساخت
 بـراى    و كـشميرى آمدنـد    ]محمـدجواد [ و   يجاويد ]حسين[ ،د انصارى يمج آقايان

 بـه دادسـتان انقـالب گفـتم        .كمـك خواسـتند   ]در حوزه علميه قـم    [ها  مدرسه كرمانى 
 .الدينى را مختومه كنند حسامپرونده

 گزارش وضع صـادرات نفـت را         و  آمد ]وزير نفت [،  آقازاده]غالمرضا[عصر آقاى   
ـ             .شوراى اقتصاد جلسه داشت   . داد بـه   ،دن تصويب شد كـه صـدور آهـن قراضـه و چ 

معلـوم  هـم   قيمـت تراكتـور سـنگين     در اين جلسه. ممنوع شود  ،خاطر نيازهاى داخلى  
 .شد

بازديـد نمايـشگاه ابـزار حفـاظتى         براي    سپس .كار كردم  شب   ساعت هفت و نيم   تا  
ــپاه  ــداران، س ــايل پاس ــامل وس ــمع و  ش ــتراق س ــا و    اس ــشف اينه ــزار ك ــار و اب انفج
 . دير وقت به خانه رسيدم. مفتهاى مواد انفجارى ر كننده خنثى
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 ؛آمـد   براى خداحافظى و مـشورت     تانزانياسفير جديدمان در     ،  ]آقاي عبدالعلي توكلي  [

جمهور قبلى سومالى كه اخيراً بـا       ييس ر ،١زياد باره ]محمد[ گفت   .قبالً در سومالى بود   
 بـا نيـروى     ،اى در مـرز سـومالى بـا كنيـا          در دهكـده   ،شورش مواجه شد و فـرار كـرد       

. ى نمـودم  يهـا مـان از كنيـا توصـيه       وصول طلـب    كيفيت ةدربار. كوچكى مستقر است  
ريش براى خداحافظى و مشورت آمد و گزارش        ت سفيرمان در ا   ،فرىص]مهدي[آقاى  

 . داداطالعات از روابط با آلمان
نحـوة  درخـصوص   . يس آمـد  ي سـفير جديـدمان در سـو       ،البـرزى ] محمدرضا[آقاى  

دگان احتمالى آمريكـا    يس با نمايندگان و فرستا    يبرخورد با مذاكرات احتمالى در سو     
                                                 

بود كه  جمهور دمكراتيك سومالي يسي ر1991 ژانويه 26 تا 1969 اكتبر 21 از )1995 - 1919(محمد زيادباره  - 1
 . ائتالف با گروه هاي نظامي اپوزيسيون بركنار شددرنهايتاً 
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هـا  نظر خواست و از مشكالت وجود امكانات عملياتى اطالعات و سپاه در نمايندگى            
هـاى احتمـالى سـران       اجازه دادم كه بيرون ببرند و در مورد پيدا كردن حساب           .گفت

 .توصيه كردم يسيهاى سورژيم گذشته در بانك
سـناريوى مبادلـه    رد  در مـو  . خـرازى آمدنـد   ]سـيدكمال [واعظـى و    ]محمود[آقايان  
ه شـده   يـ ل سـازمان ملـل ارا     كـ يل كـه توسـط دبير     يها با اسراى لبنانى در اسرا     گروگان

، ميتـران ]فرانـسوا [ نامـه مـن بـه آقـاى          پيـشنهاديِ متن  .  قبول كردم  ؛صحبت شد است،  
 . ١ قرار است آقاى واعظى ببرد؛ را آوردند]جمهور فرانسهرييس[

بـازار تهـران را     در  سـوزى   ش حادثه آتـش    و گزار  معاونان وزارت اطالعات آمدند   
را  انبار يـك يهـودى       ،اند كه در تابستان گذشته    دو نفر بازداشتى اعتراف كرده    . دادند

هـا و  فـرش فروشـى   سـراي اميـر،    اند كه به جاى ديگر سـرايت كـرده و در    آتش زده 
  . استفروشى را گرفتهپارچه

جهـانى را     و توافق با بانك    ند گزارش سفر به تايل    .نوربخش آمد ]محسن[عصر آقاى   
هـاى اقتـصاد جهـانى بـه عنـوان          در رسانه ي گفت؛   هاى اقتصاد و از موفقيت برنامه   داد  

                                                 
 شرايط در و گذشته در كه ارزشمندى نظرهاى تبادل و مكالمات به توجه با«: در بخشي از اين نامه آمده است - 1

 بر است، نگرفت شكل حال در كه جديدى شرايط و جهان كنونى تحوالت ،ايم داشته يكديگر با منطقه بحرانى بسيار
 مورد مختلف هاى مناسبت در كه همچنان. افزايد مى يكديگر نظرات نقطه از آگاهى و ها تماس اين استمرار اهميت
 جمهورى شده تعيين هاى سياست از فرانسه جمهورى با نزديك همكارى و روابط عهتوس است، گرفته قرار تأكيد

 متأسفانه گرديد اينجانب شگفتى موجب كه اخير حوادث. باشيم مى جدى بسيار مورد اين در ما و بوده، ايران اسالمى
 بود روشن ايران اسالمى جمهورى براى موضوع آنكه عليرغم. افكند كشور دو ميان روابط بر را خود سنگين سايه
 دولت براى حقيقت كه بوديم باور اين بر و نموديم، سكوت داده، نشان كامل دارى خويشتن خود از روابط حفظ براى
 اوضاع نمودن آرام جهت در فرانسوى ذيربط محترم مسئولين رفت مى انتظار اگرچه. شد خواهد آشكار نيز فرانسه
 تالش و نيت سنح با كه روابطى در تا است كار در نيرومندى هاى دست رسد مى نظر به .داشتند مى ترى مناسب برخورد
 تأمين جهت در تنها كشور دو متفاهم و نزديك هاى مكاريه نيست ترديدى. نمايند اخالل است شده بنا طرفين فراوان
 خواهد جا به خود از المللى بين سطح در منطقه در اى كننده تعيين بسيار اثرات بلكه نشده خالصه طرفين حياتى منافع

 طذيرب مسئولين و جنابعالى هاى توصيه با پاريس به واعظى آقاى جناب سفر در كه دارم انتظار اينجانب .گذاشت
 آن پرتو در تا اند گرديده تجهيز كشور دو روابط بسط از جلوگيرى و اختالل براى عواملى چه كه گردد مشخص
، دفتر نشر »1370هاي سال  پيامرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».گردد تقويت و حفظ كشور دو ميان روابط

 1392معارف انقالب، 
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انقـالب  عـالى    شـوراى . اسـت يكى از چهار وزير اقتصاد موفق سال قبل معرفـى شـده             
ماليات پرداخت   از معاف   ،پيشنهاد شد كه مدارس غير انتفاعى     . فرهنگى جلسه داشت  

 . باشند
بـه هتـل     .همان بودنـد  ي م ، كنندگان در كنفرانس حمايت از انقالب فلسطين       شركت

 .  به خانه آمدم. شام صرف شد.آزادى رفتم
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 هيـأت   ياعـضا  . كارهـا انجـام شـد     سـاعت ده صـبح       تا   . صبح به دفترم رسيدم    هشت 

كننـده  هـاى شـركت    قرار بود همه رؤساى پارلمـان      ؛پارلمانى سوريه به مالقات آمدند    
 . نرسيدند،اند چون به شهرهاى ديگر سفر كردهاما ،دنيبيا

 اگر مسافران خارجى سه سـاعت   تصويب شد كه.شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
 72 در حـال حاضـر بايـد         ؛ كـافى باشـد    ، گذرنامه خود را تحويل بدهند     ،قبل از پرواز  
 .ى بدهندي گذرنامه را به هواپيما،ساعت قبل

آالت مطـرح شـد كـه       راز فيزيكى ماشين  ت موضوع. دولت جلسه داشت  هيات  عصر  
فراوان بحث شـد كـه آن هـم         ،  هاالخروج مشكل ممنوع  همچنين در مورد  . ناتمام ماند 
 .ناتمام ماند

 
 1991  اكتبر 24                  1412  الثانىربيع 15      |   آبان 2 شنبهپنج 
  

. ترين گروه اسالمى مبارز فلسطين آمدند      بزرگ ،١»حماس«سه نفر از رهبران سازمان      
 ده گـروه    از مواضع ايران و كنفرانس و سخنرانى من تشكر كردند و خبـر دادنـد كـه                

يل و نپـذيرفتن موجوديـت      ي بر وحدت مواضع و ادامه مبارزه تـا محـو اسـرا            ،فلسطينى
 .اندتوافق كرده هايل و طرد عرفاتىياسرا

 براى امور جارى آمد و نتيجه       ]معاون اجرايي رييس جمهور   [،  ميرزاده]حميد[آقاى  

                                                 
اين سازمان، هدف . است فلسطينينظامي  -سياسي  يك سازمان،»حماس«  حركت مقاومت اسالمي با نام اختصاري- 1

، شيخ احمد ياسين ميالدي توسط 1987در سال حماس . است اعالم كرده »آزادي تمامي خاك فلسطين«خود را 
. گذاري شد بنيان المسلمين اخوانبه عنوان شاخه فلسطيني  ،انتفاضه اولدر جريان  ،د طهمحمو  عبدالعزيز رنتيسي

يل انجام ي اسرارژيمرشماري را عليه و تهاجمات نظامي پ راكتي، حمالت  طلبانهشهادتهاي  عملياتحماس تاكنون 
 و هاي اجتماعي اند و با اجراي برنامه هاي نظامي محدود نكرده هاي خود را به عمليات ا دامنه فعاليتهنآ. است داده

ها، مراكز  ساخت بيمارستان. اند ررنگي در زندگي مردم نوار غزه و كرانه باختري داشته حضور پ، متعددفرهنگي
 .تاس  ها به محبوبيت آنان نزد فلسطينيان منجر شده آموزشي و كتابخانه
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گيرى أمور پي ؛ م  آذربايجان شرقى را آورد     استان سفرمطرح شده در    ى  هاتقاضابررسى
ل سياست خـارجى آمـد      ي براى مسا  ،]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى  .براى اجرا شد  

ــه   ــر داد ك ــكو خب ــدمل ــعودي  [،  فه ــستان س ــاه عرب ــاى   ،]پادش ــا آق ــات ب  در مالق
 ، اظهـار تمايـل كـرده و پـس از مالقـات            ، براى تحسين بيشتر روابـط     ،متكى]منوچهر[

 تبليغـات منفـى جرايـد و        ي كـه جلـو     اسـت  كسى را پيش متكـى فرسـتاده و خواسـته         
 .هاى ايران را بگيريمرسانه

 پيـشنهاد تـرميم شـوراى مركـزى بـا           . آمدنـد  ]تهـران [ جامعه روحانيت مبارز   ياعضا
 .قرار شـد در جلـسه بعـد تـصميم بگيـريم           . عضو را نمودند  هشت  اضافه كردن حدود    

 آقاى سيد حسن     و ]جمهور در امور اصناف     مشاور رييس [،  بيناتوكلى]ابوالفضل[آقاى  
 آمدند و خواستار كمـك بـه        ]نماينده ولي فقيه در امور شبه قاره      [،  آبادىطاهرى خرم 

هـاى تبليغـات اسـالمى در       هزينـه تـامين    براى   ،گذارى براى يك كار درآمدزا    سرمايه
 . پاكستان شدند

،  نژادحـسينيان  ]هـادي  [ آقـاى  ،مغرب.  در دفترم كارها را انجام دادم      ،عصر تا مغرب  
 آمـوزش مـديريت اسـتراتژيك       هـاى  همـراه كـارآموزان دوره     ،]ر صنايع سنگين  وزي[

 .به خانه آمدم شب ١.شان كردمتشويق.  گزارش دادندآمدند و
 

 1991  اكتبر 25                    1412  الثانىربيع 16      |   آبان 3 جمعه   
 
زارى كنفرانس ورزشى    از برگ  ؛صبح فائزه آمد   . كاركمى داشتم  ؛در خانه بودم   امروز 

  اينجا اعظم، عماد و عليرضا ، محسن، ظهر.بانوان كشورهاى اسالمى راضى است

                                                 
اً قطع : گفت و خواند زيربنايى و اساسى حركت يك را استراتژيك مديريت دوره تشكيل هاشمى آقاى - 1

امروز وضع مديريت  . سطح مديريت چند برابر بيشتر جبران خواهد شديها با ارتقا گذارى در تشكيل اين دوره سرمايه
 شكل خوبى ،اند را دستمايه كار خود قرار دادهكشور با تالش مديران جوان كه دانش تجربى و روحيات انقالبى 

تلفيق روحيه انقالبى با دانش تجربى موجب شكل گرفتن اين قشر از مديران شد و ما اكنون  .خود گرفته است به
عت اين قشر جوان بضانيت و  سن در مجموع از مديريت خوبى برخورداريم كه مرهون ح وشكل علمى وبيش به كم
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«كتاب  ←كنيد  رجوع ».است
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.  در مأموريت بازرسى ويـژه مـذاكره شـد         ،ل ديگر ي صنايع سيمان و مسا    ة دربار .بودند
 . شب فاطى و بستگان ديگر اينجا بودند

 
 1991  اكتبر 26                         1412  الثانىربيع 17      |   آبان 4 شنبه

  
مهنـدس   و   ]فـرد [غفـورى ] حـسن [دكتـر   . مهندسـين آمدنـد   ] اسـالمي [ جامعه   ياعضا

 گروه سياسى ـ فنى  ١.باهنر توضيحات دادند و من برايشان صحبت كردم] محمدرضا[
 .شان كردم تشويق؛اى خواهند داشتاند و نشريهتشكيل داده

 براى امور آمـوزش و پـرورش        ،]وزير آموزش و پرورش   [،  نجفى]مدعليمح[دكتر  
گفـتم ترتيبـى    .  بيشتر شـركت كـنم     ،آمد و پيشنهاد داشت براى گرم شدن نماز جمعه        

 . شركت كنندآموزاندانش ،هابدهند كه از دبيرستان
. بـانكى آمدنـد   ] محمـدتقي [ و   ]وزيـر معـادن و فلـزات      [،  محلـوجى ]حـسين [آقايان  

ليد آهن و معادن ذغال سنگ و سنگ آهن را دادند و براى سـرعت               گزارش وضع تو  
رييس سازمان محـيط    [،  منافى]هادي[دكتر  . استمداد كردند   ارز و ريال   تخصيصكار  

                                                 
 و داد قرار تأكيد مورد را كشور سياسى هاى صحنه در آگاه نيروهاى فعال حضور لزوم ديدار اين در آقاي هاشمي  - 1

 نقطه قوت نظام است، ولى بايد اينكه اكثريت قاطع جامعه از صميم قلب حامى و پشتيبان انقالب هستند،« : داشت اظهار
ريزى و اخالل در   زيرا دشمنان انقالب بيكار نيستند و همواره در صدد توطئه، برنامه؛ادامه اين وضع را پاسدارى كرد

 و آگاهى .تفاوتى سوق دهند طرف بى   جوانان را به،كنند ويژه سعى مى هكشور از طريق نقاط كور دفاعى هستند و ب
 و قبل خوبى سوابق كه آگاه قشر نقش و است جامعه از دوره اين واجبات از يكى ،ها توطئه اينگونه  به نسبت هوشيارى

 اشتغال دليل ه ب ،جوان نيروهاى تربيت و سياست ميدان ليمسا از ،آگاه اقشار غفلت. ، مهم استدارند انقالب از بعد
ل فرهنگى، سياسى و عقيدتى و هماهنگى ي مسام بهيدابا توجه  بايد .ناك استخطر ،كشور اجرايى كارهاى در آنان

عهده داشته و داريد، لذا  هايى به بسيارى از شما در امور اجرايى كشور مسئوليت .الزم، انقالب را با طراوت حفظ كنيم
ايد كه اين  ميدان گذاشته با شناختى كه نسبت به شما وجود دارد مطمئن هستيم براى حفظ اصول و اصالت انقالب پا به

وقتى نزاع بر سر اصول نيست و در واقع دو راه . ها بسيار ناپسند است بندى توزى در دسته كينه.قدامى پسنديده استا
توزى و بدخواهى عمل بسيار ناپسندى است كه ما را از درون تهى و   كينه،شود براى رسيدن به يك هدف طى مى

هاى  بين هستيد و ايده دليل شاغل بودن در جامعه واقع ه بكرده و از آنجايى كه شما افرادى تحصيل .كند پذير مى آسيب
 كتاب ←كنيد  رجوع ».مردم هرچه بيشتر موفق باشيد  اميدوارم در خدمت به،غيرقابل تحقق در ذهن شما كمتر است

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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 ،زيـست  ة نظـام پزشـكى، محـيط       دربـار  . آمـد  ]زيست و رييس سازمان نظـام پزشـكي       
 ى آمد  ظهر فاط  .تقاضاى شكار شيوخ خليج فارس و پارك طبيعت تهران صحبت شد          

 . ناهار را با من خوردو
ل دانـشكده پزشـكى شـهيد       ي بـراى مـسا    ]وزير اطالعات [،  فالحيان]علي [عصرآقاى
شـوراى عـالى امنيـت ملـى شـركت      جلـسه  در  .آمـد  ل ديگر اطالعـات  يبهشتى و مسا  

 همچنـين   در داخـل تركيـه و مراسـم سـيزده آبـان و     ايرانله توقيف كشتى   أمس. كردم
 ]صلح[ل فلسطين و كنفرانس   يها و مسا  ئوالن در سخنرانى  كنترل بر اظهارات مس   بحث  
اى  خامنـه  اهللا  يـت همـان آ  ي م ،بنـا بـود بـا احمـدآقا       . گيرى شـد   و تصميم  مطرح ،مادريد
 . آيمم كه نمى؛ خبر دادبه خاطر كار زياد منصرف شدم. باشيم

 
 1991  اكتبر 27                    1412  الثانىربيع 18      |   آبان 5 يكشنبه 
  
كشورهاي مجارستان، بلژيـك     جديد   نرايسف ،  ]آقايان گزا پالميا، فوب، بارون دوپتيت     [ 

جـواب از   و   مقدارى سـئوال     . تشريفاتى بود  ؛آمدند گوئه براى تقديم استوارنامه   ورو اُ 
 .نـد ا همه موافق  ، گفت به جز انگليس    ؛ ارتش خاص اروپا پرسيدم    ةسفير بلژيك دربار  

 نگران بـود كـه روى كـشورش     ؛ل يوگسالوى پرسيدم  ي مسا ةباراز سفير مجارستان در   
  .آواره دارندنفر چهل هزار ،اينك در مجارستان گفت هم.تأثير منفى بگذارد

 براى استفاده از فاينانس     . آمد ]وزير پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى]محمد[آقاى  
گرفتن پروانه   براى    و  مهندس طاهرى آمد   .استمداد كرد ] زهره[براى ساخت ماهواره    
و  آمد   ]نماينده الهيجان [،  خيرخواه]كامل[آقاى  . استمداد كرد  معدن سنگ ساختمان  

 . براى عمران الهيجان استمداد كرد
 گـزارش   . آمـد  ]جمهوري اسالمي؛ ايرنـا   [يس خبرگزارى ي ر ،نصيرى] حسين[آقاى  

دكتـر  . كار داد و براى دريافت ماشـين و سـاختمان بـراى خبرگـزارى اسـتمداد كـرد                 
 گـزارش وضـع     . و معاونـان آمدنـد     ]وزير فرهنگ و آمـوزش عـالي      [،  معين]مصطفي[

 . و براى رفع نيازهاى ارزى و ريالى و مصالح استمداد كردندندآموزش عالى را داد
 كيفيت استفاده از اعتبـارات بانـك جهـانى          ة دربار .دولت جلسه داشت  هيات  عصر  
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 مراسـم سـيزده آبـان و        ،ركيـه ل بـا ت   ي مـسا  ة دربار .شب مهمان رهبرى بودم    .بحث شد 
 سازمان حج و اوقـاف و       ،هاى لويزان ها بر سر خانه   ها و ارتشى  ل درگيرى سپاهى  يمسا
ت نُه  ع سا .مذاكره كرديم  ،هاى همكارش ل اقتصادى و شكايت مسعودى از بچه      يمسا

 . نبوددر خانه  كسى ؛ به خانه آمدمو نيم شب
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، جاسـبى ]عبـداهللا [ آقـاى    .مادريد در رأس اسـت    صلح  له كنفرانس   أ مس ها،در گزارش 
 بـراى امـور دانـشگاه آزاد اسـالمى آمـد و از وزارت               ،]رييس دانشگاه آزاد اسـالمي    [

راجـع  و   آمـد    ]سفير ايران در بيـروت    [،   آقاى سيد احمد موسوى    .علوم  شكايت كرد   
 .لبنان گفتمسايل ه ب

 گـزارش وضـع معـدن      .آمـد ]ريـيس سـازمان انـرژي اتمـي       [،  امراللهـى ]رضـا [آقاى  
 .را داد و پـول و امكانـات بيـشتر مطالبـه كـرد              ]واقع در اردكان يـزد    [،  غنداورانيوم سا 

 از احتمـال بحـران سـوخت در زمـستان اظهـار             . كميسيون نفت مجلس آمدند    ياعضا
آقـاى  .  كمـك خواسـتند    ، حوزه انتخاب خودشـان    نگرانى كردند و هر يك هم براى      

 . براى جبران كمبـود ارز اسـتمداد كـرد          و  آمد ]وزير صنايع [،  زادهنعمت] محمدرضا[
 ؛هـاى كوچـك را قبـول نـدارد        طرح سيمان .  توسعه صنعت سيمان مذاكره شد     ةدربار

 .قرار شد بررسى بيشتر شود
 بـراى   .آمـد ] ش پزشكي وزير بهداشت، درمان و آموز    [،  زادهملك]رضا[عصرآقاى  

له كنترل جمعيت اعتبار بيشتر خواسـت و بيانيـه حمايـت از كودكـان را بـه امـضا                    أمس
 از وزارت   . آمد ]رييس سازمان برنامه و بودجه    [،  زنجانى]مسعود روغني [آقاى  . رساند
 .شكايت داشت  به خاطر تحميل مأموران ذيحسابى،اقتصاد
بر وفـور لولـه     . ى اساسى بررسى شد   ها، نيازهاى ارزى كاال    شوراى اقتصاد   جلسه در

  را  ارز رقـابتى     بـا  هاى توليـد  در اين جلسه، قيمت كاميون    . شدرسانى تأكيد   ازبراى گ 
 .  رسيدنُه و نيم شب ساعت .قم رفته بودبه عفت . شب به خانه آمدم. كرديمتعيين 
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الشعاع گرفتـه و بـه       را تحت  رويدادها همه   ،١ مادريد ]صلح[اخبار مربوط به كنفرانس    

. بـه دفتـرم رسـيدم    ساعت هفت و نـيم       .ستامشكلى در راه    و   رسد مانع عمده  نظر مى 
فـرد،  [غفـورى ]حـسن [ دكتـر  .ورزشـكاران و مـديران ورزش آمدنـد       نُه صبح،   ساعت  

 ي بازوبنـد پهلـوان    .شـان كـردم    داد و مـن تـشويق       گزارش ]رييس سازمان تربيت بدني   
 بـستم و چنـد تـن از       ]قهرمـان كُـشتي   [،  سـليمانى ]عليرضـا [آقـاى    كشور را بـه بـازوي     

 .قهرمانان را تشويق كردم
  گزارشى از وضع . آمد]وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح[، تركان]اكبر[آقاى 

                                                 
، نقطه عطفي در طرح هاي صلح ميان اعراب و اسرائيل محسوب » در برابر صلح زمين «  طرح صلح آمريكا با شعار - 1

 با حضور ،1370  آبان8 كنفرانس صلح مادريد در  با عنواناولين دور مذاكرات در مادريد پايتخت اسپانيا ،. مي شود 
كرات از دور چهارم به اين مذا.  فلسطيني آغاز شد–هايي از سوريه، لبنان ، اسرائيل و هيات مشترك اردني  هيات

گونه اتفاق خاصي رخ  حاكم بود ، هيچ» ليكود «  ا دور پنجم مذاكرات ، كه در اسرائيل حزبت. د شواشنگتن منتقل 
روي كار آمد ، مذاكرات صلح شاهد شعارهاي » اسحاق رابين « به رهبري » كار «  اما از دور ششم كه حزب ،نداد

 پيشرفت مذاكرات و تحقق صلح بوده اعالم   متهم كردن ليكود مبني بر اينكه مانعرابين با. جديد از سوي رابين بود 
 شوراي 425 ولي عقب نشيني از جنوب لبنان را بر اساس قطعنامه ، را قبول داشته338 و 242نمود كه قطعنامه هاي 

 طريق خلع سالح و انهدام يل از سوي لبنان و ازيامنيت را رد كرد و اين عقب نشيني را منوط به تضمين امنيت اسرا
يل اعالم نمود كه ادامه شهرك سازي ، روند مذاكرات را يهمچنين دفتر نخست وزيري اسرا.  دانسته است هللا حزب

البته هيچ كدام از وعده ها تحقق نيافت و از ادامه مذاكرات . بنابراين شهرك سازي متوقف مي شود. طوالني مي كند
جمهور شد  يسياز حزب دموكرات ، ر» بيل كلينتون « رحله اول دوره هفتم مذاكرات ، پس از م. نتيجه اي حاصل نشد 

به ) يل و هيات هاي عربي ياسرا(  و نيز مذاكرات چند جانبه يل در اين مذاكرت بيشتريو حمايت آمريكا از اسرا
روشني دست نيافت و عمالً مذاكرات صلح مادريد پس از ده دوره ، به نتيجه قطعي و  . دشمذاكرات دو جانبه تبديل 

 اما شكسته شدن قبح مذاكره با رژيم اشغالگر و شناسايي آن به عنوان يك دولت قانوني و مشروع ، ،به بن بست رسيد
 به اين صورت بود كه يك ،ف كلي اين مذاكراتهد . شد  يك پيروزي و موفقيت بزرگ محسوبيليبراي اسرا

 سال پنجاين خودگرداني بايد ظرف . انه غربي و نواره غزه ايجاد شود  مي تواند در كر،خودگردان فلسطينيدولت 
پس از پايان ده دوره مذاكره كه . تشكيل و براي يافتن راه حل نهايي بايد طي سه سال ، مذاكرات بيشتري انجام شود

. وانيم مذاكره كنيماست و ما نمي تيس هيات فلسطيني اعالم كرد كه فرايند صلح در خطر ي پايان يافت ، ر93در ژوئن 
 ماه مذاكره و سه هفته شركت در دهمين دور مذاكرات 20« يل متهم كرد و گفت يوي كلينتون را به جانبداري از اسرا

  ».ل مهم ، دو طرف را از يكديگر جدا مي سازد ، به حال خود باقي استيدو جانبه نشان داد ، شكافي كه بر سر مسا



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 392  1370   هاشمي رفسنجاني              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������
�������
 �!"�
#��!�����
�����	$������$!�%�&'���
��(�)�

	$����*�	���
�
�����+,�$����&-�



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

393 

ــامى داد و  ــايت  صــنايع نظ ــين س ــراى زم ــا2 ب ــازي  [= پنه ــشتيباني و نوس ــركت پ ش
 سالح  صادراتاستمداد كرد و از چند مورد محدود        و   پيشنهاد   ،]هاي ايران كوپتر  هلي

ل انتخابات و اختالفـات     ي راجع به مسا   . وزير كشورآمد  ،نورى] عبداهللا[آقاى   .خبر داد 
 مراجعــت اعــراب و  آزادگــان عراقــى و  ليخطــى و نيازهــاى اســتانداران و مــسا   

 .گو شدول امنيتى شرق كشور گفتي ايرانى از عراق و مسا١هاى قلخانى
ــه       ــتند ك ــا داش ــد و تقاض ــران آمدن ــان ته ــران بارفروش ــى از س ــسين [جمع غالمح

بـه  ، ]ميـوه و تـره بـار    [هاى ميدان جديد   در واگذارى غرفه   ،شهردار تهران ،  ]كرباسچي
 سـعودي و     گزارش سفر به عربستان    .آمدمتكى  ] منوچهر[عصر آقاى    .آنها ارفاق كند  

ياست ايران بر كنفرانس اسالمى در دوره آينده پس از سنگال           رموافقت ملك فهد با     
 .گفت و خواست كه در اين خصوص به سران ديگر كـشورهاى اسـالمى پيـام بـدهم         

ــه اخــوى محمــد  ــستان از  ،]ريــيس ســازمان صــداو ســيما [، ب ــورد شــكايت عرب        در م
 . قرار شد كم كم تعطيل شود؛گفتمه ئالبراصوت

ــين المللــي رياســت   [، افتخــار جهرمــى]گــودرز [آقــاى مــدير خــدمات حقــوقي ب
ل دادگاه الهه و محكوم شـدن گلـزار در ادعـاى عليـه              ي گزارش مسا  . آمد ]جمهوري

طرح ادعاهـاى  همچنين  ميليون دالر طلب ما از آمريكا و        278ايران و تصميم به دادن      
 .را گفت هاى ژنو در دادگاهيليما از اسرا طلب

 از سياست وزارت كـشور در برخـورد بـا           . استاندار خراسان آمد   ،جنتى]علي[آقاى  
       شب به  . كمك خواست  همانان مشهد يار و م  خطوط انتقاد داشت و براى اداره بهتر زو

 . مهمان داشتيم؛خانه آمدم
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هـا كمرنـگ و      اوج بيشترى گرفتـه و مخالفـت       ،امروز اخبار كنفرانس صلح مادريد    
 سـاعت   . به دفترم رسيدم    ساعت هشت  .ها نه دولت  ،هاى انقالبى است  محدود به گروه  

                                                 
 شهرستان ايوانايل قلخاني از مردمان كلهر . است ايل كلهرو از طوايف  رد ايرانهاي كُ ايل يكي از ،ايل قلخاني - 1

 .ندا هساكن شد استان كرمانشاهو مناطق ديگر باشندكه از گذشته در منطقه گوران  مي
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دربـارة پـروژه هـاي       . آمـد  ]وزيـر راه و ترابـري     [،  كيـا سـعيدى ]محمد[ آقاى   ، صبح نُه
 قـم ـ كاشـان    ، هاى تهران ـ ساوه  سنگين، آزادراهيباس، قطارها بندرع - بافقآهن راه

 . كرداستمداد و براى سرعت كارها  رشت گزارش كار داد-و قزوين
اهللا كتابخانـــه آيـــتهمچنـــين  ميـــرزاده بـــراى امـــور بازســـازى و ]حميـــد[آقـــاى

 . امـام جمعـه يـزد آمـد        ،صـدوقى ] محمـدعلي [ آقاى   .آباد آمد نجفى و خرم  ]مرعشي[
 از شروع اعتصاب معلمان داد كه با صحبت او در نمـاز جمعـه خاتمـه يافتـه                  يگزارش
پذيرش تقاضاى  نيز   براى ادامه برخورد مشورت كرد و خواستار سفرم به يزد و             .است

 .شد محتشمى و دوستانش]علي اكبر[  آقايمالقات
چـين كـه    خلق  جمهور  ييسر،  ]كن  آقاي يانگ شان  [ براى استقبال از     يازده،ساعت  

سـان و رژه و     پـس از    .  رفتـيم  ]مهرآبـاد [به فرودگاه   است، عوت من به ايران آمده    به د 
 سئواالت زيادى راجع    ،بين راه در  .  كرديم حركت  به سوى سعدآباد   ،١مصاحبه كوتاه 

 . پرسيدم ،به چين و احوال سران آن و وضع زائوزيانگ كه فعالً مطرود است
ن بـراى امـور جـارى و دفترنـشر          عـصر محـس   . به دفترم آمدم و كارها را انجام دادم       

 سرشب آقـاى  .دولت نرفتمهيات  به جلسه ،به خاطر انجام كارها   . آمد معارف انقالب 
به محـل مراسـم      . سفيرمان در چين آمد و اوضاع چين را گفت         ،طارمى]محمدحسين[

  .همانان هم آمدندي م.ضيافت رفتيم
در مـورد اوضـاع      بيـشتر    ،هـاى زيـادى    صـحبت  ، شام ي شام و در اثنا     صرف پيش از 

بينـد و     مشكالت شوروى را غير قابل حـل مـى         ،]جمهور چين رييس[؛  شوروى داشتيم 
 قابل برگـشت  را مهم و غير   ] رهبر اتحاد جماهير شوروي   [،  گورباچف]ميخاييل[اشتباه  

مـستقيم  سي ان ان، در پخـش برنامـه مـستقيم و غير           ] شبكه تلويزيوني [امروز  . مي داند 
 و گوربــاچف و ]جمهــور آمريكــاريــيس[بــوش] جــرج[ ســخنان ،كنفــرانس مادريــد

                                                 
هميت نقش كشورهايي نظير چين كه با اشاره به شرايط جديد حاكم بر جهان، بر ا در اين مصاحبه،  آقاي هاشمي- 1

چين يكي از قدرت هاي مهم «: غيرمتعهد هستند و مسئوليت هاي جهاني بيشتري به عهده دارند، تاكيد كرد و گفت
اميدواريم آثار سودمند اين . جهان است كه به خاطر دارا بودن حق وتو، نقش اساسي تري به ويژه در آسيا ايفا مي كند

، دفتر نشر معارف »1370هاي سال  مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ». باشيمسفر را در آينده شاهد
 1392انقالب، 
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 . كار زيادى داشت،ديگران
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ــد در صــدر اســت   ــار كنفــرانس مادري ــوده . اخب ــروز مــذاكرات كلــى ب  در حــد ،دي

يل در يهـاى اسـرا  ه بـه خواسـته  هاى آمريكا و شوروى و اسپانيا و نوعى توجـ   سخنرانى
 . استاعراب را نگران كردهكه اظهارات بوش 

وزير نفت گزارش ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [.  كارها را انجام دادم    ساعت نُه صبح  تا  
از نيازهاى ريالى و مصالح     همچنين  هاى عمرانى و    امور نفت را داد و از فراوانى طرح       

برنامـه مجمـع تـشخيص مـصلحت را لغـو           ني،  همانان چي يپرداختن به م  به خاطر    .گفت
 . كرديم

 ابتــدا جلــسه .جمهــور چــين و همراهــان بــه دفتــر آمدنــد يــيسرده صــبح، ســاعت 
سـپس جلـسه مـذاكرات رسـمى        . هـاى معمـولى بـود     صـحبت ولي   ،خصوصى داشتيم 

 و جهانى و سوءاسـتفاده      اي  ل آسيا و منطقه   يمسابود كه دربارة     روابط دو جانبه     ةدربار
 از روى نوشـته     ،تـا نـصف مـذاكرات      .صـحبت شـد     خالء رقيـب پرقـدرت     آمريكا از 
ديگر نوشته مواجه شد،  بعداً كه با سئواالت من  .بودمعمولي   خشك و     و زدحرف مى 
 . بهتر شد ونداشت

 85 -       برسـن  و ك  ]بـدني [دو ساعت طول مذاكرات بود و جالب اينكه با ضـعف          
  و واعظـى آمدنـد   ]محمـود [ر واليتـى و      دكت ،بعد از جلسه  .  به خوبى تحمل كرد    -سال

دبيركـل  [ رضـوى  ]منـصور  [آقـاى . برنامه تحرك معارضان عراقـى را توضـيح دادنـد         
 .اش را مطرح كرد  مشكالت خانوادگى و آمد]سازمان امور اداري و استخدامي

 بـه دفتـر رهبـرى رفتـيم         ،جمهـور چـين   يسيعصر براى حضور در مراسم مالقات ر      
چـون پيـر     .نشستندبايست روى زمين مى   ميا صندلى نبود و      زير ،آمدند ولى ننشستند  ؛

چند دقيقه  . عادت به نشستن روي زمين ندارند       آنها ؛ بنشيند ستتوان نمى ،است و چاق  
كـه فكـري    با اينكه قـبالً تـذكر داده بـوديم          .  خوب نشد  ؛سرپا مذاكره كردند و رفتند    

 . براي صندلي بشود
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يل يگفتنـد اسـرا   . وحيدى آمدند ]احمد[ى و   واعظ]محمود[ آقايان   .به دفترم برگشتم  
هـاى   هيچ لبنانى را در مقابل گروگان      ،گفته قبل از روشن شدن وضع خلبان مفقودش       

قـرار  .  به مشكل برخورد كرده اسـت      ]سازمان ملل [كند و كار دبيركل   غربى آزاد نمى  
  امتيـازات   يا ها پيدا شود  هاى ديگرى براى حل مشكل گروگان     راهو  شد بررسى كنند    

 .در نظر بگيرند هاديگرى براى لبنانى
بـا مهمانـان چينـى شـام خـورديم و مـذاكره             . سـراى سـعدآباد رفتـيم      مهمان بهشب  

 . منُه شب به خانه آمد ساعت .ديمكر
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هـا  ف ديـروز همـه طـر      .مادريـد اسـت   صلح  نس   كنفرا ةها بيشتر دربار  باز هم گزارش   

 ، بـا   موافقـان و مخالفـان كنفـرانس       ، در دنيـا   .انـد ادعاهاى گذشته خود را تكرار كرده     
 .كنندتظاهرات اظهار وجود مى

از  ،جمهــور چــينيــيس ر،كــنشــانگ يانــآقــاي  همــراه ســاعت نُــه و نــيم صــبح، 
شـان بـا ژاپـن و هنـد        از روابط   در راه  .مهرآباد رفتيم فرودگاه  سراى سعدآباد به    مهمان
 نزد؛ شـايد ايـن هـم شـگردي اسـت          تمام وقت راه را گرفت و حرف مهمى         . پرسيدم
حـرف مهمـى بـراى زدن    . در فرودگاه مصاحبه كوتاهى داشتيم   .   وقت پر كردن   براي

بـا انجـام مراسـم سـان بدرقـه شـدند و بـا                .هـاى گذشـته بـود     تكرار حـرف  و  نداشتيم  
 قـرار اسـت فـردا از اصـفهان بـه چـين              ؛اصفهان پرواز كردند  هواپيماى قدس به سوى     

 .برگردند
 طـرح توسـعه     ةى دربـار  هاي محـسن پيـشنهاد    .ها جمـع بودنـد     ظهر بچه  .به خانه آمدم  

ــه   ــد كارخان ــردن تولي ــاال ب ــق ب ــد ســيمان از طري هــاي موجــود و ســاخت ســريع  تولي
 توليـدات   ها با تضمين خريـد    گذارى خارجى هاى كوچك و پذيرش سرمايه    كارخانه
 .ه داديآنها ارا

مهـر و  ان بيمارسـتان ايـران  كبـراى عـضويت در پزشـ   و  عصر دكتر ابوسعيدى آمـد      
ــرد    ــتمداد كـ ــتيك اسـ ــه السـ ــداث كارخانـ ــد . احـ ــستگان آمدنـ ــب بـ ــاى .شـ  آقـ
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دارى كاالهـا    نگـه   گزارش تأسيس منطقـه آزاد     ، استاندار كرمان  ،مرعشى]سيدحسين[
اد و راجــع بــه انتخابــات آينــده در اســتان،  در ســيرجان و برنامــه اســكان عــشاير را د

 . كانديداهاى احتمالى و نيازهاى استان گفت
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اند كه مرحله دوم در مادريد      مادريد تمام شده و پذيرفته    ] صلح[مرحله اول كنفرانس     

يل خوشـحال و ظـاهراً      ياز شكستن تحـريم مـذاكره بـا اسـرا          هاىآمريكاي. شروع شود 
 و ضـمناً بـه صـورت غيـر مـستقيم ايـران را تهديـد                  ، نداثمر شدن مذاكرات  نگران بى 

اى و شـكايت     با مطـرح كـردن احتمـال داشـتن برنامـه سـاخت بمـب هـسته                 ؛كنندمى
 ١.يل به سازمان ملل از ايرانياسرا

در نماينـده رهبـري     [ ،  اى اژه ]جـواد [آقـاى . فتم به دفترم ر   ساعت هشت و نيم صبح    
 گزارش اقدامات براى دانشجويان خارج . آمد]امور دانشجويان ايراني اروپا و آمريكا  

] محمـد محمـدي   [آقـاى   .  تير استمداد كـرد    هفتمرا داد و براى ساخت مقبره شهداى        
هـــاى دادگـــاه  از برنامـــه.آمـــد] دادگـــاه ويـــژه روحانيـــتدادســـتان [، شـــهرىرى
ل سازمان حج و تفكيـك از       ي گفت و براى مسا    تندرو براى گستاخان    ]روحانيت[ويژه

 .ن آستان شاهزاده عبدالعظيم استمداد كرداوقاف و عمرا
 امـام جمعـه آبـادان آمـد و بـراى رفـع نيازهـاى بازسـازى                ،جمى]غالمحسين[آقاى  

معاون [،  حبيبى]حسن[دكتر   . كمك كردم  ؛آبادان و كمك به نيازمندان استمداد كرد      
 سياست خـارجى و واگـذارى سـهام كارخانجـات بـه      ة دربار. آمد ]جمهوراول رييس 

                                                 
 در نامه اي به دبيركل سازمان ملل، به مطرح كردن نابودي اسراييل توسط مسئولين جمهوري ، رژيم اسرائيل- 1

 كرد و آن را خالف مقررات بين المللي و اعتراضدر كنفرانس حمايت از انقالب فلسطين در تهران، اسالمي ايران 
 در 1370 آبان 9نيويورك تايمز، روزنامه پرتيراژ صبح آمريكا نيز در روز پنج شنبه . منشور سازمان ملل متحد خواند

تهديد اتمي ايران به مراتب جدي «: مقاله اي ايران را متهم كرد كه براي دستيابي به بمب اتمي تالش مي كند و نوشت
، )ايرنا(نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي: منبع» . آن چيزي است كه برآوردهاي اطالعاتي نشان مي دهدتر از

 16، صفحه 10/8/1370
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 فـيلم   . عصر ياسر هم آمـد     .دبودر دفتر من    را   عفت ناهار    ،ظهر. مذاكره شد كارگران  
بـراى مبـارزه بـا انقـالب        را  فـيلم   ايـن   هـا   ىي آمريكـا  ؛ را ديدند  ١»بدون دخترم هرگز  «

 .انداسالمى ايران ساخته
مـستقيم آمريكـا و     راجـع بـه تهديـدهاى غير      . شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت     

راجع و  روحانى آمد   ]حسن[شب دكتر   . ه و عراق مذاكره شد    ل افغانستان و تركي   يمسا
 براى گرفتن   .فالحيان آمد ]علي[آقاى  .  آبان صحبت شد   سيزدهبه سخنرانى در مراسم     

 . ل اطالعاتى و مذاكره با عراق صحبت شديمسادرباره وام ارزى و 
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ولـى   ،اسـت يل شروع شـده  يها با اسراها و اردنىامروز مرحله دوم مذاكرات فلسطينى  
 .كنند هنوز از شروع مرحله دوم خوددارى مى،سوريه و اردن

. شكايت كرد  اش از مزاحمت يك نفر در مراكز كشاورزى       . آمد يينئگا ضاآقاى ر 
ــال  ــود   1345در س ــدان ب ــن در زن ــا م ــضو ؛ ب ــزب ع ــل اســ ح ــود مل ــاى . المى ب آق

 گـزارش كـار و وضـع اسـتان را داد و از              . اسـتاندار اصـفهان آمـد      ،واقفى]محمدرضا[
مخالفت جمعى با برگزارى مراسم بزرگداشت چهارصدمين سال مركزيـت اصـفهان            

 . شكايت كرد
 گــزارش وضــع و مــشكالت .انجمــن حمايــت از بيمــاران كليـوى آمدنــد مـسئولين  

                                                 
 يحيفااين فيلم در . است آمريكا)1370 (1991محصول  ،برايان گيلبرتبه كارگرداني ، »بدون دخترم هرگز« فيلم  -1

بزرگ «دكتر : آميز نسبت به انقالب اسالمي چنين است داستان اين فيلم توهين .است فيلمبرداري شده يلياسرا
تي و دخترش  بِ،شا مريكاييآهاي زيادي را از وطن دور بوده و به همراه همسر  پزشكي است كه سال، »محمودي

 سال است خانواده خود را ده او كه حدود  وانقالب به تازگي رخ داده. كند زندگي مي ميشيگانمهتاب در 
بتي كه از . اده داشته باشند قصد دارد همسر خود را راضي كند تا به اتفاق سفري را براي ديدار از خانو،است نديده

 براي او روي ،كه دكتر محمودي  اما هنگامي، حاضر نيست اين خواسته را بپذيرد،جنگ و شرايط ايران مطلع است
داند قرآن در بين مسلمانان جايگاه بزرگي   بتي كه مي،گردند مريكا بر ميآخورد كه بعد از دو هفته به  قرآن قسم مي

 بعد از ماجراهاي بسياري، بتي به همراه دخترش از ايران فرار مي كند و به آمريكا باز .دشو  راضي به سفر مي،دارد
 .در اين فيلم صحنه هاي اغراق شده و دروغين در مورد رفتار و زندگي ايرانيان به تصوير كشيده شده است. گردد مي
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شـان كـردم و قـول كمـك         تـشويق .  متأثر شدم  ؛دادندبيماران و كمبودهاى معالجه را      
آقاى .  ولى خودش نبود    است، فاطى عضو انجمن شده و برايشان مالقات گرفته       . دادم

آيـت اهللا    گزارش پيشرفت كار سـاختمان كتابخانـه         . آمد ]نجفي[سيد محمود مرعشى  
 . قول دادم؛قم را داد و براى سرعت كار استمداد كردمرعشي 
 گـزارش سـفر    و آمـد ]جمهورمشاور امور بين الملل رييس[، عيرىم ]عليرضا[آقاى  

له أوعـده داده كـه مـس      ،  ]جمهور تركيه رييس[،اوزال]تورگوت[ آقاي  .به تركيه را داد   
اثـر   بـر   له سياسى نيست و     أمسكه   ادعا كرده    .ودكشتى توقيفى ايران به زودى حل ش      

و  دميـرل  ]سـليمان [قات بـا     از مال  . است يه اقدام كرده  ي قوه قضا  ،گزارش يك كاپيتان  
اوزال فهميده است كه اوزال به فكر مخالفت با امكان تـشكيل دولـت توسـط دميـرل                  

و دميرل به ، مجلس جديد را منحل كنند       روز 45 به اين اميد كه بعد از گذشت         ؛است
اگر .  به قصد اصالح قانون اساسى و حذف اوزال است         ،فكر ايجاد ائتالف در مجلس    

 . به زودى دولت منسجمى در تركيه به وجود نخواهد آمد،مطلب همين باشد
هاى اقتصادى و    از پيشرفت  . آمد ]رييس بانك مركزي  [،  عادلى]محمدحسين[دكتر  

ــت و از       ــصادى گف ــانى اقت ــار جه ــسب اعتب ــولى و ارزى و ك ــانكى و پ ــارات ب ابتك
له وزارت  أ مـس  .دولت جلسه داشت  هيات  عصر  . هاى اخير اظهار نگرانى كرد    تندروى

 . مشخص شد... تعاون و سود بازرگانى، وانت دو كابينه و
 سـازمان   ، توسـعه مـدارس غيـر انتفـاعى        ةدربار. بودم اى خامنه اهللا  آيتهمان  يشب م 

ل نـاو   ي مـذاكرات مادريـد و مـسا       ،، تهديـدات آمريكـا    ]روحانيـت  [حج، دادگاه ويژه  
 كـه   را» ار مهتـاب  در انتظ « فيلم   .به خانه آمدم  . تركيه و كشتى مذاكره و هماهنگى شد      

 خـوب  ؛ديـديم سـاخته شـده اسـت،     »بدون دخترم هرگـز «در جواب فيلم ضدانقالبى    
  ١.است

                                                 
ه همراه شوهر ايراني خود براي  كه بادسرگذشت يك زن آمريكايي را نشان مي د، »بدون دخترم هرگز « فيلم- 1

د و زير فشار رفتارهاي خشن ، متعصب و وحشيانه مرد و جامعه ايراني دوام آي به همراه دخترشان به ايران ميزندگي 
ها به نمايش   از رفتار ايرانيزشت و نامناسبي تصوير ،در اين فيلم. نمي آورد و از مرز تركيه به آمريكا فرار مي كند

در .  بلكه از انسانيت نيز به دور هستند،كه نه تنها بويي از فرهنگ نبردندداد  ميايي كه نشان از مردمي رفتاره ؛درآمد
  و خانواده مرد نيز رفتارهايفتگر  زن را به باد كتك مي، مرد به بهانه هاي گوناگون و در مقابل ديگران،اين فيلم
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 به صـورت دو جانبـه       ،دور دوم مذاكرات مادريد   .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت صبح  
بست رسيده و ادامـه  يه و لبنان و فلسطين و اردن انجام شده و به بن           يل و سور  يبين اسرا 

  . است به بعد موكول شده، بدون تعيين وقت و محل و برنامه،كار
 ة نظراتى دربار  .آباد استمداد كرد   براى عمران نجف    و آباد آمد نماينده نجف  

 يـان آقا. ت براى بوكان كمك خواس     و نماينده بوكان آمد  . صنعت و توزيع ابراز كرد    
توليـت كـه بـين    ]مرحـوم ابوالفـضل  [راجع بـه مانـده امـوال      و   شرعى و صادقى آمدند   

 . مشورت و استمداد كردند،الصادق و ورثه توليت اختالف استجامعه
مهاجرانى آمد گزارشى از وضـع بنيـاد تـاريخ داد و كـار را مهـم و                  ] عطاءاهللا[آقاى  

ى در جهـت    هايگى كـرد و پيـشنهاد     اساسى خواند و براى كـار در آنجـا اظهـار آمـاد            
شـوراى عـالى آمـوزش علمـى ـ       . و تـشكيل هيـأت امنـاء داد   هموسـس مثبـت   اصـالح  

قرار شد سيستم جامعى ايجاد كنيم كه       .  تصميم مهمى گرفتيم   ؛كاربردى جلسه داشت  
 ،هـا با استفاده از امكانات مالى و فنـى و فـضا در متـرو و صـنايع و امكانـات دانـشگاه                     

 احتماالً چيزى شبيه دانـشگاه آزاد اسـالمى از آب           ؛ علمى تربيت كنيم   نيروهاى فنى و  
 . در آيد

                                                                                                                   
و همچنين مشكالتي اشت،اي معصوم نيز د كه چهره ي به زنآزارهاي روحي و روان. ندشتناشايستي با زن بي پناه دا 

هاي كردستان به تركيه و از آنجا به كشورش   باعث شد كه او با مشكالت زياد از كوه،دمآ كه براي دخترش پيش 
ه و آميز، برنامه هايي را تهي پاسخ به اين فيلم موهن و توهينروشنگري و سازمان صدا و سيما براي . فرار كندآمريكا 

وي در اين مصاحبه، موارد . طوالني با دكتر بزرگ محمودي بوداي ترين برنامه صدا و سيما، مصاحبه  مهم. پخش كرد
شده در فيلم را تكذيب كرد و گفت كه همسرش اساساً پدر و مادر او را نديده است و  آنها سال ها پيش از  پخش

ريزي قبلي، بتي   سازمان سيا را متهم كرد كه با برنامهمودي، محهمچنين دكتر. بازگشت او به ميهن، فوت كرده بودند
بود كه به صورت داستاني، واقعيت » در انتظار مهتاب«برنامه ديگر صدا وسيما، فيلم . را به ازدواج او درآورده است

در افشاي توطئه پخش اين فيلم با استقبال تماشاگران تلويزيون مواجه شد و اثر مطلوبي . ماجرا را روايت مي كرداصلي 
گفتني است، دكتر بزرگ محمودي، تا پايان عمر عليرغم تالش فراوان، نتوانست دخترش مهتاب . آمريكايي ها داشت

 .،  ناكام، رخ در  نقاب خاك كشيد1388را مالقات كند و در مرداد 
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 ؛جاسوسـى مراسـم بـوده      به مناسبت سيزده آبان در مقابـل النـه         ،امروز صبح و عصر   
 و عصر از طرف صبح از سوى شوراى مراسم كه رسميت دارد و جمعيت خوبى بوده       

، كه قرار بوده صحبت ]رييس مجلس شوراي اسالمي[،  كروبى آقاى   .تحكيم وحدت 
محتشمى صحبت كـرده و افـراد كمـى جمـع           ]علي اكبر [ شركت نكرده و آقاى      ،دكن

  . آغاز تفرقه عملىند؛شده بود
در دفترم كـار كـردم و بـه         شب   هفتتا ساعت   . عصر شوراى اقتصاد جلسه نداشت    

 . خانه آمدم
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 فرمانـده   ، آقـاى آصـف نـواز      سـاعت نُـه صـبح،     .  به دفترم رسـيدم    ساعت هشت و نيم   
 پيـشنهاد   . مـذاكرات معمـولى بـود      ؛نيروى زمينى ارتش پاكستان با فرمانده سـپاه آمـد         

 .ران دادهمكارى از طريق امكانات مهندسى و حمل و نقل ارتش پاكستان را با اي
گزارش كار دادند   .  آمدند  اسالمي مديران و هنرمندان حوزه هنرى سازمان تبليغات      

آقـاى   ١.آميـز نمـودم   برايـشان صـحبت تـشويق      .هايشان را به نمايش گذاشتند    و كتاب 

                                                 
 : گفت جامعه كنونى يتموقع در متعهد هنرمندان حساس بسيار تكليف بر تأكيد با ديدار اين در آقاي هاشمي  -1
 از كارهاى بنيانى انقالب است و بايد توجه داشت بدون توجه ،شود ارى كه در قلمرو و برنامه حوزه هنرى انجام مىك

هاى صحيح، هنرمندان صالح يك  ها و بدون داشتن برنامه به نقش هنر و هنرمند در ساخت جامعه و پرورش انسان
هاى موفق سازمان تبليغات  در مجموع تشكيل حوزه هنرى از حركت .هند كردنخواپيدا جريان فكرى رشد و توسعه 

 در ابعاد هنرى ، با جذب شدن در آن،هاى عميق اسالمى دارند رود كه باعث شد تا افرادى كه مايه شمار مى اسالمى به
كنند  را درك مى ضرورت توسعه و حرمت هنر ،بسيارى از مسئوالن كه نبض جامعه را در دست دارند .پيشرفت كنند

ه ي هنر بايد در قالبى خشك ارا،كنند ها و نيروهاى افراطى فكر مى  خشكه مقدس،از يك طرف .دهند آن بها مى و به
د و از سوى ديگر آلوده بودن جو هنر در عرصه جهانى و توقعات نشود و به نيازهاى ظرافت در كار هنرى توجه ندار

ه ياگر در شيوه ارا .كند ل ناروا، كار هنرمندان متعهد را مشكل مىير با مسا در خصوص همراه بودن هن،بخشى از جامعه
اهداف خود نخواهد  كار بين هنرمند متعهد و غيرمتعهد مرزى نباشد و از ابزارهاى ناسالم استفاده شود، هنر اسالمى به

 هاى جاذبه و جوان نسل ،هنرى هاى برنامه تهيه در كشور متعهد هنرمندان .رسيد و ما حرفى براى گفتن نخواهيم داشت
 خاطر به را افراطى و مقدس خشكه افراد هاى نيش و ها زبان زخم خود كار در و دهند قرار مدنظر را جامعه در موجود
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عـصر آقـاى    .آمـد   براى امور استخدامى و شوراى عـالى ادارى     ،رضوى]سيد منصور [
شـكايت   وزستان به خاطر ناهماهنگى با بازسـازى       از استاندار خ    و ميرزاده آمد ]حميد[

  .كرد
بـه خانـه    .  چنـد مـصوبه داشـتيم      ؛شب شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت         

به مـن   . ل سفر به استراليا براى ادامه تحصيل بود       ي مهدى مشغول مهيا كردن وسا     .آمدم
 . كردناچار از دوستانش مبلغى قرض تهيه كنم؛ اطالع نداده بود كه ارز برايش 

 
 1991  نوامبر 6             1412  الثانىربيع 28      |   آبان 15 چهارشنبه 
 
 ، بـه    تحـصيل  جهـت ادامـه    بـراى سـفر بـه اسـتراليا          ، مهدى و فرشته   پنج صبح، ساعت   

كـاردار  ،  ]آقاي عثمان بدربخش  [.  عفت هم براى بدرقه رفت     .رفتندمهرآباد  فرودگاه  
هاى پوشش كعبه مقدسه را از طرف شاه فهد         از كتيبه اى   قطعه . آمد ]سعودي[عربستان

 . مادريد انتقاد كردمصلح  از كنفرانس .براى من هديه آورد
 آورد و   انجمهورشـ  يسيـ اى از ر   نامـه  .خارجه برزيل آمد  اموروزير  ،  ]آقاي رزك [

 ةدربـار  . در برزيـل دعـوت كـرد       ١مرا براى اجتماع سران جهان بـراى محـيط زيـست          
 .مترو مذاكره شـد   ] تجهيزات[ شركت آنها در ساخت سد كارون و         روابط دو جانبه و   

 يكـصدو بيـست ميليـارد       ؛سئواالت زيادى از وضع ادارى و اقتصادى برزيـل پرسـيدم          
 .ند هستترين كشور جهان مقروض؛دالر قرض خارجى و تورم زياد دارند

 از اقـدام تركيـه بـراى توقيـف كـشتى حامـل       ؛آمـد  سفير تركيـه بـراى خـداحافظى      
                                                                                                                   

دفتر نشر »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».كنند تحمل جامعه سالم بستر ،
 1392معارف انقالب، 

و سران  با حضور و شركت بيش از يكصد و پنجاه تن از 1992 از تاريخ سوم تا چهاردهم ژوئن  ريورانسكنف  - 1
اجالس «اين كنفرانس جهاني بزرگ كه به  .دشنمايندگان كشورهاي جهان در شهر ريودوژانيرو در برزيل تشكيل 

حاصل و نتايج  .دكرزيست جلب  حيط يعني م، بشريةلاترين مس  توجه جهاني را به مهم، موسوم گرديده است»زمين
 يا دستورالعمل اقدام در 21 دستور كار ه،بيانيه اصولي ريو پيرامون محيط زيست و توسع: كنفرانس ريو عبارتند از

المللي تنوع زيستي و معاهده ساختاري  ارتباط با توسعه پايدار جهاني، اصل جنگل و دو كنوانسيون مهم و يا معاهده بين
 .يرامون تغييرات اقليميسازمان ملل پ
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 بـدون هـيچ محـور و       ،هاى ايران به تلخى انتقاد كردم و آن را خواسـته آمريكـا            حسال
 . جوابى نداشت خواندم؛دليل

 تـصويب كـرديم كـه سـازمان حـج و زيـارت از               .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
  فرهنـگ و    به سرپرستى معاون وزيـر     ،اوقاف منفك شود و به صورت سازمان مستقل       

ين تصميم به دستور رهبـرى اتخـاذ شـد و باعـث نـاراحتى               ا. اداره شود اسالمي  ارشاد  
] سـيدمهدي [يـد از آقـاى      به منظور خلع  كه   تفسيرشان اين است     ؛ها است تندروشديد  

 . ، در حالي كه چنين نيستامام جمارانى انجام شده
 تـا   وبعد از نماز مغـرب بـه دفتـرم رفـتم    .  دولت شركت كردم جلسه هياتعصر در 

مهـدى و فرشـته از دوبـى تلفنـى          . بـه خانـه آمـدم     شب  . ردمكار ك ساعت هفت و نيم     
  امـا  ،قرار بود امروز صـبح پـرواز كننـد        . كنندامشب از آنجا پرواز مى    . صحبت كردند 

 . بارشان دير رسيده بود
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 از  . وزير كشور آمـد    ،نورى] عبداهللا[آقاى  . رسيدم به دفترم    ساعت هشت و نيم صبح     

له آقـاى   أ بـه خـاطر تحريـك مـس        ،ها به دادگاه ويژه روحانيت    تندرواحضار بعضى از    
وزيـر  [،  فرماندهان نيروهاى انتظـامى آمدنـد آقـاى نـورى         . منتظرىاظهار نگرانى كرد  

 ١ .آميز و نصيحت نمودمتشويق داد و من صحبت  گزارش]كشور
                                                 

 مورد رانيروهاي انتظامي  ادغام بزرگ تجربه در فرماندهان اندوخته مبادله لزوم ،آقاي هاشمي در اين سخنراني - 1
كردند دوره ادغام با سردرگمى و تداخل در  بينى مى ها با توجه به تجارب گذشته پيش خيلى« : گفت و داد قرار تأكيد

د شد كه داليل آنها ابهام در وظايف، ناآشنايى مسئوليت افراد در كارهاى جديد و برخى انجام وظايف مواجه خواه
ها امرى طبيعى  ها و تغيير مسئوليت بينى اين مسائل بخاطر در هم ريختن اهداف و برنامه البته پيش. مسائل شخصى بود

هاى بزرگى در دوره فطرت انجام داده خوبى پشت سر گذاشته و كار نيروى انتظامى قسمت عمده كار ادغام را به .است
آميز در  خوشبختانه پس از ادغام مراجعات شكوه .شود گونه كارها معموال پس از تثبيت سازمانى انجام مى كه اين

ها  طور محسوسى كاهش پيدا كرده است و در سفرهاى اخير خود به برخى از شهرستان ارتباط با نيروى انتظامى به
 بين از براى مردانگى و مقاومت صبر، به را انتظامى ىنيرو پرسنل ايشان» .نتظامى در عمل بودمشاهد هماهنگى نيروى ا

 هاى اشتغال و توجه بايد با فراهم نمودن زمينه « :گفت و كرد توصيه كشور شرق مناطق در شرارت رسوبات بردن
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بـه   با توجه بـه وضـع متزلـزل كوبـا           در كوبا براى خداحافظى آمد و      سفير جديدمان 
  و امـور اجتمـاعي   وزير كـار ،كمالى]حسين[ آقاى   . كرد مشورتدنبال وضع شوروي    

 بـراى گـرفتن بخـشى از        .اى داد  گزارشى از توسعه و رشد آموزش فنى و حرفـه          .آمد
 .ت نفت استمداد كرد   راه اندازى شوراى اسالمى كار در تأسيسا       نيز   تأمين اجتماعى و  

 »وكـارگر  كـار « نـصيحت كـردم كـه روزنامـه     .كارگر گفت   از وفادارى خانه   همچنين
  .روى نكندزياد چپ

گـزارش سـدهاى در دسـت سـاخت و          . وزير نيـرو آمـد    ،  ]آقاي بيژن نامدار زنگنه   [
 انتقال آب ة دربار. براى اعتبار استمداد كرد   . خيلى وسيع و فراوان است     ؛مطالعه را داد  

 .حرف زديم ه جنوب خليج فارس و پيدا كردن منابع آب جديد براى رفسنجانب
 و  1 /25000    هـاى  گزارش پيشرفت تهيه نقـشه     .زنجانى آمد ]مسعود روغني [آقاى  

و معنـوى آن در     لفظـي   المعـارف   رةيـ بـا دا  قـرآن    برنامـه درج     .تهيه اطلس ملى را داد    
 . كار كردم و به خانه آمدمشش عصر تا ساعت .  جالب است؛ه داديكامپيوتر را ارا
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كوپترهـا بـه     با هلي  .چمن كنار كاخ سعدآباد رفتيم    زمين   به   ساعت هفت و ربع صبح،    
 صنايع و صـنايع سـنگين   نرايوز.  كنار ساوه پرواز كرديم  ،سوى شهرك صنعتى كاوه   

 . در شهرك فرود آمديمساعت هشت صبح . بانك مركزى هم بودندكل يس يو ر
 توضـيحاتى   ،]مركـزي [خيرمقدم اسـتاندار  بعد از   .  در سالن هتل جلسه توجيهى بود     

 و مـن صـحبت       داده شـد   در مورد صنايع مستقر در شهرك و برنامـه توسـعه و نيازهـا             
 . ي كردمكوتاه

 با ظرفيت بيست هـزار   فاز اول آن.يمبراى ديدار كارخانه الستيك سازى پارس رفت      
  ،فر توضيحات توسط آقاى زندى.ند و فاز دوم در دست احداث استكتن كار مى

                                                                                                                   
كارهاى سالم كشش پيدا   نشوند و بهاى عمل شود كه مردم به سمت اشرار جذب گونه هبيشتر به اين منطقه محروم ب

 داشته انتظامى نيروى مأموران با زندگى در را خود برخوردهاى ترين شيرين مردم كه برسد جايى به كار ماميدوار .كنند
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».باشند
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 در حـال حاضـر      ؛داده شـد  ...  روند ساخت و   ، مواد اوليه  ة دربار ،مدير عامل شركت  
توليـد تـا آخـر بازديـد        از خـط    .  وارداتـى اسـت    غلب ا ، بقيه مواد  ،ه صنعتى دبه جز دو  
 . سياه و كثيف است، زمين كارخانه به خاطر استفاده از دوده.كرديم

نيوم پارس رفتيم كه    يمواز آنجا به كارخانه آل    . بيش از دو ساعت طول كشيد     بازديد  
 نُـه متـر تـا    ميلى يك  از ضخامت؛كنندنيوم را ذوب و سپس ورق مى      يموهاى آل شمش

 و داراى ارزش   مهـم صـنعت   . هاى مورد نيـاز را دارنـد       تقريباً همه ضخامت   ،١كرونيم
 .ندآور ميه دست  براى صادرات بازار ب،افزوده است و كم كم دارند

نمـاز و اسـتراحت   بعد از    ناهار خورديم و     .اى نمودم و به هتل شهرك رفتم      مصاحبه
ال اسـتقب بـا   .  ده كيلومتر با سـاوه فاصـله دارد         كرديم؛ حركت  با ماشين به ساوه    ،كوتاه

ــان ــدارى ار و،هــامــردم در خياب ــدار بعــد از . شــديمد فرمان و خيرمقــدم توســط فرمان
 . كردم براى مسئوالن و روحانيون ي صحبت كوتاه،توضيحات درباره نيازهاى شهر

 احساسات پرشـور و عظـيم       با.  اجتماع عظيمى از مردم بود     .به استاديوم رفتيم  سپس  
و مـن   گفتنـد   عه و نماينده شـهر خيرمقـدم        امام جم ،  در اين مراسم  . مواجه شديم مردم  

غـروب در   نمـوديم و    كوپتر به تهـران حركـت        سپس با هلي   ٢.ي كردم صحبت كوتاه 
 . ممغرب به خانه رسيد. سعدآباد فرود آمديم

 .ياسـر هـم در خانـه بـود        .  سر شـب آمدنـد     ،عفت و محسن كه ظهر در كرج بودند       

                                                 
 متر م ميلييك هزار= يك ميكرون  -1

اى از كشور  هاى زيادى برخوردارند و شهر در نقطه مردم ساوه از نعمت«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 2
 با افتتاح سد ساوه زندگى كشاورزان اين منطقه ، در آينده نزديك.واقع شده كه عمران و آبادانى آن حتمى است

وجود شهر  .جب رشد فكرى و شكوفايى جوانان خواهد شدهاى مساعد رشد صنعت مو شود و زمينه دگرگون مى
ها حكايت  صنعتى كاوه و عالوه بر آن كشاورزى غنى و جوانان با استعداد از بهبود وضع اين شهرستان در تمامى زمينه

هاى  احداث سيلو براى ذخيره مواد غذايى، دانشگاه و توسعه مراكز فرهنگى، آموزشى و ورزشى از اولويت .دارد
اساس كار ما در بخش صنعت حركت به سمت خودكفايى و قطع اميد  .ست آينده كشور است و عملى خواهد شدسيا

. باشد كه واحدهاى صنعتى با مشاركت جدى خود در اين زمينه بايد مشكالت كشور را حل كنند از منابع خارجى مى
 ما ضمن آنكه در حال تجربه آن هاى صنعتى از كارهاى خوب دنياى صنعتى امروز است كه سياست احداث شهرك

 ».ايم هايى در اين راستا برداشته هستيم پس از انقالب اسالمى نيز گام
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هـدى در اسـتراليا تلفنـى     عفـت بـا م  ، آخـر شـب  .جاى مهدى و فرشته هم خالى است     
 .  ناراضى است؛صحبت كرد

  
 1991  نوامبر 9                   1412  االولجمادى 1      |   آبان 18 شنبه 
 
 گزارشـى از وضـع شـيالت، دام،         ،]وزير جهاد سـازندگي   [،  فروزش]غالمرضا[آقاى   

تبـديل لبنيـات و      زنبور عسل و مراتع داد و براى توسعه صنايع           ،مرغ تخم ،لبنيات، مرغ 
 .علوفه دام استمداد كرد

 يبهـروز ]مـريم [خـانم   .  آمدنـد  )س(اعضاى شوراى مركزى جامعه حضرت زينـب      
 بـا   ، خواستم ترتيبى بدهند كـه زنـان ايـران         ١.گزارش داد و من برايشان صحبت كردم      

الگوى زنـان مـسلمان جهـان        ،واقع بينى و با توجه به نيازها و امكانات و استعداد زنان           
 .دبشون

هـاى تعـاونى     بـراى زمـين    .آمـد ]فرمانـده نيـروي هـوايي     [،  سـتارى ]منـصور [تيمسار  
 در  ]نيـروي هـوايي ارتـش     [= ها و اجازه پرواز هواپيماهاى حمل و نقل نهاجا        پدافندى

هــا  بــراى  از طــرف رهبــرى اســتمداد كــرد و خبــر داد كــه ســورى،داخــل و خــارج
 .خواهندالً كمك مىاند و متقابهاى عراقى آمدهاندازى ايلوشينراه

پدافند شيميايي، ميكروبـي،    [= ر. م. گزارش پيشرفت صنايع شن    .پور آمد دكتر عباس 
 روى گـرفتن دانـش     ؛ را داد و براى سفر به كره شمالى نظر خواهى كـرد            ]راديو اكتيو 

 .يد كردمكفنى تأ

                                                 
با وجود اينكه در طول دوران پس از انقالب تحوالت چشمگير و «:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

ي هنوز تا رسيدن به حد مطلوب مورد نظر هاي قابل مالحظه اي در امور مربوط به زنان صورت گرفته است، ول پيشرفت
اسالم و ايجاد زمينه هاي رشد و تكامل خانم هاي مسلمان و متعهد از ديدگاه قرآن در جامعه فاصله وجود دارد و 

جمهوري اسالمي مي تواند در زمينه هاي تربيت، معاشرت، تحصيل، . اميدواريم اين فاصله ها به تدريج كم شود
 سياسي، شغل خانه داري و ورزش الگويي براي زنان كشور تعيين كند و اين الگو را به هاي اجتماعي، فعاليت

، دفتر نشر معارف »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».كشورهاي اسالمي ارايه دهد
 1392انقالب، 
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 و مشكل ارجـاع بـه دادرسـى از          139 راجع به تفسير اصل      .حبيبى آمد ]حسن[دكتر  
ها را  گزارش مذاكرات با قطرى. به نظرمان رسيديدها مذاكره كرديم و راه حل    قراردا
تلفنى از رهبرى خواستم كه با سـفر بـه          .  عصر تا نماز مغرب كارها را انجام دادم       . داد

 در  ]نيـروي هـوايي ارتـش     [=فوالد مباركـه و پـرواز هواپيماهـاى حمـل و نقـل نهاجـا              
 .خدمات كشورى موافقت كنند

شـب  سر .شوراى عـالى امنيـت ملـى آمـد        جلسه   دستور   برايروحانى  ]حسن[ دكتر  
له توقـف كـشتى     أ برخورد با مس   ، نحوه    نفت ة دربار .شوراى عالى امنيت جلسه داشت    

سـازمان  [ اظهـار نظـر دبيركـل      ،تـداوم مبادلـه   ما در تركيه، آزادى اسراى عراقى براى        
گاليندوپل بـه ايـران     سـفر  و اجازه بـه صـليب سـرخ و           ]598[ قطعنامه 7  و 6در بند   ]ملل

 .گيرى شدتصميم
بـه  وليعهـد قطـر   ، ]آقاي شيخ حمد بن خليفه آل ثاني  [ به رياست    ،شب هيأت قطرى  

هيـات قطـري،   .   نامه دعوت امير قطـر را آورد ؛ مذاكرات دوستانه بود  .آمدند مالقات
 معلـوم شـد كـه       ،در مـذاكرات خـصوصى    . شام را به طور خصوصى مهمان من بودند       

دير وقـت   . اند با آمريكا مشغول مذاكره    ،مان دفاعى شبيه كويت و بحرين     براى عقد پي  
 . به خانه آمدم
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، هـا  خوانـدن گـزارش    ، مطابق معمول روزانـه    . كارها را انجام دادم    ساعت نُه صبح    تا   

وقـتم را   ها  جى و انجام كارهاى جارى دفتر و جواب تلفن        استماع اخبار داخلى و خار    
 .گرفت

و [  اخيـراً بـه عنـوان سـفير        ؛ اسـت   سـعودي   عـازم عربـستان    .آقاى صباح زنگنه آمد   
. اسـت ه منـصوب شـده      كنفرانس اسالمى در جد   سازمان   در مركز    ايران]نماينده دايم 

آقاى دانش، بـه    . برنامه مسئوليت جديد خود توضيحات داد و نظر خواهى كرد          رةدربا
ــراً از مــشاورت وزيــر صــنايع ســنگين بركنــار شــده ؛آمــد توصــيه ياســر  . اســت  اخي

ى داشت و درخواست همكارى با من در سمت مشاورت و ادعاهاى زيـاد              هايپيشنهاد
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 .كارشناسى داشت
 ]مرتـضي سيد [اصـغرى، ]محمدسـيد [مهاجرى،  ]مسيح[ى،  يدعا]سيد محمود [ آقايان  

ي اطالعات، جمهوري اسالمي، كيهـان،   [هاديران روزنامه  م ،گرشاسبى]غفور[  و نبوى
ــرار  ــالت و اب ــدرس ــد و از وزارت .  آمدن ــشكالت ارزى را گفتن ــگ وم ــاد فرهن   ارش

 شـكايت  ١هاى سالم و جهان اسـالم  به خاطر تبعيض و توجه بيشتر به روزنامه    اسالمي،
هـا   روزنامه  احتمال رقابتى كردن   ةدربار. نمايند حمل بر خطى عمل كردن مى      ؛داشتند

شـان كـردم و از      نـصيحت .  قـرار شـد بررسـى كننـد        ؛و گران كردن آنها مذاكره شـد      
 .تندروى برحذرشان داشتم

مـذاكره  ... ها، انتخابـات و  تعاونىة دربار. دولت شركت كردم    جلسه هيات  عصر در 
هـاى سـورى كـه از كـره          قبـول پـذيرش سـالح      ة دربار . بودم رهبريشب مهمان   . شد

كنـد، رفتـار بـا تركيـه، تقـسيم      وارد توانـد    سوريه نمـى   ،يلييدات اسرا خريده و با تهد   
ــدران و آذربايجــان  ــان و مازن ــتان خراس ــرقي [اس ــژه ]ش ــاه وي ــاد، دادگ  ، وزارت ارش

 هفـت و  هيـأت    هاى بنياد پانزده خرداد، درخواست سهميه كاال      ، فروشگاه ]روحانيت[
  .به خانه آمدمشب . نفره واگذارى زمين مذاكره كرديم

  بـه حـسينيه ارشـاد      )س(جامعه زينـب  تاسيس   مراسم سالگرد    براي شركت در  فت  ع
 .گفت نسبت به خودش  در جلسهاز احساسات و احترام زنان حاضر. رفته بود
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و چاى كردم سماور را روشن و ين آمدم  يپابه   زودتر از عفت     ،مطابق معمول هر روز    

 عفـت معتـرض     ، مطـابق معمـول    . صبحانه خورديم و رفتم    .عفت آمد . دمنمورا آماده   
 .عجله دارم است كه چرا براى رفتن

وزيـر  ، ]آقـاي سـوالنكي  [ سـاعت نُـه صـبح،   .  بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت هشت و نيم   
. بـود  هـا كارىمذاكرات كوتاه و دوستانه و در محور توسعه هم        . خارجه هند آمد  امور

                                                 
 جهان اسالم به مديريت آقاي سيد هادي  روزنامه سالم به مديريت آقاي سيد محمد موسوي خوئيني ها و روزنامه- 1

 .اي منتشر مي شد خامنه
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 رفتار خوب بـا  ،وزير هند از من را آورد و گفت سياست حزب كنگره          دعوت نخست 
 .ها استمسلمان
 گزارش تهيه مقـدمات برگـزارى       .آمد]وزير بازرگاني [،  وهاجى]عبدالحسين[آقاى  

آقايــان .نكتــاد را داد و از ضــعف همكــارى وزارت خارجــه گلــه داشــتآكنفــرانس 
وضع مـالى و پـولى      . زنجانى و دكتر طبيبيان آمدند    ]يمسعود روغن [،نوربخش]محسن[

 .گرفتيمتصميم1371 حدود بودجه سال     ةسال جارى و سال آينده بررسى شد و دربار        
 .ساله باشدقرار شد كسر بودجه در حد مصوب برنامه پنج

شـناور و    ماشـين سـوارى بـا ارز   ،تصويب كرديم. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت   
عفت تنها  . به خانه رسيدم  شب   هشت و نيم  ساعت   .توليد شود  قابتىها با ارز ر   كاميون

 . هايش آمدند بچه وبود و بعد ياسر و فائزه
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وزيـر بهداشـت، درمـان و       [ زادهملـك ]رضـا [ دكتـر    .جمعى از پرستاران آمدند   صبح   

آميز  گزارش وضع پرستاران و نيازها را گفت و من صحبت تشويق           ،]كيآموزش پزش 
 ١.نمودم

 از سـوى    ،]كرمـان [امـام جمعـه   ،  ]جعفـري   آقاي سيديحيي [ .روحانيت كرمان آمدند  
كشور  اوضاع  مقدارى از  من  صحبت كرد و  سياستگفتم آنها   هاى دولت را و 

                                                 
ترديد شعله مقدسى در وجود پرستاران وجود دارد كه اين حرفه مقدس  بى«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 همچنين و كشند مى درد كه بيمارانى با مداوم داشتن سروكار .آيند كنند و از عهده آن برمى و معنوى را انتخاب مى
شك پرستارانى  بى .دارد صالبت و آمادگى قوى، روحيه به نياز و نيست اى ساده كار آنها مضطرب بستگان با برخورد

خاطر منزلت  آنها به هاى قابل قبول انسانى برخوردارند كه به  از ويژگى،كه در اين حرفه مقدس اشتغال دارند
 اما نكته مهم در مورد آنها ،كنند ر ازاى كار خود حقوق دريافت مىپرستاران هرچند د .گوييم شان تبريك مى اجتماعى

اينكه انسان بطور مستمر با بيماران سروكار داشته باشد از روحيه خوب انسانى او حكايت دارد و . انتخاب شغل است
قايسه نيست و مطمئن اجر مادى آنها با اجرى كه خدا بر آنان در نظر گرفته قابل م .كند  جامعه ما اين را درك مىاًقطع

 كتاب ←كنيد  رجوع» .شود باشيد آنچه در پيش خدا داريد خيلى بيشتر از آن چيزى است كه در دنيا نصيب شما مى
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  رفسنجاني، سخنراني هاشمي«



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 412  1370   هاشمي رفسنجاني              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

�������	
���	����������
�������������������



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

413 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با ،در بين آنها جمعى از دوستان دوران تحصيلم بودند كه بعد از جلسه             ؛توضيح دادم 
.  امـام جمعـه بنـدر انزلـى آمـد          ،مـصطفوى ] سـيد داود   [آقـاى  .موبش كرد آنها خوش 

بـراى ورود او بـه دانـشگاه        . اسـت  شـده    ناراحتيدخترش در كنكور رد شده و دچار        
 .  داردگفتم  دانشگاه آزاد هم كنكور ؛آزاد اسالمى استمداد كرد

 نفـر  هـشت . روحانيـت مبـارز در دفتـرم جلـسه داشـت     جامعه عصر شوراى مركزى   
 راجـع بـه نماينـدگان تهـران در          همچنـين . عضو جديـد بـراى شـورا انتخـاب كـرديم          

  .گيرى شدانتخابات آينده تصميم
 آشـيخ حـسين   .به خانـه آمـدم   .  كار كردم  هشت شب شب حمام گرفتم و تا ساعت       

راى طـرح انتقـال آب بـه رفـسنجان اسـتمداد كـرد و بـراى                  بـراى اجـ     و هاشميان آمد 
دادگاه ويـژه       از   . شدن محسن در انتخابات مجلس در رفسنجان اصرار نمود         اكانديد

ها جهـت   تنـدرو  سـران     بـا  روحانيت و بيت رهبرى انتقاد داشت و از من براى مالقات          
 . وقت خواست البين براى اصالح ذات،مذاكره
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 عـازم  ؛ آمدندشانبرنامه سفرارتباط با    براى مشورت در     ،جمعى از نمايندگان مجلس    

 توضـيحاتى دادم كـه منجـر بـه تغييـر            . در شوروى بودنـد    نشين مسلمانهاى   جمهورى
 . برنامه سفرشان شد

زارش پيشرفت كـار كارخانـه توليـد        گ. محلوجى و كالهدوز آمدند   ]حسين[آقايان  
براى ديدن صنعت   . مشورت كردند آلومينيوم بندرعباس را دادند و براى سفر به چين          

 صـنعت واحـدهاى كوچـك توليـد سـيمان           ة گفتم دربار  .روندچين مى به  سازى  روى
 .آمد سفير عمان براى خداحافظى، ]آقاي عبدالعالم بن مستحيل[ .چين تحقيق كنند

شـان    تـشويق  .گزارشـى دادنـد   . هاى برگزارى مراسم دهه فجـر آمدنـد       ستادمديران  
هـاى   گـزارش برنامـه    .ظريـف آمدنـد   ]محمـدجواد [واعظى و   ]محمود[آقايان   ١.كردم

ــدهاى   ــراى بنـ ــازمان ملـــل بـ ــه 7 و 6دبيركـــل سـ ــناريوى آزادى 598 قطعنامـ  و سـ
 را   براى كمك سازمان ملـل بـه بازسـازى جنـوب لبنـان             ،هاى غربى در لبنان   گروگان

 بررسـى   در اين جلـسه،     . دولت جلسه داشت  هيات  عصر   .دادند و اجازه اقدام گرفتند    
 .  شروع شد1371هاى بودجه سال تبصره

 

                                                 
 ايام اين در مردم انقالبى روح و طراوت حفظ در فجر دهه ستادهاى خطير مسئوليت به اشاره با هاشمى آقاى - 1

 ولى حفظ روحيه ،گرچه حوادث چند ساله پس از انقالب جو انقالبى حاكم بر جامعه ما را حفظ كرده است«: گفت
 يكى از وظايف بسيار مهم و مؤثر ستادهاى دهه فجر است و نبايد ،خواهى در مردم كه در قرآن نيز متبلور است آرمان

شود نگاه كرد، زيرا در   هر ساله در تاريخ معينى تكرار مىاًمراسم تشريفاتى و خشك كه صرفعنوان  هاين مراسم ب به
ها  ريزي بايد برنامه .كند اى هست كه اهميت اين كار را چند برابر مى پس اين مراسم اهداف عظيم و خداجويانه

مردم در تمامى نقاط جامعه و حتى همه آحاد . دست خود مردم انجام شود هاى باشد كه مراسم با حضور و ب گونه هب
 تا خاطرات روزهاى شكوهمند انقالب ،ها، بزرگداشت اين ايام را با شور و نشاط خاصى برگزار كنند محيط خانواده

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».اسالمى در اذهان و افكار كودكان و نوجوانان كشور زنده شود
 1392 معارف انقالب، ، دفتر نشر»1370هاي سال  سخنراني
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 1991  نوامبر 14            1412  االولجمادى 6       |  آبان 23 شنبهپنج 
 

 روى  بـر .  و گروه فرهنگ و معارف قرآن آمدنـد     ]اسالمي قم [جمعى از دفتر تبليغات   
تبديل يادداشت ها و فيش هاي نگاشته شده در زندان، براي تهيه تفسير راهنما              « پروژه

 . توضيح كار دادند و كمك گرفتند.كنند كار مى»كليد قرآنو 
يـزدى در خـصوص     ]محمـد [ پيشنهاد آقاى    .مجمع تشخيص مصلحت جلسه داشت    

بعـد از    .د بـا شـرايط سـختى تـصويب شـ          ،اجازه عزل قضات غير صالح از نظـر شـرع         
 آمـد و از برخوردهـاى       ]رييس مجلس شوراي اسالمي   [،  كروبى]مهدي[ آقاى   ،جلسه

آقـاي ابوالفـضل    [يس مجلـس و     يـ  نايب ر  ،هاشميان]حسين[اخير دادگاه ويژه با آقاى      
 .ى كرديجو چارهو درخواست اظهار ناراحتى ،مدير روزنامه خراسان، ]موسويان

 عـصر سـتاد مبـارزه بـا مـواد           . خانه برگشت  ناهار عفت به دفترم آمده بود و عصر به        
 . شب به خانه آمدم.مخدر جلسه داشت و مصوباتى داشت

 
 1991  نوامبر 15                 1412  االولجمادى 7      |   آبان 24 جمعه

  
. روى در حياط خانـه گذشـت      به مطالعه و استراحت و پياده     وقت  بيشتر  . در خانه بودم  

عـصر دكتـر    .  ناهـار خـورديم    ]الهـوتي [ مـن و سـعيد     .ى رفتنـد  مهمـان بـه   هـا   ظهر بچـه  
گزارشـى از وضـع     . يس دانشگاه پزشكى شهيد بهشتى آمـد      ير،  ىيطباطبا]سيدمحمود[

ها  داد و گفت تصميم بـه مقاومـت دارد و بـه اصـالح                تندروهاى  دانشگاه و مزاحمت  
 .دهدوضع مديريت دانشگاه ادامه مى

 ةخارجـــه تلفـــن كـــرد و دربـــار امورت بروجـــردى از وزار] عالءالـــدين[آقـــاى 
ــاوز هواپ  عكــس ــر تج ــل خب ــل در مقاب ــشور    العم ــرب ك ــضاى غ ــه ف ــه ب ــاى تركي يم

صـدور حكـم تعقيـب دو مـأمور     ، هـا در گـزارش  . گفتم اعتـراض كننـد    ؛خواست  نظر
گذارى در هواپيماى پان امـريكن آمريكـايى         به اتهام شركت در بمب     ،اطالعاتى ليبى 

 بـزرگ شـده و انگلـيس هـم          ،در سـه سـال پـيش      ] كربـي بر فراز ال  [ نفر   270و مرگ   
رسد بنـا دارنـد عليـه ليبـى اقـدامى            به نظر مى    است؛ خواستار تحويل آنها از ليبى شده     



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 416  1370   هاشمي رفسنجاني              

 ،شـدند كـه بـا ايـن اقـدام        ان وسوريه هم متهم مـى     ر در گذشته اي   .كنند و فشار بياورند   
 .انداتهام عليه ايران را پس گرفته

 
 1991  نوامبر 16                 1412  االولجمادى 8      |   آبان 25 شنبه 
  

 در مــورد پيــشرفت . وزيــر نفــت آمــد،]آقــاي غالمرضــا آقــازاده[ســاعت نُــه صــبح، 
گفتم  .گزارش داد  هاى گاز پارس جنوبى در خليج فارس و پيش فروش نفت           حفارى

و در زمان جنگ ما نتوانستيم كاري در آن مخزن عظـيم مـشترك گـاز داشـته باشـيم        
آقـاى  . قطر از ما جلو افتاده است؛ با اولويت بايد كـار اسـتفاده از مخـزن دنبـال شـود                   

 هم رسيد و راجع به نيازهاى اعتبارى وزارت         ]رييس سازمان برنامه و بودجه    [،  زنجانى
بـه آقـاى    . را دادنـد  هـا    پيشنهاد باال بـردن بهـاى فـرآورده        ؛ صحبت شد  1371در سال   

 را باال  در پارس جنوبيهاات ساخت سدها و مهار آب    زنجانى توصيه كردم كه اعتبار    
 . ببرند

 از .آمــد دكتــر هاشــمى گلپايگــانى بــراى دســتور شــوراى عــالى انقــالب فرهنگــى
هـا در لبنـان را توضـيح        حل مشكل گروگـان   كمك به   سياست  . مسئوالن لبنان آمدند  

نيويـورك   از   ]نماينـده دايـم ايـران در سـازمان ملـل          [،  خرازى]سيدكمال[آقاى  . دادم
اى در سـازمان   قطعنامهتاتلفن كرد و تاكيد داشت كه حضور صليب سرخ را بپذيريم         

 .ملل عليه ما تصويب نشود
 و طرح سـاخت      اسالمي  بنياد مسكن انقالب   يها برنامه .آخوندى آمد ]عباس[آقاى  

هـاى ارزان را گفـت و        هزار مـسكن ارزان قيمـت در سـال و واگـذارى بـا اجـاره                25
  و  آمـد  ]رييس كل گمـرك   [،  محمدخان]مرتضي[ آقاى  .  را خواست  هاكمك بانك 

گمرك بـراى كـم كـردن پرسـنل از طريـق اسـتفاده از كـامپيوتر و                  اقدامات  گزارش  
 .پاگير را دادحذف تشريفات زايد و دست

شب شـوراى عـالى امنيـت ملـى جلـسه      .  كارهاى دفتر را انجام دادم    ،عصر تا مغرب  
افغـانى  ي صليب سرخ را بپـذيريم و آمـدن هواپيماهـا   ]نماينده[ تصميم گرفتيم  .داشت

هاى آمريكا به ليبـى انتقـاد       ىيقرار شد در مورد زورگو    . براى پناهندگى را قبول كنيم    
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بـه اشـرار    سـنگين   ضربه  واردكردن   خبر از    ،]وزير كشور [،  نورى]عبداهللا[آقاى  . كنيم
  .دادكشور در شرق 

عـالي  هـاى شـوراى     همان بحـث   .اى بوديم  خامنه اهللا  يت مهمان آ  ،شام را با احمدآقا   
 مـشكالتي در مـورد     احمـدآقا از احتمـال بـروز         ،در مسير خانه  . مطرح بود ملي  امنيت  

برگـان بـه وظـايف      خُ]نمايندگان مجلـس  [گفتم اگر   ؛  اصل واليت اظهار نگرانى كرد    
 .خود عمل كنند، چنين اتفاقي نخواهد افتاد

هـاي   لبنـاني له أحل مس كمك به    به    راجع .وحيدى از سپاه آمد   ]احمد[سرشب آقاى   
، دكتـر واليتـى   . گيرى شد ها در لبنان مذاكره و تصميم     گروگانزنداني در اسراييل و     

 در مـورد سـفر مـن بـه          . آمد و براى سفر به يونـان مـشورت كـرد           ]وزير امور خارجه  [
 .آفريقا مذاكره شد

  
 1991  نوامبر 17               1412  االولجمادى 9      |   آبان 26 يكشنبه

  
ى ياز منـزل يكـسره بـه دانـشگاه هـوا      ،هاالتحصيلى خلبان براى شركت در مراسم فارغ    

 ،زي جوا ي اهدا  و گزارش و سرود  استماع  سان و   ديدن   تشريفات ورود و     بعد از . رفتيم
 بـه سـوى   ، گـرفتن رژه    و پـس از    ١ي كـردم  سخنرانى كوتاه . انجام شد مراسم تحليف   

 .  كرديمحركت دفتر
                                                 

 به مايل كه هايى ملت و همسايگان با همكارى نهايت براى ،ايران اسالمى جمهورى تمايل به اشاره با آقاي هاشمي - 1
با اين حال ما ناچاريم براى دفاع از خود و « : گفت خواهند نمى خود حقوق از بيش و هستند آميز صلح زندگى

 و ، پژوهشالمللى آماده باشيم و اين مهم تنها در سايه تحصيل، مطالعه گيران بين جنپذيرفتن زور و ندادن باج به با
ما با تالش پيگير، تحقيق و پژوهش براى دستيابى به امكانات . راه ما روشن است .پذير است هاى علمى امكان پيشرفت

ستقالل و خداخواهى ندارد و نسبت به اى جز ا ملت و انقالب ما داعيه. داريم يك زندگى شرافتمندانه در دنيا گام برمى
هاى خود را نه در سايه تهديد و ارعاب  همسايگان مهربان است و خواهان صلح و امنيت و ثبات است و پيشرفت آرمان

 تحقيق امر شدن هموار در مهمى گام را هوايى دانشگاه تأسيس، هاشمى آقاى» .داند بلكه در پناه صلح و ثبات ميسر مى
از اينكه سهم ناچيزى در تأسيس اين دانشگاه و حركت علمى و فنى در « : گفت و دانست مسلح هاىنيرو در علم و

هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».جهت تقويت بنيه دفاعى كشور داشتم خوشحالم
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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كنفــرانس تجــارت و توســعه [ (UNCTAD)  آنكتــادنطــق افتتاحيــه كنفــرانسمــتن 
 . نـورى و چنـد نفـر از اسـتانداران آمدنـد            ]عبـداهللا  [آقاى. را تصحيح كردم   ]متحد ملل

هـا  ىف شهردار يف دولت و توسعه وظا    يى و كم كردن وظا    يطرحى براى تمركز زدا   
 .ه دادنديارا

اليحه بودجه  [ي  ها ادامه بحث در تبصره    .دولت شركت كردم  هيات  عصر در جلسه    
 امـور  ،ل جـارى كـشور    ي مسا ةدربار.  بودم رهبريشب مهمان    . در دستور است   ]1371

 بـه خـاطر   ،]روحانيـت [هاشميان به دادگاه ويـژه    ]حسين[له احضار آقاى    أاقتصادى، مس 
له افغانستان، كنفرانس اسالمى سنگال، مـسافرت مـن بـه    أآقاى منتظرى، مس  با  مالقات  

 بـراى برگـشت بـه    ١هاى احتمالى در سنگال و درخواست ابوشريف   تاعربستان، مالق 
 . ايران مذاكره كرديم

  
 1991  نوامبر 18            1412  االولجمادى 10      |   آبان 27 دوشنبه

  
 دادن بيانيه و رفتن بـه دادگـاه بـراى     ة دربار .آشيخ حسين هاشميان تلفنى صحبت كرد     

آقـاى  . جمعـى از فرمانـدهان بـسيجى سراسـر كـشور آمدنـد             . صحبت شد  ختم ماجرا 
 ٢.برايشان صحبت كردممن  گزارش داد و ]فرمانده بسيج مستضعفين[، افشار]عليرضا[

                                                 
، از موسسين و حزب ملل اسالميياسي در دهه چهل و پنجاه، عضو فعال س،  معروف به ابوشريف، عباس آقازماني- 1

پس از  سپاه پاسدارانو از موسسين و اولين فرماندهان  سازمان مجاهدين انقالب اسالميو  اهللا سازمان حزبرهبران 
هاي   كارنامه اي فعال از خويش رقم زده بود، در سال،ابوشريف كه در دوران مبارزات قبل از انقالب .انقالب است

 او مدتي به عنوان سفير ايران در . شهرتي در خور داشت وهاي نمادين انقالب بود نخست پيروزي انقالب از چهره
در سال هاي اخير، از جملـه عاليق و عرصـه هاي فعاليـت او موضوع بيداري و وحدت  .عاليت مي كردپاكستان ف

 .اسالمي در جهت رشد و اعتالي مسلمانان و جوامع و كشورهاي اسالمي بوده است

ني و  آقاي هاشمي در ديدار فرماندهان نمونه رده هاي مقاومت و بسيجيان نمونه سراسر كشور، به تصوير نورا- 2
ملكوتي بسيج در ذهن مردم اشاره كرد و با تاكيد بر تقويت بنيه معنوي بسيج ، بر حضور دايمي بسيجيان در عرصه ها و 

مشكالت موجود نبايد ما را از عملي شدن برنامه هاي اجتماعي، «: صحنه هاي مختلف كشور تاكيد كرد و گفت
 يجي بايد بيشتر عالقه نشان دهند و دلسرد نشوند، زيرا ما درفرهنگي اخالقي بسيج بازدارد و در عين حال عزيزان بس
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ــان ــسن [آقاي ــوربخش، ]مح ــي [ ن ــسعود روغن ــانى، ]م ــاءاهللا[زنج ــاجرانى و ]عط مه
هـا و    راجـع بـه اخـتالف در حـدود اختيـارات ذيحـسابى             .نـد درضوى آم ]سيدمنصور[

 بـه جـاى     .وجـود دارد   تـداخل وظـايف      ، در قـانون   ؛هاى مربوطه مذاكره شـد    سازمان
 .درستى نرسيديم

 و  3توضـيحاتى در مـورد سـد كـارون          .  و معاونـان آمدنـد     ]وزير نيرو [،  آقاى زنگنه 
دنـد و بـراى انتخـاب       داگان  هاى شركت كننـد   كارون جريانى و شرح مناقصه و طرح      

ساعت هفـت و نـيم      عصر تا    . به نظر خودشان واگذار كردم     ؛پيمانكار مشورت كردند  
 .در دفترم كارها را انجام دادم

 ،شـهرى  رى]محمـدي [هاشـميان و    ]حـسين [ ،كروبـى ]مهـدي [ آقايـان    ،ظهر و عصر  
 ،لهأقرار شد فـردا مـس     .  تلفنى صحبت كردند   ، حضور آقاى هاشميان در دادگاه     ةدربار

  .اى ختم شودگونه هب
يـك  ،  ]تومـاس سـاترلند   [ گروگان انگليسى و     ،ويتامشب در خبرها آمده كه ترى     

 .اند لبنان آزاد شدهدرى يگروگان آمريكا
  

 1991  نوامبر 19          1412  االولجمادى 11       |  آبان 28 شنبهسه  
  

 ،نكتـاد آت در كنفـرانس      در منزل ماندم و سپس بـراى شـرك         ساعت نُه و نيم صبح      تا  
در آنجــا آقــاى . صداوســيما رفتــيم]ســالن همــايش هــاي[همــراه خــانواده بــه محــل 

اق تـ يسه براى استقبال از من به ا      يوهاجى توضيحات داد و سپس هيأت ر      ]عبدالحسين[
  .آمدند و با هم به سالن اجالس رفتيم

احيه را انجـام     خيرمقدم گفت و من سخنرانى افتت       آنكتاد، يس سابق ي ر ،ىيوزير كوبا 
 ، ولى روى هم رفته    ، برايم مشكل بود   ؛ از روى نوشته خواندم    ، برخالف عادت  ؛١دادم

                                                                                                                   
كتاب ←كنيد  رجوع ».اي زندگي مي كنيم كه طبيعتاً داراي هيجان هاي دوران دفاع مقدس نيست دوره 

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«

مطرح  «: در بخشي از سخنراني آمده است. ين كتاب چاپ شده است متن كامل اين سخنراني در بخش ضمايم هم- 1
 نظم نوين. كند  توجه جدى كشورهاى در حال توسعه را اقتضا مى،شدن نظم نوين جهانى و سعى در پياده كردن آن
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 .شود  از سخنرانى بدون نوشته است كه در اينگونه اجتماعات ايراد مىرتمطمئن
 بـراى   .يس گـوش دادم   يـ اى نشستم و به سخنان دبير اجـالس و ر         سپس بيست دقيقه  

خيلـى خـوب و   . ها بازديـد كـردم  هاى مختلف سالناز قسمت. بدرقه من تنفس دادند  
 در ، در دسـت سـاختمان    كنفـرانس  هـاى  سـالن سـپس از محـل      . اسـت  مجهز و جالب  

 . هنوز خيلى كار دارد؛زمين همين ساختمان بازديد كردمزير
عـصر   . شـد  انجـام  نماز و كارهـاى دفتـر و ناهـار و اسـتراحت           . ظهر به دفترم رسيدم   
 از فراوانى اجنـاس و شـلوغى بـازار    ،بازار رفته بوده به  كعفت  . عفت و محسن آمدند   

 .محسن گزارش تحقيقات بازرسى براى حل مشكل سيمان را آورد. گفت
بـازى در وزارت اطالعـات توسـط      از خـط . يكى از اعضاى دادستانى انقالب آمـد   

اظهار وفـادارى   .  نظرى از علماى مازندران آمد     ]عبداهللا [آقاى. بعضى از عناصر گفت   
 جهـت اصـالح امـور و تعـديل در وزارت كـشور            در  و  كـرد   مندى به دولـت      عالقه و

  . پيشنهاد داد
نامــه  ينيــآدر ايــن جلــسه . شــب شــوراى عــالى انقــالب فرهنگــى جلــسه داشــت  

 انتقال دانشگاه تهـران بـه       ة و بحث دربار    شد ها تكميل هاى اسالمى در دانشگاه   تشكل
 . رسيدتصويببه  يس دانشگاه تربيت مدرسير]انتصاب[و ماند خارج از شهر ناتمام 

                                                                                                                   
هاى  هاى تسليحاتى، خلع سالح جهانى، همكارى جهانى بايد نويدبخش پايان واقعى جنگ سرد، كاهش رقابت

هاى فرهنگى و اجتماعى  ارزش داشته شده، توجه به شمال و جنوب، قطع روند غارت و استعمار ملل عقب نگهواقعى 
-كشورها و كاهش فاصله فزاينده بين كشورهاى صنعتى و در حال توسعه باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادى

عيت آنها در عرصه اقتصاد جهانى گردد اجتماعى و سياسى كشورهاى در حال توسعه را فراهم آورد و سبب ارتقاء موق
موفقيت نظام نوين  . صلح و امنيت جهانى باشد- اجتماعى-و مشوق تالش بيشتر آنها براى دستيابى به توسعه اقتصادى 

اين نظم بايد براساس . اقتصادى كشورهاى در حال توسعه است -جهانى در گرو تضمين توسعه اجتماعى و سياسى 
دوستى، برابرى، احترام متقابل، استقالل و تماميت ارضى كشورها و امنيت آنها  ول عدالت، صلحمنشور ملل متحد و اص

عنوان مجمعى مفيد و مؤثر براى انجام  هتواند ب  مى77نكتاد و هسته اصلى و متحد آن يعنى گروه آ. استوار باشد
همه جانبه، انعطاف پذيرى و قابليت همكارى .  جنوب باقى بمانند و در همين راستا تقويت گردند-مذاكرات شمال 

 اقتصادى جهان بسيار ضرورى -تحوالت اخير سياسى  دهى به انطباق سازمانى و محتوايى انكتاد در سازگارى و پاسخ
ل و آثار و تبعات اقتصاد جهانى و تالش در ي به يك درك و برداشت واحد از مساالزمه اين امر رسيدن. رسد نظر مى هب

 ».خوبى از عهده اين مهم برآيد هباشد كه اميدوارم اين اجالس ب هاى اجرايى مشخص مى لپيدا كردن راه ح
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 گزارش سفر به يونان را داد و گفت ليبـى از ايـران بـه خـاطر                  ،سرشام دكتر واليتى  
 براى كم كـردن فـشار بـر         ، بدون استفاده از آن    ،هاى غربى آزادى گروگان كمك به   

 .دكرمشورت سعودي  سفر به سودان و عربستان ةار درب.گله دارد ،ليبى
  

 1991  نوامبر 20           1412  االولجمادى 12     | آبان 29 چهارشنبه 
 
آقـاى   . كارهـا انجـام شـد      صـبح  نُـه   سـاعت   تـا  .بـه دفتـرم رسـيدم     ساعت هفت و نيم      
آقـاى  . هـا و بازسـازى را توضـيح داد         نيازهاى اعتبارى دانشگاه    و ميرزاده آمد ]حميد[

 براى امور عمرانى نقاط     ،]رييس دفتر مناطق محروم رياست جمهوري     [،  بشارتىجليل  
 .آمد محروم

بـه   از قاچاق كاال از جزيـره قـشم          ؛نوربخش آمدند ]محسن[نورى و   ]عبداهللا[آقايان  
قرار شد محدوديت برقرار شود و فكرى براى نيازهـاى          . داخل كشور شكايت داشتند   

شـد كـه    هـا خواسـته   از دانـشگاه  .ى عالى ادارى جلسه داشـت     شورا .مالى جزيره بشود  
 . براى اصالح مقررات دست و پاگير اقدام كنند

 عـصر  .هاى بـسيار نفـيس بازديـدكردم   قالى ظهر در حسينيه امام خمينى از نمايشگاه      
 . در دستور است1371هاى بودجه سال  تبصره؛دولت شركت كردمجلسه هيات در 
  
 1991  نوامبر 21           1412  االولجمادى 13      |   آبان 30 شنبهپنج

  
. هنگام حركت از منزل، عموزاده آشيخ محمد هاشميان رسيد كه قرار شد شب بيايـد              

 ة بعداً احمدآقا هم به ايشان ملحق شـده و در منـزل بـا عفـت دربـار     ؛من به دفترم رفتم 
د از اينكه بـراى اولـين   عفت تعجب دار  . له اخير آشيخ حسين صحبت كرده بودند      امس

 .  احمدآقا با كادو به ديدن او آمده است،بار بعد از حدود ده سال همسايگى
شـوراى گـسترش و تقويـت زبـان و ادبيـات       . كارها را انجام دادمنُه صبحتا ساعت   

 برنامـه   .در داخل و خـارج را دادنـد و نيازهـا را گفتنـد              ،وضعش  ر گزا .فارسى آمدند 
 قـرار شـد بـراى حـضور بيـشتر در مـصر كـه        .و قـول كمـك دادم  آنها را تأييد كردم    
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 . فكرى بشود،متقاضيان زيادى براى زبان فارسى دارد
له كـشتى توقيـف شـده در        ا مـس  . سفيرمان در تركيـه آمـد      ،باقرى]محمدرضا[آقاى  

 پيـام تلخـى     .دانـد تركيه و وضع نابسامان حاكميت فعلى در آنجا را به هم مربوط مـى             
 . فرستادم]نخست وزير تركيه[، زال او]تورگوت [براى

وضع پاكـستان و عالقـه آنهـا بـه          .  سفيرمان در پاكستان آمد    ،منصورى]جواد[آقاى  
 خواسـتار دادن اطالعـات بيـشتر بـه          .توسعه همكارى با ما را گفـت و مـشورت نمـود           

 كرديم؛گشت به ايران صحبت     از در مورد درخواست ابوشريف به براى ب       . شد يرانسف
 .ر بررسى شودبنا شد بيشت

 بـراى خـداحافظى و      ،سفير جديـدمان در اسـتراليا     ،  ]آقاي محمدحسن قديري ابيانه   [
 را توضيح   هاى همكارى ها در استراليا گفت و زمينه     ىياز فعال بودن بها   . مشورت آمد 

.  سفيرمان در كويت آمد    ،صادقى]حسين[آقاى  . ى نمودم يها مهدى توصيه  ةدربار. داد
مراجعت اكثريت نزديك به تمـام ايرانيـان مقـيم كويـت بـه              از  وضع آنجا را گفت و      

هـرى بـا     مالقـات آقـاى م     ة دربـار  .گزارش داد و از برگشت حكومت متواري      كويت  
 . موافقت كردم؛مقامات كويتى پرسيد

ل ي تلفنى مـسا   ،واعظى]محمود[آقاى  . تا غروب كارها را انجام دادم و به خانه آمدم         
له بـاال بـردن سـطح روابـط و سـفر       ا انگليس و مس   ها، پيام تشكر نخست وزير    گروگان

. مـان بـود   هماني م ،هاشميان]يخ محمد ش[شب آقاى    .آقاى واليتى به شوروى را گفت     
 .نمودى منتظرى اظهار ناراحتى مى با آقاارتباطاز اقدام آشيخ حسين در 
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 1991  نوامبر 22                  1412  االولجمادى 14     |    آذر 1 جمعه
 

با .  امسال بارندگى در تهران كم است      ؛ ديشب باران خفيفى باريد    .در خانه بودم   امروز
خوانــدن از وقــت بــه مقــدارى  .نــد شــب مانــده بود؛آشــيخ محمــد صــبحانه خــورديم

 .گذشت ورزش و استراحت روى وپيادهبه ها و مقدارى  گزارش
هـا و احتمـال      سياسـت  ة دربـار  . آمـد  ]فرمانده سپاه پاسـداران   [،  ىيآقاى محسن رضا  

ظهــر محــسن آمــد  .هــاى ســپاه در امــر ســازندگى گفــتخطرهــا پرســيد و از تــالش
اجــالس          [نــويس نطــق پــيش. داد را ]رفــسنجان[يهيگــزارش كــار در نــوق و كــشكوو

 .سنگال را خواندم] يسران سازمان كنفرانس اسالم
 .احمــر گفــت از خــدمات هــالل. آمــد]دســتجردي[وحيــد]ســيف اهللا[عــصر دكتــر 

درپى و  هاى پى  اخيراً گرفتار زلزله   است؛ اين منطقه  چادرهايى براى مردم بهبهان داده      
 . و هنوز ادامه داردخفيف شده

د و   گـزارش آمـادگى بـراى سـمينار زنـان را دا            .حبيبى آمد ]شهال[دكتر  شب خانم   
سن برگزارى و اجراى تصميمات استمداد كردبراى ح. 

  
 1991  نوامبر 23                  1412  االولجمادى 15       |  آذر 2 شنبه  
 
. ها مطـابق معمـول  شـروع شـد         مالقات ،ساعت نُه صبح  .  به دفتر رسيدم   ساعت هشت  

در مورد .  دادندگزارش جلسات فرعى را . جلسه شوراى تعيين الگوى مصرف داشتيم     
 آورده بودند و مـوارد ديگـر لبـاس و غـذا و دارو و                ي پيشنهاد مشخص  ،الگوى مسكن 

بـراى  ] الگـوي مـسكن   [كـه   تـصويب كـرديم      .در دست بررسى دارند   را  حمل و نقل    
 متر با اولويت حمايت دولت و آزاد بودن براى          100ها   متر و براى شهرستان    75تهران  
 .باشد عموم

 نيازهـا و كمبودهـاى       و  آمـد  ]وزيـر آمـوزش و پـرورش      [،  جفـى ن]محمدعلي[دكتر  
كاسـترو را    نامـه آقـاى فيـدل    و وزير تجـارت كوبـا آمـد       .آموزش و پرورش را گفت    

شـان را بـه خـاطر         در مقابل خريد شكر شـد و مـشكالت         ، خواستار فروش نفت   .آورد
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معـاون  [،  واعظـى ]محمـود [آقـاى    .شرايط جديد شوروى و بلوك شـرق توضـيح داد         
] در لبنـان  [هـا   آزادى گروگـان  موضـوع كمـك بـه        راجع بـه     . آمد ]ر امورخارجه وزي

 .صحبت شد
در اجـالس سـران      پيش نويس سـخنرانى      .مكارها را انجام داد   شش  عصر تا ساعت    

 ة دربار.شب شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت. كنفرانس اسالمى را اصالح كردم   
 . بحث شد١روس غالىط پ]سازمان ملل [افغانستان، تركيه و دبيركلى

جمهـور   يـيس براى مـذاكره احتمـالى بـا ر       و   فائزه آمد    . به خانه آمدم   ساعت نُه شب  
 .  فردا عازم باكو است؛آذربايجان شوروى مشورت كرد

 
 1991  نوامبر 24                1412  االولجمادى 16     |    آذر 3 يكشنبه

 
 فرمانـدار و نماينـده كـرج هـم          .كـرديم كوپتر از سعدآباد به سوى كرج پرواز        با هلي  

 اطراف كرج دور زديم و نقاط مهم شهر و اطـراف را  . در راه توضيحات دادند .بودند
ميه و حـصارك  ي عظ،شهر اسالم، مهرشهر،رديسفهاى بزرگ   شهرك. معرفى كردند 

 بـه نظـر     ،آالت سـپاه در جنـوب كـرج       پاركينگ عظـيم ماشـين    . توجهم را جلب كرد   
 . فانه  آمدمسرو خيلى بزرگ 

 سپس در شوراى . انجام شد  استقبال رسمى . در حياط نوساز فرماندارى فرود آمديم     
 روشنى از   ي تابلو  داد و  فرماندار توضيحات . كردمادارى در همان فرماندارى شركت      
 .كمك خواست و براى رفع مشكالت وضع شهرستان كرج ترسيم كرد

ى بعـد از انقـالب       درصـد  11بـا رشـد     دارد كـه    حدود يك و نيم ميليـون جمعيـت         
...  بهداشـت و   ، آموزش ، برق ،ى مثل آب  يامور زيربنا در   عقب ماندگى    ، دچار تاكنون

 .  استشهر و سازمان ناقص ادارى شهرمشكل اسالمهمچنين و 

                                                 
وي از .  بود1997 تا 1992از سال  دبيركل سازمان ملل متحداست كه ششمين  مصريديپلمات  ، پطرس غالي- 1

 .وزير مصر بود  نخست1910 تا 1908از  »پاشا غاليپطرس «پدربزرگ او . است ارمنيو  قبطياي  خانواده
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شـركت    در همـان فرمانـدارى     ،ه گازرسانى به شهر   سپس در جلسه توضيحات برنام    
 هـزار آن امـروز      15پروژه گازرسانى به حدود دويـست هـزار خـانواده كـه              ١.كرديم

.  مـشعل گـاز را روشـن كـردم         . از آنجا به ميدان بزرگ شـهر رفتـيم         .استآماده شده   
 ي پيـاده از جلـو     ،يك دور اطراف ميـدان    . مردم اجتماع عظيمى در دور ميدان داشتند      

 .  ابراز احساسات نمودند، خيلى پرشور؛مردم عبور كردم
 ]اكبر، سعيد و مـسعود پنـاهي      [= اى كه سه شهيد   خانواده ؛رفتيم پناهيبه خانه آقاى    

 سـخنران، هنرمنـد و شـاعره    ، مـادر شـهدا  . با فرزندان ديگرش جمع شـدند     . است داده
 خانه آنهـا    گاز .ديمش كر ا  تشويق ٢ ؛برايمان خواند را   يكى از اشعارش     .ى است يتوانا

  .اى دادمم و هديهروشن كرداست، را كه به هزينه شركت گاز انجام شده 
 شـركت   در اجتمـاع پرشـور مـردم و نيروهـاى بـسيج           و  م  رفـت از آنجا به محل سـپاه       

استقبال و تشريفات نظامى و سرود و خيرمقدم امام جمعـه و گـزارش فرمانـده                . كردم
سـاعت دوازده و  . برگـشتيم  به تهران ٣.ي كردموتاه سخنرانى ك. انجام شد ناحيه بسيج 

                                                 
 هاى پروژه اجراى در ناهماهنگى و تأخير ناحيه از كشور كه هايى زيان يادآورى با در اين جلسه ،هاشمى  آقاى- 1

 به اشاره با  ايشان.دانست مهم بسيار عمرانى مصارف كردن هماهنگ در را موفق مديران نقش شود، مى متحمل بزرگ
 كه كشور نقاط تمامى ،دوم و اول هاى برنامه در كرد اميدوارى اظهار ،دارد كشور در آينده سال ده در گاز كه يرىتأث

 جمهور يسير .كند تغيير محسوسى طور هب مردم زندگى و شود مند بهره گاز از ،دارد وجود آنها به گاز انتقال امكان
 7 حدود ،برسيم گاز مكعب متر ميليارد 30 مصرف به ها وختس ديگر و نفت از استفاده جاى به چنانچه كرد تأكيد
 گازرسانى شبكه توسعه از هاشمى آقاى .كند اداره را كشور يك تواند مى كه ايم كرده ارزى جويى صرفه دالر ميليارد

كشور ما :  گفت و كرد ياد اسالمى جمهورى افتخارات از يكى عنوان باشد، به داشته دنبال به را مردم آسايش و رفاه كه
توانيم ايران را به يك كشور مرفه و الگو تبديل كنيم كه حتى  ما مى. فقير نيست و نبايد به جهان سوم تعلق داشته باشد

بايد تدبير ما اين باشد كه از درآمدهاى منطقه براى از بين بردن . كشورهاى اسالمى و فقير كمك كند قادر باشد به
، دفتر »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .اده شودفاصله اين نيازها و امكانات استف

 1392نشر معارف انقالب، 

 . اين شعر در بخش ضمايم كتاب چاپ شده است- 2

 گرم استقبال مورد و يافت حضور پسند شرع شهيد پادگان در شهر اين بسيجيان از گردان 33 جمع در هاشمى  آقاى- 3
اكنون چند « : داشت اظهار كرج اهالى جمع در حضور از خرسندى ابراز ضمن سخنانى در ايشان .فتگر قرار بسيجيان

هاى مختلف  ها گذشته و ما همچنان شاهد آنيم كه بسيجيان در صحنه جبهه سال است كه ايام پرشور اعزام بسيجيان به
 هاى  ساله جبهههشتن بسيار سخت و مشكل  ميليونى دورابيستايم با اتكا به ارتش  حضور فعال دارند و ما توانسته
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 . به دفترم رسيدمنيم
وزيـر  [ دكتر واليتى    . شد  نماز و ناهار و استراحت انجام       بعد از ظهر،   چهارتا ساعت   
ده روزه    براى گزارش سفر اتريش و مشورت و خداحافظى براى سفر         ،  ]امور خارجه 

 .آمد] ي مسلمان نشين[هابه شوروى و جمهورى
در دسـتور   سـال آينـده     هـاى بودجـه      تبـصره  .دولت شركت نمـودم   هيات  جلسه  در  
 جلسه را به دكتـر حبيبـى سـپردم و بـه منـزل رهبـرى                 ،بعد از نماز مغرب و عشا     . است
ــتم ــرج  . رف ــفر ك ــزارش س ــگ   . را دادم گ ــه پاركين ــشان ب ــيدگى اي درخواســت رس
 .  هم مطرح شد خالى آنهاي سپاه در كرج و انبارهاآالت ماشين
ــسا  در ــصوص مـ ــژه يخـ ــاه ويـ ــارى دادگـ ــت[ل جـ ــان  ]روحانيـ ــضار آقايـ  و احـ

آقـاي  كـه قـرار شـد از احـضار          كـرديم   الويرى مـذاكره    ]مرتضي[هاشميان و   ]حسين[
 ،ل سـفر مـن بـه سـنگال        ي مـسا  ةدربـار .  چون روحـانى نيـست     ،الويرى خوددارى شود  

. شد مذاكرهديگر   و ادامه سفر و موضوعات مورد بحث          در آنجا    سخنرانى و مالقات  
 . عفت نبود و ياسر تنها بود.  به خانه رسيدمساعت نُه شب 

  
 1991  نوامبر 25              1412  االولجمادى 17      |   آذر 4 دوشنبه

 
] محلـه [علـوم پزشـكى دانـشگاه آزاد اسـالمى در           دانـشكده   از منزل براى بازديـد از        

 -جده هزار هن جديد با زيربناى     مراسم افتتاح ساختما  . رفتيم]در شمال تهران  [ زرگنده
هـا و سـالن     هـا و كـالس    آزمايـشگاه از  . اسـت  مربـع  و زمين بيست هزار متر     مربعمتر -

 .شدو با اساتيد و دانشجويان و مديران مذاكره كردم تشريح بازديد 
. مديـد  ه بودنـد،  كـرد  را مطـرح     يـشان ها فيلم مصاحبه بـا دانـشجويان كـه خواسـت          

  در اجتماع اساتيد و  در پايان،. انشگاه ابراز رضايت نمودندمجموعاً همه از عملكرد د
                                                                                                                   

بسيجيان شهرستان كرج افتخارات زيادى در طول دفاع  .مقدس را با كمال قدرت و سرافرازى پشت سر بگذاريم
هاى  ها بوده و گره شكن جبهه  هميشه صف، سيدالشهدا10اند و لشكر هميشه پيروز  نام خود به ثبت رسانده مقدس به

، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .كور را گشوده است
1392 
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  مـن صـحبت    ،گـزارش ارايـه   سـرود و    بعـد از اجـراي      . دانشجويان شركت كـرديم   
 ١.كردم

سـر شـب آقـاى       . بـه دفتـرم رسـيدم و تـا عـصر كارهـا را انجـام دادم                  يـازده  ساعت
له ادر مـس  كـه    هـا   بعـضي  آمد و در مورد      ]سفير ايران در سوريه   [،  اخترى]حسنمحمد[

در مـــورد آمـــدن .  نظــر خـــواهى كــرد  ،كنـــدمـــى تمخالفــ هـــا آزادى گروگــان 
 . موافقت كردم؛ به ايران پرسيد]سوريه معاون رييس جمهور[، خدام]عبدالحليم[

 
 1991  نوامبر 26             1412  االولجمادى 18      |   آذر 5 شنبهسه  
 
 گزارش امـور    . آمد ]رييس ستاد رسيدگي به امور آزادگان     [،  وكيلى]عباسعلي[آقاى   

آزادگان را داد و براى تهيه زمين مسكن آزادگان اعتبار زيادى خواست و براى ستاد               
 . تقاضا كرداتومبيل

 گـزارش پيـشرفت    و تهـران آمـد  يمتـرو شركت عامل   مدير ،ابراهيمى]اصغر[آقاى  
 و از   )]ره(ميدان امام خمينـي   [=  مدعى است خط ميرداماد به قورخانه      .ترو را داد  كار م 

مـشغول  . شودقورخانه به غرب تهران تونل تمام شده و خط دوم تا آخر سال تمام مى              
 در  ؛ مناقـصه را آورد    هاي نتيجـه پيـشنهاد    .ندهـست هـا   و سـاخت ايـستگاه      ريل گـذاري  

معمـوالً  گفت چـين     . هنوز معلوم نيست   تر است و چين   مجموع شوروى از همه ارزان    
 براى نيازهاى ريالى و   .  تمام شود   كه باور كردنى نيست  . كنددهد و عمل نمى   قول مى 

                                                 
 بخش عظيمي از نيروهاي عاطل جامعه ،با تاسيس دانشگاه آزاد اسالمي«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

اين نگراني كه ممكن است به  هزار جوان مشغول به تحصيل هستند و خوشبختانه 300وارد آن شدند و هم اكنون 
آرزوي ما اين است كه دانشجويان با مشكالت . خاطر كمبود كادر علمي با اُفت تحصيلي مواجه شويم، بي مورد است

اگر امكان داشت كه همه در شرايط مساوي تحصيل كنند ايده آل بود، اما فعالً ممكن .  ادامه تحصيل دهند،مالي كمتر
ن دانشگاه آزاد اسالمي مي خواهم لياقت و شايستگي خود را در مرحله كار عملي و صيالحمن از فارغ الت. نيست

سعي كنيد اسم اسالم كه به دانشگاه آزاد نورانيت . شان در جامعه مستحكم شود خدمت به جامعه نشان دهند تا جايگاه
اميدوارم اين نهال برومند با رشد . داده، همواره پابرجا باشد و جامعه شاهد نورافشاني جوانان مومن و تحصيلكرده باشد

 كتاب ←كنيد  رجوع» .خود، شاخه هاي پربارش را به همه جا بكشاند و جامعه از ثمرات آن بهره مند شود
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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 بـراى اسـتفاده از معـدن سـنگ كالردشـت            ،كوه  براى ساخت تونل زير علم     همچنين
 .استمداد كرد

هاشـمي، ريـيس    [محـسن . آمـد  ل خـانوادگى  يرضوى براى مسا  ]سيد منصور [ آقاى  
آهـن و سـئوال      راهاز شـركت     بـراى گـزارش بازرسـى        ،]جمهـور   فتر بازرسي ريـيس   د

 .آمد درباره سفر به آلمان
اسـتان  عصر جمعـى از نماينـدگان       .  ناهار در نهاد  بودند     ،ظهر عفت و خانم مطهرى    

هـاى    بـراى تـسريع در اجـراى طـرح         نـد و     تهـران آمد   اين استان در  فارس و مسئوالن    
 .ردندعمرانى استان استمداد ك
 انتخابـات مجلـس     ة دربار .روحانيت مبارز جلسه داشت   جامعه  شب شوراى مركزى    

بـراى قبـول   و دكتـر جزايـرى آمـد    . و جلسه مشترك با روحانيون مبارز مـذاكره شـد      
 ،]صاحب كارخانه ايران ناسيونال، قبـل از پيـروزي انقـالب اسـالمي            [= كمك خيامى 

  اسـت،  و ناتمام مانده  شده  مشهد ساخته   براى تكميل بيمارستانى كه قبل از انقالب در         
 . موافقت كردم؛مشورت كرد

 
 1991  نوامبر 27            1412  االولجمادى 19       |  آذر 6 چهارشنبه

  
 در مـورد بعـضى از محافظـان     و نماينده رهبـرى در حفاظـت سـپاه آمـد     ،آقاى فقيهى 

 گزارشـى   . آمـد  ]عفانرييس بنياد مستض  [،  دوسترفيق]محسن[آقاى   .نظرخواهى كرد 
ارى و ايجـاد    ذگـ از كار بنياد مستضعفان داد و براى اقداماتش در آفريقا براى سـرمايه            

 . و برنامه كار ايجاد صنايع تبديلى را گفتاستمداد كردسردخانه و مراكز تجارى 
مـواد مخـدر و مبـارزه بـا         ] مبارزه بـا قاچـاق    [ويژه   دادستان   ،زرگر]سيداحمد[آقاى  

هـا و    مدعى است با اعزام بـازرس      .ضع حجاب زنان در ادارات را داد       گزارش و  ،فساد
 .اجـازه خواسـت     كـار   بـراى ادامـه     اسـت؛   وضع بهتر شـده    ،جلب جمعى به دادستانى   

گيرى و برخورد معتدل كردم و گفتم بهتر است سياست اقناع را دم سخت توصيه به ع  
  . مگر در موارد خاص؛ نه اجبار،داشته باشيم

خارجـه در مـورد كـشورهاى       امور از سياست وزارت     .هادى آمد ]محمدعلي[دكتر  
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و تأسـيس  مـسئوالن   به خاطر اعزام افراد زياد و اظهارات ضعيف ،جنوب خليج فارس  
كنفرانس اسالمى انتقاد داشـت و گفـت اگـر          سازمان  نمايندگى مستقل در جده براى      

 .را بپذيردسعودي  حاضر نيست مسئوليت سفارت در عربستان ،چنان باشد
 كه  1امريكن له سقوط هواپيماى پان   ا مس در از فشار آمريكا     ؛يس مجلس ليبى آمد   ير

 ؛اظهـار نگرانـى كـرد    ،كننـد و تهديد مـى اند ى را به دادگاه احضار كرده       يدو نفر لبييا  
دولـت  هيـات   عـصر   . المللـى برونـد   قبول دارند كه به دادگـاه بـين       . اندحسابى ترسيده 
 شب در دفترم ماندم  . تمام شد1371دجه بواليحه ي ها تبصره.جلسه داشت

 
 1991  نوامبر 28              1412  االولجمادى 20      |   آذر 7 شنبهپنج

 
 فـشار آمريكـا بـر       ،در اخبـار  .  صبح بيدار شـدم و ديگـر نخوابيـدم         ساعت چهار و نيم    

سه و هايش براى شروع مذاكرات در آمريكا و فشار آمريكـا و فرانـ        يل و همسايه  ياسرا
 .اندله سقوط هواپيما مهماليبى براى مس انگليس بر

شـمخانى و فرمانـدهان نيـروى       ]علـي [تيمـسار   .  كارهـا انجـام شـد      ساعت نُه صبح  تا  
 گزارش دادند و من صـحبت       ؛ى آمدند ي روز نيروى دريا   ،آذر هفتمى به مناسبت    يدريا
ارتـش   از عدم همكارى ستاد مـشترك        ، آقاى شمخانى در مذاكره خصوصى     ٢.كردم

                                                 
 در پرواز وركيوي از لندن به مقصد ن1988مبر  دسا21 در »كنيپان آمر« ييماي شركت هواپ747 نگي بوئيمايهواپ - 1

 نفر در 11 ني و همچنماي هواپناني سرنش259 هي حادثه كلنيدر ا.  اسكاتلند منفجر شديبود كه بر فراز آسمان شهر الكرب
ه  كردند كه بي در اين هواپيما معرفيگذار  را مسئول بمبي آمريكا و بريتانيا، ليبي هادولت.  كشته شدنديشهر الكرب

 در يك ي مسووليت بمب گذار رسماًي دولت ليب2003در سال .  منجر شدي عليه ليبي بين الملليوضع تحريم ها
 در يي قضاقي تحقتهي كمكي 2007 سال در . را قبول كرد1988 شركت پان امريكن در سال ي مسافربريهواپيما

 در جنوب ي بر فراز شهر الكربييكاي آمرير مسافربيماي به جرم انفجار هواپشي كه نوزده سال پي به فردايتانيبر
 270 به جرم كشتن ،يبي اهل ل،يالباسط مقراحعبد.  كندي اعاده دادرسگري اجازه داد بار د، شده بودياسكاتلند زندان

 .محكوم شد ابد به حبس نفر،

 مشترك همكارى يشآزما از سپاه و ارتش دريايى نيروى اينكه از خرسندى اظهار با ديدار اين در هاشمى آقاى - 2
 خوشحالى ابراز با جمهور يسير .دانست خاطر اطمينان مايه را مسأله اين ،اند آمده بيرون سربلند واحد فرماندهى با خود
 ديگر با همگام ،ها ماندگي عقب جبران براى آنها تالش و دريايى نيروى در عمرانى هاى طرح بودن فعال از
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 .گفت تراشى در راه شركت نيروهاى مسلح در بازسازىو از مانع
دستور بـود    طرح حمايت ايثارگران در   . سه داشت  جل  نظام مجمع تشخيص مصلحت  

هـاى اسـالمى كـه در        قانون مجازات  . شود يشد كارشناسى بيشتر   كه ناتمام ماند و بنا    
نفـع نظـر مجلـس       بـه    ، ارجـاع شـده    مجمـع اثر اختالف شوراى نگهبـان و مجلـس بـه           

 . تصويب شد
اجـالس سـران سـازمان    [ تـذكراتى بـراى نطـق مـن در      .روحـانى آمـد   ]حسن[دكتر  

له ا از من خواست كه براى حل مس       ،مؤمن]محمد[آقاى  . سنگال داد ]كنفرانس اسالمي 
 .دخالت كنم آقاى منتظرى

بـراي  هـايش   فـائزه و بچـه    . عصر تا سرشب كارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم               
له اعتـصاب بعـضى     انورى تذكر دادم كه به مـس      ]عبداهللا[به آقاى   . ى آمده بودند  يراپذي

 در آن   ]ها  طلب  سلطنت[= هادوست گفت دست شاه   .از معلمان اروميه رسيدگى كنند    
  . استديده شده

درجـه در مقيـاس      5/5اى بـا قـدرت       زلزلـه  ،آخر شب اطالع دادنـد كـه در رودبـار         
 گاز نشت كرده و برق قطـع     ، راه بسته شده   ،ش كرده ها ريز كوه. استريشتر رخ داده    

.  است آنجا هم زلزله رخ داده    درانزلى تلفن كرد و گفت       ياسر هم از بندر   .  است شده

                                                                                                                   
هاى مسلح به عنوان نوك پيكان دفاعى و حافظ جان و مال و آب و خاك  نيرواًطبيعت« : گفت كشور هاى بخش

قانون اساسى و مسايل  .ها و مشاركت در صحنه بازسازى فعال باشند ماندگي اند نسبت به جبران عقب  موظف،كشور
امكانات باعث  زيرا راكد بودن ،دنمند شو كند كه مردم از امكانات نيرو در بازسازى بهره اسالمى و انسانى ايجاب مى

 .ارزش حضور شما در جامعه آگاه هستيم دهيم و به ما وظيفه پشتيبانى از شما را ادامه مى .شود فرسوده شدن آنها مى
 بر محبوبيت آنها ،گشا هستند اگر نيروهاى مسلح اين اعتقاد را در مردم بوجود آورند كه در جنگ و صلح مشكل

هاى عمرانى و بازسازى، دين خود را به مردم ادا  ا همكارى در اجراى طرحاكنون بايد نيروهاى مسلح ب .خواهد افزود
نيروى دريايى بخش بزرگى از مسئوليت تأمين سواحل جنوبى، حفاظت  .كنند كه البته اين همكارى شروع شده است

رس با فا از تأسيسات حساس در سواحل و تأمين حمل و نقل و تجارت دريايى را تا باالترين نقاط شمالى خليج
هاى منطقه آمدند و در مقابل  آب  تا اينكه در آخرين روزها امريكا و متحدانش گستاخانه به،سرافرازى انجام داد
ارزش سواحل و تأثيرى كه آبراه تنگه هرمز در زندگى مردم خودمان و منطقه و دنيا دارد  شما به .نيروهاى ما ايستادند

هاي  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».آن حفاظت كنيدآگاه هستيد و الزم است با ابزار مجهز از 
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال 
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خواسـتم كـه سـريعاً      و  بـا وزيـر كـشور صـحبت كـردم           . در تهران هم زلزله حس شد     
 . درسيدگى كن

 
 1991  نوامبر 29                  1412  االولجمادى 21       |  آذر 8 جمعه

  
 داد گزارش . آثار زلزله پرسيدم ةوزير كشور دربار  ،  ]آقاي عبداهللا نوري  [صبح زود از    

بـوده؛  مقـدارى خرابـى     . شده انـد  زخمى  نفر  حدود هفتاد   است و   تلفات جانى نداشته    
 . استها باز شدهبرق وصل شده و جاده

هـاى   بـراى خطبـه   يم صـبح    ساعت ده ونـ   تا  . صبحانه خورديم مونا و حسن    با فائزه و    
عفت و فاطى از كـيش       ١. براى نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم       .جمعه مطالعه كردم  

                                                 
خطيب جمعه تهران، در اين خطبه مطالبي درباره نفي .  در خطبه اول ادامه بحث اسالم دين زندگي دنبال شد- 1

. بيان كرد) عليهم السالم(يات قرآن و احاديث معصومينجبرگرايي و رهبانيت و دوري از رفاه و زندگي با استناد به آ
در خطبه دوم نيز  تحليلي در مورد نقش بسيج در تثبيت انقالب اسالمي و همچنين موضوع خاورميانه و مساله فلطين به 

: در بخشي از خطبه اول در خصوص ضرورت كار و تالش و دوري از تنبلي و كاهلي آمده است. نمازگزاران ارايه شد
 ها كالس در ما، معلّمين بايد. است عميقى و بزرگ بسيار كار كه كنيم بيرون مردم ذهن از بايد ما را غلط فرهنگ اين«

 هاى بحث ها، بحث اين. كنيم صحبت مردم با .بگويند ها تريبون در ما، خطباى بگويند، ها دانشگاه در ما اساتيد بگويند،
 اسراييل يك كه اند افتاده روزى چه به اسالمى امت ، كند متوجه را ما ،بايدعقيدتى و فرهنگى هاى بحث .است مادر
 را اش خانه و كرده مهيا را شا دفاع كرده، تهيه را شا اسلحه رفته، اسباب و علل دنبال اينكه براى ميليونى سه دو،

 و نرفتند اسباب و للع دنبال كهايستاده  آدمى همه اين مقابل در و كرده درست را شا صنعت است، ساخته درست
. است راه صحت فرض در غيبى، امداد اصالً. شود حل چيز همه بايد ،غيبى امداد با جنگ ميدان در كه كنند مى خيال

 انسان كه است جايى به متعلّق غيبى امداد. آيد مى غيبى امداد ،برويم انحراف اگر ما كه نكرده تضمينى هيچ خداوند
 وقت هيچ آيد، نمى بيرون خودش وقت، هيچ نفت . استمانده زيرزمين رشيخاذ اسالمى امت .كند عمل درست
 عرض من اينكه. شود نمى زندگى در براي استفاده روى و و مس آهن به تبديل بوده، كوه زير سال ها ميليون كه معدن
 بايد ،كنيم تصديق را اسالم طور اين ما اگر كه است اين ،است زندگى برنامه و است زندگى دين اسالم، كه نمك مى

 را زندگى و كنيم هدايت را امت بخواهيم اگر كنيم، اداره را مردم بخواهيم اگر و باشيم قانع انم جدامس به هميشه
 آنها دست و شويم پيروز برآنها و شده مواجه جنگ ميدان در مان دشمنان با بخواهيم اگر و كنيم روز زندگى مناسب

 تنبلى، و كنيم انتخاب ،هست هم قرآن و اسالم در كه زندگى درست راه كه ريمناچا ،كنيم كوتاه كشورمان از را
 اينها همه ؛نيست اينها كه است تقدير و تقوا كه نكنيم چيزهاتوجيه اين با را خودمان ماندگى عقب و گرسنگى
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انجـام  بـه  اسـتراحت و تماشـاى تلويزيـون و شـب      بـه   عـصر    .برگشته و راضـى بودنـد     
 .  گذشت آورده شده از دفترميكارها

 
 1991  نوامبر 30                  1412  االولجمادى 22       |  آذر 9 شنبه 
 

 اعالم بانك مركزى شوروى درخـصوص عجـز از پرداخـت پـول              ، موضوع در اخبار 
 درخـصوص مـشكل جـارى       ،در تركيـه  ،  دميـرل ]سـليمان [هاى كـشور و اعـالن       هزينه

 .كندهاى حكام سابق جلب توجه مىاقتصادى با سياست
عـاونش   و م  ]وزير بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي         [،  ملك زاده ] رضا[آقايان  

ى كشور و قاچاق شدن دارو به خـارج         يگزارش وضع دارو  . آذرنوش آمدند ]مرتضي[
  سياســت.اجــازه گرفتنــد بــه خــاطر ارزانــى را دادنــد و بــراى گــران كــردن تــدريجى

 بـه خـارج و      هـا  باعث قاچـاق ايـن كاال      ،ي اساسي و حساس   ها كاال اانه ب ر يا تخصيص
  .سوءاستفاده سودپرستان است

 كمك خلبـانى  ،نيا و نظرى]مديرعامل شركت هواپيمايي هما [،  شفتى]حسن[ يانآقا
 توسط محمدى به عراق فرار كردند و اين شخص مقاومت كـرد و              ،كه با هواپيمايش  
 شـرحي  ،كمك خلبان .، آمدندها اسارت را با مشكالت تحمل كرد  تسليم نشد و سال   

ت براى مـن سـاخته      در اسار كه   از هسته خرما     يتسبيحداد و   ها    هاي بعثي  بدرفتاري از
 شـاهد انتقـام مهمـي از        ، از ايـن بـه بعـد       ،تشكر كردم و گفتم   .  و هديه كرد    آورد ،بود
 .م بوديهاها خوهاي بعثيظلم

درباره ورود ماشين از عراق و اعتصاب       . شب شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت      
 ،ز جلـسه  بعـد ا  . گيرى شد گانه بحث و تصميم    اروميه و جزاير سه   در  بعضى از معلمان    

 گزارش وضـع خوزسـتان و بازسـازى و           و  آمد ]وزير اطالعات [،  فالحيان]علي[آقاى  
ــور    ــرق هــ ــاكرى در شــ ــهيد بــ ــرق دژ شــ ــازى شــ ــز آزادســ ــاى  .را داد نيــ آقــ

 موافق سفر من بـه سـودان نبودنـد     ،بشارتى]محمد  علي[الريجانى و آقاى    ]محمدجواد[
                                                                                                                   

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .شد خواهد اصالح شاءاللّه ن ا كهاست  كرده پيدا انحرافى مضامين
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  خطبه
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 .كه مذاكره شد
 

 1991  دسامبر 1              1412  ولاالجمادى 23      |   آذر 10 يكشنبه 
  

 حركت استقالل طلبانه اوكـراين از شـوروى و هـشدار و اعـالن خطـر                 ،هادر گزارش 
ريـيس بانـك    [،  عـادلى ]محمدحـسين [آقايـان دكتـر     .كنـد گورباچف جلب توجه مى   

 گزارش سفر بـه     .آمدند] وزير امور اقتصادي و دارايي    [،  نوربخش]محسن[ و   ]مركزي
 مشكالتى كه كارگران ايرانى كه به طور غير قانونى بـه ژاپـن              در مورد . دندرا دا ژاپن  
 . مذاكره شد1371د و راجع به قيمت ارز و بودجه ارزى سال نكن ايجاد مى،اندرفته

 گزارش سفر به چـين و توليـد         . آمد ]وزير معادن و فلزات   [،  محلوجى]حسين[آقاى  
آقـاي   [. از چين را داد    ]سيمان   [تنىفوالد و پيشرفت كارها و خريد كارخانه دويست         

 گزارش جلسه اوپك را داد و از ارزان شدن نفـت            .وزير نفت آمد  ،  ]غالمرضا آقازاده 
] عربـستان [ از شـاه     ، خواسـت كـه در سـنگال       .در بهار و تابستان اظهـار نگرانـى كـرد         

كـه بـراى اتحـاد    است سعودى بخواهيم بهتر همكارى كنند و گفت اندونزى خواسته    
 .شان در انتخابات كمك كنيم انمسلمان

. آمـوزش عـالى آمدنـد      فرهنگ و  وزير،  ]آقاي مصطفي معين  [ها و   روساى دانشگاه 
شان كردم كـه      قول كمك دادم و توجيه     ؛گزارش كار دادند و نيازها را مطرح كردند       

 ناهـار مهمـانم     .خوانـديم  نمـاز جماعـت     ١. مطرح نكنند  غير قابل دسترس  هاى  خواسته

                                                 
 و ابتكار با ،خواست كشور هاى دانشگاه و عالى آموزش و فرهنگ وزارت مسئوالن از ديدار اين در آقاي هاشمي، - 1

 كه ىبلند هاى گام به اشاره با جمهور يسير .كنند تالش مشكالت حل جهت ، دربرنامه مبناى بر حركت و نوآورى
 و شد يادآور شده لئقا عالى آموزش دستگاه براى دولت كه را امتيازاتى و تسهيالت اند، برداشته عالى آموزش مراكز
آنها داده شد و در زمينه اصالح  ها شكل گرفت و اختيارات زيادى به  هيأت امناى دانشگاه،در يك سال اخير« : گفت

 ،سازى و تحقيقات انسان .مند شدند ن قشرى بودند كه از آن بهرهها اولي حقوق كارمندان دولت، اساتيد دانشگاه
اين مسأله   با ايمان به،مهمترين كار كشور است و مسئوالن نظام و در رأس آنان مقام معظم رهبرى، دولت و مجلس

 بودجه ،رىها در سال جا كار اساسى دانشگاه خاطر ايمان به دولت به .براى رفع مشكالت دانشگاه اولويت قائل هستند
 ها اختصاص خواهد داد و براى پيشبرد اهداف تحقيقاتى و تقويت مراكز آموزشى و پژوهشى بيشترى را به دانشگاه
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 . بودند
 بحث ريالى بودجه تمام شد و بـا رشـد           .دولت شركت كردم  جلسه هيات   در   عصر  

معاون اجرايـي   [،  آقاى ميرزاده . ى بسته شد و بحث بخش ارزى ادامه يافت         درصد 13
 در ايـران سـت خـسارات      بنا ، گزارش داد كه كارشناسان سازمان ملل      ،]جمهور  رييس

 .جنگ را حدود دويست و پنجاه ميليارد دالر اعالن كنند
ل شـوروى،  ي نطـق مـن در سـنگال، مـسا    ة دربـار .اى بودم خامنه اهللا  يتشب مهمان آ  

بودجـه و  و  ]در لبنـان  [هاگروگانكمك به آزادي ها، شاهرود، طرح نيشكر،   دانشگاه
 .ل ديگر مذاكره كرديميمسا
 

 1991  دسامبر 2             1412  االولجمادى 24     |    آذر 11 دوشنبه 
  

جمهـور و ريـيس فرهنگـستان زبـان و ادب            معـاون اول ريـيس    [،  بيبـى ح]حـسن [دكتر  
 فرهنگـستان و تعيـين      ي براى امور جارى و اجازه پرداخت اجـرت بـه اعـضا            ،]فارسي

 . آمد هاى اطالعاتتكليف مشكل پوشش بعضى از مأموريت
، نـورى  احمـد نـاطق   . اش كمـك گرفـت    براى منطقـه  و  نماينده فريدن اصفهان آمد     

اش و  بـراى عمـران منطقـه انتخابيـه    و  آمـد  ]و ريـيس فدراسـيون بـوكس      نماينده نور   [
ـ      نماينده كُ . كس استمداد كرد  وفدراسيون ب  نى تـركمن اسـت    ردكوى نيز كه يـك س، 

دشـت بـه تركمنـستان       ها و بازشدن راه تركمن    كارگيرى بومى  هبراى عمران منطقه و ب    
  .شوروى استمداد نمود

 .واستار تسريع در برقرارى روابط با مصر شد       خراسانى آمد و خ   ىيرجا]سعيد[ آقاى  
 اصرار به سـفر مـن بـه كاشـان و تـصويب دانـشكده معـدن بـراى                    و آقاى جمالى آمد  

بـراى دانـشگاه آزاد اسـالمى خـوى         و  امام جمعه و نماينده خوى آمدند       . نمودكاشان  
 .كمك گرفتند

اى سفرم   بر ؛عصر دكتر آمد  . كار اصالح نطق در كنفرانس سنگال را تكميل كردم        
                                                                                                                   

دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع .»اولويت قائل است ،
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 .واكسن تب زرد تزريق كرد و قرص ضد ماالريا خوراند و خون گرفت ،به آفريقا
بودجه ارزى  .  شب طول كشيد   نُهدولت شركت كردم كه تا ساعت       هيات  در جلسه   

 . مان بودند  بستگان مهمان. به خانه آمدم. ميليارد دالر تصويب شد22 .در دستور بود
 

 1991  دسامبر 3           1412  االولمادىج 25     |    آذر 12 شنبهسه   
 
  و آمـد ]عضو شوراي سياستگزاري سازمان صـدا و سـيما  [،  زورق]محمدحسن[آقاى   

هـا   معتقد است تبليغات ضعيف و تسلط بـر رسـانه    .تحليلى از وضع تبليغات كشور داد     
در ى را گفـت و نتـايج تحقيقـات          يهـا  هاى تبليغى زياد است و نمونه     ناكافى و شيطنت  

 قرار شد سازمانى با مـديريت او بـراى جبـران ايـن ضـعف و                 . توضيح داد اين باره را    
 .درست شود هاخوراك و اطالعات و نظارت به رسانهادن د

 گـزارش سـفر بـه        و دادستان كل كشور آمد    ،موسوي تبريزي ]سيدابوالفضل[آقاي   
 از  .ضـى اسـت    از نفـود ايـران در افكـار عمـومى آنجـا را             ؛آذربايجان شـوروى را داد    

ى يهـا  براى تأسيس مهـدكودك بـراى خـانواده        .ضعف عملكرد كنسولگرى ما گفت    
 .كمك خواست ،شوندكه مادران آنها زندانى مى

 نظـرات خـوبى در مـورد آفريقـا           و  سفير جديدمان در كنيا آمـد      ،معير]حميد[آقاى  
ابخانه  مصوباتى در جهت اصالح امور كت      .هيأت امناى كتابخانه ملى جلسه داشت     . داد

 .و فعال شدن آن داشتيم
 زنگنـه و    ، نـوربخش  بـه همـراه آقايـان      نمايندگان و امام جمعه يـزد        ،عصر مسئوالن 

له ا بـراى مـس  ،]وزيران امور اقتصادي و دارايي و نيرو و رييس بانك مركـزي     [،  عادلى
 پنج ميليارد تومـان كمـك       ، قرار شد مردم يزد    .انتقال آب از زاينده رود به يزد آمدند       

 .عهده دولت باشد هها بد و بقيه هزينهكنن
  انتخـاب  ]دانـشگاهي [يس جهاد ير. شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      

در دفتـرم    ،هنجـام كارهـاى عقـب مانـد       ا بـراى    ، شب .شدنامه مديريت اصالح    ينيو آ 
 .ماندم
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 1991  دسامبر 4           1412  االولجمادى 26       |  آذر 13 چهارشنبه
 
 كارهـاى عقـب مانـده را انجـام دادم و بـا عفـت و ياسـر                    صـبح،  نُه تا   ششاز ساعت    

] سيداسـماعيل [آقايان  . حليم خريده بودند   پاسدارها براى صبحانه  . صبحانه صرف شد  
هـاى  ضراز تعـ  .  ائمـه جمعـه زنجـان و قـزوين آمدنـد           ،بـين باريك] هادي[موسوى و   

آقـاي  .  خواسـتار سـفر مـن بـه اسـتان شـدند            .د مـأموران گلـه داشـتن      استاندار نسبت به  
 .بود موسوى مخالف آنآقاي  خواستار استان شدن قزوين و ،بين باريك

، ســتارى]منـصور [ تيمـسار  .آمـد  بينـا بـراى امــور اصـناف   تـوكلى ]ابوالفـضل [آقـاى  
اهـاى   براى دادن پوشش رادارى  بـه تمـام هواپيم          .  آمد ]فرمانده نيروي هوايي ارتش   [

 اظهار آمـادگى كـرد و خواسـتار كمـك بـه تـسهيل امـور                 ،عبورى و فرود در كشور    
ستاد مـشترك  .  شد]نيروي هوايي ارتش[= تشريفاتى پروازهاى تجارى خارجى نهاجا   

 . كندمعطل مى] نيروهاي مسلح[
تـأمين اجتمـاعى بـه وزارت       سـازمان   له انتقال   ا مس .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    

 عـصر و شـب      .ديم يا تقسيم آن مطرح بود كه بـه نتيجـه نرسـي            تماعي و  و امور اج   كار
براى تقديم بودجه را اصالح     در مجلس   م  ا  نويس سخنراني كارها را انجام دادم و پيش     

 .كردم
گــزارش ســفر شــوروى و .  آمــد]وزيــر امورخارجــه[،  واليتــى]علــي اكبــر[ دكتــر
  وقـدرت شـده  ي و بـ گفـت گوربـاچف ضـعيف      . نـشين را داد   هاى مسلمان جمهورى

محتـاج   سخت طالـب و      ،هاى اسالمى جمهورى. استرور  غم خام و    ،يلتسين]بوريس[
 .ندا توسعه روابط با ايران

  وزنجــانى آمدنــد]مــسعود روغنــي[نــوربخش و ] محــسن[ ،حبيبــى]حــسن[آقايــان 
 ميليـارد   22 حـدود    : بـا اصـالحاتى تـصويب كـردم        ؛اصالحيه بودجه ارزى را آوردند    

 .بارد باران مى.ه آمدمبه خان. است دالر
 

 1991  دسامبر 5            1412  االولجمادى 27      |   آذر 14 شنبهپنج 

هاى نفـت را خـاموش كـرده    مديران وزارت نفت و جمعى از آنها كه در كويت چاه    
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 .شان كردم  تحسين؛آمدند ،بودند
 و مـسلطى     آدم مطلـع   .سفير جديـدمان در فنالنـد آمـد       ،  ]آقاي سيدعلي محمودي   [
 ]متحـده عربـي  [سـفيرمان در امـارات    ،  ]آقاي حسن امينيـان   [ .ى نمودم يها توصيه ؛است

هـا در آنجـا      به جلب اعتماد و تقويت حضور ايرانى       ؛براى خداحافظى و مشورت آمد    
 گفـتم بـا     .سفير جديـدمان در مكزيـك آمـد       ،  ]آقاي غالمعلي حيدري  [ .توصيه كردم 

هماهنـگ   نطقـه مترمـان در ايـن       ى حـضور قـوي     بـرا  ،آمريكاى التين  و    نرايساير سف 
 .كنيد

زدگـان    مبلغـى كمـك بـراى آوارگـان عـراق و زلزلـه             .ائمه جمعه مازندران آمدند   
هـا و تقويـت     هـاى مازنـدران و حفـظ جنگـل         آوردند و خواستار توجـه بـه مهـار آب         

 .كشاورزان شدند
از بخـش  سـپس بـراى بازديـد    . انجـام دادم  را  كارهـا    ،ظهـر  بعـد از     چهـار تا ساعت   
 بـه خـاطر خـستگى و     .اى رفتم  انرژى هسته   سازمان  به محل  ،سازى و ليزر  حساس غنى 

شـب بـه خانـه      سـاعت نُـه      . بازديد را ناتمام گذاشتم و شام هـم نمانـدم          ،طوالنى شدن 
 .آمدم

 بـه مبلـغ     آپارتمـاني  معلـوم شـد      ؛تلفنـى صـحبت كـرد     ،  ]در استراليا [عفت با مهدى    
كرايه   . قرار است به زودى ساكن شوندوكرده يكصد و سى دالر در  

 
 1991  دسامبر 6               1412  االولجمادى 28      |   آذر 15 جمعه 
  

.  گذشـت  هـا   استراحت و بيشتر به مطالعه گـزارش      به  كمى  وقت،   .در خانه بودم  امروز  
 حـساب درآمـدها و   ،محـسن  .اينجـا بودنـد   ظهر محسن و فائزه و عصر فاطى و سـعيد     

 ، پـسته  محـصول رغـم فـروش     ه داد كه معلـوم شـد علـى        يمان را ارا   صيشخ يهاههزين
 .حدود سه ميليون تومان بدهكاريم

 
 1991  دسامبر 7                  1412  االولجمادى 29      |   آذر 16 شنبه

 . بـراى تقـديم بودجـه بـه مجلـس رفـتم            نُه صبح  ساعت   . به دفترم رسيدم   هشت ساعت

هفتـه
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ى كه نـشان    يها ارقام و شاخص   ١. دقيقه طول كشيد   نودوشته حدود   سخنرانى از روى ن   
  . در سخنرانى آمده بود،اصالح وضع اقتصادى كشور است

اى بـراى سـالگرد    مـصاحبه .بـه دفتـرم برگـشتم      .نمايندگان مراجعات زيادى داشتند   
شـدن و     سخت از مطرح   .الويرى آمد ]مرتضي[ آقاى   ٢.شوراى انقالب فرهنگى داشتم   

مربـوط بـه    كـه    ،ش در جرايـد   هـاي   و ذكر اتهـام   ] روحانيت[ه دادگاه ويژه    احضارش ب 
 بـراى جبـران ايـن    ، در خبـر مالقـاتش   .ناراحـت بـود     اسـت،  حمايت از آقاي منتظري   

م كـه   اى بخـواه   خامنـه  اهللا  يـت  به خدماتش اشاره كردم و وعـده دادم كـه از آ            ،ضربه
 .عصر تذكر دادم و ايشان پذيرفتند؛ ايشان هم كمك كنند

هـاى آلمـان و     گروگـان كمك بـه آزادي     واعظى تلفن كرد و براى      ] محمود[آقاى  
 ،موسـويان ] سيدحـسين [آقـاى    . عـازم اروپـا اسـت      ؛ نظـر خواسـت    ،مذاكره با فرانـسه   

ــان آمــد   ــفيرمان از آلم ــى. س ــشدن دو     نگران ــت آزاد ن ــان از جه ــت آلم ــاى دول ه
اى در مـورد  ر شد با وعـده قرا. اند از ما استمداد نموده    ؛شان در لبنان را گفت     گروگان

هـا   لبنـاني .شان اقـدام شـود     براى آزادي  ،ندهست  ي  زندان دو برادر حمادى كه در آلمان     
 گـاهي متوسـل بـه اقـداماتي از قبيـل            ،كه قدرت سياسي بـراي دفـاع از خـود ندارنـد           

 .شويمدچار مشكل ميما ند و در اين ميان شوگيري ميگروگان
منـزل  بـه     مطالب كنفـرانس   ةال و مشورت دربار   عصر براى خداحافظى سفر به سنگ     

در خطبـه هـاي     [،  موسـوى اردبيلـى   ] سيد عبدالكريم [ اهللا  يت مواضع آ  از. رهبرى رفتم 
بـه دفتـرم    . ها است تندروكه براى ارضاى    كنند   فكر مي  ؛گله داشتند  ]نمازجمعه تهران 

 . كارها را انجام دادم و سرشب به خانه آمدم.برگشتم
 كمــك گرفــت و از ]معــارف انقــالب[هــاى دفتــر نــشرينــه بــراى هز.محــسن آمــد

                                                 
 . بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است به جهت اهميت در،خنراني متن كامل اين س- 1

يكي از داليل عدم عدم تحقق وحدت حوزه و دانشگاه ، فقدان يك شيوه مشخص «: در اين مصاحبه آمده است - 2
احتماالً يكي از كارهاي بزرگ شوراي عالي انقالب فرهنگي در آينده، تحقق بخشيدن به اين امر مهم خواهد . است
هنگي مجمع خوبي براي سياستگذاري و نظارت بر حركت علمي، فرهنگي و آموزشي شوراي عالي انقالب فر. بود

هاي سال  مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .كشور است و عملكرد موفقي را از اين شورا شاهد بوديم
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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 .لكي را بفروشدها م گفتم براي تأمين هزينه؛كامپيوترى كردن آثار من شرحى داد
 

 1991  دسامبر 8               1412  الثانىجمادى 1      |   آذر 17 يكشنبه  
 
 ايـران در شـهر       سـفارت  ]اقامتگـاه [= خاطرات امروز را در تراس طبقه دوم رزيدانس        

 شـب بـه     يـازده  به وقت اينجـا و       هفت و نيم صبح    در ساعت    ،١ پايتخت سنگال  ،داكار
ساختمان رزيدانس را به تازگى  از يك شـيعه لبنـانى بـه مبلـغ                . نويسموقت تهران مى  

هزارو دويـست متـر       دويست متر زمين و يك      و هزار  يك .ايميك ميليون دالر خريده   
نماز مغرب را   .  رو به مغرب است    ،ر ساحل اقيانوس اطلس   ساختمان سه طبقه دارد و د     

 بـا اينكـه در      ، باشـد  شـب سـوم   رسـد    به نظر مى   ؛ماه نسبتاً بلند است   . در تراس خواندم  
 . شب دوم جمادى است،تقويم

هـوا معتـدل    .زنـد و صـداى بلنـدى دارد    مرتباً برساحل مى   ،امواج خروشان اقيانوس  
كنــد تــالش مــى  حفاظــت،پاســدار ،خــدااميد.  درجــه بــاالى صــفر22 حــدود ؛اســت

 فرودگـاه را     در همانـان و اسـتقبال    ي مراسم ورود م   .تواند نمى  و تلويزيون را راه بيندازد   
                                                 

اگرچه سنگال نه كشور پنهاوري . است داكارپايتخت آن  و آفريقا كشوري است در غرب ،جمهوري سنگال - 1
  ها فرانسوي .كند اي در سياست قاره آفريقا بازي مي  حال نقش برجستهاست و نه موقعيتي راهبردي دارد، با اين

ملت سنگال به عنوان كشور . گذاشتند سن لوئي در سنگال بندرگاهي ساختند و نام آن را 1659نخستين بار در سال 
 به نوعي يك پل فرهنگي بين مسلمانان و ،دهند  درصد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي90آفريقايي كه بيش از 

 از زير سلطه فرانسه خارج شد و از آن زمان تاكنون به 1960اين كشور در سال . آيد شمار مي دنياي سياهان آفريقايي به
هاي اداري اين كشور هنوز هم به شيوه فرانسوي  ل اغلب سيستم با اين حا؛شود صورت جمهوري دمكراتيك اداره مي

جمهور انتخابات عمومي برگزار  يسيبراي انتخاب ر. جمهور قدرت زيادي دارد يسيدر سنگال ر .شوند اداره مي
جمهور تعيين  يسيوزير را ر خود نخست. كند يس كابينه است و وزيران را تعيين ميينخست وزير در سنگال ر. شود مي
 كرسي آن با راي مستقيم 90 كرسي دارد كه نمايندگان 150مجلس اين كشور .  حزب دارد80سنگال بيش از . كند مي

 مسيحيها نيز   درصد از آن2حدود . هستند اهل تسننو  مسلماندرصد مردم اين سرزمين 92 .شوند مردم تعيين مي

از جمله گروه هاي موجود در اين كشورند كه داراي مدارس و مساجدي از آن خود هستند و ارتباط  شيعيان .هستند
شتر آمار شيعيان سنگال بيش از دويست هزار نفر است كه بي. آنان با ساير مسلمانان و فرق اسالمي بسيار خوب است

زبان رسمي اين  .تعداد شيعيان مهاجر لبناني نيز بيش از چهل هزار نفر است. آنان را شيعيان بومي تشكيل مي دهند
 .است التينو خط آن  فرانسهكشور 
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 .توانيم ببينيمنمى  متأسفانه وكنندپخش مى
*** 

 على مرعـشى و  سـيد على و     همراه عفت و ياسر و فاطى و       ،صبحساعت هفت و ربع     
مصاحبه كوتاهى انجام شد و با بدرقـه        . كرديمخانم عباسى به سوى فرودگاه حركت       

جمعـى از وزرا و  .  صـبح بـه سـوى داكـار پـرواز كـرديم       هشت و نـيم    ساعت   ،رسمى
بدرقـه  بـراي    ،ىي كـشورهاى اسـالمى و آفريقـا       نرايسـف  و همچنين    نمايندگان مجلس 

  .آمده بودند
 هـادى،   ]محمـدعلي  [زنجـانى، دكتـر   ]مسعود روغنـي  [روحانى،  ]حسن[آقايان دكتر   

ــا  ــسن رضـ ــي[ى، يمحـ ــان]علـ ــيدمحمود[ ،فالحيـ ــا]سـ ــد[ى، يدعـ ــغرى، ]محمـ اصـ
 بـا   .ند هـست  دفترمـان همـراه   افـرادي از    معيرى، پاسـداران و     ]عليرضا[مهاجرى،  ]مسيح[

در مـسير از تركيـه،      .  دكتر ميالنيـان پزشـك همـراه اسـت         .مي رويم هواپيماى شاهين   
جمهور تركيه   ييساپيماى ر  هو . موريتانى عبور كرديم    و قبرس، ايتاليا، الجزاير، تونس   

  .كرديميس آنجا پيام مخابره مىي براى ر، برفراز هر كشور.پشت سرما بود
  بـراى رسـيدن    ،ساعت در راه بوديم و نيم سـاعتى هـم روى شـهر داكـار              ده  حدود  

رسند و فرودگاه بـيش      به خاطر اينكه مهمانان پشت سرهم مى       ؛ دور زديم  ،نوبت فرود 
جمهور سنگال بايد از يكايك آنها استقبال كننـد و مراسـم       ييساز يك باند ندارد و ر     

 .مختصرى انجام شود و پس از فراغ از هر يك به استقبال ديگرى برود
نـشين،   هاى مـسلمان   آينده شوروى، جمهورى   ةهاى مفصل دربار  در بين راه با بحث    

  عوام زدگـى   ،خليج فارس، علت نيامدن بعضى از سران عمده، مسايل فرهنگى جامعه          
     دكتـر ميالنيـان بـه       . مـذاكره كـرديم     مـسايل ديگـر    هـد و  مسئوالن و ترويج افراطـى ز 

اق اسـتراحت  تـ  ظهـر در ا .ناهـار مفـصلى دادنـد   . همراهان قرص ضد ماالريـا خورانـد   
 . نگذاشت درست بخوابم، فرزند فاطى، گرچه على؛هواپيما كمى خوابيدم

 ،در پاى پله هواپيمـا    . يم به وقت تهران رسيد    هفت به وقت داكار و      سه و نيم  ساعت  
 قـد بـسيار بلنـدى دارد و         ؛شـد انجـام   جمهور اسـتقبال     ييستوسط آقاى عبدوديوف ر   

عفت بـا فاصـله     . براى استقبال عفت آمده بود    و  همسرش هم همراه بود     . باريك است 
 . پياده شد و جداگانه مورد استقبال قرار گرفت
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گارد تشريفاتى عبـور كـرديم   از جلوى . كردندهاى تشريفات مرتباً شليك مى  توپ
هـاى سـنگال    مستقبالن كه از شخصيت   با   .و سان ديديم و سرود دو كشور نواخته شد        

 . بردارند  عكس بگيرند و فيلمتاى كردم ثو جلوى خبرنگاران مكدادم  دست ،بودند
 .بـا هـم در اتومبيـل نشـستيم        .  وزير همراه و مهماندار من بـود       ،وزير انرژى و صنايع   

 ديگـر   ،اشين راه ندادند، چون غيـر از راننـده و يـك محـافظ از خودشـان                مترجم به م  
ا زبـان انگليـسى صـحبت    بـ . براى مذاكره در راه مشكل داشـتيم . ى در ماشين نبود يجا
. كـرد  او هم زبان انگليسى و هم فرانسه صـحبت مـى  . ولى من مسلط نبودم  ،كرديممى

تـرين   ى كـه گويـا مهـم       باران و صنعت فـسفات و كنـسروساز        ، وضع شهر  ،از جمعيت 
كـه بـه خواسـت دولـت         ييكوپترها هلي .شان است سئوال و جواب شد      بخش صنعت 

 بـاالي سـرمان     ،اري اجالس فرستاده بوديم   ز براي كمك به آنها در زمان برگ       ،سنگال
 .كردندپرواز مى

.  رسـيديم  ]اقامتگـاه  [=  به مقرمـان در رزيـدانس      .ها خلوت بود  شهر تعطيل و خيابان   
مقدارى بـا آنهـا     .  از ما استقبال كردند    ، دم درب مقر   ،طالب سنگالى  لما و جمعى از ع  

 از اطـراف بـه      ، براى اسـتقبال مـن     ،روحانىنفر   گفتند حدود دو هزار      ١.صحبت كردم 
.  دولت مانع حضور آنهـا در فرودگـاه شـد          ،داكار آمده بودند كه به مالحظات امنيتى      

 معلـوم   ،در جـواب سـئواالت    . استه  اى بود كه در قم تحصيل كرد      در ميان آنها طلبه   
 . كردمنماز ظهر و عصر را خوانديم و كمى استراحت. شد سواد سطحى دارند

 دكتر  .فاطى در هواپيما حالش به هم خورده بود       .  خانواده خورديم  يشام را با اعضا   
 قـبالً بـا جمـع        او .دكتر واليتى آمد و گـزارش كـار مقـدمات را داد            .آمد هينبراى معا 
 جهت تعيين دسـتور مـذاكرات بـه    ،خارجهن امورايراى شركت در جمع وز بر ،زيادى

  . استاينجا آمده
 مادريـد گنجانـده     ]صـلح [تأييد كنفرانس  ،قطعنامهاند كه در    متأسفانه تصويب كرده  

                                                 
خدا را شكر مي كنم كه اولين مالقات من با علماي سنگال است « :  آقاي هاشمي خطاب به علما و روحانيون گفت- 1

ما . هد آشنا شوممايلم در اينجا بيشتر با شما اهل علم و مسلمانان متع. كه شما علما محبت كرديد و به ديدار من آمديد
هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».همه برادر و برابريم و بايد از نيازهاي هم مطلع باشيم

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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حتـى ليبـى و سـودان كـه قـرار بـود مخالفـت         است؛    فقط ايران مخالفت كرده     و شود
عـضويت آذربايجـان    .  ابق ميـل مـا اسـت      بقيـه مـوارد مطـ     . انـد  مخالفت نكـرده   ،كنند

 تقاضـاى عـضويت   ،قزاقستان هم كه نماينده داشتهو شوروى در سازمان پذيرفته شده      
قرار شد براى حـذف تاييـد        . است  البد مالحظه دولت شوروى را كرده       است؛ نكرده

 چـون تقريبـاً اجمـاعى       ؛ ولى بعيد اسـت موفـق شـويم        ،مادريد از دستور تالشى بكنيم    
 .است
 بيـشتر   .آمـد  جمهـور سـوريه بـراى مالقـات        يـيس  معـاون ر   ،ى عبدالحليم خـدام   آقا

ش داشت كـه عمـل سـوريه را     تال.يل بوديله مذاكره با اسراا در اطراف مس  ،مذاكرات
را ناپـذير و هـدف سـوريه         مقـاوم و انعطـاف     ،مثـل گذشـته   را  و مواضع سوريه    توجيه  

  .ا قانع نكردولى مر؛ معرفى كندگذران وضع بد فعلى و گرفتن زمان 
اميـد بـه    كـه    باالخره گفت     او .ترى بدست آيد  من گفتم معلوم نيست زمان مناسبت     

از دسـت   هـم   هـا را     همـان  ، گفـتم بـا مـذاكرات      .بيدارى نيروهاى مبارز اسـالمى دارد     
گفت ما اكنون در جهت تقويـت آنهـا در دنيـاى غـرب              .  جوابى نداشت  ؛خواهند داد 

 و بـه نـوعى گلـه كـرد كـه            يـد ح بيشتر به تهران بيا    قرار شد براى توضي    .كنيم عمل مى 
 . ايم وقت نداده،دنخواستند در چند ماه گذشته بيايمى

در حـين  . ها را تمـام كـرديم   مالقات با سورى  ،چون هيأت بحرينى به محل رسيدند     
 گـرم   ؛امير بحرين و همراهان رسيدند    ،  ]شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه     [ ،بدرقه خدام 

 در   و همراهـان زيـادى      شمـشيرى بـر كمـر داشـت        . فردى سـاده آمـد     به نظرم . گرفتم
 گفـت بـراى     . خيلـى راضـى بـود      ؛از نتيجه سفرش به آمريكـا پرسـيدم        .كنارش بودند 
 .  استمعالجه رفته

 اظهار رضايت و اميد به موفقيـت كـرد و           . مذاكرات صلح خاورميانه پرسيدم    ةدربار
صـحبت اسـت و واقعـاً        وش خيلـى خـ    ،جمهور آمريكـا   ييس ر ،بوشگفت آقاى جرج  

المقـدس و   يل را وادار نمايـد كـه بيـت        يخواهد صلح برقـرار كنـد و بنـا دارد اسـرا           مى
 .اراضى اشغالى را به اعراب پس بدهد

  سـاده و صـريح  . بحثى در نگرفـت . سن نيت ندارند من نظر مخالف دادم و گفتم ح 
 توسعه روابط صحبت  ةدربار. از نيامدن بعضى از سران عرب به كنفرانس انتقاد كرد
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 .  خوابيديمنيم شب ده وساعت  .اصرار داشت كه من به بحرين بروم. شد
 

 1991  دسامبر 9               1412  الثانىجمادى 2     |    آذر 18 دوشنبه 
 
 .م و ديگر خوابم نبـرد  بيدار شدر، به وقت داكايك ونيمقت تهران و  به و  پنجساعت   

آمدم و بقيه خاطرات ديروز را نوشتم كه خيلى هـم طـوالنى شـد و اكثـر                  س  روى ترا 
 .ر كـرد   پ ، نيمه خالى مانده بود    ،جاهاى خالى دفتر را كه از خاطرات روزهاى ماه آذر         

ـ      كنم براى ثبت خاطرات روزهاى آينده سفر ت       فكر مى  ر مام جاهاى خالى مانده دفتر پ
 .شود
 چـون معـروف اسـت       ؛شـد كرد و گاهى به من نزديك مـى       اى اطرافم پرواز مى   پشه

اق تـ داخـل ا  . كرد كه مواظب باشـم نگـزد       توجهم را جلب مى    ،اينجا پشه ماالريا دارد   
پنج و   به وقت تهران و      نُه ساعت    و  اشتباه شده  ، معلوم شد  . به ساعت نگاه كردم    .آمدم

 .بيدار شد  عفت هم براى نماز. به وقت اينجا بودمني
 ،هـشت ونـيم   حـدود سـاعت     . صبحانه را با خانواده در سالن پـايين صـرف كـرديم           

كه  هتل بزرگى در ساحل اقيانوس است        ؛همراه دكتر واليتى به محل كنفرانس رفتيم      
ارهاى  اصوالً اكثر ك   .اند  ها بوده  فرانسوى ،طراح و مجرى   ؛شدهبه شكل صليب ساخته     

حتـى چنـد    . نفوذشان از زمان استعمار مانـده اسـت       . ها است دست فرانسوى  ه ب ،سنگال
 .اند به اين صورت كه تابعيت سنگالى گرفته؛وزير فرانسوى در كابينه سنگال است

ها هم هستند و عجيب است كه       هاى بزرگ و كارهاى فنى و مديريت       در فروشگاه 
اصوالً در اينجا و بسيارى از كـشورهاى  . دى به شكل صليب باش  ممحل كنفرانس اسال  

. نيستو مذاهب ديگر     حساسيت و تضاد جدى بين مسلمين و مسيحيت          ،ديگر آفريقا 
گويند حـدود دويـست ميليـون       عمده هزينه ساختمان را عربستان سعودى داده كه مى        

 اسـم دوم آن را      ،و بـه همـين جهـت      تامين كـرده اسـت      دالر از سيصد ميليون دالر را       
شود عربـستان   مى اند و اصوالً در مراسم عمومى هم سعى        گذاشته »مع ملك فهد  مجت«

عربـستان سـعودى    آنِ  كنفرانس از   بر  ت واقعى   يمرسد حاك برجسته شود و به نظر مى     
 . است
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همـان  ي دو طـرف هـر سـالن را بـه دو م            ، در هـر بخـش     ،در هتل كه شش طبقه است     
 بعـضى   .انـد رو به ساحل به ايران داده      طبقه سوم و     دراق  تيت و شش ا   يدو سو . اندداده

 ةدربـار . شـدند جمـع   همراهـان   . مـستقر شـدند    هيأت مـا و پاسـداران آنجـا          ياز اعضا 
كيفيت برخورد با پيشنهاد تأييد مـذاكرات مادريـد كـه در جلـسه وزرا و كارشناسـان                  

قـرار شـد در جلـسه       .  مذاكره و مشاوره شد    ،تصويب شده و فقط ايران مخالفت كرده      
ها ابـراز  ها نيز مخالفت ها با سران هيأتالفت جدى بشود و عالوه در مالقات    سران مخ 

چـون دوران اقامـت خيلـى    . يمنسـت كـه در جلـسه پايـانى نمـا     ايـن ا  نظر بعضى    .شود
 .مانندها نمى طوالنى است و بسيارى از سران هيأت

ت  بـه او گفـتم مـصلح       .وليعهد قطر به مالقات آمـد     ،  ]شيخ حمد بن خليفه آل ثاني     [
 ، منطقـاً قبـول داشـت     ؛يل را تـصويب كنـد     ينيست كه كنفرانس جريان مذاكره با اسرا      

 قـرار شـد     .انـد يل پذيرفتـه  يها و كشورهاى همسايه اسـرا      ولى گفت اعراب و فلسطينى    
 .حرف ما را با ديگران مطرح كند

همـه همراهـان را مـانع ورود بـا مـن       . رفتيم براى شركت در مراسم افتتاح كنفرانس     
 ، جمعى از سران كشورهاى اسالمى در آنجـا        .من تنها به سالن كنفرانس رفتم     شدند و   

هـا بـا افـراد       بعـضى  . بدون متـرجم و بـدون برنامـه        ؛به انتظار شروع جلسه نشسته بودند     
  .زدند و بعضى ساكت بودندمجاور خود حرف مى

 پـاى   ي نخست وزير بنگالدش هم نشسته بود و جلو        ،جالب اينكه خانم خالده ضياء    
شـد و كـسانى كـه بـراى مـصافحه بـا او بـه                يچ يك از سران هنگام ورود بلنـد نمـى         ه

 رسماً اعالم كرده كه حاضر      ،مدتى قبل . داد دست نمى  ،كردندسويش دست دراز مى   
 . خوشم آمد؛نيست با مردها دست بدهد

، جديـد  ه داخل رساند و من آقاى شاذلى بـن     خودش را ب   ،باالخره مترجم فرانسه من   
 از وضـع    .رفتـيم   راهـرو  بـه   و بـراى مـذاكره     دعوت كـردم   را   ]ور الجزاير جمه  رييس[

 ولـى خطـر     ،داند از حركت مسلمانان ناراضى است و آن را مضر مى          .الجزاير پرسيدم 
 اسالم واقعى حاكم اسـت و اينهـا افراطـى و            ، مدعى است در الجزاير    ؛داندمهمى نمى 
 گفـت جـدى     . عليه ليبـى پرسـيدم      تهديد آمريكا و انگليس و فرانسه      ةدربار. رياكارند

 . ندانو آنها بنا دارند به محاصره اقتصادى و نهايتاً به حمله نظامى بكشاست 
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شـيخ جـابر االحمـد      [ابتـدا بـه رياسـت       . باالخره اجالس با تـأخير زيـاد شـروع شـد          
يس بوده كه با سـخنرانى كوتـاهى اجـالس        يابق ر امير كويت كه در دوره س     ،  ]الصباح

 عـراق  يش،هاجمهور سنگال داد و ضمن صحبت   ييس ر ،ديوف عبدوآقاي  را تحويل   
 1. متجاوز و شروع كننده جنگ خواند كه برايمان جالب بود،را در جنگ عليه ايران

جمهور لبنان   ييسر،  ]آقاي الياس هراوي  [ديوف صحبت كرد و سپس        سپس عبدو 
 ٢.مياز سوى كشورهاى آسيايى صـحبت كـرد       يندگى از كشورهاى عربى و من       به نما 

 دبيرخانه كنفرانس گزارش كار داد و رؤسـاى سـازمان وحـدت آفريقـا و                بعد از آن،  
 . تعطيل شدسه ونيمكشورهاى غيرمتعهد هم پيام خواندند و جلسه نزديك ساعت 

 در يكـى از  ايـن كـشور،   وليعهـد  ، با امير عبداهللا   سعودي، به تقاضاى هيأت عربستان   
آوردن  يين از عمل عربستان در توليد زيـاد نفـت و پـا            .مهاى مجاور مالقات كرد   سالن

لـف  مادريد از سوى كنفرانس و نيز از خُ] صلح[قيمت نفت و از فشار آنها براي تأييد   
فهد با ميزبانى ايران موافقت      بانى كنفرانس آينده كه قبالً ملك     وعده آنها در مورد ميز    

زبـانش لكنـت     .انتقاد كردم  ،اندداوطلب ميزبانى شده  خودشان  ولي اكنون    ،ه بود كرد
 ولـي   ؛يـك از اعتراضـات مـن جـواب درسـتى نـداد و قبـول هـم نكـرد                    به هيچ . دارد

 . ايران در نوبت بعد باشد،پذيرفت بعد از ميزباني عربستان

                                                 
  شيخ جابر االحمد الصباح، در سخناني عراق را به دليل زيرپا گذاشتن اصول بنيادين سازمان كنفرانس اسالمي- 1

زور عليه ديگر اعضا منع با اينكه سازمان كنفرانس اسالمي، اعضا را از استفاده از «: مورد انتقاد قرار داد و گفت
كند، رژيم جنگ افروز عراق جنگي را عليه يك كشور مسلمان و همسايه برافروخت كه نتيجه اي جز كشتار و  مي

رات بين المللي را ناديده مي گيرد و به ارزش هاي عراق همچنان قوانين و مقر. آوارگي و تخريب در پي نداشت
 ».اسالمي و انساني بي احترامي مي كند

تصميمات و اقدامات سران محترم جهان اسالم، بايد منافع امت بزرگ اسالمي را به نحو «:  آقاي هاشمي گفت- 2
ي بيابند و اين ميسر نيست، مگر با اتكا كشورهاي اسالمي بايد جايگاه ويژه خود را در نظام بين الملل. احسن تامين نمايد

به ارزش هاي اسالمي، تالش هاي جمعي و همه جانبه اي كه براي محروميت زدايي و از بين بردن فقر و افزايش توان 
از جانب گروه آسيايي عضويت جمهوري آذربايجان و نيز حضور . علمي و اقتصادي و صنعتي خود به كار گيرند

ن كنفرانس اسالمي را تبريك گفته و بار ديگر براي جنابعالي و تمامي همكاران آرزوي كشور آلباني در سازما
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».موفقيت مي نمايم

1392 
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حـرف  . دبـو  خيلـى دوسـتانه      ؛جا مالقـات كـرديم     جمهور بنين هم در همان     ييسربا  
 .يم نداشت جز توسعه روابطمهمى

 بعد از ظهر با ياسر ناهار خورديم        چهارساعت  . رفتم اقمتبه ا  براى استراحت و ناهار   
 نخـست  ،ضـياء  خـانم خالـده  .  ادامـه يافـت  ها مالقات،نماز و كمى استراحتبعد از  و  

 خواهـان توسـعه روابـط و موافقـت بـا حـضور بيـشتر كـارگران                  . آمد وزير بنگالدش 
رسـد   بـه نظـر مـى      ؛نگالدشى در ايران و كمك به آسيب ديدگان سيل و طوفان شـد            ب

 . تسلطى بر امور كشور ندارد
مـذاكرات گـرم و دوسـتانه       . جمهـور تركيـه و همراهـان آمدنـد         ييس ر ،آقاى اوزال 

و  يه انـداخت  يبه گردن قوه قـضا    آن را   له كشتى شرمنده بود و      ا از مس  .مفصلى داشتيم 
 ،ردهـا كُمساله   عراق، كنفرانس مادريد،     ةدربار. شودر حل مى  گفت تا يك هفته ديگ    

گفـت  . مـذاكره كـرديم   ... له آب، اكو و   ااش به ايران، مس   اجراى توافقات، سفر آينده   
 .توانند با سليمان دميرل بسازندمى

 برگـزار   براى شركت در ضيافت عبدوديوف كـه بـه افتخـار رؤسـا            شب،  نُه  ساعت  
در آنجا با هيأت تركيه سر يك ميـز نشـستيم و فرصـت              . مرفتي به سالن هتل   ، بود شده

پيـشنهاد  . ل مورد عالقه دو طرف صحبت كنيم      ي همه مسا  ة كه دربار  پيش آمد ديگرى  
دكتـر واليتـى هـم بـا مـن         . هاى مسلمان نشين شوروى داد    همكارى بيشتر با جمهوري   

 . بود
هـا هـم    هعفـت و بچـ    .  خـسته بـودم و زود خوابيـدم        .دانس آمـديم  يـ دير وقت به رز   
 . اند كه تعريف كردندمشغولياتى داشته

 
 1991  دسامبر 10            1412  الثانىجمادى 2       |  آذر 19 شنبه سه 
 
و بخـشى از    خوردم  صبحانه   .كردرا  شب  ي جبران كم خوابى پر    ،خواب خوب ديشب   

 ديـر   . كـرديم  حركـت   بـه سـوى هتـل      ، اسـتحمام   بعـد از    و م نوشـت   را خاطرات ديروز 
 . قرار مالقات با هيأت عمانى به هم خورده بود.سيدمر

آمد ييسر سيرالئون  شورش.جمهور   كشورش  هاى  از ليبى به خاطر حمايت از 
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نامـه  . جمهور اوگاندا آمـد    يسيمعاون ر  .شكايت داشت و توسعه روابط را خواست      
ش را آورد و براى توسعه دانشگاهى كـه بـا اعتبـار سـازمان كنفـرانس                 ييس جمهور ر

 ،ه داده اسـت يـ التحصيالنش را ارا اوگاندا ساخته شده و پارسال اولين فارغ   در اسالمى
 . خواستكمك

 دو زن كـه روسـرى بـه سـبك           ، در بـين راه    .تـاديم راه اف براى شركت در كنفرانس     
مرغ به سوى هيأت  پشت سر ما عليه من شعار دادند و يك تخم          ،منافقين بر سر داشتند   

ى ي اعتنـا  ؛ها به گوشه لبـاس مـن پاشـيد        پرت كردند كه به زمين افتاد و كمى از سفيده         
 .م و عبور كرديمنكرد

هـاى اوليـه گفتـه شـده كـارت          رشدر گـزا  . دندرمأموران آنها را توقيف كردند و ب      
انـد و   ىي هنـوز تحـت بـازجو      ؛انـد هاى ايتاليا و فرانـسه داشـته      خبرنگارى براى روزنامه  

 . استجواب رسمى به ما داده نشده
، حـسين  جمهور اندونزى و سـپس ملـك   ييسر، ]آقاي سوهارتو [ ابتدا   ،در كنفرانس 

 دقيقـه طـول   55 محبت صحبت كردند و سومين سخنران من بودم كه صـ     ]پادشاه اردن [
هـاى ممتـد زدنـد و ابـراز          حـضار كـف    ١.كشيد و مورد توجه و تحسين قـرار گرفـت         

                                                 
در بخشي از اين  . متن كامل اين سخنراني، به جهت اهميت در بخش ضمايم همين كتاب چاپ شده است- 1

عنوان عضوى از ملتى  هكنم بلكه ب جمهور صحبت نمى يسيعنوان يك ر همن از قدرت اسالم ب«: سخنراني آمده است
مردمى كه در مقابل استبداد . گويم  سخن مى،ها را در زمان حاضر آفريد  بزرگترين شگفتى،كه با انقالب اسالمى خود

 و همه فشارها و مشكالت را از سر گذراندند و پيروز شدند و نشان و استكبار با تكيه بر اسالم قيام كردند
يابد كه  اين معنا دست مى كم به بشر كم .تواند با انواع مظاهر سلطه و وابستگى مقابله كند  مىدادند كه اسالم جداً

ى بر پايه معنويت تواند عصر عدالت و آزاد عصر آينده مى. آزادى و عدالت جز بر پايه معنويت بنيان نخواهد يافت
هاى حكومتى خود را بر پايه اسالم بنا  باشد و آيا اسالم جز اين پيامى دارد؟ و ما كشورهاى اسالمى كه بايستى نظام

تشنگى بشر براى آزادى و عدالت بر پايه معنويت وظيفه سنگينى را  .ايم بگذاريم در چنين عصر و زمانى قرار گرفته
هاست و ميزان حضور  وى حاصل از معنويت و رضايت مردم، عامل مقبوليت حكومتنير. گذارد بردوش يكايك ما مى

وظيفه مهم ما اين است كه  .اين دو عامل مهم معنويت و رضايت مردم در حكومت نشان دهنده استحكام بنيان آن است
و در اين راه سعى  نظم صحيحى را متناسب با زمان و مكان بيابيم ،با روش درست و براساس معيارهاى اصولى اسالم

شك خداوند ما را هدايت و كمك خواهد  او باشد و بى مان براى رضايت خدا بوده و مورد قبول كنيم كه حركت
 ».كرد
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 سپس دور من جمع شدند و       ١.احساسات شديد كردند كه با ديگران قابل مقايسه نبود        
 زودتـر و    ،عرفـات ]ياسـر [ مخصوصاً ملـك حـسين و        ،و تحسين كردند   تبريك گفتند 

 .بيشتر از ديگران
 اوگانـدا و پاكـستان گـوش        ، يمـن  ، رؤساى تركيه  يها و به سخنرانى    باز هم مانديم  

 كيفيـت   ة بـا همراهـان دربـار      .اق خودمـان در هتـل رفتـيم       سه ونيم به ات    ساعت   .داديم
.  قرار شد عين جريـان را پخـش كنـيم          .منافق زن مشورت كرديم   دو  پخش خبر حمله    

 مـسئول   ة دربـار   امـروز نظـرش را     ،دكتر واليتى خبر آورد كـه دبيركـل سـازمان ملـل           
خبـر  . استجنگ عراق و ايران گفته و عراق را متجاوز و مسئول جنگ معرفى كرده               

نماينده دايم ايران در    [،  خرازى]سيدكمال[ سپس آقاى    .اى است كننده بسيار خوشحال 
هـا هـم     از نيويورك تلفنى خبر را گفت و معلـوم شـد كـه خبرگـزارى               ،]سازمان ملل 
 ٢.اندمخابره كرده

                                                 
 دكتر يونس شُكرخواه، كه به عنوان خبرنگار روزنامه كيهان در اين اجالس حضور داشت، در حاشيه نطق -1

گرفتگي  طق خود بر فرازهاي مربوط به فلسطين رسيد، دچار بغضوقتي آقاي هاشمي در ن«: جمهور چنين نوشت رييس
اي بود، حضار را به شدت تحت تاثير قرار  جمهور كه آكنده از احساس صميمانه صداي مرتعش رييس. محسوسي شد

ارزيابي عميق و نگرش . پا خاستند سران كشورها در پايان نطق، مدت مديدي كف زدند و به افتخار ايشان به. داد
نگاران بين المللي نيز از اين قاعده  تراتژيك موجود در اين نطق، اغلب حاضران را به تحسين واداشته بود؛ روزنامهاس

جمهور داشت، نخستين كسي بود كه  ، عليرغم فاصله نسبتاً زيادي كه با رييس]پادشاه اردن[ملك حسين. مستثني نبودند
جمهور  اكثر حضار نزد رييس. مهور رفت و صورت او را بوسيدج در پايان نطق از جاي خود برخاست، به طرف رييس

. عظيم، عظيم، عظيم: عبدالحليم خدام سه بار خطاب به آقاي هاشمي گفت. رفته و با فشردن دست وي تبريك گفتند
جمهور كه براي  دوباره خواني برخي از جمالت توسط رييس. همه به دقت به نطق رييس جمهور گوش مي دادند

جمهور ايران، مدتي در جايگاه  سخنرانِ بعد از رييس. ورت مي گرفت، توجه بيشتر حاضران را جلب كردتاكيد ص
معطل ماند تا حاضران كه براي تبريك به آقاي هاشمي، محل استقرار خود را ترك كرده بودند، در جاهاي خود 

هاي دل ما بود، اما  هاي شما، حرف ، حرفجمهور دست داده بودند اظهار داشتند كليه افرادي كه با رييس. مستقر شوند
 . 2، صفحه 20/9/1370روزنامه كيهان، مورخ: منبع» .ها را بيان كنيم توانيم اين حرف خود ما نمي

انتخاب و مسئول شد كه متجاوز  بلژيكيت ا قطعنامه، يك هي6، در جهت اجراي بند 598 بعد از تصويب قطعنامه - 2
ت قبل از اار داشت زمان شروع به كار اين هيايران اصر. معرفي نمايد دبيركل سازمان ملل متحدجنگ را شناسايي و به 

    ، طي1370 آذر 18ت در نهايت در ااين هي .پذيرش قطعنامه از جانب ايران باشد كه در نهايت اينگونه عمل نشد
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 بـه خـاطر     ؛جمهور اندونزى مالقات داشته باشيم     ييسر،  ]آقاي سوهارتو [ با   قرار بود 
هيـأت يمنـى    .  انجام نشد  ،اينكه هم او و هم من متوقع بوديم كه در مقر خودمان باشد            

هـا و بـه خـاطر قطـع          از عربـستان سـعودى بـه خـاطر اخـراج يمنـى             .به مالقات آمدند  
 .  ميل دارند كه به ما نزديك شونداند وها و به خاطر اختالفات مرزى عصبانىكمك

هاى  چند نفرشان صحبت   . جمع زيادى از علماى سنگال آمدند      .به رزيدانس آمديم  
 .من هم صحبت گرمى برايشان نمودم. ندى دادي هدايا.اى داشتنددوستانه

ايـم كـه ميزبـان     و سنگال توافق كرده     سعودي دكتر واليتى خبرآورد كه با عربستان     
 . بستان و هشتم ايران باشدكنفرانس هفتم عر

تـالش كـرد كـه      .  آمـد   ]- ساف –رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين     [،  ياسر عرفات 
 نپـذيرفتم ولـى گـرم       ؛توجيـه كنـد   در خصوص مذاكره با اسراييل      سياست خودش را    

 .  از مواضع ايران تشكر كردند و دو سه نفر از مسلمانان مبارز انگليس آمدند.گرفتم
هاى كارمندان سرودى اجرا كردند و مـن هـم    بچه.فارت رفتيم براى شام به محل س    

عفـت ناهـار    . خـاطرات دو روز را نوشـتم      . آمـديم مقـر    بـه    ١.صحبت كوتاهى نمـودم   
 رفتـه بودنـد پرورشـگاهى را ديـده          .وقـت آمـد    جمهور بود و ديـر     ييسمهمان خانم ر  

 . اند كمك كردهمقداري ؛بودند
 
 
 

                                                                                                                   
دبيركل وقت سازمان ملل  . عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفي كرد،گزارشي به دبيركل وقت سازمان ملل متحد

 .تقديم كرد شوراي امنيتمتحد نيز اين گزارش را طي يك جلسه رسمي به 

 عليه جنگ در عراق بودن متجاوز مورد در متحد ملل سازمان دبيركل اظهارنظردر اين سخنراني،  هاشمى آقاى - 1
 اكنون ،ظالمانه قضاوت ها سال از پس «: گفت و خواند كشور براى تاريخى و مهم دستاورد كي را اسالمى جمهورى

 پيروزى يك و داشت خواهد كشور براى خوبى آثار ملل سازمان دبيركل نظر اين .است برده پى ما حقانيت به دنيا
: گفت و كرد اشاره اسالمى كشورهاى سران جمع در خود سخنرانى به همچنينايشان » .است ايران مقاوم ملت براى

هاى شركت كننده در اجالس پس از سخنرانى و در ديدار با من اظهار داشتند كه شما حرف  بسيارى از اعضاى هيأت«
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».دل ما را بيان كرديد
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م و ا  انعكـاس سـخنراني  ؛ديـدم هـا را مـى   گـزارش . در اقامتگاه بودم   ده صبح تا ساعت   
 از  ،متجـاوز  بـه عنـوان      راق در جنـگ بـا ايـران       حركت دو زن منافق و شناخته شدن ع       

ى تهيـه شـد كـه بـه رهبـر           پيام تبريكى  ١ .كل سازمان ملل مورد توجه است     سوى دبير 
 ٢ .مخابره شود و توصيه شد كه در ايران جشن و سرود برپا شود

                                                 
، در مقاله اي نقش مهم جمهوري اسالمي در ششمين نشست سران سازمان كنفرانس پاريس روزنامه لوموند چاپ - 1

هاشمي رفسنجاني رييس جمهور ايران، در اين نشست موفق شد، «: لوموند نوشت. اسالمي را مورد تاكيد قرار داد
نطق آقاي . عرفي كندجمهوري اسالمي، را به عنوان عاملي براي وحدت دنياي اسالم كه دچار پراكندگي مي باشد، م

رفسنجاني كه مورد توجه شديد شركت كنندگان در نشست داكار واقع شد، نشان دهنده ويژگي و مهارتي فوق العاده 
وگوهاي سازنده ميان اعضاي جامعه بين الملل و  جمهور ايران با ارايه پيشنهادهايي مبني بر دفاع از گفت رييس. بود

ي گوناگون سياسي، اقتصادي، ادبي و حتي ورزشي، بدون انكار اعتقادات حمايت از شركت زنان در فعاليت ها
تمايالت سلطه جويانه تهران، موجب نگراني عربستان . اي زيركانه مطرح كند خويش، موفق شد مسايل را به گونه

اني، نه اعضاي هيات ايراني در مورد حمله دو زن خارجي در راهروي هتل به آقاي رفسنج. سعودي و تركيه شده است
تنها از اين ماجرا پيراهن عثمان نساختند، بلكه با لبخند معتقدند كه بايد تحمل اينگونه مشكالت كوچك و ناچيز را 

، ]منافقين[روزنامه ليبراسيون نيز حمله با تخم مرغ به رييس جمهور ايران را كه سازمان مجاهدين خلق» .داشت
نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسالمي، : منبع. يف كردمسئوليت آن را پذيرفت، يك بازي بچه گانه توص

   7، صفحه 23/9/1370

محضر مبارك رهبر ارجمند انقالب اسالمي، . بسم اهللا الرحمن الرحيم«: متن تلگرام آقاي هاشمي به اين شرح است - 2
 تحميلي كه توسط اي، دامت بركاته؛ دريافت خبر متجاوز شناخته شدن رژيم عراق در جنگ اهللا خامنه حضرت آيت

دبيركل سازمان ملل متحد اعالم شد و يك پيروزي بزرگ سياسي براي ملت قهرمان ايران به شمار مي رود، موجب 
اعالم متجاوز بودن عراق، هر چند بسيار دير صورت گرفت، ولي به هر حال اين امر را ثابت . خرسندي اينجانب گرديد

كه آنچه اكنون دبيركل سازمان ملل اعالم كرده، يكي از اين ثمرات كرد كه مقاومت ملت ما ثمرات بزرگي داشت 
اين حق ملت بزرگ ايران و رزمندگان قهرمان بود كه نتيجه صبر و مقاومت سرانجام به دست آمد و روح پاك . است

ان، عالي، ملت بزرگ ايران، رزمندگان قهرم اين پيروزي بزرگ سياسي را به محضر حضرت. امام راحل را شاد كرد
خانواده هاي محترم شهدا و به جانبازان و آزادگان عزيز تبريك مي گويم و اميدوارم با رهبري خردمندانه شما، ملت ما 
به كليه حقوق حقه خود كه با تجاوز رژيم عراق پايمال شد، دست يابد و شوراي امنيت سازمان ملل با تاييد اين گام 

جمهور،  اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس. گام هاي مثبت بعدي فراهم سازدمثبت دبيركل، زمينه را براي برداشته شدن 
 » سنگال-20/9/1370
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 همراهـان سـاعت     . عازم سفر به شهر طوبى شديم      .دار استفاده كردم   از وان جكوزى  
 بـه فرودگـاه رفتـيم و سـفيرمان          ،كـوپتر  براى پرواز بـا هلـي     .  با دو اتوبوس رفتند    هفت

 هنگـام   ،نخست وزير سنگال   ،در فرودگاه . دادآقاى عبدى با من بود و توضيحات مى       
 بدرقه و استقبال كرد و مـأموران محـافظ و امنيتـى آنهـا هـم                 ،رفتن و هنگام مراجعت   

 . مان بودند همراه
 رفتـه كـه دو      اي پلـيس   ديشب بـه محـل كميـسري       ،عبدى گزارش داد  ]حسين[آقاى  

انـد و    ايرانى هستند و تابعيت فرانسه و ايتاليا گرفته   ؛ هر دو  آنجا توقيف بودند  در  منافق  
انـد كـه جـواب بدهنـد و          حاضر نشده  ١.هاى آنجا را دارند   كارت خبرنگارى از رسانه   

مـى از همكـارى     يعال. زننـد اند كه فقط با سفير كشور فرانسه و ايتاليا حرف مـى           گفته
 .  استكنسولگرى ايتاليا با آنها ديده شده

م كـه بـراى     ريـ ظن به پليس سنگال هـم دا      اى اظهار شود كه ما سوء     گونه هقرار شد ب  
 بـا اينكـه نخواهنـد    ؛يمي و مطالبه تحويل آنها به ايـران را بنمـا      رفع اتهام همكارى كنند   

اى داشـته باشـيم در مقابـل        بهانـه و  براى اينكه چيزى جهت مطرح كردن       . تحويل داد 
 . توانيم بدهيم و طلبكار باشيم ى كه از ما دارند و نمىيهابعضى از خواسته

فالحيان هم با مـن     ]علي[آقاى  .  پرواز كرديم  ت ده ونيم صبح   ساع ،كوپتر با دو هلي  
 از . به صورت شـبيه جزيـره اسـت    .منظره خوبى دارد  . اطراف شهر سنگال گشتيم   . بود

هـا و نقـاط مهـم در        ساختمان.  سواحل خوبى دارد   ؛سوى شرق به خشكى وصل است     
 .ساحل است

ه مركــز جملــه جزيــره گــوره كــ من، چنــد جزيــره مــسكونى نزديــك ســاحل اســت
 مـاهيگيران در    .، ديـده مـي شـد      هاى فـراوان  ها و قايق   كشتى .نگهدارى پرندگان بوده  

    محلـه خـوب و     . هاى نزديك و نقاط خليج مـشغول صـيد بودنـد           سراسر ساحل و آب   
                                                 

 عضو سازمان ،اهل فرانسه، هر دو همسر ايراني» هلن الميروزا«اهل ايتاليا و » پاتريسيا فلوكني « اين دو زن به نام هاي - 1
سفارت ايتاليا كليه .  شدند از كشور سنگال محكوم به اخراج، بعد از محاكمهآنها. اند داشته) منافقين(مجاهدين خلق

 بي محلي هيات ايران و اهميت ندادن به .هاي مربوط به محاكمه، وكيل و دادرسي اين دو زن را پرداخت كرد هزينه
اين حركت مبتذل سياسي، باعث شد خيلي زود موضوع فراموش شود و منافقين در بهره برداري سياسي از آن و 

 .ري عليه نظام جمهوري اسالمي، ناكام شوندجريان سازي خب
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 .ها استها و لبنانى فرانسوى، محل سكونتصفاى ساحلبا
راوان و از چنــد شــهر و روســتاهاى فــ. حــدود يــك ســاعت تــا طــوبى طــول كــشيد

اى و بـدون     جلگه ، صاف و هموار   ،اكثر نزديك به تمام منطقه    . كوچك عبور كرديم  
معـادن خـاك فـسفات هـم بـه          . ك و كم درخت اسـت     هاى تُنُ ارتفاع و داراى جنگل   

 در  ،كنـد يك درياچه كوچك قرمز رنگ كه نمك قرمز توليـد مـى           . خوردچشم مى 
 . كنار ساحل بود

گويــا معيــشت آنهــا از .  و امكانــات اســتاغلــب روســتاها كوچــك و بــدون بــرق
سـفير  . بارنـدگي فـراوان اسـت     كشاورزى و ديم است كه از مرداد تا مهر ماه هر سال             

 ما يك ارتفـاع و يـك        ،در تمام منطقه  .  همه اينها سرسبز است    ،گفت در آن فصل   مى
 .رودخانه هم نديديم

 ، منزل خليفـه    و ر در ميدان كنار مسجد جامع و كتابخانه بزرگ و مق          ،در شهر طوبى  
مـردم شـهر يكـصد و     بيـشتر   .  فرود آمديم  ١ريديه پيشواى م  مباكه،ا] صالح[آقاى شيخ   

مـردان و زنـان و كودكـان جمـع شـده            اعـم از     ،سى هزار نفرى و روستاهاى اطـراف      
 . شبيه به شن و زرد رنگ كه غبار نداشتي اما خاك،ميدان خاكى بود. بودند

با اينكه خليفـه اخيـراً       .ها نيمه لخت بودند    خيلى  زن و مرد مخلوط و     ، اطراف ميدان 
شان   نيمى از بدن    اما تأكيد كرده كه حجاب داشته باشند و زنان چيزى روى سر دارند           

 .شـود   ديـده مـي  هايـشان نيـز    سـينه ها قـسمتى از     ها و پاها عريان است و بعضى       و دست 
 . منظره ترحم انگيزى بود؛ندا خيلى سياه

                                                 
متوفي (» شيخ احمدو بامبا« توسط ميالدي، 1886در سال ، حدود يك قرن پيش، از اهل تسنن مالكي، فرقه مريديه - 1

رهبران اين فرقه . پايه گذاري شده و در غرب آفريقا و آفريقاي مركزي پيروان زيادي دارد) م در سنگال1927به سال 
ساكن هستند كه در قسمت مركزي غرب سنگال و حدود  (TOUBA) صوفيه دارند، اغلب در شهر طوبيكه عقايد

شيخ « توسط ، ميالدي1888اين شهر در سال . شمار مي آيد ه كيلومتري داكار و دومين شهر مهم پس از پايتخت ب200
مسجد بسيار عظيم . ه به حساب مي آيدبنياد نهاده شده و به همين دليل طوبي، شهر مقدس مريدي» احمدو بامبا امباكه

مقر رهبري فرقه مريديه اين شهر . اين شهر محل عبادت و برگزاري مراسم عبادي و نماز جمعه فرقه مريديه است
 اين فرقه صوفيانه از قدرت مذهبي فوق العاده اي در سنگال برخوردار است و رهبر آن خليفه ناميده مي شود .باشد مي

 . است و از نفوذ بسياري برخورداردان مريديه مي باشد و روابط بسيار خوبي با دولت مركزي دارو مرجع تقليد پيرو
 . را پيروان اين فرقه تشكيل مي دهندسنگالحدود پنجاه درصد جمعيت 
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. هاى عقب سرپا ايستاده بودندمين نشسته بودند و رديف  چند رديف در جلو روى ز     
 .كردنـد   اظهار احـساسات مـى     ،االالهاكبر و الاله  با فرياد و كف زدن و گاهى تكبير اهللا        

از  دور ميـدان  . بـود  شـان  شـان در دسـت     هـاي  ها كفش شان برهنه و بعضى    ي پا هاخيلى
 . عبور كرديم ،بودندايستاده مقابل جمعيت و از خيابان هم كه دو طرف 

آقـاي صـالح    [. در كنار ميدان به محل خليفه رفتيم كه بيرون سالن به اسـتقبال آمـد              
كـم  . ديـ لرزهايش مـى   هنگام صحبت لب  .  بود پيرمرد سياه هفتادو چهار ساله    ،  ]امباكه

 خيلـى زرنـگ و مـسلط و بـاهوش         . گردانـد  مى كار را   پسرش مصطفى   . زدحرف مى 
 .  علماى خود ماهاى معمول  مثل آقازادهبود؛

 اسم چهار پنج نفـر     .زيادند  گويا خيلى  . طفره رفتند  ؛از تعداد فرزندان خليفه پرسيدم    
بـه  . بـدل نـشد    و   مطلـب قابـل تـوجهى رد       .يم كه نگفتنـد   يگوگفتند بعداً مى  . را بردند 

سـاختمان  .  گفتند حـدود يكـصدوهفتاد هـزار جلـد كتـاب دارد            .ديدار كتابخانه رفتم  
 . استز مريدهاى پولدار ساخته اييك. خوبى دارد
تعداد زيادى كتـاب شـعر      . بودى و چندين قفسه از يك كتاب        رها اكثراً تكرا   كتاب

 اين نـوع در همـه سـطوح بـين     . بودهاى ادبى مشغول كننده   همراه با تفنن   ،عربى ثرنيا  
اى با اين هدف كـه حـرف اول هـر شـعر بـه ترتيـب                 مثالً قفسه .  مرسوم است  عرب ها 
 به نـام همـان آيـه و همـين كـار را بـا هـر        ،كلمه يكى از آيات قرآن باشد    ،شان حرف

كنند و طبعاً تعداد زيادى تأليف از ايـن قبيـل دارنـد كـه     حديث و هر متن ديگرى مى    
 . استهاى قديم ما سطحى و ساده دارد و شبيه چاپ سنگىهيممفا

 بـه   ،ز علمـا   هـر يـك ا     ،مرسوم است . داد بخشى عظيمى از آنها را قرآن تشكيل مى       
آنهـا  . شان اسـت  د و سند علم نكنخط خودش يك قرآنى بنويسد و همان را چاپ مى         

 ،رسـد  در مجمـوع بـه نظـر مـى         . كردند با قرآن خوب آشنا بودند     كه با ما صحبت مى    
كه بيـشتر بـه     د و بايد فكرى كرد      وامل عقب ماندگى مردم مسلمان باش     اينها يكى از ع   

 .محتوا توجه شود
، ]شـيخ احمـدو  بامبـا      [ قبر   .استبا قالي   سجد رفتيم كه وسيع و مفروش       از آنجا به م   

 ،قبل از نماز   .ها مراكشى است  برى سبك معمارى و گچ    .خليفه بزرگ هم آنجا است    
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 و به زبـان عربـى و محلـى          ١اى صحبت كردم   براى مردم چند كلمه    ،در تريبون مسجد  
 .فهمندگويند اكثر مردم زبان عربى مى مى.ترجمه شد

 اذان  ،شـد وسط ترجمه صحبت من كه توسط مصطفى بـه زبـان محلـى انجـام مـى                 
 بـه امامـت     .خليفـه هـم بـراى نمـاز آمـد         .  ترجمه را تمام كـرد     ، بعد از اذان   .شروع شد 

ظهر و عـصر را     نماز  من   . خليفه هم اقتدا كرد    .شخص ديگرى نماز جماعت خوانديم    
 . با  نماز ظهر امام جماعت خواندم

بيل به محل ساختمان يك دانشگاه اسالمى رفتيم كه بـراى سـه هـزار             از آنجا با اتوم   
گفتنـد  . منظورشان جلب كمك ما بود    . در حال ساخت بود    ،در زمينى وسيع  دانشجو،  

  . يك دالر است، معادلادويست و پنجاه سيف.  خرج داردا چهار ميليارد فرانك سيف
آب .  ها خيلى ساده است   خانه. سفالت دارد و بقيه خاكى است     آشهر دو سه خيابان     

رسيده و آب   حدود يكصد و پنجاه متر      و به    سطح آب پايين رفته      .كشندرا از چاه مى   
هاى پر از گوشت گوسفند بريانى با        سينى .ناهار رفتيم صرف  براى  . شوددارد شور مى  

 مخلـوط بـا     ،هـاى پـر از بـرنج محلـى        قطعات بزرگ، ران و دست با اسـتخوان، قـدح         
 و  همـرغ درسـت   هـاى بـزرگ سـاالد از تخـم        فند يـا مـاهى، قـدح      گوشت مرغ يا گوسـ    

هـاى   و شـيرينى   درسـت شـده بـود     زمينى و چغنـدر و كـاهو بـا قطعـات بـزرگ              سيب
آورنـد و ماسـت     گوناگون خوشمزه بومى و انگور و گالبى كـه گفتنـد از اروپـا مـى               

 . با شكر بود شدهبندى كه شيرينبسته فراوان
 با آن همه مـردم فقيـر و گرسـنه كـه در              ؛اى بود نههمانى خيلى مسرفا  ي در مجموع م  

عجيب و تلخ به نظرم     . اندشد كه از صبح آنجا بوده     و گفته مى   بودندشده  ميدان جمع   
كمـى اسـتراحت     بود،هاى مزين و راحتى     تختداراي   در سالنى كه     ،بعد از غذا  . آمد
 . هاى مقر خليفه است بخشوجز .كردم

بـا منقـل و زغـال       . صرف چاى رفتيم    براى ،فهاق مخصوص زندگى خلي   تسپس در ا  
خودشان  كـرد و برايمـان ريخـت                 ،خاص  درسـت كـرد و خـودش دم   از  .         چـاى 

                                                 
شما در قلب ما هستيد و ايران « :  آقاي هاشمي از همه مسلمانان به خاطر استقبال از ايشان تشكر كرد و گفت- 1

، دفتر نشر »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».اه همه مسلمانان جهان استپناهگ
 1392معارف انقالب، 
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از همـان نـوعى كـه        - از تأليفـاتش را      هيك دور . مچاى سبز خورد  بار   دو سه    ،كترى
 .اق مفـروش بـا قـالى و داراى تخـت شـيكى بـود              تـ ا.  هديـه كـرد    -قبالً توصيف شـد   

 خـوب نيـست     ،همـانى اسـت   ي گفتند كه چون بعـد از م       ؛ميى كمك بده  خواستيم مبلغ 
 . بعداً داده شود؛بپذيرند
گـرد و   از .كوپترهـا پـرواز كـرديم     از مقابل صفوف مـردم گذشـتيم و بـا هلـي              باز

 بـا قيافـه     ؛ سـخت ناراحـت شـدم      ،كوپترها بر سر مردم ريخـت     خاك فراوانى كه هلي   
 . خندان بدرقه نمودند

 قـرار بـود در      ، استقبال و بدرقـه كردنـد در راه مراجعـت          ،ندار منطقه استاندار و فرما  
.  مثـل طـوبى بازديـد داشـته باشـيم          ،هـا آنجـا اسـت      يكى از شهرها كـه رهبـر تيجـاني        

در آن   روى چند شهر ديگر پرواز كرديم و پيشروها       . كوپترها نتوانستند پيدا كنند    هلي
 . كار آمديم ناچار به دا، چون نزديك غروب شد،شهر منتظر بودند

 سـر شـب بـه منظـور شـركت در جلـسه       . مقدارى استراحت كردم.اقامتگاه آمدمبه  
 در مشورت به اين نتيجه رسيديم كه چـون بنـا اسـت              .ميهتل رفت به  اختتاميه كنفرانس   

دكتـر واليتـى بـه      .  بهتر است من شركت نكـنم      ،تأييد مذاكرات مادريد تصويب شود    
 .جاى من شركت كرد

مالقات آمدند و با خـضوع و تمجيـد از     به  خارجه مراكش   امورر  وزير و وزي   نخست
گفتنـد ايـن را     ي   خوشـحال  بـا .  خواستار تجديد روابط شـدند     ،جمهورى اسالمى ايران  

 به خاطر سـفر شـاه بـه     اسالمي، بعد از پيروزي انقالب .دانيمسوغات سفر خودمان مى   
 . پذيرفتم؛ مراسم قطع شده بود،مراكش

عفت امروز ناهار   . ها هم برگشته بودند   عفت و بچه  . برگشتيم براى شام به رزيدانس   
از مـسجد  .  كمتـر از ديـروز     ي بـا تـشريفات    ؛يس جمهور سنگال بـود    يهم مهمان خانم ر   

 كثيـف ديـده و بـازار سـنگال را هـم كثيـف ديـده               نامرتب و   شيعيان بازديد كرده كه     
زه از يـك مدرسـه      فاطى و فائزه هم از بازار صـنايع بازديـد كـرده بودنـد و فـائ                . است

 .ورزشى و ياسر هم در سفر طوبى با من بود
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. گيـر شـد    خيلـى مفـصل و وقـت       . خـاطرات ديـروز را نوشـتم       ،بعد از نماز و صبحانه     

دادنـد كـه بـاران خـوبى        از تهران خبر    . ر كرد خالى سابق را پ   بسيارى از صفحات نيمه   
 هبارد و رهبرى از جريان امور در كنفـرانس سـنگال خوشـحال اسـت و قـرار شـد                   مى

 .امشب جشن پيروزى به خاطر اعالن متجاوز بودن عراق بگيرند
 از حيـاط    .لب اقيانوس رفتـيم   به  هادى آمدند   ]محمدعلي[روحانى و   ] حسن[آقايان  

 جريـان ديـشب جلـسه اختتاميـه         . رفتـيم   كمى كنار سـاحل راه     .منزل به دريا راه داريم    
 بـه خـاطر حـذف كلمـه     ،يس كنفـرانس يـ بين عرفات و ر .كنفرانس را تعريف كردند  

عربـستان  بـا پيـشنهاد مـصر و        .  بـود   مشاجره شده  ،از حمايت مبارزات فلسطين   » جهاد«
سعودى حذف شده و عرفات معترض بوده كه اعتراضش به نتيجه نرسيده و ما هم بـه             

موافقت شده كه اجـالس هفـتم در        . ايم مخالفت كرده  ،يلياكره با اسرا  تاييد مذ بخش  
 .رياض و هشتم در تهران باشد

شـان در كـار      هـاي  همكـارانش آمدنـد و گـزارش فعاليـت        و  متكـى   ]منوچهر[آقاى  
نماينــده مــسلمانان  .هــاى چــشمگيرى دارنــد معتقدنــد موفقيــت؛كنفــرانس را دادنــد

دهنـد شـش    نـد و تـرجيح مـى      ا  ها نگران  صرب  از احتمال درگيرى با    .يوگسالوى آمد 
 .جمهورى مستقل شوند كه آنها هم به استقالل برسند

از اينكـه همـراه خودمـان آنهـا را          . هاى آذربايجان و قزاقستان آمدنـد      هيأت ياعضا
 و گفتند   گرفته بودند العاده تحت تأثير قرار      فوق ، تشكر دارند و از نطق من      ،ايمآورده

] شكور  اهللا[ى به آقاى    يعبا.  است جمهور ايران و سخنان او بوده      ييسزينت كنفرانس ر  
ــود عبــايش را گــم كــرده ؛ دادم]رهبــر مــسلمانان قفقــاز[، پاشــازاده هيــأت  يــيسر. ب

 پيراهن يقه آخوندى پوشـيده بـود و گفـت آن را بـراى همـين                 ،آذربايجانجمهوري  
 .كند قزاقى هم گفت تهيه مى؛سفر تهيه كرده است

 .هـاى مـن تـشكر كردنـد        هـاى ايـران و از صـحبت        از حمايـت   .مدندهيأت افغانى آ  
  و جمهور گامبيا آمد   ييسر. پشتون و بازسازى افغانستان صحبت شد     و   تاجيك   ةدربار

آمدن بـه   براي  براى اكتشاف نفت و خريد نفت و كارهاى عمرانى كمك خواست و             
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  .ايران اظهار آمادگى كرد
 خيلى  ؛مالى را گفت و كمك خواست      وضع بد سو   .وزير سومالى آمد   عصر نخست 

را سـاقط كردنـد و      ه   زيادبـار  ،گفت بعد از اينكـه نيروهـاى مردمـى        . متأثركننده است 
 ،ل افتاديها به دست نيروهاى مردمى و قباارتش از هم پاشيد و اسلحه

 گاديـشو ول و احـزاب بـر سـر مناصـب در گرفـت و در م               يـ جنگ جديدى بـين قبا    
 سـپس   .و كشتار وسيعى از مـردم شـد        بسيار به بار آمد   هاى  خرابى،  ]پايتخت سومالي [

 و نـد  كـه كرد نـد جمهور انتخاب كن  ييس قرار شد ر   ،اىجلسه مصالحه در   ،در جيبوتى 
 بـه نـام    كـه يـك نظـامى   هيس بزرگتـرين قبيلـ  ي ولى بعد ر،وزير و كابينه   سپس نخست 

 جنـگ   ز عليه حكومت جديد قيام كـرد و عهـد را شكـست و اكنـون بـا                 ،عديد است 
 كلى خالى است و زيادباره بانك مركزى را خالى كـرده           هاخلى ادامه دارد و خزانه ب     د

مـان   هـاي خواهند سفارتخانه ايم و كشورها مى   خانه مانده و براى پرداخت هزينه سفارت    
 .را تعطيل كنند و ملتسمانه از ما كمك خواست

نجـا  خودش مدت شش سال در زندان زيادباره بـود و كـل قـرآن را در آ              كه  گفت  
 ،انقالب ايران است و با الهام از اظهارات مـا         تأثير   مدعى بود تحت     .ه است حفظ كرد 

 . وعده داديم؛فهمدمطالب جديدى از قرآن مى
از .  جلـسه خـوبى بـود      .ديـوف در كـاخ رياسـت جمهـورى رفتـيم           به مالقات عبدو  

 هاى ما تشكر كرد و از حركـت دو        وسعت شركت ما در كنفرانس و اهتمام و كمك        
 من هـم از مـديريت      .و از سخنرانى من تحسين كرد     نمود   منافق عميقاً عذرخواهى     زن

ش همـسر  از طرف    .ها قرار گذاشتيم   كردم و براى توسعه همكارى     قدردانيكنفرانس  
 .استگفت كه تحت تأثير اخالق و رفتار عفت قرار گرفته 

در سرشـب بـرا   .  لـذت بخـش بـود      ؛به هنگام غروب مقدارى در اقيانوس شنا كـردم        
دانـشگاه و    يك اسـتاد  .اش داد ام باك آمد و شرحى از خدمات آموزشى        شيخ خليفه 

 ميليـون   60 تا   40بين  لي  و،   مدرسه دارد  270 گفت   .وزير سابق آموزش همراهش بود    
  حـدود  - ماهى يك ميليـون سـيف      ، به سفير گفتم   . كمك خواست  ؛سيف هزينه دارد  

 . به آنها بدهد- دالرچهار هزار
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 آقاى عبدوديوف   .به فرودگاه رفتيم  . همراه و همسرش آمدند   وزير   ،بعد از نماز صبح   
 . ما را بدرقه كردند و بالفاصله پرواز كـرديم        .ش در فرودگاه بودند   نرايو جمعى از وز   

مراسـمى نبـود و   .  اسـت فرودگـاه آمـده   فقط براى بدرقه مـن بـه    ،گفت از ميان سران   
 . مراسم راه بيندازند كهصحيح هم همين بود، چون براى آن همه مهمان مشكل بود

از .  بــا بحــث و مــذاكره ســرگرم بــودم. شــش ســاعت پــرواز داشــتيم،رطوماتــا خــ
بنـدى همـه از      جمع.  براى سران پيام مخابره شد     . نيجر و چاد گذشتم    ،مالىكشورهاي  

دو .  مخـصوصاً از بيانيـه پايـان كـار      ؛فرانس مثبت بود و راضـى بـوديم       نتايج سفر و كن   
 بعد از ظهـر و رأس  چهار ساعت .رطوم وجود داردا در خ،ساعت تفاوت افق با داكار 
 . ساعت مقرر وارد شديم

همراهان گفتند كه يك اليه از دو اليه شيشه كنار خلبان هواپيمـا در راه شكـسته و                  
تـر آمـده اسـت كـه در صـورت آسـيب ديـدن               يني پا ،ر پا ناچار هواپيما حدود ده هزا    

 .اند به من نگفته بودند و خودشان به شدت ناراحت بوده. قابل كنترل باشد،شيشه دوم
 نراي و شـوراى انقـالب سـودان و سـف          نرايـ مراسم رسمى استقبال با حضور همه وز      

] عمـر [بـا    .كـردم  در فرودگاه مصاحبه كوتـاهى       ،سانبعد از   . انجام شد رطوم  امقيم خ 
 جمعيت بسيار انبوه و     . روباز سوار شديم   پ در يك جي   ،يس شوراى انقالب  ي ر ،بشيرال

 . به استقبال آمده بودند،كم نظير از مردم
 ،كـرد   تـا چـشم كـار مـى        ،هاى مسير تـا اقامتگـاه      اطراف ميدان در دو طرف خيابان     

بـراز احـساسات     ا ،همگى با فرياد و پرچم و پالكارد      . خوردندامواج مردم به چشم مى    
 شاخ روى سـر گذاشـته       اه بعضى .بعضى جاها طبل و دهل و شيپور داشتند       . كردندمى

هـاى  هـا و پـرچم  عكـس . م و شعارها و مراسم خـود بودنـد  ياى با عال بودند و هر قبيله   
 برايمـان جالـب   ،اطمينانى كه از لحاظ امنيتى به خودشـان دارنـد        . زيادى آورده بودند  

 از راه ديگرى به اقامتگـاه بـرده      ،نواده را با استقبال همسر بشير     عفت و اعضاى خا   . بود
 .بودند

رسيديم اقامتگاه  به  غروب  بشير . نزديك  نوشيدن . داشتيممذاكره كوتاهى با   با 
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 او  ،مزه و قرمز كه محصول گياهى بومى و صادراتى از خودشان اسـت             شربتى ترش 
 .  آماده كار شديم،رفت و با نماز و استراحت

. نـد آمد  ممكنـه بـا سـودان   هـاي جمعى از همراهان براى مـذاكره دربـاره همكـارى    
 ،دفاعن  رايو نوريان وز  وهاجى  ]عبدالحسين[ ،فروزش]غالمرضا[ ، تركان ]اكبر [آقايان
و معاونـان از تهـران آمـده        سـازمان هواپيمـايي     يس  يـ  و بازرگـانى و ر     سازندگيجهاد
امكـان خريـد دام و شـكر و پنبـه و فـروش اسـلحه و كارهـاى                   .  گزارش دادند  ؛بودند

صنعتى و تعمير هواپيما و آموزش خلبانى براى آنهـا و سـاخت سـد و جـاده و خيلـى                     
 بخشى شروع شده و امروز يك كـشتى حامـل ابـزار كـار               وجود دارد؛ چيزهاى ديگر   

 .  است به بندر سودان رسيدهسازندگيجهاد
ــصوصى داشـــت   ــذاكره خـ ــد و درخواســـت مـ ــشير آمـ ــاى  . بـ ــا مترجمـــى آقـ بـ

از احتمال محاصره اقتصادى    .  نيم ساعتى مذاكره كرديم    ،نسارىاخو]سيدمحمدكاظم[
ى كرد كه در اين صورت مـشكل        ليبى توسط آمريكا و انگليس و فرانسه اظهار نگران        

 .آيدبزرگى براى سودان پيش مى
 حدود يكصدوسى هزار تن در ماه را از ليبى بـه            ، يعني شان نفت مصرفى   درصد 90 

هـا بـه      مـصرى  . ما تأمين كنيم   ،و توقع دارند كه در اين صورت       خرندصورت نسيه مى  
 .به زدن به سـودان اسـت   ضر، كه يكى از اهداف آمريكا از حمله به ليبى   انداينها گفته 

  كارهـا را رهـا كـرده       ،ى بوده يشركت آمريكا اكتشاف دست   اند و   نفت كشف كرده  
 . براى ادامه كار كمك كنيم  از ما خواستاست؛ 

هاى دولتـى در     در منطقه ساختمان   ، واقع  به سالن صداقت   ،شامصرف  از آنجا براى    
ميـرى بـراى    نُ] جعفـر [ن  هـا در زمـا    ساختمان عظيمى است كـه چينـى      . رفتيم كنار نيل 

 بـه قـول خـودش     ؛ بگيرنـد  تاند كه هزينه آن را در اقساط طويـل المـد          سودان ساخته 
 .ينشبيه به مجا» كالمجان«

از اينكه در داكار بـا      . شدانجام   با اعضاى شوراى انقالب معارفه       ،ها اقتدر يكى از ا   
آقـاى  . ظ داد  مـدعى شـد تحفـ      ؛گله كـردم  ،اندتأييد كنفرانس مادريد مخالفت نكرده    

 نه در جلسه عمومى و نـه  ؛اند گفت آنجا بوده است و نداده ،نسارى كه حاضر بود   اخو
 گفـت دو مـورد   ،بوده خارجه كه در جلسه     امور  ولى وزير  ؛ خارجى نرايدر جلسه وز  
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 . يكى همين و ديگرى ادامه محاصره عراق،تحفظ داده
راى همكـارى ايـران و      به من و همراهان بـه خـاطر تـالش بـ           . به سالن ديگرى رفتيم   

هـا  سالن وسـيعى اسـت و مهمـان   . شام رفتيم صرف   سپس به سالن     .مدال دادند  سودان
 مقيم سودان هم به جز سـفير  نراي سف ، عالوه بر سران سودان و همراهان ما       ؛زياد بودند 

 . در فرودگاه هم نبودنداهآن. آمريكا و سفير انگليس بودند
غـذاها زيـاد و   . از شام سرود سودان نواختـه شـد   ايران و بعد  ملي  سرود ،قبل از شام  

 ماهى، كباب، مرغ، بـرنج، سـاالد و   ، عمدتاً شبيه غذاهاى خودمان؛خوب و متنوع بود   
خـانم بـشير هـم بـه        . سخنرانى سر ميز شام نداشتيم و بالفاصله به اقامتگاه آمديم         . دسر

. ى اسـت  عفـت هـم راضـ     . ه شـام زنانـه در محـل اقامتگـاه داشـت            مراسـم  ،افتخار عفت 
 .اندهاى مختلف بوده  ولى با رنگ،شان همه با حجاب هايخانم

  
 1991  دسامبر 14                1412  الثانىجمادى 6      |   آذر 23 شنبه  
  

 آمـد   »احمدالبـشير  مرالحسنع«آقاى   . خاطرات ديروز را نوشتم    ،بعد از نماز و صبحانه    
 بـا   .داشـتيم  هـا و سـومالى    دان و همسايه   وضع سو  ةنيم ساعتى مذاكره خصوصى دربار    

 ، و همراهـان دو طـرف      نرايـ  بـا حـضور جمعـى از وز        .هم بـه قـصر جمهـورى رفتـيم        
 .داشتيم  در روابط بين دو طرف،ل كلىيمسامورد مذاكرات رسمى در 

گونـه صـحبت     داد كه من از موضع باال و نصيحت      دكتر واليتى تذكر   ،بعد از جلسه  
، مقابـل مقـر در سـاحل رود نيـل         . ات بعدى جبران كـنم    م و خواست در مذاكر    اكرده

 در جمـع علمـا و       . از آنجا به قصرالـصداقه رفتـيم       . عظيم نيل را تماشا كرديم     رودخانه
قــضات و ائمــه جمعــه يــك جلــسه و ســپس در جمــع نماينــدگان ســنديكاها و         

 سرود و شـعر و  ، قرآن، در هر دو مراسم. جلسه مفصل ديگرى داشتم    ،هاالشعبىجيش
 ١.ار و سخنرانى و خيرمقدم و سپس سخنرانى من بودشع

                                                 
: به حجاج گفت) ره( در اين جلسه، رييس جمعيت علماي سودان، ضمن اشاره به پيام حضرت امام خميني- 1
آقاي هاشمي نيز » .گيرند و با دشمنان اسالم مقابله كنندمسلمانان چه شيعه و چه سني، بايد در يك صف متحد قرار «

 راهي را كه جمهوري اسالمي رفت و«: گفتضمن تشريح وضعيت مسلمانان و مشكالت آنان در جهان اسالم 
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ماً شعار و تكبيـر و  ي دا،در خالل مراسم.  يك خانم هم صحبت كرد، در جلسه دوم 
و به تقليـد از مـا و خودشـان           اللهى پرشور خود ما    شبيه جلسات حزب   ، داشتند ١تهليل

 اسم امام و ايران و  معموالً با.شان انقالب ما است    كردند كه الگوي  هم مرتباً اظهار مى   
 . گفتندعالوه تهليل مىبه گفتند و تكبير مى... رهبرى و من و

 مقدارى هديا آوردند    ، بين دو جلسه هم    .دو بعد از ظهر طول كشيد     ساعت  تا  برنامه  
.  يـك تـسبيح نـارنجى و يـك لگـن چـوبى تـاريخى               ؛و علماى مهم را معرفى كردند     

 نماز و ناهار و كمى استراحت و مجـدداً      ؛م رسيد محل اقامت بعد از ظهر به      نزديك به 
  .شروع برنامه
 در . ميدانى پشت فرودگاه رفتـيم به با هم براى شركت در مراسم مردمى  . بشير آمد 

 در ميـدان خـاكى كـه خيلـى          .نمودنـد ، مردم ابراز احساسات مـى      رو باز  پمسير با جي  
ابـراز احـساسات    جمعيت خيلى زيادى از زن و مردم جمع بودنـد و شـديد      ،وسيع بود 

 . كردندمى
 قرآن و خيرمقدم و سخنان      .عصاى عاج و چيزهاى جالب ديگر     . ى به من دادند   يباع

 جالـب اينكـه     . شـدم  و مـن بـه تريبـون دعـوت         انجـام شـد      معمول  مطابق ،كوتاه بشير 
سخنرانى كوتـاهى   . دادفر شعار مى  ىيمرتضاآقاي   مثل   ،خودش قبل از شروع صحبت    

 .شدد و هر جمله با شعار مردم تعقيب مىش كه ترجمه مى٢داشتم
                                                                                                                   

را كه شما مي رويد، راهي است كه پيش روي تمام مسلمانان جهان است و امروز در ايران، سودان، فلسطين،  راهي
 كتاب ←كنيد  رجوع ».همه كشورهاي اسالمي، نيروهاي مسلمان پيشتاز مبارزه با ستم و ظلم هستندكشمير و در 

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«

  الاله االاهللا گفتنِ:  تهليل- 1

يده و دنيا در آستانه عصر نوينى است، اكنون كه بلوك كمونيزم از هم پاش«:  اين سخنراني آمده استز در بخشي ا- 2
 نقش مهمى در نظم نوين جهانى ايفا كند و ايران و سودان  خود،اين حق امت اسالمى است كه با امكانات عظيم

 كشور مستقل و با بيش از يك چهارم جمعيت 50امت اسالمى با بيش از  .دهى نقش داشته باشند توانند در اين شكل مى
 ،الجيشى همچون درياى احمر  درصد منابع انرژى جهان و در كنار نقاط حساس و سوق50جهان و با بيش از 

هاى جهان و با ايدئولوژى همچون  هاى اقيانوس الطارق، كانال سوئز، كناره المندب، تنگه هرمز، جبل فارس، باب خليج
آنهايى كه  .ريخ بشريت داردآينده درخشانى در تا) ره(اسالم و با كتابى همچون قرآن و با امامى همچون خمينى 

 هاى متجاوز در آمريكا خواهند از طريق مذاكره و مشروعيت بخشيدن به رژيم صهيونيستى و صهيونيست مى
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 ،نماز مغرب و عشا   بعد از   . گشتيمرب  با بشير به اقامتگاه    .اجتماع خيلى پرشكوهى بود   
كـه  ى يو جمعـى از علمـا     ،با دكتر شيخ حسن ترابـى كـه رهبـر واقعـى انقـالب اسـت               

. داشـتيم حدود يك سـاعت مـذاكره مفيـد و خـوب            .  كردم مالقاتبودند،  ش  ههمرا
 .را شنيدماز وضع جهان اسالم و انقالب سودان او تحليل 

ايران خاضع است و نگران وضع سودان و قبول دارد كـه            اسالمي  در مقابل انقالب     
از دولت ليبى بـد گفـت       . كنندتاريخ ما را تكرار مى    و  اند و تجربه ما     از ما الهام گرفته   

مـسلمانان انقالبـى    دضـ و   از مـسلمانان     ،ترسد و در داخل    از آمريكا مى   ،كه در خارج  
  .است

 تـاريخ و اقتـصاد و سياسـت و    .داشـتيم سپس جلسه ديگرى با سران دولـت سـودان       
 . خـسته شـدم    . جالـب بـود    ؛را تشريح كردنـد    ها و معادن و دام       زمين ،سازمان سياسى 

 .شام خورديم  به صورت سلف سرويس،هاى حياطسپس در فضاى باز در چمن
پوشـش   ما را به صورت كامل        سفر هاىبرنامه.م  ديون تماشا كر   شب مقدارى تلويز  

. دهنـد  اختـصاص مـى  مـا  ] سـفر [را به اخبـار    خود  ها بيشتر صفحات    روزنامه.  دهند مى
 فـائزه و  . كنار منزل شخصى اوسـت ،اقامتگاه. شود جدا نمىهياتآقاى بشير تقريباً از     

 . به مكه رفتند ياسر امروز
  
 
 

                                                                                                                   
دانستند اين همه ضعف و ذلت نشان  گو كنند، اگر اجتماع و احساسات و روحيات انقالبى مسلمانان را مىو گفت
ى كه چنين مردم و سربازانى در ميدان جهاد دارند، مردمى كه با دادند و اين باعث شرمندگى است، كسان نمى

شما مردم فداكار سودان با سوابق انقالبى و با اين انقالب وسيع اسالمى  .شوند سازند و تسليم نمى مشكالت مى
نى بق طوالشما مردم سودان با سوا .توانيد در ميان امت عرب و در قاره افريقا آغازگر حركتى نو و بالنده باشيد مى

هاى خدادادى   پهناور و خاك حاصلخيزتان با اين رود خروشان نيل و اين ثروتاسالمى، انقالبى، جهاد و كشور
برادران و خواهران ما در سودان مطمئن  .توانيد با تالش خودتان نمونه يك كشور آزاد و مستقل اسالمى باشيد مى

هاى سازندگى و اقتصادى   نظامى و تجاربى را كه در صحنه وباشند ايران اسالمى تجارب انقالبى، سياسى، دفاعى
 كتاب ←كنيد  رجوع ».تواند راهنماى حركت شما باشد  داد كه مىدايم در اختيار شما قرار خواه بدست آورده

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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گيـرى گوربـاچف قابـل توجـه        احتمال كنـاره  .  را خواندم  هاحمامى گرفتم و گزارش   
 . اين به معنى پاشيدن كامل اتحاد جماهير شوروى است؛است

حيـصا صح« هـم بـه       بـا  بـشير آمـد كـه     ال عمـر    هشت صبح، ساعت   سـوار  . بـرويم » ا
اولين جمعيـت اسـتقبال      برخورد با  بيرون شهر با   .م آمدند اتوبوس شديم و همراهان ه    

 . منتقل شديم كه سقف آن قابل برداشتن بودپ به ماشين جي،كننده
 ماشين باز شد و براى جـواب بـه احـساسات            سقف بارها   ، حيصا حصارطوم تا   ااز خ 
 در.  همين وضـع بـود     ،رسيديممى شهر و كارخانه   هر جا به روستا و يا     . ايستاديم مردم

 دو طـرف  ،تقريبـاً همـه مـردم زن و مـرد و اطفـال     .  خيلى جمعيت بود   ،جاهاى بزرگ 
امـام   هاى فراوان از من و    هاى كوچك ايران و عكس    و پرچم د   با نظم و پالكار    ،جاده

 در  هـاى قـرآن   و يـا لـوح    در دست داشتند    بشير و يا قرآن     الاى و عمر     خامنه اهللا  يتو آ 
 مـي   نام بـشير يـا مـن و يـا ايـران            ه   يا ب  ، تهليل ،ر اسالمى تكبي  ي شعارها دست داشتند و  

ريختنـد كـه راه بنـد         در وسط جاده نمـى      ؛  شان بهتر از مراسم مشابه ما بود      نظم. دادند
 .شود در ايران معموالً بسته مى. بيايد

چون خيلى نزديك بود و حفاظتى نبود و        . اندرسد از لحاظ امنيتى مطمئن    به نظر مى  
 بـدون كنتـرل گذشـتيم و از       ،ظ و آهسته از ميـان انبـوه جمعيـت         ها مورد بدون حفا    ده

ها مشخص بود كه بـه مـا و مـسئوالن خودشـان و شـخص بـشير اظهـار محبـت                      چهره
 . كردند مى

 هـم ديـده     كوچكيكوپترى هم كنارمان پرواز داشت و هواپيماى         بعضى جاها هلي  
طى كـه در ميـان دو       اى بوديم بنام واليت وسـ      منطقه  در  ،رطوم تا مقصد  ااز خ . شدمى

 .وندنديپرطوم به هم مىانيل ارزق و نيل ابيض كه در خ؛ شاخه نيل است
 باغات مرغوب و آب فراوان و مسطح        ،هاى مزروعى  كيلومتر زمين  160 تمام راه با    
 . هشت ميليون جمعيت دارد كه كـشاورزند       ،گفتند اين واليت   مى .ع بود و بدون ارتفا  

عجيـب  . لى و آجرى است   ها هم گ   و راه دارند و خانه     برق. وضع روستاها هم بد نبود    
 . مردمى با اين منابع فقيرندكه است 
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 ولى  ،ها نبود  امكان تماشاى وضع اطراف و ساختمان      ،معموالً به خاطر انبوه جمعيت    
 كافه  ،در يك جا  . م همه چيز را ديد    ،فقدر برگشتن كه در اتوبوس بوديم و بدون تو        

 پالكارد با لغت فارسى شكسته و ناقص نوشـته          ،بعضى جاها ى بنام حافظ ديدم و      يتريا
 . شده بود

 انبوه مستقبلين شديم كه     ااز بيرون شهر مواجه ب    . حيصا رسيديم انزديك ظهر به حص   
ـ ج در يك طرف گروهـى  ، سرشانپشت.  طرف جاده صف كشيده بودند      دو در اره م

را هـا   بـل ط. دادنـد مـى  سوار و طـرف ديگـر گروهـى اسـب سـوار تاخـت  و نمـايش                 
  .مراسم برپا بود وسيعىخاكي در ميدان . كوبيدندمى

ها   عموم زن  .انگيز بود   برايمان تعجب  ، زن و مردم به صورت فشرده      ،كثرت جمعيت 
 در نقطه مرتفعى جايگاه مزّين بود و جلـو آنهـا مـن و               .ندا  با رسوم خودشان با حجاب    

دو .  خـوش آمـد گفـت      ، اسـت   محمد سليمان كه قبالً بـه ايـران آمـده          ، استاندار ،بشير
 بـه عنـوان نـشانه مراسـم گـل تقـديم             ،دختر كوچك كه لباس عروس پوشيده بودنـد       

 .كردند
 دو هـزار زوج   .هاى خـوب اسـت    كه از سنت    مراسم براى ازدواج دسته جمعى بود     

شـود بـراى     آنهـا كمـك مـى     به   از جاهاى مختلف     .كردنداز سراسر استان ازدواج مى    
مـا  براى شركت   را   چند روز مراسم     . براى آنها خرجى ندارد    تشكيل خانواده و مراسم   

 .تأخير انداخته بودندبه 
العـاده و دور از  مراسم استقبال ما و مراسم ازدواج با هم انجام شد كه جمعيت فـوق             

ها و سرودها همه همراه با تجليل از انقالب ايران و           شعارها و سخنرانى  . انتظار همه بود  
. و تمام دو هزار زوج از مقابل مـا عبـور كردنـد       شد  قد خوانده   خطبه ع . امام و من بود   

هـا يـك جلـد كـالم اهللا          اعالن كرديم كه به هر يـك از زوج        . حجاب معقولى داشتند  
شت و به دو زوج هديـه سـكه و          ادهيم كه خيلى تأثير گذ     فرش مى  همجيد و يك تخت   

 . قرآن داديم
 و  ]سـفيد [سـتان و يـك شـتر      اى از چندين محصول ا    از طرف استان واسط هم نمونه     

عفت و فاطى هـم همـراه      . هايى به همراهان ديگر   يك اسب به من هديه دادند و نمونه       
 سـرود   ،جمع زيادى از كودكان دختر و پـسر       . ا همسر بشير در مراسم شركت كردند      ب
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بشير صـحبت كـرد و مـن هـم صـحبت            .  جالب بود  ؛رژه رفتند جايگاه  خوان از مقابل    
 . را به صورت حاضرى همان جا دادندناهار. ١كوتاهى داشتم

گويند در سـودان    مراكز تعليم قرآن رفتيم كه مى     از  پس از مراسم براى ديدار يكى       
.  در منزل استاندار كنار نيل توقـف كـرديم         ،در بين راه   .سيزده هزار مركز وجود دارد    

[= ي  خـالو ( به مركز تعلـيم قـرآن        .منزل محقرى است  .  خوانديم  و نماز   گرفتيم وضو
 .رفتيم )]جمع خلوت

. دهند  مجانى است و غذا و مسكن هم مى        ؛دنبينآنجا هزار نفر پسر و دختر تعليم مى       
در آنجا  . ندا هشوند كه حافظ كل قرآن شد     التحصيل مى گفتند ساالنه شصت نفر فارغ    

 چند نفر پـسر و چنـد        .حفظ داشتند قرآن را   همه   بخشى از قرآن را و بعضى     افراد  همه  
شـان كـردم و      مدير مركزگزارش داد و من تـشويق      .  خوب بود  ،ان كردم دختر را امتح  

عات و كارهـاى اقتـصادى      هزينه آنجا از زكات و تبرّ     . يك ميليون جنيه كمك كردم    
 . شودمركز تهيه مى

جمعـى از   . ه كـرده بودنـد    طرفـ  جـاده را يـك    .  با اتوبـوس يكـسره آمـديم       يبرگشتن
بشير الراً در اثر غذاى ديشب مهمانى عمر         ظاه ؛اند دچار اسهال و تهوع شده     ،همراهان

بعد  .به اقامتگاه آمديم  . ى به مرحله وصل سرم هم رسيده بود       يآقاى محسن رضا  .است
بـا عفـت تبـادل هـدايا     . ر آمـد بـشي ال خانم عمر .م نوشترا نماز و استراحت خاطراتاز  

مـان    بـه رزيـدانس سـفارت      .كـردم  و من از او احوالپرسى و تـشكر از ميزبـانى           كردند
 .رفتيم

 سـاخت راه و سـد و كانـال و           ، شـامل  با سـودان    با همراهان درباره موارد همكارى    
و  هاى ايرانى سـرود خواندنـد      بچه . مذاكره شد  پااليشگاه و دادن سالح و خريد كاال      

                                                 
اين رسم مبارك و اين سنت . شكوه، باروح و دلنواز بر شما مبارك باشداين جشن بسيار با«: آقاي هاشمي گفت - 1

اين سنت كه . حسنه از نتايج موفق انقالب اسالمي سودان است و بايد همه امت اسالمي از اين سنت پيروي كنند
وغات س. جوانان با تشويق دولت و كمك هاي دسته جمعي ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند، سنت باارزشي است

با اسالم و قرآن و عشق به . من در اين سفر براي شما اين است كه بگويم سرمايه و توشه اين راه، اسالم و قرآن است
هاي  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .خدا هيچ مشكلي در راه پيدا نمي شود كه قابل حل نباشد

 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال 
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كه جمعى از همراهان    موافقت كردم    .سفير گزارش داد و من صحبت كوتاهى داشتم       
 . آمدمامت محل اقبه . فردا به مكه بروند

  
 1991  دسامبر 16            1412  الثانىجمادى 8      |   آذر 25 دوشنبه  
  

 براى بازديـد از رود نيـل        .ها را براى مراجعت بستيم و زودتر صبحانه خورديم        چمدان
سـوار يـك    . نرال بشير آمد و با هـم بـه رود نيـل رفتـيم             ، ژ كه قبالً در دستور كار نبود     

.  كف آن را مفروش و مبل گذارى كرده بودند.رفته شديمو رو  كشتى كهنه و رنگ 
 تا نقطه تالقى دو شاخه نيل ازرق        ،كمى هم سرد بود كه همراهان به آفتاب پناه بردند         

 . ميرفتو سفيد 
كنـد و    رطوم بحـرى وصـل مـى      اام درمان را به خ     ام درمان و   رطوم را به  ا خ ،دو نيل 

 . متر اسـت   12 گفتند عمق آب حدود      .ستجزيره طوطى در ميان سه بخش پايتخت ا       
ساالنه هشتاد ميليارد متر مكعب آب دارد كه بيست ميليارد متعلق به سودان و شـصت                

  كه قبالً توسط انگليس گذاشته شـده       يها از قرار   سودانى .ميليارد متعلق به مصر است    
 . راضى نيستنداست،

 از دو مـسجد     ١.اشـتم  مصاحبه كوتاهى در مورد اهميت نيل بـا تلويزيـون سـودان د            
ايـن برنامـه   . ديـدن كـرديم  ام درمان و پارلمان   بزرگ و مقبره مهدى و برج تلويزيون      

ها و نتيجتاً باعث تأخير در زمان پرواز و زمان رسيدن بـه تهـران               باعث تأخير در برنامه   
 . شد

ى كه يكصد و هفتاد سال پـيش سـاخته شـده و جالـب               ي بنا .به قصر جمهورى رفتيم   
اسـت   در همـان محـل   ، مثل اكثر بناهاى حكومتى ديگر سـودان       ،ف بر نيل   مشر .است
 سـند وقفـى     ،شان وقفى است و اكنون كـه كـشور اسـالمى شـده             هايگفتند زمين كه  
 .گيردملك است و اجاره مىشبيه ها صادر شده و وقف زمين

ــا حــضور جمعــى از اعــضاى شــوراى انقــالب ســودان و همراهــان مــن مــذاكره     ب

                                                 
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  عرجو - 1
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 قرارشان با ليبـى يـك مـاه ديگـر           . آنها از مشكل تأمين نفت گفتند      .خصوصى داشتيم 
ى سـودان بـراى تجديـد قـرار نـداده           يـ ليبـى اجـازه سـفر بـه وزيـر دارا          . شـود تمام مى 
 .كنندگويا مصر و آمريكا اخالل مىاست؛

ــده    ــال آين ــه در س ــتند ك ــا خواس ــيالدي،  از م ــغ  م ــه مبل ــت  286ب ــون دالر نف  ميلي
 93ط دو ساله به آنها بـدهيم و بهـره بـدهى سـابق آنهـا را كـه          اقسا با ،]نسيه[=يوزانس

 در دو قـسط كـاال       ، ميليون دالر است   61 ببخشيم و اصل آن را كه        ،ميليون دالر است  
كنـيم و   قول ندادم و گفتم خودمان در تنگنا هستيم و با ديد مثبت بررسى مى             . بگيريم

وام را در زمـان شـاه       . اى نبـود   ولـى چـاره    ،دمـغ شـدند    .بايد در مجلس تصويب شود    
 .اندگرفته

 نامه در توافق. در مورد ساخت راه و سد و دادن سالح و خريد كاال موافقت كرديم       
فرمانـده كـل سـپاه      [،  ىي آموزشـى توسـط محـسن رضـا        ، نظامى و تجارى و فنى     هاي

در  .هـاى سـودانى امـضاء شـد         و طـرف   ]وزير جهاد سازندگي  [،   و فروزش  ]پاسداران
 چـون بـه خـاطر       .جلسه آمده بـوديم   به   قبل از آماده شدن      .نظمى بود  بى   ،مراسم امضا 

 .تأخير عجله داشتيم
 بـه چنـد     ،مـان تنـگ بـود       چـون وقـت    .مصاحبه مطبوعاتى مشتركى با البشير داشتيم     

 . و بيشتر از مندها سئوال كردنو مصرىها دانيها و سو ايرانى١.اكتفا شدجمله 
 . با دو سـاعت تـأخير پـرواز كـرديم          ،بيه ورود به فرودگاه رفتيم و با بدرقه رسمى ش       

مـره بـه مكـه       بـراى ع   يا هواپيماى ديگر  ب... جمله عفت و فاطى و    اكثريت همراهان من  
  . در راه از جده و رياض و بحرين گذشتيم.شان تمام نشده هنوز كار ويزاي. روندمى

 .ن دادم فهـد و اميـر بحـري      ملـك   پيـام بـه     . نماز ظهر و عصر را در هواپيما خوانـديم        

                                                 
. وقتي ما جهاد خود را در ايران شروع كرديم، فكر وحدت مسلمين را كرده بوديم«:  در اين مصاحبه آمده است- 1

. فكر همكاري با مسلمانان استايران در عرصه هاي گوناگون به . استكبار نمي خواهد نيروهاي مسلمان متحد باشند
هر سعي همه ما اين است كه . يكي از اهداف سفر من به داكار همين بود كه براي همكاري مسلمانان تالش كنم

.  مسلمانان را در برابر يكديگر قرار دهد،اي كه موجب تفرقه باشد، از بين ببريم و اجازه ندهيم عوامل تفرقه انگيز بهانه
، دفتر نشر »1370هاي سال  مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».اي وحدت استاسالم محور خوبي بر

 1392معارف انقالب، 
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غـروب  . در جمع همراهان در هواپيما مثبت و مهم بود         ،بندى آمار سفر به سودان     عجم
مـصاحبه كوتـاهى انجـام      .  با شور و اشتياق استقبال شـد       .وارد فرودگاه مهرآباد شديم   

 ياسر در خانـه بـود و قـبالً بـا هواپيمـاى              .به خانه آمدم  .  استقبال مردمى هم بود    ١.دادم
 . آمده بود]زير بازرگانيو[، وهاجىآقاي هيأت 

 وقتى كه فهميدند فائزه     .خواستند به هواپيما اجازه فرود بدهند     ها نمى گفت سعودى 
 بدون ويزا پذيرفتند و استقبال گرم كردند و همه را مهمـان             ،و ياسر در هواپيما هستند    

نمودند و به هتل بردند و لباس احـرام دادنـد و بـه مدينـه و مكـه و جـده اسـكورت و              
 . و شبانه قبرستان بقيع را براى زيارت باز كردندده كردنبدرق

هـا را از دفتـر آوردنـد تـا          گـزارش . يمدياسر تخم مرغ پخت و دو نفرى شـام خـور          
 .  خواندم تلفنى با رهبرى صحبت كردمدوازدهساعت 

 
 1991  دسامبر 17              1412  الثانىجمادى 9      |   آذر 26 شنبهسه

 
اهللا يـت در راه دفتـرم بـه ديـدن آ         .هـا را خوانـدم     در منزل گـزارش     صبح دهتا ساعت    

 و مخصوصاً   اند ايشان از جريان كار خوشحال     ؛ گزارش سنگال را دادم    .اى رفتم خامنه
ل سودان را به ديـدار بعـدى        ي مسا ،از متجاوز معرفى شدن عراق و چون وقت كم بود         

دشـمنان و    ،آثـار مهـم سـفر مـن       هـا و    نظر ايشان اين است كه پيروزى      .محول كرديم 
 . استنفعال قرار داده و خلع سالح كردهمخالفان را سخت در ا

شـب  . به دفترم رفتم و تا شب كارهاى عقب مانده را انجام دادم و مالقاتى نپذيرفتم              
 . گرفتم براى رفع خستگى حمام.هم در دفترم ماندم
گروه از مترو و صنايع     با دو   . است سحرگاه امروز از چين برگشته       .ظهر محسن آمد  

گويـد كيفيـت     راضـى اسـت و مـى       ؛ها رفته بودنـد   سيمان براى بررسى امكانات چينى    
                                                 

در . انقالب ما جاي خود را در دنيا بخصوص كشورهاي اسالمي باز كرده است«:  در اين مصاحبه آمده است- 1
ن نمودند و اثر اين مطالب را روي جريان كنفرانس، سران كشورها مطالبي را كه جمهوري اسالمي مطرح كرد، تحسي

، دفتر نشر »1370هاي سال  سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع. »كنفرانس و بعد از آن ما شاهد بوديم
 1392معارف انقالب، 
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شـان هـم    قبول است و شرايط آنها هم بهتر است و نيز صنايع سـيمان     قابل  واگن چينى   
  .ارزان و مناسب است

 
  1991  دسامبر 18       1412  الثانىجمادى 10       |  آذر 27 چهارشنبه 

 آقايـان واعظـى و      .انجام دادم كه تقريباً تمام شد     را   بقيه كارها    ده ونيم صبح  تا ساعت   
هـا و قطعنامـه را      گروگـان حـل مـساله      دبيركل دربـاره      با  گزارش كار  .خرازى آمدند 

 .از آنها تشكر كردم و قرار شد براى تكميل كار ادامه دهند. دادند
شـدى بـه آمريكـا از       ورد سفر سـلمان ر    ها آورده بودند كه در م     ىي پيامى از آمريكا  

 دانشگاه كلمبيا بدون جلب موافقـت دولـت         اندخودشان سلب مسئوليت كرده و گفته     
مالحظـه آمريكـا از ايـران در ايـن خـصوص            .  اسـت  آمريكا اقدام به دعوت او كـرده      

د خوب شد كه خبر دادند وگرنه ممكن بود         نقرار شد به آنها جواب بده     . جالب است 
 . ى اتفاق بيفتدحوادث ناجور

 از ايـران بـه      . معاون دبيركل آمد نامـه دبيركـل را آورد         ،پيكو] دومنيكو جيان[آقاي  
هـا و   و خواسـته بـراى آزادى آلمـانى       تشكر كرده   ها  خاطر كمك به آزادى گروگان    

ها وعده در مورد آلمانى. ها كمك كنيم  يل در مقابل آزادى لبنانى    يكمك خلبان اسرا  
و از اعـالن نظـرش در        يلى گفتم كارى از ما ساخته نيـست       ير اسرا دادم و در مورد اسي    

مان  مورد متجاوز بودن عراق تشكر كردم و تشويق نمودم و گفتم اگر ما در اظهارات              
 .  براى احتراز از تفسيرهاى بد احتمالى ديگران است،يميگوكم مى

سـت عفـت و     بنا. شـب بـه خانـه آمـدم       . دولت شركت كـردم   جلسه هيات   عصر در   
عفـت سـاعت     .فائزه شام درست كرده بود و ياسر سفره انـداخت         . اطى از مكه بيايند   ف

هـا خـوب اسـتقبال  و        سـعودى . از سفر مكه خيلى راضـى اسـت       . رسيددوازده  حدود  
 . اند و بقيع برده]ص( به خانه خدا و حرم پيغمبر،اند و با احترامات الزمهى كردهيپذيرا

 
 1991  دسامبر 19          1412  الثانىدىجما 11     |    آذر 28 شنبهپنج

 وزيـر كـشور و اسـتانداران و          سـاعت نُـه صـبح      . بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هشت ونيم  
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 .شان نمودم  برايشان صحبت كردم و تشويق.فرمانداران آمدند
 ؛جمهور فدراسيون روسـيه آمـد      ييس ر ،معاون يلتسين ،  ]آقاي الكساندر روتسكوي  [

نوشـته  . نامه يلتـسين  را آورد     . ياسى و ديپلماسى خام است    ل س ينظامى است و در مسا    
هاى گذشته كه اكثر آن بـه روسـيه   است آماده سفر به ايران است و اجراى تفاهم نامه     

از سياســت . كمـك خواســت  شـان در افغانــستان   بـراى آزادى اســراي ،مربـوط اســت 
ه در ارتباط   گورباچف اظهار عدم رضايت كرد و از تركيه انتقاد داشت به خاطر عجل            

 .  سوء نيت دارند،با آذربايجان و مدعى است
 صـنايع    درصـد  85  و  صـنايع سـنگين     درصـد  88 انـرژى و      درصـد  93مدعى اسـت    

دانند و  ترين كشور منطقه مى گويد ايران را مهم   مى . در جمهورى روسيه است    ،نظامى
بـه خانـه   تا غروب كارهاى دفتـرم را انجـام دادم و مغـرب          .اندخواستار روابط خاصى  

 . آمدم
 

 1991  دسامبر 20             1412  الثانىجمادى 12      |   آذر 29 جمعه 
 
 يـك  .به دانشگاه تهران رفتم. ها هم الزم نبود مطالعه كنمكارى نداشتم و براى خطبه    

 مردم خيلـى گـرم      ١.ل روز ادا شد   ياى در مسا  خطبه در گزارش سفر به آفريقا و خطبه       
عصر هـم يـك     .  اظهار خوشحالى و استقبال كردند     ،ها سفر و پيروزى   هاىوردااز دست 

 .  خوب بود را ديدم؛هاى تلويزيونفيلم ديدم و تا آخر شب برنامه
 

 1991  دسامبر 21               1412  الثانىجمادى 13       |  آذر 30 شنبه 
 

شـوراي عـالي   خانـه  احمـر و دبير خارجه و هالل اموردكتر واليتى و جمعى از وزارت    
 گزارش كار براى اجراى قطعنامه را كـه منجـر بـه اعـالن متجـاوز                 .ندامنيت ملى آمد  
 قرار شد براى گـرفتن خـسارت از طريـق           . از آنها تشكر كردم    . دادند ،بودن عراق شد  

                                                 
 1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370هاي سال  خطبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع -1
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 . شوراى امنيت سازمان ملل و با طرف ديگر پيگيرى شود
انـد   را داد كـه نظـر داده        گـزارش گـروه فنـى اعزامـى بـه سـودان            .وزير نفـت آمـد    

بـردارى از نفـت    بـراى بهـره  ،اندى را كه رها كرده   يهاى آمريكا  توانيم كار شركت  مى
هم به صورتى كـه  را گفتم كه اقدام كنند و فروش نفت به سودان . سودان دنبال كنيم  

 در مـورد پتروشـيمى و گـاز و نفـت سـفيد هـم                . پيگيـرى كننـد    ،ريسك نداشته باشد  
 . ندگزارش داد

جمهـور در كميـسيون خريـدهاي نظـامي           نماينـده ريـيس   [،  رياضـى ]شـكراهللا [آقاى  
. اجازه سفر به چين را خواست و گزارش خريدهاى نظـامى را داد       .  آمد ]وزارت دفاع 

يس تـأمين اجتمـاعى نظـر خواسـت و بـراى تهيـه          يـ زاده آمد براى نصب ر    دكتر ملك 
 .آمبوالنس استمداد كرد

 شـوراى عـالى امنيـت جلـسه داشـت تـصميم             .جام دادم تا شب در دفترم كارها را ان      
گرفتيم جشن پيروزى بگيريم و اعالن پايان جنـگ بكنـيم و بـراى گـرفتن خـسارات                  

هاى  يم و جمهوري ياز طريق دبيركل و شوراى امنيت بنما      را   الزم   يها پيگيرى ،جنگ
 .مستقل تجزيه شده شوروى را به رسميت بشناسيم

هاى مستقل شوروى سابق     مشترك المنافع جمهورى    تشكيل جامعه  ،در اخبار امروز  
هـا  بچه . در رأس و مهم است، جمهورى و اعالن انحالل اتحاد جماهير شوروى       11از  

 .  بد نبود؛براى شب يلدا هندوانه خريده بودند
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 1991  دسامبر 22                1412  الثانىجمادى 14      |  دى 1 يكشنبه
  

ره شمالى را    گزارش سفر به كُ    . آمد ]جمهور  مشاور فني رييس  [،  عباسپور]مجيد[آقاى  
 .انـد پول زيـادى خواسـته    است؛  اى نگرفته   نظر نتيجه موردژى  لو  براى انتقال تكنو    ؛داد

يس و معاونان دانشگاه    ري،  ]اكبر صالحي  آقاي علي [ .گزارش پيشرفت كار خود را داد     
 براى  .ندا راضي ؛ گزارش وضع تحصيالت و تحقيقات را دادند       .صنعتى شريف آمدند  

 .تهيه زمين جهت توسعه و منزل براى اساتيد جديد استمداد كردند
 راجـع بـه ابطـال       . آمـد  ]رييس ديوان عـدالت اداري    [،  فردعباسى] محمدرضا[آقاى  

 در مورد اخـذ عـوارض از كـسانى كـه تقاضـاى پايـان كـار                  ،مصوبه شهردارى تهران  
معـاون حقـوقي و     [،  مهـاجرانى ]عطـاءاهللا [آقـاى    . موافقـت كـردم    ؛ توضـيح داد   ،دارند

 موافقـت   ؛ براى سفر بـه سـوريه و اردن اجـازه خواسـت            . آمد ]جمهور  پارلماني رييس 
 .در دفترم كار كردم و به جلسه دولت نرفتمشش و نيم عصر تا ساعت . كردم

 و  ]598[ پيگيـرى اجـراى قطعنامـه      ةدربـار . اى جلـسه داشـتيم    خامنـه اهللا  يتشب با آ  
 مقـدارى   ،امروز در تهران   .اعالن پايان حالت جنگ و همكارى با سودان مذاكره شد         

 . بود اولين برف زمستانى؛برف باريد
  

 1991  دسامبر 23              1412  الثانىجمادى 15      |   دى 2 دوشنبه
 
  . شدعطاهايشان اجايزه ١. كردم و من صحبت دادند گزارش.كشاورزان نمونه آمدند 

                                                 
 : داشت اظهار و كرد توصيف كارها ترين شريف از يكى را كشاورزى مي در اين سخنراني، آقاي هاش - 1
 در ،كشاورزى وزارت سياست ايشان» .كنند ترين مايحتاج مردم را تأمين مى  ضرورى،كشاورزان با كار بر روى زمين«
اين سياست بايد «: گفت و ستدان اميدواركننده و سودمند را كشاورزى امر در علمى اصول و تحقيقات كارگيرى به

 تحميلى جنگ از ناشى كشاورزى هاى ماندگى عقب ،هاشمى آقاى» .كند عموميت يابد و دولت نيز از آن حمايت مى
 دولت شتاب زيادى براى ،خوشبختانه در حال حاضر« : گفت سيلو و انبار كمبود مشكل به اشاره با و شد يادآور را

كند كه بخش كشاورزى را به نقطه مطلوب  طور قطع مصالح كشور اقتضا مىه ب .م و موقت داردياحداث سيلوهاى دا
كشاورزى بايد  هاى كشور ارتباط تنگاتنگى دارد، لذا همگام با توجه به بخش امروز كشاورزى با ديگر بخش. برسانيم

   ديگر آب مهار نشده  ،ساله پنجدو برنامه  اجراى  اميدوارم با  . توجه داشته باشيممه  بخش  ساير مشكالت به 
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ــ، ]آقــاي ذبــيح اهللا نوفرســتي[  بــراى خــداحافظى و ،ره جنــوبىســفير جديــدمان در كُ
 از توجـه مـن بـه منـاطق        .هيأت مجمع نمايندگان نقـاط محـروم آمدنـد         .آمد مشورت

  .اجازه خواستند ،ردن بودجه آن در مجلسببراى باالمحروم تشكر كردند و 
 راجـع   . آمـد  ]رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كـشور       [،  اىزواره]سيدرضا[آقاى  

 .پيـشنهاد داشـت   و براى نامزدى مجلسشكايت كرد ثبت  ] سازمان[به كمى امكانات    
 بـراى منطقـه خـود اسـتمداد          و  نماينده بهشهر آمد   ،]كوهستاني[حسينى] رسول[آقاى  
  .كرد

 گـزارش سـفر بـه اردن و         .يس مجلـس آمـد    ، نايـب ريـ    هاشميان]شيخ حسين [آقاى  
                                                                                                                   

محصوالت خود را ،بردارى شود و كشاورزان قادر باشند هاى حاصلخيز به نحو مطلوب بهره ينم و از زم نداشته باشي 
اند كشاورزانى كه با تالش  مونه در خور تمجيد است و فراوانتالش شما كشاورزان ن .موقع به بازار برسانند به

 يخودكفايى برسانند و اهدا  مشغول كارند تا اين كشور را از لحاظ مواد غذايى به،شان در سراسر ميهن اسالمى مقدس
 ». نشان دهنده احترام به شغل مقدس كشاورزى است،اند جايزه به كشاورزانى كه تالش كرده و زحمت كشيده

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع

��������	
������������������



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

503 

سطين زيــر نظــر مــى كنفــرانس فلــخواســت كــه دبيرخانــه داي. ســوريه و لبنــان را داد
 . شب به خانه آمدم. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت. جمهور تأسيس شود يسري

 
 1991  دسامبر 24          1412  الثانىجمادى 16       |    دى 3 شنبهسه  
 
 در واقع ؛ها آمدندشوراى مركزى انجمن اسالمى مدرسين دانشگاه    اعضاي  جمعى از    

از امكـان حـذف جنـاح آنهـا اظهـار نگرانـى           . ادامه وجود دفتر تحكيم وحدت اسـت      
 . اظهار داشتند]ساله اول پنج[برنامه ها و دانشگاهةداشتند و نظراتى دربار

 ،دانجامـ  دن از راه نظـام مـى       انـزواى آنهـا و جـدا شـ         هكه ب مواضع افراطى   اتخاذ  از   
اى بـه    نامـه  . همـين اسـت    ، راه حفظ وحدت و عدم حذف      ،برحذرشان داشتم و گفتم   
 ،شـان  در مورد شكايت از بازداشت سه نفـر از دوسـتان           ،شانامضاى بعضى از دوستان   

 .آوردند
بـا  دانـشجو،  ]  فرهـاد كـامران و [و همچنـين آقايـان    ،هـا دانشگاه چهار نفر از اساتيد

 بـا هـدف تـشويق       ، گزارشـى از تـشكيل گروهـى غيـر رسـمى           .معرفى محسن آمدنـد   
حمايــت و حركــت بــه ســوى علــم و تكنولــوژى و رفــع مــشكالت دادنــد و كمــك  

 . شان را خبر دهند گفتم با محسن ارتباط داشته باشند و نيازهاي؛خواستند
 عـازم آذربايجـان     . آمـد  ]وزيـر امـور اقتـصادي و دارايـي        [،  نـوربخش ]محسن[دكتر

 گفـتم   ؛ل ديگـر مـشورت كـرد      اله قرارداد فروش گاز و مساي      براى مس  ؛شوروى است 
د و در مورد محل مصرف  با توجه به اينكه قرار با شوروى مخدوش نشو      .تحكيم شود 

هاى حـوزه بحـر      لوله گاز از آنجا به اروپا و همكارى دولت         تدادكان ام م و ا  ايرانگاز  
 .بررسى كنند  در آنجاايرانبانك در آنجا و رسمى كردن ريال و نيز تأسيس ر خز
 را  شانجمهور ييسنامه ر .  آمد ]كوناكري[خارجه گينه اموروزير  ،  ]آقاي ژان تراور  [

 ]محمـود  [آقـاى . ها صـحبت شـد    آورد و در مورد توسعه روابط و تأسيس سفارتخانه        
ر سـر آزادى دو گروگـان       هـا بـ   ها با لبنـانى    تلفنى از عدم امكان تفاهم آلمانى      ،واعظى

 تحفيـف بـه زنـدانيان       ةترتيبى عمل شود كه آزاد شوند و وعد       به  گفتم  . آلمانى گفت 
 .باز كنندرا شان   راه آزادي، فعالً كافى است كه در مرحله بعد،برادران جهادى
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 و مجمـع قاريـان و حافظـان         ]مهوري اسالمي نيروي انتظامي ج  [=عصر بازرسان ناجا  
ــد  ــد.قــرآن و مــداحان مــشهد آمدن ــشان صــحبت كــردم؛ برنامــه اجــرا كردن  و ١ براي

 .  كار كردم و به خانه آمدمهفتشب تا ساعت . شان نمودمتشويق
 

 1991  دسامبر 25            1412  الثانىجمادى 17     |  دى 4 چهارشنبه 
 

 جمعـى از زنـان كـارگر و زنـان عـضو             .دفتـرم رسـيدم    بـه    ساعت هشت و نـيم صـبح      
ــالل ــد  هــ ــد   .احمــــر آمدنــ  دكتــــر . كــــارگران نمونــــه زن را معرفــــى كردنــ

 از اقـدامات سـازمان در       ،]دسـتجردي، ريـيس سـازمان هـالل احمـر         [وحيـد ]اهللا  سيف[
 سياست انقالب در مـورد  ةبراى آنها دربار.  گزارشى داد،ترويج اخالق و تربيت زنان  

 .  را دادمىي و هدايا٢مزنان صحبت كرد
                                                 

نيروى انتظامى براى ايجاد امنيت و سالمت و حفظ نظم در جامعه بوجود «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
ايد و بايد توجه داشته باشيد كه اين  آمده است و شما نيز به همين منظور مسئوليت اين وظيفه مهم را با تعهد قبول كرده

 در .باشد ى كشف محاسن و توجه به نقاط ضعف و قوت مى بلكه برا،جويى نيست منظور عيب  فقط به،نظارت
 مورد نظر قرار گيرد و بايد خدمات برجسته افراد نيز ،ها ها نيز در مقابل نقص ها بايد دقت شود كه برجستگى گزارش

، ، دفتر نشر معارف انقالب»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».مورد تشويق قرار گيرد
1392. 

 منحصر ،مجموعه راه زندگى كه در سايه اسالم در اختيار زنان قرار گرفته«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 2
ها   راه روشن و درستى پيش پاى خانم،بحمداللّه در سايه انقالب اسالمى .فرد است و بايد از اين جهت شكرگزار بود به

 در ، زنان در هيچ جاى دنيااًمطمئن. باشند زنانى هستند كه در اين راه الهى پيشتاز مى اولين ،باز شده و زنان ايران اسالمى
 هرچند ممكن است آنها هم امتيازات و نقاط مثبتى داشته ؛مند نيستند  بهره،مجموع از موقعيتى كه زنان ما برخوردارند

رار داده است كه جمهورى اسالمى به نسبت  فراراه آنان ق،اسالم يك راه معتدل و منطقى مطابق با فطرت زنان .باشند
 ،هستند مايل كه هايى خانم تا باشد اى گونه به شرايط بايد . در اين مورد نيز توفيق داشته است،ها توفيق در ساير بخش

بيل كند تا اين ق  اين امكان را فراهم مى،وقت بانوان قانون خدمت نيمه. باشند اشتغالى و اجتماعى كارهاى داراى بتوانند
 زنان در ،البته از قديم هم .امور خانه اختصاص دهند  بتوانند نيمى از وقت خود را براى كار و نيم ديگر را به،بانوان

دهند و  فرسايى انجام مى كردند كه نمونه آن زنان عشاير و روستاهاى كشور هستند كه كارهاى طاقت جامعه ما كار مى
 در عين حال ما مايل ؛است زنان مهم وظايف ، يكي ازدارى خانه و فرزند تتربي .كنند دارى هم مى در عين حال خانه
 محيط در اخالقى و شرعى حدود رعايت .هاى اجتماعى نيز حضورى فعال داشته باشند ها در صحنه هستيم كه خانم
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 براى امور كـيش و بازسـازى        ،]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده]حميد[آقاى  
آهـن جلـسه     راه] شـركت [بـا مجمـع عمـومى       .  سـيمان و اعتبـار گفـت       آمد و از كمىِ   

 درخـصوص   ،]جمهـور ريـيس [ بازرسـى ويـژه     دفتـر  اسـاس گـزارش    برجلسه   .داشتيم
 آنهـا .  خيلـى طـول كـشيد    تـشكيل شـده بـود؛   ازمانها و نيازهاى س حلهها و را  ضعف

هـاى گذشـته    اعتبـار در سـال    و   ارز   گـردن كمـىِ   ه بيشتر آن را ب    ،هاضمن قبول ضعف  
  ؛بازرسى را هم در خـصوص سـطح رانـدمان قبـول نداشـتند             دفتر  گذاشتند و آمار     مى

 .بنا شد خودم ادله دو طـرف را بررسـى كـنم           .  خود را اثبات نكرد    يبازرسى هم ادعا  
 .چين تأكيد شد] ريلي[كوموتيوهاى معيوب و بررسى امكانات وبراى تعمير ل

 ،يزيخوشـبختانه امـسال در فـصل پـا    . باريد متناوب در تهران برف مى،صبح تا عصر  
سـابقه   ، كـم   سـال گذشـته    پانزدهبارندگى خيلى خوب و نسبت به سال قبل و ميانگين           

 برابر بـوده مواردي چنديشتر و در  بارندگى ب، در اكثريت نزديك به تمام كشور    .است
 .است

هماهنـگ پرداخـت در    نظـام   ين نامـه    ي آ .دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
 . ى مناسب بدهندهاى اجراي سمت،هاور دادم به خانم دست. تمام شد؛دستور بود

پاسـداران بـراى شـام      . آمد عفت به دفترم   . به خانه نيامدم   ،برفبارش  شب به خاطر    
 آخر شب آشيخ محمد از . غذاى كمى خوردم   ؛ته بودند كه دوست ندارم    سيرابى گرف 

 ؛انـد  و هـشت نفـر را كـشته         اشرار به نوق و انـار حملـه كـرده          رفسنجان اطالع داد كه   
 . نگران وضع والده و همشيره هم هستند

.  صحبت كردم،]نيروي انتظامي جمهوري اسالمي[= فرمانده ناجا  ،با سرتيپ سهرابى  
كـوپتر   هلـي  ، آنهـا را تحـت تعقيـب دارنـد و چـون شـب اسـت                ،نمـأمورا كـه   گفت  
بـه  . نـد كنفردا تعقيب را تشديد مـى     . اند در كوير متوارى   اشرارتواند پرواز كند و     نمى

                                                                                                                   
را هاى متدين چادر بوده كه حجاب خوبى است و ما هم آن   حجاب خانم،ا پيشه از مدت. ضرورت دارد كار

 با پوشش مناسب و رعايت ،خاطر مشكالت كارى هايى هم هستند كه به البته خانم. كنيم دهيم و تشويق مى ترجيح مى
. حجاب معرفى كردبدكنند كه اشكالى هم ندارد و نبايد آنان را  هاى اجتماعى فعاليت مى حدود شرعى در صحنه
كنيد  رجوع ».اى است دحجابى شوند كه قضاوت عجوالنه محكوم به ب،ها شود بخشى از خانم افراط و تفريط باعث مى

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←
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 زيرا ممكـن    ، والده و بستگان نزديك را از نوق به رفسنجان ببرند          ،آشيخ محمد گفتم  
 .  آنها باشند،است هدف اشرار

 
 1991  دسامبر 26             1412  الثانىجمادى 18      |   دى 5 شنبهپنج

 
.  كـردم   كمى ورزش  ، كارهاى مانده را انجام دادم و مطابق معمول         صبح، بعد از نماز   

 .پنير و كشمش و پسته: خوردمسپس با عفت صبحانه 
 نراي توصيه كرد كـه سـف  . آمد]دبير شوراي عالي امنيت ملي[،  روحانى]حسن[دكتر  

تر تازه استقالل يافته شوروى و استانداران قوى      مسلمان  هاى  ى جمهورى نيرومندى برا 
گزارش جلسه كارشناسـان را در خـصوص        . انتخاب شود هاى مجاور آنها    براى استان 

هاى گرفتن خسارت از عراق را داد كه تقريباً منحصر به تـصويب شـوراى امنيـت                 راه
 .اگر راهى باشد؛ سازمان ملل است

اى بـه عنـوان پـشتيبانى        بـراى تأسـيس كارخانـه      . كاشـانى آمـد     امامى ]محمد [آقاى
 ايـشان  ؛ كمـك خواسـت   ،هاى سازمان حمايت از كودكان عقـب افتـاده ذهنـى          هزينه

 مـشكالت   .جلـسه داشـت   نظـام   مجمـع تـشخيص مـصلحت        . عضو آن جمعيت است   
استرداد بعضى از    در موارد    ،ها با احكام دادگاه   ارتباطدر  و شهرسازي   وزارت مسكن   

 از  ، و موارد ديگـر     است  تملك و به مردم واگذار شده      ،ى كه به عنوان موات    هايمينز
، مـورد بررسـي قـرار       هاى واگذار شده توسط دادسـتان شـهردارى تهـران         جمله زمين 

 . كه ناتمام ماندگرفت
عفـت امـشب در باشـگاه       .  كارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم             ،عصر تا غـروب   

ن، معاونـان و مـشاوران مـن اسـت كـه            راي همسران وز  ان، ميزب ]رياست جمهوري [نهاد
 حـال والـده را      ،از رفـسنجان   .اى به آنهـا بدهـد      هديه ،مناسبت روز مادر و هفته  زن       به

 . اندبه رفسنجان آوردهاز نوق  گفتند ايشان را ؛پرسيدم
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 1991  دسامبر 27                1412  الثانىجمادى 19      |   دى 6 جمعه
 
، نوشــتة بــوريس يلتــسين، ١»بيراهــه«ب  بيــشتر وقــتم بــه مطالعــه كتــا . خانــه بــودمدر 

زنى اسـت     تندخو و نق   ،ركاررسد آدم پ  به نظر مى  . جمهور فعلى روسيه گذشت    رييس
هـاى   فعلى خود را مرهون انتقادات صريح خود از وضـع حكومـت و خرابـي               يراآو  

 از حزب كمونيست شوروى      چون مردم به شدت    ؛مي داند هاى اخير   شوروى در سال  
 .اندمتنفر بوده
بـراي  [هـم   ياسـر  .مشهد رفته بـود   به   فائزه   .ها امروز اينجا بودند    فاطى و بچه   ،محسن
 اسـالمى در  ]نجـات [ پيـروزى جبهـه  ،خبـر عمـده امـروز      .اسـت رفته   ديزينبه  ] اسكي

ايـن  .  اسـت  گرا و ليبرال خود جلو افتـاده       با تفاوت زيادى از رقباى ملى      .الجزاير است 
 ٢.رب خواهد بودعل زيادى در مسلمانان آفريقا و  مساي منشأاتفاق

                                                 
 از فراز و فرودهاي وي در اين كتاب. نامه خودنوشت بوريس نيكواليوويچ يلتسين است  كتاب بيراهه، زندگي- 1

ستگي كهمچنين مساله ورش. م و فرهنگ، سياست و ثروت سخن رانده است اعم از سير در دنياي عل،زندگي خود
 ترجمه  ،اين كتاب توسط حسن تقي زاده ميالني. وي، علل آن و استمداد از خداوند در اين لحظات بازگو شده است

 .   هدايت آن را منتشر ساخته استاتراشتناو شده 

رغم اكثريت مسلمانان در  بر سر كار آمده بودند، علي ميالدي1962هايى كه پس از استقالل الجزاير در سال  دولت - 2
جبهه نجات «با تشكيل . كردند   بلكه سرسختانه با افكار اسالمي مبارزه مي،تنها مبناي اسالمي نداشتند اين كشور، نه
 بودند، خواستار  و حمايت مردم از آن، بنيادگرايان اسالمي كه از موقعيت اجتماعي محكمي برخوردار»اسالمي الجزاير

 با روي ، ميالدي1991 دسامبر سال 27دور اول انتخابات در تاريخ  .ندشدتر انتخابات پارلماني  برگزاري هرچه زود
جديد كه  اما بن. هاي اسالمي پايان يافت جمهور وقت الجزاير و پيروزي گروه يسي ر،جديد كار آمدن مجدد شاذلي بن

شدت  گرايان نيز به هاي مخالف اسالم كرد و از سوي نظاميان و گروه  ساس خطر مي اح،از پيروزي بنيادگرايان اسالمي
رتبه   مركب از سه تن از افسران عالي، از مقام خود استعفا داد و جاي خود را به يك شوراي چهار نفره،تحت فشار بود
 ياسالمي را منحل كرد و آرا، تشكيالت بنيادگرايان 1992شوراي مزبور در اوايل سال .  وزير سپرد ارتش و نخست

اين مسأله، دامنه  .ا به پيروزي رسيده بودند، باطل نمودهگرايان در آن حدود چهارصد شهر و آبادي را كه اسالم
جنگ . گرايان را هرچه بيشتر گسترش داد و زد و خوردهاي خياباني را شدت بخشيد اختالفات بين دولت و اسالم

 آغاز 1991 كه در سال بود اسالمگراهاي گوناگون  و گروه الجزايرنه بين دولت  يك درگيري مسلحا،داخلي الجزاير
 هاي ها در سال  اين درگيري.  نفر را به كام مرگ فرستاد200،000تا  150،000اين جنگ بين گفته مي شود، . شد
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 راجع به مزرعـه البـرز قـم توضـيح داد و گفـت اشـجار                 .حاج اصغر از قم آمده بود     
بـراى  و  محسن مرعشى آمد    .  شايد به خاطر آب و زمين باشد       ؛رشد خوبى ندارد  پسته  

  . كرداستمداد تأسيس كارخانه نان جديد
 

 1991  دسامبر 28                    1412  الثانىجمادى 20    |   دى 7 شنبه
 

ها و جلو افتـادن     گزارش موفقيت . شوراى پشتيبانى نهضت سواد آموزى جلسه داشت      
پيشنهاد كردم كه به صورت     . آينده بحث شد  برنامه  ساله را دادند و براى      از برنامه پنج  

 90چيـزى حـدود   . دنـ كننـى دريافـت    مبلـغ معي   ؛مقاطعه و پيمانكارى هم عمـل كنـيم       
كليت . تامين مي شود    توسط خود نهضت   ،سواد كردن يك فرد    هزينه جارى با   درصد

 اعـالن شـود و هزينـه ايـن     ،كارشناسـى بررسـي   قرار شـد بعـد از   .پيشنهاد پذيرفته شد 
 ١.اى انجام دادم بعد از جلسه مصاحبه.عهده گرفتم ه را خارج از بودجه نهضت برابتكا

  بــراى دســتور شــوراى عــالى انقــالب فرهنگــى،]گلپايگــاني[كتــر هاشــمىآقــاى د
 بــراى تأســيس . نماينــده رودســر آمــد،]املــشي[رهبــرى] محمــد مهــدي[آقــاى .آمــد

هاى رودسر اسـتمداد كـرد و از آثـار مهـم            سفالت جاده آ ساخت سد و     ،عالى مدارس
همراهـي  از  . آمـد ]جمهور مشاور اجتماعي رييس [،  آقاى مسيح مهاجرى   .سفرم گفت 

 از طـرف مـن بـراى        ؛دنمو سفر به آفريقا تشكر كرد و براى سفر شاهرود مشورت            در
 .رودهاى مردم مىبررسى خواسته

 از   و ى آمـد  يآقـاى محـسن رضـا     .  بعد از ظهر در دفتـرم كـار كـردم          ششتا ساعت   
شـوراى عـالى امنيـت ملـى جلـسه           .ها براى انتخابات انتقاد كـرد     تندروهاى تبليغ   شيوه

                                                                                                                   
 با پيروزي جبهه 2002 سال با شدت و ضعف ادامه يافت تا اينكه انتخابات پارلماني الجزاير در 1990دهه 

  .ها پايان پذيرفت  بخش ملي به انجام رسيد و درگيري آزادي

خوشبختانه آمار نشان مي دهد كه تعداد بي سوادان كشور كاهش يافته و به وضعيت «:  در اين مصاحبه آمده است- 1
آموزش تكميلي سوادآموزي نيز توجه شده است و سوادآموزان براي شركت در دوره هاي تكميلي از خود عالقه 

 در حال رسيدن به مرحله خوبي ،ن اجرايي نهضت سوادآموزيدر مجموع با تالش خوب مسئوال. نشان مي دهند
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .هستيم
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ضوابط اظهـارات مـسئوالن در   ،  598١ پيگيرى قطعنامه   ، عراق ،ل منافقين يمسا .داشت
 . شب به خانه آمدم.ل ديگر در دستور بوديل عمده كشور و مسايمسا
  

 1991  دسامبر 29             1412  الثانىجمادى 21     |    دى 8 يكشنبه 
 

 . وضع تحـصيلى را دادنـد       گزارش  و ها آمدند التحصيل از دانشگاه  فارغ فرزندان شاهد 
 ]سفير ايـران در لبنـان  [،  آقاى سيد احمد موسوى    ٢.دمنموشان   صحبت كردم و تشويق   

هـاى    گروگـان  ةدربـار .  آمدنـد  ]سفير ايـران در سـوريه     [،  اخترى]محمدحسن[و آقاى   
؛ هـم   شـوند اگر ممكن اسـت كمـك كنيـد كـه آزاد            گفتم  . آلمانى نظرم را خواستند   

                                                 
 در اين جلسه گزارش دبيركل سازمان ملل در مورد خسارت وارده به جمهوري اسالمي در طول جنگ هشت ساله - 1

 97كل سازمان ملل در گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل اعالم كرد كه در جريان جنگ تحميلي، دبير. بررسي شد
شوراي عالي امنيت ملي، از تالش هاي آقاي .  ميليون دالر خسارت مستقيم به ايران وارد شده است200ميليارد و 

ار جبران خسارات جنگ عراق عليه خاوير پرز دكوييار قدرداني كرد و ضمن تاكيد بر وسعت خسارات وارده، خواست
 . ايران شد

 ميان در كنم مى احساس اًعميق ،بينم مى شما ميان در را خود وقتى من« : در بخشي از اين سخنراني آمده است - 2
 فرداى و اند رسيده تحصيلى عالى درجات به و شده بزرگ ،زنان و مردان شهدا، فرزندان اينكه هستم، خود فرزندان
 وجود با كه كنم مى تشكر شما از و است خوشحالى موجب ،كنند مى منور خود معرفت و علم نور به ار ما جامعه

 حركت ثمرات ترين شيرين ،شاهد التحصيالن فارغ .رسيديد علمى عالى درجات به و كرديد تحصيل ،روحى مشكالت
ا هزار نفر از فرزندان تحصيل كرده ه  روزى كه ده.هستند جامعه استحكام و اميد مايه و كشور در آموزشى و فرهنگى
 زيرا شما نگهبانان و ناظران ؛دهد ما آرامش خاطر دست مى  به،هاى مختلف و مديريت جامعه شوند  وارد بخش،شاهد

 شجره مقدس انقالب آبيارى شد و در آينده بايد ،روزى با فداكارى شهداى گرانقدر ما و شما. صميمى انقالب هستيد
سرفرازند كه   ارواح شهدا در پيشگاه پروردگار و محضر انبيااً اين راه ادامه يابد و مطمئن،عزيز شهدابا مديريت فرزندان 

 امواج ،بعد از فرزندان شاهد . چنين نيروهايى جامعه را اداره خواهند كرد،به ميمنت فداكارى و الهام از راه آنان
.  آينده انقالب را بيمه خواهند كرد، و تالش در جامعههاى كار  با ورود به صحنه،رزمندگان كه در حال تحصيل هستند

 از كارهاى خوب دولت و مجلس است كه راه ،ها حضور قابل توجهى از رزمندگان و فرزندان شاهد در دانشگاه
 وارث انقالب هستيد، لذا بايد تالش شما اين باشد كه در ،معناى واقعى كلمه شما به .تحصيل را براى آنان باز كرد

 ليكن امروز جوانان ،هاى گرانقدرى را در ميدان جنگ از دست داديم ما اگر انسان .درس و كار نمونه باشيدمحيط 
رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».ندنك ايم كه جاى خالى آنان را پر مى ارث برده ارزشمندى را از آنها به

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنراني
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  .مان مفيد است اي روابط خارجيكاري انساني است و هم بر
 سياسـت   ة دربـار  . آمـد  ]امام جماعت شيعيان كويـت    [،  هرىم] سيد محمدباقر [آقاى  

  نه وابسته به دولـت ؛نظر دادم كه ميانه رو باشد  . ام كويت مشورت كرد   برخورد با حكّ  
 او را بـراى     ،اطالعات] وزارت[ گله داشت كه عوامل      . نه حالت تخاصم داشته باشد     و

 مايل است كـه بـا دولـت و علمـاى            .گذارند تحت فشار مى    گرفتن از حكومت   فاصله
  غيـره شـيرازى و ]سـيد محمـد  [اهللا  آيـت ى و  يخو] سيد ابوالقاسم [اهللا   آيت ، مانند ديگر

 .همكارى داشته باشد
سـيمان  صـنعت    و معاونـان و مـديران        ]وزيـر صـنايع   [،  نعمت زاده ]محمدرضا[آقاى  
ى را مطرح كردنـد و گـزارش اقـدامات بـراى توليـد              مشكالت و نيازهاى ارز   . آمدند

 دچار كمبود   ؛قرار شد تالش بيشترى براى توليد سيمان بنمايند       .  بيشتر سيمان را دادند   
 .هستيم

نـشين   هـاى مـسلمان    نـوع همكـارى بـا جمهـورى        ةدربـار . بودمرهبري  همان  يشب م 
ل سـودان و    ياشوروى، انتخابات الجزاير كه به پيـروزى مـسلمانان منتهـى شـده و مـس               

هـا  دانـشگاه مـساله   و   انتخابـات    ، به خاطر ترور مامور مـا در عـراق         ،برخورد با منافقين  
 .مذاكره كرديم

. آمـد  هـم    ]عضو هيـات رييـسه مجلـس خبرگـان        [،  پيش از ظهر آقاى ابراهيم امينى     
خبرگان در قم و وقـت اجالسـيه بعـدى خبرگـان و              راجع به ساختمان مركزى مجلس    

 . حبت شدمقر جديد رهبرى ص
 

 1991  دسامبر 30              1412  الثانىجمادى 22     |    دى 9 دوشنبه
 
جلسه ستاد امور   . كارها انجام شد  نُه و نيم صبح     تا  .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم    

 .هاى مسلمان نشين شوروى سابق داشتيمجمهورى
زارش سـفر بـه بـاكو را         گ ،]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،   نوربخش ]محسن [آقاى

گزارش ،  ]معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه      [ ،واعظى]محمود[داد و آقاى    
انـداختن   ى و راه  ي قرار شـد بـراى فـروش گـاز و مـواد غـذا              .سفر به تركمنستان را داد    



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

513 

ى و خطوط تلفن و فعـال كـردن بنـادر و گمركـات و               يى و زمينى و دريا    يخطوط هوا 
 . بحث ناتمام ماند؛دتوسعه روابط اقدام شو

 اعـضاى   ،ايروانـى ]محمـدجواد [ميرولـد و    ] سـيد كـاظم   [آقامحمـدى،   ]علي[آقايان  
شرح اقدامات و توجهات عامه را دادنـد و بـراى           . هيأت مديره باشگاه استقالل آمدند    

 .استمداد كردند پشتيبانى كار
گفـت و   قا  از آثار سفر من به آفري     .  آمد ]نماينده زرند كرمان  [،  آقاى مجيد انصارى  
بيـژن  [آقـاى    . كانديدا شدن در انتخابات آينده مـشورت كـرد         ةقدردانى كرد و دربار   

در  براى كمبـود ارز در سـال آينـده اسـتمداد كـرد و                . آمد ]وزير نيرو [،  زنگنه] نامدار
 خـرداد و سـد پيـشين و پـل رود      پـانزده موارد انتقال آب به قطر، خط لوله محرم، سد    

 . مذاكره شد
هـا و قيمـت     هـا و كـاميون     قيمـت تاكـسى    ةدربار. قتصاد جلسه داشت  عصر شوراى ا  

و خـوردم    شـام    . به خانه آمدم   شب ساعت هشت و نيم   . گيرى شد روغن نباتى تصميم  
  .، خوابيدم و نوشتن خاطرات١»وزير مختار«تماشاى فيلم بعد از 

  
 1991  دسامبر 31          1412  الثانىجمادى 23     |    دى 10 شنبهسه  
  

 ؛ پخـتم  ]مـايكرويو [=اى با پزنده اشـعه     بود، ين آورده يمقدارى شلغم كه آقاجالل از نا     
 براى  .آمد شافعى]غالمرضا[ آقاى   .صبح به دفترم رسيدم   ساعت هشت   . خوشمزه نشد 

، ىيدعـا ]سـيدمحمود [آقـاى   . رفتـيم   با هم بـه مجلـس      ،معرفى او به عنوان وزير تعاون     
 سـودان تـشكر كـرد و    از از ترتيب سفرشان به مكـه    در مجلس آمد و    ]نماينده تهران [

مـسافران  به خـاطر احتـرام و برخـورد خـوبى كـه بـا               سعودي  خواست كه از عربستان     
 .شودتشكر  ،اند داشتهايراني 

                                                 
 شكار، از سري مجموعه قرن سرنوشت بود كه در سال  سريال وزير مختار به همراه سريال هاي اميركبيرو شاه - 1

در . ها، به موضوع تاريخ معاصر ايران پرداخته بود كارگردان در اين سريال.  توسط سعيد نيك پور ساخته شد1370
 .دسريال وزيرمختار، ايرج راد و اكبر عبدي نقش آفريني كرده بودن



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
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 كسى به عنوان مخالف اسم ننوشته بود و         ١. وزير را با سخنان كوتاهى معرفى كردم      
 ، لحظـاتى كـه در مجلـس بـودم         در آن .  برخـورد خـوب وگرمـى داشـتند        ،نمايندگان

آقـاي حـسين    [. بـه دفتـرم برگـشتم     . مطابق معمول مراجعات زيادى داشتند    نمايندگان  
آمـوزش فنـي و حرفـه اي        ] سـازمان [و اعـضاي    ] و امور اجتماعي  [ ، وزير كار  ]كمالي
 ٢. برايشان صحبت كردم. آمدند

اى فـراوان   هـ  از فعاليـت   . آمـد  ]سـفير ايـران در سـازمان ملـل        [،  آقاى صادق خرازى  
هـا  فرهنگى در آمريكا و تأسيس تلويزيـون در چنـد ايالـت و اسـتقبال فـراوان ايرانـى                  

ند و  ا   ضدانقالب ، از ايرانيان مقيم آمريكا    سه درصد  معتقد است حداكثر     .گزارش داد 
شوندتى ندارند و جذب مىبقيه ضدي . 

                                                 
اي كه احساس شد وزارت  در مورد آقاي مهندس شافعي، از همان لحظه« :  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

چون از ايشان در دوره اي كه در هيات دولت . خواهد آمد، نظر من به آقاي شافعي بودون درتعاون به صورت قان
من هم . رنامه و بودجه فعاليت مي كردند، شناخت داشتم در دوره مسئوليت خودم، در سازمان ب،بودند و بعد از آن هم

به خاطر سابقه عالقه ايشان به تعاوني ها و هم به خاطر آشنايي با مواضع اقتصادي و اجتماعي فعلي ايشان، با توجه به 
ه همان ترين فرد را ايشان ديدم و براي من هم هيچ حالت انتظاري نبود ك شان در شوراي اقتصاد، مناسب نظرات نقطه

، دفتر نشر معارف »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .روز ايشان را معرفي كنم
 .1392انقالب، 

 با و دانست  و امور اجتماعيكار وزارت مهم وظايف از يكى را اى حرفه و فنى هاى آموزش به توجه آقاي هاشمي، - 2
هاى  بحمداللّه در سال«: گفت شود، مى متحمل كافى ي ماهر و فنينيرو اشتنند علت به كشور كه ضررهايى به اشاره

 فنى هاى آموزش پيشرفت اهميت بر تأكيد باايشان » .ها زحمات زيادى كشيده شده است اخير براى توسعه اين آموزش
 ،اطالعى قرارگيرد اگر ماده خام در اختيار فرد بى«: داشت اظهار صنايع كيفيت در آن تأثير و كشور در اى حرفه و

شود از كيفيت  ها، آنچه توليد مى  در عدم استفاده مناسب از ظرفيت،ها عالوه بر تلف شدن وقت و استهالك دستگاه
دست   محصول مناسب به،دست استادكار يا كارگر ماهرى سپرده شود دار نخواهد بود، اما اگر اين ماده بهخورخوبى بر

 الزم و ضرورى است و اينكه بسيارى از مراكز ، وجود آموزش،ا تا بازار مصرف از ابتد،در جريان توليد. آيد مى
  دانشگاه تأسيس برنامه .كنند، يكى از داليل اصلى آن عدم مهارت است اقتصادى از حداكثر ظرفيت خود استفاده نمى

ر با ارزش است و  كار آموزشى شما بسيا.محسوب مي شود ها آموزش اينگونه تقويت جهت در گامى ،كاربردى علمي
 ،محصول اين كار، در كشور تأثير سريعى دارد و عالوه بر آثارى كه در زندگى شخصى و خانوادگى كارآموز دارد

، دفتر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».در بهبود كيفيت كار نيز بسيار مؤثر است
 .1392نشر معارف انقالب، 
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و بـسيارى   تسهيالت بانكى حمل و نقل     ة دربار .كميته توسعه صادرات جلسه داشت    
درصـد  113 :شد صادرات امسال خوب اسـت     ر .هاى ديگر تصميم گرفتيم   از پشتيبانى 

 . ماه هشترشد در 
 از مــشكالت .خارجــه بلغارســتان آمــداموروزيــر ، ]آقــاي اســتويان گــانُف[عــصر 

هـا بـراى قطـع توليـد بـرق اتمـى           هاى سوختى و فشار غربـى     كشورش به خاطر مضيقه   
    بـا  . كننـد ى شـد بـا مـسلمانان خيلـى خـوبى مـى           مـدع  .گفت و از ما كمـك خواسـت       

هـاى   قـوى در جمهـورى     نراي گمـاردن سـف    ة دربار ،]وزير امور خارجه  [،  واليتى  دكتر
دير وقت  . شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت       .مسلمان نشين صحبت شد   

 .باريد برف مى. به خانه رسيدم
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 آقـاى   .آمـد   بـراى گـزارش كارهـا       و ترابـري   وزيـر راه  ،  ]آقاي محمـد سـعيدي كيـا      [
ــرف[ ــدين سيدش ــك] ال ــسينى مل ــد  ،ح ــيراز آم ــاى ش ــتاندار  . از علم ــدارى از اس  مق

دبيركـل  [،  رضـوى ]سيدمنـصور [آقـاى   .  بـد گفـت    ]كهكيلويـه و بويراحمـد    [=ياسوج
 .آمد  براى كارهاى ادارى،]يسازمان امور اداري و استخدام

 بـرگ خاتمـه خـدمت و آمـايش سـرزمينى در             .شوراى عالى ادارى جلـسه داشـت      
] غالمحـسين [يـسى و آقـاى      ير] سـيد ابـراهيم   [عصر آقـاى     . ناتمام ماند   كه دستور بود 
 آقـاى  .راجع به تعزيرات مـذاكره كردنـد  و  از دادگاه انقالب آمدند      ،]اژه اي [محسنى

 .اظهار نگرانى كرد يسيدر مورد تيره شدن روابط با سو  ونوربخش آمد]محسن[
ــاى  ــد]محمدحــسن[آق ــات .زورق آم ــر تبليغ ــراى تأســيس دفت ــت[ ب ــاد]دول   در نه

 . آمـد  ]شهردار تهـران  [،  كرباسچى]غالمحسين[آقاى  .  صحبت شد  ]جمهوري  رياست[
گزارش كار شهردارى تهران را داد و براى گـرفتن عـوارض و اجـازه دريافـت حـق                    

 . آمـد  ]دبيـر شـوراي عـالي امنيـت ملـي         [،  روحـانى ]حسن[دكتر   .تمداد كرد تراكم اس 
 .  نظراتى داد]598[ تكميل تبادل اسرا با عراق و پيگيرى قطعنامهةدربار

 اسـامى كانديـداهاى تهـران       .شوراى مركزى جامعه روحانيت مبـارز جلـسه داشـت         
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 رسـمى   ردهمچنـين در مـو    و  مبـارز    راجع به مذاكره با مجمع روحانيون        .مشخص شد 
سـاعت ده  . شـام خـورديم و بـه خانـه آمـدم          .بحث شد  ]روحانيت مبارز [كردن جامعه 

 .شب به خانه رسيدمونيم 
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 هيـأت دولـت در آنجـا        . به مهمانسراى جديد سـعدآباد رفـتم       ساعت هشت و نيم صبح     

آنجــا تــشكيل امــروز  جلــسه را ، وزرا]پزشــكي[ پآ بــه خــاطر چــك.جلــسه داشــت
 ؛ ايـن امـر  ل مربوط به رفتن كارگران ايرانى به ژاپن مذاكره شد   يدر مورد مسا  .ايمداده

 . است ايجاد كرده رامشكالتى
.  كارهـا را انجـام دادم   سـاعت يـازده و نـيم      تـا   .  به دفترم رفتم   ساعت ده ونيم   

 براى نحوه شركت در كنفرانس      .يست جلسه داشت  محيط ز حفاظت از   شوراى عالى   
سـازى   بـراى پـاك   همچنـين    و   ]كنفـرانس زمـين   [=زيست در برزيـل    المللى محيط بين

در دفتـرم كارهـا را      پنج بعـد از ظهـر،       تا ساعت    .گيرى شد تصميم هواى آلوده تهران  
 . انجام دادم و مغرب به خانه آمدم
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خـاطرات  نيـز    منظومـه شمـسى و       ةيك جـزوه دربـار    .  كار زيادى نبود   .در خانه بودم   
 . كردممطالعهرا  ها و گزارش١ابتهاج] ابوالحسن[

عـصر محـسن هاشـميان و عبـاس         . فـائزه و فـاطى ناهـار آمدنـد        . عفت تـب داشـت    
                                                 

 تا 1332وي در فاصله سال هاي . بوددر ايران گذار سازمان برنامه و بودجه  ، پايه)1377-1278(بتهاج  ابوالحسن ا- 1
وي .  به مدت هفت سال مديرعامل بانك ملي ايران بود1320همچنين از سال .  مديرعامل سازمان برنامه بود1337

 به خارج از د از پيروزي انقالب اسالمي،هاج بعابت. مدتي را به علت مخالفت با محمدرضا شاه پهلوي، زنداني شد
 توسط انتشارات علمي در ،»خاطرات ابولحسن ابتهاج«كتاب .  در لندن درگذشت1377كشور مهاجرت كرد و در سال 

 . صفحه منتشر شده است900



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

517 

بنـدى  ه و عملكرد كارخانه بسته     وضع صدور پست   ةفرحبخش آمدند و توضيحى دربار    
 .پسته در آلمان دادند و از روند اوضاع اقتصادى كشور اظهار رضايت نمودند

 كامپيوترى كردن   ة دربار . آمد ]هاشمي، مديرعامل دفتر نشر معارف انقالب     [محسن
 از مـشكالت صـادر      همچنـين . خاطرات و آثار مـن توضـيحاتى داد و مـشورت كـرد            

  در  ، از سـختگيرى در بنـادر      . كـاظم هاشـميان آمـد      .گفـت كنندگان به شوروى سابق     
 . شاكى بود،هاى ماهيگيرى به صورت ارزى گرفتن هزينه از كشتيارتباط با 

 بـا حكومـت اسـالمى كـه         ، مخالفت احزاب سوسياليست و ليبرال الجزاير      ،در اخبار 
 .  قابل توجه است،وجود آيد هزودى براثر انتخابات اخير ب هممكن است ب
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 و  ى صبحانه خوردم  يتنها. كسالت عفت ادامه داشت   .  است ديشب برف خوبى باريده   
 .براى عفت شير گرم كردم

وزيـر معـادن و     [،  محلوجى]حسين[آقاى  .  به دفترم رسيدم   اعت هشت و نيم صبح    س
. عامل فـوالد مباركـه آمدنـد      ذوب فوالد اصفهان و مـدير     نه  عامل كارخا  مدير ،]فلزات

 گويـا طرحـى كـه       ؛اجازه خواسـتند   ،براى انعقاد قرارداد توسعه فوالد اصفهان با ايتاليا       
اكنـون   براى بـصره اجـرا كننـد و          ، قبل از تجاوز عراق به كويت      ،قرار بوده ها    ايتاليايي

هـاى  اجع به فوالد مباركـه و هزينـه        ر . بدهند ما  هخواهند با بهاى كمتر ب     مى ،فسخ شده 
 .نياز به توضيح دارد نظرم خيلى زياد است و ه ب؛ارزى آن مذاكره شد

 .كننـد  ند و در كانـادا كـار مـى         هـستن   هر دو پزشـك    ؛برادرش آمدند  دكتر ملكى و  
ابـزار  اسـتفاده از    از ضـرورت     .شـود گفتند در ايران از داروهاى مـدرن اسـتفاده نمـى          

هـاى موجـود در خـارج       روهاى مدرن و تخـصص بـاالى ايرانـى        پيشرفته پزشكى و دا   
در دانشگاه كانادا ادامـه       با بورس دولتى   ، برادرش تقاضا دارد كه كمك كنيم      .گفتند

 .تحصيل بدهد
 براى امور جارى كشور و تأسـيس        ]معاون اول رييس جمهور   [،  حبيبى]حسن[دكتر  

 ]مركـزي   ريـيس بانـك    [،عادلى]محمدحسين[ دكتر   .در نهاد آمد  اطالع رساني   واحد  
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 در مـورد    . گزارشى از وضع ارز و ريال داد و برنامـه كنتـرل نقـدينگى را گفـت                 .آمد
نـشين شـوروى     هاى مـسلمان  هاى اقتصادى و تجارى با جمهورى     همكارياز  پشتيبانى  

 . سابق صحبت شد
 ة دربـار  .جلـسه داشـت   ملـي   شـوراى عـالى امنيـت       .  كار كردم  ششعصر تا ساعت    

بـا   بعـد از جلـسه   ١.يس صـحبت شـد  يهاى فرانسه و سو   در مقابل شيطنت  مقابله به مثل    
 مذاكره   افغانستان ة دربار ،]وزير اطالعات [ و فالحيان  ]وزير امورخارجه [،  دكتر واليتى 

 . كرديم
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 به ساعت هشت و نيم. او و خودم آماده كردم صبحانه را براى .عفت هنوز تب داشت  
سـيد  [ آقـاى    .سـمينار تحـول ادارى آمدنـد      از   سـاعت نُـه و نـيم صـبح        . دفترم رسـيدم  

 گزارش داد و مـن      ]دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور      [،  رضوى] منصور
 ٢.صحبت كردم

                                                 
 با قتل را در ارتباط» ضياء سرحدي«به نام  كارمند سفارت ايران، ، پليس سوييس يك 1370 دي 2 در روز دوشنبه - 1

سفارت ايران در سوييس به اين دستگيري اعتراض كرد و وي را عضو سفارت و داراي . شاهپور بختيار دستگير كرد
اما وزارت امور خارجه سوييس اعالم كرد كه فرد دستگير شده با ويزاي توريستي وارد . دانستمصونيت ديپلماتيك 

 كامل كنوانسيون وين در مورد مصونيت ديپلماتيك انجام آن كشور شده و ديپلمات نيست و بازداشت او با رعايت
 . دولت فرانسه ار سوييس خواست، فرد دستگير شده براي بازجويي به آن كشور مسترد شود.گرفته است

: داشت اظهار ،ادارى وپاگير دست مقررات و ديزوا حذف ضرورت بر تأكيد ضمن ،سمينار اين در آقاي هاشمي - 2
 ، در دوره سازندگى موفق خواهيم بود و سرعت اصالحات، ادارى و ادارات كشور اصالح شودهاى چنانچه دستگاه«

 موجب ،ادارى نظام تحول سمينار اينكه  به نسبت اميدوارى اظهار با ايشان» .تأثير مستقيمى در سرعت سازندگى دارد
 بهبود و بخشيدن سرعت را اصالحات اين از هدف شود، كشور ادارى امور اصالح جهت در ترى مناسب حركت
ندى كار و عدم كيفيت  عوامل كُ،ها با كمك تجربه  مديران دستگاه«: گفت و دانست وكشور مردم امور و كار كيفيت

توانند در اين راه نقش مهمى ايفا كنند و شوراى عالى ادارى را در رفع اين مشكالت يارى  شناسند و مى بازدهى را مى
 بر ،ها و به تناسب نيازهاى مقطعى  وجود قوانين زايدى است كه از گذشته،ده در اين راههاى عم ىييكى از نارسا .دهند

مسئوالن اجرايى  .آفرين و غيرالزم است شكل م اما امروز،هاى ادارى حاكم شده كه شايد در آن زمان الزم بود دستگاه
  اصالح آنها اقدام كنند و يا موارد نسبت به،بايد دردها، مشكالت و زوايد ادارى را بشناسند و در حد اختيارات
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 بـه    گـزارش سـفر    .پزشكى قـانونى آمـد    سازمان  يس  ي ر ،توفيقى] حسن[آقاى دكتر   
 ؛ را داد  ]وزير اسـبق نفـت    [،  تندگويان]مجيد[عراق براى بررسى و تحويل جسد شهيد        

 تندگويان است و به ظن قوى       شهيدمسلم شده كه جسد     . جالب است نحوه تشخيص،   
 . استبا مرگ طبيعى نمرده و به احتمال قوى با شكنجه شهيد شده

واسـت بـه خـاطر      خ مـى  .آمـد اسـالمي   ارشاد  فرهنگ و    وزير   ،خاتمى]محمد[آقاى  
 ،كنـد  له تهاجم فرهنگى از سوى رهبرى احساس مـى        اى كه از ناحيه طرح مس     يفشارها

 . كار كند و تحمل نمايد،ش دادم و گفتم بماندا دلداري؛ استعفا بدهد
گـزارش سـفر بـه      .  آمـد  ]جمهور  مشاور سياسي رييس  [،  موسوى]ميرحسين[مهندس  
تـوانيم بـا    كند مـى   ما است و فكر مى      معتقد است هند خواستار همكارى با      .هند را داد  

اجــازه . تــشكيل دهــيمرا اى  مجموعــه،هنــد و پاكــستان و بعــضى همــسايگان ديگــر 
 .انجام دهد  بعضى كارهاى شخصى را در وقت غير ادارى،خواست در محل كارش

.  گزارش سفر به آذربايجان شـوروى سـابق را داد          .واعظى آمد ]محمود[عصر آقاى   
 پيـشنهاد   ؛ آموزش نظامى و توسعه همكارى نفتى و گـاز هـستند           ،آنها خواستار اسلحه  

  .گاز به اوكراين هم بدهيمكه اند داده
 بـراى فـروش   ،هاى مشمول بنـد ب   سهام كارخانه  ة دربار .دولت جلسه داشت  هيات  
 . راضـى هـستند    ]به شـهر قـم     [ از سفرشان  .بودمرهبري  شب مهمان   . گيرى شد  تصميم
هـاى  رچم آمريكـا كـه در ميـدان       لوگيري از اهانت به پـ      و ج   روابط آذربايجان  ةدربار
 امـوال شـاه در آمريكـا و         ةاطالعات دربـار  ] وزارت[ گزارش   ،شودزده مى  آتش ،رژه

ــا  ــراى شناس ــدامات ب ــاياق ــات و ،ى و اســترداد آنه ــه  انتخاب مجمــع روحانيــت و جامع
 . مذاكره كرديم چند موضوع ديگركيش و مبارز،روحانيون

 كـه بـه     ند و خواسـت   نـد اخوان مرعشى تلفـن كرد    . عفت بهتر بود   حال   .به خانه آمدم  
                                                                                                                   

ادارات در جديد ىهاتكنولوژ و ابزارها از استفادههمچنين امروز . شوراى عالى ادارى پيشنهاد كنند  اصالح را به 
 آقاى» .كار گرفته شود ه اكنون بايد تكنولوژى و بخصوص كامپيوتر در امور اجرايى و ادارى كشور ب.ضرورت دارد

 سرعت و بهبود موجب را كه خصوصى بخش و مردم  به كارها واگذارى لزوم ،سخنانش از يگرىد قسمت در هاشمى
 كتاب ←كنيد  رجوع  .داد قرار تأكيد و توجه مورد ،شود مى مردم حال رفاه نهايت درو  كمتر بودجه صرف عمل،

 .1392معارف انقالب، ، دفتر نشر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«
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 ]موضوع مخالفت مردم بردسير بـا انتقـال آب آن شـهر بـه رفـسنجان               [= بردسيرله  أمس
 . برسم
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 . آمدنـد ]رحماني، نماينـده تاكـستان   [ و قهرمان]نماينده زنجان[،  بيات] اسداهللا[آقايان  
نماينـدگان تبريـز     .از استاندار زنجـان شـكايت داشـتند وخواسـتار تعـويض او بودنـد              

خواستار تعويض اسـتاندار و امـام جمعـه و مخـالف بـا جـدا شـدن اردبيـل از                     . آمدند
 . بودند]آذربايجان شرقي[استان

 گـزارش دادنـد و      .پزشكى شهيد بهشتى آمدنـد    علوم  يسه دانشگاه   يهيأت ر اعضاي  
 گـزارش   .جمعى از ستاد پشتيبانى جبهه مازندران آمدند       .براى توسعه استمداد نمودند   

 . باقيمانده وجوه سابق را آوردند،خدمات براى جبهه را دادند و پانزده ميليون ريال
  فاطى هـم بـراى ناهـار       . آمد ]جمهوري  ويژه رياست [ظهر محسن براى امور بازرسى    

 قيمت كاغذ در دستور بـود كـه ناتمـام           تعيين. تصاد جلسه داشت  عصر شوراى اق   .آمد
 .ماند
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سـمينار اقتـصادى   .  فرمانـدهان سـپاه آمدنـد   . به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح    
 چـون   يهـاى مهمـ    طـرح  .نـد ردا شركت بيشتر سپاه در بازسازى كشور     موضوع  براى  

آقـاى  . كننـد آهـن سـرخس ـ مـشهد را اجـرا مـى       اتوبان تهران ـ ساوه، سد كرخه، راه 
شان كـردم و      صحبت كرد و من تشويق     ]فرمانده كل سپاه پاسداران   [،  ىيرضا]محسن[

 مبـارزه بـا ضـدانقالب تقـدير نمـودم و گفـتم امـروز بـا                  از خدمات آنها در جنـگ و      
آالت و نيروهـاي فـراوان       راني و كمبود پيمانكار و وجود ماشين      هاي عم فراواني طرح 

 . استفاده از آنها ضرورت دارد،مهندسي در نيروهاي مسلح
رييس مركـز مطالعـات اسـتراتژيك رياسـت      [،  هاينىيموسوى خو ]سيدمحمد[آقاى  
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 معاون انديشه اسالمى مركز مطالعات اسـتراتژيك        ،كديور]محسن[ و آقاى  ]جمهوري
همكاران خود در و ل اسالمى ي كديور طرح خود را براى تحقيق در مسا        آقاى. آمدند

 . تذكراتى دادم؛قم توضيح داد
يس بانـك   يـ  ر  بودجه، يس سازمان برنامه و   ي ر ،ىيداراامور اقتصادي و     ، نيرو نرايوز

 . مذاكره شد  چهار و كارون    سهراجع به دو سد مهم كارون       . مركزى و معاونان آمدند   
ى يتصميم نها. شود استفاده مى١دهد و از فاينانس وام مى ،و ارز ال  ريژاپن براى تأمين    
 .شودزودى قرارداد منعقد  هاتخاذ شد كه ب

 . آمـد  ]ريـيس دفتـر رهبـر معظـم انقـالب         [،  محمدى گلپايگـانى  ]غالمحسين[ آقاى  
شـاهين و تهيـه هواپيمـاى مناسـب بـراى سـفرهاى دور              ]هواپيمـاي [راجع بـه اورهـال      

 انـد  موسوى اردبيلى سكته مغزى خفيفى كرده    اهللا  يتخبر دادند آ   .ى داشت ياهپيشنهاد
 عيـادت  به] جمهور معاون رييس[، منافى]هادي[ گفتم دكتر    .اندو در بيمارستان بسترى   

 . برود
بـه   ،]سـازمان بـين المللـي هوانـوردي        [=٢دبيركل ايكائو ،  ]آقاي اسد كوتايته  [عصر  

.  فقـه جعفـرى پاكـستان آمدنـد    فاذنيسه تحريك   يرهيات   سپس اعضاى    .مالقات آمد 
در ايـران   .  گزارش كار دادنـد    ، بروجردى ]عالءالدين [قوى و آقاى  نساجد  سيد  آقاى  

 .  حزبى تأسيس كننداست قرار ؛اندسمينار غير رسمى داشته
 لبنـان   يانيس مجلـس اعـالى شـيع      يـ  نايب ر  ،الدينشمس] شيخ محمد مهدي  [آقاى  

هـاى خـود را داد و بـه نحـوى مواضـع قبلـى               مه گزارش وضع لبنان و شيعه و برنا       .آمد
 . در دفترم كار كردم و به خانه آمدمشب  هشتتا ساعت  .كردرا اصالح خود 

 
 

                                                 
و همچنين ) سرمايه اي(انس به تامين منابع مالي مورد نياز اجراي پروژه ها و خريد تجهيزات طرح هاي توليدي فاين- 1

 وفق قراردادهاي مالي منعقده با ، با استفاده از تسهيالت اعتباري خارجي ميان مدت،خدمات فني و مهندسي پروژه ها
 .اعتباردهندگان خارجي گفته مي شود

المللي  ، هماهنگ سازي استانداردهاي بينماموريت ايكائو.  تخصصي سازمان ملل متحد است يك نهاد، ايكائو- 2
 .پروازي و مديريت خطوط هوايي در سطح جهان است
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از آقايـان كوركمـ   [. باريـد  ديروز هم تا ظهـر در تهـران مـى          .ديشب برف خوبى باريد   
 چكـسلواكى و سـنگال بـراى        ، تركيـه  نرايسف،  ]حاكتانير، جيبري اسوالت و عمر ديابه     

 .شان صحبت كردم ل مخصوصي به تناسب مسا، با هر يك.تقديم استوارنامه آمدند
زبـان و   قـبالً در تهـران   ؛ او زبان فارسى ايراد كـرد هرا ب خود  فير چكسلواكى نطق    س

انـد    تـاكنون نتوانـسته    ،ز حـذف ماركسيـسم    گفـت بعـد ا    . فارسى خوانده است  ادبيات  
حدود سى درصد   هنوز  فت كرده و     اُ پانزده درصد شان را حل كنند و توليد        مشكالت

رسـد ايـن     بـه نظـر مـى      ؛كننـد   از حزب كمونيـست اسـت و آنهـا كارشـكنى مـى             ،آرا
 وجـود   ،انـد مشكالت در همه كشورهاى كمونيستى كه اخيراً از ماركسيسم آزاد شده          

 هـر جـا اسـتفاده كننـد و     در از ايـن مـشكالت   ،هـا عى است كه كمونيـست دارد و طبي  
 افكـار عمـومى را      ،رفتـه   اوضاع مسلط شـوند و رفتـه       ى جديد بر  هانگذارند حكومت 

طمـع  ها هم كه اهل گذشت و كمك بى       غربى.  دلسرد نمايند  ،نسبت به نظامات جديد   
 . كمك مؤثرى نخواهند كرد،نيستند
.  آمـد  ]رييس مجلس اعـالي انقـالب اسـالمي عـراق         [،   سيد محمد باقر حكيم    يآقا

 نـوع حكومـت جانـشين    بـر  ، در آنجا معارضـان عراقـى  .گزارش سفر به سوريه را داد  
ردهـا و   انـد و حـدود يـك سـوم اعـضا را بـه شـيعه و بقيـه را بـه كُ                      صدام توافق كرده  

مـذاكره   براى جلب موافقـت آنهـا        ، بناست با عربستان سعودى    .اندداده... گراها و ملى
اند و شايد به اين     كردهتاكنون آنها مثل آمريكا روى كودتاى نظامى حساب مى        . شود

ى براى وصول بـه     يدر مورد تاكتيك اجرا   . نتيجه رسيده باشند كه آن راه عملى نيست       
 .هدف هم اظهاراتى داشت و كمك مالى خواست

يــد لو گــزارش وضــع ت. آمــد]وزيــر صــنايع ســنگين[، نژادحــسينيان]هــادي[ آقــاى 
آقاي غالمرضا  [. شوند توليد مى  ، با ارز رقابتى يا شناور     . راضى است  ؛خودروها را داد  

هاى خوبى با آذربايجان     توافق ؛گزارش سفر به باكو را داد     و  وزير نفت آمد    ،  ]آقازاده
 فعـالً از    ؛خواهند گـاز و نفـت را از ايـران بخرنـد           ها مى نىياوكرا. اندو اوكراين داشته  

 بـا   ،هاى اختالفات  در اثر زمينه   ،در آينده كه  دهند   چون احتمال مى   د و نگير مى روسيه
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هـا بـه     ييگويا آمريكا .  هستند ]جايگزين [=  دنبال آلترناتيو  ،شوروى مشكل پيدا كنند   
 ولـى بـا پيـشنهاد       ،اند كه گـاز را از قطـر بـه آنجـا لولـه كـشى كننـد                 آنها پيشنهاد داده  

  .اند ايران را ترجيح داده،آذربايجان
ــه ، در ســال آينــده،در مرحلــه اولقــرار اســت   ميليــارد متــر مكعــب گــاز را كــه  نُ

 آذربايجان از مـا     ، به اوكراين بدهند و به جاى آن       ،گرفتهآذربايجان از تركمنستان مى   
 ميليـون تـن     45 ميليـارد متـر گـاز و         75 براى انتقال    ،كشى تا در سه مرحله لوله     ،بگيرد

 خيلـى مهـم و مفيـد اسـت و     ، عملى شـود ها پيشنهاد اگر اين . نفت در سال آماده شود    
  .است كه اقدام شودمنطقي 

شب جامعه روحانيـت مبـارز در دفتـرم         . دولت شركت نكردم  هيات  عصر در جلسه    
 بـراى   ،فالحيـان ]علي[آقاى  . گيرى شد انتخابات تهران تصميم   در مورد    .جلسه داشت 

كارهـا را انجـام      تا دير وقـت   . شب در دفترم ماندم   .  گزارش داد   و امور اطالعات آمد  
ــحنه   . دادم ــي ان ان، ص ــوني س ــبكه تلويزي ــروز ش ــدن  ام ــوش ش ــرج[ بيه ــوش]ج  ،ب
 ؛همانى در توكيو را نـشان داد كـه جالـب بـود            ي جلسه م   يك جمهور آمريكا در   يسير

 .  استگفتند كه خطر رفع شده
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. آمـد انتـصاري    ]يعقـوب  [آقـاى .  كـار كـردم    ساعت هشت و نيم    تا    صبح بعد از نماز  

ــا همكــارى    طــراح و مبتكــر ســاخت هواپيماهــاى كوچــك كمپوزيــت اســت كــه ب
مدعى است تا چنـد مـاه ديگـر پـرواز خواهـد             . سازد مى ]نيروي هوايي ارتش  [=نهاجا

ــى  ــرد و م ــسازند   ك ــان ب ــه خودش ــيم ك ــد كمــك كن قــت اصــولى و ارز   مواف؛خواه
 .خواهند مى

سـرهنگ   [پيـام آقـاى   .  فرمانـدهى ليبـى آمـد      ي عضو شـورا   ،آقاى مصطفى خروبى  
 از آمريكـا و     ؛ يـك سـاعت حـرف زد       ،مطابق سران ديگر ليبى   .  قذافى را آورد   ]معمر

انگلــيس و فرانــسه بــه خــاطر اتهــام اســقاط هواپيماهــاى مــسافرى آمريكــا و فرانــسه   
 ]سـازمان ملـل   [ شوراى امنيـت   ]قطعنامه [جلوگيرى از تصويب  اند و از ما براى      ترسيده
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خطـر  وجـود    گويـاى    ، اطالعات مختلف  .حق هم دارند  ؛  خواهندكمك مى  عليه ليبى 
 .در مورد الجزاير و سودان گفت كه فرعى بودهم  مطالب ديگرى البته. جدى است

  و شهرسـازي   مشكالت وزارت مسكن  . جلسه داشت نظام  مجمع تشخيص مصلحت    
خبرگـان جلـسه    مجلـس   يـسه   ي هيـأت ر   ي اعـضا  بـا ظهر  . تور بود كه ناتمام ماند    در دس 
خبرگـان در قـم و      مجلـس    اجالسيه آينـده خبرگـان و سـاخت مركـز            ةدربار. داشتيم

 .بحث شدهاى مسلمان نشين شوروى  شرايط جديد در جمهورىةمذاكره دربار
  راه بـه باشـگاه نهـاد   در. و به خانـه آمـدم   كارها را انجام دادمچهار و نيم     تا ساعت   

 . رفتيم و مقدارى در استخر باشگاه شنا كردمرياست جمهوري
   

 1992  ژانويه 10                             1412  رجب 4      |   دى 20 جمعه
  

بـراى   .هـا را آوردنـد      گـزارش  .كـردم ها مطالعـه مـى    پيش از ظهر در خانه براى خطبه      
عـصر و شـب بـا    . هـا همـه جمـع بودنـد     ظهر بچـه    ١.رفتمجمعه به دانشگاه تهران      اقامه

                                                 
در اين خطبه، آقاي هاشمي بر . دنبال شد» نظم«با موضوع » اسالم برنامه زندگي«در خطبه اول، ادامه بحث  - 1

در خطبه دوم، تحليلي در خصوص اهميت قيام مردم . اني عقيدتي آن را بيان كردضرورت نظم در امور تاكيد كرد و مب
، به نمازگزاران ارايه شد و در خصوص اهميت سفر رهبر معظم انقالب به شهر مقدس قم و 1356ماه  قم در نوزده دي

توجه به بيماران ايشان در ادامه خطبه، با ذكر ضرورت . اي، مطالبي بيان گرديد اهللا خامنه شخصيت حضرت آيت
همچنين در پايان خطبه دوم، تحليلي در مورد شرايط منطقه اي و . كليوي، از مردم خواست به اين بيماران كمك كنند

در محيط هاي انقالبي، معموالً بي توجهي به «: در بخشي از خطبه اول آمده است. موضوع صلح خاورميانه ارايه شد
واليت يك مقوله . ان مي دهد، در صورتي كه اين درست ضداسالمي استمديريت، يك نوع روحيه انقالبي را نش

يگاهي را به دست حق جا وسيعي است؛ از ولي فقيه شروع مي شود و تمام كساني كه در نظام حق اسالمي، به
زلش اگر ناصالح است، بايد ع. اي از واليت را دارند و اگر فرد صالح است، بايد از او اطاعت كرد اند، رشحه آورده
اين معنا ندارد، اگر كسي مدير باشد و كساني كه با او كار مي كنند، خيال كنند برخورد با او هم يك نوع كار . كرد

مثبت و انقالبي است؛ بله انتقاد بايد باشد و مديراني كه اشكاالتي دارند، خيلي صريح و روشن با آنها برخورد شود، اما 
، هم ضداسالمي و هم ضد انقالبي است و روشي است كه خداوند و كارشكني و چوب الي چرخ مديريت گذاشتن

هيچ وقت نبايد فكر كنند، . هاي اسالمي در ادارات، بايد نمونة نظم باشند انجمن. طور چيزي را نمي پسندد قرآن، اين
 اندتو بدون نظم و انضباط، جامعه نمي. تضعيف مديريت يك حسن است؛ بلكه مي تواند ضد مصلحت عمومي باشد
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 .تلويزيون مشغول بودمهاي  برنامه
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ل ايرلنـد و    ي راجـع بـه مـسا      .اطالعـات آمـد   ]وزارت[پورمحمـدى از    ]مـصطفي [آقاى   

ــستان ــافق وك.ك. پ،انگل ــه، من ــارات، آذربايجــان شــوروى ســابق و   تركي ين در ام
 .انتخابات رفسنجان مطالبى داشت

 براى امـور بازسـازى و طـرح         ،]جمهور  معاون اجرايي رييس    ]  ،ميرزاده]حميد[آقاى  
سفرش به اسـتراليا    گزارش   .ل ارزى و اعتبارات سال آينده آمد      يعمرانى بوشهر و مسا   

 ،دكتـر هاشـمى گلپايگـانى     . گفت شسفر آينده من به جنوب و كي      در مورد   و  را داد   
 .آمد براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى

عـادلى بـراى    ]محمدحـسين [زنجـانى و    ]مسعود روغني [نوربخش و   ]محسن[ آقايان  
 كيفيت تأمين نيازهاى ريالى و در مورد. ل ارزى و ريالى سه ماه آخر سال آمدند        يمسا

سرشـب  . كارهـا را انجـام دادم  تـا سرشـب    .گيرى شـد ها تصميمىيارزى و صرفه جو  
 بـه چنـد اسـتان       ، ناشـناس   به صـورت    با ماشين و   ؛ دو هفته در سفر بوده     .احمدآقا آمد 

  .اندمركزى و جنوبى رفته
 هيرمنـد و آينـده      ، آوارگان ،ل افغانستان ي مسا .شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت     

 . خورديمبا عفت و ياسر شام. به خانه آمدمشب .  در دستور بودافغانستان
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 در  ،ىيجمهور الجزايـر و انحـالل مجلـس و اعـالن وضـع اسـتثنا               يسيخبر استعفاى ر   

كند كـه ظـاهراً بـه منظـور جلـوگيرى از پيـروزى جبهـه نجـات                  اخبار جلب توجه مى   
                                                                                                                   

كتاب ←كنيد  رجوع ».رود مسير درستي حركت كند و مصالح مردم تثبيت نمي شود، بلكه از بين مي در 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي نمازجمعه  رفسنجاني، خطبه هاشمي«
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سيد كه اعالن توقـف انتخابـات شـده كـه           ر خبر   ديشب.  است  صورت گرفته  ياسالم
 يـك   ،براى مدعيان دموكراسـى   . ستا آينده الجزاير نگران كننده      ؛شدحدث زده مى  
 سند محكمى  براى بغض آنها نسبت به اسـالم و            ، سكوت ناظران غربى   .افتضاح است 

 ١.است ترس آنها از مسلمانان
، كـازرونى ] الـدين   سـراج [آقاى مهنـدس    . به دفترم رسيدم  ساعت هشت و نيم صبح      

ل مربـوط بـه     يهـاى مـسكن و مـسا       گزارش شـاخص   . آمد ]وزير مسكن و شهرسازي   [
 قيمت جديـد زمـين نظـر        ةهاى مشهد و قم را داد و دربار        اصالح ساختار اطراف حرم   

 .خواست
هاشـميان از حـاكم    [له عـزل آشـيخ محمـد      ا درباره مس  .آقاى فالح دادستان يزد آمد    

ر بـه   يقانونى بوده و لزوم اجراى طـرح انتقـال آب از بردسـ             كه غير    ]]شرعي رفسنجان 
 صـرف نظـر از   پيشنهاد. رفسنجان و مبارزه با مواد مخدر و انتخابات زرند صحبت شد      

 .مبارزه با مواد مخدر را داد كه زود پس گرفت

                                                 
مي شد كه تا  رهبري ،»عباس مدني«گرايش اول توسط .  دو گرايش عمده وجود داشت، در جبهه نجات اسالمي- 1

ي تعلق ر كه طرفدار بيشتري داشت، به افكار سلفي سنّگرايش ديگاما . حدودي متاثر از انقالب اسالمي ايران بود
داشت و نظام دموكراسي را كامالً در تضاد با حكومت اسالمي قلمداد مي كرد و ترس و واهمه سياستمداران 

 از مفهوم دموكراسي حمايت ، و مبارز استقالل طلب سابقاستاد دانشگاه، عباس مدني.  از اين دسته بود، بيشترالجزايري
 ضامن و نگهدارنده غناي فرهنگي است و تنوع الزمه ،پلوراليسم«: او مي گفت. كرد و تكثرگرايي را مي پذيرفت مي

استنباط ما اين است . كنيم  ما مذهب را انحصاري نمي.اسالم نيستيمما مسلمان هستيم، اما خود . توسعه و پيشرفت است
هاي  سخنراني ، نماينده گرايش دوم بود كه در»بلهادي  علي«اما » .كه دموكراسي يعني پلوراليسم، انتخاب و آزادي

 زنگ هشدار را براي اسالم ستيزها ،ر مورد زناند محافظه كارانعقايد اعالم و  دموكراسيبا رد قاطعانه و كامل  ،خود
چيزي به نام دموكراسي وجود ندارد؛ مردم «:  يك سخنراني گفتدر  1989بلهادي در فوريه سال  . به صدا درآورد

اگر مردم بر ضد . نماياند  قدرت خود را به ما مي،است كه از طريق قرآن   اهللا،منبع قدرت نيستند، بلكه تنها منبع قدرت
ين صورت، الزم و ضروري است كه در ا. اند شده توهين به مقدساتوانين خداوند راي بدهند، مرتكب كفر و ق

خواهند سلطه و قدرت خود را جانشين سطله و قدرت  ون را با استناد به اين دليل متقن كه آنها ميدينان و اليومن بي
 از اسالم، باعث شد فرصت قدرت يافتن اسالم گرايان در نادرست قرائتچنين . »خداوند بكنند، به هالكت رساند

 گروه هاي سلفي تكفيري فعاليت  دراين گروه در سال هاي اخير به القاعده نزديك شده و. الجزاير از دست برود
 . كند مي
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 ]معاون عمراني وزير كشور   [،  زرگر]رسول  [  و   ]وزير كشور [،  نورى]عبداهللا[آقايان  
 به تصويب عوارض براى تراكم حق تشرف واحـدهاى بـزرگ بـيش از              راجع .آمدند

بارهـا و    التفاوت قيمت وانت    پرداخت مابه  همچنين براي .  استمداد كردند  مربع متر 600
 . ها كمك خواستند نشانى شهردارى آتش

له خريـد   امـس .  داشـت   در حـضور مـن جلـسه       ،]تهـران [متـرو عمومي شركت   مجمع  
 فنـى بـراى انتخـاب        گـزارش  ، قرار شد ظرف يك ماه     .هاى مترو در دستور بود    واگن

 هـاى چـين   رسـد قيمـت    به نظر مى   ؛ يا چينى و يا شوروى كامل شود       يغربكشورهاي  
 . صحبت شدنيازهاى ارزى و ريالى متروو ل ي مسا در مورد.ارجح است

له ادغـام   امـس همچنـين   ل الجزاير و    يمسا. دولت شركت كردم  هيات  عصر در جلسه    
 ةدربـار . اى بـودم  خامنهاهللا  يتهمان آ يشب م . نعتى مورد مذاكره بود   هاى ص  خانهوزارت

ل الجزاير مذاكره   يهرزگوين و مسا  و  ها، تركيه، بوسنى    همكارى با اوكراين، ايرلندى   
 . دچار آنفوالنزا بودند و تب داشتندايشان  ؛گيرى شدو تصميم

 
 1992  ژانويه 13                          1412  رجب 7      |   دى 23 دوشنبه 
 

، ]آقاي آتاتاسـيوس چالـداريس    [ نُه صبح،  ساعت   . به دفترم رسيدم   هشت صبح  ساعت
 در مـورد تركيـه      . اوضاع بالكان بـود    ةمذاكرات بيشتر دربار   .مجلس يونان آمد    يسير

 از مــستقل شــدن .كردنــدطلبــى آنهــا را گوشــزد مــى خطــر توســعه؛حــساسيت دارنــد
از  چون ايـن اسـم       ،ندا  ند و با اسم آن مخالف     ا  ى نگران جمهورى مقدونيه از يوگسالو   

 ؛آنها را دارنـد    و ادعاى ارضى  هستند   نگران جذب مسلمانان يونان به آن        .يونان است 
 .بيشتر سئوال كردم تا صحبت

نماينـدگان فالورجـان و ايـالم     ،  ]آقايان مصطفي طاهري زاده و سيد محمد حايري       [
ــد ــار.آمدن ــار صــنايع فــوالد و ة اولــى درب خــانم .  نيازهــاى ايــالم گفــتةدومــى درب

ل فرهنگى و اخالقـى جامعـه گفـت و از تلويزيـون انتقـاد             يدباغ آمد و از مسا    ]مرضيه[
 .داشت

 از مواضـع ضـد دولتـى خـود و           . نماينده مـشهد آمـد     ،صالح آبادى ] قربانعلي[آقاى  
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 دوستانش عذرخواهى كرد و از حذف آنها اظهار نگرانى داشت و از دو بـار احـضار                
گفتم .  شكايت و تقاضاى كمك داشت     ،به دادستانى انقالب و اتهام اقدام عليه امنيت       

 ،شـان در سـه قـوه       با توجه بـه حـضور خـوب همفكـران          ، در اتخاذ مواضع   ،جناح آنها 
 .اشتباه كردند

ــر صــدري زاده و    [ ــي، دكت ــر دولت ــي، دكت ــر واليت ــر ملــك زاده، دكت ــان دكت آقاي
 توضـيحات و  .ندجـذام جلـسه داشـت   ارزه با بيماري    مبهيأت امناى   ، اعضاي   ]اعتماديان

با اينكه صـبحانه هـم       ؛به زحمت خوردم  را  به طورى كه ناهار     . اساليدها ناراحتم كرد  
 درمـانى و    ، رفـاهى  ،هـاى آموزشـى    تصميماتى در جهت تقويـت جنبـه       .نخورده بودم 

 . بيماريابى گرفتيم
 بـراى    و    آمـد  ]اتمديرمـسئول روزنامـه اطالعـ     [،  ىيدعـا ]سـيدمحمود [عصر آقـاى    

 تقويـت   ةدربـار . شوراى اقتصاد جلسه داشت   .  ارز خواست  ،تقويت چاپخانه اطالعات  
 . صنايع سيمان و باال بردن توليد سيمان مصوباتى داشتيم
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گيـر شـهردار سـابق تهـران و          بانـد رشـوه    گـزارش محاكمـه      .رازينى آمـد  ]علي[آقاى  
هاى زنـدانيان فقيـر   عمران محل دادگاه و رسيدگى به خانواده     براي  . ها را داد  مجازات

ــه ــرو پرداخــت دي ــشگاه  اعــضاي .اجــازه خواســت  محكومــان فقي هيــأت امنــاى دان
وزيـر  ، ]آقـاي عبـدالرحيم حمـدي   [.  كمـك خواسـتند   و انتفاعى مازندران آمدنـد   غير
 از آثار مثبت و مهم سفر من گفت و براى تأمين سوخت كمـك               .ان آمد ى سود يدارا

 .خواست
پيشرفت كار را گزارش دادند و براى رفع        . اى براى طرح نيشكر اهواز داشتيم     جلسه

 قـرار شـد بـه       ؛نـد ا  شناسـى راضـي    نتيجه مطالعات خاك  از   .مشكالت كمك خواستند  
 .ه شودها استفاد از لوله، به بعددوهاى درجه جاى كانال

 بـراى   . آمـد  ]دبيركل مجمـع جهـاني اهـل بيـت        [،  تسخيرى] محمدعلي[عصر آقاى   
 اوضـاع   ةدربار،  ]رهبر حزب جبهه اسالمي ملي سودان     [ ،ترابىالمذاكره با آقاى حسن     
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. هايى الزم را نمـودم  توصيه؛الجزاير و بررسى وضع و نيازهاى آنها عازم سودان است       
  براى بودجه تبليغات خـارجى  ،]جمهور  لملل رييس ا  مشاور بين [،  معيرى]عليرضا[آقاى  

 .  كردآمد و براى پذيرش سفارت مشورت
ل دانـشجويان خـارج   ي مـسا ة دربار.انقالب فرهنگى جلسه داشت عالي  شب شوراى   

اساسـنامه   .توانند اعزام شـوند   به آمريكا هم مى   دانشجويان   قبول شد كه     كرديم؛بحث  
 . اصالح شدزه يممهيأت و دانشگاه آزاد اسالمى در جهت تسهيل 
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 و هـاى طوفـان  دربـاره خرابـى   .آمـد  سفير جديـد بـنگالدش بـراى تقـديم اسـتوارنامه         
 بـراى گـزارش     ]وزيـر جهـاد سـازندگي     [،  فروزش]غالمرضا[آقاى   .بازسازى پرسيدم 

خـل و خـارج و طـرح مـشكالت در تقـسيم وظـايف بـا وزارت                  دا كارهاى جهـاد در   
 ]رييس دفتر مناطق محروم رياست جمهـوري      [،   بشارتى ]جليل [آقاى .آمد كشاورزى

 .آمد براى كارهاى مناطق محروم
هـاى سـابق شـوروى و       ل جمهـورى  ي بـراى مـسا    ،]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى 

،  سـتارى  ]منـصور  [تيمـسار  .آمـد  هاى اسالمى خارج از كشور    موارد كمك به جريان   
 و ]نيـروي هـوايي ارتـش   [= گزارشى از امور نهاجا    . آمد ]فرمانده نيروي هوايي ارتش   [

 صـادرات   جهـت صنايع در دست اجرا داد و براى استفاده از هواپيماهاى بارى نهاجـا              
،  گفتم و قـرار شـد بـه طـور مـنظم     ]نيروهاي مسلح [به ستاد مشترك  . انبوه صحبت شد  

 . گزارش پروازهاى امدادى به افغانستان را داد. داشته باشند747 پرواز هفته پنج هر
در مورد برقـرارى  قرار شد در صورت اصرار ژاپن . دولت جلسه داشتهيات  عصر  
در مورد طـرح ادغـام سـه وزارتخانـه صـنعتى در             همچنين مقرر شد     . بپذيريم ،رواديد
 . ير بيفتدم و بخواهيم كه به تأخي در حال حاضر مخالفت كن،مجلس

راجـع بـه سياسـت تبليغـاتى        و   آمد   ]رييس سازمان صدا و سيما    [،  شب اخوى محمد  
 ،]وزيـر اطالعـات   [،  فالحيان]علي[آقاى  .  نظرم را خواست   ،]مجلس چهارم  [انتخابات

 .آمد براى امور اطالعات خارجى
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 بـه مناسـبت    ،يان اسـالم  ي فـدا  ي سـازمان  اعـضا . كارها را انجام دادم   صبح   نُهتا ساعت    

آقـــاى  ١.صـــحبت كـــردم برايـــشان  ؛شـــان آمدنـــد ســـالگرد شـــهادت ســـران  
 بـراى امـور     ،  ]دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كـشور       [،  رضوى]سيدمنصور[

 .آمد جارى
 وضـع   ة دربـار  .اه انقالب آمد   قاضى شرع دادگ   ،]اژه اي [محسنى] غالمحسين[آقاى  
هـاى بعـضى از افـراد وزارت     ها و قضات و مواضـع بعـضى از آنهـا و تنـدروي      دادگاه

 .ى دادياه اطالعات گزارش
 با اتومبيل به محـل      ، براى استراحت  . كارها را انجام دادم    چهار و نيم  عصر تا ساعت    

عفـت و   . رسـيدند ها هـم     بعضى از بچه   ،مغرب رسيديم و تا آخر شب     . سد لتيان رفتيم  
 . قبل از من رسيده بودند، خواهرش،اقدس خانم

 
                                                 

 حكومت پيشتازان ياد داشتن نگه زنده موجب را صفوى نواب شهيد ياران حضور ،ديدار اين در آقاي هاشمي - 1
 حركت ،آنها در شرايط دشوارى.  حق زيادى بر تاريخ اسالم دارند،يان اسالميشهداى فدا«: گفت و دانست اسالمى

 و فداكارانه بزرگ، كارى ،اسالم يانيفدا مسلحانه مبارزه ابتكار .ند كه بسيار ارزشمند بودبزرگى را آغاز كرد
گيران   خرده،ها سال از آن زمان  اكنون پس از گذشت ده،يان اسالميخاطر تعبد فدا ه ب.بود حماسى و بخش الهام
اسالم و احكام    تابع بودن آنان به، اسالميانيهاى فدا گي يكى از ويژ .توانند نقطه ضعف قابل توجهى را مطرح كنند نمى
هايى از نهضت اسالم  زمانى كه نواب صفوى نداى اسالم را سر داد، ماركسيسم در اوج قدرت بود و تنها جرقه .است

، الجزاير تحوالتدر امروز  . اما امروز بناى ماركسيسم فروريخته و دوران رشد و شكوفايى اسالم است،شد ديده مى
 تا وجهه روحيه ،نده ااى را عليه مسلمانان اين كشور آغاز كرد  تبليغات گسترده،طور هماهنگ ه استكبار بمنابع خبرى

 تبليغات استكبارى را ، با پيروزى در انتخابات، اما موفق نشدند و مردم مسلمان الجزاير،اسالمى را در آنجا بشكنند
. حيثيتى براى مدعيان حقوق بشر و دموكراسى بود يك افتضاح سياسى و ،جريانات اخير الجزاير .خنثى كردند

 آنها ؟ االن چه چيزى براى عرضه به خوانندگان خود دارند،كنند مناديان آزادى هستند هاى غربى كه فكر مى رسانه
خواهند كه اين  طور صريح اعتراف كنند كه دموكراسى را براى مسلمانان و مردم مستقل و مخالف استكبار نمى هبايد ب
له امس. يك رسوايى است و يا اين ايده قرون وسطايى را مطرح كنند كه مردم بايد تابع فكر چند نفر باشندخود 
 اًكراسى در اين امتحان مردود شدند و واقعو يك آزمايش تاريخى است كه مدعيان آزادى و دم،الجزاير

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».اند سرشكسته
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 1992  ژانويه 17                         1412  رجب 11      |   دى 27 جمعه  
 
ها با  بچه  با ، ساختمان يدو سه ساعتى در محوطه باز جلو      . ديشب برف سنگينى باريد    

فـشار  به خاطر سـرما و      . يمندلطاغهاى بزرگ درست كرديم و تا لب سد          بهمن ،برف
 مطالعـه   ،بـا اسـتراحت   . تـسكين دادم  ديكلوفناك   كمرم درد گرفت كه با قرص        زياد،

آب سـد لتيـان خيلـى       . گذرانـديم وقـت را     تماشاى تلويزيون و قـدم زدن        ،هاگزارش
 ،ولى بحمدهللا به خاطر بارندگى خـوب ، ين رفته و هنوز هم در حال كم شدن است  يپا

ر خواهد شدقاعدتاً در بهار پ. 
ع يسرت تلفنى خواست كه براى      ،  ]فرمانده كل سپاه پاسداران   [،  ىيآقاى محسن رضا  

جـاده شـمال بـه سـپاه      و آهن سرخس ـ مشهد   راه،سد كرخههاي  پروژهواگذارى در 
هـا بـراى رزمنـدگان       در دانـشگاه   هـا و سـخنرانى      گزارش سفر بـه اسـتان      .كمك كنم 
 . ها را دادات راديكالئلقايه سياست دولت و رد اجدانشجو و تو

 
 1992  ژانويه 18                           1412  رجب 12      |   دى 28 شنبه  
  

عفت و اقدس خانم    . كوپتر به دفترم رفتم     صبحانه خوردم و با هلي     هشت صبح ساعت  
همگـى شـب رفتـه      ،شـان  ها براى كارهايـشان و مدرسـه فرزنـدان        بچه. در لتيان ماندند  

 .دبودن
خـاطر   نيون مبـارز را بـه     روحـا مجمـع   گلـه   .  وزير كـشور آمـد     ،نورى]عبداهللا[آقاى  

مجمع  ي عليه بعضى از اعضا    ،روحانيت مبارز جامعه  مطالب تندى كه در بولتن خبرى       
 ،ضـمناً گفـتم بـه آنهـا هـم بگويـد           . دهيم گفتم تذكر مى   ؛ آورد ،روحانيون درج شده  

 ولـى تعـدادى از رفقـاى تندترشـان          ،دانـ  سكوت كرده  تندروهاگرچه بعضى از سران     
 گفـتم اصـوالً بايـد فكـرى بـراى همـه             ؛گوينـد هاى نادرست و تندى مـى     هنوز حرف 

 .ها كرد بولتن
علـي  [آقـاي  .  روحانيت مبارز تهران از سراسر شهر آمدنـد ي جامعهروحانيون اعضا 

 .  شعر خواند،ينن صحبت كوتاهى كرد و مداحى در مدح اميرالمؤم،ناطق نورى] اكبر
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 دنيا و شـرايط مـا و انقـالب و           ، منطقه ، اوضاع كشور  ةصحبت مفصلى دربار  هم  من  
 ١.مقتضيات زمان و انتخابات ايراد كردم

هاى تنـدرو و  ماشين. انوارى آمدند] محي الدين[كنى و ىومهد] محمدرضا[آقايان  
و مهـاجرانى آمـد     ] عطـاءاهللا [آقاى   .ند بگير  پيكان ه شد  قرار .اندحفاظتى آنها را گرفته   
 .  لبنان و اردن را داد،گزارش سفر به سوريه

. لتيـان رفتـيم      سـد      به محل   سپس   . كارها را انجام دادم    چهار و نيم،  تا ساعت   عصر  
 سـفير مـا را احـضار و از    ،خبـر رسـيد كـه حكـام الجزايـر          .ها هم آمدند  بعضى از بچه  

 ،م بـه عنـوان اعتـراض      يخـواه اند كه مـى   ه و گفته  برخوردهاى ما اظهار نارضايتى كرد    
 . ين بياوريميسطح روابط را پا

                                                 
عنوان منادى حق، بدون مهابا از حق دفاع  ه ب،جمهورى اسالمى ايران«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 اولويت اول توجه غرب به شوروى و ماركسيسم ،در گذشته. هاى واقعى بشريت است كند و مدافع راه انبيا و ارزش مى
 زيرا انقالب اسالمى جاى خود را ؛ معطوف شده است،ان به منطقه ما كه مهمترين نقطه دنياستبود، اما اكنون توجه آن

 دوره حساسى را ،العاده  با دارا بودن اين خصوصيات فوق،در جهان باز كرده است، لذا جمهورى اسالمى ايران
 وضعيت داخلى كشور ، هوشيارىگذراند كه بايد بسيار مراقب بود و عاقالنه برخورد كرد و با وحدت و همدلى و مى

دست دشمنان اسالم، موقعيت فعلى را  دادن به جا و بهانه  شعارهاى بى،هاى نادرست نبايد با حرف .را استحكام بخشيد
 كار دشوارى است ، تدبير سياسى در ميان امواج پرشور و احساسات. از دست داد،رود شمار مى كه از الطاف الهى به
بايد با وحدت و هماهنگى هرچه بيشتر مسئوالن، دولت و مجلس  .يمي هنرمندانه از عهده آن برآ،كه بايد با كنترل نفس

حركت درآورده و به پيش  رتالطم دنيا بهو تحت هدايت رهبر معظم انقالب با قدرت، كشتى نظام را در اقيانوس پ
بايد با  .خود را شامل خواهد كرد نصرت ،ببريم و اين وعده خداوند است كه به كسانى كه در راه او تالش كنند

 تا به روزى برسيم كه منابع كشور ، زندگى مردم را اصالح كرد و كمبودها را از بين برد،تدريج هريزى صحيح و ب برنامه
سمت استقالل  هاى صنعتى به  در اجراى طرح،گيرى از تكنيك بايد با بهره .را هر چه بيشتر در خدمت مردم بكار گيريم

ما همچنان  .ويم و از اين جهات خود را غنى كنيم تا در عرصه رقابت علمى و صنعتى جهان عقب نمانيماقتصادى بر
امور فرهنگى آنان نيز اهتمام   بايد به،كنيم كه براى اداره زندگى مردم و پيشرفت صنعت و توليد كشور تالش مى

آسان و (ه حم بيش از آنچه اسالم سهله و سم از مرد، مواظب باشيم است؛هدف ما اجراى احكام اسالم و تعبد. ورزيم
وز بيش از هر زمان  امر،اد جامعه ماحات .صدر اسالمى برخوردار باشند  نخواهيم كه مردم از سعه،خواهد مى) بخشنده
 مسأله مهم انتخابات را به ، مسلم است و اميدواريم با وحدت كامل تمامى مسئوالن و روحانيتي وضرور، ديگرى
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».ن ببريمپايا خوبى به

1392. 
 



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 534  1370   هاشمي رفسنجاني              

 1992  ژانويه 19                         1412  رجب 13     |    دى 29 يكشنبه
  
له الجزايـر و    ا مـس  ،هـا در گـزارش  .] تعطيل بود ) ع(امروز به مناسبت والدت امام علي     [

هـاى رسـمى ايـران از جبهـه نجـات             خـاطر حمايـت     به ،سردى روابط الجزاير با ايران    
 زود بيـدار شـدم و ديگـر    .شروع جنگ داخلى در گرجستان است   همچنين  اسالمى و   
 .روى گذشتبه مطالعه و پيادهوقت بيشتر . نخوابيدم

 بـراى اولـين     .ها را براى آشنايى با اين بازى تماشا كـردم         مقدارى بازى شطرنج بچه   
دانـستيم و بعـد از فتـواى         در گذشـته حـرام مـى       ؛بيـنم بار است كه به اين صورت مـى       

تـا نزديـك غـروب در لتيـان          . براى اولين بار چنين فرصـتى پـيش آمـد          ،حضرت امام 
 .مانديم و مغرب به خانه رسيديم

 
 1992  ژانويه 20                       1412  رجب 14      |   دى 30 دوشنبه  
 

عقيدتى ـ سياسى  ت نُه صبح، مسئولين سازمان ساع.  به دفتر رسيدمساعت هشت و نيم
رحمـانى گـزارش    ]محمـدعلي [آقاى  .  آمدند ]نيروي انتظامي جمهوري اسالمي   [=ناجا

هـاى  راجع به برنامـه   .  و معاونان آمدند   نرايجمعى از وز   ١.داد و من هم صحبت كردم     
 ، براى آمادگى جهت سفر سران تركيه و پاكـستان         »اكو«] سازمان همكاري اقتصادي  [

                                                 
 سياسى نيروهاى انتظامى موفق -چنانچه روحانيت در آموزش عقيدتى «: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

عنوان معلمان دين و  ه ب،وجود آمده كه اهل علم  بهاكنون موقعيت بسيار خوبى.اند اى براى نظام ايجاد كرده  بيمه،شود
سياست رژيم گذشته  .توانند به نحو مطلوب از آن استفاده كنند  مى،اخالق براى توسعه و ترويج احكام نورانى اسالم

ا  ب، زيرا در غير اين صورت، به عمق مسايل سياسى و احكام الهى آشنا نشوند،اين بود كه نيروهاى نظامى و انتظامى
 .كردند البالغه منع مى همين جهت آنان را از شركت در جلساتى مانند تفسير قرآن و نهج  به؛كردند رژيم مخالفت مى

 در نظام ل است و اصوالًيدار و سرباز آگاه به مسايل دينى و سياسى ارزش قا نظام جمهورى اسالمى براى افسر، درجه
نيروهاى انتظامى بايد براى  .مى براى ما اهميت زيادى دارد آگاهى كامل نيروهاى مسلح از معارف اسال،اسالمى

 با احساس مسئوليت ، افكار نورانى امام امت و نظرات بلند رهبرى معظم انقالب،بهاى انقالب حراست از گهر گران
نيد ك رجوع ». بسيار مهم و مؤثر است،مضاعف تالش كنند و نقش روحانيت در ايجاد اين احساس در نيروهاى انتظامى

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←
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 .گيرى شدبحث و تصميم
يان مـرزى و حـق كارمنـدان منطقـه          يل روسـتا  ينمايندگان بانه و مريـوان بـراى مـسا        

خريـد   تـضمينى     قيمـت  ةدربـار . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشـت      .آمدند زده جنگ
بازرگـانى  وزارت  قطعات يـدكى از     ] تهيه و توزيع  [محصوالت دامى و اعاده شركت      

از [ را ١»يــاس عطــر گــل« فــيلمشــب . گيــرى شــدصــنايع ســنگين تــصميموزارت بــه 
 . ديديم] تلويزيون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
داستان دو ، رين مجموعه تلويزيوني به كارگرداني بهمن زرين پور و بازيگراني مانند داود رشيدي، اكبر زنجانپوا - 1

 و  از ازدواج به تهران مهاجرت ميكند يكي از برادرها بعدردند و كه در سمنان زندگي مي ك را روايت مي كندبرادر
 . است شبكه اول سيما1369  سال محصول اين سريال.با مشكالتي مواجه مي شود
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 1992  ژانويه 21                        1412  رجب 15     |    بهمن 1 شنبهسه
 
هيـأت سـورى    . مـي باريـد    كم كم باران و برف       . به دفترم رسيدم   عت هشت صبح  سا 

الـشرع،  [ و فاروق  ]جمهور  معاون رييس [،  خدام]عبدالحليم[ حدود يك ساعت با      .آمد
 گفتند كودتاى الجزاير شكـست خواهـد        . صحبت كرديم  ،  ]وزير امور خارجه سوريه   
صـلح  [دور سـوم مـذاكرات       بنـا ندارنـد در        كـه   گفتنـد  .شوندخورد و مردم پيروز مى    

هـاى  ند در منطقـه جمهـورى     هـست مايل . در مسكو شركت كنند و لبنان نيز      ] خاورميانه
 ســوريه و ،پيــشنهاد داشــتند ايــران  . نــشين شــوروى ســابق فعــال شــوند     مــسلمان

 . براى سرنگونى صدام و حاكميت معارضين عراق همكارى كننـد          ،سعودى]عربستان[
 .د دارد در عراق كودتاى نظامى كنناگويند آمريكا بمثل سابق مى

گـزارش سـفر بـه      .  آمـد  ]جمهـور   مـشاور اجتمـاعي ريـيس     [،  آقاى مـسيح مهـاجرى    
 ،كنـد ضـمن اينكـه اقـدام نماينـده و امـام جمعـه را محكـوم مـى                 او  . شاهرود را آورد  

 ١. به شاهرود داد،د بايد امتيازاتى براى رفع تبعيضگوي مى
براى .  و مديران فوالد مباركه آمدند     ]لزاتوزير معادن و ف   [،  محلوجى]حسين[آقاى  

 نحـوه آمـوزش نيروهـاى متخـصص         ةتأسيس دانشگاه معدن استمداد كردند و دربـار       
 ى ارزىاهــ بــراى توجيــه هزينــه ومباركــه و كيفيــت انتقــال دانــش فنــىفــوالد بــراى 

 .توضيحاتى دادند
ادب جمهـور و ريـيس فرهنگـستان زبـان و             معاون اول ريـيس   [،  حبيبى]حسن[دكتر  
ــي ــا   ،]فارسـ ــذاكرات بـ ــزارش مـ ــارى و گـ ــور جـ ــستان و امـ ــور فرهنگـ ــراى امـ   بـ

 از  ؛محكوميت عادالنه نبوده  گفت  . آقاى بهرامى ساوجى آمد   . آمد خدام]عبدالحليم[
از . تشكر دارد  دادگاه ويژه روحانيت شكايت دارد و از من به خاطر كمك به عفوش            

كمـك   رش در هنـد محسن تعريف و تمجيـد داشـت و بـراى كـارش و تحـصيل پـس              
 .خواست
نامـه دعـوت از     . جمهور تركمنستان آمد   يسيمعاون اول ر  ،  ]آقاي آتاچاريف [عصر  

                                                 
.   مردم شاهرود واقع در استان سمنان، درخواست مي كردند كه از سمنان جدا شوند و به عنوان استان مستقل باشند- 1

   .وزارت كشور با اين خواسته موافق نبود
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آهـن  من را آورد و براى همكارى در گاز و نفت و تجارت و دريانوردى و راه و راه                 
 نصيحت كردم كه به الفباى عربى برگردنـد و  .اطالعات خوبى داد  و  و پل و سد آمار      

وزارت پورمحمـدى و امينـى از       ]مـصطفي [آقـاى   . مدن خزر بشود  عالجى براى باال آ   
هـا    مهم همكارى در امور ويژه و فوق ويـژه بـا روس            هاي از پيشنهاد  .اطالعات آمدند 

 .گفتند
از  .هاى اسـالمى داد   آقاى عروج آمد و گزارشى از وضع آموزش نيروهاى نهضت         

كر دادم كـه     تـذ  ؛اش شكايت داشـت   گيرى نمايندگى رهبرى در شرايط درجه     سخت
 .به خانه آمدمشب  هشت و نيمساعت . سخت نگيرند

  
 1992  ژانويه 22                     1412  رجب 16       |  بهمن 2 چهارشنبه

 
هـا   گـزارش وضـع كارخانـه       و جمعى از مديران سازمان اقتصادى بنياد شـهيد آمدنـد          

گـردش كـار و حـدود    بيست ميليـارد تومـان       حدود ؛وكشاورزى و دامدارى را دادند    
 ١.برايشان صحبت طوالنى نمودم .دارند بيست ميليارد ريال سود

بـراى كـار تأسـيس نيروگـاه از     ] رييس سازمان انرژي اتمـي  [،  امراللهى]رضا[آقاى   
] حميـد [آقـاى    . گـزارش امـور سـازمان را داد        . آمـد  نها و كمك گـرفت    طرف روس 

 سـتاد   ياعـضا  .آمـد   بـه اسـتراليا     براى امور بازسازى و مصارف ارزى و سفر        ،ميرزاده
. شـان كـردم    تـشويق  ؛ گـزارش كـار و نيازهـا را دادنـد          .نماز جمعه آمدنـد   ] برگزاري[

اقدامات مؤثر براى شركت بيشتر مردم در نماز جمعه صحبت            ساخت مصلى و   ةدربار
                                                 

هاى  انقالب اسالمى و خانواده  متعلق به،سازمان اقتصادى بنياد شهيد«: ر بخشي از اين سخنراني آمده استد - 1
توفيق . انقالب است هاى معظم شهدا، خدمت به شهداست و هر خدمتى براى مراعات حقوق، منافع و مصالح خانواده

ع و محصوالت خود را به كيفيت خوبى برسانيم و بايستى صناي ما مى .اين بنياد، توفيق انقالب و آبروى جامعه است
كشور ايران با قرار گرفتن در منطقه  .محصوالت ايرانى بايد در سراسر دنيا معرفى شوند و بازارهاى بيشترى داشته باشيم

بايستى همراه با حضور فرهنگى، حضور  تواند به سهولت كارهاى خود را صادر كند و ما مى بسيار مهمى از دنيا مى
، دفتر نشر معارف »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».قتصادى نيز داشته باشيما

 .1392انقالب، 
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 .ظهر عفت و فاطى ناهار را در نهاد خوردند و رفتند. شد
بـستگان  .  به خانه آمـدم    . جلسه داشت  شبهشت و نيم    دولت تا ساعت    هيات  عصر  
 . مان بودند مهمان

  
 1992  ژانويه 23                      1412  رجب 17      |   بهمن 3 شنبه پنج 
 
. اخبار الجزايـر و فـشار كودتاچيـان بـر جبهـه اسـالمى در رأس اسـت        ،هادر گزارش  

 ارش كارهـا را داد و      گـز  .آمد] وزير فرهنگ و آموزش عالي    [،  معين] مصطفي[دكتر  
 تقاضاى آقاى   .آمد ىيدعا] سيد محمود [آقاى  . از مشكالت مالى اظهار ناراحتى كرد     

سيد ابوالفضل موسوى زنجانى را مبنى بر كمك به گـرفتن زمينـى در زنجـان كـه در                   
 . آورداست،طرح قرار گرفته 

ها كـه در اثـر    اد كانديـد  طـرح تعـد   . جلـسه داشـت   نظـام   مجمع تشخيص مـصلحت     
 براسـاس نظـر شـوراى       ،الف مجلس و شوراى نگهبان به مجمع ارجـاع شـده بـود            اخت

و مـصوباتى در جهـت حـل مـشكالت وزارت مـسكن           همچنـين   . شـد نگهبان اصالح   
 .داشتيمشهرسازي 

 عفـت بـراى مراسـم عروسـى         . به خانـه آمـدم      و  كارها را انجام دادم    شتا ساعت ش  
ــهيد مطهـــرى ــرد . رفـــت فرزنـــد شـ ــام درســـت كـ ــر شـ ــدتقي آقـــاي [.ياسـ  محمـ

 .  اوضاع آنجا را گفت.مان از نوق آمده بود كارگر كشاورزي،]حسيني علي
  

 1992  ژانويه 24                          1412  رجب 18     |    بهمن 4  جمعه
  

پيش از ظهر احمـدآقا   .  كار زيادى آورده بودم كه به استراحت نرسيدم        .در خانه بودم  
 توسـط شـوراى نگهبـان       تندروهاى خط   بعضى از چهره  ] صالحيت[از امكان رد  . آمد

در انتخابات اظهار نگرانى نمود و گفت بنا دارد با رهبرى در ايـن خـصوص مـذاكره                  
 در مالقـات بـا      ،]ريـيس مجلـس شـوراي اسـالمي       [،  كروبى]مهدي[گفت آقاى   . كند

دست « او شعار    در مقابل  خوب صحبت نكرده و حضار       ،اعضاى عقيدتى سياسى ناجا   



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 542  1370   هاشمي رفسنجاني              

 .اند خيلى زياد داده،»ستاى رهبر ما خامنه،ستبر سر ماخدا 
 پاسـدار     « بـراى مجلـه      . قـائم مقـام بنيـاد شـهيد آمـد          ،رحيميان]محمدحسن[آقاى  
 و از اختالفات خود با آقـاى        شمردهاى بنياد شهيد را      استمداد كرد و نابسامانى    »اسالم

 ازگفـت بـا بعـضى       .  گفـتم اسـتعفا ندهـد      ؛ براى اسـتعفا مـشورت كـرد       .كروبى گفت 
 عفت و   .شب با ياسر غذا خورديم    . اختالف نظر دارد  مبارز،   مجمع روحانيون    ياعضا

 .فاطى و فائزه به مهمانى بستگان رفتند
   

 1992  ژانويه 25                           1412  رجب 19     |    بهمن 5 شنبه 
  

آقـاي غالمرضـا   [. ا ادامـه دارد  فشار بر جبهه نجات اسالمى و مقاومت آنه،در الجزاير 
سـعودى بـراى    عربستان  مذاكره با     راجع به سياست اوپك و     .وزير نفت آمد  ،  ]آقازاده

پادشاه عربـستان   [،  اى به فهد  پيشنهاد من اين است كه نامه     . باال بردن قيمت نفت گفت    
 اشباع بازار كه منجـر بـه سـقوط قيمـت نفـت              و بنويسم و او را از توليد زياد         ]سعودي

 نرايـ او معتقد اسـت ايـن را بـه مرحلـه بعـد از مـذاكرات وز                .  برحذر دارم   است، دهش
 .بگذاريم

هـا   گزارش اقدامات براى تمركز تعـاونى   .وزير تعاون آمد  ،  ]آقاي غالمرضا شافعي  [
دكتـر هاشـمى     .هـاى مـصرف اسـتمداد كـرد       را داد و براى باال بردن نقدينگى تعاونى       

 .آمد لى انقالب فرهنگى براى دستور شوراى عا]گلپايگاني[
 كـه بـراى ايجـاد تفـاهم و رفـع            نرايـ جمعى از نمايندگان راديكال و چند نفر از وز        

ها از سـوى    رو از حذف بعـضى از تنـد       ، ضمن گزارش اقدامات   ،كنندتشنج تالش مى  
 هاى نظارت شوراى نگهبان     هيأت يها و خطى بودن اعضا    شوراى نگهبان و يا دادگاه    

ها كه به حساب همه آنهـا       تقابالً از اظهارات بعضى از راديكال     م. اظهار نگرانى كردند  
هـا بـراى كـم     قـرار شـد تـالش    .كرديمصحبت  هايشان   گذاشته خواهد شد و تندروي    

 .ها ادامه يابدكردن تشنج
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تتاح سـمينار    براى گرفتن قول شركت در مراسم اف       ١حبيبى]شهال[ظهر فاطى و خانم     
 يگزارشـ .  ليبى آمددو مرد شماره   ،ودجلّ]المعبدالس[عصر آقاى   .  آمدند ص زن تشخّ

از سفر اخير خود به چند كشور كه براى مقابلـه بـا خطـر تهـاجم آمريكـا و فرانـسه و                       
انگليس انجام داده و عدم اخذ نتيجه ملموس داد و از ما خواست كه براى رفـع خطـر               

ر ليبـى   هاى اسالمى د  تظاهرات مردمى و اجتماع نهضت    براي   مثالً    كمك كنيم؛  بيشتر
يا تهران و اعالن امكان ضربه زدن به منافع آنها در سراسـر جهـان و اقـداماتى از ايـن                     

 .كمك كنيم قبيل
 به او گفتم با حوادث الجزاير و سـودان و جنـوب شـوروى و مـشكل عـراق بـراى                     

 خواستم كه به سـودان و مـسلمانان الجزايـر            است؛ آمريكا، خطر براى ليبى كمتر شده     
 ولـى نـه بـه صـورتى كـه او            ، حمايـت دادم   ةوعـد . تقسيم شـود  كمك شود كه خطر     

 بـا مـا   ،جمهـورى مـسلمان نـشين شـوروى    كمك به  موافقت كردم كه در     .خواهد مى
تـا سـاعت     .شان را به سودان ادامه دهند       قرار شد كمك   .و كمك كنند   شريك باشند 

 . كارها را انجام دادم و به خانه آمدمهفت 
 

 1992  ژانويه 26                        1412  رجب 20      |   بهمن 6 يكشنبه 
 
نماينـده دايـم ايـران      ]  ،  آقاى كمال خرازى  .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح     

ى يها نسبت به برخورد با اسالم و اصولگرا        سياست غربى  ةدربار.  آمد ]در سازمان ملل  
 خـوبى بگـذرانيم و    پيشنهاد داشت تاكتيكى اتخاذ شود كـه ايـن مرحلـه را بـه              .گفت
 بـدون   ،له غرامـت جنـگ    امعتقد است براى پيگيرى مـس     . اى به دست آنها ندهيم    بهانه

كرد و راه فقـط منحـصر بـه اسـتفاده از             شود كارى  نمى ،جلب نظر آمريكا و انگليس    
  .رسيمى نمىي است كه بدون موافقت آنها به جا]سازمان ملل[شوراى امنيت

بـه مـديريت آقـاى      . ازمان تبليغـات اسـالمى آمـد       معاون فرهنگى س   ،آقاى مشكينى 
فـرد داشـت و     غفورى] حسن[ى كه به آقاى     ي نظير انتقادها  ؛جنتى انتقاد داشت  ] احمد[

                                                 
، با حكم رييس جمهور، به سمت مشاور رييس جمهور و سرپرست دفتر امور 1370 دي 7 خانم شهال حبيبي در - 1

 .زنان منصوب شد
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 وعـده   ؛كمك خواست  آموزاندانش] انجمن هاي اسالمي  [براى فعال كردن اتحاديه     
 .دادم

و  گـزارش مبـادالت فنـى        . سـفيرمان در آلمـان آمـد       ،موسـويان ] سيدحـسين [آقاى  
اقتصادى و بـاال رفـتن سـطح اعتبـارات در بيمـه آلمـان و برنامـه تـالش بـراى تـوازن                        

 خواسـت كـه بـراى     .اكنون سه برابر بـه نفـع آلمـان اسـت           ؛صادرات و واردات را داد    
گفتم اگر آلمان بـه طـور خـصوصى وعـده           . آزادى دو گروگان آلمانى كمك كنيم     

 . هست امكان موفقيت،ها را در آينده بدهدآزادى حمادى
ه كـرد و بـراى      يـ  نظراتـى ارا   . آمـد  ]جمهـور   ريـيس [اقتصادى  مشاور ،آقاى شالچيان 

 گزارش سفر به سـودان و       .تسخيرى آمد ]محمدعلي[آقاى  . ساخت منزل وام خواست   
 وزير ،  ]آقاي سيد محمد خاتمي    [.دادرا   الجزاير   ةترابى دربار ] دكتر حسن [مذاكره با     
 بـه   ؛شان كـردم    تشويق .گزارش كار دادند  . دندو معاونان آم  اسالمي  ارشاد  فرهنگ و   

 ١.اند كه در خبر منعكس شوداميد تأييد و تقويت آمده
سابق و   جذب دانشمندان شوروى ةدربار. دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   

سياست همكارى بيشتر با ارمنستان به منظـور اسـتفاده از آنهـا در مقابـل نفـوذ تركيـه                    
 .ه از اليحه تعزيرات تصويب شدچند ماد. گيرى شدتصميم

 بودجه نيروهـاى مـسلح، صـنعت، وزارت ارشـاد،           ةدربار. بودمرهبري  همان  يشب م 
                                                 

 در تكامل و رشد موانع از يكى مخالف، هاى نقادي و افكار تحمل  عدم«: ستدر بخشي از اين سخنراني آمده ا - 1
 ،دور از حب و بغض هاى آزاد، به ل در مطبوعات و نشريات و در محيطي نقد و بررسى و بحث مسا.است جامعه
 يكى از ،ظمصورتى متشكل و من هاى جامعه به واقعيت آشنا كردن مردم به .تواند به رشد و تعالى جامعه كمك كند مى

ل تبليغى روز، براى نشر و ابالغ پيام محتواى اسالم يوظايف وزارت ارشاد است و استفاده از زبان هنر و تبليغات و وسا
در زمان ) ره(حمداللّه حضرت امام خمينى ب .كند اندركاران را مضاعف مى به جهان وظيفه خطير وزارت ارشاد و دست

اگر  .تدريج مشكالت باقى مانده نيز مرتفع گردد ه حل كردند و اميدواريم كه ب بسيارى از اين مشكالت را،شان حيات
اگر محتوا و .  از تبادل افكار و نظرات با جوامع ديگر نبايد دچار هراس شد،اى مصونيت فرهنگى ايجاد شود در جامعه

 طرفداران بسيارى خواهد اً مطمئن، براى مردم جهان تشريح شود،اصل اسالم كه دينى متعادل و بدون سختگيرى است
 شخصيتى هستند ،حمداللّه رهبر معظم انقالبب .ضرورت دارد فرهنگى كارهاى در صدر سعه و هوشيارى حفظ .داشت

 همانند گذشته تذكر ،ند و اگر در جايى اشكالى را ببينندا ليشناسند و براى آن ارزش قا خوبى مى كه هنر را به
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».دهند مى
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، ]چهـارم [ انتخابـات مجلـس    ،ل الجزاير، ليبى، سوريه، مذاكرات صلح خاورميانه      يمسا
 خريـد تجهيـزات حـساس از شـوروى         ،بنياد شـهيد  ،   99شوراى نگهبان و تفسير اصل      

 بـه   . تفاهم و وحدت نظر داريم    ؛  گيرى شد  مذاكره و تصميم   يگر، چند مورد د   سابق و 
 . باريد برف مى.خانه آمدم

 
 1992  ژانويه 27                       1412  رجب 21      |   بهمن 7 دوشنبه 
  

 بـه دفتـرم     سـاعت هـشت و ربـع        .هـا مـشكلى نداشـت     ديشب برف باريد ولى خيابـان     
 ة دربـار  .فلـسطين آمدنـد   ] حمايت از انتفاضـه   [ميته  كنُه صبح، اعضاي    ساعت  . رسيدم

 ؛قرار شد صبر كنـيم تـا شـوراى نگهبـان نظـر بدهـد              . م بحث شد  يتشكيل دبيرخانه دا  
  . مخالفت شود و نظر رهبرى را هم بخواهيم،به دليل تداخل وظايفكه محتمل است 

 ليتفعابراى تشكيل جمعيت رسمى و . پنج نفر از سران گروه مستقل مجلس آمدند  
آقايـان زمانيـان، سـيدزاده،      . در انتخابات تهران مـشورت كردنـد و كمـك خواسـتند           

هـاى  ها هم راجع به حوزه    زاده و بعضى  عوض] علي[شهركى، شهريارى و    ] غالمعلي[
 مزاحم امور عمـران سيـستان       ،شهركى گفتم آقاي  به  . انتخابى خود درخواست داشتند   

 . ايد شدبن
انتقاداتى .  نمايندگان بندرعباس آمدند   ،عباسى] عباس[رى و   يزا] غالمعباس[آقايان  

راجـع بـه    . قـرار شـد دسـتور بازرسـى بـدهيم         . قـشم داشـتند   ] منطقـه آزاد  [به مديريت   
 براى امور   . نماينده نيشابور آمد   ،نياسبحانى] حسين[آقاى   .گفتندهم مطالبي   انتخابات  
] دانـشگاه [ امنـاى     هيـأت  . اقتصادى منطقه استمداد كرد و تذكراتى داشـت         و فرهنگى

 . مصوباتى داشتيم؛شاهد جلسه داشت
 عــازم ســفر بــه .شــيخ عطــار آمدنــد] عليرضــا[ واعظــى و ] محمــود[عــصر آقايــان 

هـاى جديـد    هـاى برخـورد بـا جمهـورى       ها و تاكتيك   سياست ةدربار. ندهستقزاقستان
 . شب كارها را انجام دادم و به خانه آمدمهشتتا ساعت . سابق صحبت شد شوروى
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 كـشورهاى خلـيج فـارس       درواقع  هاى   و نمايندگى  ]وزير امور خارجه  [،  دكتر واليتى 
 بـاالخره بـه ايـن       .بندى كارها را در جهت تحسين روابط دادند        گزارش و جمع  .آمدند

سـعه روابـط دو جانبـه بـا هـر يـك از آنهـا اسـت و                    تو ،اند كه راه ممكن   نتيجه رسيده 
 پذيرفتم و گفتم در جهت اصالح قيمـت         ؛همكارى دسته جمعى با شورا مشكل است      

 .نفت و حضور بيشتر در آن كشورها عمل شود
هـا بـراى ايجـاد روابـط         آمد و گفت مـصرى     ]وزير نيرو [،  زنگنه] بيژن نامدار [آقاى  

ى را داد و    يخـو ] سـيد ابوالقاسـم   [ل آقـاى     شـرح حـا    ،ىيآقـاى طباطبـا   . اصرار دارنـد  
] شـيخ عبـاس   [آقـاى   .  و احتـرام كـنم      اسـمى از ايـشان ببـرم       ،خواست كه در صحبتى   

 بـراى   ]هاشـمي  [ا محمـود  يـ سنجان آمد و خواستار تـشويق محـسن         پورمحمدى از رف  
 ، امـا  قبالً قـرار بـود خـودش نـامزد شـود          .  قولى ندادم  ؛كانديدا شدن در رفسنجان شد    

 . است منصرف شده
هاى نان ماشينى براى حل     پيشنهاد تأسيس كارخانه  . بينا آمد توكلى] ابوالفضل[آقاى  

سـراج  [آقـاى    .داشـت  آبـاد كـرج     اصالح ساختار محله اسـالم     همشكل نان و كمك ب    
نامه واگذارى  يني راجع به اصالح آ    . آمد ]وزير مسكن و شهرسازي   [،  كازرونى]الدين

 .آمد  سلمانى براى اصالح.زمين صحبت شد
مـورد   صـحبت در     . يمن را ديـدم    ]و توسعه  [وزير برنامه ،  ]آقاي فرج بن غانم   [عصر  

 بـه   نُه شب ساعت   .شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      . توسعه روابط بود  
آقـاى  . راجع به مسئوليت مس سرچـشمه صـحبت شـد      . اكبر صفريان آمد  . خانه آمدم 

 . ه استار گذاشته شداصالنى در اثر اختالف با آقاى كالهدوز كن
 

 1992  ژانويه 29                     1412  رجب 23     |    بهمن 9 چهارشنبه
 

 بـه هتـل اسـتقالل      ، براى شركت در كنفـرانس انديـشمندان       ساعت هشت و نيم صبح،    
 رييس  [جنتى،] احمد[سرود و خيرمقدم آقاى اجراي قرآن و بعد از تالوت . رفتيم
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  ١.را انجام دادم سخنرانى افتتاحيه ،]سازمان تبليغات اسالمي
وزيـر  ،  ]آقـاي گـالوس كينكـل     [.  كارها انجام شـد    .رسيدم به دفترم    ساعت ده ونيم  

 . لبنـان شـد    درهاى آلمـان     خواستار كمك به آزادى گروگان     .دادگسترى آلمان آمد  
 ،اميدوارشان كند  انش  اني زندان براى آزادى اى به خانواده حمادى كه      گفتم بايد وعده  

از آلمان به خاطر عدم اجراى تعهدش درخصوص نيروگاه بوشهر و شيمى             .داده شود 
هيـات  عـصر   .انتقاد كـردم  ـ كشاورز و عدم جواب در مورد زندانيان ايرانى در آلمان          

                                                 
 با رعايت ،عنوان كانون و قلب جهان اسالم  ه ب،جمهورى اسالمى ايران«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

. سر جهان استهاى اسالمى در سرا ها و جنبش  آماده حمايت و پشتيبانى از تمامى نهضت،المللى اصول و مقررات بين
ويژه جهان  ه ب،شرايط حاضر جهانى .تواند همچون مشعلى فراراه امت اسالمى قرار گيرد  مى،هاى امام همچنين انديشه

) ره(هاى حكيمانه امام خمينى  ها و راهنمايى كند كه راه حركت امت اسالمى را براساس آموخته  ما را ملزم مى،اسالم
 ،ايد، اين است كه با دقت  علما و متفكران بزرگوارى كه در اين اجتماع شركت كردهتر كنيم و انتظار ما از شما روشن

روشن . شرايط روز را مورد نقد و بررسى قرار داده و رهنمودهاى مناسبى براى دنياى اسالم و امت اسالم عرضه كنيد
 ، از تاريخ اسالم آگاه هستم تا آنجايى كه بنده. بسيار تاريخى و استثنايى است،است كه شرايط براى امت اسالمى

براين .  بسيار حساس و از نفحات الهى است،اوضاع حاكم بر امت اسالمى. چنين شرايطى سابقه وجودى نداشته است
ماركسيسم با آن همه هياهو، هيمنه و جالل و جبروت، فرو  .اساس بر امت اسالمى است كه از اين فرصت استفاده كند

در  .رزوهاى محرومين و مستضعفين و قشر جوان جوامع ساخته شده بود، منهدم شدريخت و كاخى كه در آمال و آ
عنوان انقالب اسالمى در بطن خود دارد، برخى ناظران  هپى بروز چنين وضعيتى و در حالى كه جهان يك نمونه عظيم ب

تواند جوابگوى نيازهاى   مى،معنوان يك راه، مكتب و نظا ه سئوالى مبنى بر اينكه آيا اسالم ب،ل جهانىيو متفكران مسا
 اين ،ترين بحثى كه االن در دنيا مطرح است ترين و داغ به نظر من مهم. كنند  مطرح مى،جامعه امروزى باشد يا خير

تواند مبناى حكومت باشد و يا خير؟ طبيعى است كه دنياى استكبار مخالف اين   مى،است كه آيا ايدئولوژى و آرمان
.  ولى ما نقطه مقابل اين نظر را داريم؛عنوان نظام سيستم، جامعه را اداره كند ه بتواند ب،ئولوژىمسأله باشد كه يك ايد
ميان  يك را مطرح كرده و از حكومت بدون ايدئولوژى و فاقد آرمان سخن بهيند كه جريان الا هرچند برخى در تالش

شرايط جهانى  . مقدور و عملى نيست،ايدئولوژى ولى ما عقيده داريم كه اداره و مديريت نظام بدون آرمان و ،آورند
جهان  تواند امور جوامع را هدايت كند، به عنوان يك ايدئولوژى و مكتب كه مى هاى است كه بايد اسالم را ب گونه هب

 از معارفى هستيم كه براساس فطرت انسانى تنظيم و در اختيار ما قرار ما وارث دريا و اقيانوس بيكران. عرضه كنيم
عنوان يك تجربه موفق كه مديريت  توانيم به  مى،كه از جمهورى اسالمى ايراناست شرايط طورى . ته استگرف

هاى دوران مبارزه و  ما از كالم، عمل و سياست. امت اسالمى عرضه كنيم  سود جسته و به،شود اسالمى در آن اعمال مى
كنيد  رجوع ».س بهره گرفته و آن را به جهان عرضه كنيمتوانيم در اين كنفران  مى،مان مديريت نظام اسالمى امام راحل

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←
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 .جلسه داشت روحانيت مبارزجامعه دولت و شب 
 

 1992  ژانويه 30                    1412  رجب 24     |    بهمن 10 شنبه پنج 
  

قرار بود عفت هم بيايد     . صبحانه را آماده كردم   و  ين آمدم   يپابه   زودتر   ،مطابق معمول 
 بـه دفتـرم     هـشت صـبح   خـوردم و سـاعت      صـبحانه    . بـود  كه نيامد، گويا خواب رفتـه     

 .رسيدم
ورت  مش .استسعودي   عازم عربستان    ،براى سفارت . هادى آمد ] محمدعلي[ دكتر  

.  آمــد]وزيــر آمــوزش و پــرورش[، نجفــى] محمــدعلي[دكتــر  .و خــداحافظى كــرد
 .كمبودهاى آموزش و پرورش را گفت و استمداد كرد

اسـالمي  ارشـاد   و    فرهنـگ  ريـ  وز ]بين الملـل   [ معاون ،ابطحى]سيدمحمدعلي[آقاى  
المللى و تقويت زبان فارسـى را گفـت و از فـشارها بـر ارشـاد و                  هاى بين  فعاليت .آمد

] محمـد [آبـادى و    خـرم طـاهرى ]سيد حـسن  [آقايان  . آقاى خاتمى اظهار ناراحتى كرد    
 .داستمداد كردن خدمت به مسلمانان پاكستانجهت براى بنياد خيريه  مؤمن آمدند و

راجـع بـه رسـيدن بـه نيازهـاى          .  آمدنـد  ]حـوزه علميـه قـم      [ جامعه مدرسين  ياعضا
راجـع بـه آب قـم و    همچنـين   و   ،نشين شـوروى سـابق    هاى مسلمان فرهنگى جمهورى 

شـعبان   نيمـه اصالح ساختار شهر قـم و اطـراف حـرم مطهـر و سـفر مـن بـه قـم بـراى                        
 . مي كردندانتقاد  هاى صداوسيماو از موسيقىپيشنهادهايي داشتند 

محمــدى گيالنــى،  ]محمــد[ آقايــان ،ناهــار را خوردنــد و بعــد از خــتم جلــسه    
محفـوظى  ] عبـاس [آقـاتهرانى و    آبادى، حـسن    خرمطاهرى]سيدحسن[مؤمن،  ]محمد[

 منتظـرى كمـك كـنم كـه     اهللا يـت ماندند و از من خواستند براى عادى شـدن وضـع آ           
 . مربوط به رهبرى است گفتم مسأله،با تأييد نظرشان ؛ايشان بتواند به مرجعيت برسد

 چنـد روز    ؛ بهتر است  انش  حال .ندموسوى اردبيلى آمد  ] سيدعبدالكريم[عصر آقاى   
 شد و   ]مفيد [ خواستار كمك به دانشگاه دارالعلم     . است  خفيفى شده   دچار سكته  ،قبل

 پيشنهاد كرد كـه اگـر       .آذربايجان بكنيم ]جمهوري[ به   يتوصيه كرد كه كمك بيشتر    
 . شودديدار هم آقاى منتظرى با  ،به قم بروم
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معـاون اطالعـات    [،  پورمحمدى] مصطفي[وزير اطالعات و    ،  ]آقايان علي فالحيان  [
آقـاي  [ بـه    . خبرى دادند  ،هاى حساس ال تهيه كا  يهادر مورد كانال  و   آمدند   ]خارجي

] غالمرضـا [آقـاي . تـشكيل دهـد    وزير دفاع گفـتم فـوراً جلـسه بررسـى         ،  ]اكبر تركان 
 قـراردادى   .راضـى اسـت   ؛  گزارش سفر به اوكـراين را داد      .  آمد ]وزير نفت [،  آقازاده

وكراين و فروش نفـت و  خط لوله گاز از ايران به ا براى تأسيس شركت براى احداث    
 .اندخريد گاز امضا كرده

 بـرف سـنگينى     . ترافيك سنگينى بود   . يك ساعت و نيم در راه بودم       . به خانه آمدم  
 . و ادامه داردمي بارد 

 
 1992  ژانويه 31                         1412  رجب 25      |   بهمن 11 جمعه

  
 سـفر   ، در اخبـار   . فائزه و فاطى هم آمدند     .به مطالعه گذشت  وقت   بيشتر   .در خانه بودم  
 بـه فرانـسه بـراى معالجـه و          ]دبيركل جنبش خلق براي آزادي فلـسطين      [،  جرج حبش 

گيرى جمعى از رجال فرانـسه و سـپس اعـالن           ايجاد بحران سياسى در فرانسه و كناره      
 . قابل توجه است،بازداشت او كه رسماً پذيرفته شده

 
 1992  فوريه 1                           1412  رجب 26      |   بهمن 12 شنبه  
  

بـه مناسـبت دهـه      [ها به خاطر تعطيلى    خيابان . به دفترم رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح    
 .اند ها را تميز كرده اكثر خيابان است، با اينكه برف زيادى باريده. خلوت بود،]فجر
] پـان [بران حزب اسـالمى     دو نفر از ره   ،  ]آقايان هادي آرنگ نايب و يحيي عثمان      [

 ،»كالنتـان «گفتنـد در ايالـت      . ند هـست   همانـان كنگـره انديـشمندان     ي از م  .مالزى آمدند 
حجـاب  ماننـد    مقـررات اسـالمى      ،شان پيروز شده و در حدود اختيارات ايـالتى         حزب

حـاكم شـده    ... هـاى نامـشروع زنانـه و      اسالمى، منع مشروبات الكى، بـستن آرايـشگاه       
 از .انـد  به حزب آنهـا رأى داده ،مسلمانان در سراسر مالزى    درصد   25ند  ا  مدعياست؛  

خواستار توسعه روابط اقتصادى   . ندهست   مسلمان  درصد 58 ، ميليونى مالزى  18جمعيت  
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 .شدنداين كشور و فرهنگى ما با اياالت مسلمان نشين 
نگـران  .  را گفـت    اين كشور   اوضاع  و اهللا از لبنان آمد    فضل ]محمدحسين[آقاى سيد 

كند سياست فعلى   فكر مى .  پس از عادى شدن امور لبنان است       ،اهللا ضع شيعه و حزب   و
 خواست كـه مـا      .ريزى ندارند  ست و براى آينده برنامه    نين شرايط    مناسب اي  ،اهللاحزب

اش كمك خواست و از سياسـت دولـت          براى كارهاى فرهنگى   .برنامه و طرح بدهيم   
 .فريقا تمجيد كرد و برخورد اخير در سفر به آممن و اظهارات

 حركــت ة دربــار.يس جمعيــت اســالمى شــمال لبنــان آمــديــ ر،آقــاى فتحــى يگــن
  تحت تأثير انقالب اسـالمى ايـران    .آدم روشنى است  . المسلمين صحبت كرديم   اخوان
گزارشى از آمـادگى گروهـى      . حكيم و برادرش آمدند   ] سيد محمدباقر [آقاى  . است

 پيكـى   ، پـيش ايـشان    ؛دادنـد  ]ليه صدام حسين  كودتا ع  [=اقداماز نظاميان عراقى براى     
در شـوراى   موضوع را   قرار شد    .انداند و برنامه خود را گفته و كمك خواسته        فرستاده

 .  موضوع را گزارش كرده بود،قبالً وزير اطالعات. عالى امنيت ملى بررسى كنيم
ت  دو نفر از طرف احزاب اسـالمى صـحب         .جمعى از شعرا و علماى افغانستان آمدند      

هـاى جمهـورى اسـالمى       شعرشـان را خواندنـد و از كمـك         ،كردند و دو نفر از شعرا     
 .هـاى متخلـف گلـه نمودنـد        تشكر كردند و به نـوعى از برخـورد بـا بعـضى از افغـان               

. دمنمـو  بـراى بازسـازى افغانـستان نـصيحت          ،صحبت كردم و براى اتحاد و آمـادگى       
تا ساعت چهـار    . اعر بودند حدود يكصد وچهل ش   . گفتم به هر شاعر يك سكه بدهند      
 .بعد از ظهر كارها را انجام دادم

همانان خـارجى و    يم.  به هتل الله رفتم    ي دهه فجر،    ها عصر براى افتتاح مراسم جشن    
 گـزارش   ]وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي       [،  خاتمى] سيد محمد [ آقاى   .داخلى بودند 

 . به خانه آمدم١.مدكر شريحكوتاهى داد و من هم مراحل انقالب و دستاوردها را ت
                                                 

 يعنى سازماندهى كشور ،كشور انقالبى ما اكنون وارد مرحله چهارم خود«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
 اين مرحله طوالنى را بدون ،هاى استكبار رغم كارشكنىي عل،است خدا و تالش ملتخو هشده كه ما مصمم هستيم ب

ما وارد  .ه كنيمي به پايان رسانده و الگوى يك كشور اسالمى را به جهان ارا، استقالل سياسى بهخدشه وارد كردن
اى را پشت سر  زندهانگيز و سا  ماجراهاى هيجان، سال گذشته13چهاردهمين سال پيروزى انقالب اسالمى شده و 

       هاى مؤثر و سازنده داريم اندازه چند قرن براى شما مطالب گفتنى و تجربه  به، سال13ما در اين  .ايم گذاشته
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 .  را ديدم]دهه فجر [بازىافشانى و آتش مناظر نور،سرشب از ايوان طبقه باالى خانه
                                                                                                                   

هاى ايران اسالمى و دستاوردهاى  شكوفايى و پيشرفت  بتوانيد به،بريد اميدواريم ظرف مدتى كه در ايران به سر مى و
من  .دانيم ها از اسالم و قرآن است و ما خودمان را كارگزاران انقالب اسالمى مى  اين موفقيتالبته همه .آن آشنا شويد

 مرحله اول مبارزات مردم در ده ؛كنم  تاريخ پيروزى انقالب و وقايع بعد از آن را به چهار مرحله تقسيم مى،از يك نظر
دندان مسلح شاه منجر شد و مرحله دوم و سوم كه به سال قبل از انقالب بود تا به پيروزى ملت و برچيده شدن رژيم تا 

 .باشد  از پيروزى انقالب تا پايان جنگ تحميلى و باالخره مرحله چهارم سازندگى كشور مى،باشد يكديگر آميخته مى
ا  ب،اى موفق و سازنده باشد، در مرحله مبارزات مردم مبارز تواند براى ملت مظلوم تجربه در هر يك از اين مراحل مى

 توانستند حمايت وسيع ديگر ،مشكالت بسيارى با فداكارى و مقاومت، صبر و وحدت و برخوردارى از افكار اسالمى
هاى استكبار   با حكومتى كه از سوى همه قدرت،دست آوردند و با صفوف يكپارچه و به تنهايىه اقشار جامعه را نيز ب

در مرحله دوم و سوم كارهاى بسيار  .ى شگرف پيروز شوند مقابله كرده و با سرعت،شد و ارتجاع منطقه حمايت مى
در اين مراحل سازماندهى تربيت نيروها و . مهمى انجام شد كه به تثبيت نظام و انقالب اسالمى منجر گرديد

 وارد مرحله انتخابات اًهاى الزم، خلق نهادها و نظم امور كشور با سرعت انجام گرفت و سريع هاى دستگاه مديريت
هاى دشمنان انقالب و اسالم از داخل و خارج مواجه  ها و مزاحمت ها و شيطنت ر مسير اين مراحل با كارشكنىد .شد

كرد   با انتخابات اول ما اميدوار شد و فكر مى،ايم و استكبار آمريكا هاى خونينى پشت سر گذاشته بوديم و درگيرى
 . شرارت خود را از سر گرفت،محض اينكه مأيوس شد ى به ول،ها راه را براى ورود آنها هموار خواهند ساخت ليبرال
شدت در مقابل رژيم اسالمى موضع گرفتند و ترورها، جنگ خيابانى و انفجارها را راه ه  ب،هاى مسلح داخلى گروه

هاى  هاستكبار وقتى از تالش مذبوحانه گرو .خارج پناه ببرند  به،انداختند و باالخره از مقابله ملت عاجز و مجبور شدند
 ولى ، عليه ما به راه انداخت،وسيله رژيم عراقه  گستاخانه طرح براندازى حكومت اسالمى را ب،داخلى مأيوس شد

 در اين جنگ . هشت سال دفاع مقدس را تا پيروزى پشت سر گذاشت،انهع ايثارگرانه و شجا،ت مسلمان ايرانمل
به مقابله حمايت مي شد، كشورهاى قدرتمند و استكبارى از سوى همه كه  جمهورى اسالمى توانست با رژيمى ،نابرابر
قدر امكانات مادى و تجهيزاتى دادند كه   آن، به كشور كوچك عراق،دشمنان براى براندازى رژيم اسالمى .بپردازد

هاى ميكروبى پيش  هاى اين رژيم كه تا مرز اتمى شدن و ساخت سالح  براى مهار زرادخانهاً سريع،پس از خاتمه جنگ
 همگان مجبور شدند به مظلوميت حكومت جمهورى اسالمى ايران و متجاوز بودن اًفته بود به تكاپو افتادند و نهايتر

نظير در تاريخ  هاى شخصيتى كم  ملت ايران از رهبري،تا اين مرحله .اى نبود رژيم عراق اعتراف كنند و اين كار ساده
رهبرى كه انسانى برجسته، فقيه، حكيم، . دانيم هاى الهى مى بت ما اين نعمت را از موه. برخوردار بود،قرون اخير

در مرحله سازندگى كه طوالنى ترين مرحله انقالب ما  .العاده تيزهوش بود دوست، سياستمدار و فوق وارسته، انسان
ه همه صفات  ولى بحمداللّه جاى ايشان را فردى پر كرده ك، متأسفانه آن رهبر عزيز را در ميان خود نداريم،باشد مى

يات كشوردارى يبه ارث برده است و آشنايى كامل به جز) ره(الزم براى رهبرى را از استاد خود حضرت امام خمينى 
، دفتر نشر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».در خود حفظ كرده استرا و رهبرى 

 .1392معارف انقالب، 
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 جلب توجـه    ،حبش مريض از فرانسه    جرج ،ها خبر برگشت  جالب است در گزارش   
 . استگرد ضعف دولت و عقبنشان  ؛كند مى
 

 1992  فوريه 2                         1412  رجب 27     |    بهمن 13 يكشنبه 
 
خريـد كاالهـاى    ه،  ستاد مربوط كه   تلفنى اطالع داد     ،]وزير دفاع [،  تركان] اكبر[آقاى   

قرار شد با احتياط بيـشتر عمـل        . استآن تجويز كرده     مورد نظر را با پذيرش ريسك     
   تـر  الً بـه صـورت كلـى   قـب . با احتياط عمل شودكه تلفنى به آقاى فالحيان گفتم    . شود

 . با رهبرى صحبت كرده بودم و قرار شده بود با بررسى ستاد اقدام شود
،  معلـوم شـد    . دفتـر رهبـرى رفـتم      ، به  براى شركت در مراسم ديدار     ، صبح ساعت نُه 

، اى را به ملك فهـد     به دفترم رفتم و پيش نويس نامه      . شود شروع مى  دهساعت  مراسم  
رفتن قيمـت    براى باال  ،ين آوردن توليد نفت   يدرباره لزوم پا   ،]پادشاه عربستان سعودي  [

 .از سياست فعلى عربستان انتقاد نمودم .نفت نوشتم
بزرگداشـت دهـه فجـر انقـالب        [در مراسـم    . رفـتم ] امـام خمينـي   [ سپس به حسينيه    

اى هـم صـحبت   خامنهاهللا يت آ١. با صحبت كوتاهى به رهبرى تبريك گفتم    ،]اسالمي
 راجـع بـه نظـر امـام در خـصوص اختيـارات              .احمـدآقا آمـد    .برگشتمبه خانه   . كردند

 .اى گفت نكته،حكومت در شرايط جديد و تعبير موضوع احكام
كـودك   ٢. به حسينيه ارشـاد رفـتم      ،عصر براى افتتاح مسابقات حفظ و قرائت قرآن       

                                                 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  اشميه« كتاب ←كنيد  رجوع - 1

 مسابقه در مضامين و الفاظ و آيات و اً تحقيق،ها در ميان مسابقه «:خود گفتدر بخشي از سخنراني آقاي هاشمي  - 2
 . مؤثر و سازنده استنس با قرآن براى جوامع اسالمى از جايگاه وااليى برخوردار است و آشنايى و اُ،محتواى قرآن

 چنين سند با ارزشى وجود ،ترين آنهاست و در تاريخ ترين و جامع  اما قرآن كامل،اگرچه كتب آسمانى متعدد است
اكنون در اختيار بشريت است و هيچ تحريف و نادرستى در   هم،گونه كه از آسمان نازل شده  همان،ندارد و اين كتاب

 براى از ارزش و اعتبار انداختن ،هاى فراوانى از جانب دشمنان اسالم د آنكه تالشبا وجو .اين سند عظيم راهى ندارد
طور مكرر  ويژه آنكه در قرآن به  به،ها همواره به شكست انجاميده است  اما اين تالش،كار رفته است قرآن مجيد به

 قصد كسانى كه.ه دهديا اراتواند بخشى از آن ر اى از سوى خداوند است و اگر كسى مى اعالم شده كه اين معجزه
  قرآن مجيد نياز آنان را پاسخ خواهد گفت و اگر،اد ادبى و يا تاريخ را داشته باشندنمطالعه آفاق و انفس و يا اس
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اى  سكه ؛ اجرا كرد   را  برنامه خوبى  ، قرآن را حفظ داشت    ءكه هفت جز  اي    الههفت س 
  .ه دادمجايز

 
 1992  فوريه 3                         1412  رجب 28      |   بهمن 14 دوشنبه

 
آهن و دفتر گفـت و در مـورد         راجع به راه  . جهانگيرى از مجلس آمد   ] اسحاق[آقاى   

 گفـتم اگـر اميـد بـه رأى          .آينده از جيرفت مشورت كـرد     مجلس   شدن براى    اكانديد
يس آينـده مجلـس     يـ  از همين حاال به فكـر ر       ،ه داشت توصي.  شود ا كانديد ،مردم دارد 

 .  گفتم اين مربوط به مجلس آينده است؛كروبى است]مهدي[نظرش به آقاى . باشيم
 براى استان شـدن اردبيـل و آب و راه           .كران آمد موسوى ننه ] سيد فخرالدين [آقاى  

آقـاى   . اسـت  نيـرو پيـدا شـده     وزارت  كوپتر مفقود شده     خبر دادند هلي  . استمداد كرد 
اهللا   آيـت [ گزارش سفر به مصر را داد و براى امور كتابخانه            .سيد محمود مرعشى آمد   

 .توصيه داشت كه با مصر رابطه برقرار كنيم. استمداد كرد] مرعشي نجفي قم
 .گـزارش سـفر بـه اروپـا را داد         . شهردار تهران آمـد   ،  ]آقاي غالمحسين كرباسچي  [

فـروش   ها را پـيش    گفتم واحدهاى طرح   .دهاى تهران مشكل دارن   براى نقدينگى طرح  
 اقتـصادى   ، اجتماعى ،در مورد مسايل سياسى   . مديران جرايد مهم كشور آمدند    . كنند

عـصر   .مـذاكره شـد    هـا در مورد قيمت روزنامه   همچنين  ل داخلى و خارجى و      يو مسا 
 . شوراى اقتصاد جلسه داشت

  
                                                                                                                   

از اين منبع عظيم حيات سيراب خواهند ،وجوى اخالق و انسانيت و يا راه عرفان و معنويت باشند كسانى در جست 
قرآن بپردازند پاسخ خود را خواهند گرفت و البته   اگر مسلمانان به. است نهايى » داور و صلا راهنما، « يك قرآن .شد

اراده خداوندى بر  .اعماق اين اقيانوس بيكران نخواهند رسيد  اما حتى مفسران عالى مقام نيز به،قرآن نياز به مفسر دارد
يشه باقى بماند و حروف و كلمات و آهنگى كه در  با وجود هزاران بار تالوت هم،اين است كه طراوت و تازگى قرآن
هاى مقدسى براى حفاظت از  خون .را خلق كرده است» زيباترين اثر « كار رفته  تركيب حروف و كلمات و آيات به

 بايد ببينند كه ،هاى معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان اللّه مجيد ريخته شده و روح مطهر شهدا و همچنين خانواده كالم
سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».مندند هاين كتاب آسمانى عالق ردم نيز همانند آنها بهم

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370
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 1992  فوريه 4                         1412  رجب 29       |  بهمن 15 شنبهسه
 
عـادلى  ] محمدحسين[نوربخش،  ] محسن[آقايان   . به دفترم رسيدم   ساعت هشت صبح   

 اخـتالف   ؛گيـرى شـد   كازرونى آمدند و راجع به وام مسكن تـصميم        ] سراج الدين [و  
 پيشرفت مذاكرات بـا بانـك جهـانى بـراى     ،آقاى نوربخش. نظرشان را برطرف كردم   

 .فتها را گاعتبارات پروژه
 نيازهاى حفاظت و ضرورت دقت بيـشتر        . فرمانده سپاه حفاظت آمد    ،آقاى موحدى 

تـر و    جـدى  ،آينـد  بازرسى كسانى كه به منزل ما مـى        خواست. را گفت  براى حفاظت 
 .تر باشددقيق

 گزارش سـفر هيـأتى بـه شـمال          . آمد ]فرمانده سپاه پاسداران  [،  ىيآقاى محسن رضا  
بارزانى و بررسى وضع كردستان را داد و        ]مسعود[ و   طالبانى]جالل[عراق و مالقات با     

ى يـ  نيرو،شـهر كركـوك  در ها است و عراق به جز   گفت عمالً كردستان دست گروه    
 اقـدامات   ةدربـار . انـد ردها خواستار انجام مبـادالت اقتـصادى بـا ايـران شـده             كُ .ندارد

 كـه    گفـتم كـه بـراى محافظـان        .هـاى عمرانـى مـذاكره شـد       پيمانكارى سپاه در طرح   
 چيزى در نظـر     ،ندا  اند به جبهه بروند و از امتياز درجه از اين جهت محروم           توانستهنمى

 .گرفته شود
كاسـترو را آورد و خواسـتار       ]فيـدل [ نامـه آقـاى      .خارجه كوبا آمد  امورمعاون وزير   

نيـا و زيمبـابوه را      ك،بياي گزارش سفر به نام    .عصر دكتر روحانى آمد   . توسعه روابط شد  
انـد و    خواستار روابط ايران بـا آفريقـاى جنـوبى         ،سلمانان آفريقاى جنوبى  گفت م . داد
 .انـد هـا خيلـى خـوب سـاخته       بيـا را سفيدپوسـت    ينام و   گويند ديگر آپارتايد نيست   مى
پيـشنهاد داشـت   .  اسـت جمهور كنيا براى پيروزى در انتخابات كمك خواسـته      يسير

ددولت دخالت نكن بگذاريم و ها كاروانعهده  همره را بكه سفرهاى ع . 
در نظاميـان   ] كودتاي[مال وقوع   تگزارش اح . جلسه داشت ملي  شوراى عالى امنيت    

 ولى مهـم    ،استكم  ها   گرچه احتمال صدق گزارش    ؛عراق مورد بررسى قرار گرفت    
له را بـا    ا قرار شد نيروهاى مسلح آماده باشند تا بنا بـه دسـتور عمـل شـود و مـس                   .است

 ،انـد همانگونه كه بـه ايـران خبـر داده        است،  ون ادعا شده    چ. سوريه در ميان بگذاريم   



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

557 

 بـه رسـميت     ،اند كه در صـورت اقـدام      از ما خواسته  . اندقاصدى هم به سوريه فرستاده    
 .بدر به بغداد نروند] سپاه[م و نيروهاى يبشناس

 اقـدام   لهأخريـد كـاالى حـساس و مـس         ةدربـار . اى بـودم  خامنهاهللا  يتهمان آ يشام م 
ل تركيه و تبليغات استكبارى و احتماالت آينده اين         يدر عراق و مسا   يان  نظاماحتمالى  

اى به قم و مالقات احتمالى بـا آقـاى منتظـرى و درجـات      خامنهاهللا يتل و سفر آ يمسا
  .ل جارى كشور مذاكره كرديميها و مساسپاهى

در خبرها وقـوع كودتـاى نافرجـام در ونـزوئال مهـم             . به خانه رسيدم  شب   نُهساعت  
 . ستا

 
 1992  فوريه 5                      1412  شعبان 1      |   بهمن 16 چهارشنبه  
 
سـاعت نُـه صـبح      تـا   . به دفترم رسـيدم   ساعت هشت    . است ديشب برف خوبى باريده    

آقـاى  . نـد هـاى چنـد شـهيد داده آمد       جمعـى از خـانواده    .  كـردم  مطالعهرا   هاگزارش
 دو سـرود    ، دختران شاهد  . صحبت كرد  ]اد شهيد قائم مقام بني  [،  رحيميان] محمدحسن[

  ١ .دادم دلـداري   و خانواده شهدا صحبت كردم   و  خواندند و من در شأن منزلت شهيد        
مطـابق معمـول   . گفتم بنويـسند ؛داشـتند  كلى هاى حاضر انتقاداتيكى دو نفر از خانم   

 . هاى زيادى دارندنامه
، شـافعى ] غالمرضـا [رار آقاى    از اص  . آمد ]وزير كشاورزي [،  كالنترى]عيسي[آقاى  

] دكتر رضـا  [آقاى  . شكايت داشت  هايش براى گرفتن بعضى از تعاونى     ،]وزير تعاون [
 براى جلوگيرى از انتقال يا تجزيه سـازمان تـأمين           .ندزاده و مهندس ظريف آمد    ملك

 .خواهش داشتند اجتماعى
. ور بـود  سازمان تأمين اجتمـاعى در دسـت  موضوع. شوراى عالى ادارى جلسه داشت    

و وزير بهداشت   شود  خواهد كه به آن وزارتخانه منتقل        مى  و امور اجتماعي   وزير كار 
 .ند آن در وزارت بهداشت رأى دادياكثريت به بقا؛ مخالف است

                                                 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع - 1



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 558  1370   هاشمي رفسنجاني              

. عيـدى كاركنـان دولـت مـشخص شـد        . مدولت شركت كرد  جلسه هيات   عصر در   
مرغ نيمرو كردم   خم ت .كسى نبود . به خانه آمدم  . كار كردم ساعت هشت و نيم     شب تا   

 .و شام خوردم
 

 1992  فوريه 6                        1412  شعبان 2     |    بهمن 17 شنبه پنج 
 
شـروع زدوخـورد در بعـضى نقـاط الجزايـر قابـل           .  به دفتر رسيدم   ساعت هشت صبح   

 نظر مـن را راجـع بـه    . مسئول جهاد دانشگاهى آمد   ،رحمتى]محمد[آقاى  . توجه است 
 بهتـر   ،هـاى نظـام باشـد     نگ با سياست  ه گفتم اگر هما   ؛ جهاد خواست  ي عدم بقا  بقا يا 

 بـراى تهيـه زمـين و    ،بـر ايـن اسـاس   . هـا كـار كننـد   است بماند و هماهنگ با دانشگاه    
 .امكانات استمداد كرد

. اى نـدارد  زاده براى عيادت از عفت آمد و گفت كسالت عمـده           ملك ]رضا [آقاى
 معمــوالً نتيجــه مطلــوب در ،لب اعتمــاد از اطبــاءبيــشتر عــصبى اســت و بــه خــاطر ســ

سـازمان   راجـع بـه مـديريت        .است كسالت كليه هم برطرف شده       .گيردمعالجات نمى 
 .تأمين اجتماعى صحبت شد

 تـصويب كـرديم در مـواردى كـه          .مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام جلـسه داشـت          
بهاي [ ،هداراضى اشخاص به ديگران واگذار شده و دادگاه حق را به صاحب قبلى بد    

 .پرداخت شود  به صاحب ملك،روزاى به قيمت منطقه] آن
دبيـر شـوراي   [، روحـاني ]حـسن [دكتر .  كارها انجام شدچهار و نيم عصر تا ساعت     

ى مقـر منــافقين گزارشـى داد و دســتورى   يشناسـا  در مــورد . آمـد ]عـالي امنيـت ملــي  
شـنا   ارى در اسـتخر    رفتم و مقـد    ]جمهوري  رياست[در راه خانه به باشگاه نهاد      .گرفت
 .كردم

  
 1992  فوريه 7                         1412  شعبان 3      |   بهمن 18 جمعه  
  

احمـدآقا آمـد كـه بـراى اقامـه           .هـا كـار كـردم      براى خطبه  ساعت ده و نيم صبح    تا  
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كـوپتر بـه    چمن سعدآباد رفتيم و با هلـي      محوطه  به  .  با هم به مرقد مطهر برويم      ،جمعه
خراسـاني، ريـيس دفتـر      [ىيعبـا ]محمـد [ احمـدآقا از آقـاى       ،در بـين راه   . فتـيم ر مرقد

در دفتر تبليغـات    اند بعضي از افراد تند       نقل كرد كه رهبرى گفته     ]تبليغات اسالمي قم  
سـاعت  .  و با هم برگشتيم    ١نماز جمعه را اقامه كردم     .گله داشت   از آن دستور   ؛نباشند

 . ها اينجا بودندعضى بچهب.  بعد از ظهر به خانه رسيدميك ونيم
 .گزارش سفر به قبرس و تركيه را داد       .  آمد ]وزير امور خارجه  [،  عصر دكتر واليتى  

اكـو كـه بناسـت در تهـران         سـازمان   هاى كار سران    متعهد و برنامه  غير] جنبش[ ةدربار
 .هاى مجزا شده از يوگسالوى بحث شدى جمهورىيتشكيل شود و درباره شناسا

 
 1992  فوريه 8                             1412  شعبان 4     |    بهمن 19 شنبه  
 
 بـراى    سـاعت هـشت و نـيم صـبح،         .كارى داشـتيم   روز كم . ديشب كمى برف باريد    

.  كوتـاه برگـزار شـد   ؛ هتـل اسـتقالل رفتـيم      ، بـه  شركت در مراسم جشنواره خوارزمى    
  و  شد جوايز اعطا.د دا دكتر معتمدى گزارش. شداسامى برندگان از محققان قرائت

                                                 
هاي پيروزي انقالب و مقايسه آن با تاريخ   در خصوص تاريخ انقالب اسالمي و ريشهآقاي هاشمي در خطبه اول، - 1

در خطبه دوم، ايشان دستاوردهاي انقالب اسالمي را تشريح كرد و بر ضرورت رفع . صدر اسالم، مطالبي را بيان كرد
هار خود، با طراوت، انقالب اسالمي در چهاردهمين ب«: در بخشي از خطبه دوم آمده است. مشكالت تاكيد نمود

ما قربانيان با ارزشي در دوران . امت ما دوره مبارزه را بسيار خوب پشت سر گذاشت. بانشاط و بالنده به پيش مي رود
هاي زيادي كشيدند، اما در مقايسه با نتايجي كه به دست آورديم،  انقالب و مبارزه داديم و پيشتازان انقالب، مرارت

شايد دليل عمده آن، اين باشد كه توده مردم و بسياري از امكاناتي كه رژيم . ر كم بودمان بسيا تلفات و مشكالت
گذشته روي آن حساب مي كرد، در حقيقت متعلق به اسالم و رهبري بود و اشتباه رژيم گذشته، اين بود كه روي آنها 

 را كه در آن روزگار سخت، ها، سرعت پيروزي را به ما داد، ولي نبايد نقش آنهايي اين زمينه. حساب مي كرد
هايي بودند كه اين راه را براي  آنها مشعل. فداكاري كردند، زندان رفتند، شهيد دادند، جانباز شدند، كم حساب كرد

دوره تحكيم و دوره دفاع مقدس هم با همين خوبي و با همين سرعت گذشت و عنصر . امت اسالمي روشن مي كردند
عالوه امكانات كشور كه به دست انقالب افتاد، بوده  م، رهبري، مديريت صالح و بهو نقاط اساسي آن هم، همان اسال

تر است، كار بازسازي و سازندگي  دوره فعلي هم كه بعد از جنگ شروع شده و از هر دو دوره قبلي مشكل. است
 .1392رف انقالب، ، دفتر نشر معا»1370سال  هاي جمعه  رفسنجاني، خطبه هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».كشور است
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 .رفتم به دفتر، سخنان كوتاهبعد از 
 مالقات بيايد كه معلوم شد از ايران مراجعت كرده        به   ، قرار بود مفتى اعظم رومانى    

 .فظى آمــدســفير جديــدمان در كــره شــمالى بــراى گــرفتن رهنمــود و خــداحا. اســت
مـا هـم مـايليم      . خواهند و چيزى جز كاالى ويژه براى دادن ندارند        ها نفت مى  اىكره
 پيـشنهاد مالقـات گذشـته       .آقاى احمد جاللى از لنـدن آمـد        .شان حل شود   مشكلكه  

  .تأكيد قرار دادمورد  را  مبنى بر توسعه همكارى با مراكز علمى غرب
 و  ]رييس بانك مركزي  [،  عادلى] دحسينمحم[دكتر  . تا مغرب در دفترم كار كردم     

 بــراى توضــيح علــت تــأخير ،]معــاون ارزي بانــك مركــزي[، كاشــان]اصــغر فخريــه[
قـرار شـد بـه انـدازه         . چيـزى جـز كمبـود ارز نيـست         ؛گشايش اعتبارات ارزى آمدند   

 . به نرخ رقابتى گشايش شود،نيازهاى ريالى
 احتمـال   . دسـتور بـود     اوضاع عـراق در    .جلسه داشت ملي  شب شوراى عالى امنيت     

اى العمل ما مورد بحـث بـود كـه بـه نتيجـه      عكس.كودتا و تحول در عراق زياد است   
ردها هم مطـرح  احتمال اخراج عراق از كركوك و استخراج نفت به اسم كُ      . نرسيديم

ـ            .ادامه بحث به جلسه بعد موكـول شـد        . است رد بلنـد    تـصويب شـد كـه موشـك بـا ب
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 از مهـدى   اينامه.  سريال را تماشا كرديم.ه خانه رسيدم ب ساعت نُه و نيم شب    .بخريم
 . جواب نامه را نوشتم.خوشحال شديم. و فرشته رسيده بود

   
 1992  فوريه 9                            1412  شعبان 5       |  بهمن 20 يكشنبه

  
 حفـظ  د پيغـام دادم كـه بـراى   يـ شـيخ زا  آقاي  به  . وزير دفاع امارات متحده عربى آمد     

 او هـم گفـت بـا توليـد زيـادى            .كنـد   از راه كم كـردن توليـد همكـارى         ،قيمت نفت 
 .مخالف است

 به هر يك قرآنى .هاى شهدا و ايثارگران دفتر نهاد رياست جمهورى آمدند   خانواده
عقـد  [ وعقـد ازدواج دو نفـر از كاركنـان دفتـر             ١.برايـشان صـحبت كـردم     . هديه شد 
اى  و به هـر يـك سـكه     ، بستم ز را كه ياسر خواسته بود     يكى از بسيجيان جانبا   ] ازدواج
 .دادم

 .جنتــى و اعــضاى مركــزى هيــأت نظــارت شــوراى نگهبــان آمدنــد] احمــد[آقــاى 
 درخـصوص اعمـال نظـارت در        ،خواستند از همكارى دولـت بـا شـوراى نگهبـان          مى

 .مطمئن شوند] نظارت استصوابي[= 99 پياده كردن تفسير اصل  وانتخابات
براى م اهداعصر  به برندگان كتاب ساليراسم   ،  به 2]جمهوري اسالمي[ جوايز 

                                                 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع - 1

. اهدا شد 1334 دانش و فرهنگ ايران در سال جايزه كتاب سال در ايران براي اولين بار با هدف تشويق خادمان - 2
 منتشر شده بودند، تعلق گرفت و از آن سال به 1332ه در سال اين جايزه به پديدآورندگان يازده كتاب برگزيده ك

شود تا پنج نسخه از كتاب خود را كه  بعد، هر ساله طي فراخواني از تمامي نويسندگان، مترجمان و مؤلفان خواسته مي
نند تا توسط در سال گذشته براي اولين بار و به زبان فارسي منتشر شده است، به نشاني دبيرخانه اين جايزه ارسال ك

 ،هاي علوم و فنون، ادبي، علوم انساني و علوم اجتماعي در رشته 1356اين جايزه تا سال . هيأت داوران ارزيابي شود
 با افزايش و قوت گرفتن وقايع انقالب و 1356اما از سال .شد تربيتي كودكان و نوجوانان به برندگان اهدا مي

 دوباره اين موضوع در وزارت 1361يق افتاد و چهار سال بعد در سال هاي مردمي، اهداي اين جايزه به تعو-حركت
نامه نحوه انتخاب كتاب سال توسط سيد محمد خاتمي، وزير   آيين1362و در سال فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح شد 

رگزار  مراسم اهداي كتاب سال باز آن به بعد هر سال در دهه فجر. وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تصويب شد
  .شود مي



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 564  1370   هاشمي رفسنجاني              

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 مديرعامل سـازمان تـأمين      .دولت شركت كردم  جلسه هيات   در   .رفتم تاالر وحدت 
اظهـار  و امـور اجتمـاعي   وزيركـار  ، ]آقـاي حـسين كمـالي   [ اما ،اجتماعى انتخاب شد  

 .نارضايتى كرد
ل عــراق، ي عفــو زنــدانيان، مــساةدربــار. اشــتيماى جلــسه دخامنــهاهللا يــتشــب بــا آ

شـب  . اى صـحبت كـرديم  ل جهانى و منطقـه يانتخابات، نظارت شوراى نگهبان و مسا    
 . به خانه رسيدمساعت نُه و ربع 

  
 1992  فوريه 10                         1412  شعبان 6      |   بهمن 21 دوشنبه

 
فيروزآبـادى و فروزنـده     ] حـسن [ح آقايان    صب نُهساعت  .  در دفترم بودم   ساعت هشت  

 از كم شدن سـهميه ارزى نيروهـاى مـسلح گلـه داشـتند كـه گفـتم بـه نـسبت                  .آمدند
ديگـران بيـشتر   سهم  بايد از ،شما كم نشودسهم و اگر از     دهيمدرآمدها تخصيص مى  

 .كم شود كه مشكل آفرين است
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ان مقـدم الـسفرا صـحبت       سفير آلمان به عنـو    .  و كارداران مقيم ايران آمدند     نرايسف
 .ملـى و خـارجى ايـران را توضـيح داد    هـاى داخ من هم سياست. كرد و تبريك گفت 

اى بـه هـر يـك        جملـه  .ه كرديم و تبريـك گفتنـد      ح مصاف ،سپس يكايك آنها آمدند   
سپس . هى داشتند  ايتاليا و آلمان هم صحبت كوتا      نرايسف. گفتم و كمى با آنها نشستم     

 .جمعى گرفتيمستهدر جمع آنها در حياط عكس د
] محمـدجواد [ى و   ياى كـه بـا محـسن رضـا        آقاى دكتر روحانى آمـد و نظـر جلـسه         

الريجانى در مورد لزوم گشودن باب مذاكره با آمريكا براى استفاده از شرايط فعلـى                
ى كـه در    يبراى حل مشكل سفر كشتى آمريكا     .  گفت گذشته،و جلوگيرى از تصادم     

اى مطالعه وضـع آلـودگى خلـيج فـارس كمـك             بر ،اختيار محيط زيست منطقه است    
قرار شد بـدون اجـازه توقـف در بنـادر ايـران و            . خواست كه با رهبرى صحبت كردم     

هـاى ايـران هـم       د در آب  ن بتوان ،بدون پرچم آمريكا و با حضور مأموران ما در كشتى         
 .مطالعه و بررسى كنند

 ع ارمنـستان و  وضـ ة توضـيحات زيـاد دربـار      .خارجه ارمنستان آمـد   امور  عصر وزير   
بـاغ داد و خواسـتار توسـعه         قـره  بر سر منطقـه    نزاع با آذربايجان      مساله مشكل انرژى و  

 ارس و كشيدن لوله گاز ايـران   رودخانه  همكارى و باز شدن گمرك و زدن پل روى          
 . گرى كند باغ ميانجيقرار شد ايران براى نزاع بر سر قره. شد

پــذير در حمايــت از اقــشار آســيب كيفيــت ة دربــار.شــوراى اقتــصاد جلــسه داشــت
 ،قرار شد ظرف سه سـال      .گيرى شد ، بحث و تصميم   ]يارانه[= صورت حذف سوبسيد  

به نيازمنـدان كمـك      ،براى جبران   حذف شود و به موازات آن      ]كاالبرگ[= هاكوپن
 . شود

 و بردن    سعودي  گزارش سفر به عربستان    . آمد ]وزير نفت [،  آقازاده]غالمرضا[آقاي  
و قـول همكـارى بـراى     انـد  خـوب اسـتقبال كـرده   ؛فهـد را آورد  ملـك   اى  نامه من بر  

 . انددهدااصالح قيمت نفت 
 1992  فوريه 11                         1412  شعبان 7      |   بهمن 22 شنبهسه 

 براى شركت در  .باريد و هوا سرد بودديشب برف آمده و امروز هم در شميران مى 
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تا نزديك ميدان آزادى بـا ماشـين رفتـيم و در            ،  ]بيست و دوم بهمن   [ىيپيماهمراسم را 
جمعيـت خـوبى     .مـردم خيلـى پرشـور برخـورد نمودنـد          .ى كرديم يميان مردم راهپيما  

 ١.من هم صحبت كوتاهى كردم. آمده بودند و مراسم با حالى بود
 خيلـى زيـاد   ،در ايـن سـرما   .  را ديـدم   هـا كوپتر از باال اجتماع مردم در خيابان      با هلي 

ها هم شركت كرده بودند و از كثرت جمعيـت در ايـن             عفت و بچه  . اندشركت كرده 
والـده  .  آمدند -فاطمه و طيبه   -ها  سرشب حاجيه والده و همشيره    . ندسرما تعجب داشت  

مقـدارى  . حال والده خوب اسـت    . مره هستند  عازم سفر ع   ،بستگانتعداي از     با و طيبه 
 قرار ديدار با ديگر     -همشيره زاده  - در منزل محمد     .شام نماندند . پرسى كرديم  والاح

 والده و همشيره حاضـر نيـستند از روسـتاي بهرمـان مهـاجرت كننـد و                  .بستگان دارند 
 .اندمند به زندگي روستايي با معاش كشاورزيعالقه

تمـاع سـران    واعظى تلفنى اطالع داد كه براى كارشـكنى در امـر اج           ] محمود[آقاى  
اند كه سران    وقت جلسه كشورهاى عضو مشترك المنافع را تغيير داده         ،اكو در تهران  

 .پيگيرى شود  قرار شد براى حل مشكل؛آنها نتوانند به تهران بيايند
  

 1992  فوريه 12                     1412  شعبان 8      |   بهمن 23 چهارشنبه
 
 . خـوب اسـت    ؛ز نمايشگاه تـشخص زن بازديـد كـردم         به اصرار فاطى، ا    ،در راه دفتر   

 براى امور دانشگاه آزاد اسـالمى  ]رييس دانشگاه آزاد اسالمي   [،  جاسبى]عبداهللا[دكتر  
وزيـر فرهنـگ و     [،  معـين ]مـصطفي [خواسـت و از دكتـر       كمك  آمد و مطابق معمول     

 . شكايت كرد]آموزش عالي
 درخـصوص   .آمدنـد  و محسن    ]وزير آموزش و پرورش   [،  نجفى]محمدعلي[ دكتر  

مجلـس  [ى در انتخابـات   استفاده از نيروهـاى آمـوزش و پـرورش بـراى بازرسـى سـرّ              
 ، سـپس محـسن  . مـذاكره شـد  ،]ريـيس جمهـور   [بازرسى ويـژه  دفتر   زير نظر    ،]چهارم
 .پاى را مطرح كردل شركت دريايمسا

                                                 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع - 1
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 فكـرى بـراى بخـشى از نيروهـاى     ،درخواست داشـت . آقاى حميد وهاب زاده آمد 
 بـه خـاطر ركـود صـنعت فعـال           بشود؛جمله خودش   مناتمي،  زمان انرژى   كيفى در سا  

هـاى از     لـنج  يله جـايگزين  اميرزاده براى امور بازسازى آمد و مس      ]حميد[آقاى  . نيستند
 . عازم استراليا است ،براى امتحان دوره دكترى. دست رفته در اروند را گفت

ى هماهنگى بـين وزرا   گزارش وضع فوالد را داد و برا    .محلوجى آمد ]حسين[آقاى  
صحبت كـرد و اجـازه گرفـت كـه از مهـدى بـراى بعـضى امـور وزارت در اسـتراليا                       

هـا و    مدال نمايشگاه طرح از   . گفتم تا حدى كه مزاحم تحصيلش نباشد       ؛استفاده بشود 
 .نمودمانتخاب  بازديد كردم و  بود،ها كه دفتر تهيه كردهنشان

مـشخص    رشد  درصد 25 با   ،ارگران حداقل مزد ك   .دولت جلسه داشت  هيات  عصر  
 ليست نامزدهـاى انتخابـات      . جلسه داشت  مديشب جامعه روحانيت مبارز در دفتر     . شد

 .بررسى شد
  
 1992  فوريه 13                       1412  شعبان 9      |   بهمن 24 شنبه پنج

 
از . يس مجمــع خلــق ليبــى آمــديــ رنُــه صــبح، ســاعت . در دفتــر بــودمهــشتســاعت  
هاى سياسى ايران از ليبى در جريان تهديد آمريكا و فرانسه و انگلـيس تـشكر        مايتح

 نماينـده  ،زادهحيـدر ] رجبعلـي [آقـاى   .شـان دادم   دلـداري  .انـد  خيلـى ترسـيده    ؛داشت
  از وجود افكار افراطى در جهـاد و اسـراف در هزينـه             . آمد سازندگيرهبرى در جهاد  

ــات جهــاد خواســتم كــه مواظــب عــدم .ســفرهاى خــارجى گفــت   اســتفاده از امكان
 . در انتخابات باشندسازندگي

 از اهميـت  . محقق مهندسى ژنتيك است؛ى آمدينورى دلو] دكتر محمدرضا[آقاى  
مركزى براى توسـعه آن تأسـيس كـرده و خواسـتار حمايـت              . اين دانش جديد گفت   
 . قول كمك دادم؛ها شدبيشتر براى اجراى برنامه

بنـا دارد    .  آمد ]رييس دادگاه خانواده تهران   [،  رمانىباقر مهدوى ك  محمدآقاى سيد   
اى در    خيرخواهانـه  هاي تـذكرات و پيـشنهاد     .نامزد نمايندگى مجلس از كرمان بـشود      

.  هـاى زيرزمينـى تهـران داشـت        هـا و اسـتفاده از آب      مهار آب  مورد جمع نقدينگى و   
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 و  ]ج و طـالق   ثبـت ازدوا  [او را بـين داشـتن دفتـر       . خواستار مالقات بيشتر و مرتب شد     
 .است و از قضاوت كنار رفته اند كه اولى را انتخاب كرده ى مخير كردهيشغل قضا
گزارش وضع روزنامـه را     .  مدير جديد روزنامه خراسان آمد     ،غزالى ]حسين[ آقاى  

  نـسخه در روز    پـنج هـزار   و  بيست  .  راضى است  ؛ داد ،ها درآمده كه از دست راديكال   
 .نه جديد كمك خواستبراى تأسيس چاپخا. تيراژ دارد

 ،]پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي        [  جمعى از محققان مركز تحقيقاتى    
و ابراهيمــى،  ىيدانــش پــژوه، احمــد بيرشــك، عنايــت اهللا رضــا] محمــدتقي[آقايــان 
 و دو خانم ديگـر      مشايخ فريدنى ] آذرميدخت[ خانم   تحصيلم در قم و    زمان   همدرس
خواستار برگشت  . ندا  ناراحتداماد امام    ،بروجردى] محمود[از تعويض آقاى    . آمدند

 .  است محققان را جذب و راضى نموده،اند با رفتار خوباو هستند و مدعى
كويـت و جمعـى از نماينـدگان         يس مجلـس  يـ ر،  ]آقاي عبدالعزيز المـساعيد   [عصر  

 و   ممنـون  ، از مواضع ايران   .توسعه همكارى داشتند   درخواست. مجلس كويت آمدند  
 مقـدارى بـه صـدام و        .ندهـست در زمـان جنـگ       هاي كويت بـه صـدام      كمك ةشرمند

  .  براى شنا به استخر باشگاه نهاد رفتم،راه خانه   در . آمريكا بد گفتند
  

 1992  فوريه 14                         1412  شعبان 10     |    بهمن 25 جمعه
 
. ر كرد تمام وقت را پ    كه   ر آورده بودم  ازه كافى كار از دفت    به اند . در خانه بودم  امروز   

 .  استهبرف خوبى هم باريد. هايش اينجا بودندظهر محسن و بچه
خارجـه  امور روابط عمومى وزارت ، حفاظت،مديران تشريفات، عصر دكتر واليتى  

، سـران   از فردا عـصر   .  آمدند ١ براى تنظيم برنامه برگزارى اجالس سران اكو       ،و دفترم 
                                                 

 ،، به طور مخفف اكوEconomic Cooperation Organization  انگليسيبه ، سازمان همكاري اقتصادي - 1
 را نخستين بار اين سازمان 1341در سال  تركيهو  پاكستان، ايرانسه كشور . اي است يك سازمان اقتصادي منطقه

 است، -اي   كه نام اختصاري سازمان همكاري عمران منطقه-» آر سي دي«اين سازمان در ابتدا با نام  .ريزي كردند پايه
حيات » اكو«با نام  1364، كار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال اسالميانقالب پيروزي پس از . آغاز به كار كرد

 ،جمهوري آذربايجان، افغانستانكشورهاي  1372، در سال شورويپس از فروپاشي  .خود را از سر گرفت
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 تـشريفات و  ، جلـسات ، مـذاكرات ، بدرقـه ،نحـوه اسـتقبال  . ند آمـد  به ايران خواه  اكو
 از  .خوانـد  در دانـشگاه اصـفهان درس مـى       . زاده علـى آمـد     همشيره. ها تنظيم شد  بيانيه

 اي  خواهـد بـه رشـته      مـى  ،سهميه رزمندگان اسـت و بـه خـاطر ضـعف پايـه تحـصيلى              
 . تر برود آسان

 
 1992  فوريه 15                           1412  شعبان 11     |    بهمن 26 شنبه

  
ده صبح   تا ساعت    ،اكواجالس سران سازمان    همانان  يبه خاطر آماده شدن براى امور م      

 . امام جمعه مشهد آمـد     ،شيرازى]سيد عبداهللا [ آقاى   ده،ساعت  .  آزاد گذارده بودند   را
بـراى  . اسـت از سفرش راضـى     . اندهاى آزاد رفته   با كاروان  .مره برگشته بود  عسفر  از  

تكميل لوله كـشى روسـتاهاى داراب كمـك خواسـت و پيـشنهاد داشـت كـه اجـازه              
گوسفند به شخصى بدهيم كه بخشى از درآمـد آن را           راس  هزار  پانزده  حدود  صدور  

تذكراتى در جهت وحـدت و حفـظ هـر دو           .  نپذيرفتم ؛كنندكشي  لولهصرف تكميل   
  .احساس نگرانى دارد  از تضعيف خط چپ.خط داد

اوضـاع مـشهد را گفـت و از         . مـره اسـت    عـازم ع   .طبـسى آمـد   ]عباس واعظ [اى  آق
 به مـشهد    )ع( توصيه داشت كه براى كنفرانس امام رضا       .هاى دولت تشكر نمود   برنامه
 براى امور فرهنگـى     ،]رضوي[قدس از امكانات آستان  كه  تأكيد كردم   .  پذيرفتم ؛بروم

 .هاى مسلمان نشين شوروى استفاده شودجمهورى
 سـفر بـه مـراكش و مالقـات بـا             گـزارش  .نـسارى آمـد   اخو]سيد محمدكاظم [ى  آقا
   و خواستار توسعه همكارىه گفت خيلى تواضع و محبت داشت.حسن را داد سلطان

                                                                                                                   
ون با ده عضو، اكن اين سازمان . نيز به سازمان اكو پيوستند تاجيكستان، و ازبكستان، قرقيزستان، تركمنستان، قزاقستان

در اختيار  صنعتو  گاز، نفت كيلومتر مربع وسعت كشورها، امكانات 8،620،697 جمعيت و نفر ميليون 330حدود 
كند؛ و براي  و تالش ميطبق اساسنامه اين سازمان، اكو براي بهبود شرايط توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي عض .دارد

از ديگر اهداف اكو، تهيه برنامه مشترك براي توسعه منابع . حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقه فعاليت دارد
. كند چنين براي تسريع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعاليت مياين سازمان هم.  اين ده كشور استانساني در

 .است تهراناست و مقر اصلي آن، شهر  انگليسيزبان رسمي اكو 
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 ، بـراى همكـارى و همـاهنگى فكـرى         ،علمـاى ايـران و مـراكش      گفتـه    .بوده است 
آقـاى موسـوى    .  موافقت كردم  ؛جواب بدهم مالقات و بحث كنند و خواسته كه زود         

ــار.آمــد ــراى .هــايش در لبنــان صــحبت شــد  برنامــهة درب ــه  گفــتم ب آزادى كمــك ب
 .تالش كنند هاى آلمانىگروگان

وزيـر فرهنـگ و     [،  عـين م] مـصطفي [دكتـر   . با هم خورديم  را   ناهار   .ظهر فاطى آمد  
هـا  ىيوشحالى ليبيـا  تلفنى گزارش سفر به ليبى را داد و گفت باعث خ     ،]آموزش عالي 

 ،اوزال] تورگوت[ آقاى .رفتم] مهرآباد[ بعد از ظهر به فرودگاه سهساعت  .شده است
 ،استقبال رسـمى  . اكو آمده است  اجالس   براى شركت در     .جمهور تركيه رسيد   يسير

سپس آنها به اقامتگاه رفتند و من براى استقبال         ١.  انجام شد   رژه و مصاحبه كوتاه    ،سان
 . ماندم  نخست وزير پاكستان،شريف از نواز

هـايش هـم همـراه او    زن و بچـه  . وارد شـدند چهـار سـاعت     آقاي نواز شـريف، در      
و آنهـا بـه سـوى        ٢هي داشـتيم  مـصاحبه كوتـا   . انجام شد استقبال و سان و رژه      . هستند

 مـذاكرات   ة دربـار  . به مالقات رهبـرى رفـتم      ،دفترمدر مسير    .كردندسعدآباد حركت   
] ســـيد هاشـــم[ نـــامزدى آقـــاى  همچنـــين در خـــصوص.اكـــو مـــشورت كـــرديم

ــارز و عــوارض  ا در انتخابــات و مــس]محالتــي[رســولى له ثبــت جامعــه روحانيــت مب
 .ديمنمو مذاكره )ع(ساختمان تجارى دانشگاه امام صادق

رؤسـاى  ،  ]آقايـان عبـدالرحمن االوزي و عبـدالبار القـين         [. غروب به دفتـرم رسـيدم     
بــراى تقويــت حفــظ .  آمدنــد ســعوديمحــيط زيــست كويــت و عربــستانحفاظــت 

 اعـضا   ةحق عضويت عقب افتـاد      پرداخت  درخواست و استمداد كردند  زيست محيط
در  اشفهد پيغام دادم كه به وعـده       ملك به   .بناست از اينجا به رياض بروند     . را نمودند 

 دسـتور همكـارى     ،]وزير نفت [ ،  د و به هشام ناظر    كنمورد باال بردن قيمت نفت عمل       
 . دبده

 .مـذاكرات داشـتيم    .در سـعدآباد رفـتم      اقامتگـاه آقـاى اوزال     به ساعت هفت و نيم   
 لولـه گـاز عـراق و         و ل اكو، كشتى توقيفى، قبرس شـمالى      ي شرايط منطقه، مسا   ةدربار
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شـمالى را     قبـرس  ،هاى اقتصادى تقاضا داشت كه در فعاليت    . اوكراين صحبت كرديم  
 گفـت   . همكـارى كنـيم    ، عـراق  شريك كنيم و براى جلـوگيرى از تجزيـه كردسـتان          

كند و مشكل كشتى از آنها است و اميد به حل           ى تركيه مستقل عمل مى    يدستگاه قضا 
 .دارند

 از تشريفات اسـتقبال از همـسر و دختـران نوازشـريف     . عفت هم آمد  .آمدم به خانه 
. او هم به فرودگاه آمده بود و با خانواده نوازشريف به سـعدآباد رفـت              . ناراضى است 

 . ريفات تذكر دادم تشبه
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.  رفتيم ]مهرآباد[اكو به فرودگاه  اجالس سران   همانان  ي براى استقبال م   ، صبح نُهساعت   

وزيرشـان آمـده      قـبالً نخـست    ؛جمهور آذربايجـان آمـد     يسي ر ،افمطلب] اياز[آقاى  
مـام شـده و خـودش را بـه     شان ت جلسه،بوده و زودتر از موعدپكن او در   چون  است،  

  . نگران وضع آذربايجان است. سان و رژه و مصاحبه انجام شد. استدهتهران رسان
راد نيـازف       [هواپيماى حامل   صبح،   نُه و نيم  ساعت   جمهـور   يسيـ ر،  ]آقـاي صـفر مـ

 اول  .نشستبر زمين   ن  زبكستااُمجلس   يسير،  ]آقاي شوكت يولداشف  [تركمنستان و   
تر بود و سان و     زبكستان استقبال كرد كه ساده    يس مجلس اُ  يكروبى از ر  ]مهدي[آقاى  

از . ل كـردم  جمهـور تركمنـستان اسـتقبا      يسي ر ، نيازف  آقاي  سپس من از   .رژه نداشت 
 وزيـر  ،آقـاى زنگنـه  با  ،بعد از مصاحبه. ند و متواضعا  خيلى راضي  ،احترام بيش از حد   

 .رفتند متگاه به اقا،همراه
وزيـر پاكـستان بـراى مالقـات         نخـست ،  ]آقاي نواز شريف  [بالفاصله  . رفتم به دفترم 

از وضـع كـشمير و احتمـال        . داشـتيم   ابتدا مالقات خـصوصى و سـپس رسـمى         .رسيد
 در مـورد    .م پـذيرفت  ؛نـد و پيـشنهاد ميـانجيگرى مـا را دارنـد           ا  درگيرى بـا هنـد نگـران      

هاى فنى  در مورد همكارى  . سياسى است و نه نظامى     توافق بود كه راه حل       ،افغانستان
پيشنهاد داشتند بـراى سـاخت كارخانـه سـيمان و شـكر اعتبـار               . و تجارى مذاكره شد   

 .م پذيرفت؛بدهند
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 سپس براى . كردم استراحتدادم و انجام  را  كارهاى دفتر   بعد از ظهر،     سهتا ساعت   
ساعت چهار تـا    از  . رجه رفتم خاامور مطالعات وزارت    دفتربه   ،اكواجالس  هاى  برنامه

 .  جلسه غير رسمى و مذاكرات دوستانه دسته جمعى و معارفه داشتيمچهار و نيم،
اكو با حضور ايران، تركيـه،  اجالس  جلسه تشريفاتى ساعت چهارو نيم بعد از ظهر،    

ــستان    ــستان و ازبك ــان، تركمن ــستان، آذربايج ــتان،    ،پاك ــضو و قرقيزس ــوان ع ــه عن  ب
 سـخنرانى  ،قـرآن بعـد از تـالوت   . شـروع شـد    به عنـوان نـاظر    ،تانتاجيكستان و قزاقس  

اعالم تنفس  . انجام شد جمهور تركيه    يسير،   و سپس سخنان آقاى اوزال     ١افتتاحيه من 
 . بروندو تماشاچيان ديگرن راي سف،خبرنگارانشد تا 

گيـرى شـد و بـا پيـشنهاد         بـراى رياسـت رأى    .  پشت درهـاى بـسته بـود       ،ادامه جلسه 
.  انتخـاب شـدم     اجـالس  يسيـ  من به عنـوان ر     ،تأييد اوزال و سپس ديگران    پاكستان و   

 ،دسـتور جلـسه تـصويب شـد و آقايـان اوزال           .  با قرار قبلى انجـام شـد       ،مطابق معمول 
 من هم همه    .زبكستان صحبت كردند  يس مجلس اُ  ي نيازف و ر   ،اف  مطلب ،نوازشريف

 .كردم هايشان را تأييدرا تشويق و حرف
.  تأييـد شـد  كـه يمات اجالس آنكـارا را داد    م گزارش تص  ،ركيهخارجه ت امور  وزير  

هاى اقتـصادى و ارتباطـات بـود و خيلـى دوسـتانه و                همكاري ةها دربار بيشتر صحبت 
 .نماز مغـرب و عـشا و تـنفس رفتـيم          اقامه   براى   ،بعد از صحبت نوازشريف    .هماهنگ

 . با من نماز جماعت خواندند،شان و بعضى ديگر اوزال و همراهان
 فقط قطع صدا    .مجموعاً خوب برگزار شد   . برنامه تمام شد  هفت و نيم،    ساعت  ب  ش

 هنگام صحبت من عيب كار بود كـه قـرار شـد             ، در چند دقيقه   ،هاى ترجمه از گوشى 
  .مقصر را پيدا كنند

.  نخست وزيـر آذربايجـان مالقـات داشـتم         ،حسن اف ]حسن[آقاي   با   ،بعد از جلسه  
 از جنـگ بـا      .ها را گفت  ودشان و ساير جمهورى    مشكالت خ  ،پردهخيلى صريح و بى   

احـساس ضـعف    . نـد و شـديداً خواسـتار ميـانجيگرى هـستند          ا  ارمنستان خيلى ناراحت  
  .اند اند و به آذربايجان ندادهها اسلحه زياد به ارمنستان داده اند روسمدعى. دارند

                                                 
  . متن كامل اين سخنراني، به جهت اهميت در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است- 1
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انـد و گفـت ارتـش شـوروى در       طرفـدار ارمنـستان    ، آمريكا و هم روسيه    اكنون هم 
ها  روس .هاى محلى ندارد  ى به حكومت  يها مانده و تابع روسيه است و اعتنا       جمهورى

 . شان داد  اطالعات زيادى درباره اوضاع.گويندبه ديگران زور مى
اى ديگـر   دور ميزهـ   هـا دور يـك ميـز و بقيـه          هيأت ي رؤسا .شام رفتيم صرف  براى  
ل ي مـسا ة دربـار ، ضـمن شـام خـوردن   . اوزال و نوازشريف بودند  ، دو طرف من   .بودند

اهللا   رهبـر حـزب   [،  اوزال اطـالع داد كـه سـيدعباس موسـوى         . فراوانى مذاكره كـرديم   
 معلوم شد مأموران ما اطالع      ١ است؛ يل در منطقه شهيد شده    ي امروز توسط اسرا   ،]لبنان

 .داناند و به من نگفتهپيدا كرده
 آمد و گفـت     ]رييس بانك مركزي  [،  عادلى]محمدحسين[ آقاى   ،شاممراسم  بعد از   

 زنانه  يهمانيمميزبان  عفت هم   .  است  گذارده  را با آذربايجان قرار چاپ اسكناس آنها     
 . راضى بود؛ وقت آمديم دير.بود
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اكو، به دفتـر مطالعـات      اجالس  همانان  ي با م  براى مالقات صبح،   هشتنزديك ساعت    

. وزيـر قرقيزسـتان آمـد      معاون نخـست  ،  ]آقاي اركي بايف  [ .خارجه رفتم امور  وزارت  
جمهور يك استاد دانشگاه است كه در گذشـته سـابقه سياسـى نداشـته و      يسيگفت ر 

 ،شـان  فرهنگـى و علمـى     صـبغة مين  خود او هم همكار دانشگاهى اوست و به خاطر ه         
 ژاپـن و كـره     ،گفت بنا دارند بـا كـشورهاى غربـى        . توجه به فرهنگ و دانشگاه دارند     

 توضيحات زيـادى از اوضـاع       .براى استفاده از امكانات آنها همكارى كنند      ،  ]جنوبي[
 .كشورش داد

                                                 
او در . بود اهللا لبنان حزبسازمان  يكي از موسسين و دبيركل ، )1370 -1331 (سيد عباس موسويم حجت االسال - 1

، در جنوب جبشيتشهرك  به سمت ،شيخ شهدابراي شركت در مراسم هشتمين سالگرد  ،1370 بهمن 27صبح روز 
رفت، سپس راهي شهر  الشرقيههر به ش» جبشيتي گلزار شهدا«در حركت كرد و بعد از سخنراني و حضور  لبنان
 ، به همراه  اشبه خودرو ليي اسراكوپترهاي   بر اثر اصابت موشك شليك شده از هلي،شد و در اين شهر  اليسايهكوثر

 .به شهادت رسيد سالگي 40 و تنها فرزندش، در سن ام ياسرهمسرش 
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ظهـار  امنـه   از درگيـرى بـا ارا     . جمهور آذربايجان آمد   يسير،  ]اف  آقاي اياز مطلّب  [
جمهـور   يسيـ ف رآقـاى نيـاز   .نگرانى كرد و مدعى حمايت روسـيه از ارمنـستان شـد      

و نـسبت بـه     ا. توضـيح زيـادى از وضـع كـشورش داد         . تركمنستان و همراهان آمدنـد    
از ايـران بـه      روسيه و همسايگانش اظهار بى اعتمادى كرد و خواستار عبور لولـه گـاز             

ى يها خارجه آمريكا را داد كه شرط     ورامگزارش مذاكراتش با وزير     . سوى تركيه شد  
و نتوانـسته   خواسته با مخالفان دولت تماس بگيرد كـه         براى افتتاح سفارت داشته و مى     

 .واسطه شود  كه تركمنستان براى اصالح روابطش با ايران استگفته
مـذاكرات و درخواسـت     . زبكـستان آمـد   مجلس اُ  يسير،  ]شوكت آقاي يولداشف [

معـاون نخـست وزيـر    ، ]آقاي گاتايـانف  [ سپس   .ها كرد رىهمكارى شبيه ساير جمهو   
جلـسه   .ها به ما داد   اطالعات زيادى از وضع خودشان و ساير جمهورى       . قزاقستان آمد 

پيشنهاد ايران مبنى بر    . با سران آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و سفير روسيه داشتيم        
 با بحث كوتـاهى     ؛كشورهاى ساحل درياى خزر مطرح شد      تأسيس سازمان همكارى  

 ظهر  .سازمان و اساسنامه تعيين كنيم     اى براى تدوين  قرار شد نماينده  . همگى پذيرفتند 
 .انجام شدنماز و ناهار و استراحت . جا ماندم در همان

 خيلـى  .خارجه تاجيكستان و همراهـان داشـتم  اموروزير ، ]اوف آقاي قيم[مالقاتى با  
هـا  زننـد وكمـك زيـاد در همـه زمينـه          رسند و فارسـى حـرف مـى       صميمى به نظر مى   

 قـول   ؛هـا نگراننـد    ها و بعضى همـسايگان و منجملـه فـساد افغـان             از روس  .خواهندمى
 .ندا  اكو در ايران ممنون اجالس همگى از دعوت به؛همكارى دادم

ــا اوزال،بــراى گنجانــدن همكــارى مــسلمانان قبــرس شــمالى   ، جلــسه خــصوصى ب
. ديمنمـو  اكـو تقـديم   ياعـضا تفاهم كـرديم و بـه     .شان داشتيم  همراهان نوازشريف و 

 تاجيكستان و قرقيزستان صـحبت      ،هاى قزاقستان نمايندگى. جلسه اختتاميه تشكيل شد   
 ، اسـناد  يجوايز و امضا  بعد از اهداي    . ارايه شد  سپس گزارش اجالس آنكارا      .كردند

 ١. شدو بيانيه اختتاميه قرائتكرديم و من صحبت  نواز شريف
  ختم جلسه بعد از. شد تركيه و پاكستان تعيين ،اجالس دوم و سوم محل برگزاري 
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 گرفتـه   جمعى با سران   عكس دسته  ١.داشتممصاحبه مطبوعاتى    با خبرنگاران ،  نماز و
 جمهور آذربايجـان درخـصوص آمـوزش نظـامى آنهـا در ايـران و سـفر         يسيبا ر . شد

 به خاطر نگرانى آنهـا از وضـع    ،دكتر واليتى به آنجا براى ميانجيگرى با سرعت بيشتر        
 . كرديممجدد مذاكره  ،موجود

يس يـ خارجـه و ر   ، امور صـنايع ترابـري،    نيـرو، راه و      ، نفـت  نرايـ سپس با حضور وز   
 هـاى همكـارى    همه رشته  ةدربارداشتيم  نيازف مالقات مجدد    آقاي   با   ،بانك مركزى 

 قرار شـد بـراى چـاپ    . شدبندى هاى حاصله جمعو مذاكرات و توافقم  كرديمذاكره  
 .اقدام كنيم... آذربايجان وو اسكناس آنها 

عفـت هـم امـروز بـا خـانواده نوازشـريف مالقـات           .  بـه خانـه آمـدم      ساعت نُه و نيم   
 . استبدل شده و  هدايا رد.از آنها راضى استو ديگرى داشته 
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 عقب مانـده را انجـام       ي كارها ساعت نُه و نيم صبح     تا   .به دفترم رسيدم  ساعت هشت    

جمهور آذربايجان،    رؤساى .رفتم] مهرآباد[همانان اكو به فرودگاه     ي براى بدرقه م   .دادم
 قبل از .  بدرقه كردموزير پاكستان را با سان و سرود تركمنستان، تركيه و نخست

                                                 
 سياست در اى منطقه همكاريهاى توسعه آيا  سوال كه ايندر پاسخ بهبا خبرنگاران،  آقاي هاشمي در مصاحبه - 1

 كشتى لهامس و شود مى مشاهده آن جمهور يسير و تركيه دولت سياستهاى بين تضاد آيا و است كشور بلندمدت
 ما ،اى هاى منطقه المللى و همكاري هاى بين در مورد اكو و فعاليت« :  گفتاست؟ رسيده كجا هب تركيه در ايرانى

 اكو از نظر جغرافيايى است و در واقع ما قلب اين سازمان هستيم ي كشورمان حلقه وصل اعضا.لندمدت داريمسياست ب
هاى تركيه، در محدوده   در مورد سياست.ويژه بين كشورهاى اسالمى هو نقش بسيار جدى در آينده خواهيم داشت، ب

مورد در . كه بهتر است از طرف مقابل پرسيده شودلى در جاهاى ديگر داشته باشيمي ولى شايد مسا،اكو مشكلى نداريم
نظر ما مشكل   به.  محموله مشكلى ندارد،گويد كار قضايى است  ولى دولت تركيه مى، اعتراض داريماًكشتى شديد

 راجع به اينكه آيا دولت تركيه ، سئوالى از مجلس تركيه شدهاًشود و اخير مالكيت كشتى است كه به قبرس مربوط مى
در هر صورت اين يك اقدام . ى بر همين اساس صادر شودي در جنگ است يا خير و قرار است حكم قضابا قبرس

رفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوعبراي مطالعه متن كامل مصاحبه،  ».غيردوستانه و نادرست است
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي مصاحبه
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 . همه راضى بودند؛اى داشتم با همه آنها مذاكرات دوستانه،حركت
، يلتـسين ] بـوريس [ او نـسبت بـه روسـيه و          .نامه امـضا كـرديم     نيازف تفاهم آقاي   با  

خورد اعتمادى كرد و گفت يلتسين مشروب زياد مى        اظهار بى  «]جمهور روسيه   رييس[
خارجه آمريكا هم از كثرت مشروب      امور وزير   ،بيكر] جيمز[ در مورد    . تعادل ندارد  و

 بـا    او  از هماهنـگ نبـودن نظـرات       ،اوزال] تورگـوت [بـه آقـاى      .خوارى انتقاد داشت  
ــذكر دادم ــا ســاعت . كــارگزارانش ت ــارت ــر،  چه ــد از ظه ــابع و دادم  انجــام  راكاره

 . كردماستراحت 
  و  آمدنـد  ]نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كـشور      [= سازىمديران سازمان مدرسه  

يس حـزب   يـ يس امـور مـذهبى و مـساجد و ر         يـ ر ١.شان كـردم    تشويق ؛گزارش دادند 
 گزارش وضع نيروهـاى اسـالمى آنجـا را دادنـد و             .نهضت اسالمى تاجيكستان آمدند   

شـان رو بـه      انـد و وضـع     را داشته   آرا  درصد 35 نامزد آنها    ،گفتند در انتخابات گذشته   
فارسى و آموزش   هاي  ب  ا از ما براى تأسيس چاپخانه فارسى و تهيه كت         .ودى است ببه

 ؛معلمان زبان فارسى و اعزام تعدادى از علماى اهـل سـنت بـه مكـه اسـتمداد كردنـد                   
  .در دفترم كار كردم و به خانه آمدمهفت شب تا ساعت  .پذيرفتم

 
 1992  فوريه 19                  1412  شعبان 15      |   بهمن 30 چهارشنبه 
 

به انجـام كارهـا و قـدم زدن در حيـاط و       . در خانه بودم   . امروز نيمه شعبان، تعطيل است    
سـومين مجمـع شــيعيان    [= هـا   پيـام بـراى اجتمـاع افغـان    .تماشـاى تلويزيـون گذشـت   

                                                 
 بحمداللّه شما مديران اجرايى اين حركت فرهنگى، اهل نظر و آشنا به «: ده استدر بخشي از اين سخنراني آم - 1

 بخش شدن تر فعال لزوم. ايد انتخاب اين كار پسنديده دست زده  همين لحاظ به  ل تعليم و تربيت هستيد و بهيمسا
درسه سازى و  شركت و حضور فعال بخش خصوصى در امر م.االن احساس مي شود ،مدارس توسعه امر در خصوصى

 ماميدوار .كند  امرى است كه بايد بيش از گذشته مورد تشويق قرار گيرد و دولت از آن حمايت مى،آموزش و پرورش
  جواننسل شكوفايى و رشد براى ،مدارس تجهيز و نوسازى خداپسندانه حركت ،مردم و مسئوالن جانبه همه تالش با

، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  يهاشم« كتاب ←كنيد  رجوع ».يابد گسترش انقالب
1392. 
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  ١. كردماصالحرا  ]افغانستان
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ترين خواسته مردم  جهاد ملت افغانستان به وضوح نشان داده است كه اسالم مهم«:  در اين پيام آمده است- 11

 محلي ،اگر ويتنام. افغانستان مي باشد و هر دولتي كه اين عامل مهم را در نظر نگيرد، در افغانستان جايي نخواهد داشت
شد براي شكست نيروهاي متجاوز آمريكايي، افغانستان نيز سرمشقي شد براي متجاوزين به كشورهاي اسالمي و اين 
افتخار بزرگ مردم افغانستان است كه يكي از بزرگترين قدرت هاي نظامي دنيا را كه به افغانستان تجاوز كرد، شكست 

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيسنجاني، رف هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .دادند
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 1992  فوريه 20                       1412  شعبان 16      |   اسفند 1 شنبه پنج
 
وزيـر  [،  به آقـاى زنگنـه    . مالقات نگذاشته بوديم  .  به دفترم رسيدم   ساعت هشت صبح   

 زيـرِ  بـراى آبيـارى در اراضـى          گفتم كه فكر لوله كشى به جاى سـاخت كانـال           ]نيرو
 .  است اين راه را انتخاب كرده،طرح نيشكر خوزستان. سدها را جدى بگيرند

 بـدون وقـت     ،]رييس كميسيون برنامـه و بودجـه مجلـس        [،  الويرى] مرتضي[ آقاى  
 گفـت مجمـع روحـانيون     . آمـد  اش در انتخابات   براى مشورت در مورد نامزدى     ،قبلى
تحكيم وحـدت و انجمـن      دفتر  و   مبارزروحانيت  جامعه   ولى   ،اند نامزدش كرده  مبارز

 در مورد احتمال حـذف بعـضى از افـراد توسـط          ؛اندمعلمان و مدرسان نكرده   اسالمي  
 .شوراى نگهبان نگران است

ام را مرتـب    كتابخانـه . برنامه سفر به خوزستان و جزاير خليج فارس را تنظيم كرديم          
 خانه به اسـتخر باشـگاه       در راه . انجام دادم را  كارها  چهار بعد از ظهر،   تا ساعت   . كردم
 .ها خلوت بود  خيابان.بعد از ظهر به خانه رسيدم.  رفتم]رياست جمهوري[نهاد

به انجـام   .  را به من سپردند    ]فرزندان فائزه [،  عفت و فائزه بيرون رفتند و مونا و حسن        
 .تكاليف مدرسه مونا كمك كردم

   
 1992  فوريه 21                         1412  شعبان 17      |   اسفند 2 جمعه 
 
 به تماشاى   ، به مطالعه و انجام كارها و بعد از ظهر و شب           ،پيش از ظهر  . در خانه بودم   

 .گذشت تلويزيون
 حوادث اخير لبنان، شـهادت      ةدربار ،جمهور سوريه  يسي ر ،شب با آقاى حافظ اسد    

ل بـه   يييل و تجـاوز اسـرا     يشـمال اسـرا   بـه   اهللا  سيدعباس موسوى، حمله موشكى حزب    
  .متلفنى صـحبت كـرد    يل  ياهللا و عقب نشينى اسرا    جنوب لبنان و مقاومت خوب حزب     

اسد از اينكه سران كـشورهاى      . هاى كمكى براى مردم لبنان بفرستيم     قرار شد محموله  
 . گله داشت،انداند و اقدامى نداشته در اين مدت تماسى با او نگرفته،عربى

 مـذاكره   ،اندفرشان به قم كه امروز برگشته      س ةدربار. تلفنى با رهبرى صحبت كردم    
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اطالع گيري از مسايل، مـشكالت      ظهر محسن اينجا بود و برنامه تنظيم شبكه          .كرديم
بازرسـى  دفتـر    زيـر نظـر      ،انتخاباتهاي غيرقانوني در      و بي نظمي ها و احتماالً دخالت      

جـام  آمـوزش و پـرورش ان     وزارت   را كه قرار اسـت بـا نيروهـاى           ]جمهور  رييس[ويژه
 .  توضيح داد،شود

 در اثـر مقاومـت   ،ها از نقـاط تـصرفى اخيرشـان      يلىينشينى اسرا  عقب ،هادر گزارش 
اهللا كـه تلفـات     يل از سوى حـزب    يليله اسرا جاهللا و پرتاب مجدد موشك به شهر        حزب

 .  است جلب توجه كرده و باعث تعجب ناظران شده،هم داشته
 

 1992  فوريه 22                            1412  شعبان 18      |   اسفند 3 شنبه
 
هاى اسالمى جمعى از سران مؤتلفه و انجمن .  به دفتر رسيدم   ساعت هشت و نيم صبح     

 مطابق معمول از وزارت بازرگانى و ماليات و كارهاى شـهردار انتقـاد              .اصناف آمدند 
 . بدون راه حل مشخص؛داشتند

 بـدون   ،كـار شـوراى انتخـاب خبرگـان       نـدى    از كُ  .باغـانى آمـد   ] علي اصـغر  [آقاى  
 انتخابـات شـود و      ايخواهد در سبزوار كانديـد    انتقاد كرد و گفت مى    و دليل   مدرك  

 .هاى دولت تعريف كرد و دعااز سياست
زا كمـك   هاى اشتغال طرحاجراي   براى    و يس سازمان بهزيستى و معاونان آمدند     ير

 ،آقايـان آخونـدى    .ا دارنـد  هـاى مـوازى حمـايتى ر       پيشنهاد ادغـام سـازمان     .خواستند
براى مدرسه علميـه جديـد االحـداث و تـأمين كاغـذ           و  كتابفروش و خاموشى آمدند     
 .هاى دولت تشكر كردندكمك خواستند و از سياست

 در مـورد اصـالح سـاختار         و نواب آمدنـد  ] مهدي[نوربخش و   ] محسن[عصر دكتر   
 هستيم و بناسـت بـا        سهام آن   درصد 25 ما داراى    .ستندشركت كروپ آلمان نظر خوا    

راجـع بـه ضـرورت نـوعى        و  روحـانى آمـد     ]حـسن [دكتـر    . ادغـام شـود    تـين شركت  
 .ل مشترك مثل عراق گفتيگو با آمريكا بر سر مساو گفت

 بحـث برسـر آينـده عـراق و احتمـال            .شب شوراى عالى امنيت ملـى جلـسه داشـت         
 شب به خانه . م ماندكودتا يا جايگزينى معارضان و برنامه ما در اين مورد بود كه ناتما
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اى بـه قـم     خامنهاهللا  يت سفر آ  ة احمدآقا با من بود و نظراتى دربار       ،در بين راه  . آمدم
 .داشت

  
 1992  فوريه 23                         1412  شعبان 19      |   اسفند 4 يكشنبه

 
آقـاي  [. انـده را انجـام دادم      كارهـاى عقـب م     . بـه دفتـرم رسـيدم      ساعت هشت صـبح    

آقـاي   [.آمـد  سفير جديد دانمارك بـراى تقـديم اسـتوارنامه      ،  ]ارلينگ هاريلد نيلسون  
 شـان، جمهور يسيـ دو نامـه از ر    . وزير اوكراين آمد   معاون نخست ،  ]كنستانتين ماسيك 

ع در توسعه روابط و كمك براى نجات حـدود هـشتاد اسـير              يسرتخواست  بر در مبني  
 .آورد غانستانشان در افجنگى

 ،ارى كالن براى احداث خط لوله نفت و گاز از ايران          ذگ سرمايهاراده  در خصوص   
با توجه به داشتن خطوط مناسب از روسيه توضيح خواستم كه گفت بـراى نجـات از                 
وابستگى انحصارى به منابع انرژى روسيه كه روابط با آنها مطمئن نيـست و امكانـات                

 .كه دارند فراوان براى احداث خط لوله
گـرى توضـيح     براى سفر به آذربايجان و ارمنستان براى ميانجى        ،آقاى دكتر واليتى  

 دكتـر   . با كادر علمى و مديران مالقات داشـتيم        . به دانشگاه صنعتى شريف رفتيم    . داد
مـن هـم    . داد هايي گـزارش و پيـشنهاد     ،]رييس دانشگاه شـريف   [،  صالحى] اكبر  علي[

جهـاد دانـشگاهى و    در حـال سـاخت و از مركـز        از مـسجد    . صحبت كوتـاهى كـردم    
 .شان بازديد و تأييدشان كردم هاى تحقيقاتى و امكانات طرح

 نمـاز جماعـت و خيرمقـدم و         .بعد از اذان به سالن بـزرگ محـل دانـشجويان رفـتم            
  به ساعت دو ونيم بعد از ظهر.  جلسه پرشورى بود؛ من و جواب سئواالت١سخنرانى

                                                 
 از ،هاى خود ادامه دهيم  اگر ما بتوانيم مسير خود را با حفظ آرمان«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 و ها هگردن از بسيارى از و كند مى طى را خود تكاملى روند اسالمى انقالب .كشورهاى پيشرفته دنيا خواهيم شد
 تثبيت و دفاع و كشور سازماندهى اسالمى، انقالب پيروزى دوره خوبى به ما و است كرده عبور ،مشكالت و بيمصا

طبيعى است كه انقالب اهدافى دارد و  .ايم گذاشته سر پشت را ها دوره سازترين سرنوشت و ترين مشكل يعنى ،انقالب
 توان گفت كه انقالب به  نمى، و بدون تحقق اين اهدافبايستى اين اهداف را تا لحظات آخر تعقيب كند مى
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  . كردم استراحتخوردم و ناهار .دمدفترم رسي
همـان  ي شـب م .راز فيزيكـى بـود  مـورد تـ   بحـث در     .دولت جلسه داشت  هيات  عصر  

اهللا از نحوه مالقـات بـا آيـت       . توضيحى از برنامه سفر ايشان به قم شنيدم       . رهبرى بودم 
و  ل اكو ي مسا ةدربار. ناراضى بودند  ، منتشر شده  ]در تلويزيون  [كه گلپايگانى و فيلمى  

 .ل عـراق مـذاكره كـرديم   ي و نتايج مذاكرات و مسا  ي سازمان ذاكرات با سران اعضا   م
                                                                                                                   

جوى  گوش مردم حقيقت  رسيدن نداى اسالم به،يكى از اهداف انقالب اسالمى .پيروزى كامل دست يافته است
 در انتظار شنيدن حرفى از ، مردم بسيارى اعم از دوست و دشمن، در جهان. استاكنون عملى شده جهان بوده كه هم

مردم و انقالب ما  بهكه ها  كند و بسيارى از گفته ند و اكنون ديگركسى تبليغات گذشته استكبارى را باور نمىايران هست
ها  عنوان مكتبى مدير و مدبر فراموش كرده بود و بحث هدر گذشته دنيا، اسالم را ب . زمينه و تأثير زيادى ندارد،گفتند مى

 اما اين مسأله كه آينده ،كتى مترقى و يا ارتجاعى وجود داشته است اين بود كه در گذشته حراًتاريخى بود و عمدت
خواستند پلى ميان اسالم و   مى،گرفتند و در دوران مبارزه ما، بسيارى متفكرين  جدى نمى،جهان را اسالم برعهده گيرد

ه طريقى را براى عنوان مكتب و راه اصيل مطرح است ك ه اما امروز اسالم ب،ديگر مكاتب و بخصوص ماركسيسم بزنند
بايستى  يكى از كارهاى انجام نشده و ناتمام ما، مسأله سازندگى كشور است كه مى .دهد ه مىيزندگى و جهان ارا

پاسخگوى نياز مادى جوامع اسالمى و نيازهاى روز جهان باشد و ما با همين مكتب و قرآن و مبانى فقهى خود 
 .متن كامل اين سخنراني در بخش ضمايم همين كتاب درج شده است» .توانيم نياز اساسى بشريت را پاسخگو باشيم مى
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 . جنتى به ائمه جمعه موقت قم اضافه شود] احمد[قرار شد آقاى 
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ـ   . ارهـا انجـام شـد      ك ساعت نُه صبح  تا  .  به دفترم رسيدم   ساعت هفت و نيم    رىآقـاى ني ،
ى به آزادگان آورد كه     ي آمد طرحى براى كمك نها     ]رييس كميته امداد امام خميني    [

 در مـورد    . آمـد  ]وزير كشور [،  نورى] عبداهللا[آقاى   . قرار شد تكميل كنند    ؛ناقص بود 
تقاضاى رسميت نهضت آزادى به عنوان حزب گفت كه نامه امام بـا صـراحت آن را              

تر شوراى   از احتمال برخورد خشن    ١. راهى براى تأييدشان نيست    است و  ممنوع كرده 
 .اظهار نگرانى كرد نگهبان به دنبال اظهارات ديروز رهبرى

. جلـسه داشـت    ... و ]مـالي  [رازتبراى تصويب بودجه و     شركت نفت   عمومي  مجمع  
محصول نيشكر و مسايل ديگرى     شكر و      در مورد    .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 .گيرى شدمتصمي
  بـراى پيـروزى در انتخابـات آينـده     وجمهـور كنيـا آمـد    يسيـ  شب فرستاده ويژه ر  

 كارها را .شوند از طرف آمريكا كمك مىآنها به ادعاى او مخالفان    ؛كمك خواست 
 .انجام دادم كه براى سفر به خوزستان آماده شوم

  
 

                                                 
هاي سياسي  ه با صدور بيانيه اي از همه گرو1370 بهمن 19 نهضت آزادي به رهبري مهندس مهدي بازرگان، در - 1

اين گروه سياسي مخالف، با ارسال نامه اي . دعوت كرد در انتخابات آتي مجلس شوراي اسالمي شركت كنند
همه گروه هاي مخالف كه قانون اساسي را مي پذيرند، بايد مردم را براي شركت  «: شاده  به وزير كشور نوشتسرگ

  آقاي محتشمي وزيرخطاب به ايشاناي از   نامه،)ره( بعد از رحلت حضرت امام خميني».در انتخابات آينده بسيج كنند
رهبران . ي، نسبت به خطر نهضت آزادي هشدار داده بود، انتشار يافت كه در آن بنيانگذار جمهوري اسالم كشوروقت

دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني كه متولي قانوني موضوع . نهضت آزادي، اصالت اين نامه را مورد ترديد قرار دادند
ر ، د1370 اسفند 17 مهندس بازرگان، رهبر نهضت آزادي، در مورخ .، اصالت اين نامه را تاييد كرده استمي باشد

مصاحبه با راديو بي بي سي، گفت كه با توجه به شرايط موجود، از جمله عدم آزادي و امنيت الزم، در انتخابات 
 . مجلس شوراي اسالمي شركت نخواهد كرد
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دزفـول  سـوي   رسـيديم و بـه      ]مهرآبـاد [بـه فرودگـاه     صـبح    هفـت همراه عفت ساعت    
ى يدر پايگاه هـوا    . معاونان و محافظان همراه بودند     ن،راي جمعى از وز   .حركت كرديم 

 . كوپترها نيامدند هلي، به خاطر باران زياد و هواى ابرى.دزفول استقبال رسمى بود
كرخه سـد   بـه سـوى    ،ى كانـال انحرافـى    يمراسم شروع عمليات اجرا   الفاصله براى   ب

 ؛توضيحات داد  سد   ةدربار ه مسئول مربوط  . است پروژه سپاه پيمانكار    .حركت كرديم 
 آب و   مكعـب  مخزنى به گنجايش هفت ميليـارد متـر        ،ارتفاع متر   128سدى خاكى با    

ــد[ ــرق و  چهار] ظرفيــت تولي ــاري صــد مگــاوات ب ــار ز آبي ــزار هكت ــست ه ــيندوي  م
 . استكشاورزي

سـپس بـا     ١. گزارش داد و من صحبت كردم      ]وزير نيرو [،  زنگنه] بيژن نامدار [ آقاى  
  .لدوزرها كار را شروع كردندو ب،مه و ايجاد انفجارى عظيمگفشار د

كوپترها لغو  قرار بود براى بررسى بازسازى به موسيان برويم كه به علت نيامدن هلي   
هم افتتـاح   سازندگي   به پيمانكارى جهاد     ، يك قطعه  كشى ى كانال ي عمليات اجرا  .شد
 .شد

در فرودگاه اسـتقبال رسـمى      .  به پايگاه برگشتيم و با هواپيما به آبادان پرواز كرديم         
به محل پمپاژ طـرح مهـم آبيـارى جزيـره و             سپس از آنجا      و  به هتل محل اقامت    .بود

 توضـيح مهنـدس     طبـق .  اسـت   پيش از انقالب طراحى شـده      اين طرح .  رفتيم تنخيال
 در آينده با لوله و پمپاژ آبيارى        ، به جاى آبيارى با جزر و مد       ،و مديركل نيرو  مربوطه  

 . يابد توسعه مىپنجاه درصد ، زير كشت سطحشود ومى
 اخيـراً   در ايـن بنـدر،    .  كـرديم  ده حركـت  بـ ي به سـوى بنـدر چو      ،و ناهار   نماز بعد از 

 هاى در دست  از خانه.ضى بودنداند و راهاى زيادى مشغول ماهيگيرى شدهلنج
                                                 

مشاوره و اجراي «:  آقاي هاشمي با اشاره به ويژگي ها و اهميت اجرايي اين سد عظيم در استان خوزستان گفت- 1
 .شود الً توسط متخصصان داخلي انجام ميكشور محسوب مي شود، كام  يكي از بزرگترين سدهاياين سد كهكارهاي 

 هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .مخزني كرخه اثرات بسيار مثبتي در زندگي مردم خوزستان خواهد داشتسد 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 594  1370   هاشمي رفسنجاني              

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

��������	
������
������������������



 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                   سازندگي و 
                                                             شكوفايي                                                      

                                                                                                                                           
                 

595 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ !�	"#�



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 596  1370   هاشمي رفسنجاني              

اصـالح نخـيالت و مـزارع كـه     و همچنين از شير   شرق بهمن، درىيساختمان روستا 
شـان را مطـرح      ت  مـردم مـشكال    . كـرديم   بازديـد   اسـت،  مخروبه شده  در طول جنگ  

 .كردند
سـتاد بازسـازى    جلسه  ،  نماز و استراحت  بعد از   . گشتيماز راه خسروآباد به آبادان بر     

 تصميم  .ي كردم  صحبت كوتاه  .شدها مطرح   حلو راه   نيازها و مشكالت   .تشكيل شد 
آقاي  به .ندباز كرا ج يخرمشهر و خيابان بر -جاده اهواز  و   اروند   ،  سپاهآن شد كه    بر  

را هـاى بنيـاد     هتـل  كردم تأكيـد  ي تلفنـ  ،]رييس بنياد مستضعفان  [،  دوسترفيق]محسن[
 . بودها و مردم گردش در شهر آبادان و ديدن خيابان،برنامه آخر . كنندبازسازى
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 مـد و گـزارش تـصميمات در    آ] پاسـداران  سـپاه    فرمانده كـل  [،  ىيرضا]محسن[آقاى  
 مراسم پرده بردارى    .ى رفتيم يبه پايگاه نيروى دريا   . ا را داد  هخصوص اجراى خواسته  

برگـزار  و رژه  ١كـردم  من صـحبت      اقدامات، گزارشبعد از   . بودو صبحگاه مشترك    
 .شد

 اقدامات براى اصالح .تيمگشبا اتومبيل اطراف جزيره و  سپس به جزيره مينو رفتيم    
 ولى مشكالت هم    ؛انداضىها خوب است و مردم ر     نخيالت و بازسازى مزارع و خانه     

 .پل احداث شود ، براى ارتباط با آبادان،ف به سپاه گفتم در دهانه نهر جرو.دارند
آموزان بـراى اسـتقبال تجمـع        مردم و دانش   ،ها در خيابان  .از آنجا به خرمشهر رفتيم    

  در ورزشگاه شهر صحبت ،اجتماع مردمدر  . از چند نقطه بازديد كردم.كرده بودند
 
 

                                                 
اظهار خوشحالي از افتتاح مجدد پايگاه دريايي اروند، از آن به عنوان يك مركز مهم مقاومت  آقاي هاشمي، ضمن - 1

 حماسه آفريدند و خون گرانبهاي خود را ،در اين پايگاه رزمندگان دالور«: گفتدر دوران دفاع مقدس ياد كرد و 
م آثار مقاومت عزيزان خود را در اينجا لذا اين پايگاه بايد به يك زيارتگاه تبديل شود تا مرد. تقديم انقالب كردند

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .ببينند
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 چـون   ، حـق دارنـد    ؛هـا و شـكايت از مـشكالت هـم زيـاد بـود             ها و ناله   نامه ١.كردم
بـسيارى از مـردم خـسارات       . كمبودها و مـشكالت زنـدگى در خرمـشهر زيـاد اسـت            

 .اندزيادى ديده
ى يكـى از    يـ كارهـاى اجرا  و آغـاز    رگ توسـعه نيـشكر      از آنجا براى افتتاح طرح بز     

ــيم قطعــات ــا. رفت مــن هــم صــحبت .  مجــرى طــرح توضــيحات داد،ىيآقــاى طباطب
 هـزار   700 هزار هكتار زيركشت برود و       84ست   بنا ٢.آميز كردم آميز و تشويق   تحسين

هـزار تـن   100هـزار تـن خـوراك دام و      700 و    تحرير  هزار تن كاغذ   350تن شكر و    
 بـه قيمـت   ]درآمد پـروژه [؛ انه باشدي محصول سال ] هزار تن پروتئين دامي    20 و [نئوپان
 و بـه آبـادان      ٣مصاحبه كوتـاهى كـردم    .  است  ميليارد تومان در سال    60 حدود   ،امروز

 .برگشتيم
 در اجتمــاع عظــيم مــردم . ســپس بــه اســتاديوم رفتــيم. ناهــار خــورديمســه ســاعت 

                                                 
 مشكالتى از قبيل كمبود ، هنوز در اين شهر، عليرغم كارهاى انجام شده«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

 بازسازى با حداكثر ، بهداشت و صنايع جانبى وجود دارد كه در آينده با بسيج امكاناتفضاى آموزشى، آب، برق،
 از هيچ كوششى براى بازسازى و فراهم آوردن امكانات ،دهم شما قول مى صادقانه به .سرعت انجام خواهد گرفت

 بايد انگيزه اًظامى و انتظامى، قطعنيروهاى ن. خوشحالم اروند، دريايى پايگاه مجدد افتتاح از .مورد نياز شما دريغ نشود
كنند تا يكبار ديگر مردانگى، شجاعت و مقاومت  شاءاللّه طورى عمل مى اى در امر بازسازى داشته باشند و ان العاده فوق

 اين است كه بازسازى را مثل دوران ،آنچه از نيروهاى مسلح انتظار داريم .خود را در اين ميدان نيز به ظهور برسانند
 اين بايد ،يكديگر كمك  با.كشور به نحو مطلوبى آباد شود، خواست خدا  مقدس بدانند و پشتيبان ملت باشند تا بهدفاع
 كتاب ←كنيد  رجوع ».شود تبديل آبادانى و سازندگى دفاع، آثار از نمايشگاهى به كه شود بازسازى اى گونه هب مناطق

 .1392ر معارف انقالب، ، دفتر نش»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«

اين طرح يكي از «:  گفت توسعه كشت نيشكر و صنايع جانبي آن آقاي هاشمي با اشاره به اهميت اجرايي طرح- 2
مظاهر استقاللي است كه در شعارها و آرمان هاي انقالب داشته ايم و اثر عظيمي در افزايش توليد ملي و ارتقاي سطح 

اين طرح .  بلند در شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور خواهد بودزندگي مردم خواهد داشت و يك گام
 كتاب ←كنيد  رجوع» . هزار شغل براي مردم ايجاد مي كند كه با توجه به وجود بيكاري، كار بزرگي است7
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي«

 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي مصاحبهرفسنجاني،  يهاشم« كتاب ←كنيد  رجوع - 3
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پـس از   . ف بازسازى اعتراض داشتند    و ضع  ي بعضى از مردم به كند     ١.سخنرانى كردم 
 .  بدون معطلى پرواز كرديم؛باريد باران تندى مى.سخنرانى به فرودگاه رفتيم
را  ترمينـال پـرواز خـارجى        . انجـام شـد    تشريفات رسـمى  . غروب وارد كيش شديم   

] تجـاري  [هـاى شـب از مجتمـع    . رفتيم  به سوى پاويون   ، مصاحبه بعد از .  كرديم افتتاح
 .ندا مردم راضي.  جالب است؛ پرديس بازديد كرديم مريم و،مرجان

 
 1992  فوريه 27                       1412  شعبان 23     |    اسفند 8 شنبه پنج

 
 در اقامتگـاه بـه اسـتماع اخبـار و اسـتراحت و صـبحانه و                 ساعت هشت و نيم صبح،    تا  

پس از  . يماز كرد  به جزيره سيرى پرو    130 -سيسپس با هواپيماى    . استحمام پرداختم 
 ، اواخـر جنـگ     در  سـكو  ايـن . رفتـيم  نـصر    يكوپترها به سـكو    با هلي  ،مراسم استقبال 
.  اسـت   بازسازى شـده و توسـعه يافتـه        اكنون. ها بمباران و منهدم شد    ىيتوسط آمريكا 

هـا بـه    سـكوها و لولـه    ،ها چاه ،مقدار مخازن ، دربارة   فالت قاره ] شركت نفت [مديران  
 .محسن هم از تهران رسيده بود .ز توضيحات دادندسيرى و وضع گاجزيره 

مقـدارى از گـاز همـراه را        .  و دوبـى پيـدا بـود       ايـران از آنجا منطقه نفتـى مـشترك        
از آنجا بـه جزيـره فـارور         .گيرى از آنها بشود    فكرى براى بهره   ، كه گفتم  ندسوزانمى

اى انتقال  بناست بر . هاى عمران جزيره توضيح داد    مهندس مجرى طرح  . پرواز كرديم 
اجرا جزيره هاى توسعه   طرح ، سپس با نيروى كار آنها     .مخدر آماده شود   معتادان مواد 

گويند بهتـر اسـت بـا اسـم معتادهـا           ها مى  بعضى .ى است ي جزيره كوهستانى زيبا   ؛شود
 .ها جالب باشد براى توريستتا ،بدنام نشود

                                                 
حقي كه شما مردم انقالبي بر گردن «:  آقاي هاشمي در اجتماع مردم آبادان در استاديوم تختي اين شهر گفت- 1

 و اگر تاخير. انقالب داريد، فراموش شدني نيست و لذا بايد براي جبران مصايب شما در طول جنگ تالش كرد
 اطميناني براي سرمايه گذاري در اين ،قصوري در امر بازسازي به چشم مي خورد، از آنجاست كه تا همين اواخر

ماندگي هاي منطقه  بام هاي بلندي در جهت بازسازي و جبران عقگمنطقه ديده نمي شد، ولي در سال هاي آينده 
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي يسخنرانرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .برخواهيم داشت

1392. 
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 كارنامه و خاطرات          
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 از جزيـره و مركـز كنتـرل تأسيـسات           ،نماز و ناهار  بعد از   . به جزيره سيرى برگشتيم   
ى و استفاده از گاز همراه براى توليـد         يزداهم  نفت و كيفيت جداسازى گاز و نفت و         

هاي نفت در دريـا بـه جـاي گـاز           چاه طرح تزريق آب به      درمورد.  كرديم برق بازديد 
 . دادندتوضيح

 . انجـام شـد  استقبال رسـمى .  به جزيره ابوموسى رفتيم130 -سي ي سپس با هواپيما  
هـاى توسـعه و عمـران جزيـره را           طرح ، فرماندار و استاندار   . رفتيم فرماندارى جلسهبه  

ى كـه بناسـت از سـودان        يبـراى گوسـفندها   سازندگي،   جهاد   ،قرار بود  .توضيح دادند 
و صادراتى ايجاد    گوشت داخلى    ، جهت تامين  شتار گاه صنعتى  ك ، در جزيره  ،بياوريم
 . كند

 مايـل   ،ها با برنامه توريستى جزيـره      فرماندار جزيره به خاطر نگرانى از مزاحمت دام       
ايجـاد   قرار شد بـراى      . قرار شد اجرا شود    ؛ش كرديم ا  به اجراى اين طرح نبود كه قانع      
نفـر را     700 حـدود   جزيره، رونقبراى  . اقدام شود هم  بازارچه تجارى و صيد صنعتى      

هـاى شـارجه كـه آنجـا مانـده           از تعـداد عـرب     .اند به جزيره جذب كرده    ،سال سه   رد
 . استكاسته شده،بودند

 پـروژه احـداث يكـصد واحـد         .ها را ديديم  مقدارى در سطح جزيره گشتيم و طرح      
اسـتاندار خيرمقـدم    . در اجتمـاع مـردم شـركت كـردم        . زدممسكونى ديگر را كلنگ     

بـا هواپيمـا بـه كـيش        . حـالى هـستند   ور و   شـ  مردم بـا     ١؛كردم شان گفت و من تشويق   
 بـه    و بـه پـاويون رفـتم     . بودخسته بودم و هوا هم سرد شده        . سيديمرغروب  . برگشتيم

 .اندها هم آمدهمحسن و فاطى و بچه. استراحت و استماع اخبار پرداختم
 

                                                 
 آقاي هاشمي با اشاره به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مبني بر توسعه فعاليت هاي عمراني در جزايركشور در - 1

 براي ما از اهميت بااليي برخوردار است و ،جزيره ابوموسي به خاطر موقعيت خاصي كه دارد«:  بازسازي، گفت دوره
بايد ترتيبي اتخاذ شود تا .  از ديد ما مرزداران و حافظان يكي از نقاط حساس كشور به شمار مي روند، اينجامردم

 تثبيت و فرزنداني انقالبي در دامن مادران ، تا موقعيت آينده،شناسنامه هاي نسل آينده به نام اين جزيره صادر شود
، دفتر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←د كني رجوع» .تربيت شوند و از اين جزيره پاسداري كنند

 .1392نشر معارف انقالب، 
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 1992  فوريه 28                          1412  شعبان 24       |  اسفند 9 جمعه
 
 مـديران   ،ادهيـز مهرعل] محـسن [ميـرزاده و    ] حميـد [ آقايـان    ساعت هشت و نيم صبح،     

 بـر توسـعه امكانـات       .شـان كـردم     گزارش كارها را دادند و من تـشويق        .كيش آمدند 
 . نمودمتأكيد و رفاهىسالم تفريحى و سرگرمى 
از . رفتـيم   مگاواتى37اه جديد هاى عمرانى جزيره و افتتاح نيروگبراى بازديد طرح  

كمـپ فرهنگيـان،    ،  هـاى مـسكونى    مجتمـع دانيـال كـيش، مجتمـع        ،هاكن آب شيرين 
ظهـر طـول      بعـد از  ونـيم     بازديدكرديم كه تـا سـاعت يـك        اسكله درياپاى     و نخلستان
دسـتور دادم  . نماز را در مسجد در حال تعمير و توسعه شيعيان كيش خوانـديم         . كشيد

 منـاظر   ،شـود بـراى مـسجد      مـى   و كنار ساحل است  . صفا بسازند باو  كه مسجد را زيبا     
 .مناسب ايجاد كرد

صـفاى چايخانـه كـه زيـر         در محل با   سه و نيم،   ساعت   .ناهار را در پاويون خورديم    
 چاى خورديم و از آثار شـهر قـديمى كـه در كـيش               ،انددرخت بزرگ درست كرده   

 .ميبازديد كرداست، كشف شده 
از  .اسـتاندار سيـستان و بلوچـستان و معاونـان آمدنـد     ،  ]جتيآقاي محمود ح  [ عصر   

در سيستان و بلوچـستان     دولت   با حمايت    ،كارهاى فراوان عمرانى كه در اين دو سال       
 و انجام مقدمات تأسـيس منطقـه آزاد در چابهـار را گـزارش               ند گفت  است، انجام شده 

سـران   .سـتاندار بـدهم    حكم مسئوليت منطقه را به ا      ، قرار شد بعداز ماه رمضان     .ندكرد
 آنها از پيشرفت امور     .احوالپرسى كردم .  محلى و نظامى كيش آمدند      هاي وشخصيت

  .در كيش تشكر كردند
ى يهـا  خيلى از قـسمت   . جزر دريا برايم جالب بود    . مقدارى در ساحل دريا قدم زدم     

بـراى مراجعـت   . هاى آن ديـدنى اسـت   بيرون آمده و مرجان ،كه معموالً زير آب بود    
گفتند هواى تهران خراب است و امكان فرود در مهرآباد    .  به فرودگاه رفتيم   ، تهران به

 . برگشتيم و شب را در كيش مانديم. نيست
 وضع تحصيل مهـدى را      . گزارش سفر به استراليا را داد       و ميرزاده آمد ]حميد[آقاى  

 .  خواستار كمك به مسلمانان استراليا شد.گفت و اينكه پول برايش بفرستم
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 كارنامه و خاطرات          
 608  1370   هاشمي رفسنجاني              

 1992  فوريه 29                         1412  شعبان 25      |   اسفند 10 شنبه 
  

 ، بالفاصله پـس از مراسـم  .صبحانه به فرودگاه رفتيمصرف  بعد از   هفت صبح، ساعت  
در  .برده بودند و معطل شده بودند     صبح   شش و نيم   همراهان را ساعت     .پرواز كرديم 

ل ي راجـع بـه مـسا      ،فالحيـان ] علي[ميرزاده و   ] حميد[ى و   يرضا]محسن[ر با آقايان    مسي
  ١.دادمدر فرودگاه مصاحبه انجام . سفر و كارهاى جزاير و كيش صحبت شد

سـه   تا سـاعت  .سلمانى براى اصالح آمد   . تا ظهر كارها را انجام دادم      .مبه دفترم رفت  
 ]وزيـر امـور خارجـه     [،  دكتر واليتـى  . دكارهاى عقب مانده انجام ش    بعد از ظهر،   و نيم 
 . گزارش سفر به آذربايجان و ارمنستان را دادو آمد 

 ،پـى در در دو جلـسه پـى      .بيا براى مالقـات آمـد     يجمهور نام  يسي ر ،آقاى سام نجوما  
نخـست  ،  ]آقاي كنـستانتين ميتـسوتاكيس    [سپس   .رسمى و غير رسمى مذاكره كرديم     

ونيه، روابـط دو جانبـه، اسـتفاده از گـاز ايـران و               راجع به قبرس، مقد    .وزير يونان آمد  
 ، به خـاطر تـضاد بـا تركيـه         .تالش او براى اصالح روابط ما با جامعه اروپا مذاكره شد          

 . خواستار تقويت رابطه با ما هستند
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گـرى مـا      نتايج سفر دكتر واليتـى و ميـانجي        . جلسه داشت   ملي شوراى عالى امنيت  
ـ    ،نـستان و مـذاكره بـا اكـراد عـراق       بين آذربايجان و ارم    رد  بـراى مهـار ضـدانقالب كُ

 . بررسى و تصويب شد،ايرانى
 قبل از شام و . رفتمدو نجوما در سعدآباد شماره  آقاي به اقامتگاه ،براى ضيافت شام  
مسلط بـر اوضـاع     . بيا داشتيم ي اوضاع نام  ة مذاكرات مفصلى دربار   ،همراه با صرف شام   

 تقاضـا كـرد كـه      ،در جلـسه خـصوصى    . شان ناقص است   كشورشان نيستند واطالعات  
.  مراجعت كننـد ،هواپيماهاى ما آنها را به هند ببرندكه از آنجا با هواپيماهاى خودشان        

اند آن را بـه ايـران   نكرده تأجر  وشان از آفريقاى جنوبى است   چون هواپيماى حامل  
ه گفتم در رابطه با     ها كمك خواستند ك    براى انتخابات شهردارى   . قبول كردم  ؛بياورند

 . بعد از شام به خانه آمدم. قرارداد شيالت قابل تأمين است
 

 1992  مارس 1                         1412  شعبان 26     |    اسفند 11 يكشنبه
 
 ساعت نُه صـبح،  تا . رسيدمساعت هفت و نيم. رفتمبه دفترم زودتر از روزهاى ديگر     

بـه حـسينيه     ،خبرگـان مجلـس   براى شركت در اجالسـيه      كارها را انجام دادم و سپس       
 .متا ظهر كار كرد. رفتم )ره(امام خمينى

 دوسـتانه و    ،مذاكرات ضـمن ناهـار    . ظهر ضيافتى به احترام نخست وزير يونان دادم       
در دفتـرم    .رفـت  بـه فرودگـاه    ، خداحافظى كرد و بـراى پـرواز بـه شـيراز           .متفرقه بود 

وزيـر اوقـاف    ،  ]آقاي عزالدين الخطيب التميمـي    [سپس با   . استراحت مختصرى كردم  
آقـاي  [ بـا     همچنـين  .المقدس كمك خواست  اردن مالقات داشتم كه براى تعمير بيت      

بـر اثـر    .  كردم   مالقات  كوبا ]و وزير كشاورزي  [جمهور يسيمعاون ر ،  ]ارنستو ملندس 
قـاتى   پيش از ساعت چهار بعد از ظهر كه معموالً مال          ،اصرار زياد آنها و نداشتن وقت     

 .آنها را پذيرفتم،پذيرفتمنمى
تصويب كرديم كه ده هزار ماشين سوارى براى        . رفتمدولت  هيات   به جلسه    ساعت

 . وزير صنايع سنگين موافق نيست؛ تهران وارد شوديتاكسى توسط شهردار
 به دفترم رفـتم     .مغرب تمام شد  .  اواخر جلسه رسيدم   ؛خبرگان رفتم مجلس  به جلسه   



 
 

 
 

 كارنامه و خاطرات          
 610  1370   هاشمي رفسنجاني              

خبرگـان  مجلس   ي سپس جلسه ضيافت براى اعضا     . كار كردم  هفت شب و تا ساعت    
 ، اوضـاع سياسـى جهـان      ، و اوضـاع اقتـصادى كـشور       ١برايشان صحبت كردم  . داشتيم

، مـشكينى ] علـي [اهللا    يتآ سپس. بخش بود   رضايت ؛منطقه و خودمان را توضيح دادم     
 از  ، و ضمن تعريف و تشكر از من و رهبـرى          ند صحبت كرد  ]رييس مجلس خبرگان  [
 . به خانه آمدم. يمشام خورد ٢.قدامات وزارت ارشاد انتقاد كردا

  
 1992  مارس 2                         1412  شعبان 27     |   اسفند 12 دوشنبه

 
 كارهاى عقـب مانـده انجـام        ساعت هشت صبح   تا   .در دفترم بودم   ساعت هفت و ربع   

 قرار شد   .ا يك تنفس كوتاه    ب ؛تا ظهر كار كرديم   . خبرگان رفتم مجلس  به جلسه   . شد
 روز بـود كـه   پـنج  قـبالً  ؛هاى ساالنه دو روز باشد  حداقل مدت اجالسيه   ،از اين به بعد   

 .شدمعموالً عمل نمى
بـراى شـركت در مالقـات       .  كارهاى دفتر را انجام دادم     چهار بعد از ظهر،   تا ساعت   

 و وقتـى كـه      دوى زمـين بنـشين     مـشكلش بـود ر     ؛نجوما به دفتر رهبرى رفتم     سامآقاي  
 .مذاكرات كوتاهى داشتند.  يك پاى خود را دراز كرد،نشست

... ل موسيقى و ياى درباره جلسه خبرگان و مسا      خامنه اهللا  يتسپس او رفت و من با آ      
اق بـا صـندلى مهيـا شـود كـه در      تـ  يـك ا ، قرار شد در دفتر رهبرى  .مذاكراتى داشتيم 

                                                 
ايي كشور مور زيربنما تصميم قاطع گرفته ايم كه هر چه در توان داريم به ا«:  در بخشي از اين سخنراني آمده است- 1

 نبايد ما را از راهي كه ،مسايل جزيي اقتصادي و گراني يا ارزاني بعضي از اجناس.  نيز هستيمبپردازيم كه در آنها عقب
 بي شك در همين راهي است كه انتخاب كرده ايم و همه بايد از آن ،راه نجات كشور. در پيش گرفته ايم، باز دارد
خوشبختانه همه بخش هاي اقتصادي كشور مشغول فعاليت هستند و كارها به . م تبيين كنيمدفاع كرده و آن را براي مرد

كرده ايم، ادامه   به راه درستي كه انتخاب، مطابق برنامه،خوبي پيش مي رود و بحمداهللا در اين مدت موفق شده ايم
 .1392 معارف انقالب، ، دفتر نشر»1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .دهيم

هاشمي رفسنجاني بسيار قدرداني ما از جناب آقاي «: رييس مجلس خبرگان رهبري گفتآيت اهللا مشكيني، - 2
مند است،  هاگر كسي به كشور و انقالبش عالق. همه ملت از شما تشكر مي كنند و شما نور چشم ملت هستيد. كنيم مي

 از بركات بزرگ خداوندي است كه به اين ،عظم رهبري و جنابعاليوجود مقام م. واجب است از شما حمايت كند
 .2، صفحه 12/12/1370روزنامه جمهوري اسالمي، : منبع» .ملت ارزاني شده و همه بايد قدردان اين نعم الهي باشند
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 خبرگـان بـراى   ي مجلـس  اعـضا .  مشكلى شبيه امروز پيش نيايد     ،هاى خارجى مالقات
هـاى كوتـاهى    اى صـحبت  خامنـه اهللا   يـت  آقـاى مـشكينى و آ      .آمدنـد  مالقات رهبرى 

 . مطلب مهمى نداشتند؛كردند
وزيـر فرهنـگ و     [،   معـين  ]مـصطفي  [دكتـر . انجـام دادم  را  به دفتـرم رفـتم و كارهـا         

ه بعـضى اسـاتيد دانـشگا       تلفنـى از نحـوه برخوردهـاى دانـشجويان و          ،]آموزش عـالي  
 . ى كرديجو شكايت و چاره،يس جديديطوسى با رخواجه نصير 

پـس از    و   ١ انجام شـد   اىمصاحبه. رفتيم يا به فرودگاه  يبجمهور نام  يسيبراى بدرقه ر  
.  با هواپيماى ما به هندوستان پـرواز كردنـد         ،ها و بدرقه رسمى   نامه امضا و مبادله توافق   

 . ها شلوغ بود خيابان،به خاطر نمايشگاه. از فرودگاه به خانه آمدم
 
 1992  مارس 3                      1412  شعبان 28      |   اسفند 13 شنبهسه  
 
اهللا لبنـان   حـزب سـران    ،پس از انجـام كارهـا     .  در دفترم بودم   ساعت هفت و نيم صبح     

] حـسن [آقاى سيد .  را دادند  ]موسوي[عباس  گزارش امور پس از شهادت سيد      .آمدند
 شــبيه بــه ســيدعباس دارد و از همــدردى مــردم و ي وضــع،بــر جديدشــان ره،نــصراهللا

 ٢.شـان كـردم    تـشويق . اظهار رضايت كردند   ،مسئوالن و احزاب لبنان و حمايت ايران      
 . قول دادم؛براى بهتر كردن وضع كمك خواستند

  و  آمـد  ]رييس مجلس اعالي انقالب اسـالمي عـراق       [،  حكيم]سيد محمدباقر [آقاى  
  در  واندخوب تحويل گرفته.  راضى است؛را دادسعودي ستان گزارش سفر به عرب

                                                 
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي مصاحبهرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع - 1

اي هاشمي با اظهار تاسف از شهادت مظلومانه سيد عباس موسوي، از سرعت عمل شوراي مركزي حزب اهللا و  آق- 2
ايشان با اشاره به اينكه طبيعت مبارزات حق طلبانه همواره همين گونه بوده . حسن انتخاب دبيركل جديد قدرداني كرد

واقعاً شهادت ها نهال «: مان لبنان خواهد شد، افزوداست و شهادت، عامل شتاب بيشتر مبارزه و تقويت روحيه مردم مسل
شهادت سيد عباس موسوي، گرچه خسارت . را تقويت مي كند و ما در ايران نمونه هاي فراواني داريماسالمي انقالب 

اين شهادت موجب شد كه حزب اهللا به عنوان سمبل جهاد و مقاومت . بزرگي بود ولي بركات عظيمي به همراه داشت
، دفتر نشر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع» .ميت در لبنان جلوه گر شودو مظلو

 .1392معارف انقالب، 
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پادشـاه  [،  ملـك فهـد   با   .اند اهميت خاصى به ايشان داده     ،مقابل بقيه معارضان عراق   
انـد و بنـاى     اظهـار اعتمـاد نمـوده      .انـد  و ساير سـران مالقـات كـرده        ]عربستان سعودي 

 . كردم كه به اين سياست ادامه دهدأكيد ت .اندهمكارى براى سرنگونى صدام گذاشته
 گفت ملك فهد گفتـه كـه      .از مخالفت رهبرى نگران بود كه گفتم مخالفت ندارند        

 قبول كرده بودند كـه پـول        ،و كويت سعودي   عربستان   ،قبل از تجاوز عراق به كويت     
 بـه   تالمـد  يان را به عنوان اجـاره طويـل       بمورد تقاضاى عراق و حوزه نفتى رميله و بو        

ولـى چـون    اسـت؛  اشغال كردهكويت را  ولى باز هم صدام قانع نشده و        ،راق بدهند ع
فهد از گفـتن ايـن خبـر در جلـسه پـشيمان             است،   رنجيده   ،كويت از اظهار اين مطلب    

 فهد گفته اينها خواسته عراق بـوده و نـه           : كه بگويد   است آقاى حكيم خواسته  از  شده  
 .موافقت كويت و عربستان

 گـزارش   . آمـد  ]نماينـده دايـم ايـران در سـازمان ملـل          [،  خـرازى ] سيد كمال [آقاى  
وزيــر امــور اقتــصادي و [، و گفــت هوشــنگ انــصارى خــدمات در نيويــورك را داد

 مايـل اسـت بـه نفـع ايـران           ، كه نفوذ زيادى در كاخ سـفيد دارد        ]دارايي دوره پهلوي  
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 . گفتم براى استرداد اموال ما اقدام نمايد. اعمال نفوذ كند
 بـراى تكميـل سـاختمان       . آمـد  ]ريـيس سـازمان صـدا و سـيما        [،   محمـد  ظهر اخوى 

عـصر بـراى     .كمـك گرفـت     و سياسـت تبليغـات انتخابـات       ي صداوسيما هاكنفرانس
  ١. و سخنراني كردمرفتم دانشكده افسرىبه  مراسم فارغ التحصيلى افسران

ها صـحبت   ها و اردنى  ىيبياي مذاكرات يونانيان، نام   ة بودم، دربار  رهبريهمان  يشب م 
تعيـين  مـورد   بحثى در همچنين.  گزارش آقاى حكيم را مثبت بررسى نموديم      .كرديم
مجلـس  اساس اظهارات آقاى مشكينى در سخنان پيش از دستور            بر ،مقام رهبرى  قائم

 .شد خبرگان
مـره مراجعـت    حاجيه والده و همشيره طيبـه و بـستگان كـه از ع            .  زود به خانه آمدم   

بـراى  . انـد  فردا صبح عازم نـوق .  و احوالپرسى كرديمارديد .ودند با مهمانياند م كرده
 -حـسين . ترند  سالم ،دنكنو چون آنجا كار مى     گذردحاجيه بى بى در نوق خوش مى      

 . گزارش كارهايش را داد، هم كه از مشهد آمده بود-همشيره زاده
  
 

                                                 
 يك تجربه مهم ،ارتش ما پشت سر خود«:  آمده است در جمع دانشجويان دانشكده افسريدر بخشي از سخنراني - 1

 تمامى تهاجمات و ،ارتش قانع، مستقل و هوشيار ما. بخش آن است تاريخى و سابقه درخشانى دارد كه راهنما و الهام
 زيرا اهداف ما صددرصد ،هاى دشمنان را در هم شكست و امروز يك وجب از خاك ما در اشغال دشمن نيست توطئه

شته عليه هايى كه در گذ ها و قلم زبان .ما عطا كرد  خداوند اهداف سياسى دفاع مقدس را به،دفاعى بوده و در نتيجه آن
 زيرا در ميدان نبرد براى رضاى ، امروز به حقانيت ما معترف هستند و ما اين امتياز را از اسالم داريم،كردند ما كار مى

 مسئوالن و مردم رهبر، خيال كه كنند كارى ،خود كارساز و غنى تجربيات از استفاده با مسلح نيروهاى .خدا جنگيديم
امر آموزش و تعمير و   بايد به،راساس عهدى كه با فرمانده كل قوا و ملت بستندارتش ب .باشد آسوده دفاع جهت از

كنيم تا ابزارهاى مورد نياز آنان را  نگهدارى و كسب آمادگى بيشتر توجه كنند و ما تمام تالش خود را صرف مى
 ،رمان رهبر معظم انقالبف پذير نيست، لذا دولت به  جز با اسلحه مناسب روز امكان،شكى نيست كه دفاع .فراهم كنيم

اى از  امكانات كشور فراهم كند كه خوشبختانه بخش عمده  با توجه به،در صدد است آنچه را كه ارتش الزم دارد
 اين است كه فرمانده كل قوا نيز ،امروز امتياز ارتش ما . در صنايع نظامى ما وجود دارد،دانش مورد نياز در اين زمينه

كنيد  رجوع ».اند و به تأمين نيازهاى نيروهاى مسلح توجه زيادى دارند برد تجربه كسب كردههمانند آنها در ميادين ن
 .1392، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←
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 1992  مارس 4                    1412  شعبان 29       |  اسفند 14 چهارشنبه
 
  و  مـديران كميتـه آمدنـد      ،)ره( خمينـي  به مناسبت سالروز تأسيس كميتـه امـداد امـام          

وزيـر  ،  ]آقـاي ديويـد انـروز     [ ١.ي نمـودم  آميزهاى تشويق  صحبت .دادندگزارش كار   
 انتخابـات ايـران و   ة سـئواالتى دربـار    .مذاكرات معمـولى بـود    . خارجه ايرلند آمد  امور

هم سئواالتى از وضع جامعه اقتصادى اروپا و اختالفات در          من  . ساله داشت  برنامه پنج 
 .اروپا و نقاط بحرانى در اروپا نمودم

] عليرضـا [ از آقـاى     . آمـد  ]مدير مسئول موسسه كيهان   [،  اصغرى] سيد محمد [آقاى  
كـار مؤسـسه كيهـان بـه         شـوراى اسـالمى    بـه خـاطر تـشويق     محجوب و خانه كـارگر      

 .گله داشت ،طلبى و اعتراضزياده
 ارسال شده ، يس ي از طريق سفير سو كه پيام آمريكا را وواعظى آمد]محمود[قاى آ

                                                 
وضع  بهعنوان يك تشكيالت مناسب، دلسوز و آگاه  كميته امداد امروز به«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1

اساس كار اين .  در اختيار نظام است و نمونه آن در كمتر كشورى وجود دارد،هاى درست امداد مردم و آشنا به راه
 كسانى بودند كه در وجودشان چراغى ، بر امداد توأم با اخالص و احساس درد است و همكاران اوليه اين نهاد،نهاد

دوستى خود  دمت و ارضاى روحيه خدمت و ارضاى روحيه انسان اينجا را مكان خ،روشن بود كه در پرتو نور آن
 اين يكى از داليل رضايت .است آن اندركاران دست براى امتياز يك ،نهاد اين اندك ادارى هزينه .دانستند مى

م مقا .دليل اين رضايت صورت گرفته است مسئوالن كشور از شماست و افزايش اعتبار كميته امداد در سال آينده نيز به
هاى  محرومان، همين كميته امداد است كه راه ترين كانال براى خدمت به معظم رهبرى نيز نظرشان اين است كه مناسب

 كار اين انجام براى دلسوز و آگاه امين، سازمان يك امداد كميته .خوبى را براى انجام اين مهم در پيش گرفته است
در جامعه افراد زيادى وجود دارند كه نيازمند كمك ، ذشتهدليل جنگ تحميلى و تبعيضات رژيم گ ه ب.است مشكل

ه يكند كه اين امداد از طريق ارا مردم مى همين دليل، دولت اعتبار زيادى را صرف سوبسيد و امداد به هستند و به
د و توان از نان، قن گيرد كه در اين مورد مى خدمات و كاالها و ارزاق اساسى مردم به قيمت بسيار اندك صورت مى

هاى امدادى نيز  ها سازمان در كنار اين كمك .نباتى، سوخت، آب و برق، كود و سم كشاورزى نام برد شكر، روغن
با اين . اقشار محروم جامعه خدمت كنند هاى مشابه وجود دارند كه به نظير كميته امداد، هالل احمر، بهزيستى و سازمان

 .ما ارث رسيده است، كافى نيست  ت اقتصادى كشور كه از گذشته بهعلت سيستم نادرس  باز هم اين امدادها به،وجود
هايى براى كمك به محرومان و مستمندان ديگر كشورهاى  كميته امداد حيطه مسئوليت خود را گسترش دهد و طرح

، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».اسالمى آماده كند
1392. 
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 شرايطى مطـرح    ، براى عادى كردن روابط    . هم نقاط مثبت داشت و هم منفى       ؛آورد
 بلكـه شـما     ،ما خواهان عادى كردن روابط نيستيم     كه  گفتم جواب بدهد    . كرده بودند 

ل هستيم و نه شما و شرط ما ايـن اسـت            يتيم كه شرط قا   خواهيد و لذا ما هس    اين را مى  
 .سن نيت خود را نشان بدهيد حايران،كه قبالً با آزاد كردن اموال 

در دفتـرم   روحانيت مبـارز تهـران      هم جامعه   شب  .  عصر هيأت دولت جلسه داشت    
 .  انتخابات بودةبحث دربار .بودند

 
 1992  مارس 5                     1412  شعبان 30     |    اسفند 15 شنبه پنج 
 
 گزارش  . آمد ]وزير كشور [،  نورى] عبداهللا[آقاى  . كارها انجام شد  صبح   دهتا ساعت    

نظـام  مجمع تشخيص مـصلحت      .له نهضت آزادى را داد    اكار مقدمات انتخابات و مس    
  مصوبات جامعى داشتيم،در چند جلسه  .  مشكالت زمين شهرى رفع شد     .جلسه داشت 
 . برطرف شد،وجود آورده است هها بنامهيني لغو آ باها كه دادگاهو مشكالتى
بـه   ،براى شـركت در مراسـم جـشن درختكـارى    .  در دفترم بودم  سه و نيم  تا ساعت   
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 ]وزيـر جهـاد سـازندگي     [،  فروزش] غالمرضا[آقاى  . رفتم ]سرخه حصار  [شرق تهران 
بنـد سـبز    بناسـت كمر   .دمنمـو  و يك درخـت غـرس        ١ من صحبت كردم   .توضيح داد 

 .آمدم خانه به .تهران را تكميل كنند
  

 1992  مارس 6                          1412  رمضان 1     |    اسفند 16 جمعه 
  

 تا  .خوابيدمنُه   تا ساعت     صبح، بعد از نماز  . با ياسر سحرى خورديم   . شب كم خوابيدم  
هـا   ضـمن خطبـه    .رفـتم  به دانـشگاه تهـران       .ها مطالعه كردم   براى خطبه  ساعت ده ونيم  

 ماه رمضان و ديگـرى  ة يكى دربار  ٢.مختصر كردم  ها را خطبه. برف و رعد و برق بود     
                                                 

ش تخريب بشود و براى ا طور منابع  اين،تأسف دارد كشورى در شرايط ما«: در بخشي از اين سخنراني آمده است - 1
آگاه كردن مردم، آموزش . است ناآگاهى و اطالعى بى از ناشى ، وضع اين ي عمده .زندگى مردم مشكل فراهم بشود

شود كه همه  نمى .باشد  مؤثر مى،هاى آن را تجسم بخشد  زيانهاى مناسب كه جريان تخريب و دادن آنها و تهيه فيلم
 ،كشور، كوه و دشت را با گارد حفاظت كرده، بلكه بايد خود مردم احساس بكنند كه قطع يك بوته و تخريب خاك

ما . اهميت دارد طبيعى منابع حفظ و بازسازى در سازندگى جهاد نقش .بر سعادت مردم چقدر اثر منفى خواهد داشت
ميد زيادى به مسئوليت جهاد در اين زمينه داريم، براى نيروهاى دلسوز انقالبى و پرانرژى جهاد، اين ميدان خوبى ا

 دوران سنگرسازى آنها دوباره زنده ،آن ايمان داشته باشند اگر جهادگران ارزش كارشان را خوب بفهمند و به. است
 جنگل، مرتع و شيالت كه پايه زندگى طبيعى سالم و .جهاد در معرض آزمايش جدى قرار گرفته است .خواهد شد

 در دست جهاد كه خود نهال برومند انقالب و داراى جايگاه و مورد اعتماد مردم است قرار دارد و ،استقالل كشورند
شما و انقالب وارد   خسارت حيثيتى عمده به،ها شاهد نباشند  وضع بهترى را مردم در اين زمينه،اگر يك دهه بگذرد

 هرچه ،بهترين كار شما اين است كه مردم را وارد كار كنيد و جهاد هدايتگر باشد و توصيه اكيد دارم .واهد شدخ
، دفتر »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».له منابع طبيعى را جدى بگيريداتوانيد مس مى

 .1392نشر معارف انقالب، 

مي عملكرد يكساله دولت را در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تشريح  در اين خطبه، آقاي هاش- 2
در سال جاري به رغم همه فراز و نشيب ها، انقالب اسالمي توانسته به پيشرفت هاي «:  خطيب جمعه تهران گفت.كرد

 نيست كه كارهاي انجام شده نقاط مثبت فراوان به اين معني. بسيار دست يابد و سير انقالب سير مطلوبي بوده است
در بخش . كافي است و دليلي نيز وجود ندارد كه ديگر كارها بهتر از آنچه كه صورت گرفته انجام و اجرا نشود

اقتصاد، سياست دولت همانگونه كه در برنامه اول توسعه اقتصادي منظور و مورد تاكيد قرار گرفته، اجراي كارهاي 
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي جمعه  خطبهرفسنجاني،  هاشمي«تاب  ك←كنيد  رجوع» .زيربنايي است

1392. 
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 . بندى وضع سال جارى كه عمدتاً روى نكات مثبت گفته شد جمع
 از معالجـه  .همـشيره فاطمـه آمـد     . افطـار همگـى جمـع بودنـد        .هـا آمدنـد   عصر بچه 

 .  است دكتر گفته خوب شده.ش راضى استا قلب
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و هاى جديـد آب      مديران شركت  ساعت نُه صبح  . در دفترم بودم  ساعت هشت و نيم      

وزيـر نيـرو و معـاونش توضـيحاتى در مـورد سياسـت              . فاضالب سراسر كشور آمدند   
تأييـد   ؛ فاضـالب شـهرها دادنـد   هـاى غيـر دولتـى بـراى آب و     جديد تشكيل شـركت   

 ١.كردم
ى از  يهـا  داشـت د يا همچنين. ميرزاده براى امور كيش و بازسازى آمد      ] حميد[آقاى  

هاى آموزش و پرورش اسـتراليا آورد كـه بـراى مـا     سوى مهدى در خصوص ويژگى 
 .تواند مفيد باشدمى

ارش  براى برنامـه شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى و گـز              ]گلپايگاني [دكتر هاشمى 
،  موسـوى  ]ميرحسين [مهندس. آمد  پدرش فوتوضع دانشگاه خواجه نصير طوسى و       

 بـراى توسـعه     ، پيشنهاد داشت كه در ساحل خـزر       . آمد ]جمهور  مشاور سياسي رييس  [
                                                 

 صحيح استفاده و فاضالب مسأله به زيربنايى و اساسى طور به تاكنون اينكه  به اشاره با ،ديدار اين در آقاي هاشمي - 1
 خوب و مناسب اى برنامه ،خصوص اين در را نيرو وزارت فاضالب و آب هاى شركت برنامه است، نشده توجه آب از

ها در ايجاد تأسيسات فاضالب و آب شهرها، تأمين بودجه ارزى  با توجه به اهداف مهم اين شركت« : گفت و دانست
 اهميت اين ماده حياتى را ، ما نيز در كشورمان.است دهه اين در دنيا مهم مسأله ،آب .و ريالى آنها مشكل نخواهد بود

ها و مردم نقش  هاى آب و فاضالب اجرا خواهند كرد، شهردارى هايى كه شركت يم و در برنامهكن خوبى احساس مى به
 و آب معضل گشاى مشكل ،فاضالب و آب هاى شركت .طور جدى سهيم شوند مهمى خواهند داشت و بايد به

 الزم است.  كردشكرت اساسى مسأله اين به توجه دليل به نيرو وزارت مسئوالن از است و بايد كشور شهرهاى فاضالب
ها براى مردم روشن شود و  اگر اهميت كار اين شركت. كنندحمايت  ها شركت اين از ،اقتصاد شوراى و دولت

هاى آن  طور گسترده در برنامه  موضوع را براى مردم خوب توضيح دهند، بدون شك مردم به،مسئوالن وزارت نيرو
، دفتر نشر معارف انقالب، »1370سال  هاي سخنرانيرفسنجاني،  هاشمي« كتاب ←كنيد  رجوع ».مشاركت خواهند كرد

1392. 
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بـراى كنگـره تـاريخ    بنـدرآزاد تأسـيس كنـيم و    يـك   ،تجارت با كشورهاى همـسايه   
 .استمداد كرد ى در اسالمكپزش

در مـورد حمايـت معارضـان عـراق و          .  ملى جلسه داشـت    عصر شوراى عالى امنيت   
هـا  ىيهاى جدا شده از يوگسالوى و نيز جواب اظهـارات آمريكـا           ى جمهورى يشناسا

 .گيرى شدتصميم درخصوص كشتى حامل موشك از كره شمالى به ايران
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پيـشنهاد   .خارجه عمـان بـا دكتـر واليتـى آمدنـد          امور   وزير   ،علوى]يوسف بن [اى  آق 

هـاى  همكارى براى كمك بـه جمهـورى       اصالح روابط با مصر و الجزاير و آمريكا و        
 الجزاير و مصر اظهار آمادگى كردم        در مورد  .داشترا  اسالمى جدا شده از شوروى      

 .يكا اموال ايران را آزاد كندم قبل از هر چيز بايد آمرو در مورد آمريكا گفت
 به حكام جنوب خليج فارس پيغام دادم كـه بـراى بـاال بـردن قيمـت نفـت                    همچنين

 . همكارى كنند
 گـزارش   . آمـد  ]و زيـارت   [حـج ] سـازمان [ سرپرسـت    ،ىيرضا]محمدحسين[آقاى  
 مره را دادانجام ع. ارز شـناور  ،مره امسال تمام شده و خوب انجام شده و اواخركار ع 

 . است گفت براى حج آينده روى يكصدوپانزده هزار نفر توافق شده.ه استبود
ــر  ــه  و  آمــد]ريــيس بانــك مركــزي[، عــادلى] محمدحــسين[دكت گــزارش ســفر ب

وضع تركمنـستان خـوب     .  را گفت   تصميمات متحذه  داد و را  تركمنستان و ازبكستان    
يم و پنجاه ميليون    قرار شده شعبه بانك در آنجا داشته باش       .  ازبكستان بهتر است   ؛نيست

اند و باعـث    قره بغاز را كه بسته    ] خليج[  همچنين .به آنها بدهيم  ] صادراتي[دالر اعتبار   
 .  باز كنند،باال آمدن آب خزرشده

 گـزارش وضـع صـنعت       . آمـد  ]وزيـر صـنايع سـنگين     [،  نژاد حـسينيان  ] هادي[آقاي  
اردات ماشـين  خودرو را داد و خواستار حمايت بيـشتر از صـنعت داخلـى در مقابـل و           

ـ   قرار شد با ورود بخشى از اتومبيل      . شد اى خريـده شـده توسـط شـهردارى         رههـاى كُ
 .تهران موافقت كنند
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. اى بـودم  خامنـه اهللا  يـت همـان آ  يافطار م . دولت شركت كردم  جلسه هيات   عصر در   
ل عمـومى كـشور مـذاكره       ي ارسـال دارو بـراى آذربايجـان و ارمنـستان و مـسا             ةدربار
شـان مـساعدتر      حـال  ، به خاطر عمل كيسه صفرا     ؛گيرندايشان روزه مى  امسال  . داشتيم
 . توانستند روزه بگيرندهاى قبل نمىسال .است
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ى بــراى عمــران حــوزه ي تقاضــاها.نماينــده المــرد آمــد، ]ســيد رضــي حــسينيآقــاي [

ــهانتخاب ــرى اش ي ــكايت داشــت   داشــت و از درگي ــرد ش ــايش در الم ــاى رقب ــن  ؛ه اي
 . استوخورد هم شده منجر به زدها،  درگيري
بــراى امــور عمرانــى و جبــران و  نماينــده فــومن آمــد ،شــفيعى] محمدرضــا[آقــاى 

 شـكايت   ،كننـد  از جمعى از مخالفـانش كـه شـلوغ مـى           .خسارات زلزله استمداد كرد   
 .نمود

 گـزارش كـار داد و مـشكل         . آمـد  ]وزيـر راه و ترابـري     [،  كياىسعيد] محمد[آقاى  
] حـسن [ و   ]رييس سازمان هواپيمايي كشوري   [،  نوريان] علي محمد [آقايان  اختالفات  

 .ى كرديجوى را گفت و چارهي در امور هواپيما]مديرعامل شركت هما[، شفتى
ت تركيـه بـه    از بـاال رفـتن موفقيـ   .خارجه قبرس آمدامور وزير ، ]آقاي ژرژ واكوو [

هاى مسلمان نشين شـوروى اظهـار       ها در جمهورى   خاطر سرپل شدن براى نفوذ غربي     
له قبرس به تركيـه امتيـاز       اها در مس    غربي ،نگرانى كرد كه ممكن است به همين جهت       

نگران است كه   . از ما استمداد كرد    ها براى امكان همكارى قبرس با جمهوري     . بدهند
 . شمالى را به رسميت بشناسندآنها تحت تأثير تركيه، قبرس

 گزارش سفر بـه لبنـان       . آمد ]مشاور اجتماعي رييس جمهور   [،  آقاى مسيح مهاجرى  
اهللا را داشت و نيز خواستار تقويت نيروهـاى اسـالمى در             پيشنهاد تقويت حزب   .را داد 

 .شد له شاهروداهايش در مسو توجه به توصيه هادانشگاه
 .آمـد   انتخابـات هـاي  گـزارش مربـوط بـه   مپيوتر محسن براى راه انداختن كـا   ،   ظهر

 نحوه توزيع كاالهـاى رقـابتى بحـث شـد و            ة دربار .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
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ره شمالى مـورد توجـه       صراحت آمريكا در مورد كشتى كُ      ،هادر گزارش  .ناتمام ماند 
 مربـوط بـه ايـران نيـست و آن           ،گوينـد است و جالب است كه آن كشتى كه آنها مى         

 كشتى مربـوط بـه سـوريه هـم بـه       . چيز ديگرى است   ، كه مربوط به ايران است     كشتى
 بـرف زيـادى   ،و بـسيارى از نقـاط ديگـر كـشور         امـروز در تهـران    . استايران رسيده   

 . استباريده
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 در ، انبـوه بـرف در سراسـر تهـران    ،اه بـه دفتـرم   در ر . است ديشب برف زيادى باريده   
 .بندان بود در مواردى راه.فصل را جالب يافتمپايان 

، محمـدخان ] مرتـضي [ و   ]وزير امور اقتصادي و دارايي    [،  نوربخش] محسن[آقايان  
 راجـع   . آمدند ]جمهور  معاون اجرايي رييس  [،  ميرزاده] حميد[ و   ]رييس كل گمرك  [

و پيـشنهاد شـد      گمركى بمانـد   عملياتقرار شد   . ره شد ل گمركى كيش مذاك   يبه مسا 
؛  در خـود كـيش انجـام شـود         ،هاى متعدد داخلـى   به جاى اعمال گمركى در گمرك     

 .اى براى بررسى خواستآقاى ميرزاده مهلت يك هفته
 . داشـت  هاييهـا و پيـشنهاد     طـرح   و بشارتى براى مناطق محـروم آمـد      ] جليل[آقاى  

نكتـاد در كلمبيـا   اجالس آ گزارش  . آمد ]ر بازرگاني وزي[،  وهاجى]عبدالحسين[آقاي  
 خيلى ضعيف بود و براى همه       ، امكانات و تدارك آنها نسبت به ايران       ،را داد و گفت   

 تأييـد و    ،بـراى كارهـاى وزارت    . هـا اعمـال نفـوذ كردنـد       غربـى . گرفتندچيز پول مى  
 .حمايت بيشتر خواست

راى همكـارى بيـشتر در امـور        ى آمد و آمادگى سپاه را ب      يرضا] محسن[عصر آقاى   
 تـصميم گـرفتيم     .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلـسه داشـت        .كشور و صنايع گفت   

. همان من بودنـد ي افطار م. مصوبات زياد داشتيم . خارج بپذيريم  ازاى  دانشجوى شهريه 
 .به خانه آمدمشب  هشت و نيمساعت 

ـ  أ هنـوز مـس  ،هادر گزارش  اسـت حامـل   ره شـمالى كـه آمريكـا مـدعى     له كـشتى كُ
 امـروز بـرف زيـادي در        . مورد توجـه اسـت     ،اندايران و سوريه   براى   ]اسكاد [موشك
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 . تهران و بسياري از نقاط ديگر كشور داشتيم
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زاده نظـام ] عليمحمـد [ و   ]ريـيس سـازمان اوقـاف     [،  امام جمـارانى  ] سيد مهدي [ آقايان
و بـراى مـساجد     دادنـد   ها و كارهـا را       درآمدها و هزينه   ، گزارش وضع اوقاف   .آمدند

 شـوراى نگهبـان     تقاضا داشت كه تالش كنيم    ،  ]آقاي امام جماراني  [ .ندكمك خواست 
محتــشمى ] اكبــر ســيدعلي[هــا از قبيــل آقــاى بــراى بعــضى. دافــرادى را حــذف نكنــ

بعـضي   ،روحانيون مبارز گله داشت كه تالش دارند      از دوستانش در مجمع     . ندا  نگران
 .هم در ليست بياورندافراد تند را 
اى در   منطقـه  . آمـد  ]وزيـر مـسكن و شهرسـازي      [،   كـازرونى  ]سراج الدين  [مهندس

 گزارش كار در مـورد  .شرق تهران را براى محله ديپلماتيك معرفى كرد كه پسنديدم   
 .سازى در تهران را دادبرنامه خانهآباد كرج و آستانه قم و اسالماطراف طرح 

، كرباسـيان ]مهـدي [ و   ]وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي      [،  زادهدكتر ملك 
 گزارش وضع تأمين اجتمـاعى را دادنـد و   . آمدند]مديرعامل سازمان تامين اجتماعي  [

براى گرفتن بانك رفاه و اصالح اساسـنامه كمـك خواسـتند و گفتنـد برنامـه توسـعه                   
 .منافى آمـد  ] هادي[دكتر   .را دارند  بگيرها مستمرىدريافتي  ارى و باالبردن    ذگسرمايه

گزارش سفر به جنوب خليج فارس را داد و براى اعتبارات و تأسيس دانشكده محيط               
 .استمداد كرد زيست

وزيـر دفـاع و     [،  تركـان ] اكبـر [آقـاى   . دولـت شـركت كـردم     هيات  عصر در جلسه    
ايـم و  اد كه كشتى اول را در بندرعباس تخليه كرده  اطالع د  ،]پشتيباني نيروهاي مسلح  

ـ   ىيشـود و آمريكـا   امشب به چابهار وارد مـى    ،كشتى دوم  نانـد و  ف شـده هـا خيلـى ك
 .خواهند اقدام خود را توجيه كنند مى

هـا  بچه. ها خلوت بود   خيابان . است هوا خيلى سرد شده   . پيش از افطار به خانه آمدم     
 . هم افطار اينجا بودند
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رسـد بـراى دولـت      به نظـر مـى    .  است كشتى دوم در چابهار به اسكله بسته شده       امروز  
 نـاو   22آمريكا مشكل سياسى پيش آمده و در كنگره مورد سئوال واقع شد كـه چـرا                 

 .ترل كنندكشتى بارى را كنيك اند  نتوانسته،جنگى
 ]جمهـوري  [اجاق نژاد و احمدى از سـتاد پـشتيبانى فرهنگـى          ] اكبر  سيدعلي[آقايان  

 ارسـال نـوار و اعـزام        ، طلبـه  48 پذيرش    منجمله  گزارش عملكرد   و آذربايجان آمدند 
 مـشكينى و فاضـل    آيات  نامه آقايان   . مبلغ و تهيه كتاب مناسب با زبان تركى را دادند         

ــي[ ــد و كمــك ]لنكران ــتند را آوردن ــردم  ؛ خواس ــان كمــك ك ــون توم ــست ميلي .  بي
 .  قرارشد حكم بدهم.شان كردم تشويق

  گـزارش  . آمـد  ]رييس ستاد رسيدگي بـه امـور آزادگـان        [،  وكيلى] عباسعلي[آقاى  
] هــادي[آقــاى  .كارهــاى ســتاد اداره امــور آزادگــان را داد و برنامــه آينــده را گفــت

براى اسـتفاده  .  آمدند ،كنندارج كار مى   با سه اقتصاددان ايرانى كه در خ       ،نژادحسينيان
ه يـ پيـشنهادى ارا ... از اهرم خريدهاى خارجى براى گرفتن امتيازات اقتصادى و فنى و        

وزيـر  [،  كمـالى ]حـسين [آقاى   . قرار شد مركزى براى اين منظور تأسيس شود        .كردند
  بـراى اقـدامات رفـاهى كـارگران اسـتمداد           و  و معاونان آمدنـد    ]كار و امور اجتماعي   

 .كردند
از فـشار ارامنـه     .  نخست وزير آذربايجـان تلفـن كـرد        ،حسن اف ] حسن[ظهر آقاى   

اند و باز هم بـه پـيش        دام آذربايجان را گرفته   آغمضطرب بود و گفت بخشى از شهر        
 بـراى حـل مـشكل       ، از من خواست كه با رؤساى جمهور ارمنستان و روسيه          .روندمى

جمهـور   يسيـ  ر،پطروسـيان ] لئـون تـر  [ا بـ . در سازمان ملل فعال شـويم  و  صحبت كنم   
گفـت  . كـه كنتـرل كنـد      دام شد و پذيرفت   آغ منكر تصرف    ،ارمنستان صحبت كردم  

 بــا حــضور تركيــه بــراى ،اى در بلژيــكآمريكــا از ارمنــستان خواســته كــه در جلــسه
.  بايد ايـران هـم باشـد    استو گفته     ارمنستان رد كرده    و مذاكرات صلح شركت كنند   

 .كار كردم و به خانه آمدم چهارونيمعصر تا 
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فجـر بـا زنـگ سـاعت     طلـوع    يك ساعت قبل از ،مطابق معمول همه سحرهاى ديگر    
 گـرم كـردم و چـاى        ،غذاهاى سحر را كـه عفـت قـبالً آمـاده كـرده بـود              . بيدار شدم 

 . سـفره را آمـاده كـرد       ، ياسر مطـابق معمـول     . را بيدار كردم   سپس ياسر . درست كردم 
 .ى خواندم و نماز و سپس استراحتي دعا.سحرى خورديم

اخوان مرعشى به مـشهد     آقاي سيد كاظم     همسر   ختمعفت براى شركت در مراسم      
  وقـت بيـشتر . تا شب در خانه بـودم  . اند سكته مغزى فوت كرده ؛ به دليل عارضه   رفت

محـسن و سـعيد هـم       . آمـد   عصر فاطى براى تهيه افطـار      . گذشت ها به مطالعه گزارش  
 .آمدند و بعد از افطار رفتند

 مـورد  ،صدور حكم دادگاه تركيه در مورد كشتى توقيفى قبرسى با كاالهاى ايرانى         
 ؛ بايـد فكـرى بـشود   .ايـم  اعتـراض كـرده  . اقدام خصمانه و نادرسـتى اسـت   ؛توجه بود 

 ١.احتماالً با فشار آمريكا است
 بـراى پـذيرفتن نـامزدى نماينـدگى تهـران از سـوى              .توسلى آمد ]محمدرضا[قاى  آ

گيـرى    نكات مثبت و منفى را گفتم كه خودش نتيجـه          ؛روحانيون مبارز مشورت كرد   
 . آورد،هاى مردمى براى جبهه را كه از پيش داشت مبلغى از كمك.كند

  و روحـانيون تأكيد داشت كه من براى رفع اختالف و ايجـاد الفـت بـين روحانيـت            
 .تالش كنم

  
 

                                                 
 1370 مهر 30نشين جزيره قبرس، حامل كاالهاي ايران بود كه در   ، متعلق به بخش يوناني»كاپ ماليس« كشتي - 1

ري اسالمي جمهو. هنگام عبور ترانزيت از تنگه بسفر توسط تركيه توقيف و مدتي بعد اموال آن موقتاً مصادره شد
. آزادي فوري و بدون قيد و شرط كشتي كاپ ماليس شد ايران، ضمن غيرقانوني خواندن توقيف اموال، خواستار

 اين كشور، به طور مستقلدولت تركيه مدعي بود، كه نقشي در توقيف اين كشتي نداشته است و سيستم قضايي 
كم داد كه سالح هاي ساخت اروپاي شرقي كه بار كشتي دادگاه امنيتي در استانبول ح. مبادرت به اين كار كرده است

 . سال زندان محكوم كرد5اين دادگاه،  ناخداي كشتي را نيز به تحمل . بوده است، توقيف شود
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تر باران و  ينيباريد و كمى پا   در جماران برف مى   . صبح به سوى دفتر حركت كرديم      

 .در شهر آفتاب بود
. نـد  آمد و مديران بخش مرغدارى   سازندگي  وزير جهاد   ،  ]آقاي غالمرضا فروزش  [

 بـراى  امـا نتوانـستند تـوجيهى   ، د و خبر از باال رفتن توليد دادنـد   گفتنگزارش وضع را    
به واردات مرغ به منظور ارزان كـردن        نسبت  شد   قرار   ؛گرانى بى حساب مرغ بياورند    

      تلفنـى گفـت    ،  ]ريـيس بنيـاد مستـضعفان     [ ،دوسـت  رفيـق ] محـسن [آقـاى   . اقدام شـود  
بـا  ها در فروشگاهقرار است  .شودمىكشور  از امروز وارد ن مرغ خريده و   چند هزار تُ  

 .شود تومان عرضه 155ى ي حدود كيلوقيمت
 مقدارى از اهميت جنگل و خطـر        . آمد ]پدر طبيعت ايران  [،  بسكى] غالمعلي[دكتر  

اى براى حفظ   كميته،ها گفت و خواست كه در نهاد رياست جمهورى        تخريب جنگل 
 . همكارى كند سازندگي با وزارت جهادها تشكيل شود كه گفتمجنگل

آقاي مشكالت مس سرچشمه با رفتن . آقايان حسين مرعشى و اكبر صفريان آمدند      
 مـسئول   ،نـصيرى ] حسين[آقاى   .گفتند و خواستار مديريت صفريان بودند     را  اصالنى  

ل نقليـه گفـت و      يوساو   از مشكالت ارزى     . آمد ]جمهوري اسالمي؛ ايرنا  [خبرگزارى
 .ها كردالمللى خبرگزارىريد كامپيوتر و پشتيبانى از كنفرانس بيندرخواست خ

 در مورد برخورد با تركيه در خصوص        .عصر شوراى عالى امنيت ملى جلسه داشت      
هـاى آمريكـا در     م مزاحمـت  يـ  عال ة دربـار  همچنين. گيرى شد مصادره كشتى تصميم  

ـ  ل كشتى ي به مناسبت مسا   ،مورد تهيه سالح براى ايران     در . بحـث شـد   .. اى و  رههاى كُ
نيز  براى كمك    ]رهبر حزب ميهني كردستان عراق    [،  طالبانى] جالل[هاى  مورد تقاضا 

 مـشروط بـه كنتـرل ضـدانقالب         ،بحث شد و قرار شد سپاه طرف آنها باشد و كمـك           
 . رد ايران در عراق بشودكُ

ى يـ له هيـأت اجرا   اجنتى تلفنى از عدم همكارى وزارت كـشور و مـس          ] احمد[آقاى  
نـوعى تفـاهم پيـشنهاد      . نورى صـحبت كـردم    ] عبداهللا[با آقاى   .  گفتند خابات تهران انت
 . ميرمحمدى گفتم با شوراى نگهبان در ميان بگذاردآقاي به . شد
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اعت كه سـ   هنوز هم    . است تهديشب باران خوبى باريده و امروز هم تا شب ادامه داش           

 برزيـل و    نرايسف،  ]آقايان كارلوس آلبرتو و هانس اندرسون     . [ باردمى است،   شبده  
ــراى تقــديم اســتوارنامه،ســوئد ــد  ب ــود  صــحبت؛آمدن شــيخ [آقــاى  .هــا تــشريفاتى ب
از شلوغى مجالس سخنرانى خود و خلـوتى مجـالس          . آمد - واعظ - انصاريان]حسين

 .ديگران گفت
 ة هر يـك از مـسئوالن مربـوط دربـار          ؛هاى شوروى سابق داشتيم   ورىشوراى جمه  

هــاى آينــده و مــشكالت و نيازهــاى كــار و تأســيس بانــك، اقــدامات خــود و برنامــه
ى و تجارت، مخابرات، فيلم و سـريال و اخبـار و            يى، زمينى و دريا   يگمرگ، خط هوا  

 اعزام مبلغ و دادن اعتبار گزارش دادند
هـاى بودجـه و     نامـه ينيـ  آ ،هـا گـزارش كميـسيون   . تدولت جلسه داشـ   هيات  عصر  

 ةدربـار . بودمرهبري  همان  يافطار م  .صدور احكام براى كاركنان دولت در دستور بود       
 تهديــدهاى آمريكــا و ،ل اقتــصادى و امنيتــى كــشوريتبليغــات انتخابــات آينــده، مــسا

اكره هـا و ايـذاءهاى تركيـه مـورد مـذ          سرخ و نزاع ارامنـه و آذرى      هاى صليب شيطنت
 .كرديم

  مثـل   امتيازات زيادى  ،اند كه محافظان من    به ايشان شكايت كرده    ،اسداران رهبرى پ
  نظــاير آنمنــزل، راحتــى بيــشتر، حــق مأموريــت بيــشتر، وام و خريــد ســفر كــيش و  

آقـاى واليتـى گـزارش داد كـه دو هيـأت             . است  اغراق شده  . توضيح دادم  ؛گيرند مى
 .اندتوافق رسيدهبس موقت به آذرى و ارمنى براى آتش

   
 1992  مارس 16                    1412  رمضان 11      |   اسفند 26 دوشنبه

  
از خـواب   سحر كمى ديـر     .  در دفترم بودم   ساعت هشت صبح  . باريدمىباران  تا صبح   
 .اهللا گلپايگـانى آمدنـد  سـه نفـر از سـتاد امـداد آيـت     .  با عجله غذا خـورديم     .برخاستم

 . اندطق زلزله زده ساختهاهاى بهداشت دادند كه در منها و خانهنگاهگزارشى از درما
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 . خرج كرده اندحدود هفتاد ميليون تومان
جمهور در شوراي سياستگزاري سازمان صـدا     نماينده رييس [،  دعاگو]محسن[آقاى  
ى بـراى امـور     ياههادپيـشن .  راجع به خرمشهر و امور كشور مطالبى گفت        . آمد ]و سيما 

 از . وضــع شــوراى عــالى سياســتگذارى صداوســيما را توضــيح داد.داشــتاقتــصادى 
گويد مصوبات را اجـرا      مى ؛ راضى نيست  ]هاشمي، رييس سازمان صدا و سيما     [محمد
 .كندنمى

 .آمـد  ايبراي امور انرژي هـسته     ]رييس سازمان انرژي اتمي   [،  امراللهى]رضا[آقاى  
 برنامه بنياد مسكن را گفتنـد و     و آخوندى آمدند ]عباس[ ولى و   رس]سيد هاشم [آقايان  

 .خواستار وام عظيم و ارز و مصالح ساختمانى زياد شدند
از  .سرچـشمه را گفـت    ] مـس [ اوضاع   . آمد ]وزير معادن و فلزات   [،  آقاى محلوجى 

كالهدوز دفاع كـرد و گفـت آقـاي مهنـدس صـفريان هـم خواهـان مـسئوليت                   آقاي  
 سياست نـرخ  ةدربار. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت   .  است مديريت مس سرچشمه  

 .گيرى شدگذارى و كنترل توزيع مذاكره و تصميم
 مـتن   . آمـد  ]معاون اروپا و آمريكاي وزارت امـور خارجـه        [،  واعظى]محمود[آقاى  

آورد و نظـر     ،شـود داده مـي  يس  ياز طريـق سـفارت سـو       كـه    جواب به پيام آمريكا را    
او . كه جواب نخست وزيـر عـراق را بدهـد         كرد   پيشنهادشب دكتر واليتى     .خواست

 . كرده كه در كويت بماند عراق را تشويق مى،گفته است ايران
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آقايـان  [. عصر كمـى ضـعف داشـتم      . سحر بيدار نشديم و بدون سحرى روزه گرفتيم       
 براى تقديم استوارنامه   ، جديد عمان و تايلند    نرايسف،  ]ريدا اپيراد   برعمي و پي  زيدان ال 
 .آمدند

رمـضانى چنـد سـالى      آقـاي   . رمضانى آمدند ]احمد[ى و   يزا هاشم] عبدالرضا[آقايان  
 تجربه غنى و سود فراوانى بدسـت آورده و           و است كه با شوروى تجارت آزاد داشته      

ى يو دوستان زيادى از دانـشمندان را شناسـا        ا .آنجا دارد در  اكنون جاى پاى محكمى     
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بـه خـاطر خـامى و       . كنـد كرده و به مراكز مربوط علمى و تحقيقى كشور معرفى مـى           
 . سودبخش و مطمئن است،تجارت و مبادالت ،هاروسى يناآشنا

مان در شــيلى آمــد و بــراى كــار خــود نظــر ســفير جديــد، ]آقـاي ابوالقاســم دلفــي [
آقـاي   [.توانيم داشته باشـيم    و نفت همكارى زيادى مى     مسصنايع   گفتم در    .خواست

 گزارش صـنايع دفـاعى و وضـع بودجـه و اعتبـارات را               .وزير دفاع آمد  ،  ]اكبر تركان 
ــ .  راضــى اســت؛داد ــه كــشتى كُ ــراى بررســى محمول اى كــه در رهگفــت گروهــى ب

 . است ابهاماتى به وجود آمده وانداعزام شده است، بندرعباس خالى شده
 در مورد سياست شوراى نگهبان با نامزدهـاى انتخابـات و            .حبيبى آمد ]سنح[دكتر  

 دولـت و محـل      ي هيـات  هاى سازمانى براى اعضا   ها و تهيه خانه   احتمال حذف بعضى  
 .  جديد شمالى صحبت شدهايسفارت براى دولت

 اتردا گـزارش و   . آمـد  ]رييس بنيـاد مستـضعفان    [،  دوسترفيق]محسن[عصر آقاى   
ها و صنايع و كشتيرانى و تجارت خارجى بنياد را داد و            آوردن قيمت ين  يمرغ براى پا  

 .كمك خواست... براى اعتبار بانكى و
 آتى و اوضاع نيرو و برنامـه        هاي   گزارش برنامه  .ستارى آمد ] منصور[ آقاى تيمسار   

 و شروع كارهاى  از جمله سيستم دفاع ضدموشكي  هاى جديد شوروى  تدارك سالح 
 . را دادرادارهاى پيشرفتهو فكر ساخت آن فنى 

.  عازم سفر بـه سـوريه اسـت        .اطالعات آمد وزارت  پورمحمدى از   ] مصطفي[آقاى  
 ،افطـار . ى خواسـت  يراهنمـا  ، مذاكرات كه عمدتاً مربوط به آينده عراق اسـت         ةدربار

آمـاده  را   در دفتـرم پيـام نـوروزى      شب،   هشت تا ساعت . كاركنان دفتر مهمانم بودند   
 .كردم

  
 1992  مارس 18               1412  رمضان 13     |    اسفند 28 چهارشنبه  
 
 صـبح   نُـه تـا سـاعت    .باريـد در راه باران مى . به دفترم رسيدم  صبح   ساعت هفت و نيم    

 .ضبط شدنوروزي  از صداوسيما آمدند و پيام .كار كردم
  و آمـد  ]قائم مقام دفتر تنظيم و نـشر آثـار امـام خمينـي            [،   آقاى محمدعلى انصارى  
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حـل        بـراى    .بودجـه كـافى نيـست      گفـت    .براى تكميل مرقد امام كمك خواسـت      
 از اينكـه بـرادرش      همچنـين . مشكل اختالفات روحانيت و روحانيون كمك خواست      

  اسـت،   در زرند از طرف رقيـبش بـه ضـديت بـا دولـت مـتهم شـده                  ،]انصاري [مجيد
 . ناراحت بود

ن مخالف بودم و همان موقع گفتم كـه     روحانيومجمع  گفتم من از اول با جدا شدن        
 امـا   ،پذيرفتند و اكنون هم بايد كارى كرد كه يكى بـشوند          مىبايد  روحانيون انشعابى   

 براى دادن ليست كه     ،ولى او به نوعى توافق    ؛  پيش از انتخابات بعيد است موفق بشويم      
مجمـع  . كـنم گفـتم پيگيـرى مـى     .  اصـرار داشـت    ، چند نفر در آن باشند     ،از هر طرف  

روحانيـت غيـر آن را      جامعـه   شان اسـت و      كنند چنين چيزى به نفع    روحانيون فكر مى  
 .معتقد است

هـاى ادارى در شـهرهاى بـزرگ       تأسيس مجتمـع   .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
   گويـا نمونـه    . در دستور بـود    ،بتوانند كارشان را انجام دهند     نقطه   كه مراجعان در يك   

آن كليـات   .  وجـود دارد   »هـال سـيتى «نـام    هه بـ   در كـشورهاى پيـشرفت     مراكـزي،  چنين
 .يات به جلسه بعد موكول گرديديجزبحث در مورد تصويب شد و 

م و در مـورد صـدور احكـام    ي را دادنرايعيدى وز. دولت جلسه داشت هيات  عصر  
 ، معاونـان  ،افطار وزرا  .پرداخت هماهنگ تصميم گرفتيم   نظام  كاركنان براساس قانون    

 من عيدى دادم و بـه  ، ذكور فرزندانبه  . نواده آنها مهمانم بودند    خا يمشاوران و اعضا  
 . خانواده آنها صحبت كوتاهى نمودمي براى اعضا،بعد از شام .ناث عفتاُ

 از شدت اختالف دو جناح       و  وزير كشور آمد   ،نورى] عبداهللا[ آقاى   ، بعد از مراسم  
 ؛كمـك كـنم   روحانى اظهار نگرانى كرد و خواست كـه بـراى نزديـك كـردن آنهـا                 

 . بود جوابآن شبيه  من هم،هاى آقاى انصارى و جوابشبيه حرفها،  حرف
رهبـر حـزب    [،  طالبـانى ] جـالل [آقـاي     گـزارش اظهـارات    ،روحـانى ] حسن[ دكتر  

. سـپاه را داد   ] فرمانده قرارگـاه غـرب    [جعفرى  ] عزيز[آقاي   و   ]ميهني كردستان عراق  
الب ما در عراق اعالم آمـادگى       و براى جلوگيرى از تحركات ضدانق      كمك خواسته 
 ةبـار در.  بعـث عـراق اسـت      يابقـ  حذف صدام و ا    ،هاىينظر آمريكا كه  كرده و گفته    

  خـودش  تانتخاباه خاطر   س ب  انگلي ؛بين انگليس و آمريكا اختالف است      ،اقدامزمان  
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 بعد از نماز صبح     . ام كار زيادى به خانه آورده     ،براى ايام تعطيلى  . خانه بودم  درامروز  
 . خوابيدمهشتتا ساعت 

، واليتـى ] علـي اكبـر   [و دكتـر    ]دبير شوراي عالي امنيت ملي    [،  روحانى]حسن[دكتر  
ى يجـو  و چـاره   نـد  تلفنى از تبليغـات شـديد عليـه ايـران خبـر داد             ،]وزير امور خارجه  [

عهـده گـرفتن     ه مبنـى بـر بـ      ،]فلـسطين  [جهـاد اسـالمى   سـازمان   بعـد از اعـالن       .دكردن
 زياد شـده و صـحبت از    ، تيليغات سوء  يل در آرژانتين  ي اسرا ساختمانانفجار  مسئوليت  
  ١. انتقام است

 ي بر سـر اعـضا     ،از هيأت نظارت شوراى نگهبان در مورد اختالف با وزارت كشور          
 راه  ؛ تا عصر از دو طرف چند بـار تمـاس گرفتنـد            .ى تهران تماس گرفتند   يهيأت اجرا 
 .ه كردميتفاهم را ارا

مـن  . بعد از افطار با عفت به منـزل بـستگان رفتنـد           . هايش آمدند افطار محسن و بچه   
فـاطى از بـاكو در    .سرچـشمه حـرف زديـم   مـس  ل ي مـسا ةبا محسن دربـار   . تنها ماندم 

 با ماشـين    ،واعظى] محمود[  با خانواده آقاى   . تلفنى تماس گرفت   ،آذربايجان شوروى 
 .اندرفته

باغ مـورد توجـه   مورد نزاع قرهدر گرى ايران   ادعاى پيشرفت ميانجي ،هادر گزارش 
 آفريقاى جنوبى به لغـو آپارتايـد از حـوادث مهـم             ، رأى سفيد پوستان    همچنين .است

 .تاريخى امروز است
 
 

                                                 
 هرگونه ارتباط ميان جمهوري اسالمي ايران و اين حادثه را ، سفارت ايران در بوئنوس آيرس، با صدور اطالعيه اي- 1

از روي دادن اين سوءقصد، كه باعث كشته و زخمي شدن عده اي از افراد بي گناه شد، ابراز و كرد قوياً تكذيب 
 .دنموتاسف 
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 1992  مارس 20                      1412  رمضان 15      |   اسفند 30 جمعه
  

فـاطى و   . عفـت و ياسـر هـم بودنـد         .كـردم  را مطالعـه مـى     هـا   گـزارش . در منزل بودم  
 بـراى   ،بعد از نماز ظهـر    . استكيش رفته   هم به   فائزه  . ند هست  هايش در آذربايجان   بچه

محسن و اعظم و عماد و على هـم          . پاى تلويزيون نشستم   ،تماشاى مراسم سال تحويل   
 .  هزار تومان عيدى دادم،هابچهاز به هر يك . آمدند

نيـروي هـوايي    [=قـرار بـود نهاجـا      .عصر هم به مطالعه و تماشاى تلويزيون گذشـت        
 دكتـر روحـانى اطـالع داد كـه بـه خـاطر          ، اواخـر وقـت    .اى داشته باشـد    برنامه ]ارتش

 . استنرسيدن اطالعات منتفى شده
. وعاً سرمان خلـوت بـود     مجم. شب بعضى از بستگان آمدند    . ها آمدند افطار هم بچه  

يس يـ ر. نـد ا  شـان در اسـتراليا راضـي        از وضـع   ؛ تلفنى صحبت كردم   ،با فرشته و مهدى   
 پيشنهاد داده براى بازديد از كارخانجـات مربـوط بـه        است، مان كه او را شناخته    تپارد

گفـت  . گفـتم بـه شـرط ناشـناس مانـدن بپـذيرد           .  به كانادا يا آمريكا برونـد      ،اشرشته
معتقد شده بهتر است    . ليسانس را بگيرد و به ايران برگردد       سرعت فوق  تصميم دارد با  

. هـاى عـالى در داخـل بـشود     صـرف تقويـت دوره   ،هاى اعزام دانشجو به خارج    هزينه
 . رود و مهدى هم هنوز در محاوره كالس روان نيستفرشته كالس زبان مى

 والسالم
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  مصاحبه اختصاصي با
 
  اطالعات روزنامه 

 
 

 كنـيم،   مـى  زنـدگى  آن رد امروز كه جهانى در هاشمى، آقاى جناب -س
 و روشـن  بـسيار  بسيار اهداف ،كشورشان اقتصاد مورد در ها دولت از بسيارى

 مـشخص،  اهـداف  همـين  با رابطه در اًمستقيم و اند  گرفته نظر در را مشخصى
 مـدل   ايـن  و انـد،   كرده طراحى كشورشان براى خاص اقتصادى مدل يك

 جنـوبى،  كره غربى، آلمان ،ژاپن مثال عنوان هب. دارد ادامه هم هنوز  سازى
 ،مسأله اين به توجه با. برد نام توان  مى اًدقيق را شوروى و آمريكا شمالى، كره

 خـود،  اقتصادى مشخص اهداف به رسيدن براى ،جهان قدرتمند كشورهاى
 قـدرت  ،تعبيـر  يـك    به حتى و اقتصادى سياسى، نظامى، قدرت ؛قدرت اهرم

 .دارند دست در را تبليغات و فرهنگى
ـ  ،سوم جهان كشورهاى در اما  مـشخص  و ملمـوس  اهـداف  جـاى   بـه  اًغالب

 ؛شـود   مى تلقى  هدف  عنوان هب ،انسانى كلى هاى آرمان سرى يك اقتصادى،
 و طبقـاتى  نارواى و شديد هاى  تبعيض بردن بين از و اجتماعى عدالت مانند

 جهـان  انقالبـى  كـشورهاى  در خصوص هب ها آرمان اين. اقتصادى استقالل يا
 ايـن  ،دارند كه مشكلى ،سوم جهان كشورهاى اما. شود  مى مطرح بيشتر سوم،
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 انـدازه   بـه  نـه  و برخوردارنـد  پيـشرفته  صـنعتى  جهان  قدرت  از نه كه است
 در تكنيكـى  دلـسوز  و كاردان هاى  مديريت و فنى متخصص نيروهاى ،كافى
 نـايى زيرب تأسيـسات  نبودن و اقتصادى ناهمگون ساختار مشكل ؛دارند اختيار

 .دارند كه هم را جمعيت رشد و اقتصادى
 نظـام  كـه  يـد يبفرما خـارج،  جهـان  ملمـوس  هـاى  واقعيـت  اين  به توجه با

 مـدنظر  را مشخـصى  الگـوى  و مـدل  چه اقتصادى نظر از اسالمى جمهورى
 در مـا  اسـالم،  انسانى و كلى هاى آرمان كردن مطرح از جداى يعنى. دارد

 حركـت  اقتـصادى  روشـن  الگوى كدام  هب رسيدن دنبال  به كشورمان اقتصاد
 ظرف ،اسالمى جمهورى دولت هاى  ريزى  برنامه تمامى اگر اًفرض و كنيم؟  مى
 موفـق  خداوند خواست  به آنها تمام در ما و شود اجرا عمالً آينده، دهه چند

 داشت؟ خواهيم اقتصادى چگونه گاه آن شويم،
عنوان يـك نظـام      ه ب ،كنم   فكر مى  با اطالعاتى كه من از معارف اسالمى و فقهى دارم،          -ج

هاى اقتصادى رايج جهان است       نه شبيه اهداف قدرت    ،كنيم  اسالمى، اهدافى كه ما دنبال مى     
نظـرم از     بـه . كردم  يك زمانى در اين زمينه مطالعه مى      . و نه منطبق بر يكى از آنها خواهد بود        

خواهيم نه اقتـصاد       مى اًواقع يعنى   ؛تر هستيم   اقتصاد مختلط نزديك    هاى موجود، ما به    بين مدل 
در بعـضى جاهـا ممكـن اسـت شـبيه           . دارى را پياده كنيم و نه اقتصاد ماركسيـستى را           سرمايه

 يعنى سيستم متمركز و دخالت كامل دولت پـيش بيايـد و بخـش               ،اقتصاد ماركسيستى باشيم  
صـورت اقتـصاد بـاز       ممكن اسـت بـه     ،خصوصى محدود شود و در بعضى جاهاى ديگر هم        

 تعريف روشنى اًه شود، قطعيدنيا ارا   شكل مشخصى به    تا اين نظام پياده نشود و به      . كنيمعمل  
شناسـان هـم در حـد     ترين اسالم  حتى در ذهن آگاه،از اين مدل نخواهيد داشت و اين مسأله 

 . كليات پياده شده است
ض ها و افكار هم عـو         بعضى از ايده    ،البته مشخص است كه ممكن است در جريان  عمل         

 در  اًقطعـ . هايمان را ناديده بگيريم    توانيم آرمان     نمى  ،مان خاطر مبانى دينى انقالب    هما ب . شود
ل يهـا، جـداى از مـسا       سيستم اقتصاد اسالم مسايلى از قبيل روابط اجتمـاعى و حقـوق انـسان             

 ويژگى اسالم و حكومت اسـالمى  اصالً. خشك مادى و اقتصادى نيز مورد توجه بوده است   
 ها در مدل   اينجا آدم،بيند و به همين دليل هم  كه اين دو موضوع را با هم مىهمين است
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 .هاى مختلف نخواهيم كرد نقش خواهند داشت و هم خودمان را محدود به مدل

 
 تـصادى اق توسـعه   تـاريخ  بـه  اًدقيق ما كه زمانى هاشمى، آقاى جناب -س

 نتيجـه  ايـن   بـه  كنـيم   مى بررسى را آن و نگريم  مى جهان مختلف كشورهاى
  رسـاندن  سـامان   بـه  و ريزى  برنامه كار اخير، قرن چند در كه رسيم  مى خاص
  :است بوده گروه دو برعهده مشخص كامالً طور هب كشورها،  اقتصادى توسعه

ــشورهاى در - 1 ــشرفته ك ــنعتى پي ــرمايه ص ــن دارى، س ــار اي ــطتو ك  س
 كشورهايى در يعنى ؛است شده انجام توليدى داران  سرمايه و گذاران  سرمايه
 و هـا  كمپـاني  و دار  سـرمايه  طبقه آمريكا، و انگليس غربى، آلمان ژاپن، مانند

 سـال  دويـست  از روشى، هر عمالا با و اى  انگيزه هر با حال ،داران  كارخانه
 در البته و است بوده اكشوره اين اقتصادى مجرى و طراح طرف، اين  به قبل
 منـابع  طور  همين و كارگران تالش و كار نيروى از استفاده بر عالوه ،راه اين
 سـود  بـسيار  هـم  سـوم  جهـان  منـابع  غـارت  و خارجى درآمد منابع از ملى،
 .اند جسته

 عهـده  بـر  كـامالً  رسالت، اصطالح اين به    نيز سوسياليستى كشورهاى در -2
 حـال  در  كمونيـستى،  هـاى  سياسـت  شكـست  عليرغم و است بوده ها دولت
 اخيـر،  هـاى   دهه طول در اند  توانسته باالخره ،شرق بلوك هاى دولت حاضر

 طراحـى  كرده، بررسى را كشورشان اقتصادى توسعه مسأله تناسب،  به يك هر
 .كنند اجرا و

 قهقرايى سير كه قبل سال 200 حدود از ايران در ما چه؟ ما كشور در اما و
  نـام   بـه  اى  طبقـه  آمـدن  وجـود   بـه  شـاهد  هيچگـاه  اوالً شد، ازآغ اقتصادمان

 و داخلـى  اسـتبداد  عامـل  يعنـى . ايـم   نبـوده  كه  مستقل و ملى دارى  سرمايه
 اى  طبقـه  كـه  است نداده را اجازه اين هيچگاه ،خارجى استعمار و وابستگى

 و انگيـزه  كنـار  در تـا  آيند وجود  به كشور اين در »ملى داران  سرمايه « نام هب
 باشند عالقمند نيز كشور مصالح  به ،شان  اقتصادى هاى  فعاليت در شخصى، نفع
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 بـوده  اثـر   كـم  و نـادر  كنيم، پيدا هم هايى  نمونه اًفرض اگر ؛بينديشند آن  به و
 .است

 توليدى گذارى  سرمايه و توليد مسأله به ارتباطى هيچ كه هم بازاريان طبقه
 200 داران  سـرمايه  از ايـن . بيـاوريم  مثـالى  آنها از مورد اين در تا اند  نداشته
 .كشورمان اخير ساله
 قبل تا اخير، قرن دو طول در نيز ايران بر حاكم هاى دولت ديگر، طرف از
 اقتـصادى  توسـعه  و ليمـسا  اين انديشه در كه دادند نشان ،اسالمى انقالب از

 در دولـت  كامـل  مـستقيم  دخالـت  الگـوى  هم انقالب از بعد.  نيستند كشور
 و ارزشـمند  هـاى  تـالش  و زحمـات  البته ؛نبود موفق هردليل هب حال ،اقتصاد
 فرامـوش  تـوان   نمـى  هرگـز  جنگ را  زمان در دولت فرساى طاقت و عظيم
 رسـالت  ايـن  بايـد  كسانى چه ،كشور اقتصادى توسعه امر در شما نظر  به. كرد
 چرا؟ و گيرند برعهده را مهم
خـاطر اينكـه مبـانى     ها عجله تدوين شده، ب عليرغم اينكه ب، خوشبختانه قانون اساسى ما  -ج

اسالمى در ذهن نويسندگان مجلس خبرگان اول روشـن بـود، خطـوط روشـنى را بـراى مـا               
شايد يك نكته مشكل دوران گذشته تـاريخ مـا، ايـن باشـد كـسانى كـه از                   . ندا  هترسيم كرد 

داده اسـت كـه   اين مـسأله اجـازه نـ      . سرمايه برخوردار بودند، علم و تكنيك الزم را نداشتند        
صـورت غيرعلمـى مـورد        هـا بـه     هاى موجود، درست استفاده كنند و سـرمايه         مردم از سرمايه  

 .گرفت بردارى قرار مى بهره
براى اينكـه در كـشورمان      . طور باشيم   ما مجبور نيستيم اين    ،كنم از اين به بعد      من خيال مى  

هـاى علمـى      ريت و شـيوه   كرده مثل دانشجوها كم نيستند و آشنايى با امور مـدي            قشر تحصيل 
تـوان ايـن نقـص را در          همين جهت مـى     به. گيرى از سرمايه در كشور ما ناشناخته نيست         بهره
هـايى كـه در اختيارشـان     شود و زمينـه  هايى كه از آنها مى       با مديران اليق و با حمايت      ،آينده

 . باشيمگيرى از سرمايه داشته هاى سالمى در بهره شود، برطرف كرد تا حركت گذاشته مى
 اين در مواردى است كه      ؛هاى دولت كارساز نبوده است       دخالت ، فرموديد بعد از انقالب   

البتـه مقـدار زيـادى از آن را جنـگ     . روى شـده اسـت   هاى دولـت، كمـى زيـاده        در دخالت 
 ل را بـه   ي دولت را مجبور كرد كه خـودش مـسا         ،هاى زمان جنگ    محدوديت. وجود آورد  هب
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 جامعـه   ،صورت نامحـدود    اندوزى كه در خيلى جاها وجود دارد، به        عهده بگيرد تا قصد مال      
 ،ليهاى دولت نبود، بـسيارى از مـسا         در غيراينصورت اگر دخالت   . را تحت فشار قرار ندهد    
محض اينكه جنگ تمـام و موانـع برطـرف            گذاشت و شما ديديد، به      اثر منفى خودش را مى    

هـا    ايـن سياسـت   .  و هدايت كردند   گذارى را تأسيس    شوراى سياست ) ره(شد، حضرت امام    
  اكنـون مـا بايـد بـه       . طور مشخص روى برنامـه اول گذاشـت         تدوين شد و تأثير خودش را به      

دهـد، آن مـسير       هـا اجـازه مـى       همان نسبتى كه وضعيت عمـومى و مـشكالت و محـدوديت           
 .خالص اسالمى را كه در قانون اساسى تصويب شده است، در پيش بگيريم

 
 در حـضرتعالى،  دولـت  آمـدن  كار روى از پس ،مىهاش آقاى جناب -س
. اسـت  شـده  گفتـه  سـخن  »تعـادل  « واژه از همواره اقتصادى ليمسا زمينه
 و دقيق شرايط كه است آزاد اقتصاد يك  به متعلق بيشتر تعادل اصطالح اصوالً
 زمانى ،عمومى تعادل كه معتقدند اقتصاددانان و دارد را خود خاص ةپيچيد
 و باشند تعادل در پول بازار و كاالها بازار ،همزمان طور هب كه آيد  مى بوجود

 ماننـد  اقتصادى، متغيرهاى ساير و ملى ناخالص توليد تعادلى مقادير نتيجه در
 .آيد مى دست به تعادلى وضعيت در ،بهره نرخ

 در »سـرمايه  بـازدهى « واقعـى  نرخ يا و بهره نرخ ةدربار ما مشخص سئوال
 دادوسـتدهاى  در عمـالً  كـه  واقعـى  نرخ اين نكهاي و است كشورمان اقتصاد
 يـك  كـردن  رد يا انتخاب اصلى و دقيق مبناهاى از يكى ،توليدى و تجارى
 هـا   سـپرده  بـه  كه بانكى سود نرخ با ،است توليدى فعاليت و اقتصادى پروژه

 . است متفاوت شدت به شود، مى پرداخت
 شـود،   مـى  داخـت پر هـا   ردهپسـ  به كه بانكى نرخ ،غرب اقتصاد چنانچه در 

 كنند، زياد را بانكى بهره نرخ چنانچه ،غرب اقتصاد در. است متفاوت شدت  به
 سـرازير  هـا  بانك سمت  به ها پول و شود  مى كم اقتصادى هاى گذاري  سرمايه

 تجارت كار در ،مردم دست در هاى  سرمايه چون ما، كشور در اما. گردند  مى
 آنهـا  كـردن  جمـع  بنـابراين  رنـد، ندا ارتباطى اًمستقيم توليد با و چرخند  مى

 نخواهـد  توليـدى  هـاى  گـذاري   سـرمايه  بـر  اثـرى  اًمـستقيم  ها، بانك توسط
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 بـراى  هـا  بانـك  سود نرخ تعيين در هم باز كه نرسيده آن وقت آيا. گذاشت
 توسـط  و جذب بيشترى مالى هاى  سرمايه و شود نظر تجديد گذاران،  سپرده
 بـازدهى  نـرخ  كه زمانى تا اًمسلم شود؟ هدايت توليدات، مجراى در ها بانك

 انـداز   پس« به گذاران سپرده باشد، كمتر گذاران  سپرده سود نرخ از سرمايه،
 چيست؟ زمينه اين در شما نظر. شد نخواهند تشويق »بانكى

 
 روى عوامـل پيـدايش آن    قـبالً ،خواهيد روى اين مـسأله بحـث كنيـد      البد شما كه مى   -ج

ن، اين باشد كه در دوران انقالب و جنـگ، توليـد و ورود   شايد دليل عمده آ  . ايد  فكر كرده 
 . تعادل در جامعه برقرار نبود،كشور كم بود و از لحاظ عرضه و تقاضا كاال به

در هر حال اين معضالت در بخش تجارت وجود داشت و دليل آن هم ايـن بـود كـسانى            
 مگـر   ،تند مشترى پيدا كنند   توانس  هر قيمتى كه مايل بودند، مى        كه كاال در اختيارشان بود، به     
 . آورد در مواردى كه دولت فشار مى

فكـر     لـذا بـه    ؛در اين زمينه يكى از كارهايى كه ما شروع كرديم، برهم زدن اين وضع بود              
افتاديم كـه توليـد را بـاال ببـريم تـا التهـاب بـازار بـشكند و انتخـاب را از فروشـنده گرفتـه،                           

 ،اين امـر . حذف كرده و به توليدكننده انتقال بدهيم كم    خريدار بدهيم و نقش دالل را كم        به
هـايى كـه در تهيـه ارز داشـتيم،      لذا عليرغم محـدوديت . سياست ما در طول برنامه اول است      

كنم كه با توجه به  توانستيم از تمام ظرفيت توليدى استفاده كنيم و در اين جهت هم فكر مى
 . ها، خوب عمل كرديم محدوديت

عـالوه بـر مـسأله فـوق، مـسير          .  بيانگر صـدق ادعـاى مـا اسـت         ،ين مورد آمار و ارقام در ا    
 چرا كه تنها كاالهاى خاصـى  ،طوركلى بسته شده بود و اين هم به ضرر مردم بود         هواردات ب 

شد و از كانال خاصى هم در بازار آزاد           صورت قاچاق وارد كشور مى     هتوسط مسافران و يا ب    
كشور را باز كـرديم       در اين زمينه نيز راه ورود كاال به       . رسيد  فروش مى   به چند برابر قيمت به    

 . جنس وارد كنند،و اجازه داديم كه مردم با ارزهاى موجود خود در داخل يا خارج
اين سياست هم بـا     . ها خارج كنيم    اين بود كه بازار را از دست دالل        ، هدف ما از اين كار    

د چهار تا پنج ميليـارد دالر ارز از ايـن            حدو ،اين ترتيب   توجه به تمامى مسايل موفق بود و به       
كاال تبديل و   معلوم نبود از چه طريقى خارج شده، بهاًارزهايى كه دقيق. طريق جذب كرديم  
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 تعادلى در عرضه ،ما اين سياست را تا جايى كه با توليد و واردات كاال  . شود  وارد كشور مى  
تمركـزى هـم   مدل بوجود نيايد و سيستم اما اگر اين تعا  . دهيم   ادامه مى  ،و تقاضا بوجود بيايد   

آيد كه كارهاى داللى سـود بيـشتر      در بازار شرايطى بوجود مى     اًدر كشور حاكم نباشد، طبع    
 . ببرد

كننـده و    لذا همه تالش ما اين است كه يك تعادلى بـين مقـادير مـورد تقاضـاى مـصرف                  
ز مـصرف كننـده و      االن وقتى كـه سـازمان حمايـت ا        . مقادير عرضه توليدكننده بوجود آيد    

درصـد سـود بـراى توليـد كننـده در نظـر             15 كنـد، معمـوالً     گـذارى مـى     توليد كننده قيمـت   
 .گيرد مى

 
 سال؟ در سود درصد 15-س
 يعنى اگـر توليـد كننـده بتواننـد در           ؛شود  اصطالح دوره توليد تكرار مى      بله، گاهى هم به   -ج

شت و اين نرخ بـا آن نرخـى كـه            سود بيشترى هم خواهد دا     اً طبع ،سال دو سه بار توليد كند     
البتـه ميـزان نـرخ سـود توليـد          .  نزديك است و بين اين دو اعتدال هست        ،در ذهن شما است   

دليـل آن هـم ايـن اسـت كـه اكثـر توليـد               . ايـم   كننده را مقدارى از حد معمول باالتر گرفته       
دولـت   هشـكل ديگـرى بـ     يعنـى بـه  ؛افتاده دارنـد  هاى عقب كنندگان يا بدهكارند و يا ماليات 

 . اند آن را پس بدهند اند، ولى نتوانسته بدهكار هستند و يا از دولت پول قرض گرفته
 ؛لذا سياست ما اين است كه درآمد توليد كننده را از درآمد كاسب و تـاجر بـاالتر ببـريم           

 بايـد اول بـازار را بـه تعـادل           ،براى ايـن كـار    . كار دارد   هر چند اين امر آسان نيست و نياز به        
 ،هاى تشويقى و حمايتى از توليد كننده داشته باشيم و موانع سد راه توليـد           نيم و سياست  برسا

از قبيل بوروكراسى را  كه مثال براى وارد كردن مواد اوليه حدود يك سال توليد كننـده را                   
 . برطرف كنيم،كرد معطل مى

 از  ،نده است  سياست ما تشويق توليدكن    اًمشخص. ايم   مقدارى هم اين سياست را پيش برده      
 از  ،گـرى اسـت     طريق ايجاد امكان سود بيشتر براى توليد كننده و تضعيف داللـى و واسـطه              

 فقـط از طريـق توليـد بيـشتر ميـسر اسـت              ،طريق كم كردن سود تجارت و اين سياست هـم         
 .صورت دستورى كارهاى اقتصادى را انجام داد  توان به وگرنه نمى

هـاى بـانكى بـاال     يد، سود و پاداش را بـراى سـپرده  دان طور كه مى در مورد بانك هم همان  
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هـا بتواننـد پـول     اند، االن ما يك محدوديتى داريم و آن اين است كه حتـى اگـر بانـك     برده
هـا ميـدان مـصرف بـراى آنهـا بـاز نيـست و لـذا يكـى از           مردم را جمع كنند، در خود بانك   

 تا پول بيشترى در اختيار مشتريان       آنها اجازه دهيم     اين است كه به    ،ها از ما   هاى بانك   خواسته
 اين پيشنهاد را مطرح كردند و به هيأت دولـت           ،حتى در شوراى پول و اعتبار     . خود بگذارند 

  .كنند ها زياد است و دارند ضرر مى هاى بانك  چون در حال حاضر اندوخته،آوردند
ها سود و كـارمزد      لتوانند از پو    دهند، نمى   مردم سود و پاداش مى      ها به ميزانى كه به     بانك
قـدر سـود داشـته       خاطر اينكه محيط اقتصادى جامعه كشش آن را ندارد كـه ايـن              به. بگيرند
حساب باال ببرد و از سوى ديگر مواد   نقدينگى را به نحو نامتناسب و بى، پول زياد اوالً. باشد

 كـه در ايـن      اوليه، نيروى انسانى، امكانات توليد و ابزار الزم در سطح مطلوب وجود نـدارد             
 .توان كار كرد  بيشتر مى،ها ها هم با باز كردن راه براى فعاليت بيشتر بانك زمينه

 
 گـره  ايد،  فرموده بارها هم خودتان كه طور همان هاشمى، آقاى جناب -س
 ،كـشور  توليـدات  بـاالبردن . اسـت  نهفتـه  توليـد  مسأله در كشور اقتصاد كور

 و جـاده  نيروگـاه،  سـد،  مانند يربنايىز عظيم تأسيسات ساختن به نياز اًمستقيم
. كـشد   مى طول سال پانزده تا ده حداقل ،كدام هر ساختن كه دارد امثالهم

 را آن مخارج بايد ناگزير بسازد، را زيربنايى تأسيسات اين بخواهد دولت اگر
 امكان چون و ببرد باال جامعه اقتصاد در را »كل تقاضاى« يعنى. شود متحمل
 بـاال  هـا  قيمـت  هـم  بـاز  نيـست،  كلـى  تقاضاى اين با ناسبمت توليد، افزايش
 گـاه  هـيچ  كـه  نـسازد،  را زيربنـايى  تأسيـسات  دولت هم اگر و رفت خواهد
 ايـن  بايد دولت كه رسد  مى نظر  به اًظاهر بنابراين. شد نخواهد شكوفا اقتصاد

 هـيچ  كـه  شود تفهيم جامعه   به و بگذارد ميان در مردم با را ملموس واقعيات
 حـداقل  اينكـه  مگر ،است يدهسنر اقتصادى توسعه و پيشرفت مرحله به ملتى
 هـم  را اقتصادى هاى رياضت اًشديد ،فراوان كار با همزمان آن نسل دو يكى

 چيست؟ مسأله اين به راجع حضرتعالى نظر ؛باشند كرده تحمل
 
 كنـد تـا     هنر برنامه اول اين است كه تـالش مـى         . شما دست روى نقطه حساسى گذاشتيد     -ج
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مـردم شـايد حتـى        . پشتوانه جدى نيز در اين زمينه وجـود دارد         اًاين معما را حل كند و واقع      
 متوجه مشكالت جدى كه ما در رابطه با ساختن تأسيـسات زيربنـايى              ،كمك آمار و ارقام     به

 . كشور با آن مواجه هستيم، نشوند
 ،هـا   حال مطبوعات و رسـانه     ه اما تاب  ،اند   شنيده ي مطالب زياد  ،ليمردم در ارتباط با اين مسا     

هرحـال مـا     هبـ . اند  ل را براى جلوگيرى از دلسردى مردم مطرح نكرده        يطور جدى اين مسا     به
ل يخـاطر فقـدان مـسا      ه متأسـفانه بـ    ،خواهيم يك حركـت اقتـصادى داشـته باشـيم           هر جا مى  
  . افتيم  يك جايى گير مى،زيربنايى

 وقتـى  .وليـه آن را از خـارج وارد كنـيم    بايـد مـواد ا  ،اگر بخـواهيم توليـد را اضـافه كنـيم         
خواهيم محصوالت كشاورزى را در جامعه توزيع كنيم، با كمبود وسايل حمل و نقل در     مى

 مردم  ،اش  گذاريم تا در نتيجه گرانى      وقتى براى حمل و نقل نرخ مى      . شويم  كشور روبرو مى  
 آزادشـان هـم كـه    ؛كنند دهند و كمتر كار مى داران استقبالى نشان نمى    كاميون ،اذيت نشوند 

  . شود ماند و تخليه نمى ها باقى مى  مدت،بينيم كه بارها در بنادر گذاريم، مى مى
ايـن  .  هم مشخص است كه تا چه انـدازه بـراى توسـعه اقتـصادى مـؤثر اسـت                  ها  مسأله راه 

اگر . آهن ما در زمان جنگ جهانى دوم احداث شده و اصالح خط هم انجام نشده است                 راه
هر چنـد مـا لكوموتيـو و    . آهن كشش آن را ندارد     و هم كشش داشته باشد، خط راه      لكوموتي

هـا   آهـن را بـه كارخانـه    آهن كشش اينكه ما سنگ االن راه . اندازه كافى نداريم     واگن هم به  
قـدر در كـشورمان ارزان       خاطر جنگ آن    در مورد سوخت هم اين ماده را به       .  ندارد ،برسانيم

 يعنى اينكه كاالهايى ماننـد      ؛مصرف مجانى آن عادت پيدا كردند       عرضه كرديم كه مردم به    
مردم عرضه  يل را به قيمت هر ليتر دو ريال به  ي مجانى بدهيم و مثال گازو     اًمردم تقريب   طال را به  

  . كنيم
 من يك وقتى گفتم به هر كـس كـه آب دريـا را از بنـدرعباس حمـل                    ،براى تفهيم مسأله  

كس    ولى هيچ  ، ريال پرداخت كنيم   2 حاضريم ليترى    ، كند كرده و در روستا به مردم عرضه      
 تـن بـار حمـل كنـد،     20براى اينكه يك كـاميون اگـر بخواهـد    . انجام اين كار نشد     حاضر به 

در حالى كه اگر بخواهد فقـط آب دريـا را بيـاورد،             . كند   هزار تومان دريافت مى    60حدود  
  .ل آب همين دريا نيز احداث كند بايد تأسيساتى براى انتقا،عالوه بر هزينه حمل و نقل

تازه حمل و نقل هوايى از يـن هـم          . لى روبرو هستيم  يما االن در كشور با چنين مسا      ! ببينيد
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ها در حال تمام شدن نهواپيماها قديمى هستند و عمر آ. ها كشش ندارند فرودگاه. بدتر است
طـوركلى،   هبـ . ريمسردخانه نداريم و مشكل خاموشى هم كه دا   . بندرها كشش ندارند  . است

اما تالش ما در برنامه اول ايـن اسـت          .  نظير اين مشكالت هست    ،هر كجا كه دست بگذاريد    
  .  براى كارهاى درازمدت و زيربنايى بگذاريماًكه بخش قابل توجهى از امكانات را واقع

گفتنـد بـراى ايـن        زدنـد و مـى      كردنـد و نـق مـى        هـا در مجلـس بحـث مـى          متأسفانه بعضى 
.  مخـدوش اسـت    اًاين نظـر واقعـ    . كنيد كه مردم را وادار به مصرف بيشتر كنيد          استقراض مى 

ل را بـاز    ي چون كـسى درسـت ايـن مـسا         ،البته در اينجا مجلس و دولت هر دو مظلوم هستند         
شود، يعنـى دولـت امـروز هـيچ           همه صرف كارهاى زيربنايى مى    . نكرده و شرح نداده است    

يعنى چيـزى كـه مـا امـروز صـرف           .  بلند مدت دارد   كند و فقط اثرات     اى از آن نمى     استفاده
كنـيم، آثـارش حـداقل هـشت سـال            هاى بزرگ مى    احداث سد، راه، نيروگاه، و يا كارخانه      

  .شود ديگر مشخص مى
ها   خاطر حقوق و پولى كه براى احداث اين پروژه         ه يعنى ب  ،يديگو  اى كه شما مى      اين نكته 

رود و بايـد جوابگـوى تقاضـايى كـه از راه      ىكنيم، سطح تقاضـا در جامعـه بـاال مـ         خرج مى 
 درست است و اين كارى است كه در         اًدقيق. كنيم، باشيم   اجراى كارهاى زيربنايى ايجاد مى    

دهيم و مشكالت آن به دوش دولت فعلـى اسـت و تـازه                 براى نسل بعد انجام مى     ،برنامه اول 
 كند؟  شود كه چرا استقراض مى در عين حال مالمت هم مى

در حـالى كـه درسـت عكـس     ! كنند كه استقراض براى تهيه نان مردم بوده است ىخيال م 
هـاى     امكانات قابل توجهى را بـه برنامـه        ،هنر برنامه اول اين است كه بخش دولتى       . آن است 

ها، به نقطـه     كنيم طى دو برنامه از لحاظ مهار آب         زيربنايى اختصاص داده است و ما فكر مى       
گيـريم و      هزار مگـاوات بـرق از آب مـى         20 حدود   ،ن صورت در اي . مطلوبى خواهيم رسيد  

  . نزديك به دو برابر كل برق فعلى ما استاًاين تقريب
هـاى     يعنى در زمينه   ؛ سال ديگر نتيجه خواهد داد     دههاى ما حداقل      در كل، اين قبيل برنامه    

 در آن   ،يمكنـ   گـذارى مـى     آهن، بنادر و غيره را كـه االن سـرمايه           مختلفى مانند فرودگاه، راه   
 اكنون بخش قابل توجهى از امكانات صرف ،در مورد گاز هم. ها نتيجه خواهيم گرفت سال

مـا االن در سرتاسـر      . شـود   گذارى در استحصال و انتقال گاز انجام مـى          سرمايه. شود  گاز مى 
هـا    علت اينكه در نزديكـى جـاده        كس هم به     مشغول گازكشى هستيم و هيچ     ،مرزهاى كشور 
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  .بيند ها را نمى اليتنيست، اين فع
يل، بنـزين و    ياين يكى از آرزوهاى ما است كه يك روزى گاز جاى مصرف نفت، گازو             

 هزار بشكه 800 تا 700توانيم در روز حدود  اگر اين اتفاق بيفتد، ما مى  . نفت كوره را بگيرد   
يادى نفت كه االن ما داريم مقدار ز  در حالي . نيمجويى و آن را تبديل به ارز ك         نفت را صرفه  

 ما نفت كوره را ليترى يك تـا يـك و نـيم ريـال            مثالً ؛سوزانيم  را براى مصارف حرارتى مى    
علـت   اى بـه  كوره يكى از مشكالت ما است و هـيچ كارخانـه  نفت داديم كه حمل و نقل      مى

در .  تبـديل كنـد    » گـاز  «داد كه سوخت خود را به          تمايلى نشان نمى   ،ارزان بودن نفت كوره   
  .ها هم آمده بود  تا دم در بعضى كارخانهاً بعض،له گازصورتى كه لو

كند    آن موقع است كه مصرف گاز صرف مى        ، ريال بدهيم  5 اگر ما نفت كوره را ليترى         
تـوانيم نفـت كـوره را         در اين شرايط ما مى    . روند  هاى ما هم دنبال مصرف گاز مى       و نيروگاه 

هرحال تغييـر   هب. الت كشور را حل كنيم دالر بفروشيم و قسمتى از مشك    5اى    به قيمت بشكه  
سوخت كشور در برنامه هم مورد توجه قرار گرفته و ما موظف هستيم كه گاز را جايگزين                 

  .هاى ديگر كنيم سوخت
مـا دوره  .  به نظر من غيرممكن نيـست ،بريد پس شكستن اين معمايى كه شما از آن نام مى        

دوره سخت را با رياضت شديد مردم توأم  هر چند مجبور نيستيم اين ،سختى در پيش داريم
  .  سال حل كرد15 تا 10توان ظرف مدت  اين معما را مى. كنيم
مـان    هـاى اقتـصادى      در برنامـه   ،خاطر مشكالتى كه مردم در طول جنگ تحمـل كردنـد           هب

هايمان را يك مقدارى آهسته برداريم تا اقشار مستضعف جامعه زيـاد             تأكيد كرديم كه قدم   
اكنـون قـشر وسـيعى از مـردم در زيـر خـط اسـتاندارد فقـر                    نخورند، چرا كه هم   به مشكل بر  
 .كنند زندگى مى
 

 كـه  بـود  شـده  آورده »فقـر  خـط « اصـطالح  ايـن  هـم  ما سئواالت در -س
 تعيـين  را رقمـى  فقـر،  خـط  بـراى  جهـانى  كارشناسـان  بگوييم خواستيم  مى

 عظيمـى  قشر ىيعن ؛شود مى ماهانه درآمد تومان هزار 15 معادل كه اند  كرده
 !دارند قرار فقر خط زير در ما مردم از
كنيم در برنامه نبايد رياضـت را ماننـد بعـد از جنـگ                همين جهت است كه ما فكر مى        به -ج
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 حال كه امكانـات هـست،       . ولى آنها نداشتند   ، زيرا ما نفت داريم    ؛ژاپن و آلمان تشديد كنيم    
 .بى برسيماميدواريم بعد از ده سال بازسازى، به نتايج مطلو

 
 بر ،دارند بلندمدت آثار كه اقتصادى عظيم هاى  پروژه از بسيارى اثرات -س

 بيشتر ملموس و روز ليمسا به مردم معموالً. نيست آشكار وضوح طور به مردم
 زيربنـايى  هـاى  فعاليـت  تـورمى  اثر بردن بين از براى آيا حال. دارند توجه

 از توانـستيم   نمـى  امعـه، ج كـل  تقاضـاى  بـاالرفتن  از جلـوگيرى  و اقتصادى
 هـم  كمتـرى  هزينـه  كه كنيم استفاده بسيجى مخلص و توقع بدون نيروهاى

ـ  جنگ براثر شده تخريب مناطق بازسازى براى آيا مثالً باشد؟ داشته  ي،تحميل
 كه فراخوانى به شبيه درست مخلص، بسيجى نيروهاى تمامى از توانستيم  نمى
 حتى تجربيات به توجه با آيا و يم؟كن استفاده ،آمد وجود  به جنگ دوران در

 كه ندارد وجود امكان اين كشاورزى، امر در بسيج لشگرهاى از بعضى اندك
 دشـت  در كشاورزى توليدات بردن باال و كشاورزى هاى فعاليت براى اهآن از

 استحضار كرد؟ استفاده مناطق، ساير و آذربايجان شمال، مناطق و خوزستان
 اقـالم  از اى  پاره بسيج و سپاه لشگرهاى از بعضى ،جنگ دوران در كه داريد
 امام لشكر مانند و آوردند  مى دست  به خوزستان هاى دشت از را خود غذايى
 و عظـيم  نيـروى  اين. كردند  مى هم كشاورزى فراغت، اوقات در) ع (حسين
 انجـام  براى نيروهايى ،بالقوه صورت  به نيز وظيفه خدمت سربازان طور  همين
 از تـوان   نمـى . هـستند  -طبيعى حتى -كشاورزى توليدى ماتاقدا قبيل اين
 دوران در مـشخص  وظيفه نوعى صورت  به حتى آماده و جوان نيروهاى اين

 كرد؟ استفاده وظيفه خدمت
 ولـى ابعـاد مختلـف كـار را هـم بايـد در نظـر                 ،البته اين مسأله از جهاتى مطلـوب اسـت         -ج

مـشكل مـا در كـشاورزى، كمبـود نيـروى           االن  . بايد ابتدا مشكالت را بررسى كـرد      . گرفت
مـا هنـوز   . آالت و آب است    مشكل ما بيشتر در كمبود ماشين     . انسانى و نيروى كارگر نيست    

 سطح آب زيرزمينى باال است و       ،دانيد  طور كه مى    در زابل همان   مثالً. ايم  آب را مهار نكرده   
 . كنيم طرح زهكشى را در آنجا اجرا مى
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مكـانيكى بـه      بيـل  اًيعنـى فرضـ   . آالت روبرو هستيم     كمبود ماشين  در اين زمينه، در آنجا با     
 موجود نيـست    ،اندازه كافى نداريم و چيزهايى از اين قبيل كه بتوانيم آنجا را زهكشى كنيم             

و اگر بخواهيم آب را مهار كنيم، احتيـاج بـه احـداث سـد اسـت كـه فقـط يـك بخـش از                          
 مصالح ساختمانى و از اين قبيـل        ، آن  اما قسمت عمده   ،ملزوماتش وجود نيروى انسانى است    

 . است
 ولـى بـا مـشكل       ، در بازسازى، مـا كمبـود نيـروى انـسانى در آبـادان و خرمـشهر نـداريم                 

 ،هـا  در تمـام ايـن زمينـه   . گريبـان هـستيم   آالت سنگين و مصالح سـاختمانى دسـت بـه     ماشين
 تقاضـاى نيروهـاى   هاى مختلف   ما از دستگاه   .شود  االمكان از نيروى بسيجى استفاده مى       حتى

 اين نيروهـا    ،كمى و كيفى براى بازسازى كرديم و آنها هم تا آنجايى كه امكان داشته باشد              
  .گذارند را در اختيار ما مى

مـان اسـتفاده     از نيروهاى بسيجى در جاهايى كه كاربرى داشته باشند، در سـطح امكانـات             
 . در ايـن زمينـه اقـدام شـود         كنيم اما محدوديت بازسازى در جاهاى ديگر است كه بايـد            مى
 تا مـا بتـوانيم از   ،شد  توليدش شروع مى65عنوان مثال، كارخانه فوالد مباركه بايد در سال    به

طور نشد   ميليون ورق به بخش صنعت تزريق كنيم، در حالى كه اين       5/2اين كارخانه ساالنه    
 پـول   ، بـراى ايـن كـار       اين بود كـه مـا      اًكنيم و علت هم عمدت      و ما اين مقدار را از خارج مى       

 . اندازه كافى نداشتيم به
رحال نقطه ضعف ما در بازسازى، كمبود نيروى مخلص كـار نيـست، امـا بايـد اضـافه               ه  به

االن از نيروهـاى    . كنيم كه در زمينه نيروهاى كيفى در سطح باالى مديريت، كمبـود داريـم             
اكنون از نيروهاى      نيز هم هاى عمده     شود و در طرح     حد اعال استفاده مى     بسيجى و مخلص به   

 .بريم اندازه كافى بهره مى جهاد و سپاه به
 

 مـا  كـشور  نفـت  جهـانى،  كارشناسان برآورد طبق هاشمى، آقاى جناب -س
 ملـى  درآمـد  منبـع  تنها يعنى اين و شود  مى تمام ديگر دهه چند تا حداكثر
 ايـن  كـه  باشيم روزى ةانديش در بايد امروز از اًقاعدت و حاضر حال در ايران
 هـم   بـر  انـرژى   صـنايع  حتـى  و شد خواهد قطع ما ملى درآمد عظيم منبع
 نفر ميليون صد به ديگر سال بيست تا كه جمعيتى با ؛شد خواهند ركود دچار
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 آينـده  در ملى درآمد تأمين براى توليدى منابع چه راستى  به. رسيد خواهد
 شود؟ »نفت« جايگزين كه داشت خواهيم

يكى . اما در حقيقت دو كار بايد بكنيم   .  مدتى نفت تمام خواهد شد     بعد از . درست است -ج
اينكه گاز را جايگزين نفت كنيم كه طبق برآورد كارشناسان تـا دويـست سـال ديگـر گـاز                    

 .هست
 

 ؟.است آمده ديگر سال 480 تا كارشناسان از بعضى برآورد در -س
بخـواهيم تمـام كـشور را    بله، با توجه به تمامى مصارف آينـده و رشـد جمعيـت و اگـر       -ج

 هـم گفتـيم كـه       قبالً.  سال آينده گاز خواهيم داشت     200گاه براى    كشى گاز بكنيم، آن     لوله
هـا از   كـشى گـاز انجـام بگيـرد و لولـه       االن ما در حال اين هستيم كه لولـه       ،در سراسر كشور  

 ديد مـردم    ي ممكن است در جلو    اًكند و ظاهر    ها عبور مى    ها و دشت   هاى ميان بر و بيابان     راه
 .يل شوديخواهيم گاز در همه كشور جانشين نفت و گازو ما مى. شود نباشد، اما دارد مى

مـا  . كار بسيار مضرى اسـت    . كند   صرف نمى  آن صورت اصالً    يل به يمصرف نفت و گازو   
عنـوان سـوخت مـصرف       هيعنى نفتـى كـه امـروز بـ        . ترى بكنيم  هاى مهم   بايد از نفت استفاده   

هاى پتروشيمى و امثالهم بكـار گرفتـه          عنوان مواد اوليه كارخانه     ان بايد به  االمك   حتى ،شود  مى
 و  اً دقيق ،خواست خداوند   هاى اقتصادى ميان مدت و بلندمدت ما به         ريزى  چنانچه برنامه . شود

البتـه بـا رشـد      . بدون اشكال تحقـق يابـد، مـشكلى از ايـن بابـت در آينـده نخـواهيم داشـت                   
سـاير معـادن و  منـابع و تبـديل آنهـا بـه كاالهـاى صـادراتى،           توليدات و همينطور استخراج     

 .هاى آينده از بين برد توان بخش مهمى از اين كمبود اساسى را در طول سال مى
 

 ،هـا   بخـشنامه  و ها  صحبت در جديد دولت كه ديديم ما 70 سال از قبل -س
 جـايى  در اگـر  و نـرود  بـاالتر  خيلى فعلى سطح از ها قيمت كه داشته اصرار
 افـزايش  با نه و تدريجى طوره  ب كار اين .شود كاسته سوبسيدها از است الزم

 چيزهـاى  گرانى در خودش اين وگرنه بگيرد انجام ها قيمت زياد و ناگهانى
 همـه  جريـان  در هـا   روزنامـه  كـه  اسـت  طبيعـى . گـذارد   مى تأثير هم ديگر

 70 ينفـرورد  در حـاال  آنچـه  كـه  بيننـد   مـى  و نيستند ها سياست و ها  واقعيت
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 است؟ تلدو اصلى سياست خالف گرفت، صورت
را حذف كنـيم، خيلـى جاهـاى كـشور از           ] يارانه[= بله، ما االن اگر بخواهيم سوبسيدها        -ج

خرنـد، آن     مردم بسيارى از اجناسى كه در بازار آزاد مـى         . حيث بازار و كاالها تعادل ندارند     
 از بازار سياه و غيرمتعادل تـأمين         هنوز ، يعنى بخشى از زندگى مردم     ؛اش نيست   قيمت واقعى 

 . شود مى
ما آن عقـب مانـدگى را كـه مـردم در ايـن زمينـه از جهـت درآمـد و مخـارج دارنـد، بـا                            

هر اندازه كه بتـوانيم ايـن بـازار را طبيعـى              ه ب ؛كنيم   جبران مى  دهيم فعالً   سوبسيدهايى كه مى  
قـش شـوراى اقتـصاد هـم همـين      االن ن . توانيم از اين سوبسيدها كم كنيم       كنيم، آن موقع مى   

 مـا   مثالً.  مضر است  بينيم كه بعضى سوبسيدها اصالً      بعضى جاها مى  . كند  است كه بررسى مى   
داديـم،   ارز مـى . گذاشـتيم آزاد بخرنـد   نمـى . داديـم  در مورد مواد شوينده همه را كوپنى مى      

 . خوب، اين اشكال بوجود آمده بود. داديم كردند و ما به مردم مى توليد مى
 كارخانه، خودش برود و ارز رقـابتى بگيـرد و           .يم بخشى از آن را آزاد كنيم      يگفتيم كه بيا  

هـا    اين كار را كرديم، يك دفعه واردات آن را آزاد كرديم و ظرفيت كارخانـه              . پخش كند 
يا در مورد مصالح    . قيمت متعادل برسد     كاهش قيمت و آمد تا به        شروع كرد به   .را باال برديم  

. هايش چه ارقام نجومى داشت  شما يادتان هست كه چه چيزهايى نرخ ،ختمانىو نيازهاى سا  
وقتى ارز رقابتى داديم و آن ارز رقابتى هم حاال معلـوم نيـست ارز نهـايى مـا باشـد، ممكـن                       

 باعـث شـد توليـد را اضـافه كردنـد و             ،بنابراين آن ارزى كـه مـا داديـم        . تر شود   است ارزان 
ولى اين مانع   .  اما به قيمت واقعى نرسيده است      ،ين آمد ياش پا  آوردند به بازار و قيمت اضافه     

شود مـا داريـم از جيـب جامعـه و جيـب               لى كه احساس مى   يها در مسا    آن نيست كه روزنامه   
  .سازى كنند دهيم، اينها را روشن و زمينه قشر مستضعف مى

ر امـا مـردم د    . داليـل خـاص جنگـى بـوده اسـت             بـه  ،سياست سوبسيد دادن در هر مـورد      
. ها در رنج بودنـد      مجموع به شدت از دو نرخى و چند نرخى بودن و كمبودها و عدم تعادل              

 آنچـه   اًحالت تعادل برسـد و ثانيـ         به اً بازار و كاالها تدريج     جز اينكه اوالً   ،اى نيست   اگر چاره 
هـاى اساسـى و بنيـادى         گذارى   بايد صرف سرمايه   ،اى است و مال مردم است       كه ارز سرمايه  

  .توليد مطلوب نخواهد رسيد  وقت كشور ما به شود واال هيچاقتصادى 
سمت تعادل ببـريم و توليـد و     ها را به ست كه نرخا اش اين  پس اگر اينها حق است، الزمه   
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كـار ببـريم و      هعرضه را افزايش دهيم و سرمايه را در جهت مصارف مخـصوص خـودش بـ               
ن براى مدتى اشكاالتى را در ظـاهر ايجـاد           اي .امور زيربنايى يعنى اساس و بنيادى بپردازيم        به

 ريـال داده    2هـا ليتـرى      يلى كـه از آن سـال      يجـاى گـازو      من گفتم كه اگـر بـه      . خواهد كرد 
 ،اين قيمت بفروشـند     فارس فقط آب بياورند و به       از خليج را  گفتيم بروند تانكرها      شد، مى   مى
 رقـم بـسيار     ،فـراد  و كرايـه و حقـوق ا        آن چون خود نرخ حمـل و نقـل       . رفت  كس نمى  هيچ

  .آن هاى استخراج و امور ديگر مربوط به  تا چه رسد به هزينه؛سنگينى است
يعنـى قيمـت كـاال را    . شـويم  ها مواجه مى البته گفتم كه گاهى با مشكالتى در همين زمينه       

ش صـرف   ا رود، چون توليد و توزيع سمت آن نمى  ها به  ها و فعاليت    آوريم، سرمايه   پايين مى 
آيـيم و قيمـت را بـاال          مـى . شـود   اين باعث كمبود عرضه و بـاز نـوعى گرانـى مـى            . كند  نمى
ها صرف داشته  ها و توليد كننده    گذار  هايش متناسب باشد و براى سرمايه       بريم كه با هزينه     مى

. گيـرد    باز مصرف كننده در برابر افزايش قيمت قرار مى         ؛باشد و توليد و عرضه افزايش يابد      
 .ها نقش زياد و مهمى دارند ها كامال روشن شود، رسانه كه اين سياستبنابراين براى اين

 
 آنكـه  خـاطر   بـه  مـا  و بـود  اقتـصادى  ها  بحث و سئواالت اينجا تا خوب، -س
. كـرديم  شـروع  اقتصادى سئواالت از اول (!) است بنا زير اقتصاد گويند  مى
 ؟ (!) ...فرهنگيات يعنى روبنا سراغ به رويم مى حاال
ايد و نداريد كه اقتصاد زير بنا اسـت و   دانم كه شما قبول نداشته مى! كنيد خى مىالبته شو -ج

 !فرهنگ روبنا است
 

 اسـت،  خـشك  و فنـى  خيلـى  اقتـصادى  سـئواالت ! اسـت  طـور  همين -س
 خـستگى  از كمى و برويم فرهنگى و اجتماعى سئواالت سراغ به خواهيم  مى

 ؟!درآييم
 .نه خسته نيستيم، ادامه بدهيد-ج
 

 اظهـارنظر  ايـن  عليـرغم  تـاكنون،  خبرگـان مجلس   انتخابات فاصله رد -س
 ،داريم نياز وحدت به پيش از بيش ،امام رحلت از پس عصر در ما كه مسئولين
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 برخوردهـايى  طريـق  از همچنـان  ،سياسى مختلف هاى  ديدگاه كه بينيم  مى
 يـا  امكـان  قبيـل  از تعابيرى اًاخير حتى و شود  مى مطرح آميز  توهين و خشن

 و انگيـز   تفرقـه  سـخنرانان  اعـدام  لزوم همچنين و مجلس انحالل امكان دمع
! شود  مى برده كاره  ب اًعلن آن نظاير و جمعه نماز تريبون از كننده سوءاستفاده

 و چيست؟ وضعيت اين عوامل و علل،  داريد قضايا از جنابعالى كه تحليلى در
 تيـره  اكنـون   هـم  از را مجلس بعدى دور انتخابات دورنماى وضعيت اين آيا

 دهد؟ نمى نشان
 البتـه چيـز تـازه و جـدى          ؛ام   از اين مسأله هميشه رنج بـرده       ،حال   من از اول انقالب تا به      -ج

 بخـشى   بـا  هميـشه بخـشى  ،انقالب  از بين نيروهاى وفادار به . نيست كه اكنون پيدا شده باشد     
ها و منـافقين     ما از فتنه ليبرال   بعد از آنكه    . اند  اند و در مواردى جلو رفته       ديگر درگيرى داشته  

 ، نيروهـاى وفـادار انقـالب      ،راحت شديم كه عوارض آن را تا همين چندى پيش نيز داشتيم           
 . دانيد  به دو گروه تقسيم شدند كه قضاياى آن را مىاًعمدت

هاى بد   هاى درست و خوب بيشتر از آدم       ها نيز خوب هستند و آدم      اكثر اعضاى اين گروه   
در زمـان امــام  . هــاى خـوب و طرفــدار انقـالب هــستند    آدماً نوعـ ؛هــستنددر ايـن دو طيـف   

هميشه، وقتـى   . ل برخورد داشتيم  ييس مجلس بودم، بيشتر با اين مسا      ي كه ر  )اللّه عليه   رضوان(
پريدند و بـه يـك نقطـه خـاص            يكديگر مى    به ،شد  يك مسأله جديدى در مجلس مطرح مى      

 ،شـد  البته مسأله مورد دعواى آنها حل نمى   . ادندد  بس مى   رسيدند، با دستور امام آتش      كه مى 
ل يشـدند و مـسا      كردنـد و سـاكت مـى         همه اطاعت مى   ،گرفتند  ولى وقتى كه امام موضع مى     
  . داد جاى ديگرى خود را نشان مى

مـا در حـزب جمهـورى اسـالمى نيـز ايـن             . ل هنوز هم هست   يبينيم اين مسا    بعد از امام مى   
هـاى    لـذا از جريـان     ؛ يك حزب جامع باشـد     ،ن بوديم كه حزب   ما دنبال اي  . تجربه را داشتيم  

كـار، راديكـال، معتـدل،       محافظـه .  در شوراى مركزى حزب جمع كرديم      ،موجود در جامعه  
 .رو و همه را جمع كرديم ميانه

 
 ؟ شد درست " جبهه " واقع در حزب، جاى به يعنى -س
ل را در درون شـوراى      يسادر آن موقع همـين مـ      . جبهه درست كرده بوديم    بله، يك شبه   -ج
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نظر خودمان حـزب را خـاموش كـرد، همـين اختالفـات                آنچه كه به  . مركزى حزب داشتيم  
 چيـز   ،برخـورد و اخـتالف نظـر      . اى از اين مـسأله نـدارم        البته من نگرانى عمده   . خودمان بود 

هـيچ جـاى دنيـا نيـز چنـين         . آيـد   اى پـيش نمـى       مسأله ،مثبتى بوده و اگر اخالق رعايت شود      
نظام موجود، متحـد و زيـر نظـر يـك حـزب و                دتى وجود ندارد كه همه اقشار وفادار به       وح

 .گروه فعاليت كنند
 

 و ديـن  رنـگ  اًفور هم ساده سليقه اختالف اينجا در ولى ،است درست -س
 .كشد مى تفسيق و تكفير به كار و كند مى پيدا دين ضد
اينكـه     كنند بـه     متهم مى  د را مثالً  گيرد و فر    در مواردى كه اين اختالفات رنگ دينى مى        -ج

ايـن هـم منحـصر بـه فـرد      . كنـد  آيا دين دارد يا نه، هر كس تفسير خود را از دين مطرح مى           
ها   در مورد ماركسيست   مثالً. اشكال ديگر بوده است       به ،در جاهاى ديگر هم اين امر     . نيست

عبيـرات خودشـان را     شد و آنها هـم ت        يك نفر متهم به تجديدنظر طلبى مى       ،شد  بحث كه مى  
 اين فرد چقدر به تعاليم ماركس و انگلس وفـادار اسـت؟ ايـن               كردند و اينكه مثالً     مطرح مى 

 . مالك آنها بود
ل دموكراسى، حقوق بشر و امثال آن تكيه        يدر كشورهاى غربى هم، چون بيشتر روى مسا       

 در بـين    اًطبيعتـ . لى اسـت  يزنند از قمـاش چنـين مـسا         كنند، اتهاماتى كه آنها نيز به هم مى         مى
. گـردد    در زمينه اتهام بستن به يكديگر، مالك به ايدئولوژى و دين برمـى             ،نيروهاى اسالمى 

آنچه كه خالف توقع اسـت، ايـن اسـت كـه ايـن            . كند  اسالم عمل مى    اينكه طرف، چقدر به   
 . خود بگيرد مسأله از حدود معيارهاى اسالمى جدا شود و صورت تهمت به

 ضـدانقالب،   كسى اتهـام زده شـود كـه فالنـى مـثالً             همين طورى به  اين درست نيست كه     
هر چند اين مسأله هميشه بوده است و ما با اين           . دار و يا كمونيست است      ضدواليت، سرمايه 
ناپـذير هـم     در عـين حـال آن را اجتنـاب        . بـريم   ايم و از آن رنج هـم مـى          كارها مخالف بوده  

اگر در اين مـسأله كنتـرل       . دانيم  ها را سازنده مى    اين برخورد  ،ولى در بعضى موارد   . دانيم  مى
 مؤاخذه بشود،   ،اخالقى باشد و با معيارهاى اصولى انجام شود و هر كس از حق تجاوز كرد              

امام هم يك بار به نمايندگان مجلس دستور دادند كه اگر كـسى             . شود  نتيجه مثبتى عايد مى   
اگـر روى حـساب و      . ابگـو باشـد   از حد اسالمى و مقررات تجاوز كرد، مؤاخذه بشود و جو          
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  .كنيم  رشد پيدا مى،كتاب باشد
. عنوان يك جريان ناسالم تلقى كرد       توان به   ها، اصل مسأله را نمى      در مورد برخورد انديشه   

البتـه خيلـى   . شيوه را اگر اصالح كرده و منطقى برخورد كنيم، سازنده و اصولى خواهد بود        
دهنـد و ارشـاد       ر حـدى كـه الزم باشـد دسـتور مـى           نگران اين قضيه نيستيم و مقام رهبرى د       

 .كنند مى
 

 كنـد؟  ايجـاد  مشكل انتخابات، در روحيه اين و وضع اين كنيد  نمى فكر -س
 داشت؟ نخواهد منفى تأثير هرحال هب
تواند مثبت يا      مى ،ها در انتخابات مجلس شوراى اسالمى      تأثير اين برخوردها و درگيري     -ج

. شـوند   تـر مـى     اغ شود، طرفداران هر جريانى در انتخابات جدى       اگر اختالفات د  . منفى باشد 
در كل،  . كنند  تر برخورد مى    اگر اين برخوردها نباشد، خود مردم با احساس مسئوليت جدى         

ولى شكل فعلـى كـه   . كند تر مى   اگر برخوردها سالم باشد، روند برگزارى انتخابات را مثبت        
يكـديگر تهمـت      وقتى بـه  . شود  جامعه منتقل مى  چون برخوردها به    . بينيم، بد است    اكنون مى 

توانم بگويم، اين است كه ما        من آنچه كه فعال مى    . بزنند تأثير منفى در جامعه خواهد داشت      
 ؛هاى غيراسالمى و غيرمنطقى را از برخوردهاى خود حذف كنـيم           بايد تالش كنيم كه ريشه    

 .ها خوب است اما برخورد انديشه
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 ر سه شهيدشعر ماد 

 
 
 

 :اشاره
، در سفر به شهر كرج براي افتتاح برنامه گازرساني، اين مراسم 1370در سال 

، مراسم اين در. در منزل سه شهيد سرافراز دفاع مقدس برگزار شد
 كه را شعرى شهيد، سه مادر هماهنكونه كه در خاطرات اشاره شده است، 

  :كرد تقديم آقاي هاشمي به، بود سروده

 
  ديدى مى مرا معراج ،كاش مادر ودىب كاش
 بودم لقايش وقت سان هچ دانستى،كه مى كاش
 بودم وپايش سر بى عاشقِ دانستى مى كاش
 زدنم ساغر و مى در پا و دست شدنم، پرپر لحظه در كاش
 زبان به تنگم سينه در قلب
 فغان به جانم شيشه در خون
 بكن نوش مرا كرد، مى ناله
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 :شهر هاى خيابان در آن تبلور و كرج مردم طلبى شهادت حس
 

 دوست فرقَت از مردم من واى
 بكن كوش من آزادى بهر

 رسيد ديدار مژده ناگهان
 رسيد خَمار خُمِ از ساغرى

 رسيد دلدار برِ ارجعى،از
 !بيا و بيفشان تو  دارى  هرچه 

 !بيا و بپوشان خلق از ديده
 نماند، هيچ خبرم خود از دگر
 نماند، هيچ ماثَر جان سر از
 زدم مستانه  نعره چنان آن

 زدم جانانه رّهطُ بر چنگ
 گشتم واليش به فانى تاكه
 گشتم لقايش و وصل اليق

 مادر بودى كاش 
 !بودى وصالم و عقد شاهد كاش

 
 پيشگاه به را شهيد فرزند سه تقديم افتخار كه ارجمند بانوى ،اين آن از پس
 به بود، سروده راحل امام رثاى در كه را اى گونه مرثيه است،  يافته الهى

  :كرد هديه رهبرى معظم مقاماي،  اهللا خامنه حضرت آيت پيشگاه
 

 ربك، الى ارجعى المطمئنه، النفس ياايتها :كرد ندا منادى كه وقتى
 بيا، كه گفت ـ
 كجا؟ اما
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 !من جنت در ـ
 !بِرحمتمن با است، باز بيا ـ
 ر،انگو و سيب دارد كه جنت آن نه
 حور، منزل باشد كه جنت آن نه
 اَنهار، و نهر دارد كه جنت آن نه
 را، ها ميخانه ام بگشوده بيا،

 را، ها پيمانه ام، كرده لبالب
 جمالم، بر بودى آشفته چون كه
 !وصالم آغوش در اكنون بيا
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  نشست در سخنرانى
 

 سران اجالس
 اسالمىنفرانس كسازمان 

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

و كَذلك جعلْناكُم أُمه وسطًا  «.. رامالك هبِحاص و آله و اللّه رسول على الموالس مدللّهالح
 1» لتَكُونُوا شُهداء علَى النّاسِ

 
 !محترم حضار و اسالمى كشورهاى محترم رؤساى يس،ير آقاى

 دينـى خـود     خرسندم كه در جمع رؤسا و نمايندگان كشورهاى اسالمى و در ميـان بـرادران              
ــى  ــويم ســخن م ــراهم را از     . گ ــأت هم ــود و هي ــدردانى خ ــشكر و ق ــب ت ــايلم مرات ــدا م ابت

خاطر ترتيبـات برگـزارى ايـن اجـالس           به» دويف عبدو« جناب آقاى    ،جمهور سنگال  يسير
شـان را از خداونـد متعـال آرزو           توفيق و سعادت ايشان و دولت و ملت شـريف          ،ابراز نموده 

 .نمايم
                                                 

رو قرار داديم تا نـاظر بـر         و بدينسان شما را امتى ميانه     : ايدفرم  خداوند، خطاب به پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله مى           - 1
 )143سوره بقره، آيه (. اعمال مردم باشيد
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هاى مـردم     خاطر مبارزات و حماسه    ه ب ؛ در آفريقا نيز شايسته تشكر است      مان انعقاد اجالس 
يـان در  يخـاطر آغـوش گـرم آفريقا    هاين قاره در جريان مبارزات قهرمانانه كه با استكبار و بـ  

بـالل  «يـاد فريادهـاى رعدآسـاى منـادى توحيـد           ه  پذيرش مهاجران آزاده صـدر اسـالم و بـ         
  . سمبل مقاومت و فداكارى،»مؤذن
اهميـت و   . اى تفـاوت اساسـى دارد       هاى معمول جهانى و منطقه      آيى   اجالس با گردهم   اين

خـاطر اهميتـى اسـت كـه اسـالم در              به ،برجستگى سازمان كنفرانس اسالمى در زمان حاضر      
عنـوان يـك     ه بـ  ،امروز اسالم هم براى مسلمانان و هم براى دشمنان آنان         . زمان ما يافته است   

عنـوان دينـى كـه در هـر شـرايطى قـادر اسـت                هطرح اسـالم بـ    . واقعيت نيرومند مطرح است   
 كـه در  ند مسلمانان بوده و هست، عامل و انگيزه اصلى اين احساس   .زندگى بشر را تنظيم كند    

بيننـد و      هويت خود را بـا اسـالم و در اسـالم مـى             عزت برسند و اصوالً      توانند به   سايه آن مى  
  .اينجا هستيمدر فته است و ما براساس اين احساس است كه اين سازمان شكل يا

شـان را   انـد كـه منـافع        نيرويى ديده  ،از طرف ديگر مخالفان اسالم در اين ايدئولوژى الهى        
ايـن نتيجـه رسـيده و درك          شـايد آنهـا هـم بـه       . اند  كند و لذا در مقابل آن ايستاده        تهديد مى 

اوز و ضـدظلم و      با تأثيراتى جهان شـمول و ضـدتج        ،اند كه اسالم يك واقعيت جهانى       كرده
  .بينند ضد استعمار است و لذا از آن بيم دارند و آن را رقيب نيرومندى در عرصه جهان مى

هـاى    هاى متكى بر باورهاى ناسيوناليستى و يـا متكـى بـر ايـدئولوژى               شرايطى كه حركت  
و كنــد هــا را بــه قيــام وادار  توانــد ملــت گــرا ناكــام مانــده، اســالم نــشان داده كــه مــى مــادي
  .هاى فداكارى را بيافريند ترين صحنه ىحماس

عنـوان عـضوى     ه بلكه ب  ،كنم  يس جمهور صحبت نمى   يعنوان يك ر    همن از قدرت اسالم ب    
 سـخن  ،هـا را در زمـان حاضـر آفريـد      بزرگترين شگفتى،از ملتى كه با انقالب اسالمى خود    

م كردند و همه فشارها      با تكيه بر اسالم قيا     ،مردمى كه در مقابل استبداد و استكبار      . گويم  مى
تواند بـا انـواع        مى و مشكالت را از سر گذراندند و پيروز شدند و نشان دادند كه اسالم جداً              

  .مظاهر سلطه و وابستگى مقابله كند
 رنـگ باختـه و سوسياليـسم        ،ها داعيه انحصارى پرچمـدارى را داشـت        كمونيزم كه مدت  

وانـد جوابگـوى نيازهـاى بـشريت باشـد و           ت   نمـى  ،دارى بيمـار    هويتى متزلزل دارد و سـرمايه     
دهـد و     هـا جـواب مـى        فقط به بخشى از احساسات انـسان       ،ناسيوناليسم با ميدان محدود خود    
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تواند جوابگـوى      اين اسالم است كه مى     ؛شود  بشريت وارد مرحله ديگرى از تاريخ خود مى       
  .اين مرحله باشد

 يكى تجربه كسب آزادى كه :تآموز در چند قرن اخير داشته اس    بشريت دو تجربه عبرت   
هاى ليبـرال دمكراسـى در غـرب انجاميـد و             از حركت رنسانس شروع شد و به استقرار نظام        

هـايى شـد كـه متأسـفانه موجـد اسـتعمار شـدند و تحـت نـام            گيرى حكومـت    منجر به شكل  
  .اسارت درآوردند   اكثريت مردم جهان را به»آزادى«

 تــز عــدالت ،جبــران خــسارات و آفــات ليبراليــسممنظــور   در تجربــه دوم، ماركسيــسم بــه
تنهـا عـدالتى را      دارى مطرح كرد كـه نـه        اى عليه نظام سرمايه     صورت ادعانامه ه  اجتماعى را ب  

  .مستقر نكرد كه آزادى را نيز پايمال نمود
هـاى ويرانگـر جهـانى و          به فاشيسم، استعمار، جنگ    ،سوى آزادى ه  تجربه بشر براى سير ب    

راز تـ هاى ديكتاتورى      به حكومت  ،ى انجاميد و تالش او براى تحقق عدالت       ا  منازعات منطقه 
  .هاى تحت ستم منجر گرديد نوين و نابودى آزادى و تضييع حقوق همه ملت

و هـم بـه نـام       » آزادى  «نـام     كند كه هم بـه       اينك بشريت احساس مى    ،در پايان قرن بيستم   
اما اين شكست به معنـاى      .  همين است   لطمه ديده و ريشه بحران عصر ما       ،»عدالت اجتماعى «

هـاى   آزادى و عـدالت، آرمـان  . انصراف بشريت از طلب آزادى و عدالت اجتمـاعى نيـست        
هاى نادرسـت و      معناى شكست راه     تنها به  ،جاودانه بشرند و باقى خواهند ماند و اين شكست        

ت هاست و بشر در جستجوى تمـدن حقيقـى اسـت و بـاالخره بـه فطـر       مخالف فطرت انسان 
  .نمايد كند و آن را پيدا مى خود رجعت مى

 جـز بـر پايـه معنويـت بنيـان           ،يابـد كـه آزادى و عـدالت         اين معنا دست مـى      كم به   بشر كم 
تواند عصر عدالت و آزادى بر پايه معنويت باشد و آيا اسـالم               عصر آينده مى  . نخواهد يافت 

ى حكـومتى خـود را بـر پايـه     ها جز اين پيامى دارد؟ و ما كشورهاى اسالمى كه بايستى نظام         
  .ايم  در چنين عصر و زمانى قرار گرفته،اسالم بنا بگذاريم

 وظيفه سنگينى را بردوش يكايـك مـا         ،تشنگى بشر براى آزادى و عدالت بر پايه معنويت        
هاسـت و     نيروى حاصل از معنويت و رضـايت مـردم، عامـل مقبوليـت حكومـت              . گذارد  مى

 نشان دهنده استحكام    ،نويت و رضايت مردم در حكومت     ميزان حضور اين دو عامل مهم مع      
  .بنيان آن است
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 نظـم   ،وظيفه مهم ما اين است كـه بـا روش درسـت و براسـاس معيارهـاى اصـولى اسـالم                    
مـان بـراى      صحيحى را متناسب با زمان و مكان بيابيم و در اين راه سـعى كنـيم كـه حركـت                   

وند مـا را هـدايت و كمـك خواهـد           شك خدا   رضايت خدا بوده و مورد قبول او باشد و بى         
   ).ناَلَبم سهينَّهدنَلَ فينا واد جاهينَلذّاَ( كرد 

آنهـا افتخـار، غـرور و عـزت            اسـالم بـه    ،كننـد   صورت مردم مسلمان ما احساس مى       در اين 
مان خواهند بود و در نتيجه لطف خدا و حمايت           بخشيده است و از جان و دل پشتيبان دولت        

مـان را     تـوانيم اقتـصاد، سياسـت و فرهنـگ          ر ما است و ما با اين پشتوانه مـى         مردم پشتوانه كا  
   . همين مردم در جهت رضاى خدا بنا كنيمةمتكى بر اراد

توانيم بـه اسـتقبال نظـم نـوين جهـانى بـرويم و در شـرايط خـالء                      ما مى  ،اى  با چنين برنامه  
  .م جهان سوم عرضه كنيم انبوه مرداًموجود، پيام آسمانى اسالم را به بشريت و مخصوص

المللى و سپرى شدن دوران موسوم به جنگ  هاى برتر صحنه بين كاهش تشنج ميان قدرت
 بـر روابـط ميـان       ،المللـى   هـاى بـين    سرد، ورود جهان به عصر جديدى از روابط و همكـاري          

و المللى    هاى نوينى را جهت كاهش منازعات بين        تواند زمينه   كشورها نيز تأثير گذاشته و مى     
 ،اما آنچـه كـه بايـد در ايـن مقطـع حـساس      . وجود آورد هافزايش روحيه تفاهم و همكارى ب    

 المللـى قـرار گيـرد، آن     در مواجهه با وضـعيت جديـد بـين      ،مورد عنايت كشورهاى اسالمى   
ــ ا ــ ةعنــوان مجموعــ ه ســت كــه ايــن كــشورها ب صــورتى ه  وســيعى از جامعــه جهــانى كــه ب

آمـده در جهـت پويـايى و      از فرصت پيش،باشند  ت مى  تحت تأثير اين تحوال    ،ناپذير اجتناب
  .اهداف اسالمى خود استفاده الزم را بنمايند  تحرك كافى براى نيل به

المللى، ضرورت ايجاد     ثباتى نظام حاكم بر روابط بين        بى اًدليل غيرعادالنه بودن و نتيجت       به
ى جهـان و رفـع نـسبى    بـا از هـم گـسيختگى نظـام دو قطبـ          . نظمى نوين غيرقابل انكار اسـت     

انـد، فرصـتى      داده  الـشعاع قـرار مـى       هايى كه همواره اصول منشور ملل متحد را تحـت           رقابت
 برابـرى و احتـرام متقابـل بـه          ،اساس اصول عدالت، صلح و امنيـت       ريزى نظامى بر    براى پايه 

هـا فـراهم شـده        هاى فرهنگـى و معنـوى كـشورها و ملـت            حاكميت تماميت ارضى و ارزش    
هاى اسالمى و تـالش جمعـى در تـأثير گذاشـتن              ارزش   ك كشورهاى اسالمى به   تمس. است

ــين  وظيفــه مهــم و راه مطمــئن بــراى جلــوگيرى از انحرافــات و ،المللــى روى نظــام آينــده ب
  .اشكاالت گذشته و حركتى در جهت سالمت جامعه جهانى است
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للـى و شـناخت   الم   الزم است ضمن توجه به تحوالت اخير سياسى بـين          ،در چنين شرايطى  
المللى و اثـرات و تبعـات سياسـى، اقتـصادى و فرهنگـى آن، بـا                   هاى نظام جديد بين     ويژگى

 سهم و  ،اتخاذ مواضع مشخص و اصولى از سوى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسالمى           
حضور بيش از يك ميليارد مسلمان جهان در تدوين و تعيين خطوط اصلى اين نظم افزايش                

  .داده شود
تواند در زمينه سياسى منجـر بـه تـأمين صـلح و امنيـت                  مى ،واضع مشخص و اصولى   اين م 

هـاى متـوازن اقتـصادى        المللى، در زمينه اقتصادى منجر بـه تقويـت عـدالت و همكـارى               بين
زيست منجر به تـضمين رعايـت    المللى و در زمينه فرهنگى، همچنين حقوق بشر و محيط          بين

 فرهنگى، حقوقى و زيستى ملل مختلف جهـان گرديـده           هاى معنوى،  احترام متقابل به ارزش   
 ،المللـى   اسالمى در روابط بـين      نظم نوين مورد نظر كشورهاى     ة وجود مشخص  ،وسيله و بدين 

عنـوان نماينـدگان    ه  زمان مناسبى است كه ما ب   ،رسد  نظر مى ه  ب. خود بگيرد ه  صورت تحقق ب  
 نـشان داده    ،در يكى دو ساله اخيـر     تجربيات حاصله   . يميملل اسالمى بر نكات زير تأكيد نما      
 :نكات زير است    مستلزم توجه به،معناى واقعى  المللى به است كه تحقق صلح و امنيت بين

 .المللى درك مشتركى از مقوله صلح و امنيت بين  نيل به- 1
 . اعضاى جامعه جهانى با يكديگرة افزايش و تشويق روند تفاهم و گفتگوهاى سازند- 2
 .ها آميز با اين بحران اى و عدم برخورد تبعيض هاى منطقه ى عوامل اصلى بحران شناساي- 3
 .هاى سلطه و تجاوز هاى نزاع و زمينه  كاهش زمينه- 4
 .الملل  تضمين برابرى سياسى كشورها در صحنه بين- 5
 . تأكيد بر حق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت خودشان- 6
 .ح جهانى تالش جمعى در جهت تحقق خلع سال- 7
 . خاورميانهاًاى خصوص  عدم تبعيض در چهارچوب خلع سالح منطقه- 8
 .جمعى هاى كشتار دسته  انهدام كليه سالح- 9

هـاى گونـاگون اسـتفاده         از اهـرم   ،ل نظرات خود بر مـا     يبينيم كه حريفان براى تحم       مى - 10
مـان و     اهـداف مـشروع     هاى فراوان و نيرومنـدمان بـراى رسـيدن بـه             چرا ما از اهرم    ؛كنند  مى

 از بازارهاى وسيع، از نقاط حـساس        ،مثال از منابع انرژى    مان استفاده نكنيم؟   هاى حق   خواسته
المللـى، از نيروهـاى اسـالمى موجـود در ديگـر        فراوان در مجامع بينيالجيشى، از آرا  سوق
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 .كشورها و خيلى چيزهاى ديگر
ما، چـه بـر         از رهگذر تحويل آن به     ،راستى اگر منابع نفت و گاز جهان در دست آنها بود          

 ،آوردند؟ وقتى بـراى فـروش كاالهـاى مـورد نيازمـان كـه انحـصارى هـم نيـست                     سر ما مى  
  كردند؟  معلوم است كه در آن صورت چه مى،گيرند شوند و باج مى هماهنگ مى

گيرنـد و بـا        بـاج مـى    ،مان در مقاطعى كه بازار اشباع اسـت         بينيم حتى براى خريد نفت      مى
هـاى حريـصانه در بـين خودشـان،           هم در شـرايط وجـود رقابـت         آن ، تحريم اقتصادى  ةربح

  .كنند شان را تحميل مى هاى نامشروع خواسته
هـاى خودمـان       از امكانات و اهـرم     ،المللى  اگر ما در حد منطقى و مقبول و قابل توجيه بين          

 ، بعـضى جاهـاى ديگـر       فيليپـين و   ، افغانـستان  ، كـشمير  ، لبنـان  ،گـرفتيم، در فلـسطين      بهره مى 
  .مسلمانان به اين روز نبودند

گيرند و  هايى بهره مى  از چه اهرم   ،بينيد آنها براى گرفتن كشورهاى بالتيك از شوروى         مى
  ايم؟ اى گرفته  از امكانات چه بهره،نشين شوروى هاى مسلمان ما براى كمك به جمهوري

كنند و عجيب  عمارى سوءاستفاده مى  براى اهداف است   ،آنها از حضور افرادشان در ميان ما      
 مغزها  يو شستشو  شان نيز براى خريد     باز از حضور افراد ما در كشورهاي       ،ها  است كه همان  

رباينـد و از      مغزهـا را مـى    . كننـد   هايشان استفاده مى   ها و دولت   و سازمان دادن آنها عليه ملت     
 . دكنن گونه ديگرى سوءاستفاده مى ه ب،اند افرادى كه آلوده كرده

هـاى موجـود      كننـد و يـا از زمينـه         با شيطنت در بين ما اختالف و نزاع و جنگ ايجـاد مـى             
گـويم اگـر آنهـا از          بلكه مى  ،مثل آنها عمل كنيم   ما هم   خواهم بگويم     نمى. كنند  استفاده مى 

 .مـان بهـره بگيـريم       مان براى احقاق حـق      كنند، ما از امكانات     ها در راه باطل استفاده مى       اهرم
ســالمى ااى خودمــان از مجمــع داورى و حــل اخــتالف كــه در ســازمان كنفــرانس چــرا بــر

مان هم آنها باشـند   بينى شده، با قدرت اجرايى مناسب استفاده نكنيم كه داور اختالفات            پيش
 .دار نيز بشود جاى حل شدن ريشه مان به  اختالفات،كند شان ايجاب مى گونه كه منافع و آن

 
 !محترم حضار

 شرط ثبات هر نظـامى اسـت و موفقيـت نظـم نـوين جهـانى نيـز در گـرو                      ،ىعدالت اقتصاد 
هاى ساختارى و ايجاد فضاى مناسبى است كـه بـه كـشورهاى               ها و تضمين    ريزى مكانيزم   پى
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هـاى   ىيبردارى كامـل از توانـا       منجمله كشورهاى اسالمى امكان بهره     ،فقير و در حال توسعه    
المللـى،    موازات تحوالت سياسى در روابـط بـين         بدون شك به  . شان را بدهد    مادى و انسانى  

المللى نيز بايد دستخوش تغييرات اساسى گردد و نظام غيرعادالنه كنـونى              نظام اقتصادى بين  
 .را براساس منافع متقابل و متوازن اقتصادى دگرگون نمايد

د  در وهلـه اول بايـستى نكـات زيـر را در خـو              ،شود  بنابراين آنچه كه نظم نوين ناميده مى      
 :داشته باشد 

 مورد توجه قرار ،ترين عامل بحران در روابط اقتصادى ميان كشورها  عنوان مهم  ه فقر را ب   - 1
 . آن تالش نمايديداده، در امحا

 از جمله كـشورهاى اسـالمى      ،هاى اقتصادى موجود    امكان رقابت سالم ميان گروه بندي      - 2
 .را فراهم آورد

( كـشورهاى پيـشرفته بـا كـشورهاى در حـال توسـعه               شرايط الزم براى آغاز مذاكرات       - 3
 .را در جهت بهبود وضعيت اقتصادى كشورهاى فقير مهيا نمايد)  جنوب -مذاكرات شمال 

سـوى كـشورهاى    ه  ها و منابع مادى و انسانى كشورهاى در حال توسعه بـ              جريان سرمايه  - 4
 .پيشرفته را متوقف نمايد

ن بين رشد قيمت واردات مواد اوليـه از كـشورهاى           المللى جهت تضمين تواز      جامعه بين  - 5
 .اين كشورها تالش نمايد   با قيمت صادرات محصوالت صنعتى به،جهان سوم

 شرايط الزم براى انتقال تكنولوژى مناسب از كشورهاى پيشرفته به كـشورهاى درحـال               - 6
 .توسعه تدارك گردد

 قدرت ،عه كشورهاى اسالمىتواند با هماهنگ كردن مجمو سازمان كنفرانس اسالمى مى
 بـه قبـول شـرايط عادالنـه         ،الزم را براى وادار كـردن مراكـز جهـانى و كـشورهاى پيـشرفته              

تدارك نموده و از آن اهرم نيرومند در جهت حق و عدالت و احراز جايگاه مناسـب جهـان       
  .اسالم استفاده نمايد

 اسالمى گـرم اسـت و        تا حدود زيادى از غارت منابع كشورهاى       ،بازار كشورهاى صنعتى  
هاى مـا بـه وديعـه گذاشـته رنگـين اسـت و                هايى كه خداوند در سرزمين       آنها با نعمت   ةسفر

 ، با بازارهاى وسيع مصرف مـا رونـق دارد و جريـان مبـادالت بـين مـا و آنهـا                     ،توليدات آنها 
 هـا و   را اصـالح نكنـيم؟  چـرا مـا در همكـاري            است؛ پس چرا آن     گونه نابرابر و ظالمانه      اين
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جـاى اسـتفاده از       كشورهاى اسالمى و مسلمانان ندهيم و چرا بـه          مبادالت، اولويت اول را به    
 از نيروها و امكانات كشورهاى اسالمى كه كـم هـم نيـست              ،نيروهاى كشورهاى استعمارى  

شان را گران    مان را ارزان و مفت ببرند و كاالهاي         بهره نگيريم؟ و چرا اجازه بدهيم كه منابع       
  ت بدهند؟كيفيترين  و با نازل

 ولـى آنهـا هـم       ،آنهـا مراجعـه كنـيم        ناچار بايد بـه    ،مان قبول دارم كه در بخشى از نيازهاي      
تـوانيم بـا      شـك مـا مـى       ما مراجعه نمايند و بـى         به ،شان  مجبورند در بخشى از نيازهاى حياتى     

بادالت وجود بياوريم كه در شرايط مساوى و بلكه با دست باالى ما، م            ه  هماهنگى، وضعى ب  
  .انجام گيرد

هـايى از نيروهـاى طـراح و مبتكـر             هسته ،مان  توانيم در مركز سازمان كنفرانس اسالمى       مى
هـاى مناسـب     طـرح ،بگماريم كه براى اين اهـداف اسـالمى و انـسانى، سياسـى و اجتمـاعى             

  .كار گيريم مان آنها را به بريزند و متناسب با امكانات
 آمده، بازار مشترك، بانك مشترك، منـابع مـشترك،          گونه كه در مصوبات سازمان     همان
هــاى مــشترك،  هــاى مــشترك، خبرگــزارى مــشترك، جرايــد مــشترك، دانــشگاه مــاهواره

هـاى مـشترك و      ها و تراست   هاى تحقيقاتى مشترك، كارتل     هاى مشترك و طرح     سازى  فيلم
 ،هـا   هـا و قـدرت      هـا و جمعيـت     در نتيجه سياست مشترك و مواجهه مشترك با ساير بلـوك          

سازى نيروها و امكانات يكديگر نجـات         تواند ما را از اين پراكندگى و درگيرى و خنثى           مى
  .بخشد

مــا بايــد بــه فكــر كــشورها و مــردم فقيــر و نيازمنــد اســالمى باشــيم و از امكانــات اضــافى 
مـان اسـتفاده كنـيم و ديـدمان را در مـورد زكـات                كشورهاى اسالمى براى رفع نيـاز فقـراي       

  .صورت يك خانواده بزرگ در نظر بگيريم  تر كنيم و كل مسلمين را به عاسالمى وسي
هـا و انحرافـاتى كـه معلـول فقـر و              شـود كـشورهاى اسـالمى را از لغـزش           با اين تدبير مى   

 اكنـون مـورد   ، بسيارى از امكانات بعـضى از كـشورهاى اسـالمى       . حفظ كرد  ،نيازشان است 
 در محـدوده خودمـان      ،هـا   مراعات اولويـت  استفاده كشورهاى پيشرفته است كه در صورت        

  .گيرى است قابل بهره
هـاى     بـدون اثرپـذيرى و اثرگـذارى بـر زمينـه           اً طبعـ  ،المللـى   بروز تغييرات در روابـط بـين      

مــا نماينــدگان . عنــوان زيربنــاى فكــرى و ارزشــى جوامــع قابــل تحقــق نيــست ه بــ،فرهنگــى
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ناپـذير فرهنگـى و     و تبعات اجتنـاب  عوامل اثرگذار و آثار ، بايد از پيش   ،كشورهاى اسالمى 
در ايـن   . يميمشى آينده خود را ترسيم نمـا         خط  بيني كنيم و   اجتماعى چنين تغييراتى را پيش    

 :گردد  اصولى چند توصيه مى ارتباط توجه به
 تحكيم مبانى اسالمى در زمينه اعتقـادات و اخـالق و عملكـرد اجتمـاعى و روابـط بـين             - 1

 .روحيه عزت و هويت دينى در ميان جوامع اسالمىكشورهاى اسالمى و تقويت 
 .هاى فرهنگى و مذهبى ملل جهان  رعايت احترام متقابل نسبت به مقدسات و ارزش- 2
هاى ترويج هنر     همكارى كشورهاى اسالمى با يكديگر در زمينه تبادل اطالعات و شيوه           - 3

 .و فرهنگ اسالمى
 .رهاى مذهبى مسلمانان مقابله با هتك حرمت مقدسات و تضعيف باو- 4
 حفاظت حريم جوامع اسالمى از حمالت تبليغاتى، فرهنگى و جلوگيرى از رواج انـواع               - 5

 .فسادهاى اخالقى در ميان جوانان
اى بين پيروان مذاهب اسالمى و تالش در جهـت             جلوگيرى از اختالفات مذهبى و فرقه      - 6

 .تركاتتقريب مذاهب و ايجاد صف واحد اسالمى با تكيه بر مش
 در سـايه همبـستگى و در     ،هـاى مختلـف     هـاى جهـان اسـالم در زمينـه          بدون شك توانايى  

 عينيـت خواهـد     ،چارچوب تقريب بين مذاهب كه يـك حركـت زيربنـايى فرهنگـى اسـت              
  .يافت
اى دارد كـه        برنامـه رذيالنـه    ،بينيم كه كفر جهانى براى از راه بيرون كردن جوانـان مـا              مى

الزم است با تكيه بر اصول جاودانـه        .  توخالى و كم خاصيت بار آيند       تا ،استعدادها را بربايد  
 با هموار كـردن  ،اى جامع و مشترك مان را دريابيم و با برنامه    معارف قرآن و سنت، فرزندان    

 آينـده جوامـع   ،شـان بـرداريم و بـا نجـات آنهـا      هاى شياطين را از سر راه      دام ،راه كمال آنان  
  .اسالمى را بيمه نماييم

 چـارچوب مشخـصى     ،متأسفانه براى تربيت و تحصيل و تـالش زنـان در جوامـع اسـالمى              
 ايـن خـالء نيمـى از پيكـر امـت            .مـان سـازگار باشـد       كه با افكار و عقايد دينـى      وجود ندارد   

ميدان   شوند و بعضى از آنها كه به      گور مى   اسالمى را غيرفعال نگه داشته و استعدادها زنده به        
هـاى مرمـوز فرهنـگ مبتـذل           در دام  ،شـوند   اى مورد نظرشان وارد مـى     ه  جامعه براى فعاليت  
  .شوند غرب گرفتار مى
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اســاس تعليمــات اســالمى، الگــويى از حــضور مطلــوب زنــان در  تــوانيم بــر  مــا مــىاًقطعــ
ه دهيم كه براى اكثريت مردم دنيا كه طالـب پيـروى از سرنوشـت               يهاى اجتماعى ارا    عاليتف

 مانع انحراف زنان و دختـران       ،داراى جاذبه باشد و از اين طريق       ،نامطلوب زنان غربى نيستند   
 بنيـان   ،نهاد خانواده . ها را از فتنه نفوذ انحرافات ويرانگر حفظ كنيم          مسلمان شويم و خانواده   

سازد و متأسفانه امروز با نفوذ فرهنگ مبتذل غرب در حال سست شدن               اساسى جامعه را مى   
بايـد بـراى حفـظ و       .  است  جوامع بشريت وارد آمده     آسيب جدى به   ،اين رهگذر از  است و   

  .استحكام اين نهاد مقدس در جوامع اسالمى كوشش كنيم
هاى سالمى را براى شركت زنان در مسابقات علمى و ادبى             كشورهاى اسالمى بايد ميدان   

المللى بـاز كننـد و زن         هاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى بين        و فرهنگى و ورزشى و صحنه     
خواهـد برآنهـا      قده حقارتى كه رواج شيوه زندگى زن غربى و غرب زده مى            را از ع   مسلمان

  .تحميل نمايد، نجات دهند
هـاى ديگـر را از انحـصار          تر و نمـايش   ئـا  بخـش فـيلم و ت      اًدنياى ورزش و هنر و مخصوص     

درآوريم و محيطى سالم براى حضور استعدادهاى زنان عفيفه و          ه  بندوبار غرب ب    فرهنگ بى 
اى   گونـه ه   ب ،مان  هاى كشورهاى اسالمى را متناسب با تعليمات        رسانه. وجود آوريم ه   ب اوبا تق 

 نيروى متعهد و با ايمان زنان را جذب كننـد و جوامـع اسـالمى را از                  ،تنظيم كنيم كه بتوانند   
  .مند سازند ها بهره ى انسانىاوردهاى اين بخش وسيع و كارادست

اى در     جايگـاه ويـژه    ،ن يك ضرورت فطـرى بـشرى      عنوا ه   ب ،كرامت انسانى و حقوق بشر    
 بـيش از پـيش ضـرورت    ،برخورد مناسب با ايـن حقيقـت  . نظام آينده جهان بايد داشته باشد 

  .كند حفظ هويت اسالمى در شئون اجتماعى و فرهنگى كشورهاى اسالمى را ايجاب مى
ايد كه تبيين و نم  ايجاب مى،آميز ها و همزيستى مسالمت   اصل برابرى ملت   ،از سوى ديگر  

 ، از مسير و شكل مرسوم پس از تأسيس سازمان ملـل ،المللى حقوق بشر   تدوين ابزارهاى بين  
ها و مبانى فرهنگى جوامع مـستقل و اصـيل تغييـر      يعنى احترام به ارزش   ،به طريق عادالنه آن   

 حفـظ و تحكـيم هويـت اسـالمى، اجتمـاعى و فرهنگـى كـشورهاى                ،همـين اسـاس    بر. يابد
 ضـرورتى   ،عنوان طيف وسيعى از تمدن بشرى در چارچوب نظام آينـده جهـان             ه  ب ،اسالمى

  .حياتى دارد
هـاى     در گـرو ابتكـار و خالقيـت        ،از اين رو صـيانت ممالـك اسـالمى در شـرايط جديـد             
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بديهى است حفظ و تحكـيم هويـت        . المللى كشورهاى اسالمى است     حقوقى و فرهنگى بين   
 در عصر حاضـر نيازمنـد ابـزار و وسـايل متناسـب              ،مهاى فرهنگى جهان اسال     اسالمى ارزش 

 در  ،اى حقـوق بـشر      ها و ابزارهاى جناحى و جريانى و منطقه         وجود مكانيزم . المللى است   بين
عنوان يك جناح قـوى در       ه  كند كه كشورهاى اسالمى نيز ب       المللى ايجاب مى    نظام فعلى بين  

  .ريزى نمايند جهان، مكانيزم ويژه خود در زمينه حقوق بشر را پايه
. المللـى كنـونى اسـت       زيست در زندگى آينده بشريت از بديهيات نظام بين          اهميت محيط 

متأسـفانه  .  در گرو محيطى سالم و بـرى از آلـودگى اسـت            ، حيات بشرى و تداوم آن     اصوالً
خطـر انداختـه و عمـق          صورت خطرناكى سالمت بشر را به     ه   ب ،زيست  جريان تخريب محيط  

هـاى   نظر و برداشتن گـام  فكرى و تبادل  المللى را بر آن داشته است تا با هم          فاجعه، جامعه بين  
  . در صدد حل اين معضل و پيشگيرى آن برآيند،مشترك

زيـست را      تخريب محـيط   ةدر عين حال كشورهاى صنعتى بايد بپذيرند كه مسئوليت عمد         
عهـده بگيرنـد و        به عهده دارند و بايد سهم اساسى در جلوگيرى از ادامه روند تخريب را            ه  ب

  .م آنها را بپردازندي كفاره جرا،انتظار نداشته باشند كه مردم فقير كشورهاى در حال توسعه
پيـروى از مبـانى و مـوازين           بـه  ، جمهـورى اسـالمى ايـران      ،فـارس   در جريان بحران خليج   

 بـا الهـام از      ،شريعت مقدس اسالم و در چـارچوب اصـول كلـى سياسـت خـارجى خـويش                
 در شـرايطى  ، رهبر بزرگوار انقـالب ،اى  خامنههللا هاى آيت مان و هدايت امام راحلتعليمات  

 بـا محكـوم     ، از نهايـت حـساسيت برخـوردار بـود         ،كه روند مذاكرات صلح با دولت عـراق       
ــست و   ،نمــودن ايــن تجــاوز  ــردود دان ــاى سياســى منطقــه را م ــرى در جغرافي ــه تغيي  هرگون

را از خطر افـزايش و تـداوم حـضور نظـامى نيروهـاى خـارجى در منطقـه                   كشورهاى منطقه   
  .برحذر داشت

فـارس    خاطر اهميتى كه براى برقرارى و حفظ امنيـت در خلـيج             هكشور ما هم اكنون نيز ب     
 تنها در چارچوب همكـارى      ، بر اين باور است كه مشكالت كشورهاى منطقه        ،باشد  قائل مى 
بل حل باشد و امنيت و ثبات پايدار در اين ناحيـه حيـاتى               ميان خود اين كشورها قا     ،نزديك
  . جز با مشاركت فعال همه كشورها فراهم نخواهد شد،جهان

 در خالف جهت مصالح عاليه      ،خصوص آمريكا  ه  هاى استكبارى و ب     اعتماد زياد به قدرت   
نـد و   ا   امتحـان خودشـان را داده      ،له فلـسطين  ا با مـس   ارتباطكسانى كه در    . امت اسالمى است  
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 ،دارنـد   اند كه منافع مشتى صهيونيست را بر مصالح امت بزرگ اسالمى مقدم مى              ثابت كرده 
طور ه  ب، پيكر امت اسالمىيتوانند دوستان مناسبى باشند و اگر در موارد اختالف اعضا    نمى

 دليل صداقت آنها نيست و بلكه دليل دشمنى و نـشان           ،كنند  جدى از يك طرف حمايت مى     
افكنى و ايجاد زمينه براى حضور و دخالت و غارت بيشتر است و الزم است كه                 برنامه تفرقه 

  .يميما برنامه زندگى خودمان را بدون تكيه بر امكانات آنها تنظيم نما
هاى مشروع و تاريخى ملـت قهرمـان فلـسطين            در گرو تحقق خواست    ،عزت و كرامت ما   

ين مراحل تاريخ خود را پشت سر       تر  ترين و در عين حال تلخ        امروز حساس  ،است و فلسطين  
 بدون شـك تبعـات   ،اى كه از طرف ما صورت پذيرد      هر مسامحه  ارتباط،در اين   . گذارد  مى

  .هاى بعدى امت اسالمى را خواهد گرفت  گريبان نسل،و آثار سوء حاصله
ترين مواضع را اتخاذ نموده   سرسختانه،كه رژيم زورگو و نژادپرست صهيونيستى در حالي

هاى جـوالن و    بلندي،دارد كه حاضر نيست در رابطه با قدس شريف        ستاخى اعالم مى  و با گ  
جذب مهاجران يهـودى و سياسـت        اى صورت پذيرد و به       مذاكره ،نوار غزه و كرانه باخترى    

 چگونـه  ،هـاى يهـودى نـشين در منـاطق اشـغالى ادامـه داده       سـازى و توسـعه آبـادى     شهرك
  ژيم عنودى اميدوار بود؟توان به نتايج مذاكره با چنين ر مى

مشروع در  نا مذاكره با چنين رژيمى، مشروعيت بخشيدن به موجوديت اين رژيم            ةآيا ثمر 
هاى اسالمى نخواهد بود؟ ايـن تجربـه بـه اثبـات رسـيده اسـت كـه هـر زمـان                        قلب سرزمين 

 بـر  ،انـد   انعطـاف و نـرمش نـشان داده   ،كشورهاى اسالمى در رابطه با رژيـم اشـغالگر قـدس     
  .بات نامشروع و شروط غيرقانونى خود افزوده استمطال

هاى اسالمى در اشغال     يل با جوهره تجاوزگرى، هرگز راضى به آنچه كه از سرزمين          ياسرا
طلبانه و ادامه تجـاوزات خـود          نبوده و در صدد يافتن فرصتى براى اجراى نيات توسعه          ،دارد

باشـد و در تمـام دوران         آنـان مـى   اندازى به منابع اسـتراتژيك        به كشورهاى اسالمى و دست    
يابى به چنين هدفى دريغ نورزيـده و اكنـون نيـز بـا       از تالش براى دست    ،عمر نامشروع خود  

 در اين راسـتا     ،كننده مالى و نظامى خويش     عنوان بزرگترين كشور حمايت    ه ب ،كمك امريكا 
  .دارد قدم برمى

يارى و آمـادگى بـراى    صالح كشورهاى اسالمى در اين است كـه ضـمن هوشـ      ،نظر ما ه  ب
 و بـه مـذاكرات   ننـد هاى آزموده شـده پرهيـز ك         از آزمودن راه   ،مقابله با تحقق چنين اهدافى    
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بينى نسبت به نتـايج مـذاكره بـا            دل نبندند و از هرگونه خوش      ،اند  ثمرى كه تاكنون داشته     بى
  .چنين دشمنى برحذر باشند

مبـارزات، تنهـا راه احقـاق حـق مـردم           ادامه جهاد همه جانبه و تقويت انتفاضه و اسـتمرار           
اند با هرگونه حمايت و استفاده از امكانات          كشورهاى اسالمى موظف  . مظلوم فلسطين است  

 با تشكيل يك جبهه قوى، اين قيام و جهاد مبارك را تا نيل به آزادى قدس شـريف و      ،خود
  .تشكيل دولت مستقل فلسطينى در تمامى خاك فلسطين يارى نمايند

لهم از قرآن كـريم     ت اسالمى و تعهدات م     با تأكيد بر اصول اخو     ،اسالمى ايران جمهورى  
 خـود را موظـف      ، مبنى بر دفاع از مسلمين در سراسـر جهـان          ،و بر پايه رسالت اسالمى خود     

 بار ديگـر نگرانـى عميـق خـود را از آنچـه كـه در         ،دور از هرگونه مالحظات      داند كه به    مى
 و خواستار رفـع مظـالم وارده بـر مـردم مـسلمان ايـن منطقـه و               ابراز داشته  ،گذرد  كشمير مى 

  .باشد تحقق حقوق حقه و مشروع مردم كشمير مى
 موضـع روشـن و صـريحى        ، از ابتداى بروز مـشكل در افغانـستان        ،جمهورى اسالمى ايران  

نسبت به مسأله اتخاذ نموده و بر مواضع اصولى خويش همچنان پايدار مانـده اسـت و بـراى                   
 بهاى سنگينى پرداخته است، هم از ناحيه كشور اشغالگر ،ست اسالمى و انسانى خود   اين سيا 

اى در جريـان جنـگ         مواضـع خـصمانه    ،خاطر مواضع ما در رابطه با اشـغال افغانـستان           كه به 
  .ها آواره افغانى خاطر ميزبانى ميليون ه عليه ما ايجاد كرد و هم ب،هشت ساله

اى بــا  ستيم ، مــستقل و غيرمتعهــد كــه روابــط دوســتانهمــا خواهــان افغانــستانى اســالمى هــ
ايم تماميت ارضى افغانستان و حـق مـردم           همسايگان خود داشته باشد و از ابتدا تأكيد نموده        

  . بايد محفوظ باقى بماند،آن كشور براى تعيين سرنوشت خويش
 خويش و   بار بين فرزندان    دنبال بيش از يك دهه درگيرى خونين و تأسف        ه  اگرچه لبنان ب  

آرامش نسبى دست يافتـه    به،هاى داخلى هدر رفتن امكانات عظيم اين كشور در اثر جنگ      به
 شاهد تجاوزات مكرر نظاميان صهيونيستى بـوده و هـر     ، اما هنوز در جنوب اين كشور      ،است

 منجمله زنان و كودكـان مظلـوم آن         ،اى از مردم    خاك و خون كشيدن عده      گر به   روز نظاره 
  .مناطق هستيم

ما ضمن حمايت كامل از يكپارچگى و تماميت ارضـى و اسـتقالل و حـق همـه مـردم در                     
ــان  ــين سرنوشــت كــشور لبن ــان از اشــغال    ،تعي ــوب لبن ــرايطى جن ــا در ش ــديم كــه تنه  معتق
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 بــا همــاهنگى و اقــدام ،هــا آزاد خواهــد گرديــد كــه نيروهــاى اســالمى و ملــى صهيونيــست
 .تى را در اولويت اول قرار دهندمشترك، مقاومت در مقابل نيروهاى صهيونيس

 
 !اسالمى كشورهاى نمايندگان محترم، برادران يس،ير آقاى

 نقطه عطفى در روابط و وحـدت كـشورهاى اسـالمى، همكـارى و               ،اميدوارم اجالس ششم  
  دانش و قدرت مسلمين باشـد      يها و آالم يكديگر و ارتقا       تشريك مساعى همه ما در سختى     

ل يگيـرى مـؤثر در مـسا    ندى مسلمانان و حضور آنان در تصميم  همه ما شاهد عزت و سربل     و  
 .جهانى باشيم

 بركاته اهللا و  و رحمةيكمالسالم علو 
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 هاي  سخنرانىاهم مطالب عنوان شده در 
 سودانسفر به 

  
 

 بيانات در اجتماع مردم سودان
 است، اين حق امت اكنون كه بلوك كمونيزم از هم پاشيده و دنيا در آستانه عصر نوينى

 نقش مهمى در نظم نوين جهانى ايفا كند و ايران و  خود،اسالمى است كه با امكانات عظيم
 .دهى نقش داشته باشند توانند در اين شكل سودان مى

كشور مستقل و با بيش از يك چهارم جمعيت جهان و با پنجاه امت اسالمى با بيش از 
 ،الجيشى و در كنار نقاط حساس و سوق درصد منابع انرژى جهان پنجاهبيش از 
الطارق، كانال سوئز،  المندب، تنگه هرمز، جبل فارس، باب احمر خليج درياى همچون
هاى جهان و با ايدئولوژى همچون اسالم و با كتابى همچون قرآن و با  هاى اقيانوس كناره

  . آينده درخشانى در تاريخ بشريت دارد،)ره(امامى همچون خمينى 
خواهند از طريق مذاكره و مشروعيت بخشيدن به رژيم صهيونيستى و   كه مىآنهايى

 در آمريكا گفتگو كنند، اگر اجتماع و احساسات و روحيات ،هاى متجاوز صهيونيست
دادند و اين باعث   اين همه ضعف و ذلت نشان نمى،دانستند انقالبى مسلمانان را مى

 مردمى كه با ؛ى در ميدان جهاد دارندشرمندگى است، كسانى كه چنين مردم و سربازان
  .شوند سازند و تسليم نمى مشكالت مى

بدون ،  مسلمانان انقالبى.ها نخواهد ماند بدون شك فلسطين عزيز در چنگال صهيونيست
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ما مردم ش. دهاى ستمگر بمان شك اجازه نخواهند داد قدس شريف در اختيار صهيونيست
توانيد در ميان امت عرب   مى،ا اين انقالب وسيع اسالمى با سوابق انقالبى و ب،فداكار سودان

  . آغازگر حركتى نو و بالنده باشيد،فريقا آو در قاره
شما مردم سودان با سوابق طوالنى اسالمى، انقالبى، جهاد و كشورى پهناور و خاك 

توانيد با تالش   مى،هاى خدادادى  با اين رود خروشان نيل و اين ثروت،حاصلخيزتان
  .تان نمونه يك كشور آزاد و مستقل اسالمى باشيدخود

 تجارب انقالبى، سياسى، ، مطمئن باشند ايران اسالمى،برادران و خواهران ما در سودان
 در ،ايم دست آورده ههاى سازندگى و اقتصادى ب دفاعى، نظامى و تجاربى را كه در صحنه

  .شما باشدتواند راهنماى حركت  اختيار شما قرار خواهيم داد كه مى
ايم و بعد از انقالب   از قبل از انقالب آشنا بوده،ما با مردم سودان و رهبران انقالبى آن

دانيم كه پايگاهى  دار اسالمى مى  ما سودان را يكى از كشورهاى ريشه.بيشتر آشنا شديم
 هميشه مردم سودان را در كنار مردم ،براى حركت اسالمى است و در تمام دوران انقالب

ايم و امروز هم پيوندى عميق بين انقالب اسالمى سودان و انقالب اسالمى ايران  د ديدهخو
بينيم  دانيم و خيلى خوشحاليم كه مى كنيم و آن را در جهت حاكميت اسالم مى مشاهده مى

  .و در سودان به تحقق پيوسته استيافته  رشد ،حركت انقالب اسالمى در دنيا
آمادگى   اسالمى انقالب هاى تجربه قراردادن اختيار در براىايران،  اسالمى جمهورى

هايى كه دشمنان اسالم براى مبارزه با  هاى علمى زيادى داريم و به شيوه  ما تجربه.دارد
هاى خود را در   تجربهةايم هم  آشنا هستيم و آماده،بندند كار مى ههاى اسالمى ب انقالب

  .اختيار شما قرار دهيم
ها ترسيم كرده و به تناسب هر كشورى  خصى را براى مقابله با انقالبهاى مش استكبار راه

هاى محلى و درگيرى با مسلمانان از برنامه عمومى   جنگ،اختالفات داخلى. بندد كار مى به
هاى آنان تضعيف قدرت اقتصادى كشورهاست  يكى از شيطنت .كنند آنهاست كه اجرا مى

تر  گذشته و عدم استفاده از منابع كشور آسانخاطر مشكالت  ه اين شيطنت ب،و در سودان
كار  ه عليه يكديگر ب،بينيم كه امكانات بسيارى از كشورهاى اسالمى هم است و متأسفانه مى

 .شود گرفته مى
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 سودان علماى با ديدار دربيانات 
رجاذبه، شيرين و  براى ما پ، و رهبران انقالبىي ديناين اجتماع بزرگ از علما

اينكه ملت مسلمان سودان . كنيم در خانه خودمان هستيم ما احساس مى. استداشتنى  دوست
 موجب خوشحالى و دلگرمى ماست من بيش از ،كند در جهت حاكميت اسالم تالش مى
كنم كه   مثل شما طلبه و روحانى هستم و عرض مى،اينكه سياستمدار و زمامدار باشم

تيار علماى دين قرار داده است و حجت نظيرى را خداوند در اخ واقعيت ممتاز و فرصت بى
را بر ما تمام نموده و فرصت تاريخى در اختيار ما قرار داده است و آن اجراى احكام 

 .خداست
رفته گ الهام ،شود اى ديده مى  هر جا حركت و قيام و مبارزه،امروز سراسر دنياى اسالمى

 صداى قرآن و ، بلند است امروز تنها صدايى كه.از اسالم و فرزندان مجاهد اسالم است
. امروز نيل كشور سودان به اقيانوس عظيم امت اسالمى متصل شده است. اسالم است

صدها ميليون مسلمان در .  اما شما تنها نيستيد،اگرچه نبض كفر جهانى در اينجا تيز است
  . امروز روز حركت و بيدارى و قيام و جهاد است.صدا هستند سراسر دنيا با شما هم

ه آن شجره مقدس را ما در ايران ديديم و اين اتحاد مقدس در ايران آزمايش بسيار ثمر
 دست اتحاد ،ما با همه كشورهاى اسالمى. خوبى داد و بايد اين سرمايه عظيم حفظ شود

 قلوب محرومان سراسر دنيا كه احساس ظلم .ما ضعيف و تنها نيستيم. دهيم هم مى به
هاى عظيم  ما سرمايه. همراه داريم  ظيم هدايت الهى را بهما سرمايه ع.  با ماست،كنند مى

 با اين امكانات فراوان و با ،توانيم هاى اسالمى با خودمان داريم و ما مى مادى را در سرزمين
 براى عظمت اسالم ،راه حقى كه قرآن پيش روى ما گشوده است و با پشتوانه هدايت الهى

  . تالش كنيم
 راهى است كه پيش روى ،رويد فت و راهى كه شما مىراهى كه جمهورى اسالمى ر

امروز در ايران، سودان، فلسطين، لبنان، افغانستان، كشمير و در همه . تمام مسلمانان است
 . نيروهاى مسلمان پيشتاز مبارزه با ظلم هستند،كشورهاى اسالمى

 
 سودان ادارى و سياسى مسئوالن با ديدار در بيانات

آثار انتخاب صحيح شما در .  راه اسالم و راه سعادت است،ايد كرده راهى كه شما انتخاب 
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وضوح ديده  تان به ها و سرودهاي تان و اظهارات، شعارها، سخنرانى اجتماعات پرشكوه
هللا ا  حضرت آيت،من در اينجا حامل سالم گرم رهبر بزرگوار انقالب اسالمى. شود مى

 .باشم  مى،رداى كه شما را مثل فرزندان خود دوست دا خامنه
راهى . اند  راه اسالم و قرآن را انتخاب كرده، جوانان، پيران، زنان، مردان و كودكان شما

هاى اول   خاطرات ماه،در مدت كوتاهى كه ميان شما هستم. كه ضامن عزت مسلمين است
 ،دار شما هاى جهت سرودها و سخنرانى، در اشعار. كنم انقالب اسالمى را مشاهده مى

كه  اهداف عميق اسالمى را مشاهده كردم سوى ه سوى متن اسالم و حركت به حركت ب
  .برخاسته از ايدئولوژى و تفكر ناب قرآنى است

اى كه اسالم براى زنان خواسته است و  هاى شما با حجاب اسالمى و با همان روحيه خانم
ا كتاب آسمانى  ب ومردم و جوانان شما نيز با همان سادگى كه برخاسته از انقالب شما است

 وجود ،ها بر شما تحميل كرده  شرايطى را كه استعمار در طول سال.قرآن مجيد انس داريد
  .شما را يكپارچه احساسات و فرياد عليه ظلم كرده است

 سرمايه بزرگى است كه بايد ،شناخت شما از اسالم و افكار بلند و نورانى امام راحل
جوانان . تر كنيد كنم كه اتحادتان را حفظ و عميق شما توصيه مى من به. همواره حفظ شود

 به كسب دانش و فن بپردازند و نيروهاى كار و ، با همه تالش،ها و مراكز علمى در دانشگاه
 ، با استفاده از منابع عظيم خدادادى،تالش، نيروهاى فنى و با تجربه و صاحبان سرمايه
 ، كه جوانان مسلمان در سراسر كشوركوشش كنند تا اين كشور اسالمى آباد شود و بدانيد

 .ناظر عمل شما هستند
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 در سخنرانى
 

  77گروهن رايوز اجالس هفتمين در
 آنكتاد

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 آقايان و ها خانم ؛محترم حضار

 اميدوارم اين اجالس ،ضمن ابراز خوشحالى از حضور ميهمانان گرامى در كنفرانس تهران
آيد، بتواند در  شمار مى  رگترين تشكل اقتصادى موجود كشورهاى در حال توسعه بهكه بز

هاى مؤثر و مفيد براى  حل ه راهيكشورهاى عضو و ارا انسجام روابط سياسى، اقتصادى
كه  هايمان  سطح زندگى ملتيمعضالت اقتصادى فزاينده اين كشورها و نيز ارتقا

 .هاى چشمگيرى نايل گرديد  به موفقيت،دهند جمعيت جهان را تشكيل مى اكثريت
 

  محترم حضار
 نسبت به ،گردد كه وضعيت سياسى، اقتصادى جهان اين اجالس در موقعيتى برگزار مى

خاتمه شرايط ناشى از جنگ سرد، تحول .  بسيار تغيير يافته است،نكتادآزمان پيدايش 
مركز، اهميت يافتن بيش از ريزى مت بنيادين ساختار سياسى اكثر ممالك داراى نظام برنامه
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نفورماتيك، طرح نظم نوين جهانى و تالش در جهت پياده اپيش عناصر دانش فنى و 
توان از زمره  هاى جديد جهانى را مى بندي  تحول مفاهيم و الگوها و تقسيم،نمودن آن

 .شمار آورده ترين تغييرات ب مهم
را ترسيم كند كه در جهت اى  تواند دورنماى اميدواركننده  وقتى مى،اين تحوالت

المللى بوده و  ها و مشاركت كشورهاى جهان براى برقرارى صلح و امنيت بين همكاري
 ، مصروف حل معضالت بنيادين كشورهاى جهاني،منابع رها شده از مسابقات تسليحات

  .خصوص كشورهاى در حال توسعه گردد هب
هاى  بزرگ، تداوم بحرانهاى  م روحيه انحصارطلبى در قدرتيمتأسفانه بروز عال

المللى در مقابل تهديدات خارجى، ناتوانى نهادهاى  اى، نبود تضمين امنيتى بين منطقه
ها و باالخره وجود   در حل عادالنه بحران،مسئول حفظ و تأمين صلح و امنيت جهانى

 ابهامات ،هاى كنترل تسليحات  در طرح،ها و تعقيب اهداف و نيات سياسى يكسويه تبعيض
  .وجود آورده استه ى در اين خصوص بجد

 اقتصاد بعضى از كشورهاى منطقه را با شرايط ،فارس بحران ناشى از جنگ خليج
 كه ميلياردها دالر از منابع ه اين بحران شرايطى را فراهم ساخت.نامطلوبى مواجه ساخته است

اى هاى نظامى شود و يا بر  صرف تأمين تسليحات و هزينه،مالى كشورهاى منطقه
هاى لشكركشى سلطه جويان پرداخت گردد و در نتيجه فرآيند توسعه  حساب صورت

ها  تخريب محيط زيست و سرازيرشدن ميليون.  اجتماعى منطقه به تعويق افتد-اقتصادى 
هاى اشغالگر و  هاى موذيانه صهيونيست برداري كشورهاى مجاور و بهره مردم آواره به
 .آيد شمار مىه ن جنگ ب از تبعات ديگر اي،نژادپرست نيز

 
  محترم حضار

هاى شديد و فزاينده اقتصادى   كماكان نابرابري،گيرى نظم نوين جهانى در دوران شكل
ميان كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه ادامه دارد و شكاف عميق تكنولوژيك و 

المللى را مورد    روابط اقتصادى، بلكه صلح و امنيت بين،ميان آنان هاى اقتصادى نابرابري
 از ،دهد كه الزم است اقدامات مؤثر و عاجلى براى كاهش شكاف مذكور تهديد قرار مى

اين اجالس بايستى . ويژه كشورهاى توسعه يافته، صورت گيرده  ب،جانب كليه كشورها
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 مورد تأكيد ، انجام تعهدات تاريخى خود در اين زمينه التزام كشورهاى پيشرفته صنعتى را به
 .دهدقرار 

هاى موجود فرهنگى و   بايد براساس واقعيت،توسعه و رشد كشورهاى جهان سوم
 بدون توسعه منابع انسانى ،توسعه اقتصادى.  مورد بررسى قرار گيرد،اجتماعى اين كشورها

هاى   وضعيت نامطلوب اقتصادى جهان و محدوديت،تواند عينيت يابد و از سوى ديگر نمى
 به لحاظ كاهش اعتبارات و امكانات ،ورهاى در حال توسعهمالى و اقتصادى در اكثر كش

 فرآيند توسعه منابع انسانى آنها را با مشكالت مواجه ساخته و در شكوفايى ،اجتماعى
 مشكالت جدى ،هاى فرهنگى و انسانى اين جوامع استعدادها و استفاده بهينه از ظرفيت

پذير مورد   حمايت از اقشار آسيب،هعالوه الزم است در فرآيند توسع هب. ايجاد نموده است
 .المللى قرار گيرد توجه خاص جامعه بين

 
  گرامى ميهمانان
المللى قرن بيستم را موضوع جنگ و صلح  ترين موضوع بحث در روابط بين اگر مهم
ترين موضوع قرن   بايد تعيين كننده،له توسعه و فقرزدايى در ابعاد مختلف آنابدانيم، مس

 ،ريزى الزم  بايد با برنامه، جامعه جهانى تلقى گردد كه در دهه جارىبيست و يكم براى
 .ها را آغاز كنيم اقدامات جدى در اين زمينه

هاى الزم  ها و دورانديشى ريزي  اقدامات برنامه،بسيارى از كشورهاى پيشرفته صنعتى
اى در كشوره. اند هاى گسترده آن قرن را آغاز كرده جهت آماده شدن و مقابله با چالش

مراتب كمترى در مقابله با    از امكانات به،ها و كمبودها خاطر محدوديت   به،حال توسعه
 يعنى ،وسيله آنكتاد و هسته اصلى آنه له بامشكالت آينده برخوردارند و الزم است اين مس

  . مورد توجه بيشترى قرار گيرد77گروه 
 در حال 1993 و يا 1992ى  در چارچوب تفكر اروپا،اينك جامعه اقتصادى اروپا هم

 تحوالت ،انجام اقدامات اقتصادى، مالى، پولى و سياسى مهمى است كه در صورت تحقق
  .اى را در ارتباط با اقتصادهاى در حال توسعه برجاى خواهند گذاشت همه جانبه

 تحوالت اروپاى شرقى آغاز دوره نوينى در روابط شرق و غرب است ،از سوى  ديگر
مدهاى خود را يال و پي منابع مالى مسااً خصوص،منابع توسعه   اين كشورها بهكه نياز مبرم
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  .دارد
 يك استراتژى براى دستيابى به ،اى ميان كشورهاى در حال توسعه هاى منطقه همكاري

خوداتكايى جمعى است و تالش كشورهاى در حال توسعه را در روند رشد و توسعه 
اى كارا براى  عنوان وسيله هاى ب هاى منطقه يمكاره. نمايد تر مى اقتصادى ثمربخش

تواند در بازسازى   مى، اقتصادى جهان-رويارويى با مشكالت ناشى از تحوالت سياسى 
  .اى نقش مهمى ايفا نمايد ملى و توسعه منطقه

با توجه .  حفظ محيط زيست است،يكى ديگر از ضروريات توسعه پايدار در دهه آينده
عهده ه  ب،رويه منابع طبيعى ره زمين و مصرف بىى در آلودگى كُبه اينكه مسئوليت اصل

طريقى مطرح  ه ب،زيست از جانب آنان باشد، معهذا حفظ محيط كشورهاى توسعه يافته مى
هزينه تحقيقات . نمايد  مشكالتى را در كشورهاى در حال توسعه ايجاد مىشود كه عمالً مى

هاى خود آن كشورها است، زيرا  مسئوليت جزو ،ها كاهش آلودگى و بار مالى مربوط به
 يا خارج از كنترل از ،بخشى از آلودگى محيط زيست در اكثر كشورهاى در حال توسعه

حيطه قدرت آنها است و يا از فقر آنان و شيوه توليد تحميل شده از سوى كشورهاى توسعه 
 .گيرد يافته سرچشمه مى

 
  محترم نمايندگان

 توجه جدى كشورهاى در حال ، سعى در پياده كردن آنمطرح شدن نظم نوين جهانى و
نظم نوين جهانى بايد نويدبخش پايان واقعى جنگ سرد، كاهش . كند توسعه را اقتضا مى

هاى واقعى شمال و جنوب، قطع روند  هاى تسليحاتى، خلع سالح جهانى، همكارى رقابت
هنگى و اجتماعى كشورها هاى فر ارزش داشته شده، توجه به غارت و استعمار ملل عقب نگه

و كاهش فاصله فزاينده بين كشورهاى صنعتى و در حال توسعه باشد و موجبات رشد و 
اجتماعى و سياسى كشورهاى در حال توسعه را فراهم آورد و سبب ، توسعه اقتصادى

 موقعيت آنها در عرصه اقتصاد جهانى گردد و مشوق تالش بيشتر آنها براى دستيابى يارتقا
 . صلح و امنيت جهانى باشد، اجتماعى،ه اقتصادىبه توسع

 در گرو تضمين توسعه اجتماعى و سياسى اقتصادى ،موفقيت نظام نوين جهانى
اين نظم بايد براساس منشور ملل متحد و اصول عدالت، . كشورهاى در حال توسعه است
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 آنها استوار دوستى، برابرى، احترام متقابل، استقالل و تماميت ارضى كشورها و امنيت صلح
  .باشد
عنوان مجمعى مفيد و مؤثر  هتواند ب  مى،77 يعنى گروه ،نكتاد و هسته اصلى و متحد آنآ

همكارى .  جنوب باقى بماند و در همين راستا تقويت گردند-براى انجام مذاكرات شمال 
نكتاد در سازگارى و آپذيرى و قابليت انطباق سازمانى و محتوايى  همه جانبه، انعطاف

  .رسد نظر مىه  بسيار ضرورى ب، اقتصادى جهان-تحوالت اخير سياسى  دهى به پاسخ
ل و آثار و تبعات اقتصاد ي رسيدن به يك درك و برداشت واحد از مسا، الزمه اين امر

باشد كه اميدوارم اين  هاى اجرايى مشخص مى جهانى و تالش در پيدا كردن راه حل
  .رآيد اين مهم بةخوبى از عهده  ب،اجالس

 با تدوين سيستم جامعى جهت همكارى اقتصادى و فنى ميان ،كشورهاى در حال توسعه
منظور تقويت ساختار اقتصادى و رشد    به،توانند الگوهاى جديدى از همكارى  مى،خود

 به ممالك ههايى كه وابستگى اقتصادى كشورهاى مربوط  همكارى؛ه دهنديپايدار ارا
  .پيشرفته را كاهش دهند

 از موانع مهم رشد و توسعه ،هاى خارجى كشورهاى در حال توسعه ران بدهىبح
هاى غلط پولى   متأثر از سياست،ها مانى كه ميزان بازپرداخت بدهىز تا .اقتصادى است

 در اثر ،كشورهاى صنعتى باشد و قيمت مواد و كاالهاى اوليه كشورهاى در حال توسعه
چنان شاهد ادامه وضع   ما هم، رو به نزول باشد،فتههاى ناعادالنه كشورهاى توسعه يا سياست

  .ها هستيم رقت بار بحران بدهى
 ، اگر به اين اميد باشيم كه كشورهاى پيشرفته،باورى است انديشى و خوش شك ساده بى

 با هدف كم كردن فاصله ميان جنوب و شمال ،داوطلبانه درصدد جبران تجاوزهاى گذشته
طور طبيعى در جهت زيادتر شدن فاصله ميان ه  ب، كه رويه آنهابرآيند و بايد مطمئن باشيم

 اگر خودمان ابتكارى و اقدامى جدى و .كشورهاى توسعه يافته و عقب مانده خواهد بود
 ما خودمان امكاناتى ،تر بود و بدون شك اى سياه  بايد در انتظار آينده،مؤثر نداشته باشيم

  .يمي مسير غلط و ظالمانه گذشته را اصالح نماتوانيم با استفاده از آنها داريم كه مى
هاى پيشرفته  بردارى همان دولت متأسفانه در حال حاضر بسيارى از امكانات ما مورد بهره

منابع غنى، نيروى انسانى، بازارهاى وسيع مصرف، . است و خودمان از آن محروميم



 
 

 
 

  كارنامه و خاطرات         
 710  1370   هاشمي رفسنجاني              

ارزش ديگر كه اگر با هاى فراوان جذب سرمايه و تكنولوژى و خيلى از منابع با  ظرفيت
 بسيارى از نيازها را تأمين ،كار گرفته شوده  توسط خودمان ب،برنامه و با اطالعات كافى

  .خواهد كرد
 بسيارى از اين امكانات را از طريق كشورهاى ،متأسفانه در حال حاضر هر يك از ما

كانات بين خودمان  چرا تبادل اين ام؛كنيم پيشرفته و با چند واسطه دريافت و يا پرداخت مى
 در استفاده از امكانات يكديگر براى خودشان ،مستقيم نباشد و چرا كشورهاى توسعه نيافته

  .اولويت قائل نباشد
 جوابى و راهى ،هاى تلخ از اين اجالس انتظار داريم كه براى اين سئواالت و واقعيت

نيتى و اجتماعى توجه به مشكالت سياسى و ام  بى،نكتادآجا است كه  هب. ه دهديارا
كشورهاى عضو خانواده خود در جهان سوم نباشد و از امتياز و قدرت مجموعه در مراكز 

  . در جهت حل مشكالت آنان استفاده نمايد،ذيربط جهانى
هاى مفيد   انتقال تجربه،توان داشت ها مى گونه نشست يكى از اقدامات مفيدى كه در اين

هاى ثمربخش دو  اى به سياست نب در همين رابطه اشارهاينجا. ديگران است  و مؤثر اعضا به
 ،دارم كه كارشناسان جمهورى اسالمى ايران نمايم و اعالم مى سال اخير كشورمان مى

  محترم را در اختيارشان بگذارند و متقابالًياند كه توضيحات مورد درخواست اعضا آماده
 :مند شويم ما بهره از نتايج ابتكارات ثمربخش كشورهاى ش كهانتظار داريم

هاى دولتى  هاى مستقيم دولت در اقتصاد و حذف بخش اعظم دخالت  كاهش دخالت- 1
 .گذارى در جامعه در توليد، توزيع و سرمايه

هاى ناشى از   حركت در جهت ايجاد تعادل در بودجه دولت از طريق كاهش هزينه- 2
هاى دولتى به  ى از فعاليتهاى دولتى، منطقى كردن نظام سوبسيد، واگذارى بخش دخالت

بخش خصوصى و همچنين باال بردن كارايى نظام وصول ماليات و شروع به تجديدنظر در 
 .گذارى و توليد  در جهت تشويق سرمايه،قوانين و مقررات مالياتى

ها به سه  هاى ارز و محدود كردن اين نرخ  اصالح نظام ارزى كشور و كاهش تعدد نرخ- 3
 .نظام يك نرخى و حركت در جهت حصول به در حال حاضر ،نرخ

كارگيرى مؤثر آن در  ههاى مناسب براى جذب تكنولوژى مناسب و ب  ايجاد زمينه- 4
 سطح دانش و يگذارى و بسط مراكز علمى و دانشگاهى براى ارتقا صنايع كشور و نيز پايه
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 .فن كشور
كيه بر قوانين موجود و  با ت،هاى داخلى و خارجى در كشور گذاري  رفع موانع سرمايه- 5

 .هاى توليد و صادراتى ها در طرح ايجاد زمينه مناسب براى مشاركت سالم سرمايه
 آزادسازى تجارت خارجى و ايجاد زمينه مساعد براى فعاليت گسترده بخش مردمى در - 6

ها و  امر واردات و صادرات، ايجاد مناطق آزاد تجارى و شروع به تجديدنظر در تعرفه
 .المللى گمركى در جهت تسهيالت و گسترش مبادالت بينمقررات 

كارگيرى ابزارهاى متداول  ههاى اعتبارى و ب  آزادسازى سيستم بانكى و حذف سقف- 7
منظور هدايت منابع مالى و كنترل حجم پول و همچنين حركت در    به،هاى پولى سياست

 .لى منضبط و كارآمدجهت محدود كردن ابزارهاى غيرمتشكل پول و ايجاد يك نظام ما
هاى دولتى و ملى شده   گسترش مالكيت بخش خصوصى از طريق عرضه سهام شركت- 8

 .و فعال كردن بورس اوراق بهادار
 با تأكيد ويژه بر كشورهاى در حال توسعه و ،اى المللى و منطقه هاى بين  بسط همكاري- 9

المللى و گسترش  سى بينهاى اقتصادى و سيا تالش در جهت حضور مؤثر و پويا در صحنه
 .المللى هاى بين روابط متقابل با سازمان

 به منظور كاستن از ، توجه ويژه به توسعه و عمران زيربنايى و صنايع مادر- 10
 .هاى اقتصادى وابستگى

 حركت منظم در چارچوب برنامه و پرهيز از اقدامات مقتضى در راستاى حل مقطعى - 11
 .مشكالت

 در ميان مدت و ،هاى اخير هاى اتخاذ شده طى سال  بسيارى از سياستاگرچه نتايج نهايى
هاى كشور در   حاكى از موفقيت، ولى آمارها و شواهد موجود،بلندمدت ظاهر خواهد شد

 ،ها ترين دستاوردهاى اين سياست از جمله مهم. هاى مختلف اقتصادى بوده است عرصه
هاى كلى و اصالحات  طرف تعادل تأمين رشد قابل توجه اقتصادى و حركت سريع به

  . باشد ساختارى مى
 عملكرد بسيار مطلوبى نشان داده ، كشور ما در طول دو سال گذشته،در زمينه اقتصاد ملى

هاى  در سال.  با رشد منفى مواجه بود،هاى پايان جنگ و توليد ناخالص داخلى كه در سال
 ،ردار گرديد و شواهد موجود درصد برخو5/10 درصد و 4 معادل ي از رشد1369 و 1368
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  . حاكى از ادامه همين رشد در سال جارى است
 در شرايط كاهش قابل مالحظه ،ها ايان توجه است كه رونق اقتصادى اين سالش

ها و توقف  كاهش نرخ تورم با توجه به حذف كنترل. دست آمده استه فشارهاى تورمى ب
هاى  كى از دستاوردهاى بسيار مهم سياست ي،گذارى بر بسيارى از كاالها هاى قيمت سياست
هاى تعادلى مورد  عنوان يك تجربه موفق در وصول به قيمت تواند به است كه مى اخير

  .عنايت قرار گيرد
 نشان دهنده تأثير مثبت اين ،هاى مالى دولت نيز آمارهاى موجود در مورد سياست

شدت ه ى بودجه دولت را بها در جهت ايجاد تعادل در بودجه دولت بوده و كسر سياست
 درصد كاهش 70 در طول سه سال اخير حدود ،طورى كه اين كسرىه ب. تقليل داده است

 2 به كمتر از 1368 درصد در سال 9/ 2توليد ناخالص داخلى از   آن به پيدا كرده و نسبت
  .  محدود شده است1369درصد در سال 

ى اخير در مورد منطقى كردن نرخ ارز ها در زمينه صادرات كاالهاى غيرنفتى نيز سياست
همراه داشته و   نتايج بسيار مطلوبى به،صادراتى و تسهيل مقررات و رفع موانع صادرات

 برابر افزايش يابد و انتظار دوموجب گرديده است كه صادرات غيرنفتى كشور به بيش از 
  .بدهاى آينده نيز همچنان ادامه يا رود كه روند صعودى صادرات در سال مى

گر و با توجه به حجم  هاى سلطه هاى قدرت ها و مزاحمت با توجه به ادامه كارشكنى
هاى سال  العاده فاجعه زلزله و سيل هاى بازسازى و جبران خسارات فوق سنگين هزينه

ها آواره عراقى و افغانى و با توجه به صدمات فراوان جنگ  گذشته و ميزبانى ميليون
 نيل به نتايج ،خسارات آن حدود هزار ميليارد دالر استتحميلى هشت ساله كه رقم 

  .هاى درست و سازنده است ها و برنامه  نشانگر سياست،الذكر فوق
 اميدوارم اين اجالس بتواند ،در خاتمه ضمن تشكر مجدد از حضور شما ميهمانان ارجمند

 توسعه  موجبات رشد و توسعه مطلوب كشورهاى در حال،نظر با روحيه همكارى و وحدت
 .ها را فراهم آورد  موقعيت جهانى آنها و افزايش سطح زندگى و رفاه ملتيو ارتقا
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  اهم مطالب عنوان شده  

  عامتجا در سخنــرانى

  شريف صنعتى دانشگاه دانشجويان
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 و بيمصا و ها گردنه از بسيارى از و كند مى طى را خود تكاملى روند اسالمى انقالب
 و كشور سازماندهى اسالمى، انقالب پيروزى ةدور خوبى به ما و است كرده عبور مشكالت

 سر پشت را ها دوره سازترين سرنوشت و ترين مشكل يعنى ،انقالب تثبيت و دفاع
  .ايم گذاشته

بايستى اين اهداف را تا لحظات آخر تعقيب  طبيعى است كه انقالب اهدافى دارد و مى    
توان گفت كه انقالب به پيروزى كامل دست يافته   نمى،كند و بدون تحقق اين اهداف

جوى  گوش مردم حقيقت  رسيدن نداى اسالم به،ب اسالمىيكى از اهداف انقال. است
  . استاكنون عملى شده جهان بوده كه هم

 در انتظار شنيدن حرفى از ايران هستند و ، مردم بسيارى اعم از دوست و دشمن،در جهان    
  بهيي كهها كند و بسيارى از گفته اكنون ديگر، كسى تبليغات گذشته استكبارى را باور نمى

  . زمينه و تأثير زيادى ندارد،گفتند م و انقالب ما مىمرد 
ها  عنوان مكتبى مدير و مدبر فراموش كرده بود و بحث ه در گذشته، دنيا اسالم را ب    

 ، اين بود كه در گذشته حركتى مترقى و يا ارتجاعى وجود داشته استاًتاريخى بود و عمدت
در دوران مبارزه، . گرفتند  جدى نمى،هده گيرد جهان را اسالم برعةكه آيندرا اما اين مسأله 
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خصوص ماركسيسم  هخواستند پلى ميان اسالم و ديگر مكاتب و ب بسيارى متفكرين مى
عنوان مكتب و راه اصيل مطرح است كه طريقى را براى زندگى و   ه اما امروز اسالم ب،بزنند

  .دهد ه مىيجهان ارا
بايستى  ما، مسأله سازندگى كشور است كه مىيكى از كارهاى انجام نشده و ناتمام     

پاسخگوى نياز مادى جوامع اسالمى و نيازهاى روز جهان باشد و ما با همين مكتب و قرآن 
اگرچه مراحل قبلى  .توانيم نياز اساسى بشريت را پاسخگو باشيم  مى،و مبانى فقهى خود

 ، و يا تهاجم نظامىهاى مختلف هاى جدى تبليغاتى و سياسى و كارشكنى مانند مزاحمت
  . ممكن است وجود داشته باشد،براى راه نوينى كه ما داريم

 وضع مانند امروز ، بگذرد، سال با عبور از مشكالتى كه گفته شدپانزده و يا دهاگر     
بريم و لطف خداوند شامل ما  سر مى  اكنون ما در شرايط زمانى مناسبى به  نخواهد بود و هم

  .وجود آمده استه بستر مناسبى براى اين نهضت اسالمى بو انقالب ما شده و 
ما نياز دارند،   نه تنها كشورهاى منطقه و همسايگان در شرق و غرب، جنوب و شمال به    

هاى مسلمان و   يك مركز عظيم عطش و آمادگى است و جوان،آفريقا بلكه حتى
 .اند ايران پيدا كرده  دى به نقطه امي،دانشگاهيان، طبقه كارگر و نيروهاى جوان جهان سوم

 ، براى مثال در قضيه الجزاير؛شود  موضوع بالعكس مى،خواهند ما را تخطئه كنند مىچه هر 
مداخله در كشورهاى انقالبى و   ريزى كردند كه جمهورى اسالمى را متهم به حسابى برنامه

  .مسلمان و پيشرو معرفى كنند، اما نتيجه معكوس درآمد
 درصد از هشتادايم كه در برابر  يان حقوق بشر و دموكراسى مطرح كردهما براى مدع    

 ، به غير از كشور ما،آراى مردم چه پاسخى دارند و هيچ كشورى از آراى مردم الجزاير
پشتيبانى نكرد و ما عليرغم دوستى با دولتمردان مبارز الجزاير، و با وجود اينكه الجزاير از 

 حق را گفتيم و اين براى يك ،رود شمار مى ههان عرب ببهترين كشورهاى دوست ما در ج
  . با ارزش است،انقالب و يك مكتب

گيرى كرديم و اين   ما موضع،در مورد مسأله فلسطين كه همه از آن قطع اميد كرده بودند    
 ولى ،خواهد ما را ضد صلح و ماجراجو معرفى كند در حالى است كه استكبار جهانى مى
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  .بينند كه حرف ما منطق دارد  مى،زدند هامات را مىمردمى كه اين ات
كردند و امروز  ناپذير معرفى مى طلب و انعطاف  چقدر ما را جنگ،در دوران جنگ    

كشور ديگرى بود  اى اتفاق افتاد و آن شرارت عراق به البته حادثه. قضاوت دنيا روشن است
عنوان   هالبته هنوز بسيارى ما را ب .داما جمهورى اسالمى آبرومندانه از اين ماجرا بيرون آم

كنند، اما قضاوت جهان اين نيست و انصاف   معرفى مى»بنيادگرا«متحجر و يا به تعبير خود 
شما دانشجويانى كه امروز در دانشگاه درس  .طلبى در دنياى امروز ما بسيار است و حق
 بسيار روشنى كه همان  بسيار فرق داريد و راه، سال قبلپانزده با دانشجوى ،خوانيد مى

  . براى شما ترسيم شده است،خدمت در راه استقالل، آزادگى و مستضعفين است
 سال كار  هشت-هفت ،كشور فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، ساله پنجبراى اين برنامه     

عنوان مسئول اجرايى   شده است و در آن راه وصول و شيوه اجرايى مشخص است و من به
  . درستى براى اين برنامه انتخاب شده استةكنم كه شيو ى اعالم م،كشور

ها  ماندگى  اين عقبها،  در اين سالها عقب بوديم و  ما در اين بخش،پيش از انقالب     
  .كنند سوى پيشرفت حركت مى  هاى كشور به  اما تمامى بخش،خاطر تحميل جنگ بود به

هاى چشمگيرى برداشته شده و  م گا،ما وارد شده  در بخش انرژى كه بدترين ضربه به
ايم، و در يكى دو سال آينده كمبود انرژى نخواهيم   درصد رشد داشته15 تا 13ساالنه بين 

ريزى و يا در حال   طرح بزرگ يا در حال برنامه100ها نيز حدود  براى مهار آب. داشت
  .انجام است

 شما خواهيد ديد كه بيش از ،ىهاى فوالد و پتروشيم در زمينه تأمين مواد اوليه در بخش     
 درصد از نيازهاى مواد اوليه فلزى و شيميايى را خود از نفت و گاز و سنگ معدن و نود

  .آهن و ذغال سنگ تأمين خواهيم كرد
  اين نقدينگى به.بود درصد 51 ميزان  به پيش سال سه در كشور استقراض و نقدينگى     

 .شد  صرف مخارج نادرستى مى، ريال70يمت ارزان  به ق،خاطر ارزى كه متعلق به همه بود 
 كسرى بودجه نخواهيم داشت و ،ساله ايم و در پايان برنامه پنج ما بودجه را به توازن رسانده

  .اين از افتخارات يك كشور است
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بردارى   طرح كوچك و بزرگ دفتر امور مناطق محروم مورد بهره1600 دهه فجر در     
هاى مختلفى از آبرسانى و  ها و پروژه  طرح،همين ميزان  ندگى نيز بهقرار گرفته و جهاد ساز

هاى ديگر را آماده استفاده مردم مناطق محروم كشور كرده  پل و جاده و ورزشگاه و طرح
  .است
 200 اين است كه روزانه يك ميليون و ،در حال حاضر يكى از بيشترين خسارات ما      

تواند با سوخت گاز كه  آسانى مى  كنيم كه به  مىهزار بشكه نفت را صرف سوخت كشور
 5/1با ارز حاصل از فروش  . جايگزين شود، سال ديگر نيز در كشور وجود دارد300تا 

توان كارهاى زيربنايى بزرگى انجام داد و ما با اختصاص   مى،ميليون بشكه نفت در روز
 بازسازى خسارات هزار  در حال،آالت و مصالح ساختمانى مبالغ زيادى سرمايه، ماشين

 شگفتى ،ميليارد دالرى جنگ تحميلى هستيم و سرعت در امر بازسازى در ايران
  . برانگيخته بود، از ايران بازديد كرده بودنداًكارشناسان سازمان ملل متحد را كه اخير

ايران آمده   شوروى سابق به المنافع مستقل هاى مشترك  از جمهورياًآقايانى كه اخير      
 تعجب ، اين چنين مملو از كاالست،ها و انبارهاى ايران  از اينكه تمامى فروشگاه،بودند

  .كرده بودند
 در حالى كه اين رشد ،درصد در سال جارى رشد داشته استپنجاه ها بيش از  دانشگاه     

اگر ما بتوانيم مسير خود را  . درصد بوده استسيزدهطور ميانگين   به،هاى ديگر براى بخش
  . هاى خود ادامه دهيم از كشورهاى پيشرفته دنيا خواهيم شد ا حفظ آرمانب
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  المللىِ كنفرانس بين سخنرانى در
  

  حمايت ازانقالب اسالمى مردم فلسطين
  

   
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
برادران عزيز از مجالس كشورهاى اسالمى و همچنين نيروهاى مبارز و جهادگر نجات 

از . ير ميهمانان اين كنفرانس از داخل و خارج، همگى خوش آمدندفلسطين و سا
 ، بسيار الزم و ضرورىخاطر اين حركتِه مان در مجلس شوراى اسالمى نيز ب برادران

كنم و اميدوارم اين كنفرانس بتواند گام مؤثرى در راه آرمان مهم و واالى  تشكر مى
  .هد بشريت برداردجمهورى اسالمى و همه نيروهاى مخلص مسلمان و متع

ترين زمان  چنين حكم كرده كه اين اجتماع در مناسب رسد كه تقدير الهى اين نظر مى به
شوراى اسالمى با تصويب يك ماده واحده، برگزارى اين كنفرانس مجلس . خود برپا شود

كردند كه زمان مربوط به برگزارى كنفرانس در يك چنين  را طراحى كردند، فكر نمى
چشم  هاى تبليغاتى به هايى در زمينه  گرچه اكنون شيطنت؛ى قرار داشته باشدلحظات حساس

 براى مقابله با كنفرانس صلح اًخورد كه چنين وانمود نمايند كه اين كنفرانس صرف مى
ادعايى آمريكا در خاورميانه تشكيل شده كه اگر آن كنفرانس تشكيل شد، بگويند 

 دست نيافته كه اين در حقيقت يك شيطنت اهداف موردنظر خود   به،كنفرانس تهران
   .تبليغاتى است

:  عبارت بود از،ين كنفرانس در مجلس شوراى اسالمىمبنا و انگيزه تصويب طرح ا
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له كنفرانس أتواند مس حمايت از قيام مردم فلسطين و تالش براى نجات فلسطين كه مى
ه مهم ديگر مورد بحث در لأها مس ل از ميان دهيصلح آمريكايى منطقه هم يكى از آن مسا

نام كنفرانس صلح  ه اى ب  چنين پديدهدر حالى كه آن روز اصالً. اين كنفرانس باشد
   .  وجود نداشتخاورميانه اصالً

رحال، هدف اصلى اين اجتماع اين است ه به. له حادث شدادر اين اواخر بود كه اين مس
ا نمودن امكانات جديد براى جهاد و ها و پيد هاى حمايتى مؤثر از مبارزات فلسطينى كه راه

   .مبارزه با صهيونيسم و حاميان صهيونيسم در منطقه در جهت نجات فلسطين انجام شود
شود و استقبال بسيار خوبى  ها مى اميدواريم كه با وقت و نيرويى كه مصروف اين زمينه

 ما نيز به نتايج هاى كشورهاى اسالمى و نيروهاى مقاومت از اين اجتماع كردند، كه پارلمان
   .مثبت و مؤثرى دست يابيم

گونه فكر بشود كه شرايط زمانى براى يك چنين اجتماعى  البته گاهى ممكن است اين
خاطر اينكه امپرياليزم و استكبار در اوج حالت تهاجمى خود قرار دارند و  همناسب نيست، ب

له مهمى أى در چنين مسگير  آمادگى براى تصميم، اعراباًنيروهاى جهان اسالم و مخصوص
من معتقدم بايد . را ندارند و روحيات مناسب براى اتخاذ تصميمات اساسى وجود ندارد

چنين تصور كنيم  شدت با چنين ديدگاه و تفكراتى برخورد شود كه اگر ما بخواهيم اين هب
در حالى كه ما امروز معتقديم نقطه عكس اين تفكر درست . معناى خودباختگى است به

   .است
ها و تكاپويش در آستانه موفقيت  كند تالش ما درست در موقعى كه دشمن خيال مى

 ممكن است از اين تهاجم ،است و در شرايطى كه كشورهاى اسالمى و نيروهاى مخلص
چنان با آن  چنان برمال كنيم و آن  بايد واقعيات و حقايق را آن،پذيرى بشوند دچار آسيب

 يك موج زودگذرى بيش ،بفهمند اين حركت جديدها  برخورد نماييم كه مسلمان
   .طور خواهد بود  هم هميناًتواند باشد كه تحقيق نمى

 بلكه ما برنامه توجه به واقعيات داريم، ، بناى به تبليغات نداريم،ما در اين كنفرانس
 خاطر گردوغبارى كه از ه ب،واقعياتى كه متأسفانه از ديدگاه بسيارى از نيروهاى جهان اسالم

ها و   در فضا پيچيده مخفى مانده است و ما بايد مسلمان،هاى امپرياليسم خبرى تالش
كشورهاى اسالمى را متوجه به امكانات و نيروهاى عظيم خودشان و نقاط ضعف بسيار 
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انجام  اش را به تواند وظيفه فراوان دشمنان اسالم بكنيم كه اين كنفرانس در اين زمينه نيز مى
 بايد بررسى جدى و همه جانبه براى يافتن اًليت اساسى كنفرانس، قاعدتاما مسئو. برساند

   .بينانه باشد هاى عملى و اجرايى و واقع راه
شك امروز براى ما هيچ  له بزرگ دنياى اسالم چگونه بايد برخورد كرد؟ بىأبا اين مس

هم . ستل در سطح دنياى اسالم فراوان ايمسا. له فلسطين نيستاتر از مس اى مهم لهأمس
ما . اى، هم جهانى و هم داخلى در بعضى از كشورهاى مسلمان وجود دارد  هل منطقيمسا
هايى  ل مربوط به مسلمانيهاى شوروى و مسا له كشمير، افغانستان، لبنان، عراق، مسلمانامس

ل مربوط به مسلمانان هند و يكه تحت فشار كفر جهانى در سراسر دنيا هستند و نيز مسا
 اما ،ل داخلى مربوط به هر يك از خودمان را نيز داريميعالوه بر اينها مسا. اريمآفريقا را د

   .باشد يله از اهم وظايف ما مااين مس اكنون محور است و پرداختن به» فلسطين مسأله«
يل و خود صهيونيزم فكر كنند كه شرايط فعلى براى يبهتر اين است كه حاميان اسرا

 چون تا حدودى هم خودشان در ايجاد چنين شرايطى ؛يل مناسب استيكردن اسرا دىاب
اما آنچه كه . بردارى از شرايط موجود هستند دخيل و مؤثر بودند و اكنون در صدد بهره

  .  اتفاق نخواهد افتاداً مطمئن،كنند ميآنها فكر 
هاى مهاجر بايد  رحال، صهيونيسته گونه به مسأله فلسطين نگاه كنيم كه به ما اگر اين

اين نقطه نظر برساند،   اگر اين تحليل ما را به؛محل سكونت اوليه خود برگردند بهروزى 
عنوان يك حركت  هباشد و اگر ترديد داشته باشيم و ب حركت ما بسيار جدى و اساسى مى

ها  شود و برنامه ميزودگذر ابراز وجود بكنيم و كارى صورت دهيم، كار مشكل انجام 
ان را به نرخ روز خوردن، امروز كار صوابى نيست و فكر ن. شود يطور جدى انجام نم هب

 آنچه را كه ما در پى آن هستيم، نتيجه مطلوب را اًامروز را كردن به فردا نينديشيدن، قطع
   .هاى زايدى هم بردوش ما بگذارد كند و ممكن است خسران و تلفات و هزينه يعايدمان نم
تواند در منطقه باقى بماند و ماندن  يميل نيدهد كه اسرا هاى تاريخ نشان مى واقعيت

اين است كه آمريكا و كشورهاى مقتدر غربى با همين وضعيت و با  يل مشروط بهياسرا
همين قدرت باقى بمانند و دنياى اسالم و جهان سوم نيز با همين ضعف باقى باشند و 

اگر ما . اشته باشدامكانات دنياى اسالم نيز براى هميشه در اختيار نيروهاى استكبارى قرار د
نمايد، چون در آن صورت همه دنياى اسالم را  گونه فرض كنيم، دردى را درمان نمى اين
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   .هدد يفلسطين تشكيل م
اش در  ياگر بناست كه ما تالش جدى داشته باشيم و دنياى اسالم را به جايگاه واقع

 نتوانيم چنين رسالتى را  چون اگر ما هم،ناپذير است تاريخ برسانيم، البته اين امرى اجتناب
اين سو حركت  دنيا به. انجام خواهند رساند انجام دهيم، فرزندان ما اين رسالت را به

اين سو است و    حركت عمومى تاريخ به،نشيب هم داشته باشد و تاريخ اگر فراز. نمايد يم
ل است يين مساتر  ولى امروز از مهم،له خواهد بوداها مس فلسطين و هم با اين ديد يكى از ده

  .باشد يو امروز محور و وسيله تجمع، تحرك، حيات، جهاد و مبارزه ما م
 دستاورد بسيار خوبى ، اگر شما در اين كنفرانس به مباحثه بنشينيد،با اين طرز تفكر

هاى منطقى و  يل ساده، سطحى و درگيريخواهيد داشت، ولى اگر در اين كنفرانس، مسا
هاى ديگر خواهد شد   شبيه بعضى از كنفرانس،يديمطرح نمادعواهاى موضعى را بخواهيد 

 مجلس شوراى اسالمى هم كه طراح چنين اًخواهيم و يقين يمنكه ما چنين چيزى را 
 در پى چنين هدفى نبوده و مخلصان جوامع اسالمى هم خواهان چنين ،اجتماعى است
   .ريزى داشته باشيد  بنشينيد فكر بكنيد و برنامه؛نتايجى نيستند

كنند كه  آنها فكر مى. ها متفرق هستند كند كه مسلمان از طرفى هم دشمن اكنون فكر مى
با اين اشتباه استراتژيكى كه در سال گذشته در منطقه ما اتفاق افتاده و نيروهاى نظامى 

 حضور ،اجانب را با اين وسعت به منطقه كشاندند و در نزد گوش پايگاه جمهورى اسالمى
ما نشان دادند و با شرايطى كه براى  ين وضع تشديد كردند و چنگ و دندان بهها را با ا غربى

جز سوريه كه در برخورد با   وجود آمده كه به هكشورهاى خط مقدم جبهه فلسطين ب
كنند كه با اختالفات اساسى كه بين نيروهاى مقاوم   بقيه فكر مى،يل حالت جدى داردياسرا

كنند كه با اشغال دژ  اند، و فكر مى چند شقه تقسيم شده خود فلسطين وجود دارد و آنها به
يل كه از يباشد و كشاندن آن به جبهه حاميان اسرا اساسى دنياى اسالم كه مصر مى

توانست  ديويد شوم شروع شد و يا به انفعال كشاندن نيروهاى ثروتمند عرب كه مى كمپ
ها پشتوانه  ال آنكه امروز آن پول پشتوانه فلسطين باشد و ح،هايى كه در اختيار آنهاست پول

كنند با استخوان الى زخم گذاردن در  باشد و فكر مى حضور نيروهاى بيگانه در منطقه مى
هاى نظامى در اطراف ما و حضور بيشتر نظامى و  له عراق، افغانستان و با تكثير پايگاهامس
وجود آورند  هيطى را بچنان شرا  آن،دار كردن نيروهاى اسالمى در مغرب جهان اسالم لهامس
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اين ظاهر تحليل . خواهند در كنفرانس مادريد بر جامعه بشريت تحميل كنند كه هرچه مى
   .شان را هم مقدارى افزايش داده باشد آنهاست كه شايد روحيه
چنان ذليل كردند كه  آنجا رساندند كه ابرقدرت ديگر دنيا را آن  از طرفى كار را به

 و در آنجا آويو فرستاد خارجه خودشان را به تليل، وزيرياخاطر عمل به شرط اسر هب
يل براى حضور در كنفرانس ي اعالم نمودند و در آنجا شرط اسرااًبرقرارى روابط را رسم

 ولى ، چنين چيزهايى است،كند  مىهايى كه آنها را االن سرمست بازي. صلح محقق گرديد
   .شود اين چيزها ختم نمى ل بهي همه مسااًقطع
طورى كه  ل موجود، مقدارى آنيانداز نزديك ممكن است همين مسا روز از نظر چشمام

ل مهم جهانى كه ياين شكل نيست و مسا  ليكن قانون كه به،آنها در پى آن هستند تحقق يابد
شان از روى مبانى صحيح و فكرى و عقايد  ريشه نيست و كسانى كه حركت اين مقدار بى

   .كنند اين نحو برخورد نمى ل بهيگونه مسا ه با ايناى و فطرى است، آنها ك ريشه
چشم  ما تاريخ را بسيار فراتر از اين افقى كه به. ما فرزندان قرآن، اسالم، كعبه و كربالييم

بينيم و فلسطين در محدوده اين ديدگاه است كه بايد ارزيابى  آيد مى بين مى آدمهاى كوته
اكنون در  لى كه از هميبه مسا. اطراف خودتان نگاه كنيد شما كمى به. شود شود كه مى

هاى  چطور آذربايجان كه پس از هفتاد سال زير ويرانه. باشد نظر داشته باشيد حال وقوع مى
   گرا نيست؟ و ملى  اكنون آذربايجان مسلمان،ماركسيسم زندگى كرده بود

باران تبليغاتى و اتارستان كه حدود چند نسل بمتچطور تركمنستان، تاجيكستان و 
الهى و ضدملى در  ولوژيكى شدند و فرزندان اينها از گهواره تا گور شعارهاى ضديايد

هاى رسمى كشورشان اسمى از اسالم،  شد و يك بار هم در رسانه شان خوانده مى گوش
 توأم با تحقير بوده ،وقت هم برده شد قرآن و مليت آنها به احترام برده نشده، چنانچه هر

 بلكه با نشاط بيشترى ،گونه كه هفتاد سال قبل بودند اند و همان امروز سر برافراشته ،است
 چيزى نيست كه بتوان با كنفرانس صلح ،اين عرق دين و عرق مليت. كنند اظهار وجود مى

بلكه اينها در چنين شرايطى رشد . ديويد و فشار و زندان و امثالهم آنها را از بين برد و كمپ
شوند كه آنها حالت جاويدان در وجود انسان است و از   و وارد حالتى مىكنند پيدا مى

   .كند آورد، و در اطرافش هاله حفاظت درست مى عمل مى هخودش حفاظت ب
شود دل يك ميليارد و دويست  برده مى» المقدس بيت«فلسطين جايى است كه وقتى اسم 
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 را از دل مردم بيرون كشيد؟ شود اين تقدس مگر مى. لرزاند ميليون جمعيت جهان را مى
شود كه از اتيوپى، سودان، شوروى، آلبانى و اطراف  مگر مى. چنين چيزى امكانپذير نيست

اين  چنان به آنها را آن! ها را جمع كنند و به فلسطين اشغالى منتقل نمايند؟ دنياى يهودى
ن فلسطين است و شا سرزمين مقدس بند كنند كه ارتباط آنها مثل ارتباط مردمى كه زادگاه

ها  شان اينجاست؟ آيا رابطه آنها را با رابطه فلسطينى زادگاه اجدادشان و همه مقدسات
  .توان مساوى دانست؟ چنين وضعى قابل تحمل نيست مى
اند هرچند خيلى تالش شده است كه اينها  هايى كه امروز در اطراف دنيا متفرق لسطينىف

هاى   ولى همه اينها شعله،دشان را نيز مسخ كنندشان جدا سازند و وجو را از ريشه اصلى
وظيفه شما . كشند و به فلسطين برخواهند گشت آتشى هستند كه باالخره يك روز زبانه مى

هاى مربوط به نحوه بازگشت اينها را مورد بررسى  حل اين است كه در اين كنفرانس راه
 صلح بيكر موفق بشود يا نشود، اينكه كنفرانس . هاى اساسى را پيدا كنيد قرار دهيد و راه

البته ما بايد سعى نماييم كه اين كنفرانس به توفيقى دست . اى است اين يك مسأله جداگانه
   .نيابد

دانيم كه اين كنفرانس دروغ است و كنفرانس حقيقى صلح نيست و صلح  ما همه مى
اطالع باشد، چون  شود و بعيد است كه كاخ سفيد آمريكا از اين امر بى گونه درست نمى اين

اين كنفرانس، كنفرانس تحميلى، سازش و زورگويى است و هيچ كس با درك خودش 
   .تواند وارد اين كنفرانس بشود نمى

كننده چه نفعى را در برخواهد داشت، و چه چيزى عايد آنها  شركت در آن براى شركت
آن خاكى .  كشور استاين  يل تا همين لحظه، اوج انتقال مهاجرين بهياسرادر خواهد شد؟ 

ها هنوز مدعى  صهيونيست. يل نيستيگويند، در واقع اسرا يل مىي تحت عنوان اسراكه فعالً
همچنين مدعى هستند . كنند سازى در اراضى اشغالى را حفظ مى هستند كه سياست خانه

المقدس نمايندگانى از  شناسند كه تا از بيت المقدس را به رسميت نمى كه هنوز بيت
   .ها در كنفرانس صلح پذيرفته شوند نىفلسطي

عنوان نماينده مردم  ه فلسطين را ب] آزاديبخش[همچنان مدعى هستند كه ما سازمان 
المقدس كه كسى را نپذيرند و از سازمان فلسطين هم   از بيت!خوب. پذيريم فلسطين نمى

انداختن در كنند، پس چه كسى را قبول دارند؟ اين حركت نوعى تفرقه  كسى را قبول نمى
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خواهيد تصميم  خواهيد مذاكره كنيد و با چه كسى مى با چه كسى مى. ميان فلسطينيان است
آويو  قدر فشار دارد كه وزير خارجه شوروى را به تل آن كنفرانسى كه اكنون آن! بگيريد؟

توان از  كشاند براى اينكه شرط رژيم صهيونيستى را محقق كند، آيا در اين شرايط مى مى
آنهايى كه ما برايشان پيغام داديم و نماينده فرستاديم با ! دست آورد؟ هنفرانس چيزى بآن ك

اين خوش است و اميدوارند دستاوردشان اين باشد كه  شان به  دل،آنها صحبت كردند
پذيرد و خاصيت كنفرانس اين خواهد شد كه دنيا بفهمد  يل نمىيدانيم اسرا گويند مى مى
   .باشند ين اعراب هستند كه خواهان صلح مىيل ضد صلح است و اياسرا

 براى چنين دستاوردى اين همه امتياز دادن درست است؟ اگر شما جواب اًآيا واقع
دست نخواهد آمد و من عرض خواهم  ه كه اين دستاوردها باوالً. درستى داريد من هم دارم

خود آن امپرياليسم خبرى و قدرت خبرى كه استكبار جهانى و . داشت كه چرا
يل يگذارند كه دنيا باور كند اين اسرا ها دارند آنها حتى در اين شرايط هم نمى صهيونيست

گويند  تراشند و مى اى مى آنها بهانه. رود و خواهان صلح نيست است كه زيربار صلح نمى
   .نشانند و اين را خواهيم ديد كرسى مى خواستند و همين حرف را به ها صلح نمى كه عرب

وقت شما مقصر خواهيد شد كه در يك جايى  اند و آن ها گرفته  از شما عربصد امتياز
اين افكار . اين اتفاق، در آينده روى خواهد داد. ايد در به نتيجه رسيدن صلح، كوتاه آمده

ها  يلىي مگر طبيعى است؟ تا حاال مگر اسرا،يل وجود دارديعمومى كه در غرب به نفع اسرا
اعراب  را به» م ستروري« مومى درست شده است و انگ فكار عطلب بودهاند كه اين ا صلح
يل حاكم يها كه االن در اسرا دانيد كه همين مگر اين طبيعى است؟ خود شما مى. اند زده

هايى مثل  اينها كسانى هستند كه مسئول فاجعه. هاى دنيا هستند هستند، بدترين تروريست
   .باشند ديرياسين مى

ها را از خانه   با ترور بود كه فلسطينىاينها اصوالً. لل را ترور كردنداينها نماينده سازمان م
اينها وحشت و ارعابى را در فلسطين ايجاد كردند كه . شان بيرون كردند و كاشانه و سرزمين

 اًرويم و بعد شود كه در اين سرزمين بمانند و گفتند امروز مى مردم فكر كردند اكنون نمى
   .گرديم برمى

هاى مظلوم  ها و مسلمان و عرب» طلب صلح«اند  هاى تروريست شده يلىين اسرااكنون همي
همين قدرت تبليغات كه چنين افكارى را در غرب ايجاد كرده، فردا » تروريست«اند  شده
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 ، غربجمعيهاى  كنند و رسانه يك حادثه پرهيجانى را در دنيا ايجاد مى. ستا هم باقي
» ها تروريست«گويند  شود كه مى اش اين مى نتيجهدهند و  يك هفته روى آن مانور مى

توانند انجام دهند، بنابراين  اينها خيلى بيش از اين چيزها را مى. گذارند كار انجام شود نمى
حاال فرض كنيم . نظر من بدست نخواهد آمد حتى همين دستاورد ضعيف و موهوم هم به

آيا . ها نيستند م كه پايبند اين حرفدست آوردند، استكبار جهانى و صهيونيس ههمين را هم ب
كنند؟ گاهى اوقات  كند افكار عمومى مردم آمريكا روى اصول حركت مى كسى فكر مى

هاى ساده خيال كنند  كنند كه آدم ل اخالقى بحث مىيشان چند روزى بر سر مسا در كنگره
 به هيچ اصلى پايبند كنند واال اينها براى دنيا سرگرمى ايجاد مى! اصولى پايبند هستند اينها به
   .نيستند

اند و برخالف  اند و برده كنند و صدها لبنانى را ربوده آنها در لبنان اين همه جنايت مى
برند، و در عوض چند  سر مى هيل بيهاى اسرا اند و در زندان همه مقررات جهانى اسير كرده

شوند   آنها مى،اند اسارت گرفته شده دست آوردن حقوق مظلومين به هنفر غربى كه براى ب
گروگان  يل بهيهاى اسرا گروگان و انگار نه انگار كه چند صد فلسطينى و لبنانى در زندان

   .برند سر مى به
چرا . تان برسيد اهداف  ها به گذارد شما عرب اى است كه نمى گونه قدرت تبليغاتى به

بخوانيد، البته شما امتياز بدهيم، اين همه امتياز دادن براى چيست؟ تاريخ فلسطين را 
من اينها را براى ملت خودمان . ها و مردم عرب تاريخ فلسطين را بايد خوب بدانيد فلسطينى

را » فلسطينه  القضيه«من خودم وقتى مجذوب قضيه فلسطين شدم كه كتاب . گويم مى
ن زمي  بارها و بارها اين كتاب را به،خواندم داند كه اين كتاب را كه مى خدا مى. خواندم

ها در حق  هايى كه صهيونيست گريستم، اين ظلم ها از شدت تأثر مى گذاشتم و مدت مى
  . گرفت داشتند تمام وجودم را فرا مى هاى مظلوم روا مى فلسينى

ها و  صهيونيست(مردم فلسطين است، لكن اينها   از ظلم و جنايت به، پر سراسر اين تاريخ
داند اينها اين روز چه  خدا مى. كنار گذاشتنداند و  همه آن را فراموش كرده) ها غربى

يل مذاكره نكنند و خدا يچيزهايى را از ما گرفتند، هميشه اعراب متحد بودند كه با اسرا
خيلى . ديويد جلو افتادند و اين طلسم را شكستند لعنت كند آنهايى را كه در قضيه كمپ

خواهند بنشينند و با  ا هم مىكار بدى كردند، متأسفانه طورى شده كه كشورهاى انقالبى م
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   .اين جرثومه فساد مذاكره كنند
 او را ،يل مذاكره كنديشنيدند كه يك فلسطينى حاضر است با اسرا اعراب اگر روزى مى

كردند اما امروز طورى شده كه سازمان آزاديبخش فلسطين مايل است كه به  بايكوت مى
هاى   ما اينها را قبول نداريم و بايد آدمگويند ها مى  ولى صهيونيست،پاى ميز مذاكره برود

   !اين چه پيشرفتى است؟. هويتى بيايند بى
اينكه بگويند يك جلسه كنفرانس ! ايم؟ يل دادهيما اكنون چه چيزهايى را تحويل اسرا

يل حرف يعمومى و بعد مذاكرات دو جانبه را مطرح كنند و بگويند هر كشورى كه با اسرا
خدا آيا كشورى به واسطه چانه زدن با  يل مذاكره كند، شما را بهياسرا با خود اً مستقيم،دارد
   يل زمين گرفت؟يتوان از اسرا آيا مى. تواند از آن چيزى بگيرد يل مىياسرا

 را 338 و 242هاى  يكى از دستاوردهاى خيالى كنفرانس صلح آن است كه ما قطعنامه
شود  گويد اين شامل همه اراضى نمى  مى،كند يل تفسير مىياجرا كنيم، در حالى كه اسرا

گيرد، اينكه  المقدس و جوالن را در بر نمى شود و بيت بلكه بخشى از اراضى را شامل مى
   .هدف مبارزه نيست

اين » ها بكنيد فكرى براى فلسطينى«ها دارند و آن اين است كه  البته حرفى را فلسطينى
نس حمايت از انقالب اسالمى مردم گويم كه در كنفرا حرف قابل توجيه است و من هم مى

حال  ايد فكرى به هاى كشورهاى اسالمى آمده فلسطين بررسى بشود و شما كه از پارلمان
   .اين قضيه بكنيد

يد مبارزه كنيم، در كجا و روى چه سرزمينى يگو گويند خيلى خوب، مى ها مى فلسطينى
به زديم و فرار كرديم مان كجاست؟ سنگرمان كجاست؟ وقتى كه ضر مبارزه كنيم؟ خانه

مان بشويم؟  هاى اشغالى دهد؟ از كدام مرزى وارد سرزمين ما پناه مى كجا برويم؟ كى به به
مان را چگونه  هاى شهداي مدرسه بفرستيم؟ خانواده مان را تربيت كنيم و به در كجا فرزندان

ا از كجا هزينه مبارزه رهايمان را معالجه كنيم؟ پول سفر و  اداره كنيم؟ كجا زخمى
   بياوريم؟

هاى  اينها را بايد شما كه از پارلمان. ل اوليه زندگى يك فلسطينى مبارز استياين مسا
شما قانونگذار هستيد و در هر كشورى كه . ايد جواب بدهيد كشورهاى اسالمى جمع شده

توانيد تصميم بگيريد و خرج آنها را بدهيد  شما مى.  بودجه كشور در دست شماست،هستيد
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   .ترين مدارس را ايجاد كنيد شان عالىيآنها بسازيد و براى فرزندان شهداخانه براى و 
اى  عنوان مسئول اجرايى كشور و به اتكاى عقيده همن از طرف جمهورى اسالمى ايران ب

كنم ما   اعالم مى،دانم رهبرى نظام و مجلس ما هم اين حرف مرا قبول دارند كه دارم و مى
   .ها كه مطرح كردم حاضريم شريك باشيم ينىدر همه نيازهاى فلسط

 ولى واقعيت اين است كه ما ،گفتم كه همه اينها را حاضريم بدهيم توانستيم مى اگر مى
. ها را به تنهايى انجام بدهيم چنين قدرتى را نداريم كه همه مخارج فلسطين و همه پشتيبانى

دانيد بمباران كردند،  ان مىاند، ما را هشت سال در شرايطى كه خودت ما را ضعيف كرده
ل يقدر خون از پيكر اين كشور اسالمى گرفتند كه ما االن در مسا محاصره كردند و آن

له ا مساًما فلسطين را قطع. له ماستاداخلى خودمان هم مشكل داريم، اما فلسطين هم مس
امروز ما كه اين حرف . اى را داشتيم دانيم، نه حاال بلكه از قبل هم چنين عقيده خودمان مى

 ما در همين ،شناختيد  نمىهايى كه شما ما را اصالً  بلكه يك وقت،ايم نيست اينجا جمع شده
خاطر  هخورديم تا ب  بيشتر شالق را مى،خاطر فلسطين هدر زمان نظام شاهنشاهى ب، ايران
خاطر ترجمه كتاب  ه ب،من خودم يك شب زمستان از سرشب تا صبح. ل خودمانيمسا

   .شكنجه شدم و پذيرفتم و خوشحال هم بودم» لسطينيه القضيةالف«
له فلسطين را داشتيم و امروز هم اهايمان مس  در همه قطعنامه،ما پيش از پيروزى انقالب

مان تعبيه كرديم كه  ما روز جهانى قدس را با تدبير امام خمينى در تاريخ. همين است
 كه حاضر نيستند آن روز راهپيمايى بينيد هنوز خيلى از كشورهاى شما هستند متأسفانه مى

   .گويند كه مسلمانان در يك روز متحد شوند بكنند و يك روز ديگر را مى
بايد در .  ولى خوب امام جلو افتادند،آمديم اگر شما جلو افتاده بوديد، ما همراه شما مى

فارت ما شايد اولين كشورى بوديم كه در كشورمان براى فلسطين س. اين قضيه راه بياييد
 چيزهايى مهمى نيست و سمبوليك اينها. يليجاى سفارت اسرا ههم ب  آن،درست كرديم

يل يها در خاك اسرا  آماده هستيم تا حد سرباز دادن و همراه فلسطينىاً ولى واقع،است
له هست كه چيزى شبيه اقدر داوطلب در كشور ما براى اين مس جنگيدن شركت بكنيم و آن
هم يك   آن، كار يك كشور نيستاًودمان است، اما اين واقعجنگ تحميلى هشت ساله خ

  . كشورى كه تا مرز رژيم صهيونيستى فاصله دارد
البته فشارهاى  .رسد خاك دشمن نمى مان به يل دستيجوار اسرا ما مثل كشورهاى هم
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اندازه كشورهاى خط مقدم جبهه نيست، بايد منصفانه حرف بزنيم، ما  يل هم عليه ما بهياسرا
ما   جا بگويم كه ديگران به اين را هم همين. آتش است مان يك مقدار از دور به تدس

 ،شد دانم اگر نزديك بوديم چه مى من نمى. دهيد نگويند كه شما دور هستيد و شعار مى
طور باشيم   باز هم همين،يل باشيميولى تصميم ما اين است كه اگر در خط مقدم عليه اسرا

از چيزهايى كه مهم است كه  .شما خواهيم گفت   در كنفرانس بهكه االن هستيم و اين را
. شود شما بايد بدانيد اين است كه آمريكا دارد يك اشتباه استراتژيك را مرتكب مى

ها را  يل را جاويدان بكند و آرمان مسلمانيخيال خودش اسرا آمريكا االن پيشقدم شده كه به
 دنبالش خشم يك ، بشود و اگر هم موفق بشوددانم موفق  ولى بعيد مى،شان بگيرد از دست

   .چهارم جمعيت دنيا را دارد
شان هر  هاى محزون، عصبانى و مظلوم اگر با يك كشورى كينه پيدا كنند و كينه اين دل
افتد، اين چيزى نيست كه يك كشور   اتفاق مىاًلى كه بعديخاطر مسا ه ب،تر بشود روز داغ

شوند؟ اگر كسى  ى است كه اينها دارند مرتكب مىعاقل براى خودش بخرد، چه اشتباه
 اين يك چيز عادى است، اما اگر كسى ،براى انتخابات دو سال ديگر بخواهد كارى بكند

مردم  آمريكاست، اين خيانت به بخواهد براى كشور آمريكا كار بكند، اين خيانت به
  .رحال در آينده با مسلمانان سروكار دارنده آمريكاست كه به

باالخره . هاى ما خوابيده است شان در سرزمين دنياى غرب است كه منافع  خيانت به اين
مردم  مجالس واقعى را تشكيل . شوند شود و مردم آزاد مى ش عوض مىا يك روزه شكل

ها  آن روز ديگر اين دولت. آورند هاى واقعى را سر كار مى مردم، دولت. دهند مى
كنيد كه  حاال امروز بحث مى. يل را اداره بكنيديا اسراشما نفت بدهند كه شم توانند به نمى

ها شما خيلى  يل، با اين دولتييل و نفت براى اسراييل، گاز براى اسرايآب براى اسرا
طورى نيست، يك كشور عاقل، يك  ها را بزنيد، اما هميشه كه اين توانيد اين حرف مى

كنند و   آينده دور را فكر مىگروه استراتژيست واقعى آنهايى هستند كه براى كشورشان
انديشند به منافع درازمدت خودشان بينديشند و گذاشتن  حق و عدالت هم نمى اگر به

كند؟ باشد تا در آينده  يل در كنار مخازن نفت آيا همه چيز را حل مىيژاندارمى مثل اسرا
   .ل را جواب بدهديتاريخ اين مسا
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يم و از كنفرانس شما اميدهاى زيادى را كن شما خيرمقدم عرض مى رحال در آخر بهه به
ها   براى فلسطينىاهاى پشت قطعنامه واقع داريم و اميدواريم قطعنامه كنفرانس شما و بحث

هاى فعلى  برق يك دردى را عالج كند و يك راهى را باز بكند و از اين هياهوها و زرق و
                          .خودتان راه ندهيد  هم هراسى به

        والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
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 601، 600، 596، 593، 397، 133آبادان، 
 516ابتهاج، ابوالحسن، 

 569ابراهیمی، 
 438ابراهیمی، اصغر، 

 549،  42 ابطحی، سیدمحمدعلی،
،  155،271،  54،  41ابوترابی، سیدعلی اکبر،    

274 ،288 
 396ابوسعیدي، 
 426، 420، )عباس آقازمانی(ابوشریف 

  627اپیراد، پی ریدا، 
 539آتاچاریف، 

 132، 131تاق بازرگانی و اصناف، ا
، 176،  173،  171،  170،  169،  168اتریش،  

265 ،329 ،380 ،435 
 322اتکا، 

 378، 265، 141اتیوپی، 
 622اجاق نژاد، سیدعلی اکبر، 

 620اجالس آنکتاد، 
 403اجالس زمین، 

 430اجالس کنفرانس اسالمی، 
 361احسان بخش، صادق، 

 462االحمد الصباح، شیخ جابر، 
 215احمدقاسم، حبیب، 

 622احمدي، 
 56احمدي، وحید، 

 511، 438، 253، 93اختري، محمد حسن، 
 178، 164، 193، )کتاب(آخرین سفر شاه 
 551اخوان المسلمین، 

 519اخوان مرعشی، 
 623اخوان مرعشی، سیدکاظم، 

 588آخوندي، 

 627، 416آخوندي، عباس، 
 194آدرجی، آدباید، 

، 350 ، 347 ،  345،  221آذربایجان شرقی، 
354  ،355  ،356  ،361  ،367  ،386  ،410 ،
520 

 348، 147آذربایجان غربی، 
 443آذرنوش، مرتضی، 
 301، 216آذري قمی، احمد، 

 42اراك، 
 379اراکی، آیت اهللا محمدعلی، 

 41اراکی، شیخ محسن، 
 126اربابی فر، 

 37اربیل، 
ــل،  ، 355، 354، 353، 352، 351، 350اردبی

361 ،362 ،520 ،555 
 24اردکان، 

 231اردل، 
، 469،  468،  400،  398،  391،  11اردن،  

501 ،502 ،609 ،613 
 347ارزروم، 

 630، 153، 15آرژانتین، 
 356ارسباران، 

 265ارسطو، سید مجتبی، 
 264ارشاد، حسین، 

 577ارکی بایف، 
 550آرنگ نایب، هادي، 

، 182، 181، 168، 154، 120 ،64، 12اروپا، 
212  ،245  ،375  ،397  ،450  ،476  ،503 ،
512 ،555 ،608 ،614 ،627 ،627 

 44اروج ، خسرو، 
 389اروگوئه، 
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 443، 441ارومیه، 
 141اروند رود، 
 133اروند کنار، 

 182آزا، سی، 
 257 شمال، –آزاد راه تهران 
 394 ساوه، -آزاد راه تهران

 394آزاد راه قزوین، رشت، 
 394آزاد راه قم، کاشان، 

 157، 154، 17ان، آزادگ
 110ازمیت، 

 365، 60آژانس بین المللی انرژي اتمی، 
 397، 181، 123اي، جواد،  اژه

 395، 391، 373، 329، 204، 182اسپانیا، 
 362، 361، 349آستارا، 

 397آستان شاهزاده عبدالعظیم، 
، 313، 269، 177آســـتان قـــدس رضـــوي،  

372 ،570 
، 264 ،258، 201، 112، 111، 110استانبول، 

623 
 342آستانه، محمود، 

، 403، 379، 294، 292، 141، 126استرالیا،  
408  ،426  ،449  ،540، 568   ،  606  ،617 ،
631 

، 309، 305،  288،  217اسحاق خان، غـالم،     
310 ،311 ،312 ،314 

 372، 154اسحاق مدنی، محمد ، 
 101اسد، جمیل، 
 ، 97، 96، 94، 93، 92، 81،91اسد، حافظ،  

98 ،99 ،100 ،101،102 ،103 ،257 ،587  
 369اسدي، 

ــراییل،  ، 173، 169، 154، 100 ،99، 43اســ
176   ،234،292   ،307   ،315  ،410  ،417 ،
440  ،442  ،454  ،459  ،471    ،377  ،381 ،
385   ،391   ،393   ،398       ،395   ،396 ،

397،400 ،577 ،587 ،588 ،630 
 277اسکاپ، 

 440اسکاتلند، 
 304اسکله البکر، 

 246، 245مارك، اسکنس، 
 229اسالمیان، محمود، 

 201اسلوونی، 
 317، 299، 13آسیاي میانه، 

 235آشتیانی، علی اکبر، 
 126اشکور، 

 187، 186اشکورات، 
 42اصغرزاده، ابراهیم، 

، 614، 410، 380، 276اصغري، سید محمد، 
452 

ــفهان،  ، 224، 217، 127، 123، 24،89اصـــ
228  ،230  ،232  ،234  ،255  ،315  ،333 ،
338  ،366  ،367  ،396  ،398  ،445  ،517 ،
570 

 350اصالندوز، 
 624، 546اصالنی، 

 393، 183افتخارجهرمی، گودرز، 
ــا ،  ، 306، 288، 206، 205 ، 194، 40آفریق

346  ،417  ،439  ،446  ،451  ،458  ،474 ،
489 ،497 ،509 ،510 ،551 

 630، 609، 556آفریقاي جنوبی، 
 420، 289افشار علیرضا، 
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، 142، 141، 135 ،15، 14، 12انـــــستان، افغ
176  ،194  ،195  ،244  ،245  ،251  ،261 ،
288  ،294  ،309  ،312  ،313  ،398  ،416 ،
420  ،430  ،478  ،518  ،569  ،573  ،583 ،
584 ،590 

 549آقا تهرانی، حسن ، 
 513آقاجالل، 

، 111 ، 91،  89،  52 ،   41آقازاده، غالمرضا،   
168  ،194   ، 201  ،217  ،247  ،249  ،267 ،
306  ،322  ،342  ،250  ،270  ،286  ،289 ،
380 ،395 ،416 ،444 ،542 ،550 ،565 

 513، 161آقامحمدي، علی، 
 80، 79اقلید، 

 23اقیانوس اطلس، 
 106آك بولوت، ایلدیریم، 

، 14، )اقتـصادي       هـاي   سازمان همکـاري  (اکو  
559  ،567  ،569  ،570  ،572  ،573  ،574 ،
577 ،578 ،579 ،580 ،582 ،581 ،591 

 378آلبانی، 
، 134، 120، 119، 87، 66، 64، 23آلمــان، 

143  ،173  ،176  ،201  ،202  ،203  ،209 ،
306  ،307  ،367  ،380  ،439  ،450  ،511 ،
517 ،544 ،548 ،565 ،572 

 493ام درمان، 
 577ام یاسر، 

، 563، 340، 329امـــارات متحـــده عربـــی، 
283 ،449 

 621، 404، 247امام جمارانی، سید مهدي، 
 508امامی کاشانی، محمد، 

 266، 180امانی، سعید، 

ــی، رضــا،   ، 220، 209، 57،177، 37امرالله
367 ،365 ،390 ،540 ،627 

، 59 ، 52، 50 ، 23، 15 ، 13، 11آمریکــــا، 
67  ،87  ،97  ،101  ،114  ،127  ،130  ،145 ،

154  ،165  ،168  ،169  ،176  ،204  ،206 ،
212  ،234  ،236  ،244  ،245  ،249  ،252 ،
253  ،254  ،265  ،269  ،278  ،304  ،305 ،
307  ،309  ،322  ،324  ،349  ،365  ،369 ،
377  ،379  ،380  ،391  ،393  ،394  ،395 ،
397  ،398  ،399  ،400  ،404  ،409  ،416 ،
421  ،440  ،441  ،454  ،459  ،486  ،487 ،
488  ،489  ،494  ،514  ،519  ،539  ،543 ،
552  ،565  ،568  ،569  ،577  ،578  ،583 ،
584  ،588   ، 592  ،601  ،614  ،618  ،620 ،
621  ،622  ،623  ،6234  ،625  ،627  ،629 ،
631 

 131آمریکاي جنوبی، 
 178آمریکاي التین، 

 449، 474آمریکاي مرکزي، 
 304امکانیان، بیژن، 

 187، 126، 101امل، 
 567، 444، 389، 364، 330آموزش عالی، 

 514، 405اي،  آموزش فنی و حرفه
 429، 329، 177آموزش و پرورش، 

 304امیر سلیمانی، کمند، 
 462امیرعبداهللا، 

 513، ) سریال(امیرکبیر
 86امینو، جبراییل، 

 540امینی، 
 512امینی، ابراهیم، 
 449امینیان، حسن، 



 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 770  1370                     هاشمی رفسنجانی 

 507انار، 
 516انتشارات علمی، 

 509انتشارات هدایت، 
 36، 10انتفاضه شعبانیه، 

 398انجمن حمایت از بیماران کلیوي، 
 625، اندرسون، هانس 

 471، 469، 444، 330، 251اندونزي، 
  614انروز، دیوید، 

 249، 133انصاري، 
 629، 513، 380، 256، 147انصاري، مجید، 

 629، 628، 149انصاري، محمدعلی، 
 612انصاري، هوشنگ، 

 625انصاریان، شیخ حسین، 
، 574، 114، 110، 105، 104، 103آنکــارا، 

578 
 423، 84، 83آنکتاد، 
، 245، 245، 236،  199،  112،  43ن،  انگلستا

262  ،265  ،360  ،389  ،415  ،421  ،426 ،
440  ،459  ،471  ،486  ،487  ،493  ،543 ،
568 ،629 

 217انواري، محی الدین، 
 360، 356، 355اهر، 

 379، 44، 42اهواز، 
 444، 322، 164اوپک، 

 114، 112اورنا، 
، 110، 106، 103، 91، 89اوزال، تورگوت، 

111   ،112   ،113،114   ،115 ، 143  ،169 ،
399  ،426  ،463  ،572   ، 578  ،583  ،574 ،
577 

 572االوزي، عبدالرحمن ، 
 404اوقاف، 

 590، 573، 550، 444اوکراین، 
 62اوگاتا، ساداکو، 

 470، 469اوگاندا، 
 329اویاکه، 

 180آوینی، سیدمرتضی، 
 43، ) کتاب(آیات شیطانی 

 60آیت اللهی، محمد صادق، 
 77 سید عبدالعلی، اللهی، آیت

، 267، 120، 87، 53، 51، 47، 42ایتالیـــــا، 
306 ،338 ،452 ،469 ،473 ،517 ،565 

 186ایرانشهر، 
 614ایرلند، 

 50ایروانی، 
 513ایروانی، محمدجواد، 

 154ایزدي، نعمت اهللا، 
 393ایل قلخانی، 

 393ایل کلهر، 
 38ایالم، 

 375اینداو، عبدالعزیز ، 
 393ایوان، 
 102صالح الدین، ایوبی، 

 488باب المندب، 
 295بابا، عبدالغفار، 

 147، 144، )کرمانشاه(باختران 
 342، 180، 179بادامچیان، اسداهللا، 

 556بارزانی، مسعود، 
 389بارون دوپتیت، 

 448، 241باریک بین، هادي، 
 32باریکانی، داریوش، 

 299، 254، 250بازار تهران، 
 592بازرگان، مهدي، 
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 32قادر، باستانی، 
 513باشگاه استقالل، 

 588باغانی، علی اصغر، 
 426باقري، محمدرضا، 

 630، 512، 430باکو، 
 475 ، 474بامبا اُمباکه، شیخ احمدو، 

 241بانک رفاه کارگران، 
ــزي،   ــک مرکـ ، 128، 121، 52، 46، 18بانـ

145  ،168  ،205  ،219  ،289  ،291  ،297 ،
399 ،516 

 35بانکوك، 
 388بانکی، محمدتقی، 
 388، 292، 39باهنر، محمدجواد، 
 85باهنر، محمدرضا، 

، 309، 283، 215، 213، 182، 119بحـرین،  
372 ،409 ،454 ،458 ،494 

 287بختیار، تیمور، 
، 283، 269، 264، 262، 259بختیار، شاپور، 

369 ،518 
 403بدربخش، عثمان، 

 398، ) فیلم(بدون دخترم هرگز 
 181، 178برائت از مشرکین، 

 398رادران گیلبرت، ب
 520، 346، 341، 340، 339بردسیر، 

 380البرزي، محمدرضا، 
 625، 516، 403، 156، 149برزیل، 

  370برن، فیلیپ، 
 63بروجرد، 

 63، 35بروجردي، آیت اهللا سید حسین، 
، 217، 169، 168بروجــــردي، عالالــــدین، 

292 ،312 ،415 

 569بروجردي، محمود، 
 338، 233بروجن، 
 379، بریانک

 624بسکی، غالمعلی، 
 420، 315، 289بسیج، 

، 364،  283،  245،  156،  57بشارتی، جلیل،   
425 ،620 

، 340، 259، 181،  40بشارتی، علی محمـد،     
443 

، 493، 492، 490، 491، 487البــشیر، عمــر، 
494 ،480 ،486 ،488 ،489 

 32بشیري، عباس، 
 517بصره، 
 557، 44، 37، 36، 10بغداد، 
 97بقاع، 

 119، 118بگوویچ، علی عزت، 
 622، 470، 389، 246، 245بلژیک، 

 515، 173بلغارستان، 
 247بلوچستان، 

 35بمبئی، 
، 514،  513،  509،  459بن جدید، شـاذلی ،      

542 ،557 
 459، 409بن خلیفه آل ثانی، شیخ حمد، 

 454بن سلمان آل خلیفه، شیخ عیسی، 
بن سلمان بن محمد آل خلیفه، شیخ خلیفـه،         

372  
 618بن علوي، یوسف ، 
 309بن علوي، یوسف، 

 546بن غانم، فرج ، 
 414بن معتصیل، عبدالعالم ، 

 216بندر امام خمینی، 
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 441، 221، 133بندر انزلی، 
 413بندر انزلی، 
 15بندر بوتی، 

 593بندر چویبده، 
 289بندر طاهري، 

، 545، 365، 251، 216، 15بنـــــــدرعباس، 
621 ،628 

 221بندرلنگه، 
 463، 459، 264بنگالدش، 

 126، )ع(بنیاد الهادي 
 298، )ع(بنیاد امام باقر

 279بنیاد انقالب اسالمی ایران، 
 322، 116بنیاد تاریخ انقالب اسالمی، 

 400بنیاد تاریخ، 
، 540، 298، 296، 131، 67بنیــــاد شــــهید، 

542 ،545 
ــضعفان،   ــاد مستـ ، 439، 364، 215، 161بنیـ

596 ،624 ،628 
 416، 57کن انقالب اسالمی، بنیاد مس

 463بنین، 
 315بهار همدان، 

 429بهبهان، 
 539بهرامی ساوجی، 

 567، 155بهرمان، 
 408بهروزي، مریم، 

 135بهشتی، سیدمحمد، 
 596، 126بهمن شیر، 

 630بوئنوس آیرس، 
 329بوتنهاورز، اریش،

 329بورحیمه، 
 340بورکینافاسو، 

 119، 118بوسنی هرزگوین، 
، 394، 252، 169، 67، 43، 36 بوش، جرج،

395 ،454 
ــهر،  ، 266، 207، 202، 164، 120، 23بوشــ

283 
 242بوکا، جی، 

 400بوکان، 
 369بویراحمدي، فریدون، 

 315بویز، فارس، 
 520، 342، 256بیات، اسداهللا، 
 609، 454بیت المقدس، 

 509، )کتاب(بیراهه
 569بیرشک، احمد، 

 390، 35، 269، 262، 97، 12بیروت، 
 583، 169، 100، 97بیکر، جیمز، 

 351، 348بیله سوار، 
 396مهر،  بیمارستان ایران

 122بیمارستان جماران، 
 380بیمارستان سینا، 
 127، 123بیمارستان قلب، 

 202 بیمه هرمس، 
 312ك، .ك.پ

 434پادگان شهید شرع پسند، 
 416پارس جنوبی، 

 347آباد،  پارس
 198، 165پارك پردیسان، 

 135جمشیدیه، پارك 
 340پارلمان انگلستان، 

 472، 381، 35، 215، 204، 136پاریس، 
 478پاشازاده، اهللا شکور، 
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، 141، 135، 131، 116، 89، 15پاکـــستان،  
142  ،154  ،205  ،212  ،217  ،241  ،243 ،
245  ،246  ،247  ،248  ،250  ،251  ،288 ،
294  ،295  ،305  ،309  ،310  ،311  ،312 ،
313  ،314  ،379  ،386، 402  ،420  ،426 ،
468  ،470  ،519  ،549  ،569  ،572  ،573 ،
574 ،576 ،578 ،581 

 41پاالیشگاه کنگان، 
 389پالمیا، گزا ، 

 596، 600پایگاه دریایی اروند، 
، 409، 397، 396، 342پرز دکوئیار، خاویر، 

414 ، ،470 ،471 ،472،511 
، 292، 269،  194پـــرز دکوییـــار، خـــاویر، 

265  ،303  ،306  ،307  ،308  ،312  ،309 ،
314 

 368پرندك، 
 361، 354، 221پرهیزکار، اکبر، 

 42پرورش، اکبر، 
 320، 319پریماکف، 

 622پطروسیان، لئون تر، 
 573پکن، 

 349، 348پل اصالندوز، 
 185پالنتاریوم، 
 256پلوتونیوم، 

 434پناهی، اکبر، 
 434پناهی، سید، 

 434پناهی، مسعود، 
 190پهلوي، شمس، 

 165عبدالرضا، پهلوي، 
 161پهلوي، فاطمه، 

، 259، 185، 179،  178پهلوي، محمدرضـا،    
516 

 546، 266پورمحمدي، عباس، 
ــصطفی،   ــدي، مـ ، 540، 130، 119پورمحمـ

550 ،628 
 280، 276پونک، 

 10پیمان الجزایر، 
 214، 212، 211پینگ، لی، 

 182تابش، علیرضا، 
 341تاج گردون، غالمرضا، 

 43تاچر، مارگارت، 
 520اکستان، ت

 564تاالر وحدت، 
 380، 333، 167، 166تانزانیا، 
 627، 381تایلند، 
 520، 361، 355، 350، 348، 182تبریز، 

 88، 80، 73، 72تخت جمشید، 
 544 ، 489ترابی، حسن، 

 249تراتوره، 
 121تراز فیزیکی، 

 503تراور، ژان 
 221تربت جام، 

 93ترك آبادي، جواد، 
ــر،   ــان، اکب ، 199، 180، 146، 125، 62ترک

300  ،322  ،391  ،486  ،550  ،554  ،621 ،
628 

، 111، 103، 91، 89، 87، 50، 15ترکیــــه،  
112  ،142  ،168  ،169  ،173  ،182  ،201 ،
245  ،252  ،302  ،312  ،314  ،324  ،347 ،
350  ،389  ،390  ،398  ،399  ،400  ،403 ،
409  ،410  ،415  ،426  ،430  ،443  ،452 ،
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463  ،470  ،472  ،497  ،544  ،557  ،559 ،
569   ،57   ،572   ،573   ،574  ،578  ،581 ،
608 ،619 ،622 ،623 ،624 ،625 

 51تروییکا، 
 421تري ویت، 

 544، 144تسخیري، محمدعلی، 
 313تقوي، سید رضا، 

 509زاده میالنی، حسن،  تقی
 275تکریتی، برزان، 

 519، 257تندگویان، مجید، 
 186، 85تنکابن، 

 371تنگ اهللا اکبر شیراز، 
 112، 111تنگه بسفر، 
 488تنگه هرمز، 

، 143، 142، 133، 130، 90،  39،  15تهران،  
153  ،211  ،216  ،217  ،218  ،236  ،242 ،
254  ،256  ،258  ،265  ،266  ،295  ،312 ،
329  ،339  ،341  ،348  ،362  ،367  ،369 ،
380  ،381  ،393  ،397  ،407  ،413  ،429 ،
434  ،439  ،442  ،451  ،452  ،454  ،458 ،
472  ،478  ،478  ،486  ،493  ،501  ،507 ،
513  ،515  ،516  ،543  ،545  ،555  ،559 ،
567  ،568  ،570  ،573  ،601  ،606  ،609 ،
616 ،618 ،620 ،621 ،623 ،624 ،630 

 210تهرانی، شیخ علی، 
 220تورنادو، گارسیا، 

 623توسلی، محمدرضا، 
 519توفیقی، حسن، 

، 369، 266، 153تــوکلی بینــا، ابوالفــضل،    
386 ،448 ،546 

 380توکلی، عبدالعلی، 

 245توالیی، محمدحسن، 
 400تولیت، ابوالفضل، 

 452، 61، 11تونس، 
 36ثقفی تهرانی، 

 61، 44، 36ثقفی، خدیجه، 
، 390، 276، 156، 148، 46جاسبی، عبداهللا، 

567 
 289جاسک، 

 287جامعه اسالمی فرهنگیان، 
 388جامعه اسالمی مهندسین، 

 245، 173، 66، 51 جامعه اقتصادي اروپا،
 86، )س(جامعه الزهرا

، 532، 386جامعـه روحانیــت مبــارز تهــران،  
615  ،128  ،217  ،278  ،317  ،516  ،549 ،
568 ،587 ،629 

 63، )س(جامعه زینب 
، 145،  135جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،      

319 
 380جاویدي، حسین، 

 208جایزه صلح و دوستی، 
 97جبرییل، احمد، 

 488جبل الطارق، 
 97جبل عامل، 

 97جبهه القامئه، 
 97جبهه خلق براي آزادي فلسطین، 

 259جبهه ملی، 
، 541، 509جبهــه نجــات اســالمی الجزایــر، 

542 
 495، 494، 440، 409جده، 
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، 466، 459، 452، 340،  306،  201الجزایر،  
509    ،512    ،517    ،539    ،541    ،542 ،

543،544 ،545 ،558 ،618 
 439جزایري، 

 604، 156وسی، جزیره ابوم
 156جزیره تنب بزرگ، 

 156جزیره تنب کوچک، 
 80جزیره خارك، 

 604، 601جزیره سیري، 
 603، 601، 196جزیره فارور، 

 425جزیره قشم، 
، 186، 174، 45، 40، 39جزیــــره کــــیش، 

259  ،300  ،302  ،324  ،346  ،368  ،442 ،
507  ،519  ،601  ،604  ،606  ،608  ،617 ،
620 ،625 ،631 

 596ینو، جزیره م
 98جعجع، سمیر، 

 255جعفري اصفهانی، علی اصغر، 
 411جعفري، سید یحیی، 

 629جعفري، عزیز، 
 562جاللی، احمد، 

 348جلفا، 
 543، 200جلود، عبدالسالم، 

 204، 161، 135جماران، 
 445جمالی، 

 333جمعه، عمرعلی، 
ــان   ــوري آذربایج ــوروي(جمه  14، 13، )ش

،50   ،133   ،173   ،272   ،273  ،294  ،324 
،369 ، 351  ،354  ،378  ،430  ،446  ،454 ،

478  ،497  ،503   ، 519  ،549  ،549  ،565 ،

569  ،573  ،574  ،577  ،578  ،581  ،590 ،
608 ،609 ،619 ،622 ،630 ،631 

، 378،  324،  )شـوروي (جمهوري ارمنـستان    
544  ،565  ،574  ،577  ،578  ،590  ،608 ،
609 ،619 ،622 

، 573، 13، )شــوروي(جمهــوري ازبکــستان 
574 ،578 ،618 

، 14، 13، )شــوروي(جمهــوري تاجیکــستان 
570 ،574 ،578 ،593 

، 15، 13، )شــوروي(جمهــوري ترکمنــستان 
365  ،445  ،512  ،539  ،570  ،573  ،574 ،
576 ،578 ،581 ،618 

، 570،  13،  )شـوروي (جمهوري قرقیزسـتان    
574 ،577 

ــستان   ــوري قزاق ــوروي(جمه ، 454، 13، )ش
478 ،545 ،570 ،574، 578 

 397جمی، غالمحسین، 
 98جنبش توحید اسالمی، 

 17جنبش عدم تعهد، 
 101جنبالط، ولید، 
، 543، 249، 217، 156، 144جنتی، احمـد،    

546 ،563 ،592 ،624 
 393جنتی، علی، 

 265جهاد اسالمی فلسطین، 
 558، 446جهاد دانشگاهی، 

ــازندگی،  ــاد سـ ، 180، 150، 134، 133جهـ
185  ،206  ،239  ،242  ،263  ،340  ،408 ،
494 ،568 ،616 ،624 

 369جهانبانی، 
 555، 342جهانگیري، اسحاق، 

 379جهرم، 
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 32جوادي، غالمرضا، 
 93جوالن، 

 340جولیوس، میشل ، 
 201جوهر، سید محمد، 

 329جی بلوسا، فرناندو ، 
 479جیبوتی، 

 304جیرانی، فریدون، 
 555جیرفت، 
 622، 621، 606، 121چابهار، 

 480چاد، 
 193، 61سلواکی، چک

 142چلبی، وانشین، 
، 226، 225، 224چهارمحـــال وبختیـــاري،  

228 ،231 ،236 ،237 
 365چیذر، 

ــین،  ، 211، 182، 120،، 24، 23، 15، 12چـ
214   ،228،236   ،252   ،277  ،394  ،395 ،
396 ،414 ،438 ،444 ،486 ،495 ،498 

 510حاج اصغر، 
 266حاج حیدري، ابوالفضل، 

 364، 77حاجی آباد، 
 79، 69حافظ شیرازي، 

 74حایري شیرازي، محی الدین، 
 180حایري، مصطفی، 

 554، 550حبش، جرج، 
، 131، 120، 85، 64، 40، 19حبیبی، حسن،  

144   ،153   ،166،213   ،217  ،221  ،244 ،
254  ،261  ،275  ،301  ،322  ،397  ،409 ،
445 ،448 ،517 ،539 ،60 ،628 ،313 ،435 

 212، 143 ،)رهیده(حبیبی، شفیقه، 
 543، 429حبیبی، شهال، 

، 98، 89، 63، 61، 52، 47، 17، 11حـــــج، 
145  ،153  ،156  ،159  ،163  ،164  ،178 ،
181  ،183  ،204  ،212  ،241  ،247  ،256 ،
301 

 256حجازي، فخرالدین، 
 256حجت، 

 88حجت، مهدي، 
 606، 52حجتی، محمود، 

 256، 221حججی، سید سجاد، 
 141حزب اتحاد اسالمی، 

 141ب اسالمی افغانستان، حز
، 275، 274، 253، 101حــــزب اهللا لبنــــان، 

292 ،551 ،577 ،588 ،611 ،619 
 420حزب اهللا لبنان، 

 10، 8حزب بعث عراق ، 
 200، 180، 135حزب جمهوري اسالمی، 

 204حزب جمهوریخواه، 
 391حزب دموکرات، 

 101حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان، 
 52حزب عمل اسالمی، 

 509، 294، 286 کمونیست شوروي، حزب
 411، 141حزب کنگره هند، 

 391حزب لیکود، 
 420، 398 حزب ملل اسالمی، 

 312حزب وحدت اسالمی، 
 380حسام الدینی، 

 574، 173حسن اف، حسن، 
 حسنی سعدي، حسین، 

 265حسین پور، بهمن، 
 9حسین، عالء ، 

 295حسینی میانجی، سید کاظم، 
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 619حسینی، سیدرضی، 
 221سینی، سیدعبداهللا، ح

 554، 410، 200حسینیه ارشاد، 
 425حسینیه امام خمینی، 

 491، 490حصارحیصا، 
 114، )ع(حضرت ابراهیم 

 212، )س(حضرت رقیه 
 99، 96، 95، 93) س(حضرت زینب 

 266 ، 216، )س(حضرت معصومه 
 297حقی، محمد علی، 
 141حکمتیار، گلبدین، 

 44حکمی، سیدمرتضی، 
 303، 135، 45، 44د عبدالعزیز، حکیم، سی

، 303، 52، 45،  44حکیم، سـید محمـدباقر،      
306 ،144 ،551 ،611 ،612 ،613 

 10حلبچه، 
 59، 38حمادي، سعدون، 

 61الحمدانی، نورالدین، 
 196حمیدي، حبیب اهللا، 
ــوزه علمیــه قــم،    ، 380، 319، 145، 117ح

549 
 568حیدرزاده، رجبعلی، 

 449حیدري، غالمعلی، 
 297ري، ماشاءاهللا، حید

، 291، 256،  123، 89 خـاتمی، سـیدمحمد،  
303  ،342  ،242  ،519  ،544  ،549  ،551 ،
563 

 56خارستانی، احمد، 
 493، 490، 480خارطوم، 

 245خارقانی، سید شمس الدین، 
 221خالقی، 

 ، 47،  45،  43اهللا سـید علـی،      اي، آیـت    خامنه
50  ،62  ،65  ،66  ،67 ، 90  ،91 ، 117  ،119 ،

123، 125  ،127  ،130  ،132  ،135  ،139 ،
142  ،146  ،154  ،156  ،159  ،161  ،168 ،
173  ،179  ،180  ،181  ،182  ،183  ،193 ،
194  ،199  ،203  ،204  ،208  ،210  ،212 ،
214  ،220  ،235  ،236  ،246  ،254  ،264 ،
265  ،267  ،268  ،269  ،275  ،276  ،280 ،
283  ،284  ،285  ،286  ،294  ،295  ،311 ،
313  ،314  ،324  ،325  ،370  ،378  ،379 ،
420  ،435  ،439  ،444  ،445  ،450  ،472 ،
478   ،490   ،495   ،501   ،512  ،519  ،54 ،
542  ،544  ،545  ،549  ،552  ،554  ،557 ،
564  ،565  ،572  ،587  ،590  ،591  ،592 ،
610  ،611  ،612  ،613  ،614  ،619    ،347 ،
352 ،35 ،367 ،369 ،389 ،390 ،341 ،31 ،

35 ،36 ،404 ،409 ،410 ،399 ،417 
 410، 199اي، سید هادي،  خامنه

 588خاموشی، 
 405، 241خانه کارگر، 

 168خاورمیانه، 
، 147،  )ایرنـا (خبرگزاري جمهوري اسـالمی   

252 ،278 ،389 ،397 ،624 
 146خجیر، 

 470 ، 454 ،  438 ، 101خدام ، عبدالحلیم، 
 ،539 

، 269 ،195، 194، 127خرازي، سـیدکمال،    
271  ،292  ،312    ،306  ،381  ،416  ،470 ،
378 ،543،612 

 514خرازي، صادق، 
 410، 393، 379خراسان، 
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 394، 295، 251خرم آباد، 
 251، 153خرم، احمد، 

 627، 600، 596، 143، 126، 44خرمشهر، 
 305خزاعی، محمد، 

 596خسروآباد، 
 372خسروشاهی، سیدهادي، 

 289، 80خط لوله محرم، 
 609الخطیب التسلیمی، عزالدین ، 

 353، 352خلخال، 
،  98، 97، 93، 86، 61، 49، 17خلیج فارس، 

99،103 ،104 ،117 ،145 ،164 ،168 ،207 ،
267  ،270  ،283  ،286  ،302  ،304  ،324 ،
416 ،441 ،452 ،488 

 354زاده، بیوك،  خلیل
 134خمین، 

 ، 36 ، 31 ، 8، 7خمینی، امام سید روح اهللا ، 
44 ،59 ،104 ،117 ،135 ،149 ،154 ،160 ،

161  ،204  ،292  ،317  ،212  ،367  ،379 ،
472  ،487  ،488  ،490  ،491  ،544  ،548 ،
552 ،554 ،569 ،592 ،629 

ــیداحمد،   ــی، س ، 61، 50، 47، 45، 37خمین
63   ،117   ،124   ،132   ،147  ،179  ،183 ،

210  ،222  ،286  ،245  ،264  ،292  ،293 ،
324  ،347  ،379  ،417  ،425  ،541  ،369 ،
389 ،554 ،558 ،559 ،590 

 37خمینی، سیدمصطفی، 
 37خمینی، صدیقه، 
 37خمینی، فریده، 

 371خواجوي کرمانی، 
 307خوانساري، سید محمد باقر، 

، 486، 93خوانــساري، ســید محمــدکاظم،   
570 

 366خوروش، 
، 245، 232، 230، 199، 80، 38خوزســتان، 

272  ،289  ،368  ،403  ،443  ،587  ،587 ،
592 ،593 

 212، خوشنویسان، شیرین
 445خوي، 

 304، 303الخویطر، عبدالعزیز، 
، 35، 10خــویی، آیــت اهللا ســید ابوالقاســم،  

36 ،38 ،39 ،44 ،50 ،512 ،546 
 44خویی، سیدعبدالصاحب، 

 439خیامی، 
 389، 266خیرخواه، کامل، 

 83دادزي، کنت، 
 393، 183دادگاه الهه، 

ــت،   ــژه روحانی ــاه وی ، 397، 347، 182دادگ
399  ،404  ،413، 415  ،420  ،435  ،450 ،
539 

 570، 76، 70داراب، 
، 472، 458، 453، 452، 451، 35داکــــــا،  

474 ،477 ،480 ،486 ،494 
 255، 254دال هیون، کیم، 

 153دامغان، 
 409دانش، 

 569پژوه، محمد تقی،  دانش
 127دانشکده پزشکی اصفهان، 

 260، 259الملل،  دانشکده روابط بین
 307دانشکده محیط زیست، 

 52دانشکده مخابرات، 
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ــالمی،   ــشگاه آزاد اسـ ، 50، 46، 31، 24دانـ
127  ،128  ،147  ،148  ،156  ،232  ،276 ،
390 ،413 ،435 ،438 ،445 ،567 

 279، )ع(دانشگاه امام حسین
 572، )ع(دانشگاه امام صادق
 24دانشگاه امیر کبیر، 

 289دانشگاه اهواز، 
 106دانشگاه بیل کنت، 

، 241، 50مـام خمینـی،   دانشگاه بین المللـی ا  
368 

 195، 134دانشگاه پیام نور، 
 422، 120دانشگاه تربیت مدرس، 

، 302، 262، 143، 117، 60دانشگاه تهـران،   
329 ،367 ،422 ،43 ،442 ،497 ،616 

 617، 611دانشگاه خواجه نصیرطوسی، 
 549دانشگاه دارالعلم، 

 545، 242دانشگاه شاهد، 
، 346، 344، 330دانــشگاه شـــهید بهـــشتی،  

365 ،389 ،415 ،520 
 79دانشگاه شیراز، 

 591، 590، 501دانشگاه صنعتی شریف، 
 299دانشگاه علم و صنعت، 

 514دانشگاه علمی کاربردي، 
 368دانشگاه علوم انتظامی، 

، 188، 187دانــشگاه علــوم دریــایی نوشــهر، 
189 

 419، 418، 417دانشگاه هوایی، 
 304، )فیلم( در آرزوي ازدواج 

 399، ) فیلم(ر انتظار مهتابد
 37دربندیخان، 

 101دروزي، 

 488دریاي احمر، 
 593، 379، 41دزفول، 

 272دژ باکري، 
 79، 77دستغیب، سید عبدالحسین، 

 378دستغیب، سید محمد هاشم، 
 360، 347دشت مغان، 

 283، 266دشتستان، 
 627، 266دعاگو، محسن، 

 541، 513، 410، 106دعایی، سیدمحمود، 
، 86، 49جمهـور،   ویـژه ریـیس   تر بازرسـی  دف

141  ،164  ،193  ،246   ، 257   ، 270  ،289 ،
294   ، 340  ،366  ،439  ،507  ،520  ،567 ،
588 

 415دفتر تبلیغات اسالمی قم، 
 250دفتر مشارکت زنان، 

 295دفتر مطالعات استراتژیک، 
 283، 276دفتر مناطق محروم، 

، 32،  31،  30،  29دفتر نشر معارف انقـالب،      
49 ،394 ،450 ،517 

، 330، 267، 250، 86دفتـرتحکیم وحـدت،   
402 ،503 ،587 

 628، 592دفترتنظیم ونشرآثار امام خمینی، 
 183دفترحقوقی بین المللی، 

دفترمطالعـات سیاسـی و بـین المللـی وزارت     
  43امورخارجه، 

 40دقایقی، اسماعیل، 
 628دلفی، ابوالقاسم، 

 93، 92، 91دمشق، 
 399، دمیرل، سلیمان

 463، 443دمیرل، سلیمان، 
 42دمیکلیس، جیانی، 
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 601، 404دوبی، 
 49، )کتاب(دوران مبارزه 
 118، 116دوما، روالن، 

 215دیالمه، 
 206دیترویت، 

 509دیزین، 
 307، 216دیوان عدالت اداري، 

 391رابین، اسحاق، 
 513راد، ایرج، 

 176رادیو اسراییل، 
 262رادیو آمریکا، 

 592سی، رادیو بی بی 
 217راستی کاشانی، حسین، 

 24رآکتور آب سنگین، 
 187رامسر، 

 394، 364راه آهن بافق، بندرعباس، 
 365راه آهن تجن، مشهد، 
 221رباطی، احمد محمود، 

 445، 251رجایی خراسانی، سعید، 
 292رجایی، محمد علی، 
 264الرحمان، مستفیض، 
 174رحمانی، علی اکبر، 

 520رحمانی، قهرمان، 
 307رحمتی، 

 558رحمتی، محمد، 
ــسن،  ــان، محمدحـ ، 542، 165، 131رحیمیـ

557 
 266رخ صفت، سیداصغر، 

 403، )وزیرخارجه برزیل(رزك 
 76رستاق، 

 627، 572، 57رسولی محالتی، سیدهاشم، 

 361، 216رشت، 
 43رشدي، سلمان، 

 133رشیدیان، 
 569رضایی، عنایت اهللا، 

، 241 ،217، 205، 168، 46رضایی، محسن، 
275  ،279  ،288  ،429  ،452  ،492  ،494 ،
510 ،520 ،556 ،565 ،596 ،608 ،620 

 618، 247، 98، 46رضایی، محمدحسین، 
 266رضوانی، غالمرضا، 

، 241،  220،  134،  40رضوي، سید منصور،    
251  ،278  ،395  ،403  ،421  ،439  ،515 ،
518 

، 266، 253، 218، 164، 161، 61رفسنجان، 
322  ،325  ،339  ،340  ،356  ،405  ،413 ،
507 ،508 ،520 ،546 

 263رفیق دوست، سعید، 
، 439، 364، 215رفیــق دوســـت، محـــسن،  

596 ،624 ، 628 
 627رمضانی، احمد، 

 385رنتیسی، عبدالعزیز ، 
 126رهبري، 

 510رهبري، محمد مهدي، 
 154الرواسی، محمد عبدالعزیز، 

 242روایت عشق، 
 181روایت فتح، 

 265مضان، روحانی نیا، ر
ــسن،   ــانی، حـ ، 101، 93، 91، 40، 36روحـ

104  ،109  ،156  ،199  ،236  ،262  ،299 ،
304  ،324  ،365  ،398  ،409  ،441  ،478 ،
452   ، 508  ،515  ،556  ،558    ،565  ،588 ،
629 ،630 ،631 
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 378، 347، 324رود ارس، 
 355رود اهر، 
 441، 256، 165رودبار، 
 510، 187، 186، 126رودسر، 
 79 رودکُر،

 410، 253روزنامه ابرار، 
 410، 253، 106، 59روزنامه اطالعات، 

، 253، 59، 26روزنامـه جمهــوري اســالمی،  
322 ،410 

 410روزنامه جهان اسالم، 
 569، 415، 369روزنامه خراسان، 
 410، 301، 253روزنامه رسالت، 

 410، 133روزنامه سالم، 
 405، 306روزنامه کار و کارگر، 

 470، 410، 123، 43ن، روزنامه کیها
 472، 136روزنامه لوموند، 

 472روزنامه لیبراسیون، 
 397روزنامه نیویورك تایمز، 

 350روستاي ساري جالو، 
، 349، 330، 319، 141، 23، 15، 14روسیه، 

360  ،509  ،540  ،574  ،577  ،578  ،583 ،
590 

، 194، 54،156، 48روغنی زنجانی، مسعود،   
342  ،390  ،405  ،411  ،416   ، 421   ، 448 ،
452 

 253، 173، 151، 149رومانی، 
 494، 478ریاض، 

 498، 211ریاضی، شکراهللا، 
 403ریودوژانیرو، 
 325رییس زاده، 

 515رییسی، سید ابراهیم، 

 229رییسی، محمد، 
 394زائوزیانگ، 

 199، 134، 54، 52زابل، 
 329زانوسی، آدو، 

 302، 221زاهدان، 
 545، 251زایري، غالمعباس، 

 314، 233، 232زاینده رود، 
 439زرگر، سید احمد، 

 629، 513، 147زرند، 
 142، 135زکی، اکرم، 

 370، 294، 141زالندنو، 
 545زمانیان، 

ــان،  ، 520، 448، 315، 210، 128، 14زنجــ
541 

 37زندان ابوغُریب، 
 405زندي فر، 

 333زنگبار، 
 409، 42زنگنه، صباح، 

 502، 298، 62زواره اي، سیدرضا، 
 61زواوي، بالل صالح، 

 369زورآباد کرج، 
 515، 446، 128زورق، محمدحسن، 

 479، 478، 380زیادباره، محمد، 
 627زیدان البرعمی، 

 77زیراب، 
 556، 340زیمبابوه، 

، 254، 230، 220، 151، 149، 13، 12ژاپن، 
291 ،304 ،329 ،396 ،444 ،516 ،577 

 235، 26ژاندارمري، 
 393، 303، 275، 205، 200ژنو، 

 208ژیسکاردستن، والري، 
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 166ساپی، آدام، 
  421ساترلند، توماس، 
 306ساداتیان، جمال، 

 471، 98، 61سازمان آزادیبخش فلسطین، 
 42سازمان الفتح، 

 251، 134سازمان امور اداري و استخدامی، 
 37سازمان انرژي اتمی عراق، 

، 215،  209،  177،  57سازمان انرژي اتمـی،     
220 ،365 ،390 ،449 ،540 ،568 ،627 

، 247، 241ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، 
621 

 180سازمان بازرسی کل کشور، 
، 342، 333، 48ســازمان برنامــه و بودجــه،   

390 ،416 ،514 ،516 
 221سازمان بهزیستی، 

ــاعی،    ــأمین اجتم ــازمان ت ، 221، 131، 27س
223 ،241 ،448 ،557 ،558 ،564 

، 543، 402،  156می،  سازمان تبلیغـات اسـال    
548 

 391، 207، 26سازمان تربیت بدنی، 
 220سازمان تعزیرات حکومتی، 

 174سازمان ثبت احوال، 
 630، 279سازمان جهاد اسالمی فلسطین ، 

 618، 404، 46سازمان حج و زیارت، 
، 157، 54سازمان حفاظت از محیط زیست،      

165 
 385سازمان حماس، 

 400سازمان سیا، 
، 25وسیماي جمهوري اسالمی، سازمان صدا

64  ،70  ،229  ،379  ،393  ،627  ،400  ،45 ،
613 

 116، 87، 56سازمان صنایع دفاع، 
 203، 180سازمان عمران سیستان، 

 462سازمان کشورهاي غیر متعهد، 
، 258، 167، 166سازمان کنفرانس اسالمی،    

264  ،393  ،375  ،409  ،429  ،440  ،441 ،
462 ،469 ،472 

 420دین انقالب اسالمی، سازمان مجاه
، 45،  40،  ) منـافقین (سازمان مجاهدین خلـق   

279،469 ،472 ،473 ،511 ،512 ،558 
، 66، 62، 17، 13، 11ســازمان ملــل متحــد، 

100  ،179  ،194  ،195  ،205  ،252  ،265 ،
265  ،269  ،275  ،292  ،303  ،307  ،312 ،
309  ،321  ،342  ،381  ،397  ،403  ،414 ،
416 ،430 ،470 ،514 ،612 ،622 

 88سازمان میراث فرهنگی، 
 54سازمان نظام پزشکی، 

 17، 14هاي اقتصادي اکو،  سازمان همکاري
 462سازمان وحدت آفریقا، 

 24ساغند، 
 43ساالري، مریم، 

 24سانتریفیوژ، 
 407، 405، 265، 49ساواك، 

 220سایتو، 
 545سبحانی نیا، حسین، 

 90سبزه میدان، 
 588، 159سبزوار، 

 557، 41، 40ر عراق، سپاه بد
، 241، 217، 205، 195، 168سپاه پاسداران، 

254   ،266   ،275   ،279،289  ،303  ،314 ،
315 ،316 ،324 ،325 ،429، 

 379، 370، 325، 317سپاه قدس، 
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 265سپیدان، 
 622، 438، 288، 271، 40ستاد آزادگان، 

 625ستاد امداد آیت اهللا گلپایگانی، 
 414جر، ستاد برگزاري مراسم دهه ف
 540ستاد برگزاري نماز جمعه، 
 415، 365، 196ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

ــصور،   ــتاري، منـ ، 408، 220، 174، 144سـ
448 ،628 

 100سخاهی، 
 112سد آتاتورك، 

 365سد اترك، 
 297سد پانزده خرداد، 

 350، 348سد خدا آفرین، 
 79سد درود زن، 

 297سد دز، 
 350سد قز قلعه سی، 

 421، 403، سد کارون
 253،269، 236، 122، 121سد لتیان، 

 349، 348سد میل مغان، 
 297سراب، 
 342سربند، 

 518سرحدي، ضیاء، 
 14سرخس، 
 342سردشت، 
 56سروستان، 

 127سریال آیینه، 
 396، 394سعدآباد، 

ــعدآباد،  ، 558، 516، 430، 407، 405ســـــ
572 ،609 

 79سعدي شیرازي، 
 168، 163سعود الفیصل، 

ــعید ــد،   يس ــا، محم ، 216، 180، 83، 40کی
241 ،298 ،364 ،394 ،515 ،619 

 22سکوهاي دریایی، 
 601سکوي نصر، 
 570سلطان حسن، 

 309سلطان قابوس، 
 251سلماس، 

 392، 391سلیمانی، علیرضا، 
 37سلیمانیه، 

 539، 364سمنان، 
 56سمیرم، 

 305سنایی، مهدي، 
، 441،  435،  393،  375،  340،  242سنگال،  

444  ،445  ،450  ،451  ،452  ،453  ،458 ،
462 ،471 ،473 ،474 ،477 ،495 

 507سهرابی، 
 52، 47سهرابی، محمد، 

 625، 184، 183سوئد، 
، 443، 425، 378، 126، 123، 61ســـودان،  

454  ،480  ،486  ،487  ،488  ،489  ،481 ،
482  ،483  ،485  ،489  ،492  ،493  ،494 ،
495  ،498  ،501  ،512  ،513  ،543  ،544 ،
604 

 145سوري، محمد، 
، 97،  93،  92،  91،  90،  87،  57،  11سوریه،  

98   ،100   ،103   ،126   ،193  ،234  ،253 ،
257  ،267  ،309  ،340  ،385  ،391  ،398 ،
400  ،416  ،438  ،454  ،501  ،502  ،511 ،
539 ،545 ،556 ،557 ،587 ،620 ،628 

 102سوق الحمیدیه، 
 330سوکارنو، احمد، 
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 410سوالنکی، 
 487، 479، 478، 380سومالی، 

 471، 469، 330سوهارتو، محمد، 
، 244، 201، 176، 145، 53، 50ســــوییس، 

270   ،283   ،380   ،381  ،515  ،518،614 ،
627 

 60سی، عمر، 
 141سیاف، عبدالرسول، 

 545سیدزاده، 
 463، 86سیرالئون، 
 397سیرجان، 

 606، 545، 52، 38سیستان و بلوچستان، 
 261سیستان، 

 52، 47ضا، سیف اللهی، ر
 544، 153شالچیان، عباس، 

 513، ) سریال(شاه شکار
 619، 539، 510، 364شاهرود، 

 394شبکه تلویزیونی سی ان ان 
 297الشتر، 

 365شجاعی فرد، محمد حسن، 
 219شجاعی، زهرا، 
 539، 101، 93الشرع، فاروق، 

 400شرعی، 
شـــرکت تعــــاونی صــــادرکنندگان پــــسته  

 365، 218رفسنجان، 
 567شرکت دریاپاي، 

 202شرکت شیمی کشاورز، 
 588شرکت کروپ آلمان، 

 347شرکت کشت و صنعت مغان، 
ــرو،   ــرکت مت ، 186، 154، 131، 125، 39ش

438 ،403 ،495 

 145شرکت ملی نفتکش، 
 145شرکت نفتیران، 

 440، 415شرکت هواپیمایی پان امریکن، 
،  256، 443، 199شــرکت هواپیمــایی همــا،  

619 
 182اهللا سیدکاظم،  داري، آیتشریعتم

 581، 578، 573، 572، 468شریف ، نواز، 
 342شریف زاده، قادر، 

 577، 576، 574، 573شریف، نواز، 
 98شعبان، شیخ سعید، 

 619، 443، 256، 199شفتی، حسن، 
 619شفیعی، محمدرضا، 

 266شفیق، حبیب اهللا، 
 279شقاقی، فتحی، 

 43شکرانی، محمد، 
 470 شکرخواه، یونس،

 440، 193، 190، 164شمخانی، علی، 
 288شمس اردکانی، علی، 

 182شمیران، 
 340شهابی، حکمت، 

 588شهر جلیله اسراییل، 
 477، 474، 473شهر طوبی، 

 338شهر عالمه مجلسی، 
 577شهر کوتریه الیسا، 

 577شهرالشرقیه، 
 26شهربانی، 

 153شهرداري تهران، 
 37شهرستانی، حسین ابراهیم، 

 577 جبشیت، شهرك
 405شهرك صنعتی کاوه، 

 232، 229، 228، 224شهرکُرد، 
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 134شهرکی، 
 545شهرکی، غالمعلی، 

 221شهریار، 
 545شهریاري، 

ــصاد،   ــوراي اقتـ ، 134، 126، 57،64، 40شـ
147  ،173  ،194  ،212  ،221  ،249  ،266 ،
276  ،288  ،297  ،305  ،315  ،329  ،342 ،
371  ،380  ،390  ،402  ،411  ،502  ،513، 
520 ،555 ،565 ،592 ،619 ،627 

ــل،     ــازمان مل ــت س ــوراي امنی ، 508، 498ش
511 ،543 

، 260،  183،  178،  42شوراي عـالی اداري،     
278  ،333  ،366  ،385  ،404  ،425  ،448 ،
515 ،518 ،519 ،557 ،629 

، 62،  45،  35،  11شوراي عالی امنیت ملی ،      
93   ،145   ،156   ،166   ،179  ،199  ،202 ،

203  ،210  ،216، 219  ،236  ،254  ،271 ،
276  ،286  ،299  ،313  ،324  ،340  ،342 ،
365  ،367  ،368  ،369  ،378  ،389  ،398 ،
409   ،416   ،417   ،430  ،443،472  ،497 ،
498   ،508   ،510   ،515   ،518  ،54  ،551 ،
556 ،562 ،588 ،604 ،609 ،618 ،624 

ــی ،   ــالب فرهنگ ــالی انق ــوراي ع  ،52 ،44ش
127، 152   ،179   ،182   ،210  ،224، 244، 
245، 250  ،264  ،267  ،289  ،303  ،307 ،
324، 330  ، 365  ،378  ،379  ،382  ،403 ،
416   ،422، 446، 450، 510   ،515   ،542 ،
546 ،617 

 250، 219شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، 
، )س(شوراي مرکزي جامعه حضرت زینـب     

408 

ــارز،    ــه روحانیــت مب شــوراي مرکــزي جامع
413 ،439 ،515 

 347، 143ا وسیما، شوراي نظارت برصد
، 245، 244، 199، 143شـــوراي نگهبــــان،  

246  ،249  ،252  ،254  ،255  ،256  ،264 ،
294  ،313  ،322  ،325  ،347  ،441  ،541 ،
542   ،545   ،563   ،564   ،587  ،592  ،60 ،
621 ،624 ،628 ،630 

، 309، 164شوراي همکاري خلـیج فـارس،       
342 

، 154، 132، 62، 59، 15، 12، 11شـوروي،  
168  ،169  ،173  ،193  ،210  ،220  ،229 ،
245  ،250  ،252  ،272  ،275  ،276  ،277 ،
278  ،280  ،283  ،286  ،287  ،292  ،294 ،
296  ،299  ،301  ،302  ،317  ،319  ،320 ،
324  ،341  ،349  ،350  ،351  ،362  ،369 ،
370  ،373  ،378  ،379  ،394  ،395  ،405 ،
414  ،426  ،430  ،435  ،438  ،443  ،444 ،
445  ،448  ،452  ،463  ،490  ،498  ،503 ،
508  ،509  ،512  ،517  ،518  ،539  ،543 ،
544  ،545  ،545  ،549  ،569  ،570  ،618 ،
619 ،625 

 206، 197شوشتري، اسماعیل، 
 178شوکراس، ویلیام، 

، 242، 216، 177، 133، 126شیبانی، عباس، 
301 

 208، 42شیخ االسالم، حسین، 
 563شیخ زاید، 

 475، 474شیخ صالح امباکه، 
 545 عطار، علیرضا، شیخ

 380شیخانی، عباس، 
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، 83، 79، 77، 75، 74، 67، 63، 56شــیراز،  
515 ،609 

 570، 319، 177شیرازي، سید عبداهللا، 
 269شیرازي، سید عبداهللا، 
 512، 267شیرازي، سید محمد، 

 307شیلنیگ، شوارتز، 
 628شیلی، 

 400صادقی، 
 426، 253، 89، 37صادقی، حسین، 
 590، 501بر، صالحی، علی اک
 159صانعی، حسن، 

، 38، 37، 36، 12، 10، 9، 8صــدام حــسین، 
39  ،45  ،50  ،61  ،67  ،79  ،97  ،104  ،120 ،

135  ،245  ،275  ،539  ،551  ،569  ،612 ،
629 

 301صدر، شهاب الدین، 
 200صدر، موسی، 

 394صدوقی، محمد علی، 
 340صدیقی، کلیم، 

 349صربستان، 
 245صفاري، مرتضی، 

 380دي، صفري، مه
 627صفریان، 

 624، اکبر، 546صفریان، اکبر، 
، 315، 155، 121، 90صفریان، ماه بـی بـی،      

325 ،567 ،613 
 111صالح الدین، 
 416صلیب سرخ، 

 42صنایع سنگین، 
 408ر، .م.صنایع ش

، 62، 61صـندوق قـرض الحـسنه رفـسنجان،     
90 

 463 ، 459ضیاء، خالده، 
 299طائب، عباس، 

 38طارق عزیز، 
 394رمی، محمدحسین، طا

 629، 624، 556، 38طالبانی، جالل، 
 186، 85طاهایی، علی اکبر، 

، 386،  243طاهري خرم آبادي، سیدحـسن،      
549 

 389طاهري، 
 334طاهري، سید جالل الدین، 

 546طباطبایی، 
 415، 346طباطبایی، سید محمود، 

 44طباطبایی، سیدعباس، 
 368، 44طباطبایی، سیدهادي، 

 411 طبیبیان،
 304طرح اوج، 

 298طرح کاداستر، 
 101طفیلی، صبحی، 

 557، )مهندس(ظریف، 
 414ظریف، محمدجواد، 

، 121، 54، 52، 40عــادلی، محمــد حــسین،  
127  ،128  ،156  ،159  ،196  ،201  ،205 ،
277  ،288  ،297  ،301  ،446  ،517  ،556 ،
562 ،577 ،618 ،399 ،444 

 182العام، احمدعبدالعزیز، 
 501، 408، 253، 125جید، عباسپور، م

 501، 216عباسی فرد، محمدرضا، 
 452عباسی، 

 545عباسی، عباس، 
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 559عبایی، محمد، 
، 463،  462،  452،  242عبدودیوف، محمد،   

479 ،480 
 513عبدي، اکبر، 

 473عبدي، حسین، 
 550عثمان، یحیی، 

 479عدید، 
، 36، 35، 16، 13، 12، 11، 10، 8عـــــراق، 

37 ،38 ،40 ،41 ،42 ،45 ،46 ،49 ،51 ،66 ،
67  ،86  ،87  ،93  ،99  ،101  ،102  ،106 ،

117  ،119  ،120  ،135  ،141  ،143  ،144 ،
145  ،146  ،149  ،164  ،166  ،168  ،168 ،
173  ،179  ،195  ،205  ،212  ،229  ،236 ،
245  ،245  ،246  ،252  ،257  ،260  ،289 ،
303  ،306  ،306  ،307  ،324  ،342  ،350 ،
369  ،373  ،377  ،393  ،398  ،408  ،443 ،
449  ،462  ،470  ،471  ،472   ، 478  ،487 ،
495  ،496  ،497  ،508  ،511  ،512  ،515 ،
517   ،519   ،539   ،54   ،543  ،551  ،552 ،
556  ،562  ،564  ،572  ،588  ،591  ،612 ،
627 ،628 ،629 

، 64، 49، 46، 54، 45، 11عربستان سعودي، 
102  ،162  ،163  ،168  ،135  ،164  ،166 ،
179  ،181  ،200  ،217  ،220  ،234  ،256 ،
283  ،303  ،312  ،386  ،393  ،403  ،409 ،
420  ،425  ،440  ،444  ،458  ،462  ،471 ،
472  ،478  ،495  ،496  ،513  ،539  ،542 ،
549 ،554 ،565 ،572 ،611 ،612 

 478، 471، 470 ، 468 ،252عرفات، یاسر، 
 334عرفانیان، محمد حسن، 

 540عروج، 

 367عزورالطلحی، جابراهللا، 
 246 سرتاج، عزیز،

 38عزیز، طارق، 
 346عزیز، فریدون، 
 241عزیزي، احمد، 

 266عسگراوالدي، حبیب اهللا، 
 251العطاس، علی، 

 265علوي تبار، علیرضا، 
 126علوي، 

 14علی اُف، حیدر، 
 541علی حسینی، محمدتقی، 

 312، 243علیخانی، شیخ قدرت، 
 126علیزاده، 
ــان،  ، 618، 463، 414، 309، 283، 154عمـ

627 
 251عنایت، علی، 

 545عوض زاده، علی، 
 98عون، میشل، 

 166الغابد، حامد، 
 430غالی، پطرس پاشا، 

 430غالی، پطروس، 
 389، 306، 242، 70، 41غرضی، محمد، 
 569غزالی، حسین، 
 126غفاري، هادي، 

، 391،  388،  210،  206غفوري فرد، حسن،    
543 

 32پور، مجتبی،  غفوري
 306غنا، 

 345سیدعلی، غیوري، 
 439، 305، 302، 87، 79، 67، 56فارس، 

 230فارسان، 
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 360، 356فارسی نیا، 
 379فارغ، سید مصطفی، 

 195فارلین، مک، 
 346فارور، 

 622فاضل لنکرانی، آیت اهللا محمد 
 342فاضل هرندي، محی الدین، 

 373، 124، 123، 122، 62فاضل، ایرج، 
 562فخریه کاشان، اصغر، 

ــسه،  ، 179، 118، 117، 116، 87 ،85فرانــــ
194  ،200  ،201  ،202  ،206  ،208  ،210 ،
215  ،216  ،219  ،235  ،236  ،244  ،246 ،
262  ،265  ،342  ،367  ،368  ،381  ،381 ،
440  ،450  ،451  ،458  ،459  ،469  ،473 ،
474 ،486 ،518 ،543 ،550 ،554 ،568 

 517فرحبخش، عباس، 
 373فرناندز اوردنیز، فرانسیسکو ، 

 322، )کتاب(نهج البالغه فرهنگ 
 62فرهنگستان علوم پزشکی، 

 362فرهنگسراي نیاوران، 
 380فروتن، 

 339، 334فرودگاه اصفهان، 
 376فرودگاه امام خمینی، 

ــاه مهرآبـــاد،   ، 177، 168، 114، 91فرودگـ
183  ،200  ،224  ،253  ،304  ،333  ،347 ،
394  ،396  ،403  ،495  ،572  ،573  ،581 ،
593 ،606 

، 242،  201،  181،  174مرضـا،   فروزش، غال 
263 ،340 ،408 ،486 ،494 ،616 ،624 

 564فروزنده، 
 56فضایلی، عطااهللا، 

 551، 178، 101فضل اهللا، سیدمحمدحسین، 

 217فقیه ایمانی، سید جالل الدین، 
 439فقیهی، 

 51فل بر، رنه، 
 126فالح، 

، 168، 156،  147،  123،  37فالحیان، علـی،    
180  ،199  ،246  ،258  ،258  ،261  ،269 ،
270  ،288  ،369  ،389  ،398 ، 443 ، 473 

،452 ،550 ، 518 ،554 ،608 
ــسطین،  ، 103، 98، 97، 97، 61، 42، 41فلــ

131  ،245  ،252  ،253  ،255  ،257  ،264 ،
265  ،267  ،279  ،286  ،303  ،306  ،324 ،
375  ،377  ،378  ،379  ،385  ،391  ،398 ،
400 ،442 ،459 ،470 ،478 ،488 ،550 
 127فی، محمدتقی، فلس

 473فلوکنی، پاتریسیا، 
 449، 329فنالند، 

 99، 95فهري، سیداحمد، 
 389فوب، 

 76فورگ، 
 409، 320، 319فوالد مبارکه، 

 619فومن، 
 564، 199، 177فیروزآبادي، سیدحسن، 

 333قاسم زاده، فریدون، 
 266قاسمی، خدانظر، 

 364قاضی، مهدي، 
 143قانون اصالحات ارضی، 

 578، 573، 572مالی، قبرس ش
 623، 619، 608، 559، 452قبرس، 
 301، )دکتر(قدس 

 426قدیري ابیانه، محمد حسن، 
 200قذافی، فتحیه، 
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 269 ، 211، 200،207قذافی، معمر، 
 379قرائتی، محسن، 

 275، )ص(قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
 130قربانی فر، منوچهر، 

 266قربانی، زین العابدین، 
 630، 565، قره باغ

 134قریشی، 
 448، 314، 312، 241، 14قزوین، 

 78، 76قشقایی، 
 288، 183، 174، 146، 134قشم، 

 97قصر القاعه، 
 102، 100، 93قصرشیرین، 

ــر،  ، 459، 416، 409، 314، 309، 283قطـــ
513 

 100، )238( قطعنامه 
ــه  ، 391، 10،11،391،425، )598(قطعنامــــ

470  ،269  ،264  ،306  ،307  ،409  ،414 ،
497 ،501 ،511 ،515 ،168 

 478، 13قفقاز، 
 360قلعه بابک خرمدین، 

 131، 56قلعه مرغی، 
، 319، 301، 266،  216،  156،  145،  39قم،  
322  ،364  ،390  ،399  ،453  ،510  ،512 ،
519  ،549  ،557  ،569  ،587  ،590  ،591 ،
592 ،621 

 110قوجاایلی، 
 106قونیه، 

ــضاییه،   ــوه قـ ، 196، 126، 306، 153، 43قـ
206 ،347 ،375 

 578قیم اوف، 
 572القین، عبدالبار، 

 275ب، .گ.کا
 238، 227کائولن، 

 141کابل، 
 215، 201، 176، 173، 168کاخ سـعدآباد،   

،287،309 ،313 ،314 
 166کاخ مرمر، 

 204کارتر، جیمی، 
 265، 262کارتنی، مک، 

 414کارخانه آلومینیوم بندرعباس، 
 407رس، کارخانه آلومینیوم پا

 439کارخانه ایران ناسیونال، 
 405کارخانه الستیک سازي پارس، 

 625کارلوس، آلبرتو، 
ــراج الــدین،    ــازرونی، س ، 556، 546، 83ک

621 ،300 ،334 ،216 ،301 
 330کاسترو، دیاز ، 
 429،556، 330، 15کاسترو، فیدل، 

  329کاسکی، ایروساري، 
 445، 121کاشان، 

 161کاشانک، 
 32، مهوش، زاده کاشانی

 149کاظم پوراردبیلی، حسین، 
 9الکاظم، 

 32پور، محمد،  کاظم
 631، 517، 360، 230، 154کانادا، 

 488کانال سوئز، 
 272، 270هاي فرهنگی تربیتی،  کانون

 375کبه، مختار، 
 555، 399کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی ، 

 446کتابخانه ملی، 
 588کتابفروش، 



 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 790  1370                     هاشمی رفسنجانی 

 114، 89کچه چیلر، 
 35راچی، ک

 391، 385کرانه باختري، 
، 211،  91،  90،  56کرباسچی، غالمحـسین،    

236  ،250  ،312  ،131  ،198  ،258  ،266 ،
393 ،515 ،555 

 621کرباسیان، مهدي، 
 56کربال، 
 37کربال، 

، 433، 432، 434، 430، 407، 370کـــرج،  
435 ،546 ،621 

 629، 624، 573، 556، 38کردستان عراق، 
 400، 254 ،147کردستان، 
 562، 556، 106، 44کرکوك، 

، 297، 266، 126، 90، 85، 62، 43کرمـان،  
307  ،340  ،346  ،346  ،371  ،372  ،397 ،
411 ،568 

 147، 144، 56، 38کرمانشاه، 
، 217، 119، 119، 86، 64کــــره جنــــوبی، 

249 ،502 ،577 
، 254، 199، 177، 16، 15کــــره شــــمالی، 

255  ،258  ،262  ،300  ،322  ،365  ،408 ،
501 ،562 ،620 ،681 

 201کرواسی، 
، 153، 152، 402،139، 64کروبی، مهـدي،   

204،377   ،421   ،555   ،573  ،415  ،541 ،
542 

 62کریمی راد، جمال، 
 361،348، 351کشت و صنعت مغان، 

 623کشتی کاپ مالیس، 
 429کشکوئیه رفسنجان، 

 573، 488، 217، 135کشمیر، 
 380کشمیري، محمد جواد، 

 185ت، کالردش
 557، 222، 180کالنتري، عیسی، 
 87کالنتري، مختار، 

 627، 546، 414کالهدوز، 
 620کلمبیا، 
 360، 356کلیبر، 

 391کلینتون، بیل، 
، 405، 241، 221، 134کمــــالی، حــــسین، 

514 ،564 ،622 
 302کمونیسم، 

 614، 592کمیته امداد امام خمینی، 
 515کمیته توسعه صادرات، 

 545انتفاضه فلسطین، کمیته حمایت از 
 208کمیته وحدت ملی هندوستان، 

 87، 47، 46، 26هاي انقالب اسالمی،  کمیته
 63، 62کمیساریاي عالی پناهندگان، 

 194کمیسیون اقتصادي آفریقا، 
 587کمیسیون برنامه و بودجه، 

 17کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، 
 365کمیسیون عفو زندانیان، 
 390کمیسیون نفت مجلس، 

 249کنته، 
، 458،  445،  420کنفرانس اسالمی سنگال،    

459 
 570) ع(کنفرانس امام رضا 
 422، 421، 420، 411کنفرانس آنکتاد، 

ــین المللــی فلــسطین،  ،  377، 368کنفــرانس ب
382 ،397 ،502 

 403کنفرانس ریو، 
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 330کنفرانس سران کشورهاي غیرمتعهد، 
 478کنفرانس سنگال، 

، 389،  377،  100کنفرانس صـلح مادریـد ،       
390  ،390  ،393  ،394  ،396  ،395  ،397 ،
399 ،400 ،403 ،453 ،486 

 208کنگان، 
 56کنگاور، 

 375کنگره بانوان کشورهاي اسالمی، 
 372، 371کنگره خواجوي کرمانی، 

 592، 556، 446، 380کنیا، 
 515کهکیلویه و بویراحمد، 

 176، 134، 120، 87، 64کهل، هلموت، 
 609، 556، 429، 421، 405، 330، 15کوبا، 

 46، 43کوپر، راجر، 
 303کوثري، محمد، 

 44کوفه، 
 43کوکبی، مهرداد، 

 215، 205، 202، 201کومور، 
 347کوه هاي مین گول، 

ــت،  ، 50، 43، 42، 37، 36، 11، 9، 8کویـــ
89   ،121   ،165   ،202   ،230  ،245  ،246 ،

253  ،257  ،283  ،295  ،309  ،322  ،324 ،
409   ،426   ،448   ،46   ،462  ،466  ،512 ،
517 ،569 ،572 ،61 ،612 ،627 

 32منش، کیوان،  کیانی
 258کیم ایل سونگ، 

 548کینکل، گالوس ، 
 398گائینی، رضا، 

 578گاتایانف، 
 478، 340، 60گامبیا، 

 208، 141گاندي، ایندیرا، 

 143، 141گاندي، راجیو، 
 515گانف، استویان، 

 341گچساران، 
 14گرجستان، 

 410، 253، غفور، گرشاسبی
 126گرگان، 
 352گرمی، 

 297گلپایگان، 
ــا،    ــت اهللا سیدمحمدرض ــانی، آی ، 45گلپایگ

591 
 126گنبدگاووس، 

 120، 119گنشر، هانس دیتریش، 
 280گودف، والدیمیر، 

، 275،  208،  252،  12گورباچف، میخاییل،   
278  ،279  ،280  ،286  ،289  ،292  ،299 ،
319   ،320   ،365   ،394،444   ،448، 490 ،
497 

 86گونته، ویلیام، 
 361، 187، 182، 128، 14گیالن، 

 503، 249گینه، 
 101الذقیه، 

 77الر، 
 62الریجانی، علی، 

، 443، 275، 132الریجــانی، محمــد جــواد، 
565 

 440الکربی، 
 619المرد، 

 473المیروزا، هلن ، 
 442،587، 177، 43الهوتی، حسن، 
 365، 177، 43الهوتی، حمید، 

 177، 43ی، سارا، الهوت



 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 792  1370                     هاشمی رفسنجانی 

ــوتی، ســعید،  ، 324، 322، 176، 91، 43اله
365 ،415، ،449 623 

 452، 177، 43الهوتی، علی، 
 442،587، 177، 43الهوتی، مونا، 

 389، 266الهیجان، 
ــان،  ، 149، 101، 100، 98، 87، 13، 11لبنــ

154  ،168  ،169  ،173  ،178  ،194  ،195 ،
196  ،206  ،262  ،292  ،307  ،313  ،315 ،
381   ،390   ،391   ،400   ،396  ،41  ،414 ،
416   ،417   ،421   ،43   ،430  ،445  ،450 ،
451  ،462  ،474  ،502  ،511  ،539  ،548 ،
551 ،572 ،577 ،587 ،611 ،619 

 231، 230لُردگان، 
 243لرستان، 

 35لس آنجلس، 
 97لقاءالعلما، 

 255لنجان، 
ــدن،  ، 516، 440، 372، 229 ، 200، 35لنـــ

562 
 213، 210لهستان، 

 141لواسانات، 
 365لواسانی، 

 51لوکزامبورك، 
 60لیبریا، 

، 415، 367، 269، 207، 193، 177لیبـــــی، 
416  ،425  ،440  ،454  ،459  ،486  ،489 ،
494 ،543 ،545 ،568 ،572 

 149، )ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
 549، 441مؤمن، محمد، 

 196ماجراي مک فارلین، 
 215ماداگاسکار، 

، 462،  459،  454،  397،  391،  204مادرید،  
477 

 141ماریام، هایله، 
، 379، 193، 190، 187، 186مازنــــــدران، 

410 ،422 ،449 ،520 
 550، 330، 295، 141، 15مالزي، 

 480مالی، 
 338، 210مبارکه، 

 248، 247المپیاد ریاضی، 
 478، 393، 386متکی، منوچهر، 

 389، 245، 173مجارستان، 
 185ی نوشهر، مجتمع آموزشی دریای
 338، 334مجتمع فوالد مبارکه، 

 217، 144مجتهد شبستري، محسن، 
 141مجددي، صبغت اهللا، 

، 40مجلس اعـالي انقـالب اسـالمی عـراق،       
44 ،306 ،611 

 98مجلس اعالي شیعیان لبنان، 
ــان،  ، 610، 609، 512، 417مجلـــس خبرگـ

611 ،613 
، 204، 152، 149مجلـس شــوراي اســالمی،  

290  ،347  ،252  ،325  ،341  ،377  ،413 ،
414  ،441  ،444  ،448  ،449  ،494  ،502 ،
513 ،514 ،541 ،545 ،555 ،592 

 542مجله پاسدار اسالم، 
، 119، 87مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام ،      

123  ،143  ،201  ،206  ،252  ،269  ،275 ،
294  ،321  ،347  ،395  ،415  ،441  ،508 ،

57 ،375 ،541 ،558 ،615 
 144، )ع(مجمع جهانی اهل بیت
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ــارز،   ، 317، 199، 159مجمــع روحــانیون مب
542 ،587 ،621 ،629 

 97مجمع علماي لبنان، 
، 402، 394، 42محتشمی، سـید علـی اکبـر،      

592 ،621 
 614، 373،  159محجوب، علیرضا ، 

 515اي، غالمحسین،  محسنی اژه
 212محضري، سیداحمد، 

 549، 249محفوظی، عباس، 
 180محقق داماد، مصطفی، 

ــسین،  مح ــوجی، حـ ، 539، 517، 444، 52لـ
568  ،627  ،132  ،288  ،313  ،319  ،334 ،
388 ،414 

 340محمد خلیفه، 
 385محمد طه، 

 416، 620، 350محمدخان، مرتضی، 
 61محمدسعید، عبدالرحمن، 

، 153،  89، 63محمدي ري شهري، محمد،    
163 ،181 ،183  ،241،397 ، 421 

، 61، 50محمــدي گلپایگــانی، غالمحــسین، 
65 ،124 

 549محمدي گیالنی، محمد، 
 443محمدي، 

 126محمدي، یونس، 
 400، 398محمودي، بتی، 

 400، 398محمودي، بزرگ، 
 297محمودي، سید ابوطالب، 

 449محمودي، سید علی، 
 400، 398محمودي، مهتاب، 

 305محمودیان، سید نور محمد، 
 200، 99، 91مخلوف، انیسه، 

 130مخملباف، محسن، 
 301تربیت مدرس معارف اسالمی، مدرسه 

 329مدرسه جانبازان، 
 329مدرسه شهید مطهري، 

 152، 150، 127مدرسه عالی شهید مطهري، 
 301مدرسه عالی علوم تربیتی و قضایی، 

 52مدرسی، سیدهادي، 
 495، 163، 52مدینه، 

 260، 254مراکز تهیه و توزیع کاال، 
 572، 570، 477، 475، 11مراکش، 

 488ر، مرتضایی ف
 177مرتضایی، 

 312مرتضوي، سید رحمت اهللا، 
 206مرتضی، جعفر، 

 394مرعشی نجفی، آیت اهللا شهاب الدین، 
 555، 399مرعشی نجفی، سید محمود، 

 224مرعشی، اشرف، 
 452مرعشی، سید علی، 

، 165، 90، 61، 43مرعـــشی، سیدحـــسین،  
340 ،346 ،397 ،624 

ــت،   ــشی، عف  ،65، 51، 49،43، 40، 36مرع
66 ،67 ،89 ،90 ،91 ،99 ،102 ،121 ،124 ،

146   ،164   ،174   ،177،193  ،200  ،207 ،
211  ،234  ،269  ،278  ،287  ،291  ،295 ،
299 ،300،302 ،306 ،322 ،330 ،339 ،47 ،
349  ،362  ،370  ،372  ،375  ،377  ،378 ،
390  ،398  ،403  ،407  ،408  ،410  ،411 ،
415  ،422  ،425  ،435  ،439    ،442  ،448 ،
449  ،452  ،458  ،463  ،471  ،477  ،479 ،
480  ،487  ،491  ،492  ،494  ،508  ،516 ،
517  ،518  ،519  ،541  ،542  ،549  ،558 ،
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567 ،573 ،577 ،581 ،587 ،593 ،60 ،61 ،
623 ،629 ،630 ،631 

 131، 39مرعشی، فرشاد، 
 510مرعشی، محسن، 

 326، 278مرکز تحقیقات استراتژیک، 
 ریاضـیات،  مرکز تحقیقات فیزیک نظـري و    

275 
 185مرکز تحقیقات کشاورزي، 

 128مرکز تحقیقات مخابرات، 
 51مرکز مطالعات استراتژیک، 

 309مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، 
 373مرندي، علیرضا، 

 279مروارید، علی اصغر، 
 80مرودشت، 

 569المساعید، عبدالعزیز ، 
 307مسجد امام، 

 102مسجد جامع اموي، 
 156د، مسجدجامعی، محم

 390مسعودي، 
 539، 299مسکو، 

 569مشایخ فریدونی، آذرمیدخت، 
 231مشایخ، 

 220مشایخی، محمد حسین، 
 355مشکین شهر، 

 613،622، 610، 611 ، 543مشکینی، علی، 
، 312، 295، 269، 205، 177، 163مـــشهد، 

319  ،393  ،439  ،506  ،509  ،570  ،613 ،
623 

 298مصباح یزدي، محمدتقی، 

ــصر،  ، 430، 425، 365، 309، 307، 62مــــ
445  ،478  ،486  ،493  ،494  ،546  ،555 ،
618 

 413مصطفوي، سید داود، 
، 475، ) پـسر شـیخ صـالح امباکــه   (مـصطفی  

476 
ــاز،   ــب اوف، ای ، 574، 573، 273، 272مطل

575 ،578 
 39مطهري، محمد، 

 439، 117مطهري، مرتضی، 
 322، 131، 116معادیخواه، عبدالمجید، 

 539، 395، 618، 612، 588راق، معارضان ع
 559معتمدي، 

 24معدن ساغند، 
 356، 355معدن سونگون، 
 342معزي، محمد، 

 446معیر، حمید، 
، 399، 306، 134، 121، 49معیري، علیرضا، 

452 
، 195، 572، 567،  444،  50معین، مصطفی،   

250 ،267 ،389 ،541 ،611 
 350مغان، 

 562مفتی اعظم رومانی، 
 193، 186ماعیل، مفیدي، اس

 197مقتدایی، مرتضی، 
 156مقدم، سیدعلی، 

 608مقدونیه، 
 440مقراحی، عبدالباسط، 

 129مکارم شیرازي، آیت اهللا ناصر، 
 129مکارم شیرازي، محمدعلی، 

 449مکزیک، 
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، 181، 179، 178، 163، 159، 11مکـــــــه، 
183 ،489 ،493 ،494 ،495 ،513 

 470، 469، 468، 100ملک حسین، 
 515 حسینی، سید شرف الدین، ملک

، 183،  181،  163،  100،  98،  54ملک فهد،   
303  ،386  ،393  ،403  ،462  ،494  ،542 ،
554 ،565 ،572 ،612 

ــا،  ملــــــک ، 267، 64، 62، 40زاده، رضــــ
279،295   ،300   ،302   ،330  ،344  ،373 ،

411 ،443 ،557 ،558 ،498 ،621 
 248ملکوتی، مسلم، 

 517ملکی، 
 609ملندس، ارنستو، 

 621، 388، 54منافی، هادي، 
، 130، 123اهللا حـــسینعلی،  منتظـــري، آیـــت

325  ،379  ،404  ،420  ،426  ،441  ،450 ،
549 ،557 

 179منصور، حسنعلی، 
 426منصوري، جواد، 

 244، 163منصوریان، 
 360منطقه ارسباران، 

 545منطقه آزاد قشم، 
 393منطقه گوران، 

 269المنقوش، ابراهیم، 
ــاجرانی، ع ــاءاهللا، مهـ ، 201، 143، 64، 42طـ

400 ،421 ،501 
ــسیح،  ــاجري، مــ ، 253، 182، 132، 59مهــ

265 ،322 ،410 ،452 ،510 ،539 ،619 
 568مهدوي کرمانی، سید محمد باقر، 

 217مهدوي کنی، محمدرضا، 
 178مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، 

 362مهدي شهر، 
 195مهدي نژاد، فریدون، 

 251مهرزاد صد قیانی، قاسم، 
 606مهرعلیزاده، محسن، 

ــیدمحمدباقر،  ، 426، 295، 121مهـــري ، سـ
512 

 265موحدي ساوجی، علی، 
 556، 123موحدي، 

 61موحدیان، 
 297موذن زاده، مصطفی، 

 452موریتانی، 
 215موریس، 

 205موزامبیک، 
 165موزه تاریخ طبیعی، 

 276 ،614، 380، 123موسسه کیهان، 
ــدالکریم،   ــید عب ــی، س ــوي اردبیل ، 450 موس

549 
، 197،  182موسوي تبریزي، سیدابوالفـضل،     

341 ،446 
 342، 83موسوي تبریزي، سیدحسین، 

، 153 ،51 هـا، سـید محمـد،    موسوي خویینی 
278 ،295 ،326 ،410 ،520 

 541موسوي زنجانی، ابوالفضل، 
، 256، 42موسـوي الري، ســید عبدالواحــد،  

377 
 555موسوي ننه کران، سیدفخرالدین، 

 572موسوي، 
 511، 390، 269موسوي، سید احمد، 

 448موسوي، سید اسماعیل، 
، 587، 577، 275، 274موسوي، سید عباس، 

611 
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 32موسوي، سید علی نقی، 
 378، 89موسوي، سیدسراج الدین، 

، 263، 204، 145، 41موســوي، میرحــسین، 
519 ،617 

 415موسویان، سید ابوالفضل، 
 544، 450، 202موسویان، سیدحسین، 

 187وسی کال، م
 221، 133موشح، سیدخلیل، 

 620موشک اسکاد، 
 146موشک نازعات، 

 305موشک هاگ، 
 20522موکومبی، پاسکول مانوئل، 

 479موگادیشو، 
 203موله مان، یورگن، 

 106مولوي، جالل الدین، 
 35مونترال، 

 349مونته نگرو، 
 333مووینی، 

 256، 221میانه، 
ــسوا،  ــران، فرانـ ، 235، 206، 179  ،116 میتـ

381 
 608میتسوتاکیس، کنستانتین ، 

 324میدان آزادي، 
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