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 حرف اول 

 
 

 الرّحیم الرّحمن اللّه بسم
 
 

 هاي رشد  جوانه– انتخابات –سازندگی 
 در این سال،. ساله اول است و امتیازاتی دارد  چهارمین سال اجراي برنامه پنج1371سال 

ریالی و ارزي  اعتبارات ،شده ز دفاع مقدس تا حدود زیادي برطرفتنگناهاي ناشی ا
 روابط .اند  مردم به نتایج پذیرش قطعنامه مطمئن شده ورنامه تأمین استب متناسب با نیازهاي 

هاي عمرانی آثار خود    طرح،خارجی به حالت طبیعی پس از پیروزي انقالب، عادي است
ها دو کشور ایران و   روحیه مردم با دیدن سرنوشت حزب بعث که سال،را آشکار کرده

همچنین موزي در تاریخ شده و آ عبرت درسرفته و باال ،  بودعراق و منطقه را گرفتار کرده
کننده دشمنان انقالب،  ، اعتراف دارند که تبلیغات گمراه کشورهاي منطقه و دور از منطقه

 .عاري از حقیقت است
 ایران، ها و همگرایی کامل دولت با رهبري در پیش گرفتن سیاست اعتدال در همه زمینه

درپی، در همه  هاي پی  تبدیل کرده و اثرات موفقیترا به کانون ثبات و امنیت در منطقه
بخشی . البته مخالفان هم کم و بیکار نیستند. استها به خوبی در سطح جامعه ملموس  زمینه
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 کارنامه و خاطرات             
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هایی هنوز نیاز به اقناع و جلب همکاري وجود  از موانع پیشرفت رفع شده ، اما باز در بخش
ها بر محور  گیرد و تمرکز فعالیت  میغالباً این کار وقت و انرژي زیادي از من. دارد

 .کند پیشرفت ملی را دچار مشکل می
کاالها بودن ي سیاسی کشور آرام است و خبري از آن بازارهاي سیاه و چندنرخی  فضا
 ، مردم در سراسر کشور وتورم و بیکاري از صدر مشکالت جامعه پایین کشیده شده. نیست

امید به . اند یه امنیت و آرامش و روابط عاديشاهد کارهاي عمرانی و رشد تولید در سا
در آستانه برگزاري انتخابات مجلس، فضاي البته اي تابناك در مردم مشهود است و  آینده

 . رود سیاسی کم کم به تب و تاب فرو می
 

 هاي جنوب تهران شروع سال با پروژه
جنـوب تهـران کـه در    هـاي عمـران و آبـادي      در ایام تعطیلی نوروز، فرصتی داشتم از برنامه       

بار تهـران رفـتم    به میدان بزرگ تره. اولویت دولت و شهرداري هم قرار داشت، بازدید کنم     
این میدان قبالً در میـدان شـوش قـرار    . بار قدیم شهر ساخته شده است        تره  که به جاي میدان   

ه کشتارگاه قدیم تهران را بازدید کردم ک   . داشت و کوچک و کثیف و مزاحم ترافیک بود        
 . تبدیل به پارکی زیبا و جامع و مجهز شده بود

بخشی از اراضـی روسـتاي قـدیمی        . سپس به شهرك سعیدیه در جنوب شرق تهران رفتم        
هاي خوب و کوچک براي نیازمندان تبدیل    سلیمانیه را بنیاد جانباران به شهرکی زیبا و خانه        

بـه شـهردار و   .  آباد کنندکرده و قرار شد که مناطق فرسوده جنوب تهران را به همین سبک    
با دلی شاد به طراوت بهار . هاي خوب تبریک گفتم ها و سلیقه همکارانش، به خاطر موفقیت

گونه، بدون استفاده از خزانه دولت، به مشکالت جنوب شهر  به منزل برگشتم و از اینکه این   
 و  دعـا کـردم  دم و براي توفیق مـدیران الیـق سـازندگی       نمواند، خدا را شکر       تهران پرداخته 

 .د شگر  عملی جلوه آن،عمالً آرزوي عمران جنوب تهران در کنار شمال آبادان
 از فرصت شب احتمالی قدر نوزدهم براي استعانت از خداوند براي توفیق مشابه اقدامات       

 و محــروم کــشور و تحقــق هــدف عــدالت برخــوردار کــمجنــوب تهــران بــراي کــل نقــاط 
 .یایی و انسانی که از آرزوهاي دیرین ماست، بهره گرفتماجتماعی، با ایجاد توازن جغراف
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عـدالتی در صـحنه سیاسـی کـشور      شب در خانه با وضعی مواجه شدم که نشان از یک بی 
آقاي عبداهللا نوري وزیر کشور به منزل آمد و از ردصالحیت تعـدادي از نامزدهـاي             . داد  می

 وزارت کــشور مــسئول بــه خــود ایــشان اعتــراض کــردم، چــون. انتخابـات مجلــس خبــرداد 
ام را بیشتر کرد و آن اینکـه قـدرت و فـشار       جوابی داد که نگرانی   .  هاي اجرایی است    هیأت

هـاي اجرایـی شـده و تـوازن       شوراي نگهبان، مانع مراعات عدالت و قانون در تشکیل هیأت         
در . بـیش از خوشـحالی مـشاهدات عـصر آن روز متـأثر شـدم             . قانونی به دست نیامده است    

 . گرفتند افتاد، ولی امام زهر آن را می هایی می هم چنین اتفاقگذشته 
، هـا  فردا و پس فرداي آن مراجعات نامزدها براي شکایت از ردصالحیت. شب بیدار بودم 

 بـود و بـه    تندرو موسـوم بـه خـط امـام    ها از جناح    صالحیت عمده رد . قرار و امانم را گرفت    
تـا  . ام از تداوم ایـن وضـع عمیـق بـود     ، نگرانیخاطر اطالعی که از اختالف دو جناح داشتم     

انتخابات و حتی پس از آن، چنین وضعی حاکم بود؛ گاهی هم دو طرف مراجعـه داشـتند،             
یک طرف از شوراي نگهبان شکایت داشتند که بیشتر بود و طرف دیگر از وزارت کشور؛              

 هنـوز هـم   ،خـم مواردي حل شد و بیشتر موارد حل نشده ماند که به صورت استخوانی در ز   
 .ادامه دارد

 
 شوراي اسالمی انتخابات مجلس

. دجلس براي اینجانب بسیار پردردسر شانتخابات چهارمین دوره مطور که گفته شد،  همان
به این انتخابات  مایل بودم ظار بسیاري از نامزدهاي خط امامی،براساس تفکر خودم و نیز انت

را هم با انتصاب آقاي عبداهللا نوري به وزارت صورت کامالً منصفانه برگزار شود و زمینه 
 ،ثر در مدیریت انتخاباتؤاي بین دو مرکز م  موازنه،کشور فراهم کرده بودم که در عمل

 عمالً نظر ، ولی بعد از آنکه کار شروع شد؛یعنی وزارت کشور و شوراي نگهبان باشد
 .ن به بار آورد دردسر زیادي براي م،ها صالحیتپذیرش و یا ردشوراي نگهبان در 

هـاي پیـدا و پنهـان از     ردصالحیت گسترده نمایندگان جناح موسوم به خط امام و حمایت    
مجمــع . ایـن اقـدام شـوراي نگهبـان، بـسیاري از تـوان مـسئوالن نظـام را متوجـه خـود کـرد           

گیري از انتخابات  روحانیون مبارز به جهت ردصالحیت جمعی از سران آن، تهدید به کناره   
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آقـاي  . رفی رهبري هم دستور دادند کـه بایـد مجمـع در انتخابـات شـرکت کنـد        نمود، از ط  
کروبی که دبیرکل مجمع بود، از من توقع داشت که براي حل ایـن مـشکالت، بـا پـذیرفتن         

من هم مطالب ایـشان و سـایر افـراد را بـه     . صالحیت جمع بیشتري از جناح آنها کمک کنم      
نیروهاي ردصـالحیت شـده   . ک بیشتر را نداشتندکردم، اما ایشان آمادگی کم رهبري منتقل   

هـا را بـه    کـردم قلـب   توانستم، سعی می انتظار شفاعت و حمایت داشتند و من تا آنجا که می     
هم نزدیک نمایم و هر دو طرف را قانع کنم که به خواست قانون و میزان رأي مردم گردن            

 کـرد و در مـوارد    مرحـوم دکترحـسن حبیبـی هـم در شـوراي نگهبـان خیلـی تـالش        .بنهنـد 
 .محدودي مسأله حل شد

کرد؛ من که به شـدت گرفتـار    دولت کار و سازندگی، اولین انتخابات خود را برگزار می     
امور اقتصاد و وضع بحرانی منطقه بودم، در گرداب انتخابات هـم بخـش مهمـی از وقـت و              

برخـی  شـد کـه در    سـوز   توانم، صرف مهار و حل و فصل اختالفـات آزاردهنـده و فرصـت        
بخـش   توجهی طرفین به مصلحت کشور و نظام، چنـدان نتیجـه   موارد به جهت تندروي و بی    

روي و محـور اعتـدال، باعـث شـده      مباالتی به میانـه  این اختالفات فزاینده، به جهت بی   . نبود
 . بود، در مواردي نیروهاي اصیل انقالب رودرروي هم قرار بگیرند

قالب بودند و هر کدام داراي جایگاه و پایگاه دو طرف اختالف، همه جزو نیروهاي ان
نظري و با  انتظار طبیعی این بود که به دور از تنگ. اجتماعی و امکانات و اختیاراتی داشتند

در نظر گرفتن مصالح نظام جمهوري اسالمی که خون صدها شهید نهضت اسالمی و دوران 
، اعتدال )ص(ت رسول اکرمدفاع مقدس پاي آن ریخته شده، به دستور قرآن و سیره حضر

روي پیشه کنند و از نزاع و درگیري که جز اتالف منابع و امیدوارساختن دشمن  و میانه
 .نتیجه دیگري نداشت، بپرهیزند
 آنها سابقه نمایندگی مجلس کثر چون ا،شده طبیعی بود  مراجعات افراد ردصالحیت

بود  مواردي هم ، اماشد ع میشان رف  در مواردي مشکل. بودندهمکارم دوره سهداشتند و 
 ،نامزدهاي نامدار باالخره پذیرفته شدصالحیت  ، گرچه در تهران؛م حل کنیمینتوانستکه 

 معموالً آنها در مجلس ،قبل از رحلت امام . بسیاري از آنها رأي نیاوردند،ولی در انتخابات
وزیر  ز نظر نخستوزیر، ا جمهور و نخست یس و در اختالف نظر بین ریاکثریت قاطع داشتند
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 بعد از امام مشکالتی بین بعضی از آنها و ،ر همین جریانطکردندکه به خا حمایت می
مان امام هم این مشکالت را با در زالبته آنها  ؛رهبري و نیز دولت بروز کرد

 .فضا عوض شده بوددیگر  داشتند، اماجمهوري  ریاست
 رأي ، در انتخاباتها شدن صالحیت نامزدهاي جناح خط امام، در عین پذیرفته جمعی از

 در اختیار جناح مقابل قرار ، برخالف سه دوره سابق،نیاوردند و اکثریت مجلس چهارم
که تعدادي از وزراي آن داد من هم خود را نشان دوم ر دولت دوره و نتیجه آن دگرفت 

 يوردتن که روزنامه معروف  وقتی، گرچه بعد از آن هم؛ در دولت قرار نگرفتند،جناح
ها مانده بود و همین وضع در   نیمی از اعضاي دولت در اختیار خط امامی،سالم نمره داد

جناح رقم این  صحنه کامالً به نفع ،مجلس ششمدر  ولی ، شدتکرارمجلس پنجم هم تقریباً 
موارد زیادي از این مسایل و اختالفات دو جناح را در .  اقلیت بوددرخورد و جناح راست 

 .خوانید  میسراسر کتاب
 

 سوزي آتش اختالف و فرصت
رفت با پایان گرفتن انتخابات و شروع به کار مجلسی که با شعار حمایت از  انتظار می

گیر  دولت، از مردم رأي گرفته بود، فراغتی پیش آید، اما مسایل فراوانی پیش آمد که وقت
ستیضاح وزرا مطرح شد هاي فعالیت مجلس، بحث تهدید به ا در اولین ماه. و پردردسر بود

از طرف دیگر، فضاي تلخی در خصوص بخش . وگو حل کردیم که با رایزنی و گفت
فشارهاي . شد فرهنگی دولت پیش آمد که از بعضی نواحی در آن اختالف دمیده می

هاي جدي و فراوان از آقاي  فزاینده باعث شد، علیرغم میل باطنی و پس از حمایت
کرد، با   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را خوب اداره میسیدمحمد خاتمی که انصافاً

ها و   تاکنون هم ابزار یا بهانه اعتراض،ل فرهنگیفاي ایشان موافقت کنم و همین مسایاستع
 . ها است اختالف

 

 خوشحالی و نگرانی
 واجب یک عنوان به کردم مى فکر روز آن پذیرفتم، راکشور  اجرایى مسئولیت که وقتى
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 من به هم دوستان و داشتند ابراز اى نظریه چنین  راحل امام  دارم بپذیرم؛وظیفه ،عینى
 هم کارى و بود قرضکشور  بودجه درصد 51، حدود 1367 سالدر  .کردند مى تکلیف

 حقوقپرداخت  کشور، یعنی جارى صرف هزینه اًعمدت هم مقدار این .بکنیم توانستیم نمى
 .شد  میاینهانظایر  وو دستمزد و به خصوص دفاع مقدس 

 در که امکاناتى تهیه ،یجنگ بازسازي مناطق ها، خرابی جبران کشور، ساختن براى 
 نظر به روز آن. ت بسیاري داشتیممشکال دیگر موارد خیلى و بودیم داده دست از جنگ
 توقعى چه ،نپذیرم نم اگر کردم مى فکر و بود 1زحف از فرارمسئولیت،  نپذیرفتن ،خودم
 ضل و به فرا بپذیرندبا این همه مشکالت  بزرگى مسئولیتو  بیایند دیگران که است

ن چهار سال بسیاري از مشکالت آ در ،خداوند و تالش مسئوالن و حمایت خوب مردم
 . انگیزي به دست آمد بر هاي تحسین برطرف شد و پیشرفت

د متوسط رش که یک سال به پایان دوره اول ریاست جمهوري مانده بود،1371در سال 
 بر 1371 تا پایان 1368 درصد و متوسط رشد اقتصادي از ابتداي سال 4اقتصادي کشور 

متوسط رشد اقتصادي ایران در این دوره، .  درصد بود02/9اساس گزارش بانک مرکزي 
 برابر متوسط رشد اقتصادي 3 برابر متوسط رشد اقتصادي منطقه و بیش از 5/2نزدیک به 
 آب ازتیجه تالش جمعی مردم و مسئوالن، افتخارآمیز ن  کهم بودخوشحال. جهان بود

سوز نبود و همه مسئوالن  به انجام رسید، اما اگر اختالفات فرصت بزرگى کارهاى  ودرآمد
کردند، نتیجه به  دست در دست هم، یکپارچه براي سازندگی و پیشرفت کشور تالش می

 .شد تر می مراتب عالی
 

 بهبود اقتصادي کشور
 هزار  54از بودجه  درصد 41در این سال .  دیگر کسر بودجه نداشتیم1371 در سال  ما

 چنین حجم بزرگی از ساخت و ساز در کشور بود که عمرانى بودجه ی کشور،ریال میلیارد
                                                

1 - »حفهر کـه   «:فرماید میدر این آیه خداوند .  به معناي پشت کردن به دشمن آمده است ، سوره انفال  15  در آیه  »ز
در روز جنگ به آنها پشت نمود و فرار کرد، به طرف غضب و خشم خدا روي آورده و جایگاهش دوزخ خواهد بود  

  ».که بدترین منزل است
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، مدرسه ،بندر ،راه ،کارخانه شد؛ کشور ساختن صرفاین بودجه بزرگ  .سابقه نداشت 
کشور به یک کارگاه بزرگ . ت بودنظایر آن در حال ساخ و هاي عظیمسد، مزرعه

 . اي در حال اجرا بود سازندگی تبدیل شده بود که در هر گوشه آن پروژه
 اول . که با برنامه درازمدت شروع شدبوداین سازندگی هاي دوره  یکی از ویژگی

 ،، اصول انقالبها این سیاستچارچوب . ها را به دستور امام راحل تنظیم کردیم سیاست
ها و اهداف  هاي کلی، آرمان سعی کردیم سیاست. بودو مصالح ملی می مقررات اسال

 . مورد توجه باشداول انقالب و تکالیف اسالمی در برنامه 
شد، شرایطی بود که کشور از لحاظ اقتصادي در وضع  در زمانی که این برنامه تنظیم می

ه  دفاع در مقابل به دلیل اینکه مردم تنها و غریبانه به مدت هشت سال ب. خوبی نبود
 مشغول بودند که تقریباً قسمت اعظم امکانات کشور در راه این دفاع ملی و انمتجاوز

هاي جدي در ابعاد اقتصادي، اما دستی پر در ابعاد  افتادگی ما عقب. مکتبی صرف شده بود
 .سیاسی، معنوي و فرهنگی داشتیم

 حسابی ، و روحیات انقالبی از لحاظ معنوي،جامعه ما در دوران طوالنی جنگ تحمیلی
ساخته شده بود و آثار انقالب در زوایاي گوناگون جامعه ما وجود داشت، لذا طبیعی بود 
که در تنظیم برنامه، ضمن حفظ اصول انقالب، توجه بیشتري به مسایل اقتصادي، فنی و 

  .عقب افتاده بودیماز آنها شود که در زمان جنگ ی آموزش
 

 هاي موفقیت شاخص
اول  در سه سال ،هاي مهم ارزیابی اقتصادي است د ناخالص ملی که یکی از شاخصتولی

بینی   درصد پیش8؛ البته در برنامه درصد را داشتیم 3/8به طور معدل رشد دوره سازندگی، 
با اینکه در سال اول برنامه نداشتیم، اما در  .بودیم درصد جلوتر از برنامه 3/0 ، اماشده بود

 1371 که در سال دکی داشتیم، رشد سال دوم خیلی بیشتر از سال اول بودهمان سال رشد ان
استقبال از  1371در سال . بودگذاري   سرمایه، شاخص دیگر.این موفقیت ادامه یافت

 و بیشتر کشور بیشتر از ظرفیت ، هم در بخش دولتی و هم در بخش مردمی،گذاري سرمایه
ار که ما توانستیم جواب بدهیم از لحاظ آن مقد. دش دولتاز برنامه و کشش امکانات 
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 ،در این سه سالانجام شد و گذاري   رشد سرمایه، نیروي انسانی وارزي، مصالح ساختمانی
 . بود که بسیار امیدوارکننده رسید درصد 2/10به 

بر اساس سیاستی که در باالبردن درآمدهاي دولت از طریق مالیات و قیمت واقعی ارز 
 شاخص دیگري از  داشتیم،لی ارزان فروخته شده و سایر منابع درآمدي خی موقع آنکه تا 

ابع ارزي  را  که منبود این دولت سازندگیسیاست . مثبت شدبهبود زندگی اقتصادي مردم 
 به عنوان مثال تولید ،در مورد افزایش منابع ارزي.  را کم کنیم هاي ارزي باال ببریم و هزینه

 5/4 به 1371در سال  که  میلیون بشکه در روز بود5/2مه شروع برنانفت روزانه در سال 
 .یمکرد می و ما در محدوده سهم اوپک تولید بودمیلیون بشکه رسید؛ این قدرت تولیدمان 

، )ره(در شهر اراك و بندر امام. داشتیمهاي بسیار بزرگی بر در بخش پتروشیمی، قدم
در صنایع نفت ارد تومان  میلی150 در مجموع قریب به ،تبریز، شیراز و اصفهان

فروشی دور شویم و به ارزش افزوده صنعت نفت دست پیدا   تا از خامگذاري کردیم سرمایه
ند که بعداً از فتها وام گر  از بانک؛دختنپردا ها این مبالغ را از درآمدهایشان می پروژه. کنیم

 .ندخت کردپردامحل درآمدهایشان 
هاي  شد و با این کار خاموشییباً مساوي ، مقدار تولید و مصرف تقردر بخش برق

صنایع بیشترین بخش در . اي که مردم را کالفه کرده بود، به خوبی مهار کردیم گسترده
 در صنایع کوچک و هم در صنایع بزرگ و مادر و صنایع سنگین و .تجربه نمودیمرشد  را 

 در زندگیدولت ساسیاست . هاي مهمی صورت دادیم صورتی جامع، حرکت  معمولی به
اي که از آغاز   براي اینکه زنجیره؛را پر کنیمتولید هاي مفقوده   که حلقهبود این ،صنایع

در بخش معادن، براي اولین بار . ، خودمان داشته باشیمبودتولید مواد تا تولید محصول الزم 
 هاي عظیمی را  و پیشرفتنددش  منابع عظیم معدنی به طور جهشی فعال ،در تاریخ ایران

 . تجربه کردند
ساخت کارخانه کاغذ اسکناس، . بود هاي بزرگی در حال اجرا  پروژه1371در سال 

هاي آلومینیوم، سیمان و نظایر آن، توسعه تولید و توزیع  ها، سدها، کارخانه ساخت نیروگاه
گاز و پاالیشگاه و پتروشیمی، توسعه صنایع خودروسازي و واگن، توسعه صنایع نظامی و 

ها، توسعه صنایع کوچک،  خانه ها و تصفیه از صنایع دومنظوره، توسعه سردخانهاستفاده 
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هاي صنعتی براي روستاها، تقویت صنایع هوایی و دریایی،  هاي صنعتی، مجتمع شهرك
ها   از جمله این پروژه،هادي و مخابراتی و فضایی سازي و همچنین توسعه صنایع نیمه کشتی

 .بود
گی را از طریق رواج آبیاري تحت فشار و صنایع وابسته در بخش کشاورزي، تحول بزر

هاي  توسعه تعاونی آبخیزداري، هاي دولت در زمینه آبخوانداري، برنامه. به آن آغاز کردیم
ها و بارورکردن ابرها، توسعه صنایع جنبی کشاورزي و همچنین برنامه  کشاورزي، مهار آب

 . شد تر می یانکویرزدایی توسط جهاد سازندگی، روز به روز نما
 ها و تربیت پزشکان و پیراپزشکان،  با ساخت و تجهیز بیمارستان در زمینه بهداشت

هاي مهمی حاصل شد  نیز پیشرفت دفاع  ومسکن، نقل حمل ودر . هاي بزرگی برداشتیم گام
 . ها بودند که مردم اغلب به طور مشخص شاهد این موفقیت

ها تأسیس  از جمله این پیشرفت. چشمگیر بودها  در بخش اداري و اجتماعی هم پیشرفت
ساالري و روان کردن بوروکراسی و  شوراي عالی اداري بود، براي اصالحات دیوان

همچنین تأسیس چند استان، . کارهاي زیادي که این شورا تا به امروز انجام داده است
تقویت آن، زدایی و  ها، تأسیس سازمان محرومیت شهرستان و شهرهاي جدید، توسعه بیمه

ها  اي و واگذاري سهام کارخانه تأسیس دفتر امور زنان، توسعه بخش آموزش فنی و حرفه
 .به کارگران در این بخش صورت گرفت

 
 فعال شدن شوراي عالی جوانان

ما . هاست دارم، مسأله جوانداشته و  تکیه بسیاردر مورد آن همواره یکی از مسایل مهم که 
مان و  انقالب فرهنگی بررسی کردیم، هم سیاست فرهنگیی عالدر شوراي  1371در سال 

شوراي عالی جوانان به این ترتیب  و رساندیمتصویب به جوانان را شوراي عالی هم 
ریزي و اجرا  این شورا موظف بود، به طور تخصصی موضوع جوانان را برنامه. تأسیس شد

تفریحات سالم، سینماو تئاتر آهنگی، بسیج،   ورزش، پیش ودکن براي جوانان کار نماید و 
 .شوددر بخش جوان فعال 



16

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 16  1371   رفسنجانی                     هاشمی

کاربردي مطرح و تصویب شد که در کنار  هاي علمی ها نیز دانشگاه در زمینه دانشگاه
ها هم آموزش ببینند و  ن در کارخانهکناهایی تشکیل بشود که کار مراکز صنعتی، دانشگاه

 ظرفیت ناچیزي داشت وما هاي دانشگاهی در کشور  ي رشتهباال مقاطع. هم کار کنند
گفتند  ترسیدند و می مدیران می. ارشد و دکتري نبود کارشناسیمقاطع شجاعت تأسیس 

 . توانیم نمی
 جالب اینکه .کردیمارشد تأسیس   تعداد زیادي رشته دکتري و کارشناسی1371در سال 

، خرج گذاشتیم هایی که در اختیار دانشجویان عازم به خارج می مقدار کمی از بودجه
 و در  اساتید را جذب کردیم وها را تقویت کردیم آزمایشگاه. دیمنموها  تأسیس این رشته

 .مقاطع عالی دانشجو گرفتیم
 رسیدگی به مناطق محروم

هاي  هاي کشور، بخش مهمی از سیاست مسایل مربوط به طبقات محروم و زجرکشیده
 بودجه ، و ما هر سالبوداد نقاط محروم در کشور بسیار زی. اصولی دولت سازندگی بود

نتایج  .دادیم تخصیص میهاي کوچک در این نقاط  نسبتاً باالیی را براي اجراي طرح
 . رسید نظر می خوب و امیدوارکننده به زدایی خیلی هاي محرومیت فعالیت

. بود سنگین بسیارهاي جنگ  خرابی. بوداز کارهاي مهم برنامه دیگر یکی هم بازسازي 
ادث تلخی همچون سیل را در وحالبته اضافه شد و  رودبار به آن 1369سال ه بازسازي زلزل

هاي اجتماعی  مسأله بیمه. آن کردیم را صرف   زیادي از امکانات داشتیم که قسمتسال این 
ها و  هم از آرزوهاي قدیمی من بود که با وجود همه محدودیتهاي درمانی عمومی  و بیمه

 .ولیه مفیدي را سامان دهیممشکالت، سعی کردیم اقدامات ا
دانم از خوانندگان ارجمند دعوت کنم، خالصه کوتاهی از کتاب  در اینجا مناسب می

هاي مهم عملکرد سه دولت  محققانه جناب آقاي دکتر حسن واعظی را که شاخص
تژاد را مقایسه کرده، در بخش ضمایم همین  خاتمی و دکتر احمدياینجانب، جناب آقاي 

 1.دالعه نماییکتاب مط
                                                

هـاي پـنجم تـا یـازدهم در توسـعه سیاسـی،        هاي توسعه در ایران؛ نقش دولـت  ها و ناکافی کامیابی« اشاره به کتاب     - 1
  .، تهران1393، نشر هرمس، »1392 تا 1368هاي  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور سال
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 سیاست خارجی

 سیاست همکاري با ،در منطقه. مشتیتراشی ندا سیاست دشمن. بودسیاست خارجی ما روشن 
، مگر آنجایی که دیگر کرد و عمالً این همکاري توسعه پیدا را پیش بردیمها  همه همسایه

ها  در دنیا با همه کشورها و بلوك. بود از طرف ما مانعی ن وندشتخودشان مشکل دا
 . ردیمک همکاري می

گرچه این قهر جدي ما با .  که ذاتاً نامشروع استبودیم که یکی اسراییل شت استثناء داچند
ها به خاطر   و خیلیشت تبعات زیادي در سیاست خارجی ما دا،اسراییل و دشمنی ما
قاي دیگري آفری. ردیمک  این تبعات را تحمل می، امادارندداشتند و اسراییل با ما دشمنی 

 . یم با آنها کار کنیمستتوان ، نمیرژیم آپارتاید که به خاطر حاکمیت جنوبی بود
شان را  گري و زورگویی تا این حالت سلطهاعالم کردیم که بودندها  سوم آمریکایی

 دیگر مشکلی ، با بقیه جاهااما. کنند، طرف خوبی براي ما نیستند خواهی می دارند و باج
در مقطعی . رکاتی از طرف ضدانقالب مقیم خارج از کشور داشتیمدر این سال تح. یمشتندا

مواجه با حرکات ایذایی آنها در حمله به مراکز دیپلماتیک جمهوري اسالمی با برخی 
در سال . کشورهاي اروپایی شدیم که با تدبیر و حوصله، برخوردهاي الزم را انجام دادیم

خشی از توان سیستم دیپلماسی کشور را  توطئه ماجراي میکونوس هم به وجود آمد که ب71
 .مشغول خود کرد

هایی چون حل مشکل سفر حج مردم،  المللی، موفقیت دولت سازندگی در بخش بین
دریغ از بوسنی و هرزگوین، کمک براي حل  انتقام الهی از صدام و حزب بعث، حمایت بی

ه از شوروي اختالفات افاغنه، کمک براي تقویت استقالل کشورهاي مسلمان جداشد
سابق، سفرهاي مؤثر به کشورهاي قفقاز و آسیاي میانه، آزادسازي اموال توقیف شده در 

المللی، برگزاري چندین کنفرانس  هاي بین آمریکا توسط دیوان الهه، فعال شدن در سازمان
 .المللی در ایران را شاهد بود بیناي و  و اجالس مهم منطقه

 مبارز ، از جمله آقاي نلسون ماندال، جهانیهاي مهم  برخی شخصیت1371در سال 
آفریقاي جنوبی، آقاي فدریکو مایر، دبیرکل سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل 
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، آقاي پترس غالی، دبیرکل سازمان ملل و همچنین رؤساي جمهور )یونسکو(متحد
در این . کراین، پاکستان و سران کشورهاي آسیاي میانه به ایران آمدندوکشورهایی چون ا

اهللا   ابوالقاسم خویی، آیتاهللا سید هایی چون آیت سال همچنین شاهد وفات شخصیت
 . پروفسور محمود حسابی بودیم وهاشم آملیمیرزا

 
 سفرهاي خارجی
 سفر به ترکمنستان براي شرکت در اجالس سران ،ام در این سال اولین سفر خارجی

مالقات  جداگانهجمهور کشورها  ايبا رؤس ،قبل از اجالس. کشورهاي آسیاي میانه بود
جمهور تاجیکستان به خاطر  رییس. داشتند هر یک از آنها اظهارات جالب و شنیدنی کردم؛

 با او تلفنی .، به اجالس نیامده بود اسالمی و تصرف مرکز حکومتشورش نیروهاي
جمهور  با رییس همچنین. کرد می براي کمک به ختم شورش استمداد کردم؛مذاکره 

از من . نمودم تلفنی مذاکره ،ارمنستان بودجمهوري بایجان که گرفتار جنگ با آذر
جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک  .خواست براي ختم جنگ فوراً دخالت کنم می

 .هاي منطقه یافته بود اي، نقش مؤثري در حل و فصل مشکالت و بحران قدرت منطقه
در چند .  رفتم اندونزيبهر متعهدها  براي شرکت در کنفرانس غی1371ماه در شهریور

جمهوري  خانواده ریاست مورد توجه فراوان مسئوالن و مردم و جاکارتا،روز اقامت در
در این .  توجه و محبت دیدیم،همانیسران کشورهاي عضو و مسایر بودیم و بیش از آن از 

تر  ولی نکته مهم ،ترین کشور اسالمی دیدار داشته باشم رجمعیت توانستم از نقاط مهم پسفر
 که نشان بودهاي فراوان با سران و مقامات کشورهاي خاص در کنفرانس   مالقات،سفراین 

  .داشتالعاده کشورهاي خارجی به انقالب اسالمی ایران  از احترام فوق
اندونزي با جمهور  ییس ر،عالوه بر مالقات و مذاکره با آقاي سوهارتومن در این سفر، 
  عربستان، سودان،یتان موری،الندنو، ز یونان، سومالی، اردن،یهسورسران کشورهاي 

، قطر،  بروئنی،  نپال، مالزي،ویتنام،  یمن،بیا، زیمبابوه، نامی هند، پاکستان، عمانسعودي،
 ، سنگاپور، مالدیو، کامبوج، کوبا،اتیوپی،  ارمنستان، افغانستان، فلسطین،قبرس،  غنا،بحرین
سازمان کل دبیر  متحد،ملل  کل سازمانبا دبیر و همچنینجزایر  ال وره شمالی کُ،تانزانیا
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 کردم و درباره بسط  القاتمالمللی دیگر  هاي بین از شخصیتتعدادي و   اسالمیکنفرانس
. وگو پرداختم هاي جمهوري اسالمی به تبادل نظر و گفت ها و معرفی توانمندي همکاري

 .جی فعال دولت سازندگی مشهود بودسیاست خاردر ها و مذاکرات،  نتایج این مالقات
 .توانید بخوانید  روزه زیاد است و شرح آن را در کتاب می13ی در این سفر نمطالب خواند

جمهور و  مذاکرات مهمی با رییس. بسیار با شکوه برگزار شد ،سفر به پاکستان
 ، سخنرانی بدون نوشته جامعی مشترك دو مجلسجلسه در .داشتماین کشور وزیر  نخست

هاي مفیدي با علماي  مالقات. کنند لیل میجم که هنوز هم بسیاري در مالقاتم از آن تداشت
  .بود بخش مهمی از سفر ر همالهوشهر  دیدار از . جداگانه و مشترك داشتم،شیعه و سنی

 شده بود داركی پکن تنسماآمراسم استقبال در میدان بزرگ . از پاکستان به چین رفتم
 گلوله توپ 21شلیک با آن را   واران به درون سالن مجاور منتقل شدببارش که به خاطر 

در این سفر . جمهور چین داشتم ییسمطلبی با ررمذاکرات پ، مثل پاکستان. کردندآغاز 
با و  نشین چین هم رفتم همچنین به منطقه مسلمان . کردیم امضای فراوان هاي تنامهوافقم

 .شنا شدمآمسلمانان  و آداب و رسوم این زندگی 
 

 اوضاع کشورهاي منطقه 
اي در صنعت  ها توانسته بود تا اندازه  در طول سال،کشور لیبی با کمک پاکستان :لیبی
 ،با این تفاوت که نیروي اصلی صنعت لیبیآورد؛ یه ایران به دست بهایی ش اي موفقیت هسته

 در حد ،ز انقالبقبل ادر ایران اي  صنعت هسته. ند دانشمندان خارجی بود،برخالف ایران
بوشهر اتمی  گرچه ساخت نیروگاه ،انقالبپیروزي  بعد از .ساخت نیروگاه وجود داشت

رده کهاي غیرنظامی با تکیه به نیروهاي خودمان پیشرفت  متوقف شد، اما در سایر بحث
 . هایی داشتیم از پاکستان و آرژانتین هم استفادهالبته بودیم و 
ثري ؤ ولی به خاطر دفاع م، شده بودنداي ایران هم فعال ههاي هست ها علیه فعالیت غربی

خارجه و روابط وسیعی که بعد از جنگ با جهان امور  و وزارت اتمیکه سازمان انرژي 
اي  لیبی براي برچیدن صنایع هسته. دست بیاورند اي براي تحریم به توانستند بهانه نمی ،داشتیم

نت را مراعات مااش هم ا اسان خارجیتحت فشار شدید قرار گرفت و بخشی از کارشن
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 از شوراي 1374 فروردین 26قطعنامه تحریم لیبی را در بعدها غرب توانست . نکرده بودند
 ، پیدا شدن موضوعات دیگرهمچنین روزافزون و يفشارهابه خاطر  لیبی .امنیت بگیرد

 ؛ تحویل داد،دبوشده اش را که شناسایی  تمام تأسیسات. نتوانست طاقت بیاورد و تسلیم شد
 .بار کشتی کردند و از لیبی بیرون بردند

نشانده  دست مردم افغانستان و مبارزه با شوروي و دولت تها مجاهد پس از سال :افغانستان
هاي مسلحانه   و درگیريها پشتونشوروي و شکست آنها و سپس ابتال به اختالف داخلی با 

شهر کابل را گرفتند و حکومت  1371  اردیبهشت9ن در تاریخ در نهایت مجاهدی ،خونین
گانه   اما اختالفات بین احزاب هفتگردید،ن افغان ي مجاهدی نفر51تحویل مجمع 

کشور این  فصل جدیدي از مشکالت ، و تاجیکنتوشگانه شیعه و نیز پ ششسنت و  اهل
 در این میان افغانستان نیازمند دخالت ایران و پاکستان در حل مشکالت و کمک به .شد

هاي قبل و  هاي خاطرات سال کتابدر موارد آن را  کشور بود که در ادارهنیازهاي فراوان 
 . دیخوان  می1371سال 

 
 آمریکا 

آفرین   رنج،ها به صورت دمل چرکین پوست ات علیه سیاهان و سرخدرآمریکا مشکل تبعیض
دموکراسی و  در دنیا اعتبار ادعاي  و هم اینکههم داخل کشور را دچار مشکل کرده، شده

پس از سه روز آشوب ، 1371در اردیبهشت سال . دنمو حقوق بشر آمریکا را مخدوش می
تان که به خاطر قتل پوس ه سلطه سیااز ارتش آمریکا وارد عمل شد و شهر را ،و خرابکاري

 درآورد و ، شورش وسیعی در آمریکا گریبان دولت را گرفته بود،پوست فجیع یک سیاه
  .آرامش برقرار شد

وضعی هم  1393 در همین سال ،نویسم میاین خاطره تاریخی را که جالب اینکه اکنون 
یک نوجوان  سه ماه پیش ،پلیس.  در آمریکا جریان دارد1371شبیه شورش سال 

به شهرهاي دیگر شورش  شهر از کنترل حکومت خارج شد و  وپوست را کشت سیاه
 گاهی در اعتراض به خشونت ؛شود می بارها تکرار چنین حوادثی تاکنون.  سرایت کرد
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به تبعیض در پلیس وگاهی اعتراض به دادگاه که حکم عادالنه نداده و گاهی در اعتراض 
 .  و معلوم نیست که این جریان آرام بگیرد،شکنان برخورد با قانون

 
 بوسنی و هرزگوین تراژدي  ؛بالکان

 به صورت ،ا مرکزیت یوگسالويها ب  صربطلبی ها، با انحصار  بالکان هم این سالمنطقه
در اینها . اي چرکین مورد توجه ناظران و محافل سیاسی بود  ده غفشانی خاموش وتشآ

 .ثر صدام بودندؤجنگ تحمیلی هم از حامیان م
جهان قلب شماري به بار آورد و  هاي بی  جنایت،ها در بوسنی هرزگوین تجاوزهاي صرب

 از لحاظ  وایران بیش از همه به مدد مظلومان رفت در این میان .دار کرد اسالم را جریحه
 به جایی رسید که غرب  کار.اي نمود  سیاسی و فرهنگی اقدامات شایسته، نظامی،اقتصادي

منطقه هم در را هم که میزبان جمعی انبوه از آوارگان آن نبرد ظالمانه بود و اهداف دیگري 
، اما ها تخفیف یافت  تجاوزگر صربرا حدودي شت.  وارد معرکه شد،کرد بالکان دنبال می

 .کرد  نقاط بسیاري از بالکان شرارت میدرچنان مغرورانه صربستان هم
 تا اینکه در تاریخ دهم ،مان راه پیموده شده خود در عراق را ادامه دادهباالخره غرب 

 قطعنامه تحریم صربستان را تصویب کرد و از آن ، شوراي امنیت سازمان ملل1371خرداد 
امان غرب  هاي بی  با بمبارانو این کشور صربستان در قوس نزولی سرعت گرفت پس،

 به دادگاه الهه کشید و سرنوشت او و قصاب سارایوو سروکار ، عاقبت کار هم.ویران شد
 یوگسالوي هم دیگر .المللی شد  زندگی در زندان بین،تعدادي از متجاوزان نظامی صرب

 .ت آورد به دس رانتوانست آن اقتدار قدیم
 

  آمریکا-کویت–عراق 
، آتش  با تحریک آمریکا و کمک ارتجاع عرب اوساله که خود هشتصدام پس از جنگ 
هاي  شمار و پرونده هاي بی هاي سنگین و خرابی خالی و بدهی  با دستآن را برافروخته بود،

 و در حالی که ایران بالفاصله با اصالح سیاست خارجی. گشتازمملو از جنایت جنگی ب
با هدف شیطانی دیگري صدام . ه بود با سرعت مشغول بازسازي و سازندگی شد،داخلی
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رفت که نتیجه آن انهدام بیشتر عراق و ، در اشتباهی دیگر فرواه گذشتهتبن اشارببراي ج
 . ذلت حزب بعث و خود او شد و مرگ 

 وجز راها پیش آن  تصمیم گرفت کویت را که هدف کوچک و آسانی بود و از سالاو 
وردي براي مردم عراق باشد و هم از ا تصرف کند که هم دست،خاك عراق اعالن کرده بود

البته هاي جنگ استفاده کند و  ها و بازسازي خرابی  براي اداي قرض،ثروت سرشار کویت
 صدام. شروعی براي تصاحب مخازن نفت و گاز دیگر کشورهاي جنوب خلیج فارس باشد

 به اشتباه نوشته بود که عراق هشتصد کیلومتر ساحل در ینجانب،اهایش به  در یکی از نامه
زرگ منابع انرژي جهان شود و دارد و به خیال خامش امپراطور بفارس جنوب خلیج 

 .گیري را ادامه دهدباج
 مجبور شد امتیازاتی به ایران ،سر خود در این راه جمع باشد  از پشتخیالشکه و براي اینا

ها بین او و من اتفاق افتاد و چون  نگاري سلسله نامهو اکرات طوالنی مذ،  در این مسیر.بدهد
 اکنون شما به ،برادر هاشمی«: اش خطاب به من نوشت   در آخرین نامه،عجله هم داشت

ها هزار اسیر   ده،هاي عراق  اعالن از رسانهمحض که به ،»دهاي خود دست یافتی تمام خواسته
 و آورد خودشان به وجد به روایت ،هاي مخوف عراق ها و زندان گاه در اردوراایرانی 

ه ألوف خودشان شدند و تبادل اسراي جنگ که گرآماده بازگشت پیروزمندانه به وطن م
 . آغاز شدبود، خورده 

 عراق به کاخ امیر کویت رسید یز ارتش خونر، چند ساعتظرفآسا  در یک حمله برق
ردند و همه چیز را در دست صدامیان و سران کویت هم با همان سرعت از کشور فرار ک

 به عراق منتقل شدند و هنوز هم سرگذشت ، مردم کویت که بخشی اسیر شدند.دندنمورها 
بخشی هم آواره شدند و حدود ده . بسیاري از آنها مثل بسیاي از اسراي ایرانی نامعلوم است

 . به ایران آمدندخود هاي  هزار نفر هم با کسب اجازه با اتومبیل
 مشکل جدیدي بین حامیان دیروز غربی و شرقی و ارتجاعی عراق با ، به بعدن آاز

توانید بخوانید و  هاي قبل می صدامیان آغاز شد که نکات مهم آن را در خاطرات سال
 .ثمر بود هایشان بی بینید که اخطارها و خواهش می
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تکمیل کرده و به خبرهایی رسید که آمریکا آمادگی حمله به عراق را  1371ل مرداد یاوا
 اواخر مرداد هم نیروهاي نظامی آمریکا و انگلیس در .شود زودي حمله جدید آغاز می

جنوب عراق مستقر شدند که نتیجه آن وضع جدید عراق شد که فعالً باید در تاریخ 
 . بخوانید

 
 سفرهاي استانی 

گی به منـاطق  هاي مختلف کشور با محوریت رسید  از استان1371به لطف خداوند، در سال  
هدف این سفرها تجدید دیدار با مردم و ارتبـاط        . برخوردار بازدیدهایی داشتم    محروم و کم  

 . ها و آشنایی با مشکالت موجود بود واسطه با آنان و دیدن پیشرفت بی
 فروردین آغاز 28 به استان هرمزگان بود که 1371اولین سفر استانی سال     :هرمزگانسفر به   

از بندر شهید رجـایی کـه بـه سـرعت در حـال      . زد در این استان تند مینبض سازندگی  . شد
سازي خلیج فارس، اسکله عظـیم فـوالد    توسعه بود، از طرح بزرگ تولید آلومینیوم و کشتی  

براي صادرات و واردات و همچنین از طرح پاالیشگاه بزرگ نفت بندرعباس بازدیـد شـد؛                
یم خارك، از اوضاع نیـروي دریـایی مطلـع    در ناو عظ  . همگی به سرعت در حال کار بودند      

هزار تنـی را   از سد میناب و شهر بازدید کردیم و سردخانه بیست. شدم که امیدوارکننده بود   
 .افتتاح کردم

تمـام مـسیر آن بـه    .  بنـدرعباس بازدیـد کـردم   –از طرح در حـال اجـراي راه آهـن بافـت       
اي عمیـق در حـال    یزي روي درهآم ها با تکنولوژي تحسین    اي  اي که کره    خصوص پل افسانه  

در همان مسیر براي افتتاح سد جیرفت و سرکـشی  . کوپتر مشاهده کردم نصب بودند، با هلی   
اي از وضع سـازندگی در   ها نمونه این. هاي کشاورزي و وضع مردم به جیرفت رفتیم   به طرح 

 در  البتـه در ایـن سـفر بارهـا و در شـهرهاي مختلـف      .سال چهـارم بعـد از خـتم جنـگ بـود        
 الطـاف  مردم با ،ها و روستاها هم هاي پرشور مردم سخنرانی داشتم و در مسیر خیابان   اجتماع

 .دادند شان به ما توان و روحیه کار بیشتر می گرم
 و هـاي بـزرگ عمرانـی      از طرح .   اردیبهشت به استان خراسان رفتیم     23در   :خراسانسفر به   

ن سفر بـا مـردم همیـشه در صـحنه دیـدار      در ای.   آستان قدس رضوي بازدید کردم  فرهنگی  
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هاي خوبی را در تربـت حیدریـه، فریمـان، طـبس، فـردوس، قـاین، بیرجنـد و              کردم و طرح  
 .نهبندان افتتاح نمودم

در سفر به همـدان و زنجـان و قـزوین، عـالوه بـر دیـدار              : زنجان و قزوین   –همدان  سفر به   
بازدید کردم و چند طرح تمـام شـده   هاي در حال اجرا    مردمی در بسیاري از شهرها از طرح      

. را افتتاح نمودم و چند طرح جدید را کلنگ زدم و از بعضی از جاهاي دیدنی دیدار داشتم      
با درخواست زیاد مردم . اطالعات زیادي از وضع و نیازها و امکانات و بودجه به دست آمد

 .قزوین براي استان شدن مواجه بودم
عالوه بر مرکـز  در این استان هم . هر به استان سمنان رفتیم    م 30در روز  :سمنان و یزد  سفر به   
هـایی را افتتـاح    شهر مالقات کردم و پـروژه    با مردم شهرهاي شاهرود، سرخه و مهدي      استان  
هـاي   آب زاینـده رود بـه یـزد را دادم و از طـرح    نتقـال   در سفر به استان یزد، وعـده ا       . نمودم

کارخانه مهم فوالد آلیاژي و معدن عظیم سنگ راهبردي در بخش معدن و صنایع پایه مانند  
در این سفر به منـزل مرحـوم آیـت اهللا خـاتمی هـم رفتـیم و بـا            . آهن چادرملو بازدید کردم   

 . اعضاي خانواده ایشان صحبت کردم
با آیـات  . در این سفر با مردم وفادار قم دیدار کردم.  آذر به قم سفر کردم26در  :قمسفر به  

آقاي غیوري را بـه    . نظرات آنها را شنیدم   . پرسی داشتم   مالقات و احوال  گلپایگانی و اراکی    
محظوریـت  پرسـی و شـنیدن مطالـب ایـشان و توضـیح            اهللا منتظري براي احوال     مالقات آیت 

 . فرستادم
 دي آغاز شد، از نمایشگاه جالبی از صـنایع  24در سفر به استان اصفهان که      :اصفهانسفر به   

عادن و صنایع دستی و تحقیقات دانشگاه صنعتی که بیرون شـهر  و کشاورزي و دامداري و م   
هـاي   البته بازدید از نمایـشگاه . هاي صنعتی ساخته شده بود، بازدید کردم در شهرك کارگاه  

کارخانـه  . خواننـد   برنامه بـود و خواننـدگان در مـتن کتـاب مـی     درسازندگی در تمام استان     
ه عظیم فوالد اصفهان و چنـد واحـد پتروشـیمی و     کارخان.ساز فوالد مبارکه را هم دیدم  تازه

 با دانشجویان هـم مالقـات خـوبی داشـتم کـه      .هاي مهم هم بازدید شد     پاالیشگاه و کارخانه  
 .خوانید همه اینها را در کتاب می

از کشتی سازي و سکوسازي صدرا بازدیـد  .  بهمن به بوشهر رفتم24روز  در    :بوشهرسفر به   
اي از  قدرت طراحـی و سـاخت و حـضور در دریـا بـا       کننده هاي خوشحال  کردم و گزارش  
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بـه خـصوص ابتکـارات    . امکانات خود کـشور شـنیدم کـه بـرایم  بـسیار امیدوارکننـده بـود               
نظیر فرزندم مهدي براي ساخت سـکوهاي عظـیم دریـایی و نـصب آنهـا و نیـز سـاخت                      کم
جر بـه  نرم کرد که م بسیار مسرو،هاي قطور نفتی و نصب در کف دریا و چیزهاي دیگر        لوله

ر را بـراي اولـین بـار تـأمین      و فنی کـشو صنعتیشرکت عظیم صنایع دریایی شد که حضور        
را   انتقـال و تـضفیه پـارس جنـوبی و سـاخت فرودگـاه عـسلویه        ، اولین فاز اسـتخراج   نمود و 

 . دنبال داشت به
شـنا  هاي بخش تحقیقـات آبزیـان آ       در مرکز تحقیقات شیالت جهاد سازندگی با موفقیت       

در پاالیشگاه عظیم گاز کنگان، از مراحل اجراي فاز دوم بازدید نمـودم و خـط لولـه               . شدم
خط لوله محرم در زمان جنگ، براي انتقال نفت به خارج خلـیج   . آب محرم را افتتاح کردم    

هاي نفتی مورد هجوم ارتش عراق بود، در حال احداث بود و اکنون بـراي       فارس که کشتی  
اي بوشهر را هـم بازیـد کـردم و     نیروگاه هسته. شد  و گرم استفاده می   آب آن منطقه خشک     

 .بر رفع موانع آن تأکید نمودم
*        *        * 

 اعتدال 
در سایه راهنمایی قرآن، به این نتیجه رسیدم که ام،  گونه که قبالً هم به آن اشاره کرده همان

است؛ همۀ ادیان آسمانی نیز » تدالاع« ها،  بعد از عقاید صحیح، محور رفتار درست انسان
 .ها آیۀ قرآن، شاهد این ادعاست ده. اند دور از افراط و تفریط خواستهبه جامعه را معتدل و 

هاي جوانی که با قرآن انس پیدا کردم، متوجه این مهم شده بودم؛ اما در  از همان سال
. در مغزم و وجودم ثبت شددوران زندان، با دقت بیشتر و همه جانبه در قرآن، این برداشت 

آفرینش، انسان، عقاید، احکام، معاشرت،  ،قرآن خواستار اعتدال در همه شئون زندگی
اسالم همۀ ابعاد و ارکان جامعه را معتدل . تبلیغ، مصرف، انفاق، سیاست و قضاوت است

 . کند هایی معتدل معرفی می انبیاء را معلم اعتدال و آنها را انسان. خواهد می
 که خاطرات و کارنامه آن سال 1371وفیقات نظام اجرایی کشور از جمله در سال ت

اکنون پیش روي شماست، قطعاً ریشه در اعتدال دارد؛ اگر ضعف و یا شکستی هم دیده 
 .است» خَیراالُمور اوسطها«شود، معلول خروج از اعتدال و بیرون رفتن از محورِ  می
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 کارنامه و خاطرات             
 26  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 و حرف آخر
در چاپ و نشر خاطرات، تقریباً . انزدهمین کتاب خاطرات من است، پاین جلد از خاطرات

آید، جز در مواردي که اشتباهی باشد و یا نشر آن  عین عبارات مکتوب دستی من می
ه دیگران، در صورتی که احتمال شود مطالب مربوط ب سعی می. ضرري داشته باشد

 در صورت عدم موافقت، رضایت طرف داده شود، با خود او در میان گذاشته شود و عدم
شود، اما   موارد بسیار نادري، اگر چیزي هنوز از اسرار نظام باشد چاپ نمی در.نوشته نشود

 . ام که موارد سري را ننویسم، بنابراین موارد حذف، نزدیک به صفر است چون توجه داشته
ایشان . خواهم میدهم و نظر ایشان را  اي می اهللا خامنه اي به آیت معموالً قبل از چاپ نسخه

در پاورقی کتاب نیز آقاي باستانی، ویراستار توضیحاتی . کنند در موارد کمی اظهار نظر می
به هرحال سعی و . نویسند که معموالً با کسب نظر خود من است راجع به مطالب مهم می
شود که اصالت و صحت مندرجات تضمین شود و تغییرات بسیار  وقت زیادي صرف می

اي اضافه شود، در داخل کروشه  اگر در ویراستاري کلمه. والً لفظی استجزیی و معم
     و 58 و 57هاي  شود که دو جلد اول همین مجموعه که خاطرات سال  یادآور می.آید می
ها و عملکردها  ها و سخنرانی  با تالش جناب آقاي بشیري و با استفاده از مصاحبه است،59

 جلدي به 15 این مجموعه و جز وه و چاپ و منتشر گردیدهها تهیه شد ها و مالقات و پیام
 . استشمار آمده

خوشبختانه دفتر نشر معارف انقالب متن تمامی خاطرات نگاشته شده را به لوح فشرده 
هاي دیگري وجود داشته  ها، نسخه دیدن یادداشت منتقل کرده است که در صورت آسیب

 تاریخ مشعشع انقالب را تا آنجا که به خود از خداوند متعال شاکرم که توفیق ثبت. باشد
از تمام کسانی که در . من مربوط است و نیز توفیق نشر بخشی از آن را عطا فرموده است

 .این راه مساعدت دادند، متشکرم
 

 اکبر هاشمی رفسنجانی
8/11/1393 
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 کارنامه و خاطرات             
 28  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 یادداشت ناشر     
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 
داي بزرگ را سپاسگزاریم که به ما توفیق عطا فرمود تا بتوانیم مجموعه دیگري از خ

ا به زیور طبع آراسته اهللا هاشمی رفسنجانی ر کارنامه و خاطرات حضرت آیتمجموعه 
نشر معارف انقالب، براي پاسخگویی به عطش مشتاقان تاریخ معاصر انقالب دفتر . کنیم

هاي   دفتر جدیدي از روزنوشت،، به قرار بیست سال اخیرکند تا هر سال اسالمی، تالش می
 .ایشان را محضر ملت شریف و قدردان ایران اسالمی تقدیم نماید

هاي نخست،  بیست و دو سال پیش که بر وادي نشر گام نهادیم، مشکالت فراوان و گام
المی، ما هاي شما ملت عزیز و سلحشور میهن اس ها و دلگرمی سخت و لرزان بود، اما تشویق

. تر ساخت ها مصمم را به تداوم راه در این مسیر پرفراز و نشیب و استمرار انتشار کتاب
 عنوان کتاب در حوزه تاریخ معاصر، سنگینی مسئولیت 60اکنون پس از انتشار نزدیک به 

ایم، به خوبی درك  دار شده اسالمی عهده بزرگی را که در قبال تاریخ انقالب شکوهمند
جوییم که این توش و توان را در ما افزون سازد  از پروردگار متعال استعانت میکنیم و  می

تا بتوانیم با سرعت بیشتر و کیفیت بهتري به انتشار حقایق مکتوم انقالب اسالمی همت 
 . گماریم

، قول داده بودیم که به جهت پاسخ به 1370در یادداشت ناشر کتاب کارنامه و خاطرات 
نان عالقمند، هر سال دو کتاب از این مجموعه را آماده و منتشر تقاضاهاي مکرر هموط
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با توجه به اینکه به جهت نزدیکی فاصله انتشار، امکان داشت به دالیلی تن به حذف . کنیم
 ساله از زمان نوشتن خاطرات، هر 22برخی نکات محرمانه دهیم، فعالً با حفظ همین فاصله 

 . کنیم سال یک مجموعه را چاپ می
هاي جنبی فعالیت خود را  سازي کتاب ر نشر معارف انقالب در زمینه تدوین و آمادهدفت

ضمن اینکه به . هایی از این دست خواهیم بود شأهللا شاهد انتشار کتاب تر کرده و ان افزون
مجدد شدن برخی از مجلدات خاطرات منتشر شده، این دفتر مبادرت به چاپ  جهت نایاب
بنابراین در حال حاضر کلیه مجلدات . ا تاکنون نمودهاي خاطرات از ابتد کلیه کتاب

 .انتشاریافته، در بازار موجود و قابل دسترس است
هاي دیگري از  ها، کتاب برنامه دفتر نشر معارف انقالب، آن است که با توسعه فعالیت

تقدیم جامعه کتابخوان کشور و فرهیختگان تدوین و ، تهیهتاریخ معاصر انقالب اسالمی را 
هشگر عرصه تاریخ و سیاست نماید؛ امید که مورد توجه و عنایت اندیشمندان قرار پژو

 .  گیرد
 براي ،اهللا هاشمی آیتحضرت فرساي  هاي جان براي من که از نزدیک شاهد تالش

مداومت و مراقبت از نهال جمهوري اسالمی و به بار نشستن آن بودم، خواندن جمله به 
داعی کنندة دورانی است که نظام مصمم و استوار، به ، ت در هر سالجمله این خاطرات

اي الگو و نمونه،   سازي بود و تمام کوشش خود را معطوف ساختن جامعه دنبال تمدن
 .براساس تعالیم حیات بخش اسالم کرده بود

کنید، اختالفات  مطالعه می را در همین کتاب 1371 خاطرات سال طور که همان
ضمن اینکه . یابد میشود و ادامه هم  ي میدیگروارد فاز  در این سالداخلی سوز  فرصت

انگیز تالش و  نمایان شده و فضاي دلتدریج  به درخت کار و سازندگی هاي نوبرانه میوه
 . به بار نشسته استرونق یافته و بازسازي در اقصی نقاط کشور پهناور ایران اسالمی، 

یر درآمده است، عالوه بر اهمیت هاي پرافتخار به رشته تحر مطالبی که در آن سال
باشد و قطعاً این  ها می روایی، نشان دهندة تفکر، روحیه و عمل مسئوالن کشور در آن سال

هاي تاریخ انقالب اسالمی، دستمایه مفید و ارزشمندي براي  خاطرات در تدوین واقعیت
 .پژوهشگران و مورخان خواهد بود
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 کارنامه و خاطرات             
 30  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هاي سیاسی، صرفاً وظیفه تدوین و انتشار اسناد  يدفتر نشر معارف انقالب، به دور از باز 
طرفانه خاطرات که  تاریخ انقالب اسالمی را وجهه همت خود قرار داده و این از انتشار بی

شود،  گاه با نارضایتی یک جناح و گاه مطلبی دیگر با نارضایتی جناح مقابل همراه می
هاي  گیري ون توجه به جهتمالك انتشار در این دفتر، اصالت تاریخی بد. مشخص است

 .سیاسی است
دفتر نشر معارف انقالب، نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا متونی صحیح، پاکیزه و 

در این مسیر نیازمند .  و مستندات تاریخی انتشار دهدها روان با اسناد دست اول و عکس
، در این کار فرهنگی یاري هموطنان فرهیخته و بزرگوار هستیم که با ارسال اسناد تاریخی

 .ما را یاري کنند
هاي همکارانم در دفتر نشر معارف انقالب، جناب آقایان  دانم از تالش در پایان الزم می
سرکار خانم و  منش سید علی نقی موسوي، عباس بشیري، کیوان کیانی داریوش باریکانی، 

و ) ایرنا(ي اسالمیم سازمان خبرگزاري جمهوراز مدیریت محترزاده و نیز  مهوش کاشانی
انتخاب تهیه و پور که در زمینه  جناب آقاي محمد کاظمسرویس عکس این خبرگزاري و 

 یاري کردند و همچنین ویراستار مجموعه، جناب آقاي قادر هاي مستند و تاریخی عکس
 . باستانی، قدردانی و تشکر کنم

 
 عماد هاشمی                                                                    

 93  زمستان - دفتر نشر معارف انقالب
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 1992 مارس 21               1412 رمضان 16  |  1371  فروردین 1 بهنش
  

 را سـماور  .شدم بیدار تساع زنگ با ،دیگر سحرهاى معمولِ مطابق. ماه رمضان است  
 ابـوحمزه  دعـاى  از مقـدارى . دمنمـو  بیـدار  را یاسـر  سپس .کردم گرم را غذا و روشن

 . سحري خوردیم،چید را سفره یاسر. خواندم را ]ثمالی[
 انجـام  و هـا   گزارش ۀمطالع به سپس. خوابیدم ساعت هشت و نیم    تا صبح نماز از بعد

 عیـد  دیـدار  بـراى  بـستگان  از نفـر  چنـد  .پـرداختم  گذشـته  سال آخر از مانده کارهاى
 .آمدند

 مـورد  در تلفنـى  ،]الملـل وزارت امـور خارجـه    معـاون بـین   [،  متکـى ] منوچهر[ آقاى
 ،شـان  اختیـارات  و وظـایف  از تجاوز خاطر به را کارشان شد قرار. پرسید سرخ صلیب
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 کارنامه و خاطرات             
 34  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 بـشر  وقحق ۀلامس با غرب گاه اردو ابوناص برخورد که بفهمانیم آنها به و یمینما معلق
 کـرده  سـلب  را مـا  اعتمـاد  ،مغرضـانه  تبلیغـات  جهـت  در لیمـسا  این از ءاستفادهوس و

 . است
 ترکیـب  از تلفنـى  ،]کرمانـشاه  [=بـاختران  جمعـه  امـام  ،زرنـدى ] محمدحسین[ آقاى

 آقایـان . داشـت  رسـیدگى  تقاضـاى  و شـکایت  استان در نگهبان شوراى نظارت هیأت
 مـشکلى  بـراى  ،سراوان و زابل نمایندگان ،ىرضازه] فخرالدین[ و شهرکى] غالمعلی[

 از قبـل  ؛کردنـد  اسـتمداد  ه اسـت،  آمـد  پـیش  انتخابـات  در رضـازهى آقـاي    بـراى  که
 در انتخابـات  قـانون  اخیـر  اصـالح  و بـوده  شهرسـتان  انجمن عضو رضازهى ،انتخابات

 1. استکرده محروم شدن انتخاب حق از را او ،مجلس
. شــد هــا گــزارش ۀمطالعــ صــرف وقــت بیــشتر .آمدنــد بــستگان هــم شــب و عــصر 

میان جمهوري آذربایجان و جمهـوري  [،  باغ  قرهمنطقۀ   در ایران ابتکار به که یبس  آتش
 نیـستند  مایـل  غربى هاى  رسانه ولى ،شود  مى مراعات نسبتاًاست،   شده برقرار ]ارمنستان

 درجهـانی    سـرخ  صـلیب  فعالیـت سـازمان    تعلیـق  اعالن .مطرح کنند  ایران نام هب را آن
 . بیندازند راه يزیاد صداى و سر رود مى انتظار و  استیافته وسیعى انعکاس ،ایران

 
 1992 مارس 22              1412 رمضان 17  |  1371 فروردین 2 یکشنبه

 
 کـافى  انـدازه  بـه .  اسـت شـده  سـرد  هـوا  ؛باریـد   مـى  برف و باران متناوباً. بودم منزل در

 . مطالعه هستم مشغول و ام آورده خواندنى هاي گزارش و مطالب
 سـرانجام  کـه  داد اطـالع  ]جمهور  رییس دفتر رییس  [،  میرمحمدى]سید محمد [ آقاى
 تهــران انتخابــات ىیــاجرا هیــأت لهأمــس در نگهبــان ىاشــور و کــشور وزارت توافــق

 .ه استآمد دست هب
                                                

 قانون انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمی کـه در سـال      69 و  34،  33،  32،  31،  15 اشاره به اصالح مواد      - 1
نـامزدي در انتخابـات   از محـرومین  بخـش  ، این بنـد بـه   32 در ماده طبق این قانون،.  به تصویب رسید   1370

هاي شـهر و رؤسـا و     وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاي انجمن  -10  : اضافه شد   شوراي اسالمی  مجلس
هاي حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاي فعال آن و نمایندگان مجلـسین سـنا و             هیات رییسه کانون  

 .شوراي ملی سابق
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 صـحبت  ىیقـضا  امـور  و انتخابات لیمسا ةدربار. آمد ساوجى موحدى] علی[ آقاى
 گــزارش .بـود  مـراکش  در ســفارت متقاضـى  ؛آمـد  صــفریان] عبـاس [ قـاى آ. کـردیم 

ــسیون ــو در کمی ــب. داد را ژن ــم ش ــضى ه ــستگان از بع ــد ب ــاى .آمدن ــیدهادي[ آق ] س
 .داشت خوزستان نیشکر شرکت مدیریت به انتقادى ،ىیطباطبا

 ]ي مهندســی مکانیــک[دکتــرا دوره در نــام ثبــت و بلژیــک بــه ســفر بــراى محــسن
 . کرد خداحافظى

   
 1992  مارس 23           1412 رمضان 18   |  1371 فروردین 3 دوشنبه 

   
ه آمـد  بستگان از دیگر جمعى و فاطمه همشیره .بودم منزل در ظهر از بعد دو ساعت تا

 جنـوِب  از منـاطقى  بازدیـد  بـراى  کـوپتر  هلـى  بارفتیم و    سعدآباد بعد از ظهر به    .دبودن
. تهـران را دیـدم     بـار  هتـر  و  میوه ساخت دست در بزرگ میدان.  حرکت کردیم  تهران
این میـدان   . دادند گزارش تهران شهردار،  ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [ و طرح مشاور

 بانـک  ،سـردخانه  ،کامـل  خدمات با،  بنا زیر مربعمتر  هزار 250 وزمین   هکتار 270 در  
، بـا  واحـد تجـاري   هـر  ،انـد  گرفته مجهز و بزرگ را واحدها. درحال ساخت است ... و

 واحـدها . اسـت  انبـار  و محل عرضـه   ،کوچک سردخانه داراىزیربنا،   متر 160 حدود
 شـان  مشکالت از پیمانکاران. دهند تحویل امسال  رااول فاز بناست. ی دارد خوب ارتفاع

 .گفتند خارجى پیمانکاران با رقابت براى
 بـه  راان  تهـر  قـدیم  کـشتارگاه . رفتیم بهمن] و فرهنگسراي [  پارك محل به ماشین با

 و سـینما  هـاى   سـالن  ،هنـرى  هـاى   نمایشگاه سبز، فضاى ؛اند  تبدیل کرده  ىیزیبا پارك
 بـا  . جکـوزي ایجـاد شـده اسـت        و سـونا  و شـنا  استخر ،یورزشمتعدد   هاى  سالن ،تئاتر

 کـار  ،تفریحـى  امکان  و سبز فضاى کمبود وجنوب تهران    در جمعیت تراکم به توجه
 آثـار  آوردن با  1.کردم تشکر مربوط مدیران و هرانت شهردار از. است ارزشى خیلى با 

                                                
 تبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگسرایی مدرن و زیبا، تـاثیر عمـده اي در تغییـر فـضاي جنـوب تهـران و        - 1

این فرهنگسرا هنوز هم از مراکز عمـده فرهنگـی شـهر    .  شمال در شهر تهران داشت   –کاهش فاصله جنوب    
 ت و درروند ساخت اماکن فرهنگی بعـد از فرهنگـسراي بهمـن، سـرعت گرفـ     . تهران محسوب می شود   
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 گرفتـه  شـکل  جـالبى  مـوزه  ،بـوده  راکـد  وحدت تاالر انبار در که فرهنگى و تاریخى
 .است

مستـضعفان و    بنیـاد  رفتـیم کـه    سـعیدیه  شـهرك  سـاختمان  محـل  بـه  ماشین با سپس 
شـهرك در   ایـن    ؛سـازد   مى ]شرق تهران   واقع در جنوب   [1سلیمانیه اراضى در جانبازان

. شـود   مى بنا  است، شده مصادره انقالب از بعد که امیرسلیمانى از مانده جا به ىیروستا
 رآبـى پ قنـات  و   گرفتـه  قرار تهران شهر محدود دراست که    زمین هکتار سیصد حدود

  .دارد
 کاشـت  و آزادگـان  پـارك  ایجـاد  براى را این زمین  اعظم قسمت ،تهران شهردارى

 بنیـاد  بـه  مقابـل  در و گرفتـه  شـهرى  دیگر تأسیسات و تهران سبز کمربند براى درخت
 آقـاى  2.اسـت  داده را آن از ىیهـا  بخـش  در سـاختمان  ةاجازجانبازان،  ] مستضعفان و [
 خیلــى. دادنـد  هیـ ارا را شــهرك مالکیـت اسـناد   .داد توضــیحات زادهیـ عل] سـیدمحمد [

 ،مدرســه ،مــسجد ،ســبز فــضاى بــا مــسکونى واحــد هــزار پــنج حــدود .اســت جالــب
 هـشت  و طبقـه  چهـار هـاي   ساختمان در سینما  وکودکستان ، مرکز بهداشت،  فروشگاه

 خـوب  بـسیار  هـاى  نقـشه  و مرغـوب  مـصالح  با ي،متر 140 تا 70 هاي  آپارتمان و طبقه
 .ساخته شده است

 یک  در خوب زندگى یک براى چیز همه ؛کردم بازدیدمسکونی  واحدیک  از 

                                                                                                              
تمام مناطق شهرداري تهران، مراکز فرهنگی و هنري ایجاد شد.. 

 سـابق  در طـرح  اراضـی . اسـت  قاجار ایل رییس عضدالملک، پسر امیرسلیمانی، به منسوب سلیمانیه  نام  - 1
 کـار  و  کـشت  آن در اواخـر  ایـن  تـا  و اسـت  بوده تهران شرقی  جنوب دهات از اصفهانک روستاي به متعلق

 هاي قنات فراز بر کوشک این؛ دارد وجود امیرسلیمانی به مشهور ایرانی کوشکی اراضی، این در .کردند می
، آباد هاشم مراکرتپ شهري محالت به محصور ،سلیمانیه اراضی اکنون. است شده بنا محمودآباد و آباد هاشم
 بنیـاد  اختیـار  در یـران ا اسـالمی   انقـالب  از بعـد  اراضـی  ایـن . اسـت  افـسریه  و شهر کیان،  مشیریه،  آباد  دولت

 .کرد واگذار تهران شهرداري به را مذکور اراضی 1369 اسفندماه در نیز بنیاد و گرفت قرار مستضعفان
 46 بـه  مجهز اي  کتابخانه که است ایران شهري بوستان ترین  بزرگ ،هکتار هزار 112 با آزادگان  بوستان - 2

 120 و میلیون یک که بوستان  این .دارد متري هزار 5 دریاچه و متري هزار 20 بازي زمین،  کتاب جلد هزار
 شـده  طراحـی  نامنظم و منظم شکل دو به و واقع تهران شرقی  جنوب انتهاي در ،دارد مساحت مربع متر هزار
 .شد تاسیس وقت شهرداري توسط 1384 سال در آزادگان  بوستان.است
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 عكس شھرداري تھران 

 عكس بازدید با كرباسچي 

بازدید از طرح های عمرانی شهرداری تهران
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تهـران،  شـهردارى    شـد  قـرار .  کـردم  شان تشویق ي فراهم شده است؛   متر 90 فضاي
 سـاکنین  کـه  صـورت  ایـن  بـه  ؛بخـرد  شـهر  ساختار اصالح براى را واحدها از تعدادى

 همـین  بـه  را آنهـا  محلـه  سـپس   و بیاورند اینجا به را تهران جنوب فرسوده منطقه یک
 م منـاطق فرسـوده تهـران      ، در تمـا   صـورت  همـین  بـه این کار    و کنند سازىنو صورت

 . یابد ادامه
 در. رفتـیم  سـلیمانیه  اراضـى  همـان  در ،دیهیسع جوار در آزادگان پارك به ماشین با

 دور. دادنـد  توضـیح را   پارك طرح ،است کار مرکز که پارك قدیمى ساختمانیک  
 هـا  گـل  و اشـجار  نهال و اند  کرده جمع زینتى درختانو   ها گل بذر از کلکسیونى آنجا
 مـدیر  و کارشـناس کـه    خـانمى  .کننـد   مـى  تهران تولیـد   شهر اطراف درختکارى براي
شـاخه گیـاه     میلیـون  5/4 امـسال  گفـت  ،بـود  تهـران  بـراى  گل هاى  بوته تکثیر و تولید
 هـا  گـل  و اشـجار  نهـال  برداشـت  و کاشـت  مراکـز  از سـپس . است کرده تولید بو  شب

 .است جالب ؛کردیم بازدید
  کـه  خاوران جاده و شهربانو بى  بى ارتفاعات دامنه رد کمربندى هاى  درختکارى از 

 ؛کـردیم  بازدیـد اسـت،    شـده  انجـام  زیـست  محـیط  اصالح و شهر پیشرفت مهار براى
 دسـت   روي سـنگینى  هاى  هزینه ها،  انجام این پروژه  . است ضرورى و جالب العاده  فوق

 .گذارد مىتهران  شهردارى
 در نتوانـستند  ؛بـود  بـارانى  هـوا . دیمکـر  پـرواز  سعدآباد] کاخ[ سوى به کوپتر هلى با

 خانـه  بـه  افطار نزدیک ،ماشین با و آمدیم فرود انقالب ورزشگاه در ،دنبنشین سعدآباد
 . رسیدیم
 شــدن] صــالحیت[ رد گــزارش  وآمــد کــشور وزیــر ،نــورى] عبــداهللا[ آقــاى شــب
 ارقـر  اعتراض مورد حتماً ؛داد را ىیاجرا هاى  هیأت در مجلس اهاىیدکاند از تعدادى
 نفـر  23 آنهـا  میـان  در .کرد خواهد ایجاد مشکل کشور وزارت براى و گرفت خواهد

 ؛ندهـست    ...و خلخـالى ]صـادق [ ،اى  خامنـه  هادىاز جملـه سـید     مجلس فعلى نمایندگان
 اسـت  بعیـد  که  نباشد نگهبان شوراى به توسل جز راهى رسید نظر به. کرد ىیجو  چاره

 فـشار  بـا  وضـع  ایـن  الًواصـ  و هاسـت آن خواسـته  مـسیر  در درسـت  چون ؛کنند کمک
 .  استآمده پیش ىیاجرا هیأت اعضاى ترکیب براى نگهبان شوراى
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 1992 مارس 24              1412 رمضان 19   |  1371 فروردین 4 شنبه سه
 

 صـبح  نزدیـک  و بود رفته امام مرقد ء به احیا مراسم براى یاسر. مخوابید کم خیلى شب
 بـرف  و بـاران  متناوبـاً  دیـشب  از. خوابیـدم  ده و نـیم    سـاعت  تـا  صبح نماز از بعد. آمد
 .است سرد هوا و بارد مى
 و صـحبت  ایـشان  با مقدارى ؛آمد عفت بازدید براى 1امام همسر،  ]خانم بتول ثقفی  [

 .بروند کیش به سفرى عفت با شد قرار. کردم احوالپرسى
 کـرده  رد را او ىیاجرا هیأت که آورد شکایت یاسر توسط ،ساداتیان] جمال[ آقاى

 از جمعـى  گفـت  تلفنـى  ،]شوراي اسـالمی    مجلس  رییس[،  کروبى]مهدي[ آقاى. است
 گفـتم . خواهنـد   مى کمک و اند  شده جمعاست،   شده رد شان صالحیت که نمایندگان

 مالقـات  آنها به فردا ،بود الزم اگر. کنند صحبت ]وزیرکشور[،  نورى] عبداهللا[ آقاى با
 .داد خواهم

 بنـا  کشور وزارت گفت و کرد تلفن خوزستان استاندار ،ىیتوال]محمدحسن[ آقاى 
 فعلـى  نماینـده  ،عابـدى ] نـوراهللا [ آقـاى  صـالحیت  رد خاطر به را بهبهان فرماندار دارد

 ،ندهیــد اســتعفا گفــتم ؛بدهــد اســتعفا هــم او دارد بنــا ،شــود چنــین اگــر و کنــد عــزل
 گیـرى  شـکل  جریـان  در اینکـه  از ؛است فشار تحت کشور وزارت. کنم   مى رسیدگى

 نگهبـان  شوراى گرچه ،است پشیمان،  داده امتیاز نگهبان شوراى به ىیاجرا هاى  هیأت
 .داند مى خودش حق و داند نمى امتیاز را آن

. انــد برگــشته ســابق شــوروى آذربایجــان از. آمدنــد هــا بچــه و فــاطى و ســعید افطــار
 بـه  آنجـا  مردم امید و عالقه از و آنها مشکالت و ماندگى عقب و فقر وضع از مقدارى

 کـه  ارمنستان به ایران کمک تهمتمورد   در ،ترکیه تبلیغاتى شیطنت از گفتند و  ایران
                                                

اهللا ثقفـی تهرانـی بـود و در سـال      ختر آیتد) 1388 – 1292( بانو خدیجه ثقفی، معروف به قدس ایران     - 1
و ائمه اطهار علیهم السالم ) ص(او براثر خوابی که در آن پیامبر اکرم. ازدواج کرد) ره( با امام خمینی  1308

االسالم  اهللا سید مصطفی خمینی و حجت ثمرة این ازدواج آیت. را دیده بود، با ازدواج با ایشان موافقت کرد
بـانو ثقفـی در اول   . هـاي صـدیقه، فریـده و زهـرا بـود      احمد خمینی و سه دختر به نـام  والمسلمین حاج سید    

 سالگی در تهران درگذشـت و در حـرم مطهـر حـضرت امـام در کنـار همـسر و          96 در سن    1388فروردین  
 . فرزندش دفن شد
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 عبـادت  به باال اقتا در بیشتر من و داشت زنانه یهمانیم عفت شب. است محض دروغ
 .خوابیدم زودتر و گذراندم رادیوها استماع و

  
 1992 مارس 25         1412 رمضان 20  |  1371 فروردین 5 چهارشنبه  
  

، ]نماینـده شـیروان   [ زاده،  عـوض ] سـیدعلی [ آقایان ،مجلس فعلى نمایندگان از جمعى
 کاووسـى، ] نـادر [،  ]نماینـده قـم   [ خلخـالى، ]صـادق [ ،] نماینـده تهـران    [غفارى، هادى

] غالمحـسین [ ،]نماینـده بیرجنـد    [زاده،  رىیحـا ] سـید ابوالحـسن   [،  ]نماینده تویسرکان [
قاسـم  [ ، ]نماینـده پیرانـشهر    [زاده،  شـریف ] قـادر [ برزنجـى،  ،  ]نماینده همـدان   [ى،یآقا

 ]نماینده دلفـان و الـشتر  [، مقدم حیدرى] ماشااهللا[ ،]نماینده سلماس  [صدقیانى،] مهرزاد
 شـده  رد ىیـ اجرا هیـأت  در شـان  صـالحیت  کـه  ]نماینـده خـواف   [،  نجفى] حسین [ و

 همـه  و دنـ دان  مـى  مظلـوم  را خـود  یـک  هـر . آمدنـد  مشکل رفع و استمداد براى است،
 .کنم پیگیرى من تا بنویسند شکایت گفتم. کردند صحبت
 انتخابـات  رونـد  از  و آمدنـد  ها ینىیخو موسوى]سیدمحمد[ و کروبى]مهدي[ آقایان

 حاکمیـت  ،اسـت  ایـن  تـصور  کـه  دهمآ وجود ه  ب جوى معتقدند .کردند نگرانى اظهار
 هـاى  هیـأت  ،جـو  همـین  تـأثیر  تحـت  گوینـد   مى .کند حذف را آنها   جناح خواهد  مى

 هـاى   هیـأت  ،بعـدى  مراحـل  در کـه  ندهـست     نگـران  .انـد   کـرده  حـذف  به اقدام ىیاجرا
 اقـدامى  کـه  خواهنـد   مـى  مـن  از .کننـد  حـذف  را بیشترى افراد مجلس خود و نظارت

 در .دادنـد  مـن  بـه  ،انـد   نوشـته  رهبـرى  بـراى  که را اى  نامه رونوشت. نمایم عالج براى
 شـرکت  انتخابات در مبارز روحانیون مجمع ،نشود اصالح وضع این اگر اند  فتهگ آنجا

 گیـرى   کنـاره  بـه  تهدیـد  و بزننـد  حـرف  دلسوزى موضع از گفتم آنها به؛  کرد نخواهد
 . نکنند

 توسـط  نظـارت  و انتخابـات  گـزارش . کـردم  شـرکت  دولـت  هیـأت جلسه   در عصر
 دکتـر  توسـط  بـاغ   قـره  در رىگـ  یمیـانج  وضـع  گزارش و کشور وزیر،  ]عبداهللا نوري [

 توقـع  به توجه با ،گرى میانجی این مشکل ةدربار .داده شد ] وزیر امورخارجه [،  والیتى
 صـورت  در اینکـه  و باشـد  ارامنـه  مقابـل  در مسلمانان حامى ایران که آذربایجان مردم
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 حمایـت  تحـت  ارامنـه  و رود مـى  دست از گرى میانجی فرصت ،ها  آذرى از جانبدارى
 بـه  افطـار  . کـردیم  بحـث  مقدارى ،گرفت خواهند قرار آمریکا خصوص به و ها  غربى
 .بودند مان مهمان ها بچه و بستگان. آمدم خانه

  
 1992 مارس 26          1412 رمضان 21  |   1371 فروردین 6 شنبه پنج 
  

 جدیــد بحــث بــراى منجملــه ؛کــردم مــى مطالعــه منــزل در ظهــر از بعــد دو ســاعت تــا
 1.»دولت و مردم طابتار در اجتماعى عدالت« وانعن با نمازجمعه

واقــع در غــرب  [پیــام فرودگــاه و احـداث  دســت در هــاى شــهرك از بازدیــد بـراى 
 هـشتگرد  شـهر  منطقـه  اطـراف . کـردیم  پـرواز  کـوپتر  هلى با سعدآباد]کاخ[ از ،]تهران
 بـا  و هکتـار  هـزار  هفـت  در. داد توضیح کامروا] سیدمحمدعلی[ آقاى و کردیم پرواز

 سـبز  فـضاى  و خدماتى الزمه مراکز همه با ىیویال یا آپارتمانى واحد هزار صد دودح
ــه منجملــه و ــوب در صــنعتى منطق ــانِ جن ــزوین [اتوب ــا و ] تهــران-ق  آب از اســتفاده ب

 تـاکنون بـراى    .اسـت  احـداث  دست در زمینى زیر هاى آب اضافه به ،ردانکُ رودخانه
متـري   نـرخ  بـا  و سـازان  انبـوه  یا ،ها   مسکن تعاونى به عمدتاً ،واحد هزار دوازده حدود

 ؛2بـرود  هـم  آنجـا  بـه  تهـران  متـروى  اسـت  قرار و شده واگذار تومان پانصدو   دوهزار
 . است دور تهران از کیلومتر60

 حـال  در سـرعت  بـا  .کـردیم  پـرواز  کـرج  جنـوب  در اندیـشه  شـهر  بـاالى  بـر  سپس
 آن راه .رسـید  خواهـد ی  مسکون واحد هزار صدبه   نهایت  در هم آنجا .است ساختمان

 .شود مى منشعب کرج اتوبان و کرج قدیم جاده از
 مرکـز  شـمال  در ، واقـع  ]متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفـن         [پیام فرودگاه در

 توسـعه  ةدربار تبار  ملکى] مجید[ و ]الدین[شهاب] حسین[ آقایان. آمدیم فرود ماهواره
                                                

هاي نماز  طبه در خ70تا اوایل دهه  60هاي دهه  که در سال» عدالت اجتماعی در اسالم« مجموعه مباحث - 1
 ←بـراي مطالعـه بیـشتر رجـوع کنیـد      . ی گردآوري و انتشار یافته استهای  جمعه عنوان شده بود، در کتاب     

 1379، اکبر هاشمی رفسنجانی، انتشارات امام المنتظر، قم، »عدالت اجتماعی؛ بخش اقتصاد«کتاب 
ت و راه انـدازي آن توسـط   هشتگرد، از متروهاي اقماري تهران است که مراحل سـاخ          -شهر متروي گل  - 2

 . وزارت مسکن و شهرسازي در حال انجام است
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کردم شان تشویق ؛دادند خوبى توضیحات مخابرات و ستپ.  
اسـت،   شـده  تهیـه  پـستى  هـاى  محموله انتقال براى که کوچک هواپیماى نوع دو از

 ده ،کوتـاهى  مـدت  در .شـد  داده پـرواز  دسـتور  فرودگاه برج در سپس .بازدیدکردیم
 . کردند پرواز کشور اطراف به هواپیما

 بناسـت . آمـدیم  سـاوه  اتوبان کنار ،شهریار جنوب در پرند شهر فرازبه   کوپتر  هلى با
 بـه اسـت،    شـده  حفـر  تهران شهر در که ىیها چاه از ،کیلومترى 48 لوله یک  با  را آب
 اصـالح  ،اسـت  مـشکل  دچـار  اکنـون  کـه  منطقـه  آب وضـع  ،آب ایـن  بـا . ببرنـد  آنجا

واقـع   )ره(خمینـى  امـام  المللى بین عظیم فرودگاه غربى جنوب درمنطقه پرند   . شود  مى
 موفقیـت  توانـد   مـى   ولـى  ،اسـت  نگرفتـه  قـرار  ردمم استقبال و توجه مورد هنوز وشده  

 .دارد صنعتى منطقه هم آنجا ؛باشد داشته خوبى
 بـراى  کـه هـم    را هفویفـشا  کوچک سد. کردیم مشاهده را فرودگاه موقعیت فضا از

 شـده  احـداث  منطقـه  آب تغذیـه  و احـداث  دسـت  در هاى  گاودارى منطقه آب تأمین
 توضـیحات  شـهرك  مـدیر  .آمـدیم  رودفـ  واوان شهرك کنار در سپس. است، دیدیم  

 هـزار  بیـست  تـا  توسـعه  در و دارد فعـال  مسکونىِ واحد پانصد  و چهارهزار اکنون. داد
 پرنــد  آب مربــوط بــهلولــه از توســعه بــراى و دارنــد هــم آب ؛رســید خواهــد واحــد

 شـرکت واحـد    اتوبـوس   خـط برقراري   گاز و    کشی  لوله در   عتسری خواستار .گیرند  مى
 .ع شدند و ابراز احساسات کردندمردم جم. بودند
 با ماشین از شهرك اکباتان بازدیـد       .تهران پرواز کردیم  ] مهرآباد[فرودگاه  سمت  به  

. جالـب اسـت  ؛ و واگـذار شـده  حدود چهارده هزار واحد در سـه فـاز سـاخته        . کردیم
 سه بخش مـشخص سـاخته   .م و مهندس مسئول توضیح دادیسپس به شهرك غرب رفت 

هـاى متفرقـه کـه در      و خانـه سـط هـاى متو   بلـوك ، بلنـد و ویالهـا    هاى برجاست؛  شده  
، هـا   گفتنـد بهتـرین  1. اسـت اراضى واگذارى دادسـتان شـهردارى تهـران سـاخته شـده      

کـه برنامـه سـاخت     هاست و یکصدو هفتاد هزار متر زمین باقى اسـت     تعاونى مربوط به 
                                                

 شهرداري در مستقر شرع طباطبایی شیرازي، در اوایل پیروزي انقالب اسالمی، حاکم        مهدي سید  آقاي - 1
 واگـذار  بودنـد،  خانـه   بـی  کـه  مستـضعفینی  فقـرا و   به تشخیص براساس را بالصاحب هاي  تهران بود و زمین   

  .کرد می
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 . بنیاد جانبازان است در اختیارفعالً . دارند
ل یبیشتر وقتم صـرف مـسا  .  براى اولین بار در سال نو به دفترم رفتم   و  از آنجا آمدیم  

، ]آقـاي عبـداهللا نـوري     [بـا   . آمدنـد   مـى   بعـضى هـم  بـراى تبریـک عیـد           .انتخابات شد 
 و همچنـین   صـحبت کـردم    ل جارى ی براى مسا  ،شوراى نگهبان همچنین  وزیرکشور و   
جنــاح زیرکــشور از  ردصــالحیتها در ایــن مرحلــه، بــا توجــه بــه اینکــه و در رابطــه بــا
البته اختیارات شوراي نگهبان، در مـواردي وزارت    گرچه   ؛شدگان است   ردصالحیت

 .همان فائزه بودند و من در خانه تنها بودمیها م  افطار بچه.کند کشور را خلع سالح می
 

 1992 مارس  27              1412 رمضان 22  |   1371 فروردین 7جمعه 
  

 پیـام کوتـاهى بـراى روز    ،بـا تلفـن  . ه مطالعه و استراحت گذشت    ب وقت. در خانه بودم  
 معیـارى بـراى نماینـدگان       ،جمعـه ] نمـاز [هاى    اى در خطبه     خامنه اهللا  یتآ 1.قدس دادم 

ى از ی مخالفـت و بـدگو  ؛شـود  ها تمام مى تندروصالح مجلس تعیین کردند که به ضرر   
بـسیاري   ؛عرفـى کردنـد  ى را به عنوان حرکت منفى م    یدولت و مزاحمت در امور اجرا     

اند و حتمـاً باعـث نـاراحتى      شناخته شدهصفت در جامعه به این ها،  شده  از ردصالحیت 
 . شود آنها مى

 ، براى مبارزه بـا گرانـى  . آمد]پاسداران سپاه کل فرمانده[، ىیرضا]محسن[عصر آقاى  
 از اظهـارات امـروز رهبـرى در        .پیشنهاد تشکیل واحدهاى توزیـع از بـسیجیان داشـت         

 .نماز جمعه اظهار رضایت کرد
ل ی مــساةاى دربــار  خامنــهااهللا یــت آبــادیــشب  .عــصر و شــب بــستگان اینجــا بودنــد

                                                
مردم ما موضع مشخصی  را در مورد فلسطین دارند که با راهپیمـایی     « :  در بخشی از این پیام آمده است       - 1

امروز به دنیا اعالم می کنند و هر گونه سازش و گذشت از حقـوق مـردم فلـسطین را محکـوم مـی کننـد و           
الب پیشتاز اسالم، حق و وظیفـه  اصوالً مساله فلسطین را متعلق به کل دنیاي اسالم می دانند و ما به عنوان انق  

خودمان می دانیم که در این موضوع نظر خودمان و مردممان را ابراز کنیم که مـردم مـا امـروز آن را ابـراز           
زیـر نظـر محـسن    » ،1371هـاي سـال    ها و پیام هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ←رجوع کنید   » .کنند  می

  1393هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، 
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 ]مــشهد [ امــروز از ســفر؛ تلفنــى صــحبت کــردیم،انتخابــات و صــالحیت نماینــدگى
 .اند برگشته

  
 1992 مارس 28                 1412 رمضان 23  |   1371 فروردین 8شنبه 

  
، ]آقـاي عبـداهللا نـوري     [با  . ها را خواندم    گزارش.  به دفترم رسیدم    نیم صبح  ساعت نُه و  

ل انتخابـات  ی مـسا ة دربـار ،شوراى نگهبان] آقاي محمدي گیالنی، دبیر   [وزیر کشور و    
هـا   ى از رد صالحیت افرادى دیگر در شوراى نظارت استان      یها   گزارش ؛تماس گرفتم 

 . رسد مى
 گزارشـى از وضــع  . آمـد ]جمهـور  یــی ریـیس معـاون اجرا [، میـرزاده ] حمیـد [آقـاى  

 ،ها شبیه رفـسنجان  محصول پسته وضع مالى مردم را باال برده و خودیارى     . سیرجان داد 
  1.شود دارد معمول مى

گیــرى مجمــع   از احتمــال کنــاره. آمــد]نماینــده تهــران[، الــویرى] مرتــضی[آقــاى 
ــذف   ــه خــاطر ح ــات ب ــارز از انتخاب ــروهــ روحــانیون مب ــارات دی ــرى در ا و اظه ز رهب

هـاى   گفتم در توصـیه . دنمواستمداد  نگرانى کرد و براى حل مشکل  اظهار ،جمعهنماز
هـا انجـام شـده کـه       امتیـازاتى در جهـت کـم شـدن حـذف         ،رهبرى به شوراى نگهبان   

 .گیرى کنند شان نیست کناره مصلحت
 به مـن اطـالع داد کـه        ملی کروبى در جلسه شوراى عالى امنیت     ]مهدي[قاى  آعصر  

در  مـصمم شـده کـه     مبـارز  مجمـع روحـانیون   ،از پخش اظهارات دیروز رهبـرى     پس  
 .شان نیست  گفتم به صالح؛کاندیدا معرفى نکندانتخابات 

ــالى   ــوراى ع ــسه ش ــی،  در جل ــت مل ــاى امنی ــود[آق ــى] محم ــر  [، واعظ ــاون وزی مع
بـاغ را داد و      قرهمنطقه  گرى در     گزارش اقدامات و پیشرفت کار میانجی      ،]امورخارجه

 ، کـه در تلفـات آذربایجـان   نمایند قرار شد پیگیرى کنند و سعى        ؛ار رضایت نمود  اظه
                                                

ها و سایر نهادهاي  شهرداري. شود ودیاري، بخشی از هزینه یک پروژه است که توسط مردم تامین می خ- 1
عمومی، گاهی براي تامین بودجه مورد نیاز مشکل دارند و مردم مایل هستند، براي تسریع در اجراي پروژه، 

 . شود فته میبه این مبالغ پرداختی مردم، خودیاري گ. پرداخت درصدي از هزینه را تقبل کنند
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 از طرفـدارى صـریح و مخالفـت     ،مردم را قانع کنند کـه ایـن اقـدام ایـران بـراى آنهـا               
  . انـد   مدعى بود که مـردم آذربایجـان همـین را درك کـرده      .صریح با ارامنه بهتر است    

 ،جمهـور افغانـستان بـه مـن        یسیـ  ر ،اهللا  بنجیـ ]محمـد [ آقـاي     ۀقرار شد در جواب نامـ     
 او . او در نامـه بخواهـد  هاي پیـشنهاد ةد و توضیحاتى دربـار   کاردارمان با او مالقات کن    

هـاى    از خطـر پیـروزى سـنى    و حکومت موقـت تـشکیل شـود      است که   پیشنهاد کرده   
 . استدهنمواظهار نگرانى  ]طالبان [= ها افراطى و ضد شیعه و ضد پارسى زبان

مجمـع  گیـرى    احتمـال کنـاره  ة دربـار .اى رفـتم   خامنـه اهللا یـت  افطار به دیدن آ  بعد از 
 کــه بایــد مــانع گیــرى شــد صــحبت و تــصمیممجلــس از انتخابــات مبــارز روحــانیون 

 آن را  ایـشان و    سرود ملى جدید که اخیراً تهیه شـده        ةدربار. گسترش اختالفات شویم  
ه امـروز شـوراى عـالى        گـزارش تـصمیمات جلـس      1.است، صحبت کردیم  تأیید کرده   

 . دیر وقت به خانه رسیدم. امنیت را دادم
 

 1992 مارس 29             1412 رمضان 24  | 1371 فروردین 9یکشنبه   
  

 بـراى   سـعودي سـفیر عربـستان  ، ]آقـاي عبـداللطیف عبـداهللا المیمنـی       [ ده صبح ساعت  
پیغـام  ] ستان سـعودي پادشاه عربـ [، به آقاى فهد.  تشریفات است ؛آمد تقدیم استوارنامه 

] حــسین[آقــاى  .دادم کــه بــراى بــاال بــردن قیمــت نفــت همکــارى بیــشتر الزم اســت 
ـ  .  در سوئد آمد   ایران سفیر جدید    ،آذر  پناهى ؛سن انجـام وظیفـه نظـر خواسـت        براى ح 

 آنجـا در  حـدود شـصت هـزار ایرانـى     ؛هاى مقـیم سـوئد کـردم     تأکید بر جذب ایرانى   
 . هستندساکن 

اخـوى  .  از رد صالحیت شکایت کرد   و رد آمد  نماینده شهرکُ  ،ىیسیر] محمد[آقاى  
سرچـشمه صـحبت کـرد و خبـر سـالمتى حاجیـه       ] شـرکت مـس   [ راجع به    .احمد آمد 

                                                
 موسیقی این سرود را دکتر حسن ریاحی، مدیرکل واحد موسیقی صدا و سیما ساخته و شعر آن با مطلع    - 1
  ثانیه است و 59مدت اجراي این سرود . ، کار مشترك چند تن از شاعران است»سر زد از افق مهر خاوران  «

این سـرود بـراي اولـین بـار در     .  شده است، استقالل و شهیدان، در شعر آن استفاده    )ره(کلمات امام خمینی  
، بـه دلیـل   »شد جمهـوري اسـالمی بـه پـا    « سرود قبلی با مطلع .  در صدا و سیما پخش شد   1371سوم خرداد   

 .طوالنی بودن و دارا نبودن واژه هاي مهم از اهداف نظام جمهوري اسالمی، تغییر کرد
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شـان هـستیم؛ گرچـه        نگـران حـال   . انـد   ایـشان در بهرمـان مانـده      .  را داد  ]والـده  [بـى   بى
 .کنند خواهرمان هم مواظبت می

 مـدتى اسـت کـه در تهـران     ؛ الجزایـر آمـد    سـفیرمان در  ،  ]اوغلی  آقاي جاوید قربان  [
 روابط با الجزایـر بـه خـاطر حمایـت مـا از جبهـه نجـات اسـالمى سـرد و راکـد            .است
 گفـتم بهتـر اسـت کـه روابـط تـرمیم        . داد ارایه اوضاع آنجا را گفت و تحلیلى        1.است

 به هر حال حمایت از مسلمانان از وظـایف مـا   ؛شود و نگران تبلیغات منفى آنها نباشیم     
 .است

 ، نیـرو  نرایـ وز،  ]اکبـر والیتـی و محـسن نـوربخش          آقایان بیژن نامدار زنگنـه، علـی      [
 وام ارزان و در مـورد هـا    بـراى بررسـى شـرایط ژاپنـى     و دارایی، خارجه و اقتصاد  امور

هـاى   وزارت نیـرو مایـل نیـست شـرط     . آمدنـد  4مدت طوالنى آنها براى سـد کـارون         
 به خـاطر  ي و داراییاقتصادامور رجه و وزیر    خاامور   ولى وزیر    ،سخت آنها را بپذیرد   

 به نفع آنها قضاوت کـردم و  ؛ اصرار بر پذیرش دارند،مدت بودن وام   ارزانى و طوالنى  
 . وزیر نیرو ناراحت شد

 تأکیـد   اعتدال بر لزوم    .روحانى آمدند ] حسن[و  نوري  ناطق  ] اکبر  علی[عصر آقایان   
] محمـدعلی [دکتـر   . تى مـشورت کردنـد    ل تبلیغات و سیاست تبلیغا    ی براى مسا  .داشتند
 ، در اصـفهان ؛پـور آمـد     مهـدى  آقايبراى استمداد   ،  ]وزیر آموزش و پرورش   [ ،نجفى

 . استش رد شدها صالحیت
هـا در     راجع به بررسى صالحیت    ،]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[با دکتر   

 از .ردمدولـت شـرکت کـ    هیـأت جلـسه  در . کـردیم  شوراى نگهبان مذاکره و مشاوره  

                                                
 سـطح  ،این کـشور  ی به دخالت در امور داخلرانیا و متهم شدن ری در الجزارویدادها برخیبروز  در پی  - 1

 روابـط  ی و خاموشـ افـت ی  کـاهش نی بها نهی و بعد از آن سطح روابط در همه زمکیپلماتی و د یاسیروابط س 
برگـزار شـد و   1990در سـال   هـا  ي شهرداري که انتخابات سراسرگرفت  صورت ی امر در حالنیا. آغاز شد 

 .اما دولت این کشور، زیر بار این پیروزي مهم نرفت و نتـایج را نپـذیرفت   میدان بودند،  روزیپ ،انیگرا اسالم
 ، و ارتبـاط بـا آنهـا   ی اسـالم يهـا   از گروه  رانی ا تیحماخاطر  را به   خود   کیپلماتی روابط د  ریمقامات الجزا 

طور کامـل قطـع     کشور بهدو  رابطه 1371و در سال  دادند   سطح روابط به کاردار کاهش       ،جانبه کیطور    به
 .دش
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 . دستورات انجام شد1.ماطر حمایت بلیغ از دولت تشکر کردرهبرى به خ
شـان عیـدى داد و       عفت به فرزنـدان   . همانم بودند یهایشان م   افطار محافظان و خانواده   

] نماینـده [، اللهـى  سـبحان ] محمـدعلی [ آقایـان    2.من براى آنها صحبت کوتاهى کـردم      
شـان اسـتمداد      بـراى تأییـد صـالحیت      ،زقـان ر و ]نماینـده [،  قاسـمى ] فریـدون  [و  تبریز  

 . کردند
  

 1992 مارس 30            1412 رمضان 25 |1371 فروردین 10دوشنبه  
  
ــیم صــبح   ــه و ن ــرم رســیدم ســاعت نُ ــه دفت ــده .  ب ــان [، بعــد از انجــام کارهــاى مان آقای

  مــسکن ونرایــ وز،] و محمــدعلی نجفــینــوربخشالــدین کــازرونی، محــسن  ســراج
ــازي، امــ  ــصادورشهرس ــی اقت ــرورش و   و دارای ــوزش و پ ــاي غالمحــسین  [ و آم آق

صـحبت   براى حـل مـشکالت مـدارس غیرانتفـاعى     . شهردار تهران آمدند  ،]کرباسچی
 و مـصالح  3اى و وام از تبـصره    بـه نـرخ منطقـه   زمـین به آنها سرانجام قرار شد    . کردیم

                                                
 آقاي هاشمی از سخنان رهبر معظم انقالب در مورد انتخابات و الطاف و اعتماد ایشان نسبت به دولت و     - 1

کننـده و   هـاي رهبـري را بـسیار دلگـرم     جمهـور، حمایـت   ریـیس . تمام خدمتگزاران قدردانی و تـشکر کـرد    
دمت به مردم، تنها پاسخ امیدبخش خواند و تالش بیشتر دست اندرکاران را براي تحقق منویات رهبري و خ

هـاي   هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی   « کتاب ←رجوع کنید . مناسب و سزاوار براي این همه مراحم دانست      
  1393زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371سال 

 این در محافظ برادران که زحماتى از کنممى تشکر صمیمانه من «: در بخشی از این سخنرانی آمده است-2
 تـشکر  همچنـین  و شـدند  متحمل و کشیدند انقالب براى و خدا براى وظیفه انجام جهت در طوالنى دوران

 نیـستند،  خانـه  در زیـادى  اوقـات  دارند، مشکلى کار آنها. کردید آنها همکارى  با که هاخانم شما از کنم مى
 حـال  هـر  بـه  ولى ،آیدمى وجود به تىمشکال هابچه و شما براى اًطبع و روند مى طوالنى هاىمسافرت گاهى

 همـین  بـا  انقـالب . کـشند مـى  زحمـت  دارنـد  خداونـد  بـراى  و انـد گرفتـه  عهـده  به که است مسئولیتى یک
 هللاشـاءا ان و کرده پیدا تداوم ها فداکاري و هادوستى و هاهمدلى همین با و شد پیروز ها تالش و ها فداکاري

 و رسـید  خواهـد  مناسـبى  جاى به مراحل این از گذشت با مان،کشور وضع که رسید خواهد روزى باالخره
 بـه  بتـوانیم  ،بدهـد  فرصـتى  مـا  خداوند به  که هللاشاءاان. شد خواهد پرداخت خودش حد در کس هر حقوق

هاشـمی رفـسنجانی،    « کتـاب    ←رجـوع کنیـد     . »بکنـیم  وظیفـه  انجـام  داریـم،  شـما  مقابـل  در کـه  وظایفى
  1393ر معارف انقالب، ، دفتر نش»1371هاي سال  سخنرانی
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در جلـسه  هم  ]المیرییس دانشگاه آزاد اس  [،  جاسبى] عبداهللا[ دکتر   1.ساختمانى بدهیم 
 2.دکنتأسیس ] غیرانتفاعی[ مدرسه 660 خواهد می دانشگاه آزاد اسالمى بود؛

و از نپـذیرفتن  کـرد  هـاى دولـت تـشکر          از برنامـه   . آمـد  3تقى جعفـرى   محمـد  عالمه
هـا    ى براى کنترل کتاب   یها   توصیه .دنموعضویت هیأت امناى فرهنگستان عذرخواهى      

 مقـدارى  .توجـه بیـشتر بـه آذربایجـان داشـت     نـین  همچاز لحاظ اخالقى و اقتصادى و   
 .دوضیح دا آثار خودش تدربارة

ــان  ــوجى] حــسین[آقای ــزات [، محل ــادن و فل ــر مع ــی[ و ]وزی ، شــمس اردکــانى] عل
گزارش اقدامات در جزیره قشم را دادند و بـراى         .  آمدند ]مدیرعامل منطقه آزاد قشم   [

اولین قرارداد احداث   دادند که     اطالع .گرفتن گاز و نفت براى صنایع استمداد کردند       
 .اند امضا کرده  میلیون مارك9 به قیمت حدود ،ن را با چینتُ کارخانه سیمان هفتصد

 ،شا  صـالحیت  بـراى جلـوگیرى از رد      ، نماینـده ارومیـه    ،زاده  عبـدالعلى ] علی[آقاى  
 اطالع داد کـه او  ،]جمهور معاون اول رییس[،  حبیبى]حسن[دکتر  .  استمداد کرد  تلفنى

شـان رد شـده    پور و چند نفـر دیگـر صـالحیت    بهزادیان درگیر و مهدى] محمدرضا[و  

                                                
 را ی بانکالتی مربوط به تسهارانهیدولت موظف است همه ساله طبق قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی،  - 1

 سـاالنه   بودجـه حهی در حدود امکانات خود در ال  یردولتی مدارس غ  راتی ساختمان و تعم   ن،یزم دی خر يبرا
 .باشد ن بودجه همان سال می مربوط به قانو3 وام تبصره .دی نماینیب شیکل کشور پ

 روبـرو  ی آموزشـ ي از نظر توسـعه فـضا  ییها تیآموزش و پرورش با محدودوزارت   که   1370در سال    - 2
 توسـعه مـدارس   ي بـرا ی طرح جامع،ی وقت  دانشگاه آزاد اسالم    سیی ر ،یجاسبعبداهللا  طرف دکتر     از ،بود

در  .شـکل گرفـت  » سما « مدارس آزاد اسالمی   سازمان   يها تیمتعاقب آن فعال  .  کشور ارائه شد   یانتفاعریغ
 ی و علمـ ی اسـالم تیـ  بـه ترب نی توسعه مدارس سما و توجه مـسئول    ،ی دانشگاه آزاد اسالم   سیی ر 1373سال  

 سال از 22 از شیپس از گذشت ب اکنون . حرکت دانشگاه اعالم داشت ي از محورهایکیدانش آموزان را  
، از  شـهر کـشور  106آمـوز در    هـزار دانـش  54 از  شی با ب  ،یش  واحد آموز   636 تعداد   ، سازمان سما  سیتأس

 بـه لحـاظ   اغلـب کنند که  ی متی نوباوگان و جوانان جامعه فعالتی و ترب می در امر تعل،مرکز تا نقاط محروم   
 .مجموع خودکفا هستند   در،ي و از نظر اقتصادند برخورداری سطح خوبز ای و پرورشیآموزش

ایرانـی اسـت کـه در زمینـه هـاي         شـناس  و مولـوي  ، فیلسوف   )1377 -1304( عالمه محمدتقی جعفري     - 3
شـرح و تفـسیر   و مهـم عالمـه جعفـري،    ز آثـار برجـسته     ا. مختلف دینی و فلسفی کتاب تالیف کرده اسـت        

 متعـددي بـا  مکاتبـات علمـی   وي . مـی باشـد    جلـد 15 و شـرح مثنـوي معنـوي در     جلـد 27 درالبالغـه   نهـج 
نقـد   و در این مکاتبـات علمـی، بـه    ا. و سایر فیلسوفان غربی داشت   انگلیسی   مشهور فیلسوف   ،  راسلبرتراند

 . پرداخت فلسفه غرب می
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 گفتم سعى کننـد  ]دبیر شوراي نگهبان[،  محمدى گیالنى ]محمد[تلفنى به آقاى    است؛  
 .ها به افراط کشیده شده است  ردصالحیت.گونه افراد را بشنوند دفاع این

 پیـشبرد کـار توسـعه صـنعت     ةر دربا،]وزیر صنایع [،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقاى  از  
 تلفنى گزارش وضع انتخابات را      ،نورى] عبداهللا[ آقاى   . تلفنى توضیح خواستم   ،سیمان

 تلفنـى از رونـد بررسـى    ،]رییس مجلس شـوراي اسـالمی  [، کروبى] مهدي[ آقاى   .داد
بـراى جلـوگیرى از    ،صالحیت نامزدهـا شـکایت کـرد و خواسـت کـه مـن و رهبـرى         

 .مدخالت کنی ها صالحیترد
 آمد و گـزارش سـفر   ]رییس بانک مرکزي[،  عادلى] محمدحسین[عصر آقاى دکتر    

 تأسـیس   و موضوعهاى مرکزى اکو    شرکت در جلسه رؤساى بانک     جهتبه پاکستان   
 در مـورد اوضـاع ارزى و ریـالى    .کننـد  شکنى مىها کار ركگفت تُ. بانک اکو را داد 

 . کرد از وضع اقتصادى کشور اظهار رضایت؛کشور گزارش داد
 بـا فـاطى امـروز   .  عفت و سعید و على هم بودند      .بارید  باران مى . م افطار به خانه آمد   

ایـن  بـه  ، ]غربـی [ به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمـان ،هیأتى از دفتر ویژه بانوان  
  .است رفته ]کاووس[گنبدبه ] براي مسابقات اسبدوانی[فائزه هم .  رفتکشور

 
 1992 مارس 31             1412 رمضان 26 | 1371 فروردین 11شنبه  سه

 
 تلفنــى خواســتند کــه آقایــان    ، از مجمــع روحــانیون مبــارز  وقــتدیــشب آخــر   
 گفـتم   ؛ انتخابـات بیاینـد    ة بـراى مـذاکره دربـار      ،خاتمى]سید محمد [کروبى و   ]مهدي[

 خواسـته بودنـد   اسـت؛ اى از آنهـا رسـیده     نامـه  ، دیـدم  سحر که بیدار شـدم     .فردا بیایند 
 .م و نگذارم که افراد آنها توسط شوراى نگهبان حذف شونددخالت کن
ساعت نُـه  . آمد زاده براى عیادت عفت ملک] رضا[ دکتر هشت و نیم صبح،    ساعت  

. شـان را تلفنـى گـرفتم       نتیجـه جلـسه دیـشب      ، از شوراى نگهبان   . به دفترم رسیدم   و نیم 
ل یاجـع بـه مـسا    ر ؛وزیر امور خارجـه پاکـستان آمـد       ،  ] کانجو  خان  آقاي محمدصدیق [

 افغانستان و کشمیر گفت و خواست کـه حمایـت از مـردم کـشمیر را ادامـه                 ،پاکستان
 پـذیرفتم  ؛را آورد] جمهور پاکـستان  رییس[خان  اسحاق غالمآقاي  دعوت کتبى  .میده
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 کارنامه و خاطرات             
 50  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .و گفتم وقت آن مشخص شود
 آقـاى   ةپرونـد . یونسى از سـتاد مرکـزى نظـارت شـوراى نگهبـان آمـد             ] علی[آقاى  

 رسـیدگى  ةهـا و نحـو    مـردودى ة را آورد و دربار]نماینده ارومیه[، زاده  دالعلىعب]علی[
هرحـال مواظـب بـذر اخـتالف در جامعـه، انقـالب و          گفتم به . توضیح داد به شکایات   
برایـشان صـحبت   . کارکنان روزنامه جمهوري اسالمی به مالقـات آمدنـد       .تاریخ باشند 

 1.کردم
 از روند حـذف نیروهـاى رادیکـال توسـط          و  وزیر کشور آمد   ،نورى] عبداهللا[آقاى  

 صـحبت   مبـارز روحـانیون مجمـع   گفـتم بـا سـران        ؛اظهار نگرانى کرد   شوراى نگهبان 
  آنهـا را ابقـا  تاتر را پیشنهاد کنند که از رهبرى بخواهیم  کنند و تعدادى از افراد معتدل    

 .دماى فرستاد و من تلفنى براى رهبرى خوان  نفره29بعد از ظهر لیست . نمایند
ــان   ــداهللا[آقای ــات، ] اس ــسین[بی ــزى، ] سیدح ــا[موســوى تبری ــان، ] محمدرض بهزادی

                                                
 از کننـد، مـى  کـار  اسـالمى  جمهـورى  روزنامـه  در که دوستانى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است    - 1

 اوج در انقالب هگرچ کردیم، شروع را روزنامه ما که روزى آن. بودند انقالب کار سخت دوران همکاران
 خـود  و اسالمى جمهورى حزب بر امام خط بر جدى فشارهاى اما بود، گرفته را جا همه انقالبى شور و بود
 بـراى  را اُرگـانى  که بودیم خوشحال خیلى انداختیم، راه را روزنامه که وقتى ما. داشت وجود مجموعه این

 افـراد  هنـوز  مـا  ولـى  زدند،مى حرف انقالبى همه هاروزنامه اکثر ها، موقع آن گرچه پیداکردیم؛ مانحرف
 با و نکرده گم را خودش خط روزنامه انصافاً هم مدت این طول در. بودیم نکرده تربیت مطبوعاتی ايحرفه
 و ایمـان  عمـق  نـشان  این بینم؛مى آهنگ همان در را روزنامه من هم امروز کردیم، شروع که آهنگى همان

 در االن کـه  مقـدارى  ایـن . نخوردند روز نرخ به نان وقت هیچ و کنند مى کار اینجا که است کسانى اعتقاد
 حوصله مقدار این ما اگر. است سازنده و سالم من نظر به برخورد هست، مطبوعات در اندیشه برخورد ایران

 عشـرو  از قبـل  مـا . بکنـیم  هدایت را آزادى جامعه یک توانیمنمى باشیم، نداشته را اندیشه برخورد تحمل و
 کیفى رشد. رسیدیم نسخه میلیون 450 به امروز و داشتیم نسخه میلیون 170 مجموع در مطبوعات اول، برنامه

 هـاى قلمـزن  االن و کننـد  مـى  جـور  و جمـع  خوبى مقاالت تخصصى مجالت. است خوب مطالب عمق هم
 و باسـوادهایمان  از مان،نمتفکرا از باید. نیست کافى هم باز البته هستند، فراوان ما مطبوعات عالم در متفکر

 تخـصص  و خوانـده  درس سـال  سـی  سـال،  بیـست  که کسى توانیم نمى ما. بکنیم استفاده هایمانمتخصص
. برسد عواطفش به باید هم او. دارد توقعاتى هم او باالخره! کن فکر من مثل اىکلیشه تو بگویم دارد، باالیى

 بـه  و نکنـیم  تحقیـر  را اینها نکنیم، هتاکى نکنیم، توهین. مبگذاری باز هم آنها براى را زمینه باید مقدار یک
رجوع کنیـد   » داریم شاننگه ندهیم؛ شانفراري نکنیم، خرد را شانشخصیت هست، آنها در که عیبى خاطر
     1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←
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 تلفنـى از مـن   ، هـادى غفـارى  و] نماینده مرودشـت [،  کبیرى] احمد[،  ]نماینده قائنات [
وزیـر بهداشـت، درمـان و    [، زاده ملـک ] رضا[دکتر  .شان شوم مانع حذف که  خواستند  

 درمـانى اسـتمداد کـرد و از بهبـود     انىِ براى تقویت بیمـه همگـ    . آمد ]آموزش پزشکی 
جامعـه روحانیـت مبـارز      ] شـوراي مرکـزي    [.هـا گفـت     ژانـس رها و او    وضع بیمارستان 

گزارش تبلیغات انتخابات را دادند و از روند حذف رقباى خـود اظهـار              . جلسه داشت 
 .افطار ماندند. رضایت نمودند

، نـوربخش ] محـسن [ن  آقایـا . رفته اسـت   ]کاووس[گنبدبه   عفت   .شب به خانه آمدم   
 درخواست آمدند و    ]وزیر نفت [،  آقازاده]غالمرضا[ و   ] وزیر امور اقتصادي و دارایی    [

هـایم را توضـیح      تالش . داشتند هاتندروتر براى جلوگیرى از حذف وسیع         جدىاقدام  
 .دادم؛ راضی شدند

  
 1992 آوریل 1       1412 رمضان 27   |   1371 فروردین 12 چهارشنبه 

  
 لیـستى از اسـامى بعـضى از    ؛وزیرکـشور رسـید  ، ]آقاي عبـداهللا نـوري  [اى از    نامه سحر

وزارت بـه   دو بامـداد  که نهایتـاً سـاعت    بودشوراى نگهباندر افراد رد صالحیت شده  
 اینهـا بـر   ، از رهبرى بخـواهم کـه دسـتور بدهنـد       ند تقاضا کرد  . است کشور ابالغ شده  

نفـر از   22 لیـست شـامل  . خابات نـامزد باشـند  ند در انتن بتوا،خالف نظر شوراى نگهبان   
اول وقـت نامـه را بـراى     . است نفر از کاندیداهاى جدید  11و  مجلس  نمایندگان فعلى   
 . رهبرى فرستادم

هاى زیادى از سوى افراد رد صالحیت شده داشتم که تقاضاى شفاعت               امروز تلفن 
 در ندیـشان حاضـر نیـست   ا. اى تلفنى صحبت کردم     خامنه اهللا  یتنزدیک ظهر با آ    .دارند

 همـین  ؛ تعـدادى از آنهـا را دارنـد    امـا آمـادگى قبـول      ،جا اقدام کنند   مورد لیست یک  
 .را به وزیر کشور گفتممطلب 

 ]ریـیس دفتـر رهبـر معظـم انقـالب         [،  محمـدى گلپایگـانى   ]غالمحـسین [عصر آقاى   
] محمـد  علـی [ آقایـان  :اند  نفر از آنها را پذیرفته9 پرونده   ،اطالع داد که پس از بررسى     

 آباد و مرودشت و بقیه از نامزدهاى   نمایندگان فعلى خرم،کبیرى] احمد[و  سورى
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  ١عكس شماره 

   ٢عكس شماره 

زیارت آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی)س(-شهر ری
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 . گفتم این کافی نیست.جدید
نماینده ولی فقیـه و امـام جمعـه         [،  غیورى] سیدعلی[ آقاى   ساعت چهار بعد از ظهر،    

ــه شــهررى  . آمــد]شــهرري ــراى زیــارت ب ــا هــم ب ــیم ب ] محمــد محمــدي[آقــاى  .رفت
 و اعـضاى هیـأت امنـا در صـحن     )]س(تولیت آستانه حضرت عبـدالعظیم    [،  شهرى  رى

را ) س( و امـامزاده حمـزه   )س( بقعه مبارکه حضرت عبدالعظیم   .آستانه استقبال کردند  
 .ها بازدید شد  از رواق.زیارت کردیم

 توضـیح  هـا را   اصالح ساختار اطراف حـرم و صـحن   توسعه و طرح، از روى ماکت  
شـهرى خیرمقـدم     آقـاى رى . سپس در اجتماع مردم در صحن شـرکت کـردیم         .دادند

 اصـالح  ة وعـد ؛ من هم صحبت کوتـاهى داشـتم   اعالم کرد و ا ر گفت و نیازهاى شهر   
 1.دادم» شهر سالم«ساختار شهر را به عنوان اولین 

 ]الــدین کــازرونی آقایــان غالمحــسین کرباســچی و ســراج [ بــا حــضوراي در جلــسه
حـضرت  [رى و آسـتانه     شـهر مـسئوالن   شهرسـازي و    و وزیـر مـسکن و       تهران  هردار  ش

توضیحات شنیدم و قـرار کمـک بـراى طـرح آسـتانه و مـسیر              )] س(عبدالعظیم حسنی 
ه از روحـانیون و   افطـار را بـا جمعـى انبـو        . فاضالب و تأسیس مراکـز فرهنگـى دادیـم        

 2.م داشت تلویزیونى مصاحبه.م و صحبت کوتاهى برایشان نمودممسئوالن صرف کرد
                                                

 عـرض  شـما  بـا  مالقـاتم  سـوغاتى  عنـوان بـه  من که جالبى نقطه «:ده است در بخشی از این سخنرانی آم       -1
 در اسـت  سـالى  چنـد . شماست شهر از آن شروع و شده مطرح ما جامعه در که است اىتازه حرف کنم،می
 هـم  و پیـشرفته  کـشورهاى  هـم  کـه  اسـت  آمـده  وجـود  بـه » سـالم  شـهر  «عنـوان  به جدید حرکت یک دنیا

 زیست، محیط از استانداردهایى با را شهرها که است این  سالم شهر معناى. نددار توسعه حال در کشورهاى
 جمعیت انبوه با متناسب که بسازند اىگونهبه ارتباطات، و ترابرى وسایل تفریحى، وسایل بهداشتى، وسایل

 حقاقاسـت  هم شهر این انتخاب دلیل. شود ساخته شهررى در سالم شهر الگوى اولین بناست. باشد شهرها در
 و معـابر  اصـالح  جملـه  از بـشود،  انجـام  اسـت  الزم کـه  اساسى کارهاى و شهر این در معیشت سختى هم و

 در مناسـب  هـاى تفریحگـاه  و وسـیع  هـاى میـدان  احـداث  استاندارد، حد در سبز فضاى ایجاد شهر، ساختار
 اصـالح  راکم،متـ  جمعیـت  فراغـت  اوقـات  کردن پر براى فرهنگى هاىمجتمع ساختن شهر، مناسب جاهاى

 ایجـاد  و شهر از مناسب فاصله با اىنقطه به مزاحم هاىکارخانه و هاکارگاه تمام انتقال شهر، فاضالب مسیر
 طـرح  شـروع  اول نقطه. شهر این فرزندان براى فرهنگی هايمجتمع و سینماها آموزشى، فضاهاى و مدارس

رجـوع  »  .کنـد مى پیدا توسعه حرکت این ندهآی در شاءاهللان که است شهرري آبان سیزده کوى سالم، شهر
  1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←کنید 

     1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ← رجوع کنید - 2



54

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 54  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . را تماشـا کـردم  »تعطـیالت نـوروزى  «سـریال  . به خانه رسـیدیم ساعت نُه ونیم شب     
.  دوستانش جلسه داشت و سحر آمـد    یاسر شب با  .  خسته بودم  ؛نماز خواندم و خوابیدم   

در کـه  انـد    انـد و تـصمیم گرفتـه        روحانیون مبارز جلسه داشـته     مجمع   خبر داد که شب   
 ایـشان خبـر دادنـد کـه عـصر           ؛تلفنى با رهبرى صحبت کـردم      .انتخابات شرکت کنند  

اند که در انتخابات شـرکت       اند و خواسته    کروبى را احضار کرده   ] مهدي[دیروز آقاى   
 . کنند

  
 1992 آوریل 2            1412 رمضان 28 | 1371 فروردین 13شنبه  پنج 
  

 بودنـد کـه کـارى بـراى     صالحیت شده  نمایندگان ردازها   بیشتر تلفن،تا نزدیک ظهر  
آقـاى  . آیـد  دست نمى هى روحى چیزى بیت جز نارضا،توانم بکنم و از مذاکره      آنها نمى 

 ،شهردار تهران ،  ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [ که    تلفنى گفت  ،ناطق نورى ] اکبر  علی[
 بـا اینکـه حـق دارد ولـى         ؛شـود   مانع الصاق پوسترهاى تبلیغاتى بر دیوارهاى شـهر مـى         

از ورود حـال  د و در عـین  بـه شـهردار گفـتم کـه مـدارا کنـ         .  است دهمشکل آفرین ش  
 . خسارت جلوگیرى شود

] احمـد [ از اظهـارات آقـاى    ،از دفتر اطالع دادند که نمایندگان رد صـالحیت شـده          
جنتــى در مــصاحبه دیــروز کــه بــه صــورت کلــى اتهامــات مهــم بــه آنهــا وارد کــرده  

 پـسر  ،حـسن  .ند هـست  صـورت رسـمى  ند و خواستار اعالن کتبى اتهامـات بـه        ا  عصبانی
 فعـالً  ؛استمداد کـرد تهران  براى شغل مناسب در شهردارى    و  آمد ،]محافظ[،  آقاجالل

 .کند  کار مىسازندگیبه صورت مأمور در جهاد
شـان پـیش آمـده     کـه در انتخابـات بـراى جنـاح    را   مشکالتى   ،کروبى] مهدي[آقاى  
و تأییـد صـالحیت برخـى از    رد صالحیت جمعـى از سـران    . تلفنى تشریح کرد  است،  

 ها توقع دارند که مجمـع روحـانیون    باعث تفرقه شده و رد شده،اعضاى مهم در تهران   
بعضى از نامزدهاى لیـست آنهـا کنـار    بر این، عالوه .  هم در انتخابات کنار بکشد مبارز

مجمـع   از طرفـى رهبـرى دسـتور داده کـه بایـد      .اسـت اند و لیست ناقص شـده         کشیده
 الت،براى حل ایـن مـشک  از من توقع داشت که      .  انتخابات شرکت کنند   روحانیون در 
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مطالـب ایـشان را بـه      . با پذیرفتن صالحیت جمع بیـشترى از جنـاح آنهـا کمـک کـنم              
ها وقـت   ینىیخو] سید محمد موسوي [ براى فردا به ایشان و آقاى        .رهبرى منتقل کردم  

 .دادند
یارى از افـراد اظهـار نـاراحتى    از عمل شوراى نگهبان و رد بـس و عصر احمدآقا آمد  

 از .معادیخواه آمـد ] مجیدعبدال[آقاى  . شد صحبت اظهار اطاعت و عدم دخالت      ؛کرد
 .ى در بنیاد تاریخ شکایت داشت و انتظار عفو داردیصدراآقاي 

.  بـراى مـن خیلـى سـخت و تلـخ اسـت       ؛ما داشـت  هـ  هاى زیادى از ردي      تا شب تلفن  
هـاى سـنگین       داشـتن پرونـده    حبه و ادعاى مـبهمِ    جنتى در مصا  ] احمد[اظهارات آقاى   
 اینگونـه مقامـات، نبایـد ایـن چنـین      . است بیشتر آنها را عصبانى کرده    ،مالى و اخالقى  

 .حرف بزنند
در اخبـار و  .  شب مراجعت نمودنـد ، رفته بودندکاووسعفت و همراهان که به گنبد  

 . ه استتوجقابل له تحریم لیبى در شوراى امنیت بود و أ مس،ها گزارش
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سـحر بیـدار نـشدیم       .به مطالعه و قدم زدن در حیاط گذشت       وقت  بیشتر  . در خانه بودم  
 .فتیمرو بدون سحرى روزه گ

 تلفنى صـحبت  ،جنتى]احمد[ با آقاى .شده زیاد بودصالحیت مراجعه نمایندگان رد   
اى اسـت کـه بـه      اولین خطبـه ؛دادم ذکراتى در مورد خطبه نماز جمعه ایشان    کردم و ت  

ــ  ــام جمع ــوان ام ــى  هعن ــراد م ــران ای ــت ته ــد  موق ــات   .کنن ــر جراح ــک ب ــتم نم  خواس
 .خاطرها نپاشد آزرده

پوسـترهاى  نصب نورى از مزاحمت شهردارى تهران در مورد      ناطق] اکبر  علی[آقاى  
در نقاط مـشخص  فقط گوید پوسترها را       مى شهردارى. انتخاباتى نامزدها شکایت کرد   

گویـد    او مـى .شـهردار تـذکر دادم  ، ]آقاي غالمحسین کرباسـچی [به . شده نصب کنند 
 مقـررات هـم اجـازه    .کننـد   کثیـف مـى   ،ایـم   را کـه اخیـراً تمیـز کـرده         دیوارهاى شهر 

 . قرار شد مدارا کنند؛دهد نمى
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 کارنامه و خاطرات             
 56  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 صـدراعظم   ،هـل کُ] مـوت هل[ تلفنـى بـا آقـاى        ،خارجـه امور  عصر با اصرار وزارت     
 و ضـرورت تـوازن   1بـاغ   قرهمنطقه  گرى در     هماهنگى در میانجی   ةدربار] غربی[آلمان  

 . استم خوردهه  به نفع آلمان بهاین توازنفعالً ؛ مذاکره کردمدر مبادالت دو کشور 
 ،شـب یـازده   امـا تـا سـاعت    ،امروز در بسیارى از کشورهاى اسالمى عید فطر اسـت    

 . به اثبات نرسیدر ایران رؤیت هالل شوال د
 
 
  

                                                
 عهدنامـه  از پـس  کـه  بـود  سـو  ایـن  بـه  صفویه دوره از ایران سیسیا تقسیمات از یکی  قراباغ، یا باغ  قَرَه - 1

 کوچاندن به اقدام ها روس ترکمانچاي، و گلستان قرارداد انعقاد از پس. شد واگذار تزاري روسیه به گلستان
 ۀارامنـ  اسـکان  براي را باغ قره و ایروان نشین مسلمان ایاالت و دندکر خود تسلط تحت منطقه به ایران ارامنه

 کـه  عثمـانی  امپراطـوري  شـرقی  منـاطق  ارامنه روسیه، و عثمانی هاي جنگ از پس. گرفتند درنظر وارد تازه
 نـشینی  عقـب  از پـس  بودنـد،  آورده دسـت   به هایی  پیروزي و شده جنگ وارد ها  عثمانی علیه ها  روس همراه
 بـه  را بـاغ  قره و ایروان نشین  خان جمعیتی ترکیب و شده روسیه مرزهاي داخل به مهاجرت مجبور ها،  روس

 و اجبـاري  مهـاجرت  سیاسـت  یـک  از بخـشی  عنـوان  بـه  بـاغ  قـره  از ها  آذري اخراج .دادند تغییر ارامنه نفع
 از بـاغ، بخـشی    اتحاد شوروي، منطقه قـره     اداري تقسیمات در. گرفت صورت بیستم قرن در قومی پاکسازي
 آغـاز  هـا   زمـین  ایـن  تـصرف  بـراي  را خود جنگ ارمنی، نیروهاي 1988 سال در. بود آذربایجان جمهوري

 نـژاد  از خود تصرف تحت مناطق قومی پاکسازي در سعی طرفین از هرکدام،  درگیري باالگرفتن با. کردند
 از مهـاجرت  به مجبور هزار آذري،  724 و آذربایجان ساکن ارمنی  هزار 500 تا 300 رو این از. کردند دیگر

 بـا  یکپـارچگی  بـه  راي بـاغ،   قـره  خودمختـار  مجلـس . ندشد آذربایجان جمهوري اشغالی مناطق و ارمنستان
 مـسأله  ایـن  و دادنـد  موافـق  راي منطقـه  سـاکن  ارمنـی  غالـب  مردم پرسی،   همه یک انجام با و داد ارمنستان
 که  درحالی. کرد اعالم را ارمنستان با خود یکپارچگی رسماً باغ  قره مجلس 1988 فوریه 20 در. شد تصویب

 اصلی بحبوحه .بود غیرقانونی آنان موافقت بدون ها جمهوري مرزهاي تغییر، ويشور اساسی قانون اساس بر
 بالفاصــله. شــد آغــاز 1992 سـال  زمــستان اواخــر در و شــوروي جمـاهیر  اتحــاد فروپاشــی از پــس جنـگ، 
 دسـت  در را عمل ابتکار زمینه این در دولت آقاي هاشمی رفسنجانی،. شد آغاز المللی  بین هاي  گري  میانجی
 راي بـه  دادن تن به حاضر طرفین از یک هیچ اما داد، انجام درگیر طرفین با را مستقیمی مذاکرات و گرفت
 برتـري ) ارمنستان و باغ  قره بین (باغ  قره از بیرون مناطقی بر 1993 بهار در ارمنستان ارتش. نشد میانجی هیأت
 تـصرف  بـه  را آذربایجـان  خـاك  از  درصـد 9،  باغ  قره جز   به ارمنستان،  1994 سال در جنگ پایان در. یافت

 محکـوم  را بـاغ  قـره  بـر  ارمنـستان  اشغالگري ،884 و 874، 853،  822 قطعنامه چهار در ملل سازمان. درآورد
 .شد آذربایجان اراضی از اشغال رفع خواستار کرد و

 

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 56  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 صـدراعظم   ،هـل کُ] مـوت هل[ تلفنـى بـا آقـاى        ،خارجـه امور  عصر با اصرار وزارت     
 و ضـرورت تـوازن   1بـاغ   قرهمنطقه  گرى در     هماهنگى در میانجی   ةدربار] غربی[آلمان  
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 کوچاندن به اقدام ها روس ترکمانچاي، و گلستان قرارداد انعقاد از پس. شد واگذار تزاري روسیه به گلستان
 ۀارامنـ  اسـکان  براي را باغ قره و ایروان نشین مسلمان ایاالت و دندکر خود تسلط تحت منطقه به ایران ارامنه

 کـه  عثمـانی  امپراطـوري  شـرقی  منـاطق  ارامنه روسیه، و عثمانی هاي جنگ از پس. گرفتند درنظر وارد تازه
 نـشینی  عقـب  از پـس  بودنـد،  آورده دسـت   به هایی  پیروزي و شده جنگ وارد ها  عثمانی علیه ها  روس همراه
 بـه  را بـاغ  قره و ایروان نشین  خان جمعیتی ترکیب و شده روسیه مرزهاي داخل به مهاجرت مجبور ها،  روس

 و اجبـاري  مهـاجرت  سیاسـت  یـک  از بخـشی  عنـوان  بـه  بـاغ  قـره  از ها  آذري اخراج .دادند تغییر ارامنه نفع
 از بـاغ، بخـشی    اتحاد شوروي، منطقه قـره     اداري تقسیمات در. گرفت صورت بیستم قرن در قومی پاکسازي
 آغـاز  هـا   زمـین  ایـن  تـصرف  بـراي  را خود جنگ ارمنی، نیروهاي 1988 سال در. بود آذربایجان جمهوري

 نـژاد  از خود تصرف تحت مناطق قومی پاکسازي در سعی طرفین از هرکدام،  درگیري باالگرفتن با. کردند
 از مهـاجرت  به مجبور هزار آذري،  724 و آذربایجان ساکن ارمنی  هزار 500 تا 300 رو این از. کردند دیگر

 بـا  یکپـارچگی  بـه  راي بـاغ،   قـره  خودمختـار  مجلـس . ندشد آذربایجان جمهوري اشغالی مناطق و ارمنستان
 مـسأله  ایـن  و دادنـد  موافـق  راي منطقـه  سـاکن  ارمنـی  غالـب  مردم پرسی،   همه یک انجام با و داد ارمنستان
 که  درحالی. کرد اعالم را ارمنستان با خود یکپارچگی رسماً باغ  قره مجلس 1988 فوریه 20 در. شد تصویب

 اصلی بحبوحه .بود غیرقانونی آنان موافقت بدون ها جمهوري مرزهاي تغییر، ويشور اساسی قانون اساس بر
 بالفاصــله. شــد آغــاز 1992 سـال  زمــستان اواخــر در و شــوروي جمـاهیر  اتحــاد فروپاشــی از پــس جنـگ، 
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 راي بـه  دادن تن به حاضر طرفین از یک هیچ اما داد، انجام درگیر طرفین با را مستقیمی مذاکرات و گرفت
 برتـري ) ارمنستان و باغ  قره بین (باغ  قره از بیرون مناطقی بر 1993 بهار در ارمنستان ارتش. نشد میانجی هیأت
 تـصرف  بـه  را آذربایجـان  خـاك  از  درصـد 9،  باغ  قره جز   به ارمنستان،  1994 سال در جنگ پایان در. یافت

 محکـوم  را بـاغ  قـره  بـر  ارمنـستان  اشغالگري ،884 و 874، 853،  822 قطعنامه چهار در ملل سازمان. درآورد
 .شد آذربایجان اراضی از اشغال رفع خواستار کرد و
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 لـذا سـحر   ، رؤیت هـالل شـوال اثبـات نـشد    ،دیشب که بیدارم بودیم   دوازده  تا ساعت   
 .استیم و با یاسر سحرى خوردیمبرخ

ن  از دفتـــرم زنـــگ زدنـــد و گفتنـــد در قـــم بـــراى آقایـــا ســـاعت هـــشت صـــبح
 رؤیـت  ،]از مراجع عظام تقلید[،   اراکى ]شیخ محمدعلی  [گلپایگانى و ]سیدمحمدرضا[

بـا رهبـرى تمـاس    . شـوند   آمـاده مـى   فطـر و مردم براى نماز عید است  هالل ثابت شده    
ـ    ؛گرفتم چـون از جهـاتى مـشکوك    ؛ستند آنهـا هـستند   ایشان گفتند مشغول بررسـى م 
، ] محمدحــسین زرنــدي آقــاي[کــه  اســت ]کرمانــشاه[= آنهــا بــاختران مــستند .اســت

گوینـد در    ر بدر عـراق اسـت کـه مـى         ک لش يجمعه باختران گفته شهادت از اعضا      امام
ام و چهـار نفـر    نفرشان قاطعانه گفته دیده  یک، ولى پس از احضار آنها  ،اند   دیده منطقه

 .کنند اند و خودشان هم افطار نمى در تردید بوده
 امـام جمعـه بـاختران تمـاس گـرفتم،      ،رنـدى ز] محمدحسین[ من خودم هم با آقاى      

 مـردم  ]تهـران [ در مسجدى در سرآسیاب و دوالب ،از دفتر خبر دادند . همین را گفت  
ریـیس دفتـر    [،  توسـلى ] محمدرضـا [آقاى  . ند هست اند و منتظر اقامه نماز عید       جمع شده 

انـد و پـیش     تلفن کـرد و گفـت چهـار نفـر در قـم ادعـاى رؤیـت کـرده        ،]امام خمینی 
سـید محمـد بـاقر    آ نـزد   ، دو نفـر هـم در اصـفهان        .انـد   اهللا گلپایگانى شهادت داده     آیت

ــت داده ،ابطحــى ــه رؤی ــت   شــهادت ب ــراى آی ــا را ب ] سیدمحمدرضــا[اهللا  و او هــم آنه
 یـک نفـر روحـانى هـم در گلپایگـان رؤیـت کـرده و        .اسـت یـق کـرده    ثتو گلپایگانى

 البتـه الزم بـود   ؛انـد  بودن داده آقاى گلپایگانى حکم به عید فطر      ،براساس این شهادت  
 . اند کردند که نشده و مشکل ایجاد کرده قبالً با رهبرى هماهنگ مى

 باالخره به این نتیجـه رسـیدیم کـه        ؛اى تلفنى صحبت کردیم      خامنه اهللا  یتدو بار با آ   
 گفتـه شـود کـه      ، قرار شـد    ولى چون مصالى تهران آماده نیست      ،اعالن عید فطر شود   

 . روى هم رفته بد عمل شد؛جد برپا گرددنماز عید در مسا
نام در دوره دکترا رفته بـود کـه         براى معاینه عماد و ثبت    . محسن از سفر بلژیک آمد    

 دفتـر امـام   يعصر جمعى از اعـضا  . ناهار اینجا بودند. استهر دو را نیمه تمام گذارده   
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 کارنامه و خاطرات             
 58  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . جمعى از بستگان نیز آمدند.براى دیدار عید آمدند
   

 1992 آوریل 5                  1412 شوال 1 | 1371دین  فرور16یکشنبه 
  

 چهـارده فرونـد هواپیمـاى    ،اطالع دادند که امروز صبح  .  به دفترم رفتم    نُه صبح  ساعت
 در عـراق را بمبـاران   ]سازمان مجاهدین خلق[=  مقر منافقین، پادگان اشرف  ،جنگى ما 

 آن د سـقوط کـرده و دو خلبـان   که بعداً معلوم شـ است  یکى از آنها برنگشته     ؛اند  کرده
دنبال تجاوز منافقین به دو روسـتاى مـرزى و در تعقیـب     ه  اعالن شد که ب   . اند  اسیر شده 

 .اند آنها بمباران شده
 .آمـد ] جمهـور و عـضو شـوراي نگهبـان          معـاون اول ریـیس    [،  حبیبـى ] حـسن [دکتر  

دکتـر   . بـراى آینـده مـشورت کـرد    وگزارش کار شوراى نگهبان در انتخابـات را داد        
 بـراى دسـتور   ]گلپایگانی، دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی  [هاشمى]سید محمدرضا [

 ؛دولـت شـرکت کـردم      هیـأت عـصر در جلـسه       .آمـد  شوراى عالى انقـالب فرهنگـى     
 .اى نداشتیم مصوبات عمده
العمل بـه بمبـاران    که منافقین در عکسداد  اطالع   ]وزیر امور خارجه  [،  دکتر والیتى 

 . اند یس و فرانسه حمله کردهی در سوایرانیندگى به دو نما، شدن
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 گزارشى از وضع نفـت و گـاز و پتروشـیمى    .وزیر نفت آمد،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

د ریـالى   درآمـ ،بردارى از پتروشیمى اراك  کرد که پس از بهره واريداد و اظهار امید   
هـاى    بـراى سـفر بـه جمهـورى    .که دیگر نیازهاى ریـالى نداشـته باشـند        به حدى برسد  
 .زبکستان و جلسه اوپک مذاکره شداُ ترکمنستان و

 نماینده ایـالم کـه      ،محمدیان] علی کرم [ نماینده ورزقان و     ،قاسمى] فریدون[آقایان  
 تـز دکتـراى    وقى آمـد سنج] ابراهیم[دکتر  .اند براى استمداد آمدند   رد صالحیت شده  

شــوراى مرکــزى نهــضت .  آورد،اســتراتژى دفــاعى اســتدر مــورد خــودش را کــه 
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 . گزارش برنامه سال جدید را دادند و قول کمک گرفتند.سوادآموزى آمدند
در مـدارس و ادارات  جماعـت  از رونـق گـرفتن نمـاز        و  قرائتى آمـد    ] محسن[آقاى  

عـصر شـوراى    .م ناهـار خـوردیم   بـا هـ  .هایش آمدنـد     محسن و بچه   ، ظهر عفت  .گفت
 .ناتمام ماندبود که ساله دوم در دستور   سیاست تدوین برنامه پنج.اقتصاد جلسه داشت

امروز مهدى از استرالیا تلفن کرد و گفت منافقین به سـفارت حملـه کـرده و شیـشه             
بـه  ى که منافقین در آنجا ی کشورهااغلبامروز   .گفتم خودش احتیاط کند   . اند  شکسته
ــد، هــاى مــا حملــه کــرده  تخانهســفار ــد ان ــد و عــذرخواهى نمودن .  قــول پیگیــرى دادن

 . ولى مبهم است،ى از تلفات وسیع منافقین رسیدهیها گزارش
گزارشــى از عملکــرد و  مــدیرعامل شــرکت شــاهد آمــد ،آقــاى میرمحمــد صــادقى

. ند هـست سـهامدار در ایـن شـرکت،   حدود صد و چهل هزار فرزند شـهید         . شرکت داد 
حـدود  آن  ولى ارزش واقعى   ، سه و نیم میلیارد تومان است      ،زش اسمى سهام  اکنون ار 

 حـدود سـى میلیـارد تومـان     ،چهارده میلیارد تومان و درآمـد و هزینـه سـاالنه شـرکت         
 . است
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ـ   خیابـان .  به دفتـرم رسـیدم  ساعت نُه و ربع صبح   ر از پوسـترهاى انتخابـاتى اسـت   هـا پ. 

 حملـه ایـران بـه مقـر منـافقین و      ،هـا   در گـزارش .مبارزات انتخاباتى خیلى جدى است  
هـاى ایـران و انتخابـات ایتالیـا و انگلـیس و اختالفـات                 حمالت منافقین بـه نماینـدگى     

 .اوکراین و روسیه و پارلمان کنگره خلق روسیه مورد توجه است
 بـراى خـدمت بـه     وآقاى محمدصادق لبنانى آمد  . مت کمى داشت  پیش از ظهر مالقا   

] علــی[آقــاى  .حمایــت خواســت کــارلو مونــت] رادیــو[انقــالب در ســمت خبرنگــار 
 و مذاکره با مـسئوالن  سعودي  گزارش سفر به عربستان   . آمد ]وزیر اطالعات [،  فالحیان

استیـضاح در  احتمـال طـرح   در مـورد   .ل انتخابـات را داد ی و مـسا   این کشور اطالعاتى  
 علیه بعضى از نمایندگان و نیز گزارش ضربه بـه منـافقین و        ها  مجلس به خاطر گزارش   

 .، مطالبی گفتآثار آن
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 فـشارى بـر     ،هـا   شـده صالحیت   از اینکه بعضى از رد       .جنتى آمد ] احمد[عصر آقاى   
اند و خواستار اعالن علت رد صـالحیت هـستند و روزنامـه            شوراى نگهبان آغاز کرده   

 اگـر  ؛قـرار شـد بررسـى کننـد     .  راه عالج خواست   ،زند  دامن مى به این موضوع     1سالم
 .  با کسب موافقت طرف اعالن کنند،مواردى قابل اعالن است

هـاى   درخواست بعضى از خانمموضوع . شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت 
ز رسـمى  ها مطرح و قرار شد بدون اینکـه جـوا      براى اجراى برنامه براى خانم     ،خواننده

 . در حدود مشروع تحمل شوند،بدهیم
 مـذاکرات    و هـا   گزارشـى از مالقـات    . فاطى از سفر آلمان آمده است     . به خانه آمدم  

 از بحـران خـانواده و تبعـیض    ،هیأت زنان را داد و از مشکالت فراوان زنـان در آلمـان   
 .گفت ...بین زن و مرد از لحاظ حقوق و مشاغل و فساد اخالقى و

 از اسـترالیا تلفـن    ،]ابیانه، سفیر ایران در سـیدنی     [قدیرى] محمدحسن [آقايمهدى و   
 بعـد از پخـش فیلمـى از جریـان خرابکـارى منـافقین در سـفارت از               ،کردند و گفتنـد   

 و پلـیس   اسـت  جو به شدت به نفع ایران و ضرر منافقین تغییر کرده          ،تلویزیون استرالیا 
 .تحت فشارند کارى رضگى و کمع  به خاطر بى این کشور،و دولت
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 آمدنـد و    انقـالب اسـالمی    مـدیران بنیـاد مـسکن     .  صبح به دفترم رسـیدم     ساعت هشت 

 آمـد  ]نماینـده تهـران  [، شیبانى] عباس[ دکتر 2. براى آنها صحبت کردم؛گزارش دادند 
                                                

هـا و سـردبیري عبـاس عبـدي منتـشر        به مدیریت سید محمد موسوي خـویینی 70 روزنامه سالم در دهه    - 1
دولت سازندگی، علیرغم انتقادات تند و گزنده این روزنامـه،  . شد و مشی انتقادي نسبت به دولت داشت   می

مدیران ارشد این روزنامه . گاه از این روزنامه شکایت نکرد و اقدامی براي محدودسازي آن انجام نداد            هیچ
م در دوره دولــت روزنامــه ســال. در بخــش تحقیقــات اســتراتژیک نهــاد ریاســت جمهــوري شــاغل بودنــد 

 در پی چاپ نامه محرمانه سعید امامی، مشاور وزیر اطالعات توقیف و تعطیـل        1378اصالحات، در تابستان    
 .شد

 کـه  کـرد  اثبـات  ،خود کار و تالش دوران طول در مسکن بنیاد«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 2
 بـه  است، گرفته عهده به که بخشى این در را کشور اساسى کار این تصدى صالحیت و دارد خوبى ظرفیت
 نداشته ما اگر که است مواردي ساختمانى، مصالح و فضا آب، زمین، در مناسب جویى صرفه. دارد خوبى
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 .داد کردو براى وام منازل دانشگاهیان استم
 از کیفیـت   ی گزارشـ  . نواب از نمایندگى رهبرى در سپاه آمد       ]سید ابوالحسن  [آقاى

 گفـت   .اند در انتخابات شرکت کننـد       خواسته  ى داد که مى   یها  سپاهی يپذیرش استعفا 
خبر داد که حدود هشت هزار طلبـه را در قـم بیمـه           . اند  مانع شرکت افراد افراطى شده    

 هزینه معالجه آنهـا در سـه ماهـه گذشـته     ،خالف پیش بینىاند و بر  درمان مجانى کرده  
  فقط شـش میلیـون تومـان شـده    اماشده   میلیون تومان مى45پیش بینى  است؛  کم شده   

 تعـاونى دایـر   ،خواهنـد بـراى طـالب        مى .پردازد  بنیاد مستضعفان مى  است؛ این مبلغ را     
 1.گیل استمداد کرد مک] به دانشگاه[ براى اعزام طالب .کنند

                                                                                                              
،و دارد خـوبى  مدیریت هم است؛ خوبى نهاد واقعاً مسکن بنیاد .شودنمى انجام مسکن معضل حل باشیم 
 تهیـه  کوچـک  خانـۀ  سیاسـت  بـا  همچنین و دارد خوبى نظارت هم و اندشده جمع اینجا در خوبى افراد هم

 دوش بـر  هـم  بـارى  نیـست،  دولت دوش بر هم بارى. کندمى حرکت وسیع ابعاد در نیازمندان، براى کردن
 بکنند حوصله هم مردم باید مقدار یک. کندمى اصالح وضع این با هم را مسکن مسیر نیست، کشور اقتصاد

هاي  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب   ←رجوع کنید   » .کنیم آگاه را مردم و هیمبد توضیح باید هم ما و
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371سال 

اي بـود کـه مؤسـسه      براي ادامه تحصیالت تکمیلـی، اولـین تجربـه   1372اعزام طالب به خارج در سال      - 1
در اولین مرحله از .  آن را آزمود یزدي مصباحمحمدتقیقاي  با ابداع آ)ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی   

 دانشگاه مک گیل در مونترال مؤسسه مطالعات اسالمی به  حوزه علمیه قم، تعداد ده تن از طالب، این اقدام 
در ترین مؤسساتی است کـه      عالیدانشگاه مک گیل، جزو      مؤسسه مطالعات اسالمی  . کانادا عزیمت نمودند  

کتابخانه این مؤسسه با صدهزار عنوان کتاب تخصصی در زمینه . پردازد میمی اسالعلوم آمریکاي شمالی به 
دلیل اعزام طالب حوزه به .  بزرگترین کتابخانه اسالمی در این منطقه است،اسالم، پس از کتابخانه پرینستون

اه و ولین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام خمینـی بـا ایـن دانـشگ      ئمساین دانشگاه، بیش از هر چیز آشنایی        
ولین ئ به کانـادا و دیـدار مـستقیم بـا مـس     مصباح یزديقاي مسافرت آ. اعتماد به اعتبار و ارزش علمی آن بود 

آشنایی برخی از اسـاتید  . گیل قبل از اعزام، قدمی دیگر در راستاي آشنایی با این دانشگاه بود        دانشگاه مک 
 .کرد براي این کار فراهم  زمینه تسهیلابالًمؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل با حوزه علمیه قم، متق

تاریخ  ، در مؤسسه مذکور که فعالیت هاي علمی آن حول چهار گرایش تفکرات اسالمیها این طلبهحضور 
 روش بـا  اعزامـی  طالبگیرد، فرصتی بود که  مؤسسات و نهادهاي اسالمی و اسالم مدرن شکل می     ،  اسالم  
پژوهـان   هاي این دانش نامه ها و پایان مطالعات، پژوهش. ی آشنا شوندل اسالمیو تحقیق در مسا  مطالعه  علمی  

  شیعیهاي  از منظر تفکر شیعی، زمینه آشنایی محافل غربی با حوزه  ل مختلف اسالمی و عمدتاً    یپیرامون مسا 
آقاي هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوري خود با تخصیص اعتبارات الزم، از  . را نیز فراهم ساخت   

 .نمود ه اعزام طالب حمایت میبرنام
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 خـودش   از گرفتـارى   . آمـد  ]از اعضاي نهضت آزادي ایـران     [،  میناچى] ناصر[اى  آق
، ى خراسـانى یرجـا ] سـعید [له گرفتن هشت میلیون دالر از أدر اثر سوء عملکرد در مس    

 و فـرار عبـاس گفـت و مـدعى شـد کـه پـول در               ]نماینده وقت ایران در سازمان ملل     [
پلـیس  [= اى.بـى . و توسـط اف    در بانـک اسـت    » مونیکـو کمپـانى   «نام شرکت    هى ب یجا

خواهـد بـراى پیـدا کـردن پـسرش کـه بـا          گفت مى. مسدود شده است]فدرال آمریکا 
گفــتم بــا اطــالع و همــاهنگى وزارت . بــه خــارج بــرود ،کنــد منــافقین همکــارى مــى

 .اطالعات برود
، ىیبابـا  علـى ] احمـد [ آقـاى    ، تلفنى گفـت   ،]نماینده تهران [،   الویرى ]مرتضی [آقاى

سحابى پیغام داده و زمان خواسـته کـه بـه     ]اهللا  عزت[ توسط مهندس    ،]مذهبی فعال ملی [
.  آمـد ]معاون نمایندگی دایم ایران در سـازمان ملـل    [،  آقاى صادق خرازى   .ایران بیاید 

پلـیس آمریکـا   . سـازمان ملـل را داد     مقـر    در   ایـران   گزارش شرارت منافقین در دفتـر       
ه و در جریـان حـضور پلـیس در        دنمـو خیلى خوب عمل کرده و جمعى را بازداشـت          

کـه  اند و دفتـر مـا گفتـه      که برده کردهدر کمد کشف    را  ن مواد منفجره    شا  سگ ،دفتر
 . از فشار آمریکا نگران بود. اند احتماالً این مواد را منافقین آورده

. آمـد   بـراى امـور بازسـازى      ]جمهـور   معاون اجرایـی ریـیس    [،   میرزاده ]حمید [آقاى
 براى مدیریت شرکت نیـشکر خوزسـتان نظـر           و ى آمد یطباطبا ]سیدهادي [عصر آقاى 

 از  . گزارش وضـع انتخابـات را داد       . آمد ]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[ آقاى   .خواست
 . رد؛ حق با اوستشوراى نگهبان گله دا

.  نشر اسـناد رد صـالحیت نامزدهـا صـحبت کـردیم     ةتلفنى با رهبرى در مشهد دربار    
 .  قرار شد صبر کنیم؛ شوراى نگهبان استاین خواسته بعضى از آنها و
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گـزارش وضـع    .  آمـد  ]رییس سازمان هواپیمـایی کـشوري     [،  نوریان]محمد  علی[آقاى  

المللـى امـام خمینـى و تعلـیم خلبانـان           فرودگاه و پیشنهادها براى ساخت فرودگاه بـین       
ها و درآمد تابلوهاى تبلیغاتى و اجالس هواشناسـى   نى و ساخت هتل در فرودگاه    سودا
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] حـسن [ و آقـاى  ]راه و ترابري   [وزیر،  ]کیا   محمد سعیدي   آقاي[در ایران و اختالف با      
 بـراى اجـازه فاینـانس       . مطـالبى گفـت    ، ]مـدیرعامل شـرکت هواپیمـایی همـا       [،  شفتى

 .فرودگاه امام خمینى استمداد کرد
گفـتم مبلغـى   قبول کـردم و  ؛کنگرلو آمد و براى کار کمک خواست   ]محسن[آقاى  

 ، کـه در زمـان جنـگ بـه خـارج منتقـل شـده بـود           را -سیصدو هشت هـزار دالر     -ارز
 . برگرداند

] جلیـل [آقـاى    .آمـد   بـراى کـسب نظـر و خـداحافظى         ، در کلمبیا   ایران سفیر جدید 
 بـراى امـور منـاطق     وآمـد  ]رییس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوري      [،  بشارتى
. هــا طــرح کوچــک اجــازه گرفــت  ده، جهــت مبلــغ دو و نــیم میلیــارد ریــال،محــروم
 1.کردم  انتخاباتدر مورداى  مصاحبه

آقـاي علـی    [بـا   ل انتخابـات و     ی مـسا  ة دربـار  ،وزیـر کـشور   ،  ]آقاي عبـداهللا نـوري    [با  
از آثـار شـرارت     مـأموران سـازمان ملـل         براى برنامه بازدید   ،وزیر اطالعات ،  ]فالحیان
 . مذاکره تلفنى داشتم،منافقین
 تـذکرات یـک کارشـناس در مـورد سیاسـت برخـورد بـا           .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  

ل ی مـسا ةدربـار . داشـت بیـان  ى را یگرا قومی براى کنترل احساسات ،ل آذربایجان یمسا
همچنـین  هـاى کـشورهاى اسـالمى جدیداالحـداث شـمال و              جارى و تهیه سفارتخانه   

مقـدارى در  . کـار کـردم و بـه خانـه آمـدم      شش  عصر تا ساعت     . مذاکره شد  انتخابات
 . کوچک است؛ باید دور زیاد بزنم. خانه قدم زدمطحیا

 
 
 

                                                
اي در  حضرت آیت اهللا خامنه« :  در این مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزي خبر صدا و سیما آمده است- 1

تـر اسـت و    مساله انتخابات در شرایط کنـونی از هـر مـساله دیگـر مهـم     . این زمینه همه مطالب را فرموده اند   
ها به انـدازه نیـاز تاییـد شـده و      خوشبختانه صالحیت. هد بودشرکت هر نفر از ما، تیري در قلب دشمن خوا        

 مردم با رشد فکري که دارند، خود می دانند که به چه کسانی راي دهنـد و        .شدهمتاسفانه به بعضی هم جفا      
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .براي ما هر چه از صـندوق هـا بیـرون آیـد، محتـرم اسـت            

     1393فتر نشر معارف انقالب، د» ،1371هاي سال  مصاحبه
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 بـا انجـام   ،م در حـسینیه جمـاران   و رفـت م خود را نوشـت راي من ،اوراق رأى را آوردند   
خواسـتم در   خاطر صف طوالنی راي دهندگان، اگر مـی         به. مراسم به صندوق انداخت   م

 1. مصاحبه کوتاهى انجـام دادم    .شد  آنجا این کار را انجام دهم، باعث معطلی مردم می         
 .خبرنگاران داخلى و خارجى زیاد بودند

ت و عفـ . کردیم  تا عصر بیشتر از تلویزیون براى اطالع از وضع انتخابات استفاده مى           
 ها را دیدند و خبر آوردند که بیشتر مردم به لیست  ها رفتند و بعضى از حوزه بچه

                                                
 چـه  داننـد مـى  و هـستند  آگـاه  و رشـید  مـردم  مـا  مـردم  الحمدهللا«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است    - 1

 خودشـان  نظـام  بـه  مـردم  که هرجا دنیا در امروز. دارند توجه را تاریخى مقطع. است شانعهده به مسئولیتى
 در حـضور  و انتخابـات  طریـق  از هم معموالً و خودشان شتسرنو در دخالت صورت به بدهند، نشان عالقه
 بحمـدهللا  را ایـن  که است شانسرنوشت و شاننظام به مردم مندى عالقه بر دلیل این که است ملى هاىصحنه

 منکـرش  حـال  بـه  تـا  نتوانـستند  مـا  دشـمنان  که مواردى این ،اصل در. داشتیم همیشه ما گذشته هاىسال در
 انتخابـات  ایـن . هـستند  نظـام  ایـن  پـشتیبان  و انـد صـحنه  در جـدى  طـور  بـه  مـا  مردم که است همین بشوند،
 و اسـت  مطـرح  دنیا در امروز که نوینى نظام فکر مارکسیسم، فروپاشى از بعد. دارد هم دیگرى هاىویژگى

 بحمدهللا. است ترجدى و ترمهم ،صحنه در مردم حضور حساسیت منطقه و دنیا در جدید شرایط گیرىشکل
 نظـرات  کـه  ایـم آمـاده  کـشور  سراسـر  در فـردا  مـا . بردنـد  پـیش  را امور انتخابات، اندرکاراندست کنون تا

 و اسـت  سـند  مـا  بـراى  هست، انتخابات کاندیداهاى در که تنوعى با مردم آراي چیست؟ ببینیم را مانمردم
 غفلـت  که کسانى ودخ به خسارتش ملى، و اسالمى وظیفه این از کردن غفلت بنابراین. است جهت و دلیل

 آراي از را جهـت  و کـرد  خواهـد  حساب مردم آراي روى باشد، مسئول که کسى هر. گرددمى بر کند،مى
 آراي بـه  اىخدشـه  کمتـرین  نباید کس هیچ. بکند تحمیل مردم بر را نظرش نباید کس هیچ. گیردمى مردم
 بـه  اطمینـانى  چنـین  مـا  کـه  بکننـد  اعـالم  و بـشمارند  و بگیرنـد  را مردم آراي امانت با باید. بکند وارد مردم

 پوشـیده  مـردم  بـراى  مجلـس  اهمیـت . اشاجرایى بعد هم و اشنظارتى بعد هم داریم؛ انتخابات کارگزاران
 بود، ارشاد حق که آنچه و دادند انجام خوبى به را خودشان وظیفه ما حکیم و آگاه رهبر خوشبختانه. نیست

 و شناسـند مـى  هـم  را نامزدهـا  قاعـدتاً . اسـت  روشـن  برایشان راه مردم. دگفتن مردم به جمعه نماز تریبون از
 لحـاظ  از هم و مردم حضور ابعاد لحاظ از مهم انتخابات این امیدوارم من. گیرندمى را شانتصمیم خودشان

 مـورد  و مطلـوب  شکل بود، خواهد ثرؤم اًقطع ما سرنوشت و آینده در که نتیجه لحاظ از هم و اجرا کیفیت
دفتـر  » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب   ← رجوع کنید    ».باشد داشته را خداوند یترضا

     1393نشر معارف انقالب، 
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بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور
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محـسن  . کم اسـت مبارز مجمع روحانیون يدهند و آرا  روحانیت مبارز رأى مى   جامعه  
 . همین را گفتو بعد از ظهر آمد 

 شوراى نگهبـان در  اظرانداد ناختالفى بین وزارت کشور و شوراى نگهبان بر سر تع  
 از مـن کمـک   جنتـی ] احمـد [وجود آمده بود که آقـاى   هگیرى ب هاى رأى محل حوزه 

  .توقع بیشتري داشت ،نورى] عبداهللا[ آقاى . نظر دادم؛خواست
ــوزه رأى   ــد حـ ــتم از چنـ ــصر رفـ ــه،    عـ ــؤمنین، منیریـ ــساجد امیرالمـ ــرى در مـ گیـ

، مــسجد قبــا و )]ع(امــام صـادق  [= ، مــسجد بـاالى پــل ســید خنـدان  )ع(مـسجدالجواد 
گیـرى رو بـه اتمـام اسـت ولـى        بـا اینکـه وقـت رأى       ؛شهردارى شمیران بازدید کـردم    

 . قرار شد وقت تمدید شود.مراجعه مردم زیاد است
دهنـد و   به نظرم رسید که اکثریت مـردم بـه کاندیـداهاى روحانیـت مبـارز رأى مـى            

 در وزارت .گفتنـد  گیـرى مـى   أىهمگى از نظم و وسعت ر    .  اند  طرفداران دیگران کم  
 گـزارش دادنـد کــه   .آنهــا هـم مـنظم بودنــد  . کـشور از سـتاد انتخابــات بازدیـد کـردم    

سراسر کـشور بـا نظـم و انـضباط و بـا حـضور گـسترده مـردم در جریـان            در   انتخابات
 1.مصاحبه طوالنى با صداوسیما انجام دادم و به سئواالت جواب دادم. است

یاسـر هـم کـه بـا     . آمیـز بـود   محبـت و  ازدیـدها خیلـى گـرم       برخورد مردم با من در ب     
 برداشـتى شـبیه مـن از وضـع     ،دوستانش از ده حوزه در جنوب شهر بازدید کـرده بـود     

 .  مردم داشتيآرا
در .  نمــودپرســى  بــراى امــور کـارش اســتمداد کــرد و احـوال  .درویــش آمـد آقـاي  
  همچنــین وتخابـات انبرگـزاري  حـل افغانـستان و     خبـر توافـق بـر ســر راه   هـا،  گـزارش 

 .صدر است انتخابات ایران در
   

 1992 آوریل 11                    1412 شوال 7| 1371 فروردین 22شنبه 
  

 بـسیارى  ؛ها را خواندند  هاى شهرستان    نتیجه انتخابات تعدادى از حوزه     ،در اخبار صبح  
هـشت  اعت س.  اکثریت از جناح مقابل است واند از نامزدهاى جناح چپ سقوط کرده 
                                                

     1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ← رجوع کنید - 1
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هـزار    شامل حدود هفـت ، چند صندوق از تهراني نتیجه آرا. به دفترم رفتم   و نیم صبح  
 .جناح چپ شکست سختى خورده و حـدود یـک هـشتم آرا را دارد             . رأى را آوردند  

 تـا شـب هـم       .اسـت روحانیت مبارز در صدر قـرار گرفتـه         جامعه   ،تمام سى نفر لیست   
 .هدد اخبار بعدى همان وضع صبح را نشان مى

 گزارش وضـع صـنعت   .وزیر صنایع و معاونان آمدند، ]آقاي محمدرضا نعمت راده [
 بیـست درصـد رشـد    ،69 سـال   نـسبت بـه  70سـال  در تولیـد  میزان  گویند    مى. را دادند 

 در مـورد توجـه بیـشتر بـه     .مقررات استمداد کردندتسهیل  در مورد ارز و      . است داشته
 . تهران تذکر دادمهاى صنعتى اطراف سیمان و الستیک و شهرك

 براى به موقع پرداختن بودجه وزارت دفـاع  . آمد]وزیر دفاع[، ترکان] اکبر[مهندس  
 آقـاى  .د و از کم شدن اختیاراتش توسط سـتادها و نیروهـا شـکایت کـرد     نمواستمداد  

راجـع بـه قطعنامـه    . آمـد ] نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو   [،   ناصرى ]سیروس[
 ]سـازمان ملـل   [حقـوق بـشر  کمیـسیون  و  جهـانی   صـلیب سـرخ     زمان  سال  ی و مسا  598

 .مطالبى داشت
 ]نماینده ولـی فقیـه و سرپرسـت حجـاج ایرانـی           [،  شهرى  رى] محمد محمدي [آقاى  

آذربایجـان در حجـاج   ]جمهـوري [ار از    راجع به حج سـال جـارى و پـذیرش زو           .آمد
بـه آسـتان   ى تعهـدات مـن در کمـک         خواسـتار اجـرا   همچنـین    .ایرانى مشورت کـرد   

ل انتخابـات  ی مـسا ةبا وزیر کشور و وزیر اطالعات دربـار  .  شد )س(زاده عبدالعظیم شاه
 .ندکرد می ی خوشحال ابراز از نتایج انتخابات،ها  مالقاتدر بعضی. صحبت کردم

ل ی مــسا،بحــث ضـربه بــه منــافقین . عـصر شــوراى عــالى امنیــت ملـى جلــسه داشــت  
همـان رهبـرى   ی م،شـب بـا احمـدآقا    . بـود  افغانستان و بازسازى قـصرشیرین در دسـتور       

بـه مجمـع    گفتـه شـد بـه نحـوى بایـد       . انتخابـات بـود    ةهـا دربـار      بیشتر صـحبت   یم؛بود
 تذکر داده شود که از آینده مـأیوس نباشـند و   ،اند  که شکست خورده    مبارز روحانیون

 .د تا به آنها محبت شودن اصالح کنراشان  تالش شود که مواضع
در [،  اطالع داد کـه در حـوزه انتخابیـه اردل   ،]وزیر اطالعات  [،فالحیان] علی[آقاى  

انـد و در    طرفداران نامزد شکست خورده بـه فرمانـدارى حملـه کـرده            ،]استان اصفهان 
 .  استتیراندازى یک نفر کشته شده
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افتتاح بیمارستان مرکز پزشکی ایران
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 1992 آوریل  12                1412 شوال 8  | 1371 فروردین 23یکشنبه 
 
] سـیدمحمد [ و ]ریـیس بنیـاد مستـضعفان و جانبـازان       [،  دوسـت   رفیـق ] محـسن [یان  آقا 

سـازى و تولیـد سـیمان و ورود     هـاى خانـه    گزارش برنامه .  آمدند ]معاون بنیاد [،  زادهیعل
گوشت و مرغ و تجارت بـا کـشورهاى اسـالمى شـمال و جنـوب را توضـیح دادنـد و          

 .کمک خواستند براى وام و تسهیالت ارزى
 گـزارش اجـاره     . آمـد  ]مـدیرعامل شـرکت هواپیمـایی همـا       [،  شـفتى ] حـسن [قاى  آ

ینگ را داد و بـراى ایجـاد همـاهنگى    یایرباس و بوهواپیماي هواپیما از روسیه و خرید   
] محمـدعلی [دکتـر .  استمداد کرد  ]رییس سازمان هواپیمایی کشوري   [،  نوریانآقاي  با  

ه سـوریه را داد و از نتــایج   گـزارش سـفر بـ   . آمــد]وزیـر آمـوزش و پـرورش   [، نجفـى 
 .انتخابات خیلى اظهار رضایت کرد

ها از تـأخیر   خیلى. به وزارت کشور گفتم که ظهر گزارش انتخابات تهران را بدهند         
 حمـل بـر تـأخیر تعمـدى از      ،انـد   ها از نتایج ناراضى   تندرواند و چون      گزارش ناراحت 

 .ردمدولت شرکت ک هیأتجلسه  عصر در .شود سوى وزارت کشور مى
هـا و    آثـار انتخابـات و سیاسـت برخـورد بـا جنـاح            ة دربار .همان رهبرى بودم  یشب م 

  اى نتایج انتخابـات را تفـضل     خامنه اهللا  یتآ. گیرى کردیم   بحث و تصمیم  دیگر  ل  یمسا
 . دانند مان مى ریزى الهى و خارج از برنامه

  
 1992  آوریل13             1412 شوال 9  | 1371 فروردین 24دوشنبه  
  

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش [، زاده ملــک] رضــا[ دکتــر هــشت صــبح،ســاعت 
وزیـر و مـدیران   . با هم براى افتتاح بیمارستان مرکز پزشکى ایران رفتیم       .  آمد ]پزشکی

 ،اسـکن  تـى   سى، آزمایشگاههاي  از بخش1.گزارش کار دادند و من هم صحبت کردم     
                                                

 250 و بهداشـت  خانـه  و بهداشـت  مرکـز  800 و تانبیمارس 23« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1
 150 حـدود  مـا . اسـت  هم توسعه به رو دانیم مى و است رسیده بردارىبهره به زایشگاه 100 و درمانى مرکز

 بـه  سـرعت  بـه  مـا  که کند مى روشن را آینده این. داریم ساختمان دست در کشور سراسر در بیمارستان
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  ایـن  .یـو بازدیـد کـردیم      سى و سى . یو سى آى،پزشکى  چشم ، رادیولوژى ،پاتولوژى
هـاى   بیمـه توسـعه  بر  . تمام تجهیزات مدرن استبابیمارستان داراى ششصد تختخواب   

 .دمکردرمانى براى عموم و توجه به مناطق محروم تأکید 
خیابـان را از  . خیابان نواب بازدید کـردم   ] شهرداري تهران در  [در راه دفترم از طرح      

 . بـه دفتـرم رسـیدم   ساعت یازده صبح . رسد که به صد متر مى  اند    دو طرف توسعه داده   
 از ضـعف مـدیریت   همچنـین .  براى سـفر بـه مکـه اسـتمداد کـرد         و طلبه جانبازى آمد  

 .نهادهاى روحانیت گفت
 نیازهـاى شـرکت و   .آسـمان آمـد  هواپیمـایی  یس شـرکت  یر، ]آقاي علی عابدزاده  [

اسـتمداد   ى هواپیماهـاى بزرگتـر  کارگیر هبو خدمات آن را گفت و براى ارز و اجاره        
 از . آمـد ]نیروهـاي مـسلح    [ مسئول حفاظت اطالعـات سـتاد کـل        ،آقاى رحمانى . کرد

 کارهـایش مـورد سـئوال قـرار گرفتـه و از کـار برکنـار شـده         ةبـار راینکه در گذشته د 
 .اظهار تردید کرد  امکان تداوم کار در این مسئولیت مورد در.گفت

 نرخ کرایه هواپیما در داخل و نرخ شـکر،      ةدربار. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
 . شب در دفترم کار کـردم ساعت نُهتا . هاى گاز صحبت شد  و وضع توزیع لوله     نوشابه

 . اردیبهـشت تعیـین کننـد     18به وزارت کشور گفتم که زمان مرحله دوم انتخابـات را            
 . را دیدم1»چراغ خانه«به خانه آمدم و سریال 

                                                                                                              
ى نیازهاى تأمین طرفکـنم  تکیـه  خـواهم  مى من که نکاتی. رویممى پیش درمان و هداشتب مراکز کم 
 و محـروم  مـردم  که برویم طرف این به باید ما که است این یکى بکنند، توجه اندرکاران دست شااهللان که

 متمکنـین  و پولـدارها . نماننـد  محروم و بگیرند بهره درمان و بهداشت طبیعى حق از کشور، افتاده دور نقاط
 تحمـل  افتـاده  دور نقاط و محروم طبقات را کمبودها مشکل همیشه نداشتند، کار این در مشکلى وقت هیچ
 کار دارد جهت این در اینها همه تحصیالت، کردنبومى درمانى، مراکز بهداشت، هاىخانه توسعه. کنندمى
 تـرین مهـم  وجـز  شـاید  و نگـرفتیم  جـدى  کـشورمان  در امـروز  تـا  را بیمه ما. است بیمه مسأله یکى. کندمى

 را بیمـه  ایـن  باید ما. شعارى نه بکنیم، واقعى برخورد درمانى بیمه با که باشد شما بخش و نظام این کارهاى
 بـه  نیـاز  روز در ،باشد مطمئن محروم، و فقیر قدر هر اى،خانواده هر کسى، هر اینکه تا بگیریم، جدى کامالً

 دریافـت  دارد، نیـاز  کـه  دارویى هر و بکند مراجعه دارد میل که دکترى هر به نباشد و  خالى دستش درمان،
هاي سـال   هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید   » .بدهد را او خرج که باشد هم جایى و بکند

   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371
نی منـوچهر  بهبهـانی و کـارگردا   سیما، نوشـته احمـد   اول  شبکه 1368 سریال چراغ خانه، محصول سال       - 1

 امـا ؛ فروشـد  مـی  را خـود  منـزل ، دختـرش  جهیزیه تهیه کرد که براي  را روایت می   پوراحمد، قصه پدري  
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 1992 آوریل 14             1412 شوال 10 | 1371  فروردین25شنبه  سه
  

 کـار خـوبى   ؛روى رفـت   بـراى پیـاده  ، عفت با چند نفر از همسران آشـنایان       ،اول وقت 
بـه دفتـرم    نُـه صـبح     سـاعت   . آمـد  ورزش بـانوان     فائزه براى کارهاى المپیـک و     . است

شـهریه را   هـا و      نامـه   ینیـ آ.  دانـشگاه آزاد اسـالمى جلـسه داشـت         يهیأت امنـا  . رسیدم
 .تصویب کردیم

امـور   از وزارت    ]معـاون آسـیا و اقیانوسـیه      [،   بروجـردى  ]عالءالدین [آقایان نجفى و  
 تقویـت  قـرار بـر   ، ادامـه کـار  جهـت  .گزارش وضع افغانستان را دادنـد   . خارجه آمدند 
 ، تعیـین مـوارد ارز رقـابتى   بـا موضـوع  عصر کمیسیون تولیـد    .دش زبانان شیعه و فارسى  
 .جلسه داشت براى تولیداتدولتى و آزاد 

تـذکر دادم کـه بـراى       .  تشکر کرد   و  آمد ]نماینده شیراز [،  شعله سعدى ] قاسم[آقاى  
 اظهـاراتى داشـته    اسـت، ى که از او در مخالفت با روحانیت نقل شده       یها  جبران حرف 

ــد ــاى . باش ــی[آق ــان] عل ــات [، فالحی ــر اطالع ــد]وزی ــاتى داد و  . آم ــزارش اطالع  گ
 . شب کارها را انجام دادم و به خانه آمدمنُهعت تا سا .خواهى کردنظر
 

 1992 آوریل 15            1412 شوال 11|1371 فروردین 26چهارشنبه 
 
 1.مداشـت مـذاکراتى  همچنـین  و  مـصاحبه    ،با مجلـه شـوراى فرهنگـى اجتمـاعى زنـان           

و  پرتقـال و آذربایجـان بـراى خـداحافظى         ،کـراین کشورهاي او مان در    جدید نرایسف
معاون اروپا و آمریکاي وزارت امـور       [،  واعظى] محمود[آقاى   .آمدند رهنمودگرفتن  
کـه  اسـت   دو روزى    ؛باغ را داد     قره  منطقه گرى در   گزارش وضع میانجی   .آمد]خارجه

                                                                                                              
و اتفاقات،  او سوءظن. شود  می مشکوك اطرافیان همه به او،  ها  پول شدن گم با و شود  می گم پول کیف 

 کیـف  بـا  پـول  کیـف  شـود   می متوجه دختر دایی،  عقد روز در درست اما دارد، پی در را زیادي ماجراهاي
 جمـشید  ریـاحی،   در ایـن سـریال شـهال   .شـود   مـی  پیـدا  هـا   پـول  نهایت در و است شده اشتباه دیگري مشابه

 معـصومه  مهـیمن،  پورانـدخت  سلیمانی، پروین ودادیان، مهري جاه، گیتی ناصر قدکچیان، احمد مشایخی،
 . آفرینی کردند سلیمانی نقش امیر سعید محرابی و اسماعیل عبدي، اکبر گلچین، مرجانه پور، تقی

     1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ← رجوع کنید - 1
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 کارنامه و خاطرات             
 72  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .اند بس را شکسته آتش
ل مرحلـه دوم   یروحـانى بـراى مـسا     ] حـسن [نـورى و دکتـر        نـاطق ] اکبـر   علـی [آقاى  

در مبـارز  تهران به خاطر حمایـت از مجمـع روحـانیون    انتخابات آمدند و از شهردارى  
 گفـتم از جنـاح مـوردنظرش مـساعدت کـرده و طبیعـی       .شـکایت کردنـد   مرحلـه اول 

 .است
 ،رضوى که براى شکایت آمـده بـود  آقاي ناهار عفت در دفترم بود و عصر با همسر   

 انتخابـات   أله مـس   در مـورد   .دولت شرکت کردم   هیأتعصر در جلسه     .مالقات داشت 
مجلس شـوراي   [راجع به ریاست    و  باهنر آمد   ] محمدرضا[شب آقاى    .صحبت کردیم 

 .مشورت داشت] اسالمی
 ارزیـابى انتخابـات و آمـادگى بـراى مرحلـه             با موضوع    شب جامعه روحانیت مبارز   

 از همفکـران  ،انـد   مجلـس راه یافتـه  به نفر که 135 نفر از    80گفتند  . دوم جلسه داشت  
 نفـر از آنهـا کـه بـه دور     100. ها و بقیه نامعلوم اسـت تندرواز  نفر   31 ؛خودشان هستند 

 .  دیر وقت به خانه آمدم. اند نیز از خودشان هستند دوم رسیده
 

 1992 آوریل 16          1412 شوال 12 | 1371 فروردین 27شنبه  پنج
 
امـور   وزارت   از ]معـاون آسـیا و اقیانوسـیه      [،  بروجـردى ] عالءالـدین [اول وقت آقاى     

، نجیـــب] محمــد [ارجــه اطــالع داد کـــه حکومــت افغانــستان ســـقوط کــرده و      خ
 هـم اکنـون نجیـب و    .اسـت  به دفتر سازمان ملـل پنـاه بـرده    ]جمهور این کشور    رییس[
 چـون  ،انـد   آنجـا هـستند و گیـر افتـاده     ]نماینده سازمان ملل در افغانستان    [،  سوان] بنان[

 .نده ما هم آنجا استدست مجاهدین افتاده و نمای  هفرودگاه کابل هم ب
انـد کـه    از مـا خواسـته   . کنـد   گویند که ایران از مجاهدان مهاجر حمایت مى         آنها مى 

م حمایـت مـا را   گفـت  .جا اسـت  سفیر پاکستان هم همان. براى حل مشکل کمک کنیم  
تـشنج  و هـاى گروهـى داخلـى     اى بدهند که ما مخالف درگیـرى  تکذیب کنند و بیانیه   

شـان   هـا نبایـد امتیـاز بیـشتر از حـق      خـواهیم و گـروه    کپارچه مى و افغانستان را ی   هستیم  
 .ند هستها در شمال و در کابل جلو  فعالً فارسى زبان؛بخواهند
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اى گزارش داد و مـن    اژه]جواد [آقاى. مدیران مدارس استعدادهاى درخشان آمدند  
مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشـت و مـشکالت قـانونى وزارت     .شان کردم  تشویق

 کارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه     ساعت پنج، عصر تا  .را حل کرد  و شهرسازي   مسکن  
 .آمدم

انـد کـه ایـران دارد     صـدا راه انداختـه    سـرو  ،هـاى کـشورهاى عربـى       بعضى از رسانه  
از سیاسـت محـدود کـردن مـا بـه      . دکنـ  یره ابوموسى بیرون مىاعراب شارجه را از جز 

را  شـیراز و دانـشگاه اصـفهان       اتفاقـات فـتم   فالحیان گ ] علی[به آقاى    .اند  هراس افتاده 
 .گیرى کنندپی

 اوضـاع افغانـستان را تلفنـى     ،]دبیر شوراي عالی امنیت ملـی     [،  روحانى] حسن[آقاى  
گزارش داد و گفت سازمان ملل از ما خواسته است که بـراى نجـات سـوان و نجیـب                   

شورت کـردم و  اى در این خصوص مـ   خامنهاهللا یتبا آ . کمک کنیم،اند که گیر افتاده  
اى نـداریم و دفتـر سـازمان     اینکه ما نفوذ عمده    ضمن تأکید بر   ،گفتمبه آقاي روحانی    

ئولیت  در عـین حـال بـا مـس    ،تواننـد عمـل کننـد     ملل و حتـى پاکـستان بهتـر از مـا مـى            
 مگـر اینکـه نماینـده    ،پـذیریم   و نجیب را مستقالً نمـى     ایم کمک کنیم     آماده ،خودشان

 .باید از ایران برود.  بخواهد او را بیاورد،ناه دادهسازمان ملل که به او پ
 .  در کابل دستگیر شده استاهللا ادیو آمریکا خبر داد که نجیبهم اکنون ر

 
 1992 آوریل 17             1412 شوال 13 | 1371 فروردین 28جمعه   
  

 مبنــى بــر دســتگیرى ،آمریکــاصــداي اول وقـت خبــر رســید کــه خبــر دیــشب رادیــو  
انـد   در دفتر سازمان ملل پناه گرفتـه  شا  در کابل صحیح نیست و او و خانواده    هللا  نجیب

  ، گفتم اگر به سازمان ملل پناه برده و سازمان تقاضـا دارد ؛اند و خواستار آمدن به ایران 
 .مانعى ندارد، بروندبه جاى دیگر از ایران اگر  بیایند و با سوانهمراه 

دبیـر  [ روحـانى،    ]حـسن [دکتـر ،  ] راه و ترابـري    وزیـر [کیـا،     سـعیدى ]محمـد [ آقایان  
و ] فرمانـده نیـروي هـوایی ارتـش       [،  ستارى] منصور[تیمسار  ،  ]عالی امنیت ملی    شوراي

  جداگانه تلفنى اطالع دادند که هواپیما ،]وزیر امور خارجه[ ،والیتى]اکبر علی[دکتر 
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 کارنامه و خاطرات             
 74  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٧عكس شماره 

 ٨عكس شماره 

بازدید از طرح های اقتصادی استان هرمزگان
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   ٩عكس شماره 

  ١٠س شماره عك

افتتاح طرح های عمرانی استان هرمزگان
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 کارنامه و خاطرات             
 76  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 برخـورد  . گفـتم بپذیرنـد  ؛خواهنـد  کوپترى از افغانستان به ایران آمده و پناه مـى    و هلی 
 ؛خوب داشته باشند و تقاضاى پناهندگى سیاسى را براى بررسى بـه بـاال ارسـال دارنـد       

 .استملی  مصوب شوراى عالى امنیت ،سیاستاین 
ا دادن هـا بـ   را داد و گفـت چینـى    ] جنوبی[ره  دکتر والیتى گزارش سفر به چین و کُ       

 اجـازه خواسـت کـه    .انـد   موافقت کرده]تهران[هاى سیمان و مترو اعتبار براى کارخانه  
 آن ةابوموسـى را کـه اخیـراً دربـار    جزیـره   له  أگفـتم در آنجـا مـس      . به کویت سفر کند   

 . توضیح بدهد،اند راه انداختهه جنجال ب
ث عـدالت  ادامـه بحـ  هـا در مـورد      خطبـه . براى نماز جمعه بـه دانـشگاه تهـران رفـتم          

  انتخابات و محکوم کردن تبلیغات منفى خـارجى و داخلـى   ةاجتماعى و تحلیلى دربار   
 1.بود

                                                
 همـه  بـا  کنید،  مى دلسرد را ایران مردم آن با شما که چیزهایى همه«:  در بخشی از خطبه دوم آمده است       - 1

 مردم درصد 65  یعنیمیلیون، 19 مردم که نیست جهت بى .گویید مى دروغ شما که کنیم مى لمس وجودمان
 تبلیغ خیلى برویم، چرا اند  گفته مردم بوده، خلوت آیند،  نمى دلسردند، گفتید .اند  کرده شرکت انتخابات در

 تبنـس ؟  آزاد قـدر  ایـن  هـم  آن و آینـد   مـى  حـد  ایـن  کشورها کدام در. آمدند قدر این دیدید ولى ،کردید
 .کردنـد   مـى  معرّفـى  هـا  لیـست  کـه  بودند کسانى از بیشتر خیلى آوردند، رأى انتخابات این در که منفردینى

 تنیـ ام قـدر  این دنیا کجاى در ،داشتید شما که گرى  فتنه همه این رغم  على بود، انتخابات این در که نیتیام
 مـردم  .آیـد   مـى  شپـی  لیمـسا  خیلـى  شـوند،   مـى  غـارت  شوند،  مى کشته مردم دنیا انتخابات در معموالً. بود

 که آنهایى کنم مى خواهش از مردم  من.فهمند مى و شناسند مى و هستند وارد متعهدند، ند،ا مسلمان ند،ا آگاه
. دهندب رأى و بروند هم دوم مرحله  درهستند، کشورشان به مند عالقه که آنهایى هستند، انقالب به مند عالقه
 دهیـد،  رأى دارید قبول که آنهایى به اند، مانده که اى  عده این از کنید تحقیق و بپرسید و کنید مطالعه بروید
ایـن اسـت کـه       کاندیداها از منخواهش  . بکشند شما رخ به دشمنان که نشود خلوت ها صندوق اینکه براى

 کسى االن است ممکن. شوند  مى پشیمان بعداً نکنند، فراموش  را ملّى  و اسالمى انقالبى، اخالقى، مالحظات
 ممکن شده، ناروایى تبلیغ یا و شده ستمى او به که کند فکر است ممکن حال و نیاورده رأى و باشد عصبانى

 من به شکایتى کجا هر ،کنم مى نگاه مجرى عنوان به بنده مجموع در ولى ،باشد سوء اتفاقات از بعضى است
 حـد  کـل  در مان  گذشته انتخابات همه به نسبت انتخابات واقعاً که بینم  مى. ام  کرده رسیدگى و ام  رفته رسیده
 مربوطـه  مراجع به تان  وظیفه طبق حال هر به ،کنید  مى ظلم احساس هم اگر .دارد را سالمت از باالیى نصاب

 جـواب  بایـد  و نـد ا  ولئمـس و قانون،    خدا پیش آنها نشد اگر و بهتر ،شد جبران و رسیدند اگر. کنید شکایت
 هـر  بـه  کننـد،  خدمت دیگرى جاى که باشند آماده باید ،یاوردندن رأى و بودند صحنه در که کسانى. بدهند

 بخـش  است، تر  وسیع خیلى دولت صحنه است، مجلس آن جاى یک .است وسیع خیلى خدمت میدان حال
 نیروهـاى  ایـن  از مـا  اسـت،  فـراوان  خیلـى  کـار  خـدماتى،  اجرایى، کارهاى است، تر  وسیع خیلى خصوصى

  کتـاب ←رجـوع کنیـد      ».هستفراهم   آنها براى خدمت میدان م،باشی داشته چه هر مخلص اللّهى  حزب
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آقایـان  [ . رفتـیم ]مهرآبـاد  [جا براى سفر به هرمزگان به فرودگاه   از همان  ،بعد از نماز  
، نژادحــسینیانغالمرضــا فــروزش، عبدالحــسین وهــاجی، بیــژن نامــدار زنگنــه، هــادي 

ــ  ــت زاده، ح ــا نعم ــعیدي محمدرض ــد س ــوجی و محم ــا سین محل ــوز، ]کی ــادنرای   جه
ترابـري و   راه و     فلـزات و    معـادن و   ،عای صن ، صنایع سنگین  ،نیرو،   بازرگانى سازندگی،

، شـمخانى ] علـی [ ،]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس    [،  میـرزاده ] حمید[آقایان  همچنین  
اه  همـر  ،]رییس کـل گمـرك ایـران      [،  محمدخان] مرتضی[ و   ]فرمانده نیروي دریایی  [

 . حضور داشتندهر یک براى کارى مربوط به خودشان. بودند
وزیـر  [ نژادحـسینیان ] هـادي [ و   ]بازرگـانى وزیر[وهاجى  ] عبدالحسین[در راه آقایان    

 .نـد سـازى توضـیح داد   هاى سردخانه هـزار تنـى و کـشتى     طرح ةدربار،  ]صنایع سنگین 
 بـا  4 احـداث سـد کـارون    وزیر نیرو اطالع داد که قـرارداد      ،  ]آقاي بیژن نامدار زنگنه   [

 . ها با اعتبار ارزان و طوالنى ژاپن امضا شده است ژاپنى
 یکـسره بـراى افتتـاح سـردخانه عظـیم        . استقبال رسـمى بـود     ،در فرودگاه بندرعباس  

 مـردم بـه   ،در مسیر رفـت و برگـشت    . ى رفتیم یبیست هزار تنى به کنار بندر شهید رجا       
معــاون وزیــر [، صــادق مفــتح آقــاي .کردنــد گرمــى اســتقبال و ابــراز احــساسات مــى 

ــانی ــار،]بازرگ ــیح داد ة درب ــردخانه توض ــردخانه در   ؛ س ــرین س ــت بزرگت ــدعى اس  م
 مـن هـم   .انجـام شـده اسـت   هـا   دست خـود ایرانـى   هخاورمیانه است و طراحى و اجرا ب    

 ها و   کشتى]خسارت معطلی [= کردن دموراژ  براى کم1.آمیز نمودم صحبت تشویق
                                                                                                              

» 1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاشمی رفسنجانی، خطبه هاي جمعه سال     
 خـاطر  بـه  اینکـه  از بـردم  مى رنج که هستم افرادى از خودم من«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

 جهـت  بـدون  مـا  امـام،  بنـدر  و بهـار  چـا  عبـاس،  بنـدر  مثـل  ورودى مبـادى  ایـن  در مناسب سردخانه نبودن
 اتالف است، وقت اتالف است، مال اتالف که است چیزهایى از یکى دموراژ. بردیم مى جدى هاىخسارت

 تـا  بماند هامدت باید نیست، کافى اندازه به دارسردخانه هاىکامیون اینکه خاطربه کشتى یک. است انرژى
 وقـتش  باشد، هم خودمان کشتى. بگیرد ما از دالر هزاران هم روزانه. بکند خالى را اششتگو بتواند اینکه
 هم خوبى انبار. بکند حل را لیمسا گونه این تواند مى سردخانه این. گیردمى خودمان از پول شود، مى تلف
 بـود  این من اىبر کار دیگر جالب نکته. باشیم داشته ذخایرى باید ما که هست فاسدشدنى محصوالت براى

 اى،سـردخانه  چنـین  یـک  بـدون  . اندکرده پیدا را بزرگ کارهاى به پرداختن جسارت و شهامت آقایان که
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ← رجـوع کنیـد    ».نبـود  صـادرات  و واردات بـراى  مناسـبی  بنـدر  بندرعباس،

     1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
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 .درات مؤثر استکمک به واردات و صا
 هـزار تـن و   220براى تولید . مع المهدى رفتیمت از آنجا به محل در حال احداث مج     

مـن هـم   ، توضـیح دادنـد  . ر در حـال احـداث اسـت       میلیـارد دال   5/1اى حدود     با هزینه 
 ، با توجـه بـه وجـود مـواد نفتـى و گـاز و انـرژى و نیـروى کـار ارزان           1.صحبت کردم 

 .اشدبخش ب سودیصادراتتواند  مى
 بـراى ورود و صـدور سـنگ        ،فلـزات و  سپس به محل احداث اسکله عظـیم معـادن          

 تجهیـزات  .ره جنوبى استى کُیوندا آن شرکت هیپیمانکار. آهن و زغال سنگ رفتیم   
 خواسـتار  . پیـاده نـشدیم  ، در برنامه هـم نبـود  ، دیر وقت بود   . است زیادى به کار گرفته   

 نیازهـا   و رفعها   تجهیزات اسکله و نقاله   ینمأ، جهت ت  ها  کمک براى قرارداد با آلمانى    
 240.  و توضـیح گـرفتیم  احداث هم گذشتیماز کنار پاالیشگاه بزرگ در حال       . ندبود

 . هاى نفتى است هزار بشکه ظرفیت دارد و براى صادرات فرآورده
آقـاي  [ و ]هرمزگـان  [اسـتاندار ، ]آقـاي احمـد خـرم    [ در راه    .برگـشتیم  به استاندارى 

 اوضـاع  ة دربـار ، که در ماشین من بودنـد   ]بندرعباس [امام جمعه ،  ]آبادي  یمغالمعلی نع 
 . گفتند  با توجه به گرما و نیاز مردم، منجمله از گرانى برق.استان گزارش دادند

 امـام جمعـه خیرمقـدم    ،ىآباد  نعیم] غالمعلی[ آقاى   .سنت آمدند اهل  علماى شیعه و    

                                                
. بـردارد  در نسبى مزیت یک نفتى منابع از برخوردارى ما براى «: از این سخنرانی آمده است     در بخشی    - 1

 آن رشـد  اسـت،  صـنعت  ایـن  هاى ضرورت از که نفتى هاىفرآورده تولید با و شده تبدیل ارز به نفتى منابع
 از هگـرو  آن کـه  حـالى  در. هـستند  برخـوردار  مزیتـى  چنـین  از خیـز  نفت کشورهاى فقط. شودمى حاصل

 خـاطر  بـه  و یابندمى دست فراوانى سود به ، آن صدور و آلومینیوم صنعت اداره با ندارند، نفت که کشورها
 از را مـان  نیازهـاي  مـا  حاضـر،  حـال  در گرچـه . هـستند  برخوردار باالیى سیاسى قدرت از آلومینیوم، داشتن

 کشور، طبیعى شرایط قبیل از ایران، رد موجود هاىزمینه دلیلبه  شکبى ولى ، کنیممى تأمین کارخانجات
 عقـب  و کـرده  توجـه  صـنعت  ایـن  بـه  بایـد  جغرافیـایى،  موقعیت و مناسب انسانى نیروى فراوان، نفتى مواد

 از ارزى اعتبارات و هابرنامه به توجه با دولت، کار اوایل در. نماییم جبران زمینه این در را خود هاى ماندگی
 خوشبختانه ولى. کنیم اضافه را وسعت این به اىبرنامه که نداشت وجود ما اىبر امکان این شده، تعیین پیش

 اگر. کردند مهم پروژه این شروع به اقدام باشد،مى آنان هاى ویژگی از که شجاعتى با معادن وزارت مدیران
 کـه  طـور  نآ ایران، موقعیت از توانیمنمى بترسیم، بزرگ کارهاى به شدن وارد از یا و کنیم احتیاط همیشه
دفتر نشر » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .کنیم استفاده است، صالح

     1393معارف انقالب، 
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 .بـا آنهـا خـوردم   را   شـام    . گفـتم   اوضـاع جهـان اسـالم را       1.گفت و من صحبت کردم    
یس یـ  بندرلنگـه و بنـدرعباس و ر  ، حـاجى آبـاد   ، جاسـک  ،ائمه جمعـه مینـاب    با  سپس  

 همه آنها براى کارهاى خـود پـول خواسـتند کـه             .دادگسترى جلسه خصوصى داشتیم   
 . دیر وقت و خسته خوابیدم. قول مساعدت دادم

    
 1992 آوریل 18                1412 شوال 14  | 1371 فروردین 29شنبه 

   
هـا و   رسـد فـارس     مسأله افغانستان در رأس اسـت و بـه نظـر مـى            . ها را آوردند    گزارش

 .ى رفتـیم یبراى شرکت در مراسم روز ارتش به پایگـاه نیـروى دریـا         . ترند شیعیان فعال 
 اي « و سـرود  ]فرمانـده نیـروي دریـایی   [، شـمخانى ] علـی [سان و رژه و صحبت آقاى     

 2.ی داشتم سخنرانى کوتاه. شد اجرا» ایران
                                                

 نیـروى  اسـت،  هـا غربـی  نگرانـى  مایه حاضر حال در که نیرویى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
 اسـمى،  تعـصبات  مـساله  اینجـا  در. علماسـت  و روحانیـت  بـه  امیدشان هم مسلمانان. است مسلمانان و اسالم

 بایـد  عقاید این. دارند سروکار مردم عقاید با بلکه نیست، مطرح فرهنگى و نژادى جغرافیایى، ناسیونالیستى،
. اسـت  روحانیـت  همان متخصص، نیروى این و گیرد شکل شناسان اسالم و کارشناسان ، متخصصان نظر با

 مـا  از انـسان  هـا میلیـون  زیـرا  آخـرت،  بـراى . داریـم  خـود  آخـرت  و دنیا براى بزرگى مسئولیت ما این بنابر
 شیعه بین دعواهاى نباید و کرده پیدا بستگى روحانیت حرکت به اسالم دنیاى حرکت. خواهندمى راهنمایى

 آیـاتش  کـه  قـرآن  سـراغ  بـه . برویم داریم، که فراوانى مشترکات سراغ به باید ما. باشد اصل ما براى سنى و
 مـردم  بـراى  را دنیـا  وضـعیت  بایـد  مـا . کنـیم  درك و کنیم مطالعه را آن رفته، است روشن و مبین ، محکم

 خواندیم،مى درس ما که پیش سالسی. کنیم تجهیز روز علم سالح به را هایمانطلبه و کنیم تشریح مسلمان
. دهند جواب چیز همه به بتوانند نروحانیو باید اکنون. باشیم مردم مسایل جوابگوى که نبود طورى وضعیت
 و شیعه بین همکارى الحمدهللا. باشد چنین باید هم خارج در و است صورت این به ایران در طالب آموزش

 ».نداریم مشکلى تقریباً مذهبى لحاظ از نشنین، سنى مناطق در ما و است نمونه ایران در سنى
 و شایـستگى  مقـدس،  دفـاع  سـاله  هـشت  دوران در شـما  گرچه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 2

 از مسلح نیروهاى که کردند لمس وجودشان همه با ما مردم و گذاشتید نمایش معرض به را خودتان صالبت
 خصوص به فارسخلیج اهمیت باز ولى استکبارند، حاکمیت تحت دنیاى این در زندگى اولیه هاىضرورت

 پذیرآسیب هم حساس، نقطه و کشور پیشانى و است کشور مهم هدرواز که بندرعباس نقطه همین اهمیت و
 با امروز بحمداهللا که ارتش و سپاه از متحد دریایى نیروى اهمیت و ماست قوت و قدرت حساس نقطه هم و

 و وحـدت  بـه  منـد عالقـه  و جنـگ  میـدان  در جنگ رموز به آشنا و دیدهرزم و انقالبى شخصیتى فرماندهى
 و آموزش. است بهبود به رو نیرو این وضع ،مسلح نیروهاى یکپارچگى به معتقد و مسلح نیروهاى انسجام
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 مـدیرکل  ، در راه اسـتاندار و آقـاى بخـشى    .کوپترها به میناب پـرواز کـردیم         با هلى 
دشت میناب از شبکه خوب آبیـارى سـد مینـاب           . آب استان توضیحات دادند   سازمان  
 .  بازدهى خوبى ندارند، ولى به خاطر کوچک بودن قطعات زمین،گیرد بهره مى

 ،شهر در دامنه ارتفاعات بـه صـورت مـستطیل   . اب را دیدیم  میناب و سد مین    فضا،از  
 ایـن  . اسـت  امسال سر ریز هم داشته    .ر از آب بود    سد پ  .استکم کشیده شده     با عرض 

آب سـد بـه خـاطر وجـود        .  میلیون متر آب ظرفیت دارد     320 ،با هفت متر ارتفاع   سد،  
 ،م رفـع کنـیم  د که اگر بخواهیى نامطبوعى هم دار سبز رنگ است و بو  ،نوعى جلبک 

 آب شـیرین اسـتان مهـار     درصـد 25گفتنـد   .باید ساالنه چند میلیون دالر خـرج کنـیم       
 . باید فکرى کرد، با توجه به اهمیت آب در منطقه.رود هرز مى درصد 75شده و 

 مـردم اســتقبال بـا شـکوه خــوبى    . در فرودگـاه کوچـک بیـرون شــهر فـرود آمـدیم     
 امام جمعه خیرمقدم گفـت و مـن       .عظیم بود  اجتماع مردم در ورزشگاه خیلى       .نمودند

 . و برگشتیم1صحبت کوتاهى کردم
                                                                                                              

مـا  مردم امروز. است افتخارى ما مسلح نیروى براى خودش که کشور بازسازى در شرکت و ابزار تأمین 
 ابـزار  بـا  امـروز  کردنـد  مى دفاع کشورشان از سنگرها در دیروز تا که هایىهمان کنند،مى احساس خوبى به

 هـاى خرابـی  جبـران  و بازسـازى  بـراى  شـان، تخصـصی  نیروهاى با و شانرزم مهندسى ابزار با شان،مهندسی
 دیروزمان، دفاع نیروهاى امروز اما آورد،مى بار به خرابى دیروز جنگ اگر. اندآمده دولت کمک به جنگ
 کـرد؛  شـما  از ملت دفاع، دوران که هایىکمک به دهیدمى جواب امروز شما و کنندمى را هاخرابی جبران

 سـازندگى  و بازسـازى  مـشغول  مـردم  امـروز  و پـشتیبان  مـردم  و مقدم صف در و بودید پیشتاز شما روز آن
 امـام  و اسـت  خواسـته  شـما  از اساسـى  قـانون  که است چیزى درست این و پشتیبان و حامى شما و کشورند

 » .کندمى مستحکم را ما کشور که است وضعى چنین و خواهند مى مانانقالب رهبر و مانراحل
 رهبـر  و بهـشتى  شـهیدآقاى  اهللاآیـت  همـراه  بـه  انقـالب  اوایـل «:  در بخشی از این سخنرانی آمده اسـت      - 1

 ایـن  وضـع  بـه  شـدن  آشنا براى روز آن در که بودم کسانى جزو من. آمدیم منطقه این به مانفعلی بزرگوار
 بـراى  هـا سـاعت  کـه  بود اىگونه به مسیر. آمدم میناب به داشتیم، مبهمى اطالع آن محرومیت از که همنطق
 و مـردم  زمـان  آن در کـه  هـایى گـزارش  از. رسـیدیم  اینجا به شب باالخره و شدیم معطل رودخانه از عبور

 یا برق روستا، پنج تا دو حدود شهرستان، این روستاى چهارصد حدود از که دریافتیم کردند، ارائه مسئوالن
 این از و بهداشت مرکز بهداشت، ، حمام از کلى به مردم و نبود خبرى راه و مدرسه از. دارد آشامیدنى آب
. شدیم متأثر خیلى ما و بودند مخروبه و خراب هاخیابان. بود نامطلوب بسیار شهر وضع. بودند اطالعبى قبیل

 فرصـت  و نـشد  ممکـن  سفر این امکانات، و راه فقدان علت به هک برویم بشاگرد به خواستیممى سفر آن در
 هـم  بنـدرعباس  اطراف مناطق بقیه و لنگه بندر سیري، جاسک، که شد گفته ما به زمان آن در. نکردیم پیدا

                 مـشکالت  و ضـعف  نقـاط  بـاز  نیـز  فعلـى  سـفر  در البتـه . بـود  تلـخ  واقعیتـى  ایـن  و دارنـد  را وضع همین



81

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

81 

  سـازندگی جهـاد . رفتیم  در کرانه شرقى تنگه هرمز، واقعاز آنجا به روستاى کالهى  
سـازى   یـخ و نه پانصد تنى    در آنجا مرکزى براى پرورش میگو تأسیس کرده و سردخا         

گـذار و مـواد توضـیحات        میگوى تخم  کیفیت صید    ةبارر د . جالب است  ؛ساخته است 
هـا و    سـپس پـرورش تخـم   .دگـذار  مـى  پانصد هزار تخـم  ،دادند که هر یک در هر بار   

هـا و  وهاى گیاهى از دریا و کاشت و رشد آنهـا بـراى غـذاى الر          د جلبک ی ص ،الروها
توانـد    مى، این صنعت پس از قطع وابستگى ارزى       .انجام می شود  تأمین غذاى میگوها    

چهـار دالر،  هـر  بـا صـرف   مـی تـوانیم   اکنـون  .  قابل توجهى داشته باشـد   درآمد ارزى 
 . دست بیاوریم ههفت دالر ب

 خواسـتند کـه آب   .جمع شدند و خیلى گـرم ابـراز احـساسات کردنـد     مردم کالهى 
رسـد    بـه نظـر مـى   . قبـول کـردم  ؛کیلومترى برایشان لولـه کـشى شـود       هشت  شیرین از   

 ایـن روسـتا یکـى از مراکـز صـید سـنتى       .شـد صنعت پرورش میگو قابل توسعه زیاد با     
 .است که تعداد زیادى لنج در آنجا بود
اسـتقبال بـسیار گـرم     بعـد از    .با تأخیر رسـیدیم   .  از آنجا به جزیره قشم پرواز کردیم      

 مرکـز بازرگـانى و   ، اسـکله  ،هـا   نکُ  شیرین  آب ، در دست ساختمان   يها   از طرح  ،مردم
 حـل  در مـورد    . کـردیم بازدیـد    اى سـطحى  ه  بندهاى در دست احداث براى مهار آب      

 . دادندتوضیحات  آقاى شمس و مدیران دیگر،مشکل گمرك
هـاى عـصر     لذا برنامـه  ،کوپترها به خاطر طوفان و بدى هوا امکان پرواز نداشتند           هلى

اى  العـاده   جمعیـت فـوق     لغو برنامه سـخنرانى کـه گفتنـد        .را در بندر عباس لغو کردیم     
هـاى جزیـره و بـراى مـردم      در عوض رفتیم در مسجد سنى. بودبرایم تلخ ، آمده بودند 

 مقدارى در شهر گـشت زدیـم   .را هم دیدیمیان  مسجد و کتابخانه شیع 1.مصحبت کرد 
                                                                                                              

به است توانسته مدت این در که دارد را افتخار این اسالمى بانقال اما شود،مى دیده فراوان کمبودهاى و 
 از کمى و داده تقلیل بود، مانده ستمشاهى رژیم از که مصایبى از مقدارى و کند توجه دوردست مناطق این

 »  .بکاهد دارد، وجود برخوردار و محروم نقاط بین که عمیقى فاصله این از و کند جبران را کمبودها
 آسـتانه  در نـو،  سـال  روزهـاى  لیناو در که ارمزسپاسگ را خداى: از این سخنرانی آمده است در بخشی   - 1

 کـشور  مـستعد  و محروم مناطق از بخشى در بتوانم که شده داده من به توفیق این رمضان، مبارك ماه حلول
 از بعـد  که ایىجاه و منطقه این به من سفر . شوم آشنا مردم و منطقه مسایل با نزدیک از و کنم پیدا حضور

 و محـروم  منـاطق  اولویـت  دارد، تصمیم اسالمى جمهورى نظام که هست این نشان رفت، خواهیم اینجا



82

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 82  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .و به امور جزیره رسیدیم
 بعـد از    .کوپترهـا نیامدنـد      هلى بیشتر. ب در عین خرابى هوا به بندرعباس آمدیم       غرو

همـان  یم. رفتـیم ى خـارك    یکایى در نـاو لجـست     پاسگاه نیروى دریـ   به  استراحت و نماز    
بـاد شـدید مـزاحم    .  برنامه و سـرود اجـرا کردنـد   ،در عرشه ناو  . ى بودیم یتیمسار شمسا 

  کـه درد داشـتم  سر.مخوابید خسته .دیر وقت به استاندارى برگشتیم  . شام خوردیم . بود
ن آرام گرفتسکّبا م. 
  

 1992 آوریل 19             1412 شوال 15 |1371   فروردین30یکشنبه   
   

سازى خلیج فارس  جا به محل کشتى   و از همین  نشست  کوپتر در حیاط استاندارى       هلى
بـره  خُ] جلیـل [ و   ]وزیـر صـنایع سـنگین     [،   نژادحـسینیان  ]هـادي  [ آقایـان  .پرواز کردیم 

از آن، مقدارى قبل از انقالب و بخـشى    . طرح وسیع و عظیمى است     .توضیحات دادند 
. اسـت با تخلف پیمانکاران کره جنوبى ناتمـام مانـده      . استب ساخته شده    بعد از انقال  

بیـست هزارکـشتى بـزرگ و کوچـک     و  در سـال دویـست   دتوانـ   مـى  ،با تکمیل طرح  
 .تعمیر کنند و چند کشتى بسازد

 از بـاالبر   همچنـین  و   و مـوج شـکن      از حوضچه عظیم و دو هزار و پانصد متر اسکله         
سـازى و کـشتى صـیادى     هـاى کـشتى    ر و کارگـاه   کشتى آسانسورى و حوضچه شـناو     

 از برنامـه کوبیـدن و   1. بازدیـد کـردیم  ،مونتاژ ایران که خیلى پیـشرفته و جالـب اسـت          
                                                                                                              

نقطـه  تـرین  مروحـ م کـه  رویممى بشاگرد به در این سفر  . بدهد قرار توجه مورد را کشور نیازمند مستعدو 
 اما رفت، نخواهیم هم کرمان به و است خاص توجه مورد که آمدم منطقه این به رویم،نمى زاهدان به . است

 روشن من براى امروز بازدیدهاى در که چیزى . رفت خواهیم هم کرمان استان مستعد افتاده عقب مناطق به
 و تحـول  و تحـرك  آشـامیدنى  آب و کـشاورزى  آب ، آب تـأمین  بـدون  منطقـه  این در که است این شد،

 اسـت،  مطمـئن  آب تـأمین  منطقـه،  ایـن  در شـما  اسـتان  جنوب در اقدام تریناساسى و نیست مقدور اصالح
 متـر  میلیـون  چهارصد حداقل نیست، آب فاقد اینجا کنندمى فکر هابعضى دور از که هم طورىآن بحمداهللا

 کمک شما حاصلخیز هاىبخشو  منطقه این به بتواند اطمینان با و منظم طوربه که است الحصاست قابل آب
 »  .بکند

 دو مـا . اسـت  توانبخش و زیبا هم و است مشکل هم سازندگى«:  در جمع کارگران گفت     آقاي هاشمی  - 1
 زیـادى  تغییـرات  سال، دو این فاصله در و بود شده شروع ىی کارها .آمدیم بازدید براى اینجا پیش، سال
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 رهـا   اى سى تنى که از ارتفـاع سـى متـرى بـا جرثقیـل      تحکیم زمین که به وسیله ضربه   
در حـال آمـوزش تکنولـوژى آن از آلمـان        .  در حـال اجـرا دیـدن نمـودیم         ،شـوند   مى

هـاى بـاز گرفتـه      سـازى در روى زمـین       ها را براى ایجاد تأسیسات کـشتى        زمین. ستیمه
 . گفتم براى نیازهاى ارزى از فاینانس استفاده شود.کنند شده از دریا آماده مى

 . مـردم اسـتقبال گرمـى داشـتند    ،هـاى مـسیر     در خیابـان   .با هواپیما به بندر لنگه رفتیم     
 امـام جمعـه خیرمقـدم       ،کنـى ر] سیدمحمدجواد[ آقاى   .یکسره به ورزشگاه شهر رفتیم    

 مکعـب مترهر  اکنون ؛ آب بها را دادمشدن  من هم صحبت کردم و وعده ارزان  .گفت
قـرار شـد پـانزده تومـان        . شـود    مـى   تحـصیل  کُـن    چون با آب شـیرین     ؛ تومان است  35

  از گمرك  1.آنجا قدردانى کردمدر آمیز شیعه و سنى  از همزیستى مسالمت. بگیریم
                                                                                                              

حاال ولى داد،نمى نشان خیلى ،منطقه چهره موقع آن. است نرسیده کامل ثمر به هنوز البته که آمده پیش 
 دنیاى که فارسخلیج سازىکشتى. هست ما کشور براى مهمى منطقه اینجا. دید بهتر را منطقه چهره شود مى

 کـشور  فعـال  بـسیار  منـاطق  جـزو  هم حاال همین که رجایى شهید بندر خاص مناطق. است تالش از وسیعى
 پـروژه . کنـد مى تأمین را داخل نیاز هم و دارد را ها فرآورده صادرات زمینه هم که هشتم پاالیشگاه. ماست
 صادراتى بزرگ طرح. بود خواهد افتخارى آینده در ما کشور براى آلومینیوم صنعت در که المهدى بزرگ

 هـایى  مضیقه در حتماً آینده سال دو یکى نداشتیم، را طرح این ما اگر ماست، جدى نیاز که بندر وارداتى و
 مجموعه چنین و جاست همین هم نیروگاه خوشبختانه. بکنیم حل توانستیمنمى آسانى به که گرفتیممى قرار

هاي  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .نیست کشور دیگر جاهاى در اقتصادى و صنعتى
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371سال 

 و شیعه مابین آمیز،محبت رىهمکا و همزیستى از اىنمونه اینجا«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 ایـن  مـردم  بینـى روشـن  و نجابـت  از اسـت  نـشانى  ایـن  و کردیم مشاهده انقالب بعداز دوران طول در سنى

 و همکارى به احتیاج چیز، هر از بیش هامسلمان امروز. است اسالم دنیاى اصلى سرمایه کهچیزي شهرستان،
 این بحمداهللا که باشند همدیگر معاون و همکار صمیمى، ر،براد هم با اسالمى مختلف فرَق که دارند همدلى

 چنـین  اسـالم  دنیـاى  کـل  در اگر و است برخوردار نعمتى چنین از اشجمعیت ترکیب به توجه با شهرستان
 میلیارد یک از بیش هامسلمان. شودمى اسالم اقتدار و عظمت مایه این بینیم،مى شما بندر در ما که آنچه باشد، وضعى

 خدا کتاب، قبله، .مشترکات و هستیم پیغمبر سنت و قرآن پیرو همه اما مختلف، مذاهب و گوناگون فرق از و تجمعی
 نقاط هب کارشان ندارند، ما اختالفات به کارى ما دشمنان. هست هم نظرهایى اختالف. است یکى ما پیغمبر و

 اینجـا  در بیـشتر  نـصیحت  بـه  نیـازى  مـا  بحمـداهللا  که اندمخالف ما وحدت و قبله قرآن، با آنها. ماست مشترك
 عـرض  خـواهم مـى  سـفرم  ایـن  در که دومى نقطه. کنممى عرض خوب روحیات این از تشکر عنوانبه فقط بینیم،نمى

 عمرانى امور در مردم ها،شهرستان سایر از بیشتر اینجا در. است منطقه این مردم خودیارى و همیارى روحیات از تشکر بکنم،
هاشـمی  « کتـاب    ← رجـوع کنیـد      ».اسـت  بـاارزش  بـسیار  روحیـه،  ایـن . شـوند مـى  شـریک  و سهیم خودشان نطقهم سازندگى و

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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  ١١عكس شماره 

  ١٢عكس شماره 

بازدید از کشتی سازی خلیج فارس

شرکت در مراسم صبحگاه مشترک
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 .برگشتیم  به بندرعباس.قول کمک به اصالح بندر را دادم. و بندر بازدید کردیم
کننــده   برایــشان صــحبت دلگــرم. و طــالب زن و مــرد آمدنــداعــصر خــانواده شــهد

سـپاه قـسمتى از اسـکله و    .  رفـتم ، به بندر شهید باهنر که بندر صـادراتى اسـت      1.نمودم
با چند نفـر از لـنج داران صـحبت    .  است وجود آمدهه کرده و مشکل بانبارها را اشغال 

 امام جمعـه خیرمقـدم   . براى سخنرانى به استادیوم تختى رفتیم   . کردم و انبارها را دیدم    
 با اینکـه دیـروز هـم        بودند،  خیلى آمده  . مردم خیلى گرم استقبال کردند     .خوبى گفت 
 مفـصالً صـحبت   ؛ نیامـدم کوپترهـا  دلیـل مـشکل پـروازي هلـی       ، ولی من به   آمده بودند 

 2.کردم
                                                

 اسـت؛  مـنعکس  شـما  تیـپ  در مـا  انقالبـى  جامعه معناى و روح«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است    - 1
 و شانسالمتی کردن قربانى از بعد و کردند انقالب تقدیم را شانموجودي عزیزترین که ادىافر و هاخانواده

 راه شـمع  هم وجودشان اینها رفت، دست از اسارت در هاعراقی هاىبیدادگاه در شانوقت یا شانعزیزان یا
 اشسالمتى که نىجوا جانباز. گیرندمى درس شما زندگى و روحیه و متانت و صبر از مردم و ماست جامعه

 ولـى  دارد، رنـج  حتمـآ  بکنـد،  زنـدگى  بایـد  کسالت با یا چرخ یا تخت روى امروز و است داده دست از را
 خـانواده . داریـم  دیگـرى  تکلیـف  ما و داد خواهد جزا کنیم،مى فکر ما که آنچه از بیش را او رنج خداوند

 کـه  دانـد مـى  و اسـت  مفتخر و سرفراز گرچه ست،ا متأثر برادر یا همسر یا فرزند نبود خاطر به تحقیقاً شهید
 و دارنـد  شـفیع  قیامـت  در اینهـا  و دارنـد  سـعادت  تـضمین  که است برده کسانى ردیف در را او شهید دادن

 بـه  تبـدیل  گذراندنـد،  عسرت آن با عراق هاىزندان در هاسال که آزادگانى و هستند ما شفیع هم خودشان
 هــم دهــد،مــى نــور و اســت بخـش الهــام مــا جامعــه در حــضورشان امـروز  کــه انــدشــده اىآبدیــده فـوالد 

 پیـدا  اینهـا  مفقودان امیدواریم ما که دارند مفقود که هایىخانواده براى تأثر و خودشان هم هایشان،خانواده
 و دارد وجود ما جامعه در که است نورانى و بخشالهام مجموعه مجموعه، این. برگردند سالمت به و بشوند

 تفاوت خیلى و نیست تصادفى و معمولى هاىرنج مثل و است مقدس که است رنجى اما دارند، نجر چند هر
هـاي سـال      هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی   « کتاب   ←رجوع کنید   »  .باشد انتخابى شانرنج که کسانى با دارد

  1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371
 مردم به اینکه براى کشور در کسانى انتخاباتى، تبلیغات خاطر به«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

 درك را اینهـا  مـشکل  آنهـا  بفهمنـد  مـردم  که کنندمى بزرگ را ضعف نقاط هستیم، شما دلسوز ما بگویند
 عیـوبى  اما اندازد،مى چاره فکر به را مسئولین و دارد هم انتقاد حالت که است خوب حدى تا این. کنند مى
 اید،کشیده شما خود و شما زحمتکش مسئوالن که خدماتى و را زحمات و هاموفقیت ا،هخوبى که دارد هم

 ایـن  در و کننـد مـى  اسـتفاده  جا همین از درست هم ما دشمنان. کندمى فراموش و بردمى سؤال زیر را اینها
 شـان انقـالب  از دارنـد  مـشکالت  ایـران،  مـردم  چـون  که بود این خارجى هايرسانه حرف همه هفته، چند

 نـشده  ثابـت  هنوز چون بزنیم، توانستیمنمى حرفى ما هم موقع آن. کنندنمى شرکت انتخابات در و دلسردند
               چقــدر و گوینــدمــى راســت اینهــا چقــدر شــد معلــوم شــد، کــه انتخابــات. نیــستند دلــسرد مــردم بــود،
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آقـاي  [ . بودنـد  همه مدیران استان و نماینـدگان    .بوداستان  شوراى ادارى   جلسه  شب  
 اوضاع استان را گزارش داد و و از خدمات انجام شده گفـت و  ،استاندار،  ]احمد خرم 

ضى از بعـ .  تا حدودى همین طور اسـت    ؛ه داد ی رفاه را ارا   هى از استان موفق و رو ب      ینما
 بیشتر روى مشکالت تکیه کردنـد کـه حـرف           ،نمایندگان که با استاندار خوب نیستند     

 اوضـاع کلـى اقتـصادى و سیاسـى       ة من هـم صـحبت کوتـاهى دربـار         .حسابى نداشتند 
.  شام را دسته جمعى صـرف کـردیم  . چند نفر از مدیران هم حرف زدند  .کشور نمودم 

 رفقـاى رأى نیـاورده    وآمـده بـود  اسـتاندار کرمـان هـم      ،  ]آقاي سید حـسین مرعـشی     [
ــاندخو ــل ،ش ــاي  مث ــحاق[آق ــانگیرى و ] اس ــصطفی[جه ــت  ] سیدم ــدر را دس ذوالق
 .انداخت می

و سـیل  باریده  برف زیاد    ، در گزارش آمده که در نقاط غربى و شمال غرب کشور          
 .  خدا به خیر گرداند است؛آمده

   
 1992 آوریل 20              1412 شوال 16 | 1371 فروردین 31دوشنبه 

  
ــزا] غالمعبــاس[آقایــان   ــد و از ،عباســى] عبــاس[رى و ی  نماینــدگان بنــدرعباس آمدن

 ،کوپتر براى بازدید از خط آهن بـافق بنـدرعباس   با چند هلی . استاندار شکایت نمودند  
 .از روى خط در حال ساخت پرواز کردیم

 20 تــونلى در در کنــار. داد  توضــیح مــى و ترابــريوزیــر راه، ]آقــاي ســعیدي کیــا[
 .کیلــومترى بنــدرعباس فــرود آمــدیم و از تونــل در دســت ســاختمان بازدیــد کــردیم 
                                                                                                              

داننـد مـى  دادنـد،  رأى و رفتنـد  کـه  خودشان ما مردم و دانیدمى شما خود دیگر را این. گویندمى دروغ .
 و اسـت  روشـن  قـضیه  تحلیل برایمان خودمان ما. ایدکرده کار چه شما که یمیبگو آنها براى ما خواهیم نمى
 از و کمبودهـا  از بخـشى  از هـا، گرانـی  از شـان، زندگی در جدى طور به اینکه ضمن مردم که است این آن

 امـا  کردنـد،  پیـدا  مادى مشکالت انقالب، آثار و جنگ آثار اطرخ به هاخیلى دارند، مشکل انقالب شرایط
 است شده مردم براى انقالب از قبل از بیشتر خیلى کار مشکالت، این همه با اوالً که فهمندمى مردم جا همه

 مطمئنـاً  ثالثـاً  و کجاسـت  مـشکل  ریـشه  و هست چرا هست، مشکلى اگر که فهمندمى ثانیاً و شودمى دارد و
 کـشور  یـک  و عظمـت  اسـتقالل،  بـه  را شـان آینـده  دارنـد،  رهبرشان و مجلس دولت، نظام، که ایىهبرنامه

رجـوع  » .داردمـى  نگـه  صـحنه  در را مردم که است چیزهایى اینها. کرد خواهد تبدیل پیشتاز دمتعه مسلمان
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←کنید 
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 پیمانکـار ایرانـى   ؛شـود  ش حفارى مـى   یرتهاى حفار ا     طول دارد و با ماشین     مترکیلودو
 . سازد مى

و  کیلـومتر  26 هـا  طـول پـل   . خـورد   هاى فراوانـى مـى      پل. سپس به پرواز ادامه دادیم    
 نزدیکـى  در.  اسـت هـا سـاخته شـده    ها و تونل بیشتر پل. ستالومتر   کی 17ها    طول تونل 

.  کنار تونل دیگرى پیاده شدیم و از آنجا با ماشین حرکـت کـردیم   ،بخش محروم فین  
ـ   .  مـردم اسـتقبال بـسیار گرمـى نمودنـد       ،در مرکز بخش فین    ل روى کثـرت ریخـتن گُ

 سـرودى خواندنـد   شـان   در اجتماع. اسراف کردند؛ مورد اعتراضم قرار گرفت ،ماشین
 مـن صـحبت کـردم و وعـده     سـپس .  بخـشدار گـزارش داد  .که براى من سروده بودند  

 1.کمک دادم
دو . هـا بازدیـد کـردیم     در راه از کارگاه ساخت تیرهـاى تنیـده پـل         .حرکت کردیم 

شـرکت دوو،  سپس به کارگاه پل بزرگى رفتـیم کـه توسـط       . هزار تیر در برنامه دارند    
 قطعات بیـست متـرى و      .تکنیک بسیار جالبى داشتند   . شود  ه مى  ساخت ،اى  پیمانکار کره 

 ،گیـرد  ها قرار مـى  دهند و روى پایه هاى قوى هل مى   سازند و با جک     پانصد تنى را مى   
شـود تـا چهـل قطعـه کـه مجموعـاً        شود و به جلو رانده مى  سپس قطعه بعدى وصل مى    

ل داده    ه پایـ يهـا رو   ایـن مجموعـه عظـیم بـا همـان جـک      .چهار صد متـر اسـت      هـا هـ
 .شود مى

                                                
 و مهربان عزیز، مردم شما زیارت و محروم بخش این در حضور«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 مـسیر  بـه  توجـه  بـا  بخـش،  طبیعـى  وضـع  بحمداهللا. است من سفر دلپذیر هاىبخش از یکى داشتنى، دوست
 توجه با. کنید پیدا ورکش سطح در را خود جاى مستعد مردم شما آینده در که دهد مى را این نوید آهن،راه
 هـاى بخـش  از توانـد مـى  بخـش  ایـن  جغرافیـایى،  و طبیعـى  اسـتعداد  و مـردم  باالى فرهنگى استعدادهاى به

 و قـانع  ، محـروم  مـردم  معمـوالً . شـود  تبـدیل  استان مرکز براى اىپشتوانه به حتى و باشد ثرؤم و برخوردار
 اولـین . کنند می مطرح را هایشانخواسته ،کشور تمقدورا حد در و کرده خوددارى بلندپروازى از مهربان،

 و محـصول  کـشاورزان  تـا  باشـد مى مرکبات و خرما قبیل از محصوالت عرضه کیفیت به دادن سامان اقدام،
 تـر سـریع  چـه  هـر  بایـد  کـه  است ضرورتى دیگر، مساله . کنند عرضه مناسب، قیمت به را خودشان دسترنج

 از صـنعتى  شـهرك  یـک  احداث و گیردمى قرار کشور اصلى آهنراه سیرم در اینجا زیرا شود، گذارىپایه
 هـم  الر منطقـه  و اسـت  اىسـازنده  و خـوب  پیـشنهاد  الر بـه  منطقه این اتصال طور همین. باشد مى واجبات

هـاي سـال    هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید   »  .کند استفاده سراسرى آهن راه از تواندمى
    1393شر معارف انقالب، دفتر ن» ،1371
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 از تـونلى کـه   .هـا گلـه داشـتند       اى  گیـرى کـره      از سـخت   .با کارگران صحبت کردم   
در مـسیر از   .شـود   بازدید کردیم که با تکنیک دیگر حفـارى مـى     ،سازند   مى ها  اى  کره

 1.مشـان کـرد     تـشویق  .م گزارش شـنید   ، در جمع کارکنان   .چندین تونل بازدید کردیم   
 ســنگین يهـا  گـذارى بـا ماشـین     نحــوه ریـل ،آبـاد  ن و حـاجى اى بـین سـیرجا   در نقطـه 

 یـک و  ؛ خیلى سرعت دارد .گذارى و تنظیم و تراز و جوشکارى را تماشا کردیم          لری
کـوپتر بـه جیرفـت     از آنجـا بـا هلـی      . کننـد   گذاري می    ریل نیم کیلومتر در یک شیفت    

 هواپیمـا بـه    بـا  2.بردارى از سد جیرفـت شـرکت کـردیم          در مراسم افتتاح بهره   و  رفتیم  
  3. کردممصاحبه. تهران برگشتیم

                                                
کـه   اسـت  اىحماسـه  و مهـم  طرح بندرعباس، ـ بافق آهن خط«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

 بـه  ببینـد،  را مجموعـه  ایـن  کـه کسی . بیاید حساب به انقالب افتخارات و کشور افتخارات جزو باید انصافاً
 هـا ایرانـی  خـود  کـه  هایىقسمت آن مخصوصاً االب بسیار اجرایى قدرت به همچنین و کشور خوب مدیریت
ایـن کـشور     جنوب به ایتالیا شمال از ماشین با سفرى  در انقالب، از پیش من. کند مى پیدا اطمینان ساختند،

 بزرگـى  کارهـاى  چنین آیا کردم مى فکر . بود هم اتوبان و تونل پل، دائم بود؛ شده تعجبم مایه مسیر. رفتم
 اشاهمیـت  نظرم به دیدم، ارتفاعات این در حال به تا که مقدارى این اما شود؟ نمى یا شودمى ما کشور در
 کارگران افتخار مایه. است ارزشى با بسیار کار. هست ترمتنوع و بیشتر آن طول هم. است بیشتر خیلى آن از
 تأثیرش و برسد ارىبرد بهره مرحله به طرح این کهوقتی امیدواریم . استان  مدیر و هاتکنسین و مهندسان و

 ←رجـوع کنیـد      ».کنـیم  آگاه شده انجام که بزرگى کار این از را مانمردم بتوانیم بشود، روشن جامعه در
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«کتاب 

 از بعـد  بیـشتر  و انقـالب  از پیش از من دیرین آرزوهاى از یکى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 2
 در هـم  خـدادادى  نعمـت  ایـن  از و کنـیم  مهار را کشور هاىآب که بود خواهد و بوده این همیشه انقالب،

 در بشویم موفق ما اگر. ببریم درست بهره مردم به آب دادن و انرژى تولید جهت در هم و کشاورزى جهت
 انقـالب  و کـشور  ایـن  بـه  عظیمـى  و تـاریخى  خـدمت  مـا  برسـیم،  مانهدف این به ساله پنج برنامه دو طول
 دو از بـیش  این  .بگیریم مانآبى پتانسیل این از توانیممى برق مگاوات هزار 20 حدود دستکم ما . ایم کرده
 از کـه  برکتـى  و خیـر . سـالم  و خرجبى ارزان، ناپذیر،آسیب کنیم؛ مى مصرف ما اکنون که است برقى برابر

 دیگـر  و دارد کشور شده تخریب زیست محیط احیاي و ىیغذا مواد تأمین اشتغال، ایجاد کشاورزى، ناحیه
 کنــیم، برداشـت  مـان آب از بتـوانیم  را مـان انـرژي  و را مــانغـذاي  مـا  کـه  روزى آن. نیـست  محاسـبه  قابـل 

هاي سال    رفسنجانی، سخنرانی  هاشمی« کتاب   ←رجوع کنید   » .داریم را کشورمان استقالل پایه ترین اساسى
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371

     1393ف انقالب، دفتر نشر معار» ،1371هاي سال  مصاحبهرفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← رجوع کنید - 3
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 1992 آوریل 21          1412 شوال 17   |  1371 اردیبهشت 1شنبه  سه
  

هـاى چنـد روز سـفر را مـرور       روزنامـه سـاعت ده،     تا   .به دفترم رسیدم  ساعت نُه صبح    
امـور   نرایـ وز، ]کیا و محسن نـوربخش  اکبر والیتی، محمد سعیدي    آقایان علی  [.کردم

آهـن   له احـداث راه  أ بـراى حـل مـس      ي و دارایـی،    اقتصاد  ترابري و امور    راه و  ،خارجه
 قبـول کـردم   ؛ى نـدارد یـ  اعتبار اجرا،سرخس ـ مشهد آمدند که در بودجه سال جارى  

 چـون  ،د اقـدام کنـ   ترابـري  و قرار شد وزیـر راه .که هزینه آن را از منابع دیگر بپردازم  
 . آالت دارد و فعالً ارز الزم نیست  ماشین؛ن است آسپاه پیمانکار

 گزارش سـفر بـه کویـت و مـذاکره بـا             ،خارجهاموروزیر  ،  ]آقاي علی اکبر والیتی   [
. را داد هـا در ابوموسـى   اى  اعتراض امارات بـه محـدودکردن شـارجه       ة دربار ،ها  عمانى
 ةخواهنـد بـا ایـران دربـار     انـد کـه مـى    یس پیغـام داده یها از طریق سـو      آمریکایى گفت

 گفـتم جـواب پیـام را بدهنـد و نظـرات ایـران را       ؛ل افغانستان به مشاوره بپردازنـد   یمسا
 . نیازى به مذاکره نیست.بگویند

 عازم سفر بـه پـاریس       . آمد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  نوربخش] محسن[آقاى  
رهبـر  [، جالل طالبانىآقاي . مشورت کرد  مواضع براى مذاکرات و.و نیویورك است 

 و ]فرمانـده کـل سـپاه پاسـداران    [، ىی همراه محسن رضا   ،]جبهه میهنی کردستان عراق   
بـراى نیازهـاى اقتـصادى مـردم        .  آمدنـد  ]فرمانده نیروي قدس سـپاه    [،  وحیدى] احمد[

در  گفـت کلیـه صـنایع تعطیـل اسـت و کـشاورزى       .کردستان عراق کمـک خواسـت   
قـرار شـد بـراى     .اسـت  ا نیم بند و مردم بیکار و محتاج و کارهاى شهر هم فلج        روستاه

 و محـصوالت را  یماى سـیمان و سـیگار و پارچـه کمـک کنـ           هـ   راه انداختن کارخانـه   
هاى مرزى را باز کنیم و آنها مانع عملیـات خرابکـارى ضـدانقالب ایـران      بخریم و راه 

 ؛یکپارچـه دموکراتیـک اسـت     شـان ایجـاد عـراق        گفت از لحاظ سیاسى هدف    . شوند
 صـراحتاً گفـت خواهـان اسـتقالل کردسـتان و      . ما هـم مـوافقیم  ،گفتم اگر چنین باشد 

سیون بـا هـدف     یـ تفـاهم کـردیم کـه بـراى حاکمیـت اپوز          . ستندنیـ حتى خودمختارى   
هـا هـم اظهـار     نسبت بـه ترکیـه و غربـى   .  و دموکراتیک شدن عراق تالش شود يآزاد

آشـتى سـوریه و عـراق براسـاس وحـدت دو کـشور اظهـار         از شایعه .اعتمادى کرد  بى
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 .نگرانى کرد
بـراى برنامـه    .  آمـد  ]مسئول کمیتـه بررسـی مـسایل عـراق        [،  محمدى]علی آقا [آقاى  

بـراى  و فـاطى آمـد   . هـا بـشود   قرار است مسئول امور عراقى   . آینده عراق نظر خواست   
ى جلـسه  عصر شوراى عالى انقالب فرهنگـ   . مهدکودك زنان کارمند کمک خواست    

 تـصویب  آن بهاى براى     دبیرخانهو   » جوانان شوراى عالى «ایجاد   در این جلسه،   .داشت
 . درسی
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به سـتاد کـل    ،براى شرکت در مراسم اجتماع سراسرى فرماندهان سپاهنُه صبح   ساعت  
 1.آمد گفت و من برایـشان صـحبت کـردم    ى خوشیرضا] محسن[آقاى  . رسیدیم سپاه

 حجـم  ن ضـرورت کـم کـرد      ة در راه دربـار    .ى همـراه مـن تـا دفتـرم آمـد          یآقاى رضا 
 ایـن  ؛اقدام شـود قرار شد که . صحبت کردیمنیروهاى مسلح و باال بردن امکانات آنها       

 .سیاست را قبول دارم
 و گزارش عملیات علیـه       آمد ]فرمانده نیروي هوایی ارتش   [،  ستارى]منصور[تیمسار  

خارجـه امـارات   امـور  وزیـر  .  ارائه کـرد وکراین ا لیستى براى خرید از   .منافقین را داد  
 را آورد کـه خواسـته بـود بـراى کمـک بـه        ]بن سـلطان آل نهیـان     [نامه شیخ زاید  . آمد

 احتیـاط و  ابـ را ایـن مطلـب   ؛ او اى مقیم جزیره ابوموسى فکـرى بکنـیم       اعراب شارجه 
د خارجى است که شـارجه بایـد    آوردن افراةگفتم محدودیت دربار. ادب مطرح کرد  

وپک و باال بـردن تولیـد نفـت     و امارات در اُسعودي   از عدم همکارى عربستان    .دبپذیر
 .انتقاد کردماست، ین آمدن قیمت نفت شده یخود که باعث پا

                                                
 و هایمـان برنامـه  و کارها در باید. هستیم آرمانى انقالب یک ما«: در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

 بـراى  و کنـیم؟  دفاع خواهیممى چیز چه از برویم؟ خواهیممى کجا هستیم؟ چیز چه دنبال ببینیم مان،راه در
 تـا  باشـند  مواظـب  نیروهـایى  که است این دفاعى قضیه و است مشخص هاآرمان کنیم؟ کار خواهیممى چه

 ستا این عاقالنه. نزنند دستبرد ما اهداف و هاآرمان به. نکنند فتح را سنگرها. نکنند نفوذ مخالفان و دشمنان
 دفـاع  آماده و کنیم بسیج را مانامکانات آن، تناسب به و کنیم شناسایى را دشمن تهاجم و نفوذ هاى راه که

 » .باشیم
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ل ی مـسا ةدربـار . وزیر پاکستان تلفنى تمـاس گرفـت        نخست ،نواز شریف آقاي  عصر  
 با این تلفـن  ؛بنا بود در برگشت از اروپا در ایران توقف کند   . افغانستان مذاکره کردیم  
 .خواست دکتر والیتى را به پاکستان اعزام کنیم. آید عذرخواهى کرد که نمى

وزیـر فرهنـگ و   [، خـاتمى ] سـیدمحمد [آقاى . دولت شرکت کردم هیأتجلسه در  
 ،آیـد  هـا و ائمـه جمعـه مـى      که علیه او از طریـق روزنامـه    ىی از فشارها  ،]ارشاد اسالمی 
شـهردار تهـران و کارشناسـان آمدنـد و          ،  ]آقاي غالمحسین کرباسـچی    [.شکایت کرد 

گیـرى     قرار شد کمیسیون مرجع تـصمیم      ؛گزارشى از وضع صنایع مزاحم تهران دادند      
 .شودى انتقال آنها به خارج شهر فعال برا

ـ        امروز در اثر سرماخوردگى کمـ      بـه خـاطر    .سـر بـردم   هن بـ سکّى تـب داشـتم و بـا م
و تخـم    نـان بـا شـیر        .شب به خانـه آمـدم     . کار زیاد داشتم  ،افتادگى روزهاى سفر   عقب
 .خوردم پز  آبمرغِ
 

 ١٣عكس شماره 
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 ١٣عكس شماره 

مالقات با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی
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 بـا  .الم مـساعد نیـست     سرماخوردگى دارم و ح    . کارها را انجام دادم    ده صبح تا ساعت   
مـسلمان کابینـه اتیـوپى    ي از اعضا  ؛وزیر قهوه و چاى اتیوپى آمد     . کنم  ن کار مى  سکّم 

آقـاي حـسین   [ .خواهنـد   کمـک اقتـصادى مـى   ؛ را آورد  شـان جمهور یسینامه ر . است
گزارشـى از اقـدامات     . خش معدن آمدنـد   بمدیران  فلزات و   وزیر معادن و    ،  ]محلوجی

 . بردارى از معادن دادند هره مورد اکتشاف و ب درخود
] اهللا  لطـف [بـراى   و   آمد   ]مدیرمسئول روزنامه اطالعات  [،  ىیدعا] سید محمود [آقاى  

دکتـر   . خواسـت اطالعـات ارز ] موسـسه [میثمى و احمد صادق استمداد کـرد و بـراى         
 شــرکت در جهـت  بــراى سـفر بـه برزیـل    .  آمـد ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى 

 .مذاکره کرد ل جارىیمحیط زیست به جاى من و مسابین المللی کنفرانس 
 بهارى و معتدل و فـضاى   هوا. به خانه آمدم  . نجام دادم  کارها را ا   پنجعصر تا ساعت    

هاى بدحجاب در خیابـان زیـاد     به نظرم رسید خانم . است بهارى تهران قابل توجه شده    
 . بودند

س تــرفــت آقــاى پ تلفنــى گ،خارجــهامور بروجــردى از وزارت ]عالءالــدین [آقـاى 
جمهـور   یسیـ  اگـر ر  ه است کـه    گفت ، دبیرکل سازمان ملل که در پاکستان است       ،غالى

 . کند آینده تعیین مىدر آید و یا وقتى براى سفر   یا فعالً مى،ایران دعوت کند
 کمـک  ة مقدار و نحوة دربار،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی [،  روحانى] حسن[دکتر  

یـار  حکمت] گلبـدین [تر شدن احتمال حمله حـزب     از جدى طالبانى پرسید و    ] جالل[به  
 ]وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی         [،  زاده  ملک] رضا[آقاى  . به کابل گفت  

 توسط دادگـاه نظـامى      ، اهواز ]علوم پزشکی  [شکایت کرد که یکى از اساتید دانشگاه      
 ،]سلحرییس سازمان قضایی نیروهـاي مـ  [، رازینى] علی[به آقاى   است؛  بازداشت شده   

 . که توضیح بدهندمپیغام داد
با تلفـن   . سوپ خوردم و زود خوابیدم، من به خاطر کسالت.همانى رفتندیمبه  ها    بچه

 .پرسى به خاطر مسافرتم نمودند  احوال وکارى نداشتند. اى بیدار شدم  خامنهاهللا یتآ
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 و ینهاى مجاهـد  له افغانستان و نگرانى از شروع جنگ داخلى بین گروه    أدر خبرها مس  
رسـد گـروه     به نظر مـى  ؛ها در صدر است    احتماالً نیروهاى رژیم قبل با بعضى از گروه       

 1. ناسازگارترین است،یارحکمت]گلبدین[
گـزارش  .  سـفیرمان در لیبـى آمـد       ،]شـاهرودي [نـورى ] محمدرضـا [اول وقت آقاى    

ـ   .هـاى اقتـصادى را داد   شان و پیشرفت همکارى     آنها و ناراحتى  وضع   اش و خـانواده نقّ
 .عقـد ازدواج دختـر و پـسرشان را بـستم     .شدگان عراقى آمدند  رى از رانده  یحا هاشمى

رفـه شـیعه در   هـاى م   هـر دو از خـانواده  ؛ى کـردم یاى دادم و احوالپرسى و دلجـو      هدیه
 .ندا اند که به این روز افتاده عراق بوده

پرسـى نمـودیم و مقـدارى مـذاکره      احوال. اخوى احمد و همسر و فرزندانش آمدند   
 .هایشان هم آمدند  فائزه و بچه، فاطى، محسن،براى ناهار. کردیم

 هفتگانـه و  يهـا  بروجردى اطالع داد که در پاکستان گـروه     ] عالءالدین[عصر آقاى   
                                                

 کابل 1371 اردیبهشت 8 در ،شوروي سرخ ارتش با درگیري سال چهاردهاز  پس ،افغانستان  مجاهدین- 1
پس از . داد رخ ها گروه این بین داخلی نگج رفتند و بیرون افغانستان از شوروي نیروهاي. را فتح کردند

 دولت دفاع وزیر مسعود، احمدشاه و جمهور رییس ربانی، الدین برهان، افغانستان مجاهدین در پیروزي
متشکل پیشاور  هفتگانه  ائتالف،اولگروه .  شامل دو گروه عمده بود،احزاب جهادي افغانستان. موقت شدند

 حزب مسعود، احمدشاه و ربانی الدین برهان رهبري به افغانستان المیاس جمعیت : شامل،سنی مسلمانان از
 خالص، یونس رهبري به خالص، شاخه اسالمی، حزب، حکمتیار گلبدین رهبري به ،حکمتیار شاخه اسالمی،

 گیالنی، احمد پیر رهبري به افغانستان، اسالمی ملی محاذ سیاف، رسول رهبري به افغانستان، اسالمی اتحاد
 رهبري به افغانستان، اسالمی انقالب حرکت مجددي، اهللا صبغت رهبري به افغانستان، نجات لیم جبهه

 به بیشتر که شیعه تهران، متشکل از مجاهدین هشتگانه  مشهور به به ائتالف،و گروه دوم محمدي محمدنبی
 عبدالعلی و قیصدی محمدحسین رهبري به نصر، افغان، سازمان اهللا حزب: داشتند، شامل تعلق هزاره قوم

 به اسالمی، اتفاق انقالبی شوراي اکبري، شیخ رهبري به افغانستان، اسالمی انقالب پاسداران سپاه مزاري،
 به افغانستان، اسالمی نصور، حرکتم نصراهللا به رهبري اسالمی، انقالب جنبش بهشتی، علی سید رهبري
 رعد حزب ساده و مصباح رهبري به اسالمی مبارزان هاشمی، اتحاد صادق شیخ و محسنی آصف رهبري

 اسالمی، وحدت حزب تشکیل با شیعه احزاب اغلب. بلخی اسماعیل و نادري عبدالجعفربه رهبري  افغانستان
 نماینده عنوان به وحدت حزب آن، از پس و شدند آن جذب 1989 سال در مزاري عبدالعلی رهبري به

 .درآمد افغانستان هاي هزاره اصلی
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 شیعه در آنجا غایـب اسـت        اند و    براى حکومت موقت افغانستان توافق کرده      ،پاکستان
و خبـر   را به صورت مـبهم بدهنـد  اي    رسانه خبر    و  گفتم پیگیرى کنند   ؛و سهمى ندارد  
 . شب بستگان آمدند.  عمده کنندها را نیز مخالفت گروه

  
 1992 آوریل 25                  1412 شوال 21| 1371 اردیبهشت 5شنبه  
  

برنامـه و  سـازمان  ر از کارشناسـان اقتـصادى        و دو نف   ]وزیر دفاع [،  ترکان]اکبر[مهندس
هـاى    تحلیـل  ،ل نفـت  ی با توجه به احتمـاالت نظـام نـوین جهـانى و مـسا              .بودجه آمدند 

سـاله دوم تـدوین نـشود      برنامـه پـنج    ، پیشنهاد داشتند در این شرایط     .ه دادند یناقصى ارا 
 .ها را ناقص دیدم  استدالل؛که نپذیرفتم

 براى گزارش اوضـاع   ]ه دائم ایران در سازمان ملل     نمایند[،  خرازى]سیدکمال[آقاى  
از . هاى آلمانى و مطالبات مـا از آمریکـا صـحبت شـد       گروگان ة دربار .المللى آمد   بین

 در خـصوص عــدم توجــه بــه   اســالمیارشــاد وزارت فرهنــگ و وزارت اطالعـات و  
 .خبرنگاران خارجى انتقاد داشت

 از تفـرش و آشـتیان بـراى مجلـس      . آمـد  فـارس  استاندار   ،]منفرد[دانش] علی[آقاى  
 ى در مـورد اسـتاندار آینـده فـارس داشـت و از         یپیـشنهادها .  است چهارم انتخاب شده  

 .انتقاد کرد ]نمایندگان شیراز[، شعله سعدى] قاسم[نیا و  منتجب] رسول[ آقایان
 وکـراین اجمهور  یسی رك،واوچکر] لئونید[آقاي  براى استقبال ،بعد از نماز و ناهار  

انجـام   1سـان و مـصاحبه    .  بعـد از ظهـر رسـیدند       دوساعت  .  رفتیم ]مهرآباد [دگاهفرو به
  اوضـاع ةدر راه سـئواالت زیـادى دربـار      .  کـردیم  حرکـت  به سـوى سـعدآباد    . گرفت

مدعى است قسمت اعظـم تولیـدات و   . داد  خوب و مفصل جواب مى    ؛وکراین نمودم ا
 یدات کشاورزى شـوروى   ى و تول  یاس و مهم سنگین و نادر و نظامى و فضا         صنایع حس

خیلـی  از تـورم شـدید در کـشورش گفـت کـه در مـواردى            . وکراین اسـت  اسابق در   
 ]واحـد پـول روسـیه      [= و از شکل اسـکناس و نقـدینگى کـه هنـوز بـه روبـل               باالست  

                                                
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ← رجوع کنید - 1
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 تولیـدات و خـامى در    درصـدي 25فت اند و برنامه طراحى و چاپ اسکناس و اُ   بستهوا
 . مطالبی بیان کرد اختالف با روسیهامور اداره کشور و مشکالت فراوان

 خبـر  .له افغانـستان در دسـتور بـود   أمـس . جلسه داشـت ملی عصر شوراى عالى امنیت     
و وضـع   جلـو اسـت  مـسعود   احمدشـاه   ؛انـد   رسید که مجاهدان کابل را تصرف کـرده       

 قرار شد کمتـر  ،ابوموسىجزیره   در مورد    . قرار شد کمک کنیم    ؛ها بهتر است    تاجیک
 . مگیرى کنی سخت

. گفت تحـت تـأثیر معنویـت مرقـد امـام قـرار گرفتـه اسـت               . کراینى آمدند اوهیأت  
در .  مکتـب مارکسیـسم و لنـین مـذاکره کـردیم       ة دربـار  ،مقدارى قبل از جلسه رسمى    

هاى همکارى با تبادل نفت و گاز در مقابـل کاالهـاى آنهـا      زمینهة دربار ،جلسه رسمى 
 . و دوستانه بود مثبت؛و همکارى فنى و علمى مذاکره کردیم

 1. سـخنرانی کـردم  . در سـعدآباد ضـیافت شـام دادم   جمهور اوکراین رییسبه افتخار   
ــار،قبــل و همــراه شــام ــادى درب ل خودشــان و ســایر کــشورهاى ی مــساة ســئواالت زی

هـاى    بـدهى ،کریمـه ] جزیـره  شـبه [هـا بـر سـر       گوید با روس    مى. المنافع داشتم  مشترك
 .گویند ها زور مى  اختالف دارند و روس...خارجى ناوگان، اموال مشترك و

  
                                                

 عوامـل  اثـر  بـر  بیستم، قرن پایانى دهه در جهان«:  آقاي هاشمی در بخشی از سخنرانی سر میز شام گفت    - 1
 جملـه  از کـه  اسـت  گرفته قرار عمیق و گسترده ،حساس بسیار هاىدگرگونى و تحوالت مسیر در مختلف،

 اسـالمى  جمهـورى  دولـت . است سابق شوروى هاىجمهورى استقالل و المللىبین مناسبات تغییر آن نتایج
 همچنین و کشورها داخلى امور در مداخله عدم اصول بر مجدد تأکید و هاملت آراي به احترام ضمن ایران،

 به کشورها این با روابط استحکام براى را الزمه اقدامات ،تحوالت با همگام آنها، ارضى تمامیت و استقالل
 ادامه مشترك منافع جهت در بحث مورد هاىجمهوري با را آمیزىمسالمت روابط است مایل و آورده عمل
 اسـاس  سیاسـى،  اراده نیـز  و کـشاورزى  صـنعتى،  جهات از کشور دو اقتصادى وسیع و متنوع امکانات. دهد

 از را خود رضایت و خشنودى مایلم. نمایدمى تضمین را جانبه دو روابط تعمیق و استمرار که است محکمى
 رجاء. برسانم جنابعالى اطالع به کرایناو و ایران اسالمى جمهورى فیمابین روابط رشد به رو و صعودى سیر

 هاىهمکارى شاهد آینده در کشور دو مسئوالن مشترك تالش پرتو در و شما توجهات تحت که دارم واثق
 و فنـى  تخصـصى،  علمـى،  اقتـصادى،  هـاى همکارى بر عالوه . بود خواهیممختلف اىهزمینه در ترنزدیک

 مجـامع  در اىمنطقـه  ثبـات  و جهـانى  امنیـت  و صلح جهت در توانند مى کشور دو ،موجود يها زمینه دیگر
هاشـمی رفـسنجانی،    « کتـاب    ←رجـوع کنیـد     » .نماینـد  معاضـدت  و نظـر  تبـادل  یکـدیگر  بـا  نیز المللىبین

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371اي سال ه سخنرانی
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 کارنامه و خاطرات             
 98  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 آوریل 26             1412 شوال 22  | 1371 اردیبهشت 6یکشنبه 
  

ــزارش ــسا  در گ ــا م ــتیه ــستان در رأس اس ــاى حکمت.ل افغان ــار  نیروه ــراهی ــایر هم  س
 و در بعـضى از نقـاط درگیـر    اند  در مقابل هم قرار گرفته.اند مجاهدین وارد کابل شده   

ونـیم صـبح    پـنج  ساعت ،صداى شدید رعد و برق و طوفان تگرك و رگباربا  . اند  شده
 . در دفترم کارها را انجام دادم.مو دیگر نخوابیدم  شدبیدار

 گـزارش آمـادگى بـراى      و  آمد ]وزیر آموزش و پرورش   [،  نجفى] محمدعلی [دکتر
قـرار اسـت امـسال حـداقل ده در صـد از             . اجراى نظام جدید آموزش متوسـطه را داد       

آموزان متوسطه و ظرف چهار سال تمام آنهـا را بـا نظـام جدیـد اداره کنـیم کـه             شدان
نظـام   .باید یک حرفه را آموخته و تصدیق گرفته باشـند    آموزان  همه دانش  ،پس از آن  

 .اى و مهارت خواهد رفت حرفهفنی عمدتاً به سوى جدید، 
انـدازى   تولیـد و راه   آمد و گزارش برنامه باال بـردن          ]وزیر نفت [،  آقازاده]غالمرضا[

 .ها را داد وکراینىنویس تفاهم نامه با اُ پتروشیمى اراك و مذاکرات و پیش
وکراین در جهـت مـذاکرات گذشـته بـه          جمهور اُ  یسیعصر دور دوم مذاکرات با ر     

شـان و آمـادگى بـراى همکـارى در صـنعت               امکانـات اتمـى    ةاضافه توضیحات دربار  
 .هـا امـضا شـد    نامـه  آمیز انجام و سپس تفـاهم   صلحاى با ایران براى اهداف   انرژى هسته 

شـان و برنامـه انهـدام آنهـا و      هـاى اتمـى   در راه از موشـک . رفتـیم  بـا هـم بـه فرودگـاه    
مـصاحبه و مراسـم   بعـد از     .وکـراین گفـت   ا در   1هاى ناشى از حادثه چرنوبیل      خسارت

                                                
 این. شد سکنه از خالی اي، هسته نیروگاه انفجار حادثه علت به که است اوکراین در شهري ، چرنوبیل- 1

 بدترین نوانع به چرنوبیل اتمی حادثه از. داد رخ 4 شماره رآکتور در میالدي 1986 آوریل 26 در حادثه
 کاهش دستور چرنوبیل نیروگاه که شد آغاز زمانی حادثه. دنبر می نام جهان تاریخ غیرنظامی اتمی حادثه
 تا چهار شماره رآکتور قدرت کاهش به شروع نیروگاه و نمود دریافت را تست براي رآکتور قدرت میزان

 رآکتور، کننده کنترل که بود زمانی اشتباه اولین .زد رقم را چرنوبیل مهلک واقعه اشتباه  دو.نمود درصد 30
 رآکتور و داد کاهش درصد یک تا را رآکتور نیروي نوترون، جذب هاي میله تنظیم عدم اثر بر و اشتباه به

 تمامی تقریباً و دادند انجام را خود اشتباه دومین پرسنل که بود اینجا در. کرد پیدا قدرت اُفت پیش از بیش
 گاز هم واحد آن در اتومبیلی که است آن همانند این. کشیدند رآکتور بیرون داخل زا را کنترل هاي میله

 نیروي فعال منطقه داخل در قدرت کننده، کنترل هاي میله نبود با زمان این  در.بگیرد ترمز هم و بدهد
 را راه د وکر بلند را رآکتور باالي تنی 1000 پوشش اولیه،  انفجار.نمود پیدا افزایش درصد 7 به رآکتور
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 . کردمبه دفتر مراجعت، و خداحافظىبدرقه 
 برنامه سازمان ملـل  ةتوضیحاتى دربار.  آمد]بیرکل سازمان مللد[،  غالىس  ترپآقاي  

 هرزگـوین و سـومالى  و  بوسـنى  ،براى ایجاد صلح در نقاط درگیرى افغانستان، میانمار 
 اسـتمداد و تقاضـاى   ،انـد   از ما براى حل مشکل افغانستان که به بـن بـست رسـیده             .داد

 هـاى آلمـانى   روگـان  حل مشکل لیبـى و آزادى گ    ة سپس دربار  .جلسه خصوصى کرد  
 . از من کمک خواست]لبنان در[

متهمـین   [خواهند نظام لیبى را ساقط کنند و اگر دو نفر        ها نمى   مدعى است که غربى   
 بـه شـرط اینکـه    ، اتفاقى نخواهد افتـاد ، را تحویل دهد]گذاري در حادثه الکربی     بمب

ده مطمئن نخواهـد  گفتم لیبى قاعدتاً به این وع. ها کمک نکند تروریستبه  لیبى دیگر   
ها به شـرط وعـده    در مورد آلمانى. تواند نمىکه گفت  ؛  شد که باید او را مطمئن کنید      

 . قول کمک دادم که او هم وعده داد،کمک دبیرکل
وکـراین و مـسافرت مـن و    ل افغانـستان و اُ ی مسا ة دربار . شب با رهبرى جلسه داشتیم    

 . تبلیغات مذاکره کردیمارشاد و وزارت ل جارى فرهنگى و یانتخابات و مسا
   

 1992 آوریل 27             1412 شوال 23  | 1371 اردیبهشت 7دوشنبه  
  

 طبعـاً وضـع   ؛هاى مجاهد افغان در کابـل ادامـه دارد   متأسفانه هنوز درگیرى میان گروه   
وزیـر بهداشـت،   [، زاده ملـک ] رضـا [دکتـر  . مردم بدتر از زمان رژیم سابق خواهد شد       

  راجع به حوادث شیراز گفت و اداره اطالعات را و . آمد]ش پزشکیدرمان و آموز
                                                                                                              

که هیدروژن از ناشی دوم انفجار بر بود اي مقدمه این و نمود هموار آب بخار زیادي مقدار خروج براي 
 سقف دوم  انفجار.بود رآکتور هسته گرافیت و زیرکونیوم و شده پاره هاي لوله آب بخار ترکیب حاصل

 فاطرا محیط ابتدا انفجار از پس. برد بین از را رآکتور هسته تأسیسات از درصد 25 و کرد پاره را رآکتور
 و سرکشیدند دورتر نواحی به آلوده ابرهاي تدریج به بعد و گشت آلوده رادیواکتیو امواج به تاسیسات

 رآکتور در انفجار اثر در .شود آلوده رادیواکتیو مواد به اروپا از وسیعی هاي بخش که شد سبب باران بارش
 در. شد آزاد اتمی بمب 100 حدود ساخت براي رادیواکتیو مواد، چرنوبیل اتمی تاسیسات چهار بلوك
 نفر میلیون 5 به بشر، قریب تاریخطول  تمام در انسانی تکنولوژیک فاجعه ترین وحشتناك چرنوبیل، فاجعه
 .دیدند آسیب
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 . کردمبه دفتر مراجعت، و خداحافظىبدرقه 
 برنامه سازمان ملـل  ةتوضیحاتى دربار.  آمد]بیرکل سازمان مللد[،  غالىس  ترپآقاي  

 هرزگـوین و سـومالى  و  بوسـنى  ،براى ایجاد صلح در نقاط درگیرى افغانستان، میانمار 
 اسـتمداد و تقاضـاى   ،انـد   از ما براى حل مشکل افغانستان که به بـن بـست رسـیده             .داد

 هـاى آلمـانى   روگـان  حل مشکل لیبـى و آزادى گ    ة سپس دربار  .جلسه خصوصى کرد  
 . از من کمک خواست]لبنان در[

متهمـین   [خواهند نظام لیبى را ساقط کنند و اگر دو نفر        ها نمى   مدعى است که غربى   
 بـه شـرط اینکـه    ، اتفاقى نخواهد افتـاد ، را تحویل دهد]گذاري در حادثه الکربی     بمب

ده مطمئن نخواهـد  گفتم لیبى قاعدتاً به این وع. ها کمک نکند تروریستبه  لیبى دیگر   
ها به شـرط وعـده    در مورد آلمانى. تواند نمىکه گفت  ؛  شد که باید او را مطمئن کنید      

 . قول کمک دادم که او هم وعده داد،کمک دبیرکل
وکـراین و مـسافرت مـن و    ل افغانـستان و اُ ی مسا ة دربار . شب با رهبرى جلسه داشتیم    

 . تبلیغات مذاکره کردیمارشاد و وزارت ل جارى فرهنگى و یانتخابات و مسا
   

 1992 آوریل 27             1412 شوال 23  | 1371 اردیبهشت 7دوشنبه  
  

 طبعـاً وضـع   ؛هاى مجاهد افغان در کابـل ادامـه دارد   متأسفانه هنوز درگیرى میان گروه   
وزیـر بهداشـت،   [، زاده ملـک ] رضـا [دکتـر  . مردم بدتر از زمان رژیم سابق خواهد شد       

  راجع به حوادث شیراز گفت و اداره اطالعات را و . آمد]ش پزشکیدرمان و آموز
                                                                                                              

که هیدروژن از ناشی دوم انفجار بر بود اي مقدمه این و نمود هموار آب بخار زیادي مقدار خروج براي 
 سقف دوم  انفجار.بود رآکتور هسته گرافیت و زیرکونیوم و شده پاره هاي لوله آب بخار ترکیب حاصل

 فاطرا محیط ابتدا انفجار از پس. برد بین از را رآکتور هسته تأسیسات از درصد 25 و کرد پاره را رآکتور
 و سرکشیدند دورتر نواحی به آلوده ابرهاي تدریج به بعد و گشت آلوده رادیواکتیو امواج به تاسیسات

 رآکتور در انفجار اثر در .شود آلوده رادیواکتیو مواد به اروپا از وسیعی هاي بخش که شد سبب باران بارش
 در. شد آزاد اتمی بمب 100 حدود ساخت براي رادیواکتیو مواد، چرنوبیل اتمی تاسیسات چهار بلوك
 نفر میلیون 5 به بشر، قریب تاریخطول  تمام در انسانی تکنولوژیک فاجعه ترین وحشتناك چرنوبیل، فاجعه
 .دیدند آسیب
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 .مقصر دانست  را]نماینده شیراز[، نیا منتجب] رسول[همچنین آقاي 
  و آمـد ]سـنّت  جمهـور در امـور اهـل      مـشاور ریـیس   [،  اسـحاق مـدنى   ] محمـد [آقاى  

 تحـت تـأثیر     ؛ا راضـى اسـت    ى آنهـ  یاز پـذیرا  . سعودى را داد  عربستان  گزارش سفر به    
 ها از زمان حضور او در زمان تحصیل در آنجـا قـرار گرفتـه     پیشرفت و عمران سعودى   

 . پنجاه و دو هزار دانشجو دارد،ها هاى علوم دینى سعودي گفت دانشگاه. است
 طرحـى  . بازرس شوراى عالى انقالب فرهنگى آمـد ،فر شجاعى] محمدحسن[ آقاى  

ــه   ــع ب ــشجویان راج ــشروطىدان ــشگاه م ــنعتی  دان ــع  ص ــزارش وض ــریف آورد و گ ش
 . ها را داد دانشگاه

 قبـل از ناهـار و   .دبیرکـل سـازمان ملـل دادم   ، ] غالی سترپآقاي  [ظهر ضیافتى براى    
عفـت هـم بـراى همـسر او ناهـار ترتیـب داده       . اى داشتیم   ضمن ناهار مذاکرات متفرقه   

ه به همسران گلـه داشـته و از   شوهرها و عدم توجاز توجه بیشتر به مادر خانم غالى   . بود
خبـر دادنـد    .شوراى اقتصاد جلـسه داشـت  .  گفته بودها در آینده  خطر اخالقى ماهواره  

 .گردند که مهدى و فرشته فردا به تهران برمى
 
 1992 آوریل 28            1412 شوال 24  | 1371 اردیبهشت 8شنبه  سه

  
 ریاسـت  ةبا رهبـرى دربـار   .ورده بودم به اندازه کافى کار براى خودم آ       ؛در منزل بودم  

وکراین و رفتن سپاه از بنـدر شـهید        اهاى روسى از      مجلس آینده، خرید قطعات سالح    
ایـشان در حـال تماشـاى فـیلم عمـل جراحـى             .  تلفنى مذاکره کردیم   ،باهنر بندرعباس 
 .دآمدنـ هایش   ظهر فائزه و بچه.متها حضور داش  که من هم کنار جراح     خودشان بودند 

 .حسن و فاطى هم آمدندشب م
رهبـر جبهـه    [،  دىمجـد ] اهللا  صبغت[امروز شوراى حاکم موقت افغانستان به ریاست        

 امـا هنـوز   ، وارد کابل شدند و حکومت را از دولت قبلى تحویـل گرفتنـد            ]ملی نجات 
 خبر دیگر اعتصاب وسیع در آلمـان اسـت کـه    . دنجنگ نیروهاى حکمتیار در کابل مى 

 ؛رسـد   گفتند خیلى دیر مى  ؛بودیم] از استرالیا [ظر آمدن مهدى    منت .مشکل جدى دارند  
 . مرفتم خوابید
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 1992 آوریل 29          1412 شوال 25 | 1371 اردیبهشت 9چهارشنبه   
  
 . فرشـته بـه خانـه مـادرش رفتـه بـود          .مهدى آمده بـود   . م بامداد بیدار شد   چهارساعت   

 .حال مهدى را پرسیدم و خوابیدم
ـ     . بـه دفتـرم رسـیدم     ج و نیم صـبح      ساعت پن  ره جنـوبى بـراى تقـدیم       سـفیر جدیـد کُ
 براى به تصویب    ]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  . آمد استوارنامه

ى کـه در جریـان      ی در جـواب تقاضـاها     ؛رساندن پیشنهادهاى کمک به هرمزگان آمـد      
شـوراى   .مان تـصویب کـردم   میلیون تو120 مبلغ شش میلیون دالر و   ،سفر رسیده بود  

ع و بـه  ز منتـ  و شهرسازي آمایش سرزمینى از وزارت مسکن.عالى ادارى جلسه داشت 
 . مان برنامه و بودجه منتقل شدزسا

قرار شد دولت جدید اسالمى افغانـستان       . دولت شرکت کردم   هیأتعصر در جلسه    
 نُـه اعت  تـا سـ  .کشور هم مـصوب شـد  مطالعات راه آهن غرب . را به رسمیت بشناسیم  

بــستگان بــه مناسـبت آمــدن مهــدى و فرشــته  . در دفتـرم کــار کــردم و بــه خانـه آمــدم  
 .مان بودند همانیم

مهدى از استرالیا براى مطالعه مراکز صنعتى مربوطه به کانادا رفته بود و چون تحـت          
 کـار را ناتمـام   ، احتمـال خطـر منـافقین    اجتنـاب از  بـراى داشـت، حفاظت پلیس قـرار   

 .که بعداً مطالعه را تکمیل کنداست یران آمده گذاشته و به ا
 

 1992 آوریل 30         1412 شوال 26 |1371 اردیبهشت 10شنبه  پنج  
  

و ابـزار معـادن ســنگ و     بـراى دیـدن نمایـشگاه سـنگ و ماشـین     هفـت صـبح  سـاعت  
هم براى صادرات و هـم مـصارف   .  جالب بود؛رفتیم المللى برى به نمایشگاه بین    سنگ

ــى ر ــه داخل ــق گرفت ــتون ــادن . اس ــتفاده از مع ــار   ، اس ــا انفج ــه ب ــته ک ــرخالف گذش  ب
شـکل علمـى و   ، شـده  شده و مقدار زیادى از معادن با ارزش تلف مـى       بردارى مى   بهره

هـاى دولـت و       صـنعتگران و معـدنکاران هـم از سیاسـت         . اسـت صحیح به خود گرفته     
 . راضى بودند  و فلزاتوزارت معادن
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استاندار سیستان و بلوچستان و معاونـان بـراى         ،  ]ود حجتی آقاي محم [. به دفترم رفتم  
قـرار شـد بـا تـصویب        . آمدنـد  توضیح تهیـه مقـدمات شـروع کـار بنـدر آزاد چابهـار             

 .  کار شروع شود،مقررات الزم
عـالى    گـزارش کـار دیـوان   . آمد]کشور عالی رییس دیوان[، ىیمقتدا] مرتضی[آقاى  

 اظهـارات  . وسـیع کـشور تـشکر کـرد      کشور را داد و از سیاسـت دولـت و سـازندگى           
 ،گرفتن اظهاراتش شـد   دیه قتل که منجر به اعتراض رانندگان و پس     ةخودش را دربار  

کمـک   مواد مخدر و اصـفهان ] قاچاق[محاکمات از جمله توجیه نمود و براى کارها،   
 .خواست
آقـاي سـید محمـد      [از تهـاجمى کـه علیـه        .  آمد ]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[آقاى  

بـراى  و  اظهار نگرانى کـرد     است، شروع شده اسالمی  ارشاد  فرهنگ و   وزیر  ،  ]میخات
احتمال شروع فشار نمایندگان جدید علیه استانداران و فرمانداران مخالف خـط خـود             

، ]آقاي غالمحـسین کرباسـچی    [ راجع به انتخابات و احتمال دخالت        .ى نمود یجو  چاره
 . آمـد   نـوري  نـاطق ] علـی اکبـر   [آقاى  . مذاکره شد  شهردار تهران در انتخابات گذشته    

 خـودش  ؛ل اختالفى مذاکره شـد ی ریاست مجلس و مسا،انتخاباتراجع به مرحله دوم    
 . نظر رهبرى هم موافق است؛کند آماده مى را براى ریاست مجلس

اخبـار و    مرتبتلویزیون سی ان ان،. چهار بعد از ظهر کارها را انجام دادم   ساعت  تا  
عـصر بـا ماشـین     1.کند آنجلس را گزارش مى  سلشهر  وستان در   پ  تصاویر شورش سیاه  

هـوا خـوب   . عفـت آخـر شـب آمـد    .  شب فاطى و فائزه هـم آمدنـد  .به سد لتیان رفتیم  
 . کنند است و آب فراوان که دارند تخلیه مى

                                                
 10( پوسـت، از روز پـنج شـنبه      این شورش در اعتراض به ضرب و شتم رادنی کینگ، یک راننده سیاه  - 1

در ایـن  . آنجلـس آغـاز شـد و سـه روز ادامـه داشـت       در جنوب لس ، از محله داون تاون      )1371اردیبهشت  
تنهـا  .  نفر زخمی شـدند 2116 نفر کشته و 46هاي داخلی آمریکا بود،  شورش که یکی از بزرگترین شورش  

دولت آمریکا براي سـرکوب شـورش، تعـداد    .  موسسه به کلی در آتش سوخت     5273آنجلس    در شهر لس  
 میلیـون دالر  550در این شـورش  .  نفر از شورشیان را بازداشت کرد9400 پلیس را به کار گرفت و        12900

پوسـت در ایالـت میـسوري آمریکـا      روزها هم مسأله قتل یک سـیاه       جالب است که این    .خسارت به بار آمد   
پوسـت   هـا ادامـه یافتـه، سـیاه     پوسـت  حدود ده روز است که تظاهرات وسـیع سـیاه  . هاست مورد توجه رسانه 

 .ته شده و نهایتاً نیروي ارتش به کمک پلیس آمده استدیگري با پلیس کش
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 1992 مى 1                     1412 شوال 27 | 1371 اردیبهشت 11جمعه 
  

 بعـد از شـام و   .روى و استراحت و مطالعه وقتم را پر کرد پیاده. تمام روز در لتیان بودم   
 بیـشتر دیـشب و   .گردنه قوچـک را مـه گرفتـه بـود    . نماز مغرب و عشا به خانه برگشتم   

ــى  ــاران م ــروز ب ــد ام ــا در گــزارش .باری رش ســیاهان در آمریکــا و بخــصوص   شــو،ه
 . آنجلس در صدر اخبار است سل

  
 1992 مى 2                      1412 شوال 28 | 1371 اردیبهشت 12به شن

  
قـرار داده  الـشعاع    مسایل افغانـستان را تحـت    ،ل شورش سیاهان آمریکا   ی مسا ،در اخبار 

 .سابقه یا کم سابقه است  چنین وضعى بى؛دیشب و امروز هم باران داشتیم. است
ش زوزیـر آمـو  ، ]قاي محمدعلی نجفـی آ[. آمدندبه مناسبت روز معلم    معلمان نمونه   

 .خوانــدشــعرى هــم یــک معلــم زن  1.کــردم و مــن صــحبت  دادو پــرورش گــزارش
 و امـور  کـار وزیر، ]آقاي حـسین کمـالی  [. کارگران هم به مناسبت روز کارگر آمدند    

 صـحبت  و مـن گـزارش دادنـد   کـارگر   نماینـده خانـه  ،  ]آقاي علی ربیعـی   [ و   اجتماعی
 براى دستور شوراى عـالى انقـالب      ]گلپایگانی[هاشمى] سید محمدرضا [دکتر   2.کردم

                                                
 معلـم . جامعـه  در حرکـت  مایـه  و انـد برکت مایه کشور معلمین«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است      - 1

 آن ها،انسان سرمایه و استعداد بهترین اینکه براى باشد؛ محبوب که هست هم اشحق و است محبوبى چهره
 خـدمت  نحـوى  بـه  هـستند،  جامعـه  خـدمت  در کـه  کـسانى  همـه . دهنـد مى پرورش را جوان هاىانسان هم
 تـامین  را امنیـت  یکـى  کنـد، مـى  تهیه مسکن یکى کند،مى تهیه لباس یکى کند،مى تهیه نان یکى کنند، مى
 تشخیص از ناشى که تانانتخاب حسن اثر بر کشید،مى شما که زحماتى کشد،مى زحمت کسى هر کند، مى

 سر به را روزش که آموزىدانش هر. کنیدمى دنبال را مقدسى بسیار هدف شماست، خود وبخ روحیات و
 ایـن  فکـرى،  رشـد  این. است شده اضافه وجودش به چیزى کندمى احساس گردد،برمى خانه به و آوردمى

 تبریـک  شـما  همـه  بـه  را معلـم  روز من. دارد هم ادامه. شماهاست تالش محصول معلوماتى، و معنوى رشد
 از برکـت  بـا  و او نـام  بـه  ما که را مطهرى شهید بزرگوار معلم و انقالب گرانقدر شهید یاد و کنممى عرض

 معلـم  آن راه در همـه  مـا  کـشور  معلمـان  کـه  امیـدوارم  و دارممـى  گرامى داریم، را ابتکار این او شخصیت
دفتـر نـشر معـارف     » ،1371هاي سـال      هاشمی رفسنجانی، سخنرانی  « کتاب   ←رجوع کنید   » .باشند بزرگوار
  1393انقالب، 

 بـه  منـد عالقه که کردند ثابت انقالب، دوران در ما کارگران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است   - 2



106

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
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 . آمد حبیبى براى مشورت جهت سفر به قطر] حسن[دکتر  .آمد فرهنگى
 در مــورد ســفر رؤســاى جمهــور .واعظــى آمدنــد] محمــود[عــصر دکتــر والیتــى و 

شـوراى عـالى   . ارمنستان و آذربایجان به ایران و سفر من بـه ترکمنـستان صـحبت شـد          
 حادثه شیراز و مشکالت ناهماهنگى کـار و   ،ل افغانستان یمسا. سه داشت امنیت ملى جل  

 .گیـرى شـد   و تصمیمواقع ى مورد بحث یحفاظت سپاه در فرودگاه با مسئوالن هواپیما  
 .  کار کردم و به خانه آمدمنُه و نیم شبتا ساعت 

 
 1992 مى 3                 1412 شوال 29 | 1371 اردیبهشت 13یکشنبه   
 
الگرد شـهادت شـهید مطهـرى شـرکت     در مراسـم سـ  و م رفـت به دانشگاه تهـران     ح  صب 

قـرآن و خیرمقـدم توسـط    بعد از .  با تأخیر رفتیم، در اثر دیر تشکیل شدن جلسه .مکرد
 1. کردممفصل سخنرانى، ]ها نماینده ولی فقیه در دانشگاه[ ،محفوظى] عباس[آقاى 

                                                                                                              
بـراى  کنند، قناعت و کنند تحمل را مشکالت همه حاضرند که کردند ثابت شانعمل با و هستند انقالب 

 آن نبـود،  شما وفادارى و صالبت و آگاهى اگر جنگ، دوران در .باشد سربلند کشورشان و شاننظام اینکه
 مـان دفاع نگذارند و بزنند خنجر عقب از را ما و بکند ضعیف را ما جبهه پشت توانستندمى تبلیغاتى هاىبوق

 را خودتـان  ناچیز درآمد و کنیدمى کار ها،کارخانه در شرایطى چه با شما دیدیدممى ما. برسانیم پایان به را
 من. بود کارگرى هاىمحیط در امدادها و نیرو منابع از یکى همیشه و کنیدمى تقسیم جنگ و تانخانواده با

 دود هنـوز  که دیدممى و کارخانه به رفتممى جنگ دوران در هاکارخانه از بعضى شدن بمباران از بعد بارها
 در امـروز . کننـد مـى  کـار  دارنـد  و اندختهاندا راه را هاماشین کارگران ولى است، بلند بمباران سوزىآتش
 حـل  راه و مـا  مـشکالت  ایـن  عـالج  کنیممى فکر که است تولید مانمحوري شعار ما سازندگى، هاىبرنامه

 و بـرود  بـاال  تولیـد  مـان جامعـه  در کـه  اسـت  همـین  گذشـته  منحـوس  نظـام  و جنـگ  از باقیمانده مشکالت
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید »  .باشد کافى هانداز به کشور در خودمان شده ساخته محصوالت

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
 و ندسـوزاند  دل واقعـاً  مطهرى شهید که مهمى کارهاى از یکى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

. بـودم  امـر  جریـان  در و کردممى لمس را مساله وجودم همه با خودم من. بود التقاط با مبارزه ،ندکرد دنبال
 حـسینیه  در. بـود  سـپر  اش سینه ایشان بود، ناب اسالم راه مزاحم و شدمى مطرح افکار این که دورانى همان
 حـسینیه  که دکور آن و صندلى و سنگ این کرد؛ خلق ایشان بگوییم، باید را ارشاد حسینیه اصالً که ارشاد
 اهللاآیـت  فکـرى  همـت  بـا  شد، ارشاد حسینیه که را سالن آن ولى داشتیم، ما نسال هاده آنجا قبیل از. نیست

 کردند دخالت کسانى بعداً که ناب اسالم و ایشان تفکرات براى بود عظیمى مرجع یک واقعاً و شد مطهرى
  حـسینیه  آن نگذاشـتند  و افتـاد  اخـتالف  حـسینیه  و ایـشان  بین شد، که التقاطى. کردند التقاطى را آنجا و
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 نامـه  .جمهـور ترکمنـستان آمـد     سییـ معـاون ر  ،  ]آقـاي آتـا چـاریف     [ .به دفترم رفتم  
جمهور را براى دعوت من جهت شرکت در اجالس سـران کـشورهاى آسـیاى        یسیر

 گفـت همـه آنهـا انتظـار دارنـد کـه بـا حـضور               .هفته آینده است  .  پذیرفتم ؛میانه آورد 
 .شان رفع شود  بخشى از مشکالتجمهور ایران، رییس

 دبیرکـل از وضـع کنـونى     ،نصراهللا ]حسن [ آقاى سید  .اهللا لبنان آمدند    حزبمسئوالن  
شـان کـردم و     مـن هـم تـشویق   .انـد  هاى ایـران راضـى    کمک؛ ازاهللا گزارش داد   حزب

 برنامـه  ، گفتم آنها باید براى اصـالح امـور لبنـان   .شان را ستودم روحیه جدید واقع بینى 
ظهـر سـلمانى   . توانند به صورت جهادى و استـشهادى باشـند   داشته باشند و همیشه نمى    

در دفتـر   دولـت نـرفتم و بـراى انجـام کارهـا             هیـأت عصر به جلـسه      .آمد اى اصالح بر
 . ماندم

 حـوادث جـارى   ،آینده  انتخابات مجلس  ةدربار. اى بودم    خامنه اهللا  یتهمان آ یشب م 
  و هاى اسـالمى    گذارى و کنترل کاالها با ارز رقابتى، نهضت        آمریکا، افغانستان، قیمت  

.  به خانـه رسـیدم  یازده شبنزدیک ساعت . ه کردیممسافرت من به ترکمنستان مذاکر   
 . بارد نم باران مى نم
 

 1992 مى  4                1412 ذیقعده 1 | 1371 اردیبهشت 14دوشنبه 
  

ــبح  ــین  ص ــشگاه ب ــه نمای ــاب   ب ــى کت ــتالملل ــه.مرف ــى   از غرف ــاى داخل ــارجى و ،ه  خ
  سخنرانی نفرانسدر سالن ک. ملمان نشین شوروى سابق بازدید کردمسي ها جمهورى

 
                                                                                                              

بـا  مبارزه را خودش اصلى رسالت ایشان بعد به تاریخ آن از. بشود خالص و ناب اسالم انوار تابش مرکز 
 سـر  را شـان جان ایشان هم آخرش. بکند عالج باید را سرىم مرض این کرد مى احساس و بود کرده التقاط
 بـا  کارشـان  اسـاس  ،دیدنـد مى که آنهایى و است همین اشعمده دلیل ایشان، شهادت و دادند مبارزه همین

 دارد پـل  ایـن  بودنـد،  زده مارکسیسم و اسالم بین که پلى خودشان قول به و شودمى متزلزل ایشان تعلیمات
 برداشـتن  میـان  از کـه  کردنـد مـى  فکر ،جهل با. بکنند حفظ جورى این را پل این خواستند شود، مى منهدم
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد    » .داد واهدخ را ثمره این ایشان، فکرانهم و مطهرى اهللاآیت

   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
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 ١٩عكس شماره 

 ١٨عكس شماره 

افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
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 . انجام دادممصاحبهچند  .عناوین نشر خوب استتعداد  شرکت ناشران و 1.کردم
                                                

 گشتم،مى کتاب هاىغرفه و هاسالن در که ساعتى این ما براى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 مجموعه بین در. بیایم بیرون محیط آن از که نداشتم میل هیچ و بود انگیزىخاطره و شیرین بسیار لحظات
 آثار پخش و نشر و تألیف و تحقیق کار، ترینسازنده و کاراترین مؤثرترین، هنرها، و هاحرفه و مشاغل
 دست انسان به عجیبى غربت و خال احساس نباشد، کتاب که اىخانه در. است هنرى و ادبى و علمى

 به را شانموجودى از بخشى که کسانى و شرایطى چنین در. دهدمى رنج را انسان انزوا، و تنهایى و دهدمى
 بسیار کارهاى جزو کتاب، نمایشگاه برگزاري. اند مغبون شدت به دهند،نمى اختصاص کتابخوانى و کتاب
 پشتیبانى و کنندمى دقت و گذارندمى وقت که است اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ارزش با و خوب

 کیفیت و کمیت در که رشدى. شوند تشویق کتاب ناشران و کتاب مولدان و انکتابخو و کتاب که کنندمى
 ناشران و دنیا که اىعالقه و است توجه قابل شود،مى دیده شکلى و محتوایى لحاظ از نمایشگاه این

 ٢٠عكس شماره 
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وزیـر ژاپـن    نخـست ، ]آقاي میازاوا[فرستاده ویژه   ،  ]آقاي هاشی موتو  [ .به دفترم رفتم  
مهم ایـران در خلـیج فـارس و امنیـت     همکارى بیشتر و نقش   بر؛ نامه او را آورد و آمد

کــل  دادســتان، ]آقــاي بابــایف. [منطقــه و رضــایت از نتــایج انتخابــات تأکیــد داشــت 
 هـاى ایـران     مواضـع و اظهـار امیـد بـه کمـک           .آذربایجان شوروى و همراهـان آمدنـد      

 .داشتند
 بحـث در    ،روحانیت مبـارز  در جلسه جامعه     شب   .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 .  شب به خانه رسیدمدوازده نزدیک ساعت .دوم انتخابات تهران بودمرحله مورد 
  

 1992 مى 5                 1412 ذیقعده 2  |1371 اردیبهشت 15شنبه  سه 
  

] محمـد محمـدي  [آقاى . رفتیم کوپتر به مرقد امام  با هلی،براى شرکت در کنگره حج   
خیرمقــدم گفــت و مــن  ]نماینــده ولــی فقیـه و سرپرســت حجــاج ایرانـی  [، شـهرى  رى

شـدن   عـدى  ابعاد حج و پرهیز از یـک ب      ۀضار را به مراعات هم     توجه ح  ؛صحبت کردم 
 1 .جلب کردم

                                                                                                              
خوبى معناى ما براى کردند، ترغنى امسال را نمایشگاه ما داخلى ناشران با هماهنگ و دادند نشان جهانى 

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .دارد
 نترسانیم، را هاعربستانى کنیم، برخورد عاقالنه مقدار یک ما اگر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 که هایىمسلمان مال باشد جایى یک بکنیم، تهدید اینجا را شما منافع خواهیمنمى ما که بدهیم تأمین را آنها
 مـا . بگوینـد  را تـشان مشکالت بگویند، را هایشانشعار بگویند، را دردهایشان آنجا بیایند بشوند، جمع اینجا
 توقع. دارند وضعى چه آنها دانیدمى شما. بدهد انجام را کارها این بتواند عربستان دولت که بکنیم توقع نباید

 یـک . بـشویم  او مـزاحم  خواهیمنمى ما که بداند عربستان. آزادیم ما اما شود،مى که بکنیم حدى در باید را
 از یکـى  حج. دارد را خودش فلسفه حج. دارند مشکل اسالم دنیاى در که اینهایى همه باشیم داشته مجمعى
 با بنابراین. شودب عمل شده تنظیم که معیارى آن روى حج که بدهیم انجام را کار این باید که است جاهایى

 شـود، مى تعقیب حج در که سیاسى اجتماعى اهداف. کنیم تنظیم را اسالم دنیاى مسایل این برنامه، و تدبیر
 یـک  مـان، اهداف از بعضى براى است ممکن ما. نیست انگیزىتفرقه است، اسالم دنیاى همکارى و ائتالف

 ببینـیم  و کنـیم  محاسبه باید بیانجامد، جدیدى رقهتف یک بهاي به بخواهید اگر اما بدهیم، انجام سیاسى کار
 درگیـر  فـارس  خلـیج  جنـوب  کـشورهاى  بـا  اگـر  ببینیم. است مهم خیلى دقت این دارد؛ صرف بیشتر کدام

 ببینـیم . بـرد مى نفع بیشتر اسالم دنیاى بکنیم، همکارى اینها با اگر یا بردمى منفعت بیشتر اسالم دنیاى باشیم،
      حـضور  تقویـت  باعـث  یـا  شـود مـى  منطقـه  در اسـتعمار  حـضور  تـضعیف  باعـث  امـ  درگیرى و نزاع آیا
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 مـسئول امـور مـالى       ،آقـاى سـیدمحمد هاشـمى     . کارها را انجام دادم   . به دفترم آمدم  
 درآمد و هزینه داد و براى تکمیل کـار اسـتمداد       ،ها   گزارشى از بودجه   .مرقد امام آمد  

ــار   . کــرد ــز داد و درب ــاد شــهید را نی ــت فرهنگــى بنی ــزارش کــار معاون ــایتى ةگ  نارض
 مجمـع روحـانیون و   يگفـت بخـشى از اعـضا    . ه داد یـ تحلیلـى ارا  ا،  هاى شـهد    خانواده

 .اند شان ناراضى  از مواضع افراطى دوستان،جناح چپ
 ،بروجــردى] عالءالــدین[ و آقایــان ]وزیــر امورخارجــه[، والیتــى]اکبــر علــی[دکتــر 

نجفـى و   ] رضـا [ ،موسـوى ] سیدرسول[،  ]ون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه      معا[
اول بـه   . زاده و نجفـى بـه افغانـستان را دادنـد            گـزارش سـفر مهـدى     . زاده آمدند   مهدى

 مـذاکره  -هـا  زبـان  شـیعه و فارسـى   -اند و بـا فرمانـدهان جبهـه شـمال             مزارشریف رفته 
وضـع  . انـد   از منطقه حکمتیار به کابـل آمـده  اند و از طریق جاده زمینى و با عبور        کرده
 ؛انـد  هاى شمال و تحت قلمرو جبهه شمال را رضایت بخش و آبـاد و امـن دیـده             استان

سبز و خرم و پر از آب و کشت و کار و متحـد و در عـین حـال ناراضـى از اقـدامات                    
 بـا   وروانه احمدشاه مسعود که هم پیمان آنها بوده و بدون هماهنگى به کابل رفته             تک

 1. است نفرى ساخته51شوراى 
                                                                                                              

دفتـر  » ،1371هاي سـال   هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید    ».شودمى منطقه در استکبار
   1393نشر معارف انقالب، 

 حـضور  بـه  و منعقد ستانافغان و پاکستان میان ژنو پیمان افغانستان، مردم طوالنی مجاهدت پی در  گرچه - 1
 و شـد  گـذارده  مـسکوت  مردم به قدرت انتقال مکانیسم اما داد، خاتمه افغانستان در شوروي ساله ده نظامی
 عمـل  ابتکـار  اسـاس  بـر  حکومـت  ،داشـت  نظـر  در ملـل  سازمان . بود حاکم افغانستان در بالتکلیفی حالت

 در سـرانجام . شـد  روبـرو  افغـان  هاي  جناح از برخی مخالفت با که شود واگذار نفره 15 شوراي به دبیرکل،
 کابـل،  شـهر  تـصرف  با جهادي، نیروهاي مبارزه و استقامت سال 13 از پس 1371 سال ماه اردیبهشت پنجم

 آن رهبري که کردند توافق نفره 51 شوراي یک تشکیل سر بر قدرت، گرفتن بدست براي سران مجاهدین 
 الـدین  برهـان  آن ریـیس  کـه  آمـد  وجود  به موقتی دولت آن بالدن به .داشت عهده به مجددي اهللا صبغت را

 بـا  افغانـستان،  اسـالمی  حـزب  رهبر حکمتیار، گلبدین سو آن از .بود افغانستان اسالمی جمعیت رهبر ربانی،
 در او .بیاورد به دست آینده افغانستان در بیشتري سهم تا ،زد دست کابل علیه بر نظامی تعرض به تحریکاتی

 .انتقـال یابـد    هاسـت،   پشتون با اکثریت آن در که او نظر مورد شوراي به قدرت نظامی، عملیات با بود صدد
 ممکـن  حرکـت  ایـن  کـه  کـرد  نگران را حکمتیار،  بود تاجیک که جدید دولت در مسعود احمدشاه وجود
ا به ستوه آورد  مردم ر،پایان مجاهدین اختالفات بی. دهد پایان افغانستان در ها پشتون ساله 200 سلطه به است

 .به پیروزي برسدراحت و باعث شد گروه طالبان از ضعف دولت مستقر استفاده کند و 
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انـد کـه    مسعود براى ایجاد تفاهم با جبهه شمال مـذاکره کـرده    احمد شاه   در کابل با    
 قـرار شـد در دبیرخانـه شـوراى عـالى امنیـت      . اند   مسعود را مغرور یافته    ؛اند  موفق نشده 

] محــسن[یـان آقا. مطـرح کننــد   گـزارش را بــراى مـشخص کــردن موضـع ایــران   ملـی 
ریـیس سـازمان    [،  زنجـانى ] مسعود روغنی [ ،]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  نوربخش

پیشنهاد افـزایش بهـاى مـواد       .  آمدند ]وزیر نفت [،  آقازاده]غالمرضا[ و   ]برنامه و بودجه  
 . نفتى را داشتند که نپذیرفتم

 دانـشجویان مـشروط دانـشگاه    ةدربـار . عصر شوراى انقالب فرهنگى جلـسه داشـت      
شـب   1.گیرى شـد  تصمیم براساس گزارش هیأت نظارت شورا    صنعتى شریف بحث و     

همانان آذربایجـان و ارمنـستان را تنظـیم    ی برنامه سفر م.کارها را انجام دادم   نُه  تا ساعت   
 .کردیم

در اخبار تشدید جنگ داخلى در افغانستان بـین  . به خانه رسیدم نُه و نیم شب     ساعت  
ز  ا2هرزگـوین و  در بوسنى حکومت موقت و حزب اسالمى حکمتیار و تشدید جنگ      

                                                
فر، بازرس شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، موضـوع دانـشجویان اخراجـی         در این جلسه، دکتر شجاعی     - 1

 اخراج باعث شریف دانشگاه آموزشى وضعیت عنوانه ب آنچه«: دانشگاه صنعتی شریف را چنین توضیح داد
 و شـد نمـى  رعایت دانشگاه این در 68 اواخر تا 61 سال از آموزشى مقررات که است این شده، دانشجویان

 اسـتفاده  خوابگـاه  از و گرفتنـد مى هزینه کمک و واحد هم ترم هشت تا حتى ،شدندمى مشروط که کسانى
 نکتـه  .دادندمى امتحان هم جاى هب ،جدید مدیریت آمدن قبل تا دانشجوها که شده عنوان حتى و کردندمى

 بعـد  .ند بود شده مشروط بار یک حداقل نفر، هزار سه از بیش و بود زیاد خیلى ها معدل اختالف اینکه دیگر
 اخـراج  وضـعیت  در زیادى عده که رسند مى نتیجه این به آموزشى، وضع بررسى و جدید تمدیری رفتن از

 و بگیرنـد  کمـک  موجـود  هـاى  نامه آیین همه از کنندمى سعى ،شده زیاد تعداد بینندمى که وقتی. دارند قرار
 کمیتـه  یـک  بـه  هم آنها .کنند مى شکایت مجلس عالى آموزش کمیسیون به دانشجویان. کنند کم را تعداد

 تعـدادى  و دانشجویان نماینده یک ریزى،برنامه شوراى دبیر و آموزشىمعاون   دانشجویى، معاون از مرکب
 همه به را هفتاد نامهآیین به معروف ،جدید نامهآیین این که گیرندمى تصمیم آنجا در. دکننمى محول دیگر

 هفتـاد  بعـد  از تـر مشکل ،غیره و جنگ علت به هفتاد، از قبل تحصیلى وضعیت اندگفته چون. بدهند تسرى
 و شـود مى رد رىتس موضوع آنجا در. کنندمى منوط ریزىبرنامه عالى شوراى تصمیم بهرا   این منتها ،است

 تعدادى ،ترتیب این به.  برود وزارتخانه خاص موارد کمیسیون به باید ،است خاص موضوع چون گویند مى
 .»کنندمى شکایت فرهنگى، انقالب عالى شوراى به اًنهایت که فرستندمى را بعد و قبل هاى پرونده از
 آن پایتخـت   و  گرفتـه  قـرار  بالکـان  هجزیـر  شـبه  در و اروپـا  شرق جنوب در هرزگوین و بوسنی  کشور - 2

 14 تا 1992 آوریل 5 بین که بود المللی  بین و مسلحانه جنگی،  هرزگوین و بوسنی در  جنگ .است سارایوو
 شمار به اروپا در کشی نسل بزرگترین دوم، جهانی جنگ از بعد جنگ این. گرفت صورت 1995 دسامبر
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آنجلـس و شـدت اختالفـات در تاجیکـستان و          سها و تأمین آرامش در لُ       سوى صرب 
 . مورد توجه است] غربی[اوج اعتصابات در آلمان 

    
 1992 مى  6               1412 ذیقعده 3 | 1371 اردیبهشت 16چهارشنبه 

  
بـراى اسـتقبال   . ه را انجـام دادم  کارهاى ماند. به دفترم رسیدم   ساعت هشت و نیم صبح    

] مهرآبـاد [جمهـورى آذربایجـان بـه فرودگـاه       کفیل ریاست،فوآقاى یعقوب محمدا 
 وزیـر   ،شافعى] غالمرضا[ آقاى   با ،سان و مصاحبه  استقبال و    انجام مراسم    بعد از . رفتیم
  . به سعدآباد رفت،همراه

ــدم          ــرم آم ــه دفت ــن ب ــام  . م ــر را انج ــاعتى کارهــاى دفت ــأت س دادم و ســپس هی
 خواستار توسعه همکارى همه جانبـه  ؛ابتدا جلسه خصوصى داشتیم . آذربایجانى آمدند 

 .انـد   گفـت صـمیمانه مایـل بـه صـلح        .باغ و جنگ صحبت شد       قره ة سپس دربار  .بودند
 . ل بودیهمین مسامورد  در همسپس مذاکرات رسمى 

رمنـستان و همراهـان بـه    جمهـور ا  یسیـ ر، ]آقاي لئون پتروسـیان   [عصر براى استقبال    
وزیـر  [،  نوربخش] محسن[ آنها با همراهى دکتر    ، سان و مصاحبه   بعد از . فرودگاه رفتیم 

                                                                                                              
سـابق  یوگسالوي از جدایی خواستار بوسنیایی، مسلمانان که پیوست وقوع به زمانی ها  درگیري. رود می 

بوسنی،  حادثه. پرداختند مسلمانان سرکوب به و کردند مخالفت اقدام این با بوسنی ساکن هاي صرب .شدند
 مـسلمانان  گروهـی  کـشتار  و عام  قتل،  کشی  نسل به که رود می شمار به تاریخی حوادث ترین فجیع از یکی

 سـازمان  عمومی مجمع هاي  قطعنامه جمله از. شد نامیده کشی  نسل،  ملل سازمان سوي از کشتار  این .انجامید
 دولـت وقـت   .دادنـد  حکـم  کـشتار  ایـن  بـودن  کـشی   نـسل  بـه  آلمـان،  هاي  دادگاه در پیاپی حکم سه و ملل

جانبه از مسلمانان سـتمدیده   المللی، به حمایت همه جمهوري اسالمی ایران، در آن زمان با درك شرایط بین    
هایی که براي حمایـت از بوسـنی و    ها، جلسات و برنامه در خاطرات آقاي هاشمی، مالقات. بوسنی پرداخت 

 ایـن  در جنـگ  هـاي  سـال  در کـه  بگـوویچ  عـزت  آقاي علی .هرزگوین بوده، در طول سال ذکر شده است  
 2000 سال تا جمهور رییس نخستین عنوان به، داشت عهده به را هرزگوین و بوسنی مسلمانان رهبري، کشور

 صـلح  نامـه   موافقـت ،  جنـگ  درگیـر  هاي  گروه 1995 نوامبر 21 در. کرد حکومت جمهوري بر این  میالدي
 مرزهـاي  دیتـون،  صـلح  توافـق . کرد متوقف را قومیتی بین داخلیِ ساله سه جنگ که کردند امضا را دیتون

 بـا  که کرد ایجاد موکراتیکد قومیتی چند مشترك دولت یک و کرد ابقا را هرزگوین و بوسنی المللی   بین
  .شد می تقویت مالی امور و دیپلماتیک روابط، خارجی سیاست هدایت داشتن دست در
 



114

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 114  1371   رفسنجانی                     هاشمی

عفـت هـم از   .  کردممراجعت  و من به دفتر   رفتند   به سعدآباد   ]امور اقتصادي و دارایی   
 .همسر او استقبال کرد

 و  همکـارى دو جانبـه    .  مذاکره خـصوصى و رسـمى داشـتیم        .نزدیک غروب آمدند  
 راه، ؛ هیــأت آذربایجــان بــودمـذاکرات   شــبیه ،ل مــورد بحــثی مـسا  وبــاغ له قــرهأمـس 
 .خواهند  گاز و غذا مى، پل،آهن راه

هـا قبـول      ارمنـى  ؛قرار بود هر دو هیـأت باشـند       . خوردیم هیأت آذربایجانى    اشام را ب  
ع  اوضـا ة دربـار ،قبل از شـام و همـراه شـام   . نکردند و قرار شد ضیافت جداگانه بدهیم      

خــصوصى در مــذاکرات . آذربایجــان مــذاکره کــردیم و اطالعــات فراوانــى گــرفتیم 
نـم   نـم  .کننـد  سن نیت ابـراز مـى   ح ،هر دو هیأت در مورد صلح     . ندتقاضاى سالح کرد  

 . دیر وقت به خانه آمدم. بارید میباران 
 

 1992 مى  7                1412 ذیقعده 4 | 1371 اردیبهشت 17شنبه  پنج
  

هـاى   مالقـات  ، براى رسیدن به کار میهمانان   .ز ظهر کارهاى دفترم را انجام دادم      پیش ا 
 بـراى  .دو هیـأت آذرى و ارمنـى  آمدنـد   یـازده صـبح   سـاعت  . ممتفرقه را حذف کرد  

مـان را صـرف مـذاکرات     هـا وقـت     سـاعت  ، کار در جلسه رسـمى و علنـى         شدن روان
ــردیم  ــدماتى ک ــد   .مق ــوم ش ــان معل ــداآقای ــیانتف و پومحم ــور  [، روس ــاي جمه روس

 گرچه تلفنـى  ؛در گذشته تا این لحظه همدیگر را ندیده بودند ،  ]آذربایجان و ارمنستان  
 .اند مذاکره داشته

من بین دو نفـر آنهـا نشـستم و    .  در دایره اطراف حوض نشستیم   ،خانه وضحاق  تدر ا 
 مـتن سـند تنظـیم شـده     ةسپس دربـار و ضرر نزاع و مصالح صلح     مانند  ابتدا در کلیات    

 امـا در بعـضى از   ،کلیات اتحاد نظر بودمورد در .مصحبت کرد براى امضاى دو طرف     
 . اختالف پیش آمد،مضامین و عبارات سند

 امـا هیـأت آذرى اخـتالف داشـتند و     ،شان بودند یسی هیأت ارمنى منسجم و مطیع ر  
ــه عمــل مــى  بعــضى ــد کــه ر هــا مرموزان ــشود یسیــکردن ــران در  وشــان موفــق ن ــا ای  ی
شـکنى  از توافق کار  بعد  . اش چنین بود    خارجهامور وزیر   ؛اش موفق نباشد    گرى میانجی
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 جلـسه  بـه . دیم و توافقى نـیم بنـد درسـت کـردیم    نموباالخره ناچار خلوت . کردند  مى
 مـضامین را مـشخص   ،کلـى مـن و دو طـرف    و  بعد از اظهـارات رسـمى  .رسمى رفتیم 

تم و قرار شـد کارشناسـان    بعد از ظهر جلسه خسهساعت . گنجد کردم که در بیانیه مى   
 .بیانیه را تنظیم کنند و به امضاى سه طرف برسانند

  نماز و ناهار و استراحت و انجـام کارهـاى دفتـر     هم براي   من . براى استراحت رفتند  
 ؛ امـروز بـه مـشهد برونـد    د،قـرار بـو   . آمد هیأت آذرى براى دور دوم مذاکرات      .آمدم

ى سـند  یبـراى مـتن نهـا     . گردنـد   جـان برمـى   اند و امـروز بـه آذربای        گفتند منصرف شده  
هـاى همکـارى      بیانیـه . انـد   شان شبهه ایجاد کرده     معلوم شد کارشناسان   .مذاکره کردیم 

پانصد میلیون دالر اعتبار براى خرید کاالهـاى        . بین ایران و آذربایجان را امضا کردیم      
را بماننـد کـه    قرار شـد شـب     ،بس ناتمام مانده بود     چون کار آتش   .ایران به آنها دادیم   

 . مجدداً با ارامنه توافق شود
 بـه خـاطر   . هیأت ارامنه آمدنـد و مجـدداً مـذاکره کـردیم          ،بعد از نماز مغرب و عشا     

 کارشناسـان را  ،هـاى کلـى    بـا راهنمـایى  .ها به نتیجه نرسیدیم جدید آذرى هاي  پیشنهاد
 ياى امـضا هـا بـه مقـر برگـشتند و بـا ارامنـه بـر        آذرى. ى کـردیم  یمأمور تهیه مـتن نهـا     

 .ها در مراسم رسمى با حضور خبرنگاران شرکت کردیم نامه توافق
 ضیافت ،جمهور ارمنستان یسیعفت هم به همسر ر. رفتم  سپس به جلسه ضیافت

 سئواالت زیادى از وضع ارمنستان ،شاممیز سر . دسراى نفت دا شام در مهمان
 بین خوش  آینده روسیهشان با روسیه بد نیست و برخالف دیگران به روابط. دمپرسی
با سوریه هم رابطه .  سهم خوبى بگیرند،انتظار دارند در تقسیم نیروهاى مسلح . ندهست

شان از   به خاطر بسته شدن راه. مواد غذایى و کار دارند،مشکل سوخت. خوبى دارند
قرار شد فردا ساعت .  تمایل به صلح دارند،آذربایجان و به خاطر همین نقطه ضعف

 .بیایند نامه ى مصالحهیامضاى متن نها و هر دو هیأت براى تصویب صبح هشت
 خبــر فــرار هــا، گــزارشدر .  شــب خوابیــدمدوازدهســاعت . شــب در دفتــرم مانــدم

 تحت فشار رقباى مخالفان اسالمى      ،جمهور تاجیکستان  یسی ر ،فوا  نبى] عبدالرحمان[
 .مترین استمه و دمواکراتش و عدم توافق حکمتیار و مؤتلفان در افغانستان
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 کـار  ،بعد از نماز صـبح کارهـاى مانـده را انجـام دادم کـه بـراى سـفر بـه ترکمنـستان              
وزیـر امـور    [،   دکتـر والیتـى    سـاعت هـشت صـبح،     نزدیـک   . مانده نداشـته باشـم     عقب

 بامـداد  ونـیم  سـه دیـشب تـا سـاعت    .  دادگـزارش کـار کارشناسـان را      و   آمـد    ]خارجه
 . ى برسندیاند به نتیجه نها  و نتوانسته مذاکره کرده

 بـه نتیجـه رسـیدیم و روى    ،با ساعتى مذاکره.  دو هیأت رسیدند ساعت هشت و ربع،   
 سـفر فرسـتاده ویـژه ایـران        ،یک هفته بس  هاى مهم حصول آتش       نکته. متن توافق شد  

جـز در مـورد کاالهـاى نظـامى و کیفیـت       ه ارمنستان بدر هفته آینده و رفع محاصره از    
 .باغ است مذاکره با نمایندگان قره

هـاى   مـصاحبه بعـد از   . سه نفرى متن سند را امـضا کـردیم  ،در مراسم رسمى و علنى   
همانــان ی در مــسیر بـا م ،هــاى قبلـى  همـان یبــرخالف م. کوتـاهى عـازم فرودگــاه شـدیم   

 .گیر است  خیلى وقت،وم چون اگر بخواهم با هر دو بر،رفتم نمى
 1 آذرى را پـس از مـصاحبه    همانانی م  اول . رسیدم ]مهرآباد [قبل از هر دو به فرودگاه     

 ارامنـه را بـه تماشـاى    .رفتنـد   همانان ارمنى را که به اصـفهان مـى        ی سپس م  .مبدرقه کرد 
 .دست آید ههاى مراسم ب  فرصتى براى انجام برنامهتاموزه فرش فرستادیم 

وزیـر آذربایجـان از بـاکو تلفـن کـرده و بـا آقـاى              نخست ،وافق نامه قبل از امضاى ت   
 ارامنـه از چنـد   ،کـه امـروز صـبح   بـود   سفیرمان صحبت کـرده و خبـر داده       ،نهاوندیان

 خواسـته بـود کـه مـن بـه ارامنـه       .رونـد  اند و پـیش مـى   جناح به شهر شوشا حمله کرده     
 .  آنها را بگیرندي جلوتابگویم 

م براى توقف درگیرى بـه سـرعت    قول داد.ف دادندو محمدا خبر را به ،در فرودگاه 
 کمـى شـرمنده شـدند و گفتنـد     ؛مله را با ارامنـه در میـان گذاشـت   أسپس مس . کنم  اقدام  

 فوراً بـا ایـروان   .اطالعى کردند  و اظهار بى   ه است ها بود   احتماالً شروع از طرف آذرى    
 ،رگیرى تأیید شـد  اصل د .تلفنى صحبت کردند و درخواست توقف جنگ را نمودند        

                                                
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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از صـبر و حوصـله مـن بـود کـه        نکته مهم تعجب و تحسین آنها    ؛ولى نه به آن وسعت    
هـم نزدیـک   بـه   را تحمـل کـردم و نظـرات متـضاد را        هها مذکرات خسته کنند    ساعت
 . نمودم

 بـراى رأى دادن در انتخابـات مرحلـه دوم           ، با اسـتفاده از فرصـت      ،در بین مذاکرات  
 . همانان به خانه آمدمیپس از بدرقه م. رفتم )ره( امام خمینى به حسینیه،مجلس تهران

گفـت آرام و مـنظم   . عصر تلفنى از وزیر کشور وضع برگزارى انتخابات را پرسیدم       
 گرچـه بـه انـدازه مرحلـه       ؛شود و شرکت مردم هم بیش از حد انتظار است           برگزار مى 

روحانیـت  جامعـه  ا از  بیـشتر آر ، ضمناً به نظرش آمده کـه مثـل مرحلـه اول      . نیست اول
بـا  .  هم وضع بدترى دارنـد  احتماالً از مرحله اول مبارز، روحانیونمجمع  مبارز است و    

 تکـذیب   او شـایعه فـرار  ،ف در تلویزیـون تاجیکـستان  وا نبى] عبدالرحمان[ظاهر شدن   
 . شد
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خارجه، نفت و محسن    امور،   و ترابري   بازرگانى، اقتصاد، راه   نرای با وز  ه صبح نُساعت  
 قـرار بـود   ؛رسـیدیم ] مهرآبـاد [ براى سفر به ترکمنـستان بـه فرودگـاه        ،و مهدى و یاسر   

جمهـور   یسیـ  ولـى بـه خـاطر عـدم آمـادگى همـسر ر       ،عفت و فاطى و فائزه هم باشند      
 همـسر او یهـودى و روسـى    ،علوم شـد بعداً م.  منصرف شدند،ترکمنستان براى استقبال 

 .در ترکمنستان باشداستقبال تواند در مراسم  است و نمى
. آباد فرود آمـدیم   یک ساعت بعد در فرودگاه عشق       و  با بدرقه رسمى پرواز کردیم    

جمهـور   یسیـ ف ر همراه با آقاى صـفر مـراد نیـاز   .انجام شداستقبال گرم با سان و رژه       
 .همراه او به محل اقامتم رفتیم.  کردممصاحبه ، ترکمنستان

هـا    سـاختمان . اسـت يشـهر سرسـبز  . گرفتم آباد توضیح مى  شهر عشقة در راه دربار 
ماشـین سـوارى خیلـى کـم بـه چـشم       . هـا خلـوت و کـم ماشـین اسـت      کوتاه و خیابان 

همانخانـه  یاقامتگاه ما کاخى است در باغ تحقیقـات کـشاورزى سـابق کـه م          . خورد  مى
 . شده است
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 او بـراى اسـتقبال سـایر    . خـصوصى و رسـمى کوتـاهى بـا نیـازف داشـتیم        مذاکرات
  اخیـراً سـاخته شـده     ؛ این مـسجد   و ما براى نماز به مسجداالقصى رفتیم       رفت ها همانیم

 مــن .مفتــى ترکمنــستان خیرمقــدم گفــت.  گفتنــد پــنج مــسجد در شــهر دارنــد.اســت
اجـازه آمـدن طـالب     علما خواستار .دمنموجماعت اقامه کردم و برایشان صحبت  نماز

 .آنها به ایران براى تحصیل شدند
هـاى مدرسـه را در سـاعات فراغـت      بچـه . کالس تعلیم قرآن بازدید کردیم  یک   از  

.  پـیش از ظهـر یـا بعـد از ظهـر        ؛رونـد   ها نیمه وقت بـه مدرسـه مـى          بچه. دهند  تعلیم مى 
 .زى پلو و گوشت و سب: کمى خوردیم،ى آماده کرده بودندیمطابق سنت خود غذا

. داد  در راه توضـیحات مـى     و  مان بـود     جمهور همراه  یسیمعاون ر ،   آقاى آتاچاریف 
 . کردم اوضاع ترکمنستان مطالعه، در موردناهار و استراحتبعد از 

مـذاکرات عمـومى و   . آمد جمهور قرقیزستان به مالقات یسی ر ،عسکرآقایوفآقاي  
 وقتى که صـحبتم را بـا   . بود خیلى دوستانه فضا. بر محور همکارى بیشتر دو کشور بود      

مـا هنـوز   . به حالت دعا بلند کردرا هایش   دست ، شروع کردم  »الرحمن الرحیم   اهللا  بسم«
 . زبکستان رسیدجمهور اُ یسی ر،فومان ادامه داشت که آقاى اسالم کریم ا مذکرات

هـاى آسـیاى میانـه از      جمهـورى کـه   اً گفت   تحاصر. مذاکرات صریح و دوستانه بود    
 اوضاع تاجیکستان و اظهارات شـاه احمـد مـسعود را           .ترسند  ى ایران مى  یدگرانفوذ بنیا 

.  کـرد  به عنوان نمونه ذکر، دخالت خواهد کردستانتاجیکدر که گفته به نفع مسلمین   
دیگـران هـم چنـین ذهنیتـى     و به او اطمینان دادم که ایران قصد تحمیـل عقیـده نـدارد       

 .دارند
شـان    پیشرفت مـذاکرات   ة دربار ن همراه رای وز .ممقدارى با همراهان در باغ قدم زدی      

 براى جلسه سران به کاخ ریاسـت جمهـورى   ،بعد از نماز مغرب و عشا     . گزارش دادند 
 . کاخ وسیعى است؛رفتیم

 .اصرار داشت که قبل از جلسه مـرا ببینـد          .جمهور قزاقستان آمد   یسی قبل از جلسه ر   
و ترانزیت کاال است و نگـران فـشار     خواستار استفاده از خاك ایران براى انتقال نفت         

 .ستها ها و خطوط لوله  از اَهرم راهشوروى
رؤسـاى جمهـور ایـران، ترکمنـستان،        . رفتـیم   به جلسه رسمى سـران     ده شب ساعت  
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 ن امـور  رایـ وزیـران ترکیـه و پاکـستان و وز         زبکـستان، نخـست   قرقیزستان، قزاقستان و اُ   
ابتـدا خبرنگارهـا    . هـا نیامـده بـود      هیأت تاجیکستان بـه خـاطر درگیـرى       . خارجه بودند 

 . عکس و فیلم گرفتند
 سـپس مـن و دیگـران هـم     .ف جلسه را بـا صـحبت کوتـاهى شـروع کـرد         نیازآقاي  

 مـذاکرات دوسـتانه و بیـشتر در         .صحبت کوتاهى در خصوص دسـتور جلـسه داشـتیم         
بـاغ و افغانـستان و تاجیکـستان صـحبت            له قره أ مس ةدربار. ها بود   همکارىتوسعه  مورد  

 .م برگشتممقر به شبنیم دوازده و  ساعت .شد
 تلفنى از حمالت    ،جمهور آذربایجان  یسی ر ،فومحمدا] یعقوب[ آقايامروز صبح   

از . بـس اقـدام کـنم    ها در شوشا شکایت کرد و خواست که زودتـر بـراى آتـش         روس
 او هم اظهـار  ؛جمهور ارمنستان تلفنى صحبت کردم یسی ر،روسیانتپآقاي آباد با    عشق

 .واعظى زود به منطقه برود] محمود[و خواست که آقاى  راحتى کردنا
، واعظـى ] محمـود [ ،]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی    [، نـوربخش ] محـسن [  آقایـان 

] محمدحـسین [  و  ]وزیـر بازرگـانی   [،  وهاجى] عبدالحسین[ ]معاون وزیر امور خارجه   [
شـام  . ظـر دادنـد   دسـتور جلـسه فـردا ن    ة دربـار  . آمدنـد  ]رییس بانـک مرکـزي    [،  عادلى

 . خوردم و خوابیدم
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 نتیجـه انتخابـات پریـروز       .به اخبار گـوش دادم    . براى نماز بیدار شدم و دیگر نخوابیدم      
با اینکه در مرحله دوم خیلى تبلیـغ کردنـد و    .  است ها انجامیده تندروتهران به شکست    

از ... صـانعى و  ]شـیخ یوسـف   [اردبیلـى و    موسـوي   ] سـیدعبدالکریم [ ،آقایان احمـدآقا  
هـیچ یـک از آنهـا در     ، امـا هاى صـریح و قـوى کردنـد      حمایت ،کروبى]مهدي[آقاى  

 . اند تهران رأى نیاورده
بـه   ده صـبح  سـاعت    . اوضاع کشورهاى آسیاى میانـه مطالعـه کـردم         ةمقدارى دربار 

 پــس از کمــى مــذاکره در جلــسه .هــورى رفتــیمجم  ریاســتکــاخمحــل اجــالس در 
و نیـازف  آقـاي  بـردارى و صـحبت     فـیلم ؛رسـمى و علنـى رفتـیم   جلـسه    به   ،خصوصى
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 ، تأکیـد برحـق سرنوشـت    خـصوص قزاقـستان در  .  بیانیـه  ي بندها  مورد شروع بحث در  
شـان قـرار      به خاطر اینکه مورد سوءاسـتفاده اقـوام مختلـف کـشورهاي            ؛مخالفت کرد 

 ،بـاغ  ل قرهیدر مورد گنجاندن مسا. ها هم رأى به حذف دادند      مهورىنگیرد و دیگر ج   
 . نظرها مختلف بود،کشمیر و تاجیکستان

 پاکـستان و    ، ترکیـه  نا کوتـاه آمـد    ،بتنفس دادند و با چند ساعت مذاکره خصوصى       
 . هرزگــوین و کــشمیر و فلــسطین بــه توافــق رســـیدیم      وایــران در مــورد بوســنى   

ترسـند و مایـل نیـستند در     لـى از روسـیه و آمریکـا مـى         خی ،ي آسیاي میانه  ها  جمهورى
 . خارج از منطقه چیزى بگویندل سیاسى داغِیمسا
 از دولـت  ،زبکستان و دیگران مایل بودند که در نـزاع مـردم و دولـت تاجیکـستان            اُ 

ترسند و نگران سرایت آن به کشورهایشان  هـستند      ولى از مردم هم مى     ،حمایت کنند 
 .  باالخره یک حمایت کمرنگى نمودند؛کنند و این را مخفى نمى

جمهور تاجیکـستان تلفنـى    یسی ر،فوا ف گفت نبى نیازآقاي   ،در جریان مذاکرات  
وزارت کــشور و اطالعــات بــه مــردم اســت و اطــالع داده کــه بحــران شــدیدتر شــده 

مـسلح از او  مـرد   فقـط هـزار   ؛انـد  ف را محاصره کرده   وا   و اقامتگاه نبى    مخالف پیوسته 
 . کنند ع مىدفا

ها است و از مـن خواسـت بـه      نیروى عمده از اسالمى  ،ف گفت وا   اسالم کریم  آقاي
گفتنـد    همه مى. مدعى بود که از ایران حرف شنوى دارند.ندآنها بگویم که کوتاه بیای    

ــنبه   ــران در دوش ــستان[ای ــت ] تاجیک ــوب اس ــى محب ــت. خیل ــیون را  گف ــران اپوزس م س
 قبـول  ؛مف تلفـن بـزن  وا  گفتنـد بـه نبـى     . ا تلفن بزنیم  درست نیست به آنه   و  شناسیم    نمى

 گـري  بـراى میـانجى  را احوالپرسى نمودم و گفتم اجـالس آمـاده اسـت هیـأتى        . کردم
  وقرار شد از مخالفین بخواهد کـه فرودگـاه را بـراى ورود هیـأت امـن کننـد            . دبفرست

لـذا در  .  اصـل تلفـن مـن برایـشان مهـم بـود        ، بـه نظـر مـا      ؛اگر قبول کردند اطالع دهد    
 ، ضمناً این برخورد مـن . در این باره از من سوال کردند    مخصوصاً ،مصاحبه مطبوعاتى 

. ثر هـستیم ؤکردند ما در حرکـت مـردم مـ     خیال مى؛ آنهااثر خوبى روى آنها گذاشت    
 . نظربایف همین را به من گفت] نورسلطان[آقاي بعداً 

ــ. بــاالخره ســه ســند امــضا کــردیم   .دیمنمــوار را تمــام م و کــیدر جلــسه علنــى رفت
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 هـر یـک بـه دو سـئوال     1.جمعى در مصاحبه مطبوعاتى کوتاهى شـرکت کـردیم        دسته
زبکـستان شـرکت   جمهور اُ  یسی قرار اعالن روابط با ر     يدر مراسم امضا  . جواب دادیم 

 . کردیم
 بـراى توسـعه روابـط    ، نظربـایف آمـد  ، آقـاي شام میز سر. به تاالر ضیافت شام رفتیم   

. انقــالب پرســیدى و صــدور ی تبلیغــات برنامــه بنیـادگرا ة دربـار م را نظــر.صـحبت شــد 
سه محققـان و دانـشگاهیان   در جلـ و بـه محـل پارلمـان رفـتم     . مخیالش را راحت کـرد    

دکتــراي افتخــاري آکــادمی علــوم ترکمنــستان و عــضویت در ایــن   . مشــرکت کــرد
ى ا هـاى دوسـتانه    برایـشان صـحبت    2.ند و خیلـى خـضوع کردنـد       د به من دا   آکادمی را 

  3.نمودم
و  محـسن آمـد   ،استحمام و اسـتراحت و تماشـاى تلویزیـون   بعد از   . مبه اقامتگاه آمد  

                                                
    1393 نشر معارف انقالب، دفتر» ،1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
امروز براي ما روز شیرینی است، چرا که یکی «:  رییس آکادمی علوم ترکمنستان، در این مراسم گفت- 2

 ».هاي جهان، میهمان عزیز ماست ترین شخصیت ترین دانشمندان ایران و یکی از معروف از نامی
 من براى ،گرامى محققان و دانشمندان اشم جمع در حضور« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 3

 و فرهنگى عنصر یک باشم، ىیاجرا مسئول یا سیاستمدار آنکه از پیش من. است شیرینى بسیار لحظات
 ریاست من هم آنجا. کنم مى فرهنگى امور صرف را زیادى وقت ایران در هم حاال همین. هستم علمى

 به نه ،گذارممى علم و فرهنگ حساب به من را شما هاىراماحت و هامحبت این . دارم عهده به را فرهنگستان
 را مهمى امور پایه ،کنم مى فکر امروز تا دیشب از ،سران اجالس در امروز ما. خودم شخص حساب

 با متناسب کار این و روز، شرایط مقتضاى به بلکه ،گذشته سبک به نه اما ابریشم، جاده تجدید . گذاشتیم
. کنیم استفاده آن از باید است خوبى بسیار شرایط انصافاً. آمده بوجود منطقه رد که است جدیدى شرایط
 جاذبه پر و شیرین بسیار ما براى روسیه امپراتور و مارکسیسم سلطه یوغ زیر از اسالمى هاىملت آزادى

 و  کرده پیدا سال هاده از بعد باشد شده آن از امید قطع که را اىگمشده که است کسى مثل ما حالت. است
 باید. آوردند بدست را خودشان استقالل و شدند آزاد مناسبى شرایط یک در ملت چندین و کشور چندین

 تقویت براى همه از بیشتر ،علما و محققان شما و کنیم پاسدارى آن از و بگذاریم ارج ما را مهم هدیه این
 کاخ واقعى ستون. کنیم جستجو باید فنون و علوم و تحقیقات در را واقعى استقالل . دارید مسئولیت راه این

 سرچشمه اینجا از همه ،فنى و اقتصادى مادى، دستاوردهاى. دهند مى تشکیل دانشمندان را استقالل
دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  ».گیرد مى

1393    
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 کارنامه و خاطرات             
 122  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 وکیلـى ] حـسین [آقـاي   بـا    امروز با شش ساعت پرواز    . غاز را داد  ب  گزارش مشاهده قره  
انـد و باعـث    ها پیش بـسته  غاز که از سالب  براى دستور بازکردن دهانه قره   .به آنجا رفتند  

 ؛زنند که سـد را بـه کلـى بردارنـد         دارند پل مى   . است ریاى خزر شده  باال آمدن آب د   
بـه   واعظـى را بـراى میـانجیگرى   ] محمـود [آقـاى   . اسـت هـا کوبیـده شـده    گفتند شمع 

 .آذربایجان و ارمنستان فرستادم
   

 1992 مى  11               1412 ذیقعده 8 | 1371 اردیبهشت 21دوشنبه 
  

اى ایرانـى شـاهد    با هم به فروشگاه زنجیـره . ازف آمد آقاى نیساعت هشت و نیم صبح   
هـاى موجـود بازدیـد    الافتتـاح کـردیم و از کا    .  اسـت  تازگى تأسیس شده  به  رفتیم که   

تـر و   باد هم مرغوبآ گفتند از کاالهاى مشابه عشق   . اند   عمدتاً از مشهد آورده    ؛دیمنمو
هـا هـم     بانـک  همچنین.داده شود بنا شد تسهیالت بدهند که توسعه        ؛تر است  هم ارزان 

شـعبه بانـک ایرانـى را    و  رفتـیم  س سـپ .ل تبدیل کنندبروبل را به ریال و ریال را به رو        
 . ف باز شدآتاچاریآقاي نام  هف و حسابى بنیازآقاي نام  ه حسابى ب.افتتاح کردیم

مردم استقبال با شـکوه و گرمـى    .  شدیم  مرو عازم شهر به فرودگاه رفتیم و با هواپیما       
 به احترام ما مراسم چوب بـازى  ،ى استی در فرودگاه که یک پایگاه هوا    .ا کردند از م 

 .و رقص سنتى ترکمنى و بلوچى انجام دادند
 از . قرار شـد بـرق از آنهـا بخـریم    .هزار و ششصد مگاواتى بازدید کردیم  از نیروگاه   

 لبـاس ترکمنـى   . مردم شرکت کردیماجتماعدر . لخوز بازدید کردیمایک روستاى ک  
 خیرمقدم گرمى گفتند و مردم با حـرارت و محبـت        .و یک اسب ترکمنى هدیه دادند     

 1.مصحبت کرد .استقبال کردند
                                                

 زیادى مقدار شما مرز کنار از کوپترهلی با گذشته سال  من«: ه است در بخشی از این سخنرانی آمد- 1
 اى که دیدم شدیدى آرزوى و شدید میل قلبم در روز آن . دیدم فضا از را شما روستاهاى و کردم پرواز
 این که خواستم خداوند از و کردم دعا روز آن . کنم صحبت توانستم مى مردم این با ،روستاها این در کاش
 به امروز مان،همراهان و ما . کرد مستجاب را ما دعوت این خداوند و بردارد ما میان از را بازدیدها موانع
 ، شما مبادالت ، شما آمد و رفت آینده در که داریم انتظار و رسیدیم خودمان دیرین آرزوهاى از یکى

 آن شما ترکمن هاىفامیل و خواهران و برادران. باشد فراوان خیلى خودتان همسایه مردم با شما همکارى
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 غـذاهاى لذیـد و متنـوع ترکمنـى     .یق با منظـره جالـب ناهـار خـوردیم    چالآدر یک   
ى کـه خیلـى وسـیع و    ی از یـک خانـه روسـتا   ،نماز جماعتبعد از   . درست کرده بودند  

 سوار قـایق شـدیم و   ،»قوم قره«در ساحل کانال عظیم سپس  .  کردیم بازدید ،خوب بود 
 12انـد و حـدود     از رود جیحـون منـشعب کـرده     ؛ کانـال را شـنیدیم     ةتوضیحات دربار 

 تـاکنون هـزار و صـد کیلـومتر مــورد     .انـد  میلیـارد متـر آب در سراسـر کـشور کـشیده     
 اتـرك در   رودبـه   ویابد است و سیصد کیلومتر دیگر ادامه مى قرار گرفته   بردارى    بهره

 . رسد مازندران مى
 ؛کنـد  رانى است و فعالً هفتصد هزار هکتار زمـین را مـشروب مـى           قابل کشتى کانال  

، نحـوة  وزیر نیرو که مجرى آن است ،   مهندس آتاچاریف  .مهندسى قابل توجهى دارد   
 .ساعتى روى آب بودیم.  برایمان توضیح داداحداث آن را 

را  مـسجد همـدانى و مقبـره سـلطان سـنجر             . رفتـیم  سپس به آثار باستانى مـرو قـدیم       
عـصرانه مفـصل و   صـرف   بـاز اسـتقبال مـردم و اسـتراحت و         ؛به مرو برگـشتیم   . دیدیم
هـا و حرکـت بـه     آباد و مصاحبه و امضاى موافقت نامـه         حرکت به عشق    و بدرقهسپس  

 .سوى تهران
فتخـار و تقویـت    ارا مایه سفرهاى ما .ف و مسئوالن خیلى زیاد بود نیاز آقاي توضیح
خیـر    بـه ، امـا هـا ترسـیدند    بعـضى .برق به هواپیمـا زد حرکت،  در مسیر   . گفتند  خود مى 
 . گذشت

  
 

                                                                                                              
با بودید مایل وقت هر شما که کرد خواهیم باز زیادى هاىگذرگاه ما. هستند شما منتظر مرز طرف 

 ترکمنستان و ایران همکارى با توانیم مى ملت دو ما. باشید داشته آمد و رفت ایران هاىمسلمان با ها،ترکمن
 ، گاز عظیم منابع این با. باشیم داشته پیشرفته و آزاد و آباد را همه هست، شما کنار که ىیهاجمهوري سایر و

 و قرآن با و تالشگر و زحمتکش و استعداد با هاىانسان این با و ما و شما خوب هواى ، خوب زمین ، آب
 کتاب ←رجوع کنید » .باشیم آخرت و دنیا در سعادتمند توانیم مى ما کرده روشن را ما راه که پیغمبر سنت

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  می رفسنجانی، سخنرانیهاش«
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 کارنامه و خاطرات             
 124  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 مى  12                 1412 ذیقعده 9 | 1371 اردیبهشت 22شنبه  سه
  

 کارهـاى عقـب مانـده را    ده و نـیم تـا سـاعت   .  به دفترم رفـتم ساعت هشت و نیم صبح  
 هایی اسـتاندارها پیـشنهاد  ة دربـار .وزیـر کـشور آمـد     ،  ]اي عبداهللا نوري  آق[. انجام دادم 

 .داشت
خارجه اسـترالیا   اموروزیر  . مذاکرات تشریفاتى بود  . آمد وزیر کشور قطر به مالقات    

سـفیرمان  ، ]آقاي محمدحسن قدیري ابیانـه [. صحبت کردیم توسعه روابط  ة دربار .آمد
 .هدى براى ادامه تحصیل به اسـترالیا برگـردد  در استرالیا آمد و نظر داد که بهتر است م         

 .سفر خراسان برگردمبه ظهر فائزه آمد و خواست که براى افتتاح کنفرانس فائو 
 اظهار خوشنودى کـرد از تأییـد   . نتایج سفرم صحبت شد    ة دربار .عصر احمدآقا آمد  

. ى بـراى گلـه آنهـا نمانـد    ی دیگر جـا ،آقاى کروبى قبل از انتخابات که به قول خودش    
ســیدعبدالکریم [گفـتم ضـررش هـم ایـن اسـت کــه مـردم ببیننـد تأییـد شـما و آقـاى           

 از مـن  ؛ى در رأى نکنـد  چنـدان  اثـر ،صـانعى ] یوسـف    شـیخ [اردبیلى و آقـاى     ] موسوي
 .ى کنمیخواست که از آنها دلجو

له افغانـستان و  أبررسى نتـایج سـفر مـن و مـس        . شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت     
. همان رهبـرى بـودم   یشب م  .مختلف مورد بحث بود    هاى ابل جناح سیاست شیعه در مق   

 .ل افغانـستان و انتخابـات مـورد مـذاکره بـود           ی مـسا  آن،گزارش سفر و بررسـى نتـایج        
مهم این است که وزارت کشور در اختیـار جنـاح    ؛اند از نتایج انتخابات راضى رهبرى  
 .خورده است و ادعاي تقلب، جایی ندارد شکست

 
 1992 مى  13          1412 ذیقعده 10 |1371 اردیبهشت 23چهارشنبه  
  

 ، براى انجام کارها و آمادگى سفر به خراسـان     . به دفترم رفتم   ساعت هشت و نیم صبح    
گــزارش . اســتانداران و فرمانــداران آمدنــدو وزیرکــشور . هــا را کــم کــردیم مالقــات

صـحبت   راى آینـده  تـشویق و تـذکر بـ   با موضـوع  من هم .برگزارى انتخابات را دادند   
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 1.کردم
وضع برزیـل را توضـیح داد و        .  سفیر جدیدمان در برزیل آمد     ،ماجدى] علی[آقاى   

 ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى ]حـسن [دکتـر  . براى سیاست کار نظرم را گرفت 
 . آمد براى گزارش امور و مشورت در مورد سفر به برزیل

تـا  . فتـر زنـان سـئواالتى داشـت        مکاتبـات د   ةفاطى دربـار  . ظهر عفت و فاطى آمدند    
 پنج و نیم بعـد از ظهـر   ساعت .دولت رفتم  هیأتعصر کارها را تمام کردم و به جلسه         

 . رسـیدیم  سـاعت هفـت و نـیم       .  بـه مـشهد پـرواز کـردیم        .رفـتم ] مهرآباد[به فرودگاه   
معمـوالً در  . مـردم اسـتقبال گرمـى نمودنـد    .  انجـام شـد    مراسم و مصاحبه در فرودگـاه     

 . استقبال مردمى نداشتیم،هدسفرهاى مش
 ى رفتند و من در جوار نخا آنها به باغ مصطفى. اعضاى خانواده هم همراه بودند

                                                
 راضى کامالً انتخابات جریان از کشور اجرایى مسئول عنوان به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 را سالهم این هم مردم و کنند برگزار را سالمى انتخابات که بود این بر شانتالش انتخابات مسئوالن. هستم
 آمدند مردم باالخره چون. است جاهمین کند،مى اثر کم خیلى شانتاژها یا تبلیغات که مواردى از. فهمند مى

. کردند چکار دانند مى رفتند، که آنهایى خود و داده رأى صندوق، پاى رفته آدم میلیون هفده. دادند رأى و
 اطالع شبکه یک من. کردند انتخاب را نظرشان وردم فرد چگونه دانند مى. نبودند یا بودند آزاد دانند مى

 مى رسیدگى طبعاً که هست معدودى موارد واقعاً. کرد مى کار غیرعلنى که داشتم کشور سراسر در رسانى
 هم و فرماندارها هم و استاندارها آقایان هم دانیممى اینکه با. دیدیم مى سالم را جریان عمدتاً اما کنیم،

 رأى شاید و دارند عالیقى هستند، نظرصاحب خودشان دارند، نظراتى اکثرشان لحا هر به بخشدارها،
. کردند مراعات اجرا حد در را امانت تمام به نزدیک اکثریت ولى باشد، طرف یک در مشخصاً خودشان

 پیش موازین طبق کشور و مملکت کارهاى همه امیدوارم. کنیممى تشکر ما و شد خوب بحمداهللا عمل در
 به را نظراتشان توانند مى کنند، مى فکر که آنهایى. برند مى سود همه برود، پیش جورىاین اگر و برود
 فهمیدند، چه هر اما نگویند، چیزى کنند، سکوت است ممکن مردم. کنندمى اشتباه کنند، دیکته مردم

 کنند؛مى عمل خودشان تشخیص آن با که دارند هایىتشخیص یک. کنندمى عمل خودشان فهم به باالخره
 خوشحال مردم آگاهى از باید ما. بکنند عمل تبلیغاتى جو یک تأثیر تحت هم تعدادى یک است ممکن البته

 همین اگر ما. برود تباهى به امور گذاردنمى و کند مى اداره را خودش هوشیار و آگاه ملت یک. باشیم
 باشیم، کرده سیاسى باشیم، کرده آگاه ار مانمردم که باشیم کرده پیدا انقالب دوران در هم را توفیق
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید » .است بزرگى کار این باشیم، کرده خودشان سرنوشت به مندعالقه

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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 1.کردم
وضع برزیـل را توضـیح داد و        .  سفیر جدیدمان در برزیل آمد     ،ماجدى] علی[آقاى   

 ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى ]حـسن [دکتـر  . براى سیاست کار نظرم را گرفت 
 . آمد براى گزارش امور و مشورت در مورد سفر به برزیل

تـا  . فتـر زنـان سـئواالتى داشـت        مکاتبـات د   ةفاطى دربـار  . ظهر عفت و فاطى آمدند    
 پنج و نیم بعـد از ظهـر   ساعت .دولت رفتم  هیأتعصر کارها را تمام کردم و به جلسه         

 . رسـیدیم  سـاعت هفـت و نـیم       .  بـه مـشهد پـرواز کـردیم        .رفـتم ] مهرآباد[به فرودگاه   
معمـوالً در  . مـردم اسـتقبال گرمـى نمودنـد    .  انجـام شـد    مراسم و مصاحبه در فرودگـاه     

 . استقبال مردمى نداشتیم،هدسفرهاى مش
 ى رفتند و من در جوار نخا آنها به باغ مصطفى. اعضاى خانواده هم همراه بودند

                                                
 راضى کامالً انتخابات جریان از کشور اجرایى مسئول عنوان به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 را سالهم این هم مردم و کنند برگزار را سالمى انتخابات که بود این بر شانتالش انتخابات مسئوالن. هستم
 آمدند مردم باالخره چون. است جاهمین کند،مى اثر کم خیلى شانتاژها یا تبلیغات که مواردى از. فهمند مى

. کردند چکار دانند مى رفتند، که آنهایى خود و داده رأى صندوق، پاى رفته آدم میلیون هفده. دادند رأى و
 اطالع شبکه یک من. کردند انتخاب را نظرشان وردم فرد چگونه دانند مى. نبودند یا بودند آزاد دانند مى

 مى رسیدگى طبعاً که هست معدودى موارد واقعاً. کرد مى کار غیرعلنى که داشتم کشور سراسر در رسانى
 هم و فرماندارها هم و استاندارها آقایان هم دانیممى اینکه با. دیدیم مى سالم را جریان عمدتاً اما کنیم،

 رأى شاید و دارند عالیقى هستند، نظرصاحب خودشان دارند، نظراتى اکثرشان لحا هر به بخشدارها،
. کردند مراعات اجرا حد در را امانت تمام به نزدیک اکثریت ولى باشد، طرف یک در مشخصاً خودشان

 پیش موازین طبق کشور و مملکت کارهاى همه امیدوارم. کنیممى تشکر ما و شد خوب بحمداهللا عمل در
 به را نظراتشان توانند مى کنند، مى فکر که آنهایى. برند مى سود همه برود، پیش جورىاین اگر و برود
 فهمیدند، چه هر اما نگویند، چیزى کنند، سکوت است ممکن مردم. کنندمى اشتباه کنند، دیکته مردم

 کنند؛مى عمل خودشان تشخیص آن با که دارند هایىتشخیص یک. کنندمى عمل خودشان فهم به باالخره
 خوشحال مردم آگاهى از باید ما. بکنند عمل تبلیغاتى جو یک تأثیر تحت هم تعدادى یک است ممکن البته

 همین اگر ما. برود تباهى به امور گذاردنمى و کند مى اداره را خودش هوشیار و آگاه ملت یک. باشیم
 باشیم، کرده سیاسى باشیم، کرده آگاه ار مانمردم که باشیم کرده پیدا انقالب دوران در هم را توفیق
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید » .است بزرگى کار این باشیم، کرده خودشان سرنوشت به مندعالقه

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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 1.کردم
وضع برزیـل را توضـیح داد و        .  سفیر جدیدمان در برزیل آمد     ،ماجدى] علی[آقاى   

 ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى ]حـسن [دکتـر  . براى سیاست کار نظرم را گرفت 
 . آمد براى گزارش امور و مشورت در مورد سفر به برزیل

تـا  . فتـر زنـان سـئواالتى داشـت        مکاتبـات د   ةفاطى دربـار  . ظهر عفت و فاطى آمدند    
 پنج و نیم بعـد از ظهـر   ساعت .دولت رفتم  هیأتعصر کارها را تمام کردم و به جلسه         

 . رسـیدیم  سـاعت هفـت و نـیم       .  بـه مـشهد پـرواز کـردیم        .رفـتم ] مهرآباد[به فرودگاه   
معمـوالً در  . مـردم اسـتقبال گرمـى نمودنـد    .  انجـام شـد    مراسم و مصاحبه در فرودگـاه     

 . استقبال مردمى نداشتیم،هدسفرهاى مش
 ى رفتند و من در جوار نخا آنها به باغ مصطفى. اعضاى خانواده هم همراه بودند

                                                
 راضى کامالً انتخابات جریان از کشور اجرایى مسئول عنوان به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 را سالهم این هم مردم و کنند برگزار را سالمى انتخابات که بود این بر شانتالش انتخابات مسئوالن. هستم
 آمدند مردم باالخره چون. است جاهمین کند،مى اثر کم خیلى شانتاژها یا تبلیغات که مواردى از. فهمند مى

. کردند چکار دانند مى رفتند، که آنهایى خود و داده رأى صندوق، پاى رفته آدم میلیون هفده. دادند رأى و
 اطالع شبکه یک من. کردند انتخاب را نظرشان وردم فرد چگونه دانند مى. نبودند یا بودند آزاد دانند مى

 مى رسیدگى طبعاً که هست معدودى موارد واقعاً. کرد مى کار غیرعلنى که داشتم کشور سراسر در رسانى
 هم و فرماندارها هم و استاندارها آقایان هم دانیممى اینکه با. دیدیم مى سالم را جریان عمدتاً اما کنیم،

 رأى شاید و دارند عالیقى هستند، نظرصاحب خودشان دارند، نظراتى اکثرشان لحا هر به بخشدارها،
. کردند مراعات اجرا حد در را امانت تمام به نزدیک اکثریت ولى باشد، طرف یک در مشخصاً خودشان

 پیش موازین طبق کشور و مملکت کارهاى همه امیدوارم. کنیممى تشکر ما و شد خوب بحمداهللا عمل در
 به را نظراتشان توانند مى کنند، مى فکر که آنهایى. برند مى سود همه برود، پیش جورىاین اگر و برود
 فهمیدند، چه هر اما نگویند، چیزى کنند، سکوت است ممکن مردم. کنندمى اشتباه کنند، دیکته مردم

 کنند؛مى عمل خودشان تشخیص آن با که دارند هایىتشخیص یک. کنندمى عمل خودشان فهم به باالخره
 خوشحال مردم آگاهى از باید ما. بکنند عمل تبلیغاتى جو یک تأثیر تحت هم تعدادى یک است ممکن البته

 همین اگر ما. برود تباهى به امور گذاردنمى و کند مى اداره را خودش هوشیار و آگاه ملت یک. باشیم
 باشیم، کرده سیاسى باشیم، کرده آگاه ار مانمردم که باشیم کرده پیدا انقالب دوران در هم را توفیق
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید » .است بزرگى کار این باشیم، کرده خودشان سرنوشت به مندعالقه

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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 ٢٢عكس شماره 

 ٢١عكس شماره 

استقبال رسمی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

سخنرانی در کنگره جهانی حضرت امام رضا )ع( 
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 مـداحان   .همانان صـرف کـردیم    یشام را با علما و روحانیت شهر و م         .حرم ساکن شدم  
 .مولودخوانى نمودند

 سـاعت  .زیـارت حـرم شـریف رفـتم       سـپس بـه     .  مطالعـه کـردم    یازده شب تا ساعت   
 .  اخبار را گرفتم و خوابیدمدوازده شب،

  
 1992 مى  14            1412 ذیقعده 11 | 1371 اردیبهشت 24شنبه  پنج

  
نمـاز و صـبحانه و مطالعـه و    ساعت هشت و نـیم،   تا  .  بیدار شدم  ساعت پنج و نیم صبح    

تولیـت  [، طبـسى ]عبـاس واعـظ  [ى  آقـا . رفتم)ع( به کنگره امام رضا  . بود استماع اخبار 
 . خیرمقــدم گفــت و گــزارش کارهــاى  آســتان قــدس را داد ]آســتان قــدس رضــوي

 و مـأمون  )ع( سیاست امام رضا،)ع(عهدى امام رضا  والیت ةسخنرانى افتتاحیه را دربار   
 1.انجام دادم )ع(و پیروزى امام رضا

                                                
 آنجایى در حضور از دنیا، امکانات از دنیا، هاىتریبون از باید ما« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 نشان ، مانچهره دادن نشان گوییم، مى را مانمنطق که جایى در حضور از شود، مى پخش هاحرف که
 مأمون علیه ،)ع(رضا امام سایه در هاعلوي که بود ىیشگردها اینها. کنیم استفاده مردم به خالص اسالم دادن

 دنبالش همه. باشد درس هم ما براى تواند مى که است ، موارديهاشگرد این . شدند موفق و بردند کار به
 انتخاب اما نبود، پاریس شیفته که ایشان روند، مى پاریس به عراق از ،)ره(امام اینکه. هست البته و باشیم

 رضا امام عهدى والیت همین به شبیه چیزى قضیه، بعد یک در انقالب، براى تریبون یک براى پاریس
 . داریم سیاستمدارى و تیزبینى و ریزبینى نهایت به نیاز اسالم، حضور براى که هستیم شرایطى در ما. است

 وزیر نخست و جمهور رییس چند با بسته درهاى پشت در طوالنى جلسه در بودم اینجا که سفرى این در من
 را اینها که دهآم اطراف از اینها روى فشارى چه دیدیم مى بود مطرح آنجا جدى بسیار لیمسا . داشتم

 هم به و شدن آشوب و همان هاایرانی آمدن که بودند کرده فرو اینها مغز به اسالمى جمهورى از ترساندند
 نکنند فکر و بشود پاك اینها دل که داشت الزم جورىآن مالقات یک این . همان کشورتان ثبات خوردن

 مى که بکند فکر آدم و بریزد هم به را آنها نظام خواهد مى و شود مى وارد آنجا اسالمى جمهورى که
 یک یا مبلغى یک فرستادن از کند فکر. بکند اداره را آنجا و بشود آنجا وارد مسجدى گوشه از فعالً تواند
 که کنند اطمینان چنانآن باید آنها. شود نمى چیزى چنین. بکند حل را مسائل آنجا سخنرانى نوار

 جورىهمین هم اطمینان این. بگذارند ما اختیار در را رادیوشان. ارندبگذ ما اختیار در را شانتلویزیون
. دارد الزم مناسب برخوردهاى دارد کتاب ، دارد حساب ، دارد بستان بده است؛ اى مجموعه یک. شود نمى

 و خودبی هاىحرف. باشد اختیارشان در تریبون که باشیم داشته سیاستمدار و ورزیده خیلى مبلغین باید ما
 دیگرى خاصیت هیچ و ترساند مى فقط که نشود گفته اىعجوالنه هاىحرف. نشود زده ،نظرانهنگت
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ـ   . رفتیم  سپس براى بازدید کتابخانه در دست احداث       ؛ى توضـیح داد   شیرمهنـدس م 
 ، مخـازن ،ى مناسـب هـا    سـالن  بـا بـراى یـک میلیـون جلـد کتـاب           . خیلى جالب اسـت   

منتظـر  .  سـاخته مـی شـود   تـأتر بـا سـبک معمـارى خـوب       مـسجد و آمفـى   ،خانه قرائت
 .اند که تا آخر سال افتتاح شود تخصیص ارز تأسیسات گرمایش

بیـرون  . دنـد  از روى ماکت توضیحات طرح کلى اصالح ساختار حرم شـریف را دا     
 پیاده از مقابـل مـردم عبـور کـردم و     . جمعیت انبوهى منتظر خروج من بودند  ،کتابخانه

 .شان پاسخ دادم به احساسات
کار عظیمى است و تـا دو سـه مـاه دیگـر         . با اتومبیل از زیرگذر فلکه بازدید کردیم      

ر  در سـرعت کـا     ، براى تأمین ارز و مصالح     دولتهاى   کمک. بردارى خواهد شد    بهره
ار بـه گرمـى ابـراز        مـردم و زو    ،در مـسیر  . به اقامتگاه مراجعت کردیم   .  است مؤثر بوده 

 پذیرش طـالب ترکمنـى مـذاکره        ةطبسى دربار ] واعظ[با آقاى    .کردند  احساسات مى 
 صـحبت   تـأمین آب مـشهد  ة دربـار ،میـرزاده ] حمیـد [نیرو و     با استاندار و وزیر    .کردیم

 .  شد
 .مـشهد رفتـیم  ] طالب و انقالب[ى افتتاح مرکز تلفن عصر برا. مظهر استراحت داشت 

مــدیران . زمــان افتتـاح شــد هم ،چهـار مرکــز در مـشهد و تهــران بـا صــد هــزار شـماره    
از طریق تلفن بـا سـایر مراکـز در حـال افتتـاح         . مخابرات خیلى طوالنى گزارش دادند    

ـ   سـرعت    1. مـن هـم صـحبت کوتـاهى کـردم          .تماس برقرار شد   ست و عمـل وزارت پ
                                                                                                              

اسالم که ریختند اسالم این سر به پیرایه قدراین که را مظلوم اسالم و شدن امروز دنیاى وارد. ندارد 
هاشمی «ب  کتا←رجوع کنید » .است دشوارى بسیار کار کردن، معرفى را اینها است، گم واقعى

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
 شود مى تلفن و تلگراف و پست وزارت در که هایىتالش از«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 سرکار تلفن با کسى هر چون فهمند، مى را تلفن اهمیت ما مردم. متشکریم کشور ارتباطات تسهیل براى
 مقدار چه که کنند مى درك را خودشان زندگى مشکل ندارند، تلفن به سریع دسترسى که آنهایى و رددا

 و مخابرات امروز. بکنند ایجاد را ارتباطات این بتوانند اینکه تا شود مى تلف شانپول و نیرو و شانوقت
 مثل که کشورى دیگر که دهکر تسهیل را کارها قدرآن الکترونیک، علم و کرده پیشرفت دنیا در ارتباطات

 کسهیچ دوم برنامه آخر تا که هست آرزوهایم جزو من. کند مى ضرر نباشد، برخوردار اینها از و باشد ما
 پیشرفته، کشورهاى که چیزى. بکنیم استفاده ارتباطات این سرشار منافع از ما و نبیند خسارت تلفن کمبود از

 شاءاهللان. هستند جلو ما از است، بدتر ما از شانوضع که هالیخی و کنند مى استفاده دارند که هاستسال
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 مــردم مــشهد اجتمــاع و ابــراز احــساسات  ،در مــسیر. راف و تلفــن خــوب اســتتلگــ
 .پرشورى داشتند

.  آقـاى طبـسى خیرمقـدم گفـت        1.م صحن سخنرانى کـرد    سپس در اجتماع مردم در    
در شـوراى ادارى اسـتان بـه    خراسـان،    شـب در اسـتاندارى       .اجتماع بسیار عظیمى بود   

 شـام و مراجعـت و   ؛بت کـردم م و مـن هـم صـح   گزارش استاندار و مدیران گوش داد   
 . استراحت با خستگى

 
 1992 مى  15              1412 ذیقعده 12 | 1371 اردیبهشت 25جمعه 

  
 و استماع اخبار و قرائـت گـزارش و   )ع(زیارت امام رضابعد از . حرم خلوت شده بود   

د ظرفیـت تولیـ  . رفتـیم  براى بازدید و افتتاح کارخانه سرم سازى ثـامن  ،  صبحانهصرف  
 میلیـون دالر و  5/14 بـا هزینـه  .  خیلى مـدرن اسـت  ؛بیست میلیون سرم در سال را دارد      

 ها به  با این کارخانه و سایر کارخانه. است میلیون تومان به ثمر رسیده 900
 

                                                                                                              
این. برسیم مطلوب نقطه این به ما وزارتخانه، این کار نیروهاى و هاتکنسین مهندسان، مدیران، همت با 
 به مالیات هم و کند مى جمع فراوانى و خوبى به را نقدینگى هم که است خودکفایى حرکت یک کار

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».نیست عمومى بودجه دوش بر سنگینى و زدپردا مى دولت
   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی

 مطهر قبر کنار و مقدس تریبون این از خواستممى که اىنقطه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 با برخورد در و ناچاریم ما داریم، آینده در که ارتباطى این در بکنم، عرض توصیه عنوان به هشتم امام

 مساله مضرترین شرایط، این در. باشیم داشته صدر سعه باید اسالمى گوناگون هاى فرقه و مذهبى مسائل
 سنى و شیعه بحث مسلمانان باشد بنا اگر ناکرده خداى. است مذهبى اختالفات و سنى و شیعه نزاع ما براى

 به ارتباطات این باشد، حاکم کینه و عداوت و بغض و بگیرند قرار هم روى در رو که برسانند جایی به را
 جاى به و کندمى درست تفرقه بکند، درست وحدت اینکه جاى به. شود مى مضر باشد، مفید اینکه جاى
 باید ما. کندمى رپذیآسیب و کندمى ضعیف کند، نیرومند جهانى استکبار و جهانى کفر مقابل در را ما اینکه

 بپذیریم، عطوفت با را سنى خواهران و برادران . باشیم داشته صدر سعه و تحمل مان،اسالمی مرضی شیوه به
 باشد، سنى و شیعه نزاع باشد بنا اگر شماست، گوش کنار در افغانستان. بپذیرند را ما عطوفت با هم آنها

رجوع کنید » .کنند عمل ایران مثل که است این جاها سایر هب پیشنهادمان ما . گیردنمى آرام وقتهیچ اینجا
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←
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 ٢٤عكس شماره 

 ٢٣عكس شماره 

استقبال مردم خونگرم استان خراسان

زیارت مضجع شریف حضرت امام رضا )ع(
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 1.ایم و صادرات هم خواهیم داشت خودکفایى رسیده
 فرستنده تلویزیـون پرقـدرت   .ه کالت پرواز کردیمکوپتر به ارتفاع قل از آنجا با هلى  
آقـاي  . [شـد  کیلو واتى براى دو کانال و دکـل بـسیار بلنـد افتتـاح           25با چهار فرستنده    

 2.کـردم و من صحبت داد  توضیحات ]سازمان صدا و سیما[عاملمدیر،  ]محمد هاشمی 
رق و راه  اضاى بـ   تق . جمع شده بودند   -خور –یان مجاور   یدر کنار آن جمعى از روستا     

 . مپذیرفت اعتبارات مناطق محروممحل از نمودند که 
 . پرواز کردیمرضوي  قدس   از مزارع آستان،»کنه بیس«روستاى نمونه طرف به 

                                                
 این اندازى راه و تأسیس براى که تالشى از«:  آقاي هاشمی در جمع کارکنان داروسازي ثامن گفت- 1

 کنیم پیدا توفیق که امیدواریم و متشکریماست،  مردم شده ىیرودا نیازهاى کننده تأمین مهم کارخانه
 و نباشیم وابسته، مردم درمان و بهداشت در که باشیم جهت داشته هر از مستقل کامالً را داروسازى صنعت
 هم ما همسایه کشورهاى از بسیارى امروز که بخصوص . بکنیم تأمین موقع به را مردم انسانى نیاز این بتوانیم
 کار این زمینه بحمداهللا ایران در که بکنیم تأمین را آنها بهداشتى و داروى نیازهاى که دارند ما به چشم
 هر از تر آسان دارو تهیه در مردم و است تر ارزان دنیا کشورهاى همه از دارو امروز ما کشور در اینکه. هست

 داروسازى صنایع که است زحماتى به طمربو آن از بخشى ،بکنند تأمین را نیازهایشان ندنتوا مى دیگر يجا
 درمان و بهداشت اهمیت خاطر به دولت که است جهت این به  آنعظیم بخش البته ؛شوند مى متحمل ما

 کشورمان در ما که روزى تا و کند مى پیدا ادامه سیاست این . دهد مى بخش این به زیادى  سوبسید،مردم
 دست دارو سوبسید از توانیم نمى ،باشیم نداشته روستاها قاعما تا اقشار همه براى همگانى و جدى بیمه

 مردم سالمت اهمیت باز اما ،شود مى قاچاق کشور از خارجبه  ما داروهاى از مقدارى االن چه گر ؛برداریم
 طراحان، از ،درمان و بهداشت وزارت ، صنایع وزارت از صمیمانه من . چربد مى اقتصادى و تجارى منافع بر

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».کنم مى تشکر همه ، ازکارگران و مدیران ، مجریان ، مهندسان
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی

 و سـرگرمى  و هـا  اندیـشه  و اخبار نشر وسیله ،رادیو و تلویزیون«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 2
 افکارهایى سنجش در. است بیشتر هم تأثیرش ،باشد بهتر  آن کیفیت مقدار ره و است مردمبراي   سازندگى

 ابـزار  همـه  از ،هـا  رسـانه  ایـن  تـأثیر  کـه  اسـت  روشن برایمان ،دارد جمهورى ریاست نهاد خود و داریم که
. تاسـ  بیـشتر  ،داریم دیگر که  چه هر از  و نمازجمعه هاىتریبون از ،مساجد از ،ها روزنامه از ،دیگر تبلیغاتى

 همـه . شـوند  مـى  فـق وم ،کننـد  قانع را مردم بخواهند و کنند ریزى برنامه رادیو و تلویزیون اىمسأله هر روى
ـ  ، کمـى  و کیفـى  لحـاظ  از را رسانه این کنند مى تالش که کسانى برسـانند  خـوبى  وضـع  بـه  محتـوا  و ردب، 
 ارزشـى  بـا  کـار  کـار،  این که داریم قبول همه ما هم و رهبرى هم و مردم هم .است تقدیر قابل شان زحمت

 برخـورد  شیوه منتها ،کند توجه مرزى برون مسایل به که است این ،داریم سیما و صدا از که انتظارى. است
 تبلیغات که بگیرند نظر تحت زمان شرایط منطقه، شرایط به آشنا ها، سیاست به آشنا و آگاه افراد باید قطعاً را
 ».باشد نداشته منفى آثار ما
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 ٢٦عكس شماره 

 ٢٥عكس شماره 

بازدید از طرح های عمرانی استان خراسان

افتتاح مرکز تلفن
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 ٢٨عكس شماره 

 ٢٧عكس شماره 

افتتاح طرح های عمرانی استان خراسان
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نمـاز و ناهـار و    بعـد از    . هـم آمـده بودنـد     ] نـوري [طبسى و آقـاى نـاطق       ] واعظ[آقاى  
زدن سـرما ... بـافى و    توسعه گـاودارى و فـرش      ة توضیحات مدیرعامل دربار   ،استراحت

 . شدهلوها و زردآلوها استماع
  بـه سـوى جنـوب تربـت حیدریـه       ،ى سد جعفـرى مـشهد     یبراى افتتاح کارهاى اجرا   

بعـد از  . هاى زیادى از منطقه و مسئوالن شهر جمع شـده بودنـد     ىیروستا.  کردیم پرواز
سـد خـاکى    .  کـردم   من صحبت  ،اینده شهر و گله از نرفتن به تربت       توضیح مسئول، نم  

 چهـار هـزار هکتـار   آبیـاري   میلیـون متـر مکعـب آب و بـراى           72کوچکى براى مهار    
خیلـى  . یان در دو نقطه صحبت کوتـاهى کـردم  یدر آنجا براى مسئوالن و روستا     . است

انفجارى کار آغاز شدانجام با . رشور و صمیمى بودندپ . 
نقطـه اتـصال بـا راه    . پـرواز کـردیم    تهـران -ایستگاه فریمان راه آهن مشهدطرف  به  

 مشهد در آینده براى افتتاح پروژه سـاخت راه آهـن سـرخس ـ مـشهد       -ن سرخسآه
 کـه در نتیجـه اروپـا و چـین بـا          آهن ترکمنستان متصل کننـد     که قرار است ما را به راه      

 .نه امضا کردیمشوند که در اجالس سران آسیاى میا آهن متصل مى راه
گـزارش  بعـد از   .یس جمهور ترکمنـستان هـم آمـده بـود     یچاریف معاون ر   آتا آقاي

.  کـردم  مـن صـحبت  ، پیمانکـار طـرح   وقائم مقـام سـپاه پاسـداران   ترابري، وزیر راه و  
در .  شـد انجـام  ،یان کـه جمـع شـده بودنـد    یمراسـم بـا انفجـار و صـحبت بـراى روسـتا      

 شـاهد بنـدهاى کوچـک فـراوان خـاکى      ، پـرواز  در تمام مسیرهاى ،مراجعت به مشهد  
 . مکرد ات جهاد و مردم را مالحظه مى ابتکار،مربوط بههاى سطحى براى مهار آب

 تقاضـاهاى  .  خیلى با حال و پرشور بودند       1 .سخنرانى کردم  عصر براى طالب مشهد   
                                                

 حجت اتمام که داده ما به استثنایى بسیار فرصتیک خداوند «: ر بخشی از این سخنرانی آمده است د- 1
 ،بکنیم بیشترى تالش خدا راه در بتوانیم که ماست براى نعمتى که همچنان فرصت این .هست ما بر هم

 کردن پیاده و هىال احکام اجراى لیاقت مقدار چه و کنیم مى عمل چگونه ببیند که هست هم امتحانى میدان
 تا کردیم ضایع را فرصت این ها مدت براى ،بکنیم استفاده بد فرصت این از اگر . داریم ما را خدا دین

 یک براى شرایط همه. شوند میدان این وارد دوباره  وکنند را فراموش تجربه این بعدى هاىنسل دوباره
 پیشتاز مردم .است روحانیت به مربوط زیادش مقدار تا انقالب این الحق. ماست اختیار در فقوم آزمایش
 .شد شروع ایشان رهبرى به انقالب "اصال. شد امام پیروز رهبرى به انقالب. بودند روحانیت همراه ،انقالب

 دوران در هم ،صحنه در مردم حضور از ما و بود صحنه در ملت همیشه گرچه ،دوران این طول در هم بعد
 بود روحانیت این اما ،ببریم پیش را کارهایمان توانستیم همیشه ،پیروزى زا بعد دوران در هم انقالب آخر
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قدس براى پرداخت مطالبات آنهـا از        شب با مدیران آستان   . رفاهى و تحصیلى داشتند   
عفت و همراهـانش بـراى   . اند  حدود چهار میلیارد تومان زمین داده  ؛ولت مذاکره شد  د

 .  حرم براى شستن خلوت شده بود. به اقامتگاه من آمدند)ع(شام و زیارت امام رضا
 

 1992 مى  16               1412 ذیقعده 13 | 1371 اردیبهشت 26شنبه   
  

در  .کت به فرودگاه و پرواز بـه سـوى طـبس   نماز و زیارت وداع و حر   . دیر بیدار شدم  
ریـیس دفتـر امـور      [،  بـشارتى ] جلیـل [بین راه توضیحات و تصمیمات زیادى با آقایان         

 ةدربـار  میـرزاده ] حمید[ و نماینده طبس و فردوس و   ]مناطق محروم ریاست جمهوري   
 عمران جنوب خراسان داشتیم

. هـا جمـع شـده بودنــد    در خیابـان شـهر   همـه مــردم  ؛ انگـار اسـتقبال عظیمـى کردنـد   
 امکانات و نیازهاى شهرسـتان  ةفرماندار و امام جمعه و شهردار توضیحات کافى دربار        

 1. پس از خیرمقدم امام جمعه صحبت کردم،در اجتماع بسیار عظیم مردم .دادند
                                                                                                              

بگیریم مردم از را روحانیت اگر. است طورى این هم امروز و کرد مى میدان وارد را مردمو  بود جلو که، 
 را انقالب نای باید ،رساندیم حاال تا را انقالب که طور همان ا م.ماند خواهند باقى نیروها کم صحنه خیلى در

 به بتواند را اسالم اهداف بتواند ،دور خیلى هاى افق ،دور بسیار هاى آینده براى تاریخ در که کنیم پایدارش
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».کنیم تاریخ خلق در »اسالمى تمدن« و بگیرد عهده

   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
 از ،کویرى مناطق کوش سخت مردم و کویرى مناطق اب من انس«: شی از این سخنرانی آمده است در بخ- 1

 است چیزى آن درست ،بینم مى اینجا مردم شما از که رفتارهایى و عواطف و ها چهره. است کودکى دوران
 مناطق ینگونها خاصیت این و بینم مى ،است افتاده دور و کویر منطقه این مثل که خودم وطن مناطق در که

. ماست انقالب و ما ملت تاریخ براى آمیزى افتخار شهر طبس. آورد مى بار طور این را هاانسان که است
 که استقامتى و صبر خاطر به زلزله اوالً. دارید جهانى شهرتى ،افتاده اتفاق اواخر این در که حادثه دو با شما

 این به و زیبایى این به شهر امروز که کردند مردم خود ،طبس بازسازى در که پشتکارى خاطر به و کردید
 و آمد طبس کمک به خداوند که دوم حادثه و اند نشاط با و فعال چنین این مردم و شده ساخته استحکام

 طبس هاى ن بیابا در آمریکا ناجوانمردانه تهاجم شکست حادثه .داد قرار دنیا روز حوادث پیشانى در را طبس
 مکر ،کرد نابود مکه کنار در را ابرهه که گونه همان خداوند. آمدیم ها منظره دیدن راىب هم ما موقع آن که

 براى را طبس اما کرد خدا که بود کارى این البته . کشاند شکست به طبس کنار در را آمریکا توطئه و
 کتاب ←رجوع کنید  ».کرد ثبت جهانى اسناد مراکز در و جهانى تاریخ در همیشه براى شاید و ها مدت

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
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 ٣٠عكس شماره 

 ٢٩عكس شماره 

جلسه شورای اداری استان خراسان

سخنرانی در جمع مردم مشهد



137

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٣٢عكس شماره 

 ٣١عكس شماره 

سخنرانی در جمع مردم در سفر به استان خراسان
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 ،زاده حسین بن کاظم    رفتیم مقبره امام   ،ندگیرى بود   کوپترها مشغول سوخت   چون هلی 
اى بـه خـط امـام      نامـه . گفتند سندى وجـود دارد    .  را زیارت کردیم   )ع(برادر امام رضا  

 که به رؤساى منطقه نوشته شده و از آنهـا خواسـته کـه حـسین را کـه مفقـود                 )ع(رضا
 . جستجو کننداست، شده 

مـن  .  استدس بازسازى شدهق کمک آستانبا زلزله گذشته مقبره را منهدم کرده و        
پـرواز   ده طـبس   به محـل معـادن ذغـال سـنگ پـرو           .هم ده میلیون تومان کمک کردم     
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   1393نشر معارف انقالب، دفتر » ،1371
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 کارنامه و خاطرات             
 140  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 تـا  ،1 در جمع مردم  استقبال و سخنرانى   بعد از . کردیمن پرواز   یقاطرف شهر   به   .نمودم
 . کـردم  ن بازدیـد  ی از کارخانه سیمان دو هزار تنى در حـال سـاخت قـا             ،غروب آفتاب 

 بـر سـرعت   .دادنـد وزیـر صـنایع توضـیحات     ،  ]آقاي محمدرضا نعمت زاده   [مدیران و   
و مـذاکره بـا مـسئوالن و     شـام صـرف    مراجعت بـه فرمانـدارى و        پس از .  نمودم تأکید

 .یدمخواب با خستگى مفرط، هاى زیاد به منطقه تعهد کمک
   

 1992 مى  17         1412 ذیقعده 14 | 1371 اردیبهشت 27یکشنبه 
 
کوپترهـا بـه     با هلـی . صبحانه صرف شد.ا نوشتم خاطرات دو روز ر   صبح،  بعد از نماز     

 .کـسید منیـزیم در راه نهبنـدان و کنـار بخـش سربیـشه پـرواز کـردیم         سوى کارخانـه اُ   
 مـردم بخـش     .معادن غنى براى ساخت آجر نسوز در آنجاسـت        . مدیران توضیح دادند  

بـه  . شان را مطرح کردنـد و قـول کمـک گرفتنـد      نیازهاي.سربیشه و درمیان هم آمدند    
 .پرواز کردیم سوى معدن حاجات

 اى دور افتاده و   در منطقه،شرق نهبنداننزدیک مرز افغانستان و س، در منطقه طب
                                                                                                              

آب تزریق هاست دشت در وسیع درختکارى ،است ستایش قابل باز که دیگر مسأله .کنید مى تر رآبپ 
 و ادامه که کنید  عوض وبگذارید تأثیر منطقه آب و هوا وضع  براید توانسته زیادى مقدار آمار طبق که

 کتاب ←رجوع کنید  .»بکند حل را خراسان نوبج اساسى مشکل تواند مى ،ها بخش بقیه به کار این توسعه
   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
 که استانى و ملى عمومى، هاى بودجه بر عالوه ،امسال براى ما«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 در 1371 سال براى تومان میلیون ده و یکصد ئنات، قابراى ،گرفته تعلق و یافته تحقق نسبت به جا همه به

 سایر و روستاها بهسازى راه، بهداشت، آموزش، هاى بخش در شما زدایى محرومیت سهم که گرفتیم نظر
 نظام ویژه توجه مورد خراسان جنوب باز ،زدایى محرومیت در .گرفت خواهد تعلق نیاز مورد يهابخش

 اوضاع خاطر به خراسان جنوب. شماست خود مخصوص که ىشرایط خاطر به. است اسالمى جمهورى
 کشورهاى با رابطه در جغرافیایى لحاظ از که بستىبن خاطر به و داشته همسایگان با که شرایطى و طبیعى

 تحمیل منطقه این بر افغانستان وضع که مشکالتى خاطر به و داشته وجود شوروى سابق نظام در جوار هم
 اینکه ضمن ؛است برخوردار مضاعف محرومیت از ،طاغوت دوران هاى توجهىبى خاطر به بیشتر و کرده
 ،دادیم اولویت منطقه این معادن به زدایى محرومیت حرکت این در ما. است توجهى قابل استعدادهاى داراي
 ».دهد مى قرار تأثیر تحت را ارتباطاتو  هاراه هم  وکند مى اشتغال ایجاد معادن استخراج دانیم مى چون

   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید 
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 ٣٤عكس شماره 

 ٣٣عكس شماره 

بازدید از طرح های آستان قدس رضوی
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 ٣٥عكس شماره 

بازدید از طرح های عمرانی استان خراسان

در جمع پرشور مردم نهبندان
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 مهندسـین توضـیحات    است،نسوز از معدن تأسیس شده   که براى فرآورى پنبه    کویرى
مـواد اولیـه بـراى صـنعت        .  جالـب اسـت    ؛زدیـد کـردیم    از معـدن و کارخانـه با       .دادند

ــست ــتآزب ــد   .  اس ــده بودن ــع ش ــان جم ــراف و کارکن ــتاهاى اط ــروم روس ــردم مح  .م
 .مشان کرد  تشویق؛آموزان سرودى به افتخار ما اجرا کردند دانش

 پـدر  1.شـان سـخنرانى کـردم       در اجتمـاع   . اسـتقبال گرمـى کردنـد      .به نهبندان رفتـیم   
ود جـالبى   سـر ،آموزان دختر  دانش.، خواند برایم سروده بود  را که  شهیدى شعر جالبى  

 .م وعده کمک داد؛اند  خیلى محروم؛شتى زدیمگدر شهر هم . اجرا کردند
مـردم اسـتقبال    .  بعـد از ظهـر رسـیدیم       ساعت دو ونیم   .به سوى بیرجند پرواز کردیم    

 از   مملـو  ،هـاى مـسیر طـوالنى       خیابـان  . بودنـد  شـده هـا معطـل      سـاعت . عظیمى نمودند 
 در فرمانـدارى ناهـار خـوردیم و اسـتراحت       .جمعیت با احساسات گـرم و شـدید بـود         

 .کردیم
یس دادگـسترى نیازهـاى شـهر    ی فرماندار و ر  .م در جلسه مسئوالن شهر شرکت کرد     

. مدر اجتمـاع مـردم شـرکت کـرد    . نـد ر تقاضـاى اسـتان شـدن بیرجنـد را دا        ؛را گفتند 
 . نیازهـاى شـهر را گفـت       ، خیرمقـدم  د از  بعـ  امـام جمعـه    .جمعیت انبوهى آمده بودنـد    

 مـن هـم صـحبت    . فرزندان شاهد سرود جالبى اجـرا کردنـد  .تمجید زیاد از من داشت   
 2.طوالنى نمودم

                                                
     1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  -1
 شکل به را شما امروز اما م،بود آشنا پیش از بیرجند مردم با نم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

 خراسان جنوب منطقه به روز دو این در ما که سفرى . شد پیدا جدیدى آشنایى و مشناخت دوباره دیگرى
 از ماناطالعات همچنین و خودمان روحیه رفتن باال باعث و ربارپ سفرهاى از یکى مجموع در، داشتیم
 به انقالبى طالب از نتقاما عنوان به را قم طالب از جمعى و من 42 سال در . بود منطقه این و کشور شرایط
 قرار خطر در ما شد که خرداد پانزده. بودیم سربازخانه ماه دو. بردند سربازى به و گرفتند سرباز عنوان

 از بعد روز دو . کردم فرار سربازى از من و بودند شده ظنین ما به. بود شده پخش امام اطالعیه. گرفتیم
 را بیرجند مردم موقع آن و بودم اینجا روز ده. آمدم بیرجند ماش شهر به رفتن منبر براى من خرداد پانزده
 هم بیرجند. بود التهاب و شور در کشور. بودند کرده بازداشت را امام بود، انقالب اوج . شناختم خوب

 توانستنمى کسى اینجا مردم، دفاع و مردم حضور خاطر به که بود چنان آن و بود التهاب و شور یکپارچه
 خوبى بسیار خاطرات من. شد مى مجالس و هاحسینیه و منابر در جدى انقالبى هاىبحث. کند تعرض ما به
 که کنم صحبت شما با آشنا چهره با و برگردم بیرجند به دیگر روز یک بودم مایل و داشتم زمان آن از
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تهـران  ] مهرآبـاد [در فرودگـاه  . غروب با بدرقه رسمى به سوى تهران پـرواز کـردیم   
هـاى دیـروز و      در گـزارش  . ریـد با   باران مـى   . به خانه آمدم   1.مصاحبه تلویزیونى نمودم  

ف به حکومت و سـپس  وب اطلّم] ایاز[گشت  ازآذربایجان و ب    سقوط حکومت  ،امروز
2.ف مهم استوا بطلّسقوط مجدد م  

                                                                                                              
کتاب ←جوع کنید ر ».هستیم شما میان در امروز و بینیممى یافته تحقق باالخره را آرزو این الحمداهللا 

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  انی، سخنرانیهاشمی رفسنج«
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
آقاي  . رسیدتقالل اسبه 1991 هشتم سپتامبر خی در تار، با فروپاشی اتحاد شوروي،جانی آذربايجمهور - 2

 در یدر پی وقوع کشتار خوجال.  شدجانی آذرباجمهور سی ری،ياف، در انتخابات تک نامزد ایاز مطلب
کفایتی متهم  به بیاو را  شاف اتفاق افتاد، مخالفان  مطلبيجمهور استیجنگ با ارمنستان، که در زمان ر

 رهبر گ،یب یلچیاف، انتخاب ابوالفضل ا لب مطي استعفاجهینت.  استعفا داد1992 در ششم مارس ي و.کردند
 را یاف، فاجعه خوجال مطلب.  بودجمهور یسیجبهه خلق آذربایجان با گرایشات ناسیونالیستی به عنوان ر

 بیگ، از هاي تندروانه ایلچی سیاست. به قدرت قلمداد کرددنی رسيتوطئه جبهه خلق آذربایجان برا

 ٣٩عكس شماره 

بازدید از یک معدن در منطقه مرزی طبس
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 1992 مى  18            1412 ذیقعده 15 | 1371 اردیبهشت 28دوشنبه 
  

را انجـام  مقـدارى از کارهـاى عقـب مانـده          .  دفترم رسیدم  ساعت هشت و نیم صبح به     
سـازمان خواربـار و کـشاورزي سـازمان     [= مدیرکل فـائو  ،  ]آقاي ادوارد سائوما  [. دادم

 تقاضـا کـرد کـه    ،وئ فاة پس از بحث دربار    . جلسه خصوصى خواست   .آمد] ملل متحد 
لبنـانى اسـت و معتقـد اسـت     . براى آزادى دو گروگان آلمـانى در لبنـان کمـک کـنم      

 .ها است تا حدى ناشى از گروگانکه  باعث سقوط دولت شد ،قتصادىمشکالت ا
 . مالقـات خـوبى بـود   .حـدود بیـست نفـر بودنـد    . فـائو آمدنـد  سـازمان   عضو  نرایوز

هـاى مـن و انتخابـات و سـرعت       از سیاسـت  ومدیرکل و بعـضى از آنهـا حـرف زدنـد     
 بـه تقاضـاى   . من هم صـحبت مختـصرى نمـودم   .ى و اصالحات تعریف کردند   سازباز

 .تیمآنها عکس دسته جمعى گرف
 ،]نماینده ولی فقیـه و سرپرسـت حجـاج ایرانـی          [،  شهرى  رى] محمد محمدي [آقاى  

 گزارش اقدامات اصالحى در برگـزارى   .همراه همکارانش در بعثه و ستاد حج آمدند       
سن انجام کار از من نظر خواستندحج را دادند و براى ح. 

دولتى و رقـابتى و   اقالم تولیدى با ارزهاى ة دربار؛عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت 
 کارهـاى مانـده را   دوازده شـب شب در دفتـرم مانـدم و تـا سـاعت       . شناور مذاکره بود  

 . انجام دادم
 
 1992 مى  19            1412 ذیقعده 16  | 1371 اردیبهشت 29شنبه  سه

  
اى   خامنـه اهللا یـت بـا آ  . کارهاى عقب مانده را تمام کردم     نُه  بعد از نماز صبح تا ساعت       

 . تلفنى مذاکره کردیم،زگوینر ه و نخجوان و بوسنى،باغ ل قرهی سفر و مساةدربار
جملـه سـیل مازنـدران را    منها   گزارش سیل. آمد]وزیر کشور [،   نورى ]عبداهللا [آقاى

 وزیر [، معین] مصطفی[آقاى دکتر . هاى جدید صحبت کردیم استاندارىة دربار ؛داد
                                                                                                              

ري اسالمی ایران، باعث شد وي زیاد در قدرت دوام نیاورد و جمله تخریب روابط آذربایجان با جمهو
 .ف به جاي او نشستوا حیدر علی
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 ٣٨عكس شماره 

 ٣٧عكس شماره 

مالقات با وزیران عضو سازمان فائو

مالقات با اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگردفتح خرمشهر
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برخورد احتمالى مجلـسیان  مورد گزارش کار داد و در .  آمد]زش عالی فرهنگ و آمو  
 . ش دادما  دلداري؛با او اظهار نگرانى کرد

وزیـر  [، کیـا  سـعیدى ] محمـد [ و ]رییس بانک مرکزي [،  عادلى] محمدحسین[آقایان  
اى خارجى که در بنـادر   هاى اجاره   کشتىاز   راجع به گرفتن ارز      . آمدند ]راه و ترابري  

هزینـه خـدمات   بـراي   . قرار شد ریـال بگیرنـد      ؛ صحبت شد  ،کنند  خل صید مى  براى دا 
 .دادند ارز

 عـدم  ،باغ  گزارش وضع قره  . آمد ]معاون وزیر امورخارجه  [،  واعظى] محمود[ آقاى  
 تجاوزات اخیر ارامنه را بـه    ، قرار شد  .را داد مدیریت در آذربایجان و تجاوزات ارامنه       

 از ، نخجـوان ]منطقـه خودمختـار   [یسیر، ]اوف یآقاي حیدر عل [.نحوى محکوم کنیم  
 . استما براى دفع شر ارامنه استمداد کرده 

طـالب  از  شب حـدود چهـل نفـر      .انقالب فرهنگى جلسه داشت   عالی  عصر شوراى   
 ،ى هـستند یهـاى قـضا    کـه عمـدتاً در مـسئولیت       ]حوزه علمیه قـم    [سابق مدرسه حقانى  

دیر وقـت بـه    .قى و سیاسى مذاکره کردیم اخال ،ل فرهنگى ی مسا ةدربار. همانم بودند یم
 . عفت هم از مشهد آمده بود.خانه آمدم

 
 1992 مى  20         1412 ذیقعده 17 | 1371 اردیبهشت 30چهارشنبه 

 
 بـراى گـزارش بازسـازى و شـکایت از اسـتاندار خوزسـتان و         ،میـرزاده ] حمیـد [آقاى  
ي مراسم سـالگرد  راي ستاد برگز اعضا.آمد روداى ارز بیشتر براى الیروبى اروند تقاض

 1.برایشان صحبت کردم. آزادي خرمشهر آمدند
                                                

داشتن  و زنده نگهمقدس هاى خوب دوران دفاع یاد خاطره «: در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
اى است براى  و میهنى دارد و وسیلههاى مختلف اسالمىحماسه خرمشهر از کارهاى با ارزشى است و جنبه

هایى که نیروهاى ما در آن دوران سخت داشتن کل مسایل دفاع و همچنین یاد جهاد و فداکاريزنده نگه
. اینها را نگه داریم و براى نسل جدیدمان حفظ کنیم. ها ما باید زیاد داشته باشیماز این مناسبت. دفاع داشتند

خیلى خیر . کردندقدردانى کنیم از کسانى که آن روز، فداکارى مى. ار بدهیمهایمان را در جریان قرجوان
فتح . تواند در این مراسم باشد و شاید از مؤثرترین مسائل فرهنگى و براى سازندگى باشدو برکت مى

 روى آن. ها در دفاع از خرمشهر خیلى جدى بودندعملیات عظیمى بود و عراقى. خرمشهر مهم بود
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یـربط در موافقـت   ذهـاى    همـاهنگى ارگـان  .شوراى عالى امنیت ملى جلـسه داشـت   
 .ظهـر فـاطى آمـد   .  شـد مـصوب   تهـران هـاى توسـط شـهردارى    اصولى و ایجاد سـیتى   

 .را دادطقه ها و کمبودهاى درمانى من گزارش سفر به چالوس و نیاز دیالیزي
 ة دربـار . بـنگالدش و هنـد را داد  ، گزارش سفر به انـدونزى  . عصر دکتر والیتى آمد   

 هیـأت در جلـسه  . صـحبت شـد    سفر احتمالى من به اندونزى و توسـعه روابـط بـا هنـد             
ه تـوافقى   بـ ؛انـد   ناراضـى ن  رایـ هاى ارزى مورد بحث بود کـه اغلـب وز            سهمیه ،دولت

 .مشب به خانه آمد. رسیدیم
 

 1992 مى  21        1412 ذیقعده 18  | 1371 اردیبهشت 31شنبه  پنج  
 
، موسـوى تبریـزى  ] سـید ابوالفـضل  [آقـاى  . هاى انقالب سراسر کشور آمدند   دادستان 
شـان    صـحبت کوتـاهى کـرد و مـن صـحبت مفـصل و تـشویق        ،]دادستان کل کـشور   [

مـد و از اظهـارات    دادستان انقـالب آ ،یسىیر] سید ابراهیم [بعد از جلسه آقاى     1 .کردم
 .کرد من تشکر و اظهار تسلیم کامل براى اجراى سیاست دولت

  گزارش سفر به سوریه و .پورمحمدى آمدند] مصطفی[فالحیان و ] علی  [آقایان
                                                                                                              

گرفتیم، ممکن هر جاى دیگرى را مى. نها و نشان پیروزى ما بودنشان شکست آ. بندى کرده بودندشرط
گفتند، ولى خرمشهر براى آنها واقعاً دستاورد تجاوزشان بود بگویند اینجا تاکتیکى بوده، همان طور که مى

براى ما هم بهترین سند پیروزى بود؛ یعنى اگر بنا بود . بود و براى حفظ آن هم حاضر بودند هر بهایى بدهند
داشتیم، صرف در هر جاى دیگر کردن معلوم بود که کار فرعى است و کار اصلى همین بود و درت مىق

دفتر » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .مصاف واقعى در خرمشهر بود
   1393نشر معارف انقالب، 

 وظایفى محدوده در که داریم قضایى دستگاه زا زیادى انتظار ما«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 مى دیده خالفى اگر. کنند کمک اجرایى هاىدستگاه اصالح براى است، شده گذاشته شانعهده به که

 اجرایى، قوه مسئوول عنوان به من خورد، مى چشم به نادرستى اگر شود،مى دیده فسادى اگر شود،
 حق و است جامعه حق این . عادى مردم از بیشتر دارم یرىگ سخت توقع و ندارم شما از گذشت توقع"اصال
 و همکارى روحیه آن کنار در. باشیم داشته را تقاضا این شما از که هست هم ما حق و هست هم شما خود
 باید مسئولند، آنها چون شود،نمى برایشان جویىبهانه که بکنند اطمینان احساس است، الزم هم آنها اینکه

دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←وع کنید رج ».بکنند کار
1393  
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 ٤١عكس شماره 

 ٤٠عكس شماره 

بازدید از طرح های صنعتی و کشاورزی استان تهران
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سعودى در مورد آینـده  عربستان دولى و ترکى از ال   على،خدام] عبدالحلیم[مذاکره با   
  .ندشکایت کرد  از عدم همکارى با اطالعات در خارج کشور.نددعراق را دا

 آمـد و گـزارش پیـشرفت        ]وزیر امور اقتصادي و دارایـی     [،  نوربخش] محسن[آقاى  
.  اسـت  تاکنون حدود چهار میلیارد دالر انجـام شـده       ؛در استفاده از ارز فاینانس را داد      
 از خـارج کـشور      یـان  ایران  براى کمـک بـه مراجعـت       .سقف اعتبار هفت میلیارد است    

 . و اجازه معامله بیشتر با آمریکا گرفتاستمداد کرد
هـاى     از سیاسـت   .ایمانى آمدنـد  ] اسداهللا[رى شیرازى و آقاى     یحا] الدین  محی[آقاى  

 کـسى را    فـارس دولت و از نتایج انتخابات اظهار رضایت کردنـد و بـراى اسـتاندارى               
دنــد و نمووف و نهـى از منکـر   پیـشنهاد تأســیس سـازمان امـر بـه معــر    . معرفـى کردنـد  

 .هاى فارس که امسال زیادتر است  آمادگى بیشتر براى خرید گندمهمچنین
 اطـالع دادنـد کـه دیـشب     مرکـزي،  و اسـتاندار  ]وزیر کـشور [، نورى] عبداهللا[آقاى  

اند و شهردارى و بعضى جاهاى دیگـر را آتـش    نظمى کرده جمعى شرور در اراك بى    
 گفـتم  ]ریـیس قـوه قـضاییه   [، یـزدى ]محمد[ به آقاى ؛اند  هاند و جمعى دستگیر شد      زده

 .رسیدگی شودکه سریعاً 
کـه  هاى صنعتى و دامدارى اطراف تهران رفـتم    بازدید شهركهکوپتر ب عصر با هلی  

 از شـهرك  .هاى مزاحم داخل تهران در دست احـداث اسـت          صنایع و گاودارى   براي
 از -نجاه کیلـومترى شـرق تهـران    پ-آباد در جاده گرمسار صنعتى سیصد هکتارى على  

 . است  تعدادى از واحدها مشغول ساختمان؛فضا بازدید کردیم
هفتصد هکتـار اسـت   مساحت آن . شهر در جنوب شرقى ورامین رفتیم     سپس به چرم  

 مـدیران و صـاحبان صـنایع صـحبت       .سـاخته مـی شـود     براى صنایع چـرم و صـابون        و  
محــیط سـازمان حفاظــت   و  تهــرانارى شـهرد .انــد هآب را از راه دورى آورد. ردنـد ک

نـدى   از فـشار شـهردارى و کُ    ،و صاحبان صـنایع     اصرار بر سرعت بیشتر دارند     ،زیست
 تمام منطقه مسیر آبـاد و  . براى تسهیالت بیشتر استمداد کردند    .پیشرفت کار گله دارند   

زمین را بـا آب و بـرق و راه   . است کویرى و موات    ، منطقه شهرك  .زیر زراعت است  
 بــه صــورت اقــساط واگــذار ، بــه قیمــت مناســبت،ىیفالت و ســایر امــور زیربنــاســآو 

 .کنند مى
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سـد خـاکى    .آباد پـرواز کـردیم   کنار حسن در  از آنجا به شهرك گاودارى فشافویه       
 هـزار و هشتـصد هکتـار    .کنـد   میلیون متر آب رودخانه کن را مهار مـى   15اند که     بسته

آقـاي  [ و  سـازندگى گـزارش داد    از جهاد  مدیرمـسئول    .مین است که باید آماده شود     ز
 ، وام:هــا را مطــرح کــرد خواســته» وســتانددام «عامل شــرکت مــدیر، ]احمــد حــسین

جمع زیـادى از گـاوداران   .  مهلت مناسب براى ساخت و انتقال،واگذارى ملکى زمین  
 1. براى آنها صحبت کردم؛آمده بودند

ر کنـار کهریـزك را   خواستیم شهرك صنعتى صنایع سـنگین د   مى،در راه بازگشت 
 .  به خانه آمدم.سعدآباد پرواز کردیمطرف ببینیم که پیدا نشد و چون دیر بود به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 نظر در مهمى ملى طرح یک را طرح این که است این بر بنا«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 تأمین مساله هم و تهران شهر ساختار اصالح مساله هم اشتغال، مسایل هم تولید، مسایل طرح چون. بگیریم
 فراهم را مردم غذاى و کشندب زحمت خواهندمى که مردمى و کشور مهم تولیدى بخش یک نیازهاى
 هایىکمک و کندنمى ضرر کشور و دولت ، بکنیم طرح این به کمکى اگر ما که دارد فراوانى ادله بکنند،

 لىیمسا ترتیب است، کار محور که هادج وزارت ما، بازدید این از بعد شاءاهللان. کرد خواهیم باشد الزم که
 تانشرکت به دارید، خاصى نظر اگر هم، شما نظرات و داد خواهد شرکت مدیره تاهی با گفتم من که

 فشارهاى تهران، شهر  مسایل خاطربه که هست شما ذهن در اگر نگرانى این. بکنیم تأمین که کنید منتقل
 طرف از جدى طوربه هم همکارى که است این هم آن شرط. بود نخواهد این شود،مى وارد بیموردى

 پیدا برایش مشکل ببیند، خساراتى انتقال این در ببیند، ضرر گاودارى هیچ خواهیمنمى ما و باشد شماها
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».شود انجام خوبىبه  و سرعت با کار خواهیممى بشود

  1393معارف انقالب، دفتر نشر » ،1371هاي سال  سخنرانی
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 1992 مى  22                       1412 ذیقعده 19  | 1371 خرداد 1جمعه 
  
شـب  . هـا جمـع بودنـد       ظهـر بچـه   . به استراحت و مطالعـه گذشـت      وقت  . ر خانه بودم  د

رسـد حـضور و    به نظـر مـى  . هاى مترو را داد     واگن ةگزارش تحقیق دربار  . محسن آمد 
خواهـد بـراى ثبـت نـام      گفـت مـى  . دهـد  ها را کاهش مى   ها قیمت   شرایط خوب چینى  

در استرالیا و یا انتقـال بـه ایـران        مهدى براى ادامه تحصیل     . دوره دکترا به بلژیک برود    
 . با هر دو فرض موافقت دارم؛مشورت کرد

 ،گروه تهیه سـریال روایـت فـتح   اعضاي االسالم اطالع داد که یکى از       شیخ] حسین[
استقاع لبنان شهید شدههنگام تهیه برنامه در ب  . 

   
 1992ى   م23                        1412 ذیقعده 20  | 1371 خرداد 2شنبه 

  
سـتاد برگـزارى مراسـم    نُـه صـبح اعـضاي     سـاعت  .در دفترم بـودم ساعت هشت و نیم     

 ؛هـاى مــن تـشکر کردنــد   گـزارش وضــع را دادنـد و از کمــک  . سـالگرد امـام آمدنــد  
 .ین و معـاونش از روابـط عمـومى مجلـس آمدنـد          سـعیدالذاکر  آقـاي    1.صحبت کردم 

                                                
 باشیم مواظب باید ما و بودند انسانى کماالت از اىمجموعه امام«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
 غنى را حوزه اگر بودند، جامعه در مؤثرى شخصیت امام اگر. نکنیم بعدى یک را امام خودمان هاىسیلقه با

 و اداره خوب را دفاع دوره اگر کردند، پیروز را انقالب راگ کردند، گذارىپایه را انقالب اگر کردند،
 بعدى یک شرایطى، هر در البته. است امام وجودى ابعاد مجموعه محصول این کردند، تثبیت را انقالب
 اینها و ستیزىظلم و کفرستیزى مسایل وقت یک. است زمان شرایط به بستگى چون کند،مى جلوه معموال

 مشکالت حل بار یک است، اشجلوه جاى مستضعفان، و محرومان به توجه ربا یک دارد، جلوه جاى
 در هم همیشه و شخصى خصوصیات و زهد و عبادت و علم مراحل بار یک است، اشجلوه جاى کشور
 و هاآرمان همه حفظ با ایشان. کردندمى انتخاب را مناسب راه مناسب، زمان در ایشان خودشان، زمان

 هاواقعیت به بودند، هم گراواقع. بکنند معامله اصول روى نبودند حاضر وقت هیچ که داد نشان اصول،
 بسیار مواضع از بعضى با پاریس تریبون از کردن استفاده و پاریس به ایشان مسافرت. کردندمى توجه همیشه

. بکند تصور بخواهد بعدى یک را ایشان انسان اگر آید،نمى در جور گاهى ایشان، ناپذیرانعطاف و متصلب
 که نبودند غرب محیط شیفته شانزندگى از اىدوره هیچ در. آمدنمى شانخوش غرب از وقت هیچ ایشان
 خداوند بدهند، انجام را کار این دیدند، الزم کهوقتی ولى بدهند، قرار تریبون و منبر را آنجا بخواهند حاال

 باز شانبراى را هاراه این خودش دشمن ندهد، نشان تمایل ایشان که آورد پیش طبیعى صورتبه هم
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 کارنامه و خاطرات             
 156  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .و مشورت کردندبرنامه مراسم افتتاح مجلس چهارم را توضیح دادند 
] اکبـر  علـی [ آقایـان  .آمـد سفیر جدیدمان در تایلند براى خـداحافظى و کـسب نظـر       

 آینـده کـار مجلـس نظـر خواسـتند و           ة دربـار  ؛بـاهنر آمدنـد   ] محمدرضا[نورى و     ناطق
 . شوند آماده مى  براى اداره مجلس؛شان را توضیح دادند اقدامات

باغ و نزاع ارمنستان و آذربایجـان     قره منطقه ةعصر در شوراى عالى امنیت ملى دربار      
 قرار شد اعزام ناظر به نخجـوان و      .و نخجوان و افغانستان و حوادث اراك مذاکره بود        

 به آذربایجان کمک کنیم و از ارمنـستان بخـواهیم کـه بـه وضـع                 .ارمنستان را بپذیریم  
 . شب به خانه آمدم. قبل از اجالس تهران برگردد

  
 1992 مى  24                   1412قعده ذی  21 | 1371 خرداد 3یکشنبه   
  

گزارش نتیجـه بررسـى و مقایـسه        .  آمد ]تهران[عامل مترو  مدیر ،ابراهیمى] اصغر[آقاى  
. دانـد   امتیاز را از چین مى.ها را داد یی کره و اروپا، چین ،صنایع واگن متروى شوروى   

 .اد کردبراى تصویب خرید و دادن نیازهاى ارزى و ریالى استمد
جمهـور و ریـیس سـازمان حفاظـت از       معـاون ریـیس   [،  منـافى ] هـادي [ آقاى دکتـر    

گفتم با تأسـیس کارخانـه سـاخت کاغـذ اسـکناس در مازنـدران               .  آمد ]محیط زیست 
 ،]جمهـور در امـور اصـناف    مـشاور ریـیس  [،  تـوکلى ] ابوالفضل[ آقاى   .مخالفت نکنند 

 .  تذکراتى داشت وبراى امور اصناف و کسبه آمد
 از وضـع تولیـد   یگزارشـ . وزیر نیرو و مدیران برق آمدند، ]آقاي بیژن نامدار زنگنه  [

 پیشنهاد واگـذارى توزیـع بـرق بـه بخـش خـصوصى را            .هاى انتقال برق دادند     و شبکه 
 علـت تـصادف دو      ة دربـار  ،]وزیر راه و ترابري   [،  سعیدى کیا ] محمد[از آقاى   . داشتند

 . قطار در راه اهواز توضیح خواستم
بـراي شـرکت   [، حبیبى به برزیل  ] حسن[ سفر آقاى    .دولت جلسه داشت   هیأتصر  ع

  ،گفته شدهخاطر اینکه  به. قرارگرفتتأکید مورد  ،]در اجالس محیط زیست زمین
                                                                                                              

هاي  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .کردند چه پاریس در ماه چند دیدیم و کرد
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371سال 
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 ٤٣عكس شماره 

 ٤٢عكس شماره 

مالقات با مدیران صنعت برق کشور

مالقات با کارکنان سازمان اسناد ملی ایران
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 کارنامه و خاطرات             
 158  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 تردیـد در سـفر پیـدا    ،انـد  وزیران اختـصاص داده  سخنرانى رسمى را به رؤسا و نخست     
 نیـاز پـولى خریـد گنـدم کـشاورزان تـأمین شـد و پرداخـت               جلسه،در این   . کرده بود 

 . کمتر تصویب کردیمهشت درصدها را با   دستگاه1371بودجه سال 
ل یبـاغ، مـسا   ل قـره ی مسا، بنیاد شهید، وزارت ارشاد ة دربار .همان رهبرى بودم  یشب م 

اسـتان  ایـشان از آثـار سـفر مـن بـه          . ارزى و ریالى بودجه و استانداران مذاکره کردیم       
کاران، فشار زیادي بـر وزارت ارشـاد     محافظه.ندخراسان خیلى اظهار خوشحالى نمود   

 براى سفر به بلژیـک و   و محسن آمد . دیر وقت به خانه رسیدم    . کنند  و صدا و سیما می    
 .خداحافظى کرد ثبت نام در دوره دکترا

    
 1992مى   25                   1412   ذیقعده 22 | 1371 خرداد 4دوشنبه 

  
عباسـى گـزارش اقـدامات را داد و         ] محمـد [آقاى  .  اسناد ملى آمدند    سازمان کارکنان

 .  دیدم، بخشى از اسناد مهم را که آورده بودند 1.شان کردم من تشویق
سـازند و    براى مدارس قم که مـى      .شرعى و مرتضى نبوى آمدند    ] محمدعلی[آقایان  

                                                
 است دهآین هاىنسل براى تاریخ ارزش با هاىمیراث از اسناد،«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

 این که وقتى طبعاً. باشد هاآموزش و هاآموزىعبرت و هاواقعیت دادن نشان براى هایىآینه تواندمى که
 هاىدریافت توانندمى کمى قتو با هم محققان بگیرد، قرار اختیار در شده کالسه و منظم صورتبه اسناد
 در تحقیق دنبال انقالب، از پیش هاىفرصت در تىوقیک من. بکنند منتقل جامعه به را ترىبینانهواقع و بهتر

 باید وقت مقدار چه. هست مشکل محقق براى مقدار چه که فهمممى و بودم اخیر قرون تاریخى مسایل
 رفت و آمد روزها تهران، هاىکتابخانه در نامه، یک جواب یا نامه یک کردن پیدا براى گاهى. کنیم صرف

 که افرادى پیش باشد، پخش خودمان کشور سراسر در دنیا، سراسر در است ممکن سندها این. کردیممى
 نگاه مالى موجودى یک صورتبه سندها این به اینکه یا ندندانمى را سندها ارزش خودشان هم شاید

 که هست هم ممکن. بکند پیدا خریدار است ممکن روزى بشود، عتیقه چه هر اینها کنندمى فکر کنند،مى
 اصالً و رودمى بین از شود،مى گم اشبقیه افتد،مى اتفاق مورد یک در ،هزار هر از ولى د،بیافت اتفاق این

 بخل سندها این مورد در که بشود داده آموزش مردم به باید مقدار یک وضع، این با. کنندنمى پیدا را اینها
. دارد تحقیقى و تعلیماتى و فرهنگى ارزش باشد، داشته اىعتیقه یا مالى ارزش آنکه از بیش اینها. نکنند
 جامع و غنى هابایگانى و آرشیوها این تا بدهند تحویل باید را اینها. است ملى افتخارات جزو آنها از خیلى
دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  ».بشود

1393  
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 از نتیجـه   ؛ به امور مجلس نظر خواسـتند      براى روزنامه رسالت کمک خواستند و راجع      
 .ندا خیلى راضیمجلس انتخابات 

 براى جامعـه زینـب کمـک        . آمد )]س(دبیرکل جامعه زینب  [،  بهروزى] مریم[خانم  
] سـید محمـد  [ آقـاى  .خواست و بـراى سیاسـت نماینـدگان در مجلـس نظـر خواسـت          

 از اینکـه در   از عدم انتخاب ناراحت اسـت و     . آمد ]سرپرست موسسه کیهان  [،  اصغرى
 پـشیمان  ،نبـوده مبـارز  روحانیـت  جامعه روحانیون مبارز بوده و با   مجمع  گروه نامزدان   

روحانیـت نـام او را گذاشـته بودنـد و پـس از           جامعـه   داند ابتدا      خصوصاً که مى   ؛است
ارات در تیـ از کمـى اخ .   حذف کردنـد ،روحانیون گنجانده شدمجمع اینکه در لیست  

 . از من خواست که عالج کـنم     ؛ى ناراحت است  ی کیهان هوا  نشریهکیهان و مخصوصاً    
] مهـدي [ کـه بـه آقـاى    توصـیه داشـت   .ضمناً خواهان شغلى در رابطه با خود من است  

 .کمک کنم... کروبى و
 از عدم انتخـاب ناراضـى اسـت و        . نماینده سابق زابل آمد    ،شهرکى] غالمعلی[آقاى  

ــتمداد دارد  ــغل اس ــراى ش ــدان  .ب ــه زاه ــام جمع ــکایت دارد از ام ــاى .ش ــحاق[ آق ] اس
 .پیـشنهاد دارد چند وزیـر  از .  مشورت کرد  مسئولیتدر مورد انتخاب    . جهانگیرى آمد 

 ،سـیدزاده ] سـید جلیـل  [آقـاى  .ها بکـنم تنـدرو  که کارى براى کمک به توصیه داشت 
از عـدم توفیـق در انتخابـات سـخت ناراحـت       .  آمـد  ]کرمانشاه[= نماینده سابق باختران  

 1. مشورت کردمسئولیتنتخاب  اةاست و دربار
 کارهـا  نُه شب  ساعتتا .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت   . ظهر عفت در دفترم بود    

 بـراى سـفر بـه آلمـان     .توسـلى آمـد  ] محمدرضـا [آقـاى  .  به خانه آمدم  و را انجام دادم  
 ؛ها اسـتمداد کـرد  تنـدرو جهت شرکت در سمینار حج نظر خواست و براى کمک به            

 کـه تحـت فـشار    ]وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی  [، خاتمى] حمدسید م[جمله آقاى   من
 2. است

                                                
 بـه سـمت اسـتاندار    ،ندار اصفهان و آقـاي سـید جلیـل سـیدزاده     استا سمت به   ، آقاي اسحاق جهانگیري   - 1

 .هرمزگان منصوب شدند
 اسـتعفاي خـود را   1371 آقاي سید محمد خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی در روز سـوم خـرداد       - 2

بعد از یک ماه و افزایش فشارها، آقاي هاشمی با استعفاي ایشان موافقت نمـود و   . جمهور کرد   تقدیم رییس 
 آقاي علی الریجانی از فرماندهان سپاه پاسداران را به جاي ایشان به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   
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 کارنامه و خاطرات             
 160  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 نخجـوان و مـسایل      ،بـاغ   قـره منطقـه   گـرى در      پیگیرى میانجی  ةبا دکتر والیتى دربار   
 .  تلفنى صحبت کردم،لبنان

 
 1992 مى  26                     1412 ذیقعده |23 1371 خرداد 5شنبه  سه

  
 و دو نفر از مدیران سازمان انـرژى      ] سازمان انرژي اتمی   رییس[،   امراللهى ]رضا [آقاى

 .را دادند و بودجه بیشتر خواستندها   گزارش پیشرفت.اتمى آمدند
بیـشتر از صـنایع گـاز     .  سفیر جدیدمان در ایتالیـا آمـد       ،زاده  هدایت] سیدمجید[آقاى  

ه  ولـى چـون بـا وزیـر نفـت بـ          ، به نظر رسید خیلى از شغل جدید راضى نیـست          .گفت
 . است به ناچار سفیر شده،توافق نرسیده

هاى هیأتى کـه بناسـت بـه      برنامه و سیاست.شوراى عالى محیط زیست جلسه داشت    
هـا   سوز کـردن اتومبیـل    گاز ةدربار.  مشخص شد  ،کنگره محیط زیست به برزیل بروند     

 .تأکید شد
زسـازى  داد و وسعت کارهاى عمرانى و با    را   گزارش امور    .عصر استاندار ایالم آمد   

  مهمــی حــرف.  آمــد ســازندگیجهــادوزارت پــور از  آقــاى امــان. گفــت و نیازهــا را
 ، آقـاى سـید محمـدباقر حکـیم    . آمـده بـود   به قول خودش براى اظهار ارادت     . نداشت

 عـراق و امـضاى      یاوضـاع داخلـ   . آمـد ] رییس مجلس اعالي انقالب اسـالمی عـراق       [
تـا   .در کنفرانس وین مشورت کـرد     شرکت   ةدربار. گفترا  تفاهم نامه با سران اکراد      

 .  کار کردم و به خانه آمدمنُه شبساعت 
   

 1992 مى  27              1412 ذیقعده 24 |1371   خرداد 6چهارشنبه 
 

آقایـان  [ مـسئوالن بازسـازى و   صـبح  دهسـاعت  . بـه دفتـرم رسـیدم   ساعت هشت ونـیم    
  . و نیرو آمدند و شهرسازي مسکننرایوز، ]الدین کازرونی و بیژن نامدار زنگنه سراج

                                                                                                              
 متن کامل استعفاي آقاي خاتمی به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب بـه چـاپ           . منصوب کرد

 . رسیده است
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 ٤٥عكس شماره 

 ٤٤س شماره عك

 سخنرانی در مراسم افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی
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 کارنامه و خاطرات             
 162  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 آب و فاضالب و زمـین مـورد نیـاز توسـعه شـهرهاى مخروبـه جنـگ مـذاکره                   ةدربار
 . چند میلیارد تومان تعهد کردم، براى سرعت عمل.کردیم

 گـزارش سـفر بـه منطقـه         . آمـد  ]فرمانده کل سـپاه پاسـداران     [،  ىیآقاى محسن رضا  
آقـاى   .خـداحافظى کـرد    براى سفر به مکه مکرمه.ازسازى را داد هاى ب  جنوب و طرح  
 گزارش اقـداماتش  . آمد]معاون نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل     [،  صادق خرازى 
ــورك  ــوردداد و را در نیوی ــاى     در م ــا و نیروه ــذب آنه ــا و ج ــان آنج ــه ایرانی  توجی

 توضـیح  ]موبایل[=  سیم گذارى و طرح توسعه تلفن بى      همتخصص به ایران براى سرمای    
 .داد

ــاى  ــاءاهللا[آق ــاجرانى] عط ــیس [، مه ــانی ری ــوقی و پارلم ــاون حق ــور مع ــد]جمه  . آم
آقایـان  [مـدیران فـوالد مبارکـه و      . نمـود   سخنرانى فردا در مجلـس     ةى دربار یها  توصیه

  فلـزات و امـور اقتـصادي و         معـادن و   نرایـ وز،  ]حسین محلـوجی و محـسن نـوربخش       
 بحـث  ،گردان ن نیازهاى ریالى مرحله راه اندازى و تنخواه تأمیدر مورد . ى آمدند یدارا

 .همانم بودندی م،]الهوتی، فرزند فائزه[ ظهر عفت و حسن.گیرى شد و تصمیم
 سیاســت پــولى و آمــوزش ةدربــار.  دولــت شــرکت کــردمهیــأت جلــسه عــصر در

 در دفتـرم کـار   ونـیم شـب   نُـه تـا سـاعت    .گیـرى شـد   کارکنان و مدیران دولت تصمیم  
 .  به خانه آمدمکردم و

   
 1992 مى  28                   1412 ذیقعده 25 |  1371 خرداد 7شنبه  پنج

 
 بـراى شـرکت در   سـاعت هـشت صـبح    . از خانـه حرکـت کـردیم       ساعت هفت و ربع   

اداي  ،قـرآن تـالوت     ملـی،   سـرود  بعـد از  . مراسم افتتاح دوره چهارم به مجلس رفتـیم       
  مفـصل سـخنرانى  ،ى و گـزارش وزیـر کـشور       پیـام رهبـر   قرائـت    ،سوگند نماینـدگان  

 1.کردم
                                                

 خوبىبه کشور و انقالب مهم لهمسا این انتخابات، الحمدهللا«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
 و مجلس. گیریممى نشاط و بینیممى را مردم منتخب عزیز نمایندگان نشست اولین امروز ما و شد برگزار

 پشتیبان و همراه مردم و مردم کنار در مسئولین و باشند جامعه انسجام و وحدت مؤید باید نمایندگان
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 . آمـد ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی    [، نـوربخش ] محـسن [آقاى. به دفترم برگشتم  
 موافقـت  ؛مـان از آمریکـا مـشورت کـرد     هـا بـراى گـرفتن امـوال       براى استفاده از البى   

ور شاورت در امـ پیـشنهاد مـ  .  الـویرى آمـد   ]مرتضی [ آقاى .کارها را انجام دادم    .کردم
 .  قبول کردم؛خانه شوراى عالى مناطق آزاد را دادمناطق آزاد و دبیر

 خانـه بـه دیـدن والـده     مـسیر بنا بود در  .عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت       
 .م نرفت؛در منزل اخوى محمد بروم که گفتند در خانه نیستند

   
 1992 مى  29                      1412 ذیقعده 26|  1371  خرداد 8جمعه 

 
 وحیــد]اهللا سـیف [عـصر دکتــر  .بـه اســتراحت و مطالعـه گذشــت  وقــت . در خانـه بـودم  

احمـر بـه    هـاى هـالل    گـزارش کمـک  . آمـد ]سـازمان هـالل احمـر     دستجردي، رییس [
 .زدگان را داد و کمک خواست  آوارگان عراقى و سیل، لبنان، آذربایجان،افغانستان

 بـه صـورتى    است؛دکترا ثبت نام کردهره دوبراى روکسل در دانشگاه ب. محسن آمد 
ظهـر   .را در تهـران انجـام بدهـد   خود که ساالنه دوبار براى چند هفته برود و تحقیقات  

 .فائزه از سفر زنجان گفت. بودنداینجا ها  بچهو فاطى و فائزه 
  

 1992 مى  30                       1412 ذیقعده 27|  1371 خرداد 9شنبه  
 

شـان   حـال . رفـتم  منزل اخوى محمد ، بهاند اى دیدار والده که از نوق آمده   بر ،در مسیر 
 اصرارمان بـر اقامـت در تهـران را نپذیرفتنـد؛     .اند  ولى خیلى فرسوده شده ،خوب است 

دهنـد   بقاء در روستا و سرگرمی با کارِ خانه و مراقبت از گوسفندهایشان را ترجیح می         
 در . به دفترم رفتم. اند دلخوش] اي گیاهیبا داروه[هاي روستا  و به مداواي مریض

                                                                                                              
از و شوند مندبهره خود مقدس اتحاد و معنوى و مادى تبرکا از و کنند عمل خود وظیفهبه مسئولین 

 سهم به من. شودنمى پذیرفته انقالب صحنه ترك براى اىبهانه و عذر هیچ امروز که نروند کنار صحنه
 تشکر شانآگاهانه حضور و انتخابات در شانباصالبت حضور خاطر به مردم از مخلصانه و صمیمانه خودم،

 ».اندگرفته راى مردم از آنها چون بهتر، بلکه دارند را حال همین هم مردم مایندگانن که مطمئنم و کنممى
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید 
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 ٤٧عكس شماره 

 ٤٦عكس شماره 

مالقات با اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی

مالقات با وزیر امور خارجه مالزی
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جمهور  یسی ر ،دىمجد] اهللا  صبغت[ حامل   يها خبر اصابت موشک به هواپیما       گزارش
 حـدس   اسـت؛ موقت افغانستان در فرودگاه کابـل هنگـام نشـستن جلـب توجـه کـرده       

 . باشـد ]المی افغانـستان  رهبـر حـزب اسـ     [،  حکمتیـار ] گلبـدین [زنند از سوى گروه       مى
 هـم در صـدر   هـا  العمل خـوب غربـی      هرزگوین و عکس    و توسعه درگیرى در بوسنى   

 .خبرهاست
 لیـست   و آمـد ]جمهـوري    ریاسـت   محـروم    دفترمنـاطق   رییس[،   بشارتى ]جلیل [آقاى

] ســید محمدرضــا  [دکتــر  .آورد بــراى امــضا بــراى نقــاط محــروم را    هــا  کمــک
 شـوراى  ي اعـضا .وراى عالى انقالب فرهنگى آمـد      براى دستور ش   ]گلپایگانی[هاشمى

والیتـى  ] اکبـر  علـی [فاضـل و دکتـر    ] ایـرج [دکتـر   .  نظام پزشکى آمدنـد     سازمان عالى
 . پزشکان از وضع راضى و امیدوارند1.  من هم صحبت کردم.صحبت کردند

چند استاندار جدید مـشورت  انتصاب  وزیر کشور آمد و براى     ، نورى ]عبداهللا [آقاى
زبـان و   [حبیبى براى امـور جـارى و اعـضاى دولـت و فرهنگـستان     ] حسن[تر  دک. کرد

  آمد]ادب فارسی
 طـرح مبـارزه بـا تهـاجم فرهنگـى در     . جلـسه داشـت  ملـی  عصر شوراى عالى امنیت  

 برخورد با عوامل آشوب و شرارت کـه در شـیراز و اراك و            در خصوص . دستور بود 
  2. تلفنى مذاکره کردم،تاندار خراسانبا اس . تأکید شد،امروز در مشهد اتفاق افتاده

                                                
 ما مملکت در وقت هیچ مردم، بهداشت و درمان پزشکى، مسأله«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

 به مردم و بود محروم پزشکان حضور از کشور اعظم قسمت انقالب، از قبل. است نبوده مطلوب حد در
 آنجا که دورانى در کردم،مى زندگى که روستایى در و هستم روستایى خودم من. نداشتند دسترسى پزشک
 که شرایطى آن به. شتیمندا اصالً باشیم، داشته کار و سر وقت یک کردهتحصیل پزشک با اینکه فکر بودیم،

 ما بعد. شد انقالب که کرد مى رشد پزشکى داشت کم کم ،هاشهرستاندر . بودیم قانع بود، روستاها در
 ما که آمارى مجموعه با. بشوند زیاد اینکه جاى به شدند، کم هم اىعده یک و کردیم پیدا اى وقفه یک
 خدمت توانند مى و شده تمام شان درس یا و وانندخ مى درس که کسانی کشور، خارج و داخل در داریم االن

 نصاب حد انسانى، نیروى لحاظ از دور، چندان نه آینده هاىسال در که است این امید . خوب استبکنند،
دفتر نشر معارف » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .باشیم داشتهرا  الزم

    1393انقالب، 
مشهد  کوي طالب در غیرمجاز را مسکونی هاي خانه مشهد، شهرداري ماموران ،1371 خرداد هم در ن- 2

تیراندازي و  به منجر که شدند درگیر آنها با این ماموران، در پی ممانعت ساکنین منازل،. کردند میتخریب 
 دو ساعت، چند عرض شورشیان در. این نقطه آغاز آشوب بود .شد آموز یک دانش زخمی شدن
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 کارنامه و خاطرات             
 166  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 مى  31                1412 ذیقعده 28 |  1371 خرداد 10یکشنبه 
 

 خیلـى  ؛المللـى رفـتم    بـه نمایـشگاه بـین   ،در راه براى بازدید از نمایشگاه صنایع سنگین   
هـاى   از غرفـه . انـد  حدود دو هزار واحد صنعتى شرکت کرده . استوسیع برگزار شده    

سـازى و   گـرى و قالـب    دى در بخش طراحى مهندسـى و طراحـى مونتـاژ و ریختـه             زیا
 بـاز نمایـشگاه عبـور و    بوس روباز از فضاى    با مینى  .سازى و خودرو بازدید کردم      قطعه

 شـاداب و بـا   ؛مـشکل مهمـى ندارنـد   . و به مطالب صنعتگران گوش دادم      مبازدید کرد 
 .یدسه ساعت طول کش. اى انجام شد مصاحبه. اند رونق

 ساعت یک و نـیم  گفتند دیشب شرارت تا     .اوضاع مشهد را پرسیدم   .  به دفترم آمدم  
بعــد از نیمــه شــب ادامــه داشــته و بــا دخالــت ســپاه تمــام شــده و جمعــى را بازداشــت  

 . اند هاى زیادى بار آورده خرابى. اند کرده
ى و  خارجــه مــالزن امــوررایــوز، ]آقایــان عبــداهللا احمــد بــداوي و فرنانــدو ســوالنا[

] سیدحـسین [آقـاى    .محور توسـعه روابـط بـود        بر ها  صحبت. مکزیک جداگانه آمدند  
وزیـر امنیـت    ،  ]آقاي اشمیت بـاور   [با   سفیرمان در آلمان آمد و خواست که         ،موسویان

وانـع توسـعه    رفـع م  اومدعى اسـت مأموریـت  .  مالقات کنم،آید آلمان که به ایران مى 
 ،]وزیـر اطالعـات  [، فالحیـان ] علی[صر آقاى ع .اعظم را داردروابط است و پیام صدر  

 .  دادشرحرا  حوادث مشهدهمچنین . براى تقاضاى همین مالقات آمد
 وقت زیادى صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد بـا آن بـه              ،دولت هیأتجلسه  در  

رهبرى هم امروز بـا احـضار      . ادث مذاکره شد  گونه حو  منظور جلوگیرى از تکرار این    
توزیع و قیمت سیمان مطرح بـود  موضوع  .اند گیرى داده  ور سخت  دست ،وزراى مربوط 
 .که ناتمام ماند

 ل ی مسأله مشهد و برخورد با متخلفین و مساة دربار.همان رهبرى بودمیشب م
                                                                                                              

شهداي میدان اطراف در بانک و دولتی اداره چندین. شدند کردند و مسلح تصرف محل را کالنتري 
 شرکت چندین، تربیتی امور کتابفروشی، اسالمی تبلیغات سازمان، شهرداري ساختمان جمله از مشهد

 به  شبپاسی از وضعیت این. شد کشیده آتش به و غارت اطراف، هاي بانک و همه دولتی مصرف تعاونی
دادگاه انقالب . بگیرند دست به را شهر کنترل نیروهاي امنیتی و انتظامی توانستنداینکه تا  انجامید طول

 .آویختمجازات  دار نها را بهرا به اعدام محکوم کرد و آ از عوامل این آشوب  تنچهار مشهد،

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 166  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 مى  31                1412 ذیقعده 28 |  1371 خرداد 10یکشنبه 
 

 خیلـى  ؛المللـى رفـتم    بـه نمایـشگاه بـین   ،در راه براى بازدید از نمایشگاه صنایع سنگین   
هـاى   از غرفـه . انـد  حدود دو هزار واحد صنعتى شرکت کرده . استوسیع برگزار شده    

سـازى و   گـرى و قالـب    دى در بخش طراحى مهندسـى و طراحـى مونتـاژ و ریختـه             زیا
 بـاز نمایـشگاه عبـور و    بوس روباز از فضاى    با مینى  .سازى و خودرو بازدید کردم      قطعه

 شـاداب و بـا   ؛مـشکل مهمـى ندارنـد   . و به مطالب صنعتگران گوش دادم      مبازدید کرد 
 .یدسه ساعت طول کش. اى انجام شد مصاحبه. اند رونق

 ساعت یک و نـیم  گفتند دیشب شرارت تا     .اوضاع مشهد را پرسیدم   .  به دفترم آمدم  
بعــد از نیمــه شــب ادامــه داشــته و بــا دخالــت ســپاه تمــام شــده و جمعــى را بازداشــت  

 . اند هاى زیادى بار آورده خرابى. اند کرده
ى و  خارجــه مــالزن امــوررایــوز، ]آقایــان عبــداهللا احمــد بــداوي و فرنانــدو ســوالنا[

] سیدحـسین [آقـاى    .محور توسـعه روابـط بـود        بر ها  صحبت. مکزیک جداگانه آمدند  
وزیـر امنیـت    ،  ]آقاي اشمیت بـاور   [با   سفیرمان در آلمان آمد و خواست که         ،موسویان

وانـع توسـعه    رفـع م  اومدعى اسـت مأموریـت  .  مالقات کنم،آید آلمان که به ایران مى 
 ،]وزیـر اطالعـات  [، فالحیـان ] علی[صر آقاى ع .اعظم را داردروابط است و پیام صدر  

 .  دادشرحرا  حوادث مشهدهمچنین . براى تقاضاى همین مالقات آمد
 وقت زیادى صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد بـا آن بـه              ،دولت هیأتجلسه  در  

رهبرى هم امروز بـا احـضار      . ادث مذاکره شد  گونه حو  منظور جلوگیرى از تکرار این    
توزیع و قیمت سیمان مطرح بـود  موضوع  .اند گیرى داده  ور سخت  دست ،وزراى مربوط 
 .که ناتمام ماند

 ل ی مسأله مشهد و برخورد با متخلفین و مساة دربار.همان رهبرى بودمیشب م
                                                                                                              

شهداي میدان اطراف در بانک و دولتی اداره چندین. شدند کردند و مسلح تصرف محل را کالنتري 
 شرکت چندین، تربیتی امور کتابفروشی، اسالمی تبلیغات سازمان، شهرداري ساختمان جمله از مشهد

 به  شبپاسی از وضعیت این. شد کشیده آتش به و غارت اطراف، هاي بانک و همه دولتی مصرف تعاونی
دادگاه انقالب . بگیرند دست به را شهر کنترل نیروهاي امنیتی و انتظامی توانستنداینکه تا  انجامید طول

 .آویختمجازات  دار نها را بهرا به اعدام محکوم کرد و آ از عوامل این آشوب  تنچهار مشهد،
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سـازى و   گـرى و قالـب    دى در بخش طراحى مهندسـى و طراحـى مونتـاژ و ریختـه             زیا
 بـاز نمایـشگاه عبـور و    بوس روباز از فضاى    با مینى  .سازى و خودرو بازدید کردم      قطعه

 شـاداب و بـا   ؛مـشکل مهمـى ندارنـد   . و به مطالب صنعتگران گوش دادم      مبازدید کرد 
 .یدسه ساعت طول کش. اى انجام شد مصاحبه. اند رونق

 ساعت یک و نـیم  گفتند دیشب شرارت تا     .اوضاع مشهد را پرسیدم   .  به دفترم آمدم  
بعــد از نیمــه شــب ادامــه داشــته و بــا دخالــت ســپاه تمــام شــده و جمعــى را بازداشــت  

 . اند هاى زیادى بار آورده خرابى. اند کرده
ى و  خارجــه مــالزن امــوررایــوز، ]آقایــان عبــداهللا احمــد بــداوي و فرنانــدو ســوالنا[

] سیدحـسین [آقـاى    .محور توسـعه روابـط بـود        بر ها  صحبت. مکزیک جداگانه آمدند  
وزیـر امنیـت    ،  ]آقاي اشمیت بـاور   [با   سفیرمان در آلمان آمد و خواست که         ،موسویان

وانـع توسـعه    رفـع م  اومدعى اسـت مأموریـت  .  مالقات کنم،آید آلمان که به ایران مى 
 ،]وزیـر اطالعـات  [، فالحیـان ] علی[صر آقاى ع .اعظم را داردروابط است و پیام صدر  

 .  دادشرحرا  حوادث مشهدهمچنین . براى تقاضاى همین مالقات آمد
 وقت زیادى صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد بـا آن بـه              ،دولت هیأتجلسه  در  

رهبرى هم امروز بـا احـضار      . ادث مذاکره شد  گونه حو  منظور جلوگیرى از تکرار این    
توزیع و قیمت سیمان مطرح بـود  موضوع  .اند گیرى داده  ور سخت  دست ،وزراى مربوط 
 .که ناتمام ماند

 ل ی مسأله مشهد و برخورد با متخلفین و مساة دربار.همان رهبرى بودمیشب م
                                                                                                              

شهداي میدان اطراف در بانک و دولتی اداره چندین. شدند کردند و مسلح تصرف محل را کالنتري 
 شرکت چندین، تربیتی امور کتابفروشی، اسالمی تبلیغات سازمان، شهرداري ساختمان جمله از مشهد

 به  شبپاسی از وضعیت این. شد کشیده آتش به و غارت اطراف، هاي بانک و همه دولتی مصرف تعاونی
دادگاه انقالب . بگیرند دست به را شهر کنترل نیروهاي امنیتی و انتظامی توانستنداینکه تا  انجامید طول

 .آویختمجازات  دار نها را بهرا به اعدام محکوم کرد و آ از عوامل این آشوب  تنچهار مشهد،
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 ٤٩عكس شماره 

 ٤٨عكس شماره 

بازدید از نمایشگاه بین المللی تهران
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 ٥٠عكس شماره 

بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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اى در   نامـه  ،] قـم  حوزه علمیه  [ ایشان خبر داد که جامعه مدرسین      .فرهنگى مذاکره شد  
 . اند سیما نوشته و صداسازمان  و  اسالمیارشادفرهنگ و انتقاد از وزارت 

 
 1992 ژوئن   1             1412 ذیقعده 29 |  1371 خرداد 11دوشنبه   
 

 بـه کـانون پـرورش فکـرى     ، آمـد  ]وزیر آموزش و پرورش   [،  نجفى] محمدعلی[دکتر  
از کتابخانـه مرجـع، تابلوهـاى    . ه توضـیحات داد در بـین را . رفتیمو نوجوانان   کودکان
سـازى    و کـارتون  هـاى تـصویر و فـیلم         جـوایز و کارگـاه     ،هاى برنـده    کتاب ،آموزشى

 در اجتمــاع آنهــا بــه سـرود و گــزارش گــوش دادیــم و مــن صــحبت  .بازدیـد کــردیم 
هـاى سـیار و     به نیازها گوش دادم و وعـده کمـک بـراى کتابخانـه          1.آمیز کردم   تشویق
از مدرسـه شـاهد در همـان       .  مـصاحبه نمـودم    . ساختمان در دست احداث دادم     تکمیل

 . نمودم صحبت کوتاهىآموزان دانشخیابان بازدید کردم و براى 
شـهردار  ، ]آقـاي غالمحـسین کرباسـچی   [ بـا تقاضـاى     . در کنار پارك ساعى بودیم    
مـردم هـم     . پیاده از پارك گذشـتیم     ، بدون اطالع قبلى   .تهران از پارك بازدید کردیم    

 .اند خیلى تمیز و جالب درست کردهپارك را .  و تعجب کرده بودندحضور داشتند
] سـید رضـا  [ آقـاى  .عقد ازدواج یکى از کارکنان مونث نهاد را بستم       . به دفترم رفتم  

                                                
 حسابى گذارى سرمایه ماننوجوانان و کودکان روى اگر ما«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

 از عظیمى بخش. نیست آن از بهتر راهى هیچ و است جامعه آتیه تأمین براى راه بهترین بکنیم، باید که کنیم
 انجام هاخانه در ها خانواده و دهدمى انجام دیگر جاهاى در و مدارس در پرورش و آموزش را کار
 آنها و بکند تقویت را آنها و باشد آنها مکمل تواندمى کودکان فکرى پرورش کانون کار. دهند مى
 کشور سراسر در کودکان از عضو گرفتن خوب بسیار کارهاى از یکى. باشند شما کار مکمل توانند مى

 عنوان به باید را آن ولى است، خوبى رقم عضو هزار نود دارید، زیادى نسبتاً اعضاي االن شما گرچه. است
 به رقم این با را مفید هاىکتاب شما باشد، عضو میلیون یک باالى رقم ینا اگر. کنیم حساب اول هاىگام
 اىخانواده هر. کنند استفاده باید موقعیت این از هاخانواده. است بزرگى بسیار کار این خود برسانید، ها بچه
 با مناسب که ىهایکتاب کانون و بگذارند کانون اختیار در جزیى مبلغ یک بدهد؛ انجام را کار این تواند مى
 هم خانواده. باشد بچه تربیت وسیله کتاب این و بفرستد او براى داند، مى کودك زندگى وضع و سن

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».است شده انتخاب اشبچه براى مناسبى کتاب که باشد مطمئن
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
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 کارنامه و خاطرات             
 170  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 انتظـار حـذف بعـضى از کادرهـاى رادیکـال را             .  مطلب مهمى نداشت   ؛اى آمد   زواره
 بـراى گـرفتن سـهمیه ارزى اسـتمداد          .یر نفت آمـد   وز،  ]آقاي غالمرضا آقازاده   [.دارد

 .هاى خود را در اکتشاف نفت و گاز در دریا توضیح داد کرد و موفقیت
یس سـازمان برنامـه و بودجـه       یـ  براى کـارش بـا ر      . الویرى آمد  ]مرتضی [عصر آقاى 
 توزیـع سـیمان و   ،خریـد کاالهـاى اساسـى   .  شوراى اقتصاد جلسه داشت .توافق ندارند 
 . طق آزاد در دستور بودمقررات منا

  
 1992 ژوئن  2                 1412 ذیقعده 30|  1371 خرداد 12شنبه  سه

 
 وکیلى براى امـور آزادگـان   ] عباسعلی[آقاى  .  در دفترم بودم   ساعت هشت و نیم صبح    

] عبدالحـسین [آقایـان   .آمـد  آقاى عباس ساالرى بـراى شـکایت از وزارت نفـت      . آمد
 بـراى  ،]رییس بانک مرکزي[،  عادلى] محمدحسین[ و دکتر    ]نیوزیر بازرگا [،  وهاجى
 .آمدند له ثبت سفارش خریدهاى خارجى و نیازهاى ارزى و نمایشگاه فرشأحل مس

 و نامـه او را    آمـد ]غربـی  [فرسـتاده ویـژه صـدر اعظـم آلمـان     ، ]آقاي اشمیت بـاور  [
 ایـران فارتخانه مد حمله منـافقین بـه سـ   ااز پیش . توسعه روابط صحبت شد    ة دربار .آورد

 .خواهى کردعذر در آلمان
. داشـت   ضـدانقالب خـارج    ة پیـشنهادى دربـار    .ترابـى آمـد   ] مصطفی[عصر تیمسار   

 اصالحات ادارى و مبـارزه    ة امام جمعه مشهد آمد و دربار      ،شیرازى] سیدعبداهللا[آقاى  
 .شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت          .مـذاکراتى داشـت    با فساد اجتمـاعى   

نُـه و نـیم شـب      سـاعت تـا .  دانشگاه علوم دینى براى اهل سنت تـصویب شـد         اساسنامه
 . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم

  
 1992 ژوئن 3              1412 ذیحجه 1 | 1371 خرداد 13چهارشنبه   
  

در  [هــاى وهــابى هــا شــروع درگیــرى بــین حــزب وحــدت شــیعه و ســنى  در گــزارش
 در اتحادیـه   ایـن کـشور   الفت مـردم دانمـارك بـا عـضویت           مخ ، و در اروپا   ]افغانستان
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 .اروپا قابل توجه است
هـاي    اتحادیـه انجمـن    اعـضاي  سـاعت ده   . در دفتـرم بـودم     ساعت هشت و نیم صبح    

 1. برایـشان صـحبت کـردم   .آمدنـد هـا    دانـشگاه و فارغ التحـصیالن     اسالمی دانشجویان   
رهـاى عمرانـى جنـوب       براى گرفتن امضاى تعهـدات بـراى کا        ،میرزاده] حمید[آقاى  

 حدود چهار صد میلیون تومان و ارز و تسهیالت بانکى و ادارى و امـور            ؛آمد خراسان
 .بازسازى

 . آمدنــد]معــاون عمرانــی وزیــر کــشور[، زرگــر] رســول[نــورى و ] عبــداهللا[آقایــان 
که اعتبـاراتش در  است  حدود بیست میلیارد تومان  ؛ها را دادند    گزارش خسارات سیل  

 . استانداران صحبت شدة دربار.کمک خواستند ؛بودجه نیست
 اوضـاع مـشهد را   . آمـد  ]تولیـت آسـتان قـدي رضـوي       [،  طبسى] عباس واعظ [آقاى  

 از استاندار و نیروهاى انتظامى انتقاد داشت و خواستار اعمال قاطعیت و تعقیـب      .گفت
 اقـوام   حاجیه والده و همشیره طیبه و بعـضى از       ،ناهار .بوداشرار و مأموران سهل انگار      

 .اند  والده خیلى ضعیف و فرسوده شده؛در دفترم بودند
 از وزرا خواســتم کــه در قلمــرو مــسئولیت .عــصر در جلــسه دولــت شــرکت کــردم

 همـدان و فـارس    ، اصفهان ان استاندار .خودشان بازرسى و نظارت بیشترى داشته باشند      
 . تعیین شدند

  
 1992 ژوئن 4                1412 ذیحجه 2|  1371 خرداد 14شنبه  جپن  
 

 اهللا یـت  همـراه آ ، رؤسـاى سـه قـوه      .رفتـیم   کوپتر بـه مرقـد امـام        با هلی  ده صبح ساعت  
    . . .. فراوان و هاى رهبرى و شعارهاى صحبت  2؛شرکت کردیممراسم  اى در  خامنه

                                                
آقاي هاشمی، ضمن ارایه تحلیلی از موقعیت منطقه اي و جهانی، از دانشجویان خواست، ضمن حفظ  - 1

آمادگی، با جدیت به تحصیل ادامه دهند تا به عنوان چهره هاي علمی کشور در صحنه هاي جهانی مطرح 
   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371سال هاي  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید . باشند

 از ما جامعه که شناختى و معروفیت همه آن با امام«:  آمده است آقاي هاشمی،در بخشی از سخنرانی - 2
 تحلیل و تجزیه همه این با و هست ایشان از که صدایى و فیلم گفته، و نوشته، اثر همه این با و دارند ایشان

 عظمت و وجودى ابعاد که بکنیم توجه باید را واقعیت یک شده، انجامایشان  مورد در مدت این در که
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 کارنامه و خاطرات             
 172  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 بعد از ظهر حاجیـه  .تا ظهر تنها بودم . جا به محل سد لتیان رفتم      کوپتر از همان   با هلی 
.  بـا هـم ناهـار خـوردیم    . هم آمدمیرزاده] حمید[ آقاى .یره فاطمه رسیدندوالده و همش  

عفت هم ناهـار را در پـاویون مرقـد    .  مهدى و یاسر آمدند  ، محسن ،کم فاطى  عصر کم 
 .و عصر آمدبود با خانواده امام مانده 

گونـه هـوا در ایـن       ایـن  .دیروز و امروز به طور متناوب رعد و بـرق و بـاران داشـتیم              
شود کـه منطقـه در حـال      گاهى گفته مى   .هاى اخیر بى سابقه است      در سال ،  فصل سال 

  سد لتیان مملو از آب است و هنوز هم رو به باال .تغییرات اساسى جوى اقلیمى است

                                                                                                              
است مانده ناشناخته ما مردم اتفاق به قریب اکثریت ما، خود مردم حتى و دنیا مردم از بسیارى براى امام .
 شودمی این شاید و است معاصر تاریخ فرد ترینشده شناخته امام کندمى فکر خود ذهن در شاید کس هر
. نیست جوراین ولى است، نمانده ناشناخته ما امروز جوامع عمومى افکار رب و تاریخ بر چیز هیچ امام از که

. است نشده فاش اینها بود، امام وجود در که هایىارزش ابعاد و بودند امام که جورآن که است این مطلب
 مقابل در پرخاش و مبارزه و جهاد با شدند، معروف که اىلحظه آن از امام: دارد علت دو هماین

. شدند آشنا عنوان این با ایشان با مردم و شدند آشنا مردم با ایران در پهلوى منحوس رژیم هاىريستمگ
 تابلوهایى از است درخشانى لوح و باارزش صفحه یک و است امام شناخت براى خوبى اىدریچه  این البته
 بکنند، آغاز را مبارزه اینکه از قبل امام. نیست امام همه این که است این حرف اما کند،مى ترسیم را امام که
 محبوب چنانآن حوزه، علمى هاىشخصیت و فضال و علما از توجهى قابل جمع بین قم، علمیه حوزه در

. دیدیمنمى دیگران براى را محبوبیت این از اىنمونه ما که داشتند جاى هاانسان این قلب در چنانآن بودند،
 در مبارزه از پیش موقع آن که فضالیى و هاطلبه بودند، نزدیک ما با که آنهایى و گویممى خودم دل از من
 بود مغتنم برایمان ما. بود کرده قبضه امام را وجودشان همه و بودند امام عاشق واقعاً داشتند، رابطه امام با قم

 و درس حلم بین که کردیممى تنظیم طورى را مانبرنامه حتى یا باشیم امام خدمت در ساعتى بتوانیم اگر
 ایشان از بتوانیم یا برویم راه ایشان سر پشت اىلحظه بتوانیم هاکوچه در زمانى، فاصله این از امام، خانه

 اخالق ایشان، زهد ایشان، علم ایشان، معنوى شخصیت آن امام، ابعاد سایر. بزنیم حرف و بکنیم استفاده
 فناء حق، و خدا در محو حالت و خلق از اءاستغن حالت و منشى بزرگ و انسانى بلند روحیه و آسمانى

 فلسفى هاىتحلیل و آفرینش جهان عمق با ایشان آشنایى جهان، شناخت و دریافت و درك حسن اهللا،فى
 از شرایط آن در انسان که دل پاکى و نیت خلوص امام، ریایىبى کردند،مى جهان هاىواقعیت از ایشان که

 و کردید برخورد شما که ایشان پیروزى هاىدوره این و ایشان عظمت و مجد روزهاى این دید،مى امام
 قرار خورشید یا نورانى چراغ یک مقابل در شما مقطع این در بود، گرفته را ایشان وجود عظمت، از اىهاله
 باطن و خورشید عمق به دیگر آدم که کندمى تسخیر را انسان چشم چنانآن خورشید تند شعاع و گیریدمى

 عامه که دورانى این. کندمى قبضه را آدم نور همین برسد، تواندنمى خورشید هاىویژگى سایر و یدخورش
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».کردند برخورد چیزى چنین یک با کردند برخورد امام با مردم

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
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 ٥٢عكس شماره 

شرکت در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی
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 کارنامه و خاطرات             
 174  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .است
هـا منتظـر       تلفنى گفت آلمانى   ،]غربی  سفیر ایران در آلمان   [،  موسویان] حسین[آقاى  

خواهند وزیرشـان را بـراى تحویـل       هایشان در روز جمعه هستند و مى        روگانآزادى گ 
گفـتم  . کمـک کـنم    خواست که براى رفـع آن    است؛ ولى مانعى پیش آمده      ،بفرستند

 بـه  ؛تلفنى با رهبرى در این خصوص صـحبت کـردم  . احتماالً به زودى قابل رفع نباشد 
العـات هـم در همـین بـاره      اط وزارت   پورمحمدى از ] مصطفی[آقاى  . نتیجه نرسیدیم 

 . زنند آنها هم به صورت دو پهلو حرف مى. صحبت کرد
 
 1992 ژوئن 5                   1412 ذیحجه 3 |  1371 خرداد 15جمعه    
 

بـه مطالعــه و صــحبت و قـدم زدن و قــایق ســوارى و   وقــت . تـا شــب در لتیـان مانــدیم  
در جریـان   .وعى داشتیمهواى مطب. تماشاى جت اسکى سوارى مهدى و یاسر گذشت    

 به جز نقـاط ابتـداى      .سرسبز و خلوت دیدم   را   ارتفاعات اطراف دریاچه     ،قایق سوارى 
 بقیـه  ،کردنـد  ورودى آب و جنوب لواسان که مردم هم از ساحل دریاچه استفاده مـى            

 .اند ى را ارتش و سپاه براى آموزش اشغال کردهیها اطراف قرق است و گوشه
 تلفنـى بـراى سـفر بـه فرانـسه و       ،]معاون وزیر امور خارجـه    [،  واعظى] محمود[آقاى  

ظهر یاسـر بـراى سـفر بـه مکـه           . هاى آلمانى سئواالتى داشت     له گروگان أبلژیک و مس  
عـصر یاسـر از فرودگـاه تلفنـى         .  عفت هم همراه او بـه تهـران رفـت          .خداحافظى کرد 

انـد و   هخواست که اجازه بدهیم تعدادى از متقاضیان حج کـه در فرودگـاه جمـع شـد           
انـد و هواپیمـا هـم      چـون در برنامـه نبـوده    ،بعثه و سازمان حج موافق اعزام آنها نیـستند        

] حـسن [ موافقـت کـردم ولـى بعـداً آقـاى      ؛ با آخرین پرواز برونـد ،ظرفیت خالى دارد  
 گفت تعداد آنهـا بیـشتر اسـت و بایـد پـرواز دیگـرى                ]مدیرعامل شرکت هما  [،  شفتى

 از ،انـد  اند که مـسئوالن حـج مخالفـت کـرده     اینها بوده مواردى هم مثل     .ترتیب بدهیم 
نهایتاً قرار شد وضـع  . جمله همراهان دختران امام که باعث شده دختران امام هم نروند   

گفتنـد در صـورت مـأیوس    .  ببرند، اگر موافقت کردند؛را به ستاد در عربستان بگویند 
 . رود  احتمال شلوغى در فرودگاه مى،شدن آنها
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 1992 ژوئن 6                         1412 ذیحجه 4 |  1371داد  خر16شنبه 
 

وزیـر  [، خـاتمى ] سید محمـد [ آقاى دهساعت  .  به دفترم رفتم   ساعت هشت و نیم صبح    
 از فـشارى کـه از      .بت شـد  ح قصد استعفایش ص   ةدربار.  آمد ]فرهنگ و ارشاد اسالمی   

رهبرى از عملکـرد  شود و نوعى احساس عدم رضایت  ها وارد مى  مقدسهسوى خشک 
 با توضیحاتى کـه دادم قـرار شـد فکـر     . حمایت من را به عنوان دلیل ذکر کرد    و کمىِ 

 . رضایت ایشان را جلب نماید، گفتم که الزم است با مذاکره با رهبرى.د کنيبیشتر
 درخواسـت . آمد]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     [،  زاده  ملک] رضا[دکتر  

 آمـد  ]وزیر امور خارجه[،  دکتر والیتى.داشت و بیمه نمود کمک بیشتر براى تعمیم به    
معـــاون اول [، حبیبـــى]حـــسن[دکتـــر . گـــزارش ســـفر بـــه ســـوریه و لبنـــان را دادو 

 مـشخص کـردن مواضـع مـا در کنفـرانس          و براى سفر بـه برزیـل        . آمد ]جمهور  رییس
 .مذاکره کردیم 1زمین

 تحـت تـأثیر   .را داد  گزارش سفر بـه ژاپـن         و  موسوى آمد  ]میرحسین [آقاى مهندس 
بـاغ و در   ل قـره ی در مورد مسا. استپیشرفت و قدرت عظیم اقتصادى ژاپن قرار گرفته 

 .نظراتى ابراز نمود خصوص همکارى با کشورهاى آسیاى میانه
اى تـا   بینى زلزله   شناسى آنها پیش    اند مرکز زلزله    گزارشى از ارمنستان رسید که گفته     

                                                
 تغییرات و زمین کره شدن وگرم اى گلخانه گازهاى افزایش از المللى بین هاى نی در پی گسترش نگرا- 1

 پیشرفت و شناساندن منظور به گرفت، تصمیم 1989 سال در ملل سازمان عمومى مجمع هوایی،  و آب
 توسعه و زیست محیط   کنفرانس نام با ،برزیل ریودوژانیرى شهر در را »زمین عالى اجالس« پایدار، توسعه

. است شده برگزار تاکنون که است المللى بین نشست بزرگترین ،زمین کنفرانس. نماید برگزار ملل ازمانس
 از بیش، ها دولت نمایندگان از نفر 4500 حدود. داشتند در آن حضور کشور رییس 135   و کشور 150

در این . بودند ساندهر هم به حضور اجالس، این در غیردولتى سازمان 1500 نمایندگان هزار خبرنگار و10
 هاى گونه تنوع حفظ، هوا و آب تغییرات   کاهش آنها از هدف که رسید امضا به کنوانسیون سه اجالس،

 اجراى ترغیب و رسیدگى منظور به نهاد همچنین چند. بود زایى بیابان با مقابله و جانورى - گیاهى
 پایدار توسعه کمیسیون به توان مى نهادها این نتری مهم از .شد نهاده بنا آن بسط و محیطی زیست دستورالعمل

)CSD (زیست محیط زمینه در جهانى تسهیالت و) GEF (یونپ با که کرد اشاره) زیست محیط برنامه 
 همکارى ملل سازمان به وابسته هاى سازمان دیگر و) UNDP (ملل سازمان توسعه برنامه و ) ملل سازمان

 . دارند
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 کارنامه و خاطرات             
 176  1371   رفسنجانی                     هاشمی

و اعــالن آمـادگى بــراى  اسـت  ل ایـران نمــوده   ژوئـن در جنــوب ارمنـستان و شــما  15
گفـتم متخصـصان و     . کـرده انـد     با ادعاى پیشرفته بودن امکانات آنها      ،همکارى علمى 

سى مبـانى نظـر   ر قرار شد براى بر.مسئوالن مربوط فوراً جلسه گرفتند و مشاوره کردند   
ملـی  امنیـت  شوراى عالى جلسه  در ؛ فردا به ارمنستان بروندشان آنها و بررسى امکانات 

 .هم همین را مقرر کردیم
 شـوراى عـالى   .راجع به وزرا و استانداران مذاکره کـردیم      . عصر دکتر روحانى آمد   

گیرى در کیفیت برخـورد بـا         ل مشهد و تصمیم   ی گزارش مسا  .جلسه داشت ملی  امنیت  
 .را گرفتجلسه  تمام وقت ،موارد مشابه احتمالى

 عقد آنهـا را بـا   .عشى و سپیده معتمد بودمراسم ازدواج مهدى مر. مشب به خانه آمد 
 .صانعى بستیم] شیخ حسن[طرفیت قبول آقاى 

   
 1992 ژوئن 7                  1412  ذیحجه 5 |  1371 خرداد 17یکشنبه 

 
آقایـان  [ . کارهـا را انجـام دادم   صـبح  ده و نـیم   تـا   . به دفترم رسـیدم   ساعت هفت و نیم     

 . آمدنـد  و فلـزات معادنترابري و  راه و  نرایوز،  ]کیا و حسین محلوجی     محمد سعیدي 
آقـاى   .هـاى اصـفهان و مبارکـه مـذاکره شـد      آهن  برنامه حمل و نقل مواد ذوب ةدربار

 از نرسیدن مواد نگران بود که قرار اطمینـان بخـشى      ،]وزیر معادن و فلزات   [،  محلوجى
 . گذاشتیم

ــم ایــران در مقــر ســازما [، ناصــرى] ســیروس[آقایــان  ــونماینــده دائ  و ن ملــل در ژن
له أیس بـر سـر مـس      ییس آمدند و از تیره شدن روابط با سـو         یالبرزى از سو  ] محمدرضا[

 گفـتم بـا     ؛ اظهـار نگرانـى کردنـد      ]متهم به قتل شاهپور بختیار    [،  سرحدى] ضیاء[آقاي  
 .عادى شدن روابط مخالفتى ندارم

زارش گـ .  و معاونـان آمدنـد   ]وزیر فرهنگ و آموزش عـالی     [،  معین] مصطفی[دکتر  
  بـراى سـرعت کارهـا   .ها رضایت بخش است  بخشاغلبکار وزارت را دادند که در       

دولـت شـرکت    هیـأت جلـسه   عـصر در    1.شـان کـردم    قویش تأیید و تـ    ؛استمداد کردند 
                                                

 گاهى آنها بلکه ،نداشتیم گیر هیچ مجلس در که چیزهایى از«: ی آمده استدر بخشی از این سخنران - 1
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هـاى   ، جبـران خـسارات سـیل   ي اسالمی شهر و روستا انتخابات شوراها  موضوع. کردم
 .در دستور کار بود... فراوان امسال و

 اسـتانداران، مجلـس،    ، وزارت ارشـاد   ةدربـار . اى بـودم     خامنـه  اهللا  یـت آهمان  یشب م 
 . هاى اقتصادى مذاکره کردیم هاى آلمانى در لبنان و برنامه گروگان

 ،شهرى امروز عصر بعـد از برگـزارى مراسـم برائـت از مـشرکین در مکـه             آقاى رى 
هـا   وديتلفنى اطالع داد که به خوبى و با حضور جمعیـت عظیمـى برگـزار شـد و سـع       

 1.  اتوبوس در اختیار قرار دادند،براى انتقال مردم
 

                                                                                                              
شـما  خـود . کردمى کمک شما کار به این که بود عالى آموزش مساله کردند،مى عمل ترسریع ما از هم 

 آقاى عالى، آموزش و فرهنگ وزارت آقایان خدمت بگویم اینجا باید من واقعاً یعنى. کردید کمک خیلى
 ضعفى نقطه هیچ من. کندمى کار مطلوبى نحو به وزارتخانه و هستند کارشان به مندعالقه خیلى عین،م دکتر

 سراغ مشخصاً شما کار در کنم، صرف وقت و کنم دنبال و کنم کار آن روي و بیایم باشم، داشته نیاز که را
 در انقالبـى،  نیروهـاى  رد آرامـش  نـوع  یـک . اسـت  اعتمـاد  مـورد  شـما  کـار  ،انقالبـى  لحاظ از اوالً. ندارم

رجـوع کنیـد     ».بکند نگران را آنها که فتدبی اتفاقى ،ندارند نگرانى هست؛ وزارتخانه آن به نسبت ها دانشگاه
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←

خارجه با ملک فهد، پادشاه عربستان سعودي  در این روز آقاي علی محمد بشارتی، قائم مقام وزیر امور - 1
 حجاج مشکالت حل جهت در سعودى دولت مساعى از ،هاشمى آقاى پیام ابالغ ضمن  ومالقات کرد

 دوستانه پیام از تشکر ضمنعربستان،  پادشاه .کرد تشکر حجاج سهمیه افزایش و تسهیالت ایجاد و ایرانى
فتواى اخیر « :داد و گفت ارائه شریفین حرمین در جراا حال در هاى طرح از مفصلى شرح آقاي هاشمی،

اى موجب تقویت روابط دو کشور و همدلى بیشتر بین مسلمین و گامى اساسى در تحکیم  خامنههللا ا آیت
این فتوا نه تنها در عربستان سعودى بلکه در سراسر جهان اسالم آثار بسیار مثبتى . اخوت بین مسلمانان است
 اظهار با همچنین ملک فهد،» .کنیم  و ما از این جهت از جناب ایشان تشکر مىبر جاى خواهد گذاشت

 مورد آقاي هاشمی رفسنجانی،نقطه نظرات سیاسى « : گفت کشور دو گسترش به رو روابط از رضایت
هاى ایشان در جهت تحکیم روابط با  خوبى از برنامه  توجه جهان بخصوص کشورهاى منطقه است و ما به

فارس هستیم و   ما و دیگر اعضاى شوراى همکارى در جنوب خلیج .طقه اطالع داریمکشورهاى من
تواند منکر موقعیت منحصر بفرد ما   هیچ قدرت و کشورى نمى وجمهورى اسالمى ایران در شمال این منطقه

چیزى . گسترش روابط ما با شما موجب جلوگیرى از سوءاستفاده دیگران خواهد شد. در این منطقه شود
ایران از نظر وسعت، جمعیت، امکانات، تنوع آب و هوا و استعدادهاى فراوان  .ه مورد اهتمام شما و ماستک

 یکدیگر در بنظر ما این است که بتوانیم از تجار. دیگرى که در آن است کشور بسیار با اهمیتى است
رجوع کنید  ».کنیم استقبال مىاى  وآمد در هر زمینه همین جهت از رفت به. یمیهاى مختلف استفاده نما زمینه
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←
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 178  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 ژوئن 8                1412 ذیحجه 6 |    1371 خرداد 18دوشنبه   
 

آقـاي   [. بـه دفتـرم رسـیدم   ساعت هشت و نیم صبح  . دیشب هم باران و تگرگ داشتیم     
سـفیر جدیـدمان در     .سفیر جدید اردن براى تقدیم اسـتوارنامه آمـد        ،  ]یاسین استانبولی 

براى تشکر از سفر مـن آمـد     نماینده گناباد  .آمد اتیوپى براى خداحافظى و کسب نظر     
  .اش استمداد داشت  انتخابیهو براى عمران حوزه

صـدوقى بـه خـاطر بنیـاد صـدوق      ] محمـدعلی [از آقـاى  . نماینده مهریز و تفت آمـد   
هـاى مدرسـه     از بچـه   همچنـین . اش کمـک خواسـت       براى حوزه انتخابیه   .انتقاد داشت 

 . خواسـتار سـفرم بـه یـزد بـود      .حقانى سابق اظهار نگرانى کرد که تبدیل به باند شـوند          
 براى جبران خسارات کمک  . گزارش خسارات سیل اخیر را داد      .نماینده گرگان آمد  

نماینـده  [، شیبانى] عباس[دکتر  .خواست و خواستار سفر من و استان شدن گرگان شد    
 . توسعه امور درمان و بهداشت استمداد کرد براى و آمد]تهران

 قـانون منـاطق آزاد و قیمـت بلـیط هواپیماهـاى            .عصر شوراى اقتصاد جلـسه داشـت      
 بـه خـاطر عـدم    ،خبـر دادنـد مراجعـت میهمانـان سـالگرد امـام       . داخلى در دستور بـود    

 پیگیـرى   . به خاطر مطالبه ارز مختل شـده بـود         ]نیروي هوایی ارتش   [= همکارى نهاجا 
 .  ى به فردا موکول شدیو حل نهاشد 
 
 1992 ژوئن 9                    1412 ذیحجه 7 |  1371 خرداد 19شنبه  سه

 
اقـدامات انجـام   . شـوراى عـالى عـشایر آمدنـد     . کارها را انجام دادم    ده صبح تا ساعت   

شده براى عشایر و برنامه توسعه و اسـکان عـشایر را توضـیح دادنـد و بـراى تعـاونى و              
 امـام جمعـه   ،جزایـرى ] سیدمحمدعلی موسوي[آقاى  1.کمک گرفتند دام   بندى   پروار

                                                
 بشود اگر ،دارند قبول همه تقریباً نظرم به«:  آقاي هاشمی در مالقات با اعضاي شوراي عالی عشایر گفت- 1

 اسـکان  سـراغ  مـا  کـه  هـستند  نگـران  بعضى. است هاآن نفع به نهایت در بدهیم، اسکان و کنیم قانع را عشایر
 هـم  اسـکان  شـود،  درست برایشان مشکالت و شود قطع عشایر جارى خدمات و بیاید کار در اجبار ، برویم

 عواطف تحریک. است منفى  ،عشایر بین در اسکان سابقه این باالخره .بیاید پیش مشکل  ونباشد جانبه همه
 خواهیممى کارچ که بترسند اول از اینها که بزنیم حرف جورى یک ما نىیع است، اشتباهى کار هم اینها
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 از اوضـاع اسـتان     .در مورد استاندار خوزستان و اوضاع استان صحبت شـد         . اهواز آمد 
 تلفنـى از  . شب کارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم         نُه  ساعت تا .ابراز رضایت کرد  

 . حاجیه والده احوالپرسى نمودم
  

 1992 ژوئن 10            1412 ذیحجه 8 | 1371  خرداد 20ه چهارشنب 
 

 . گزارش کـار و برنامـه دادنـد   . مدیران سازمان تأمین اجتماعى آمدند     ده صبح، ساعت  
هـا   گـذارى از اندوختـه   هـاى اجتمـاعى و سـرمایه        توسعه بیمه موضوع  در صحبتم روى    

 1.تکیه کردم
هـاى    برنامـه .  آمد  اسالمی بلیغاتیس حوزه هنرى سازمان ت    ی ر ،زم] محمدعلی[آقاى  

                                                                                                              
هـم  بـا  د،اندرکارنـ دسـت  کـه  کـسانى  همـه . باشـد  مدونى سیاست است الزم نظرم به. بیاوریم سرشان به 

 بـراى  کـه  بیـنم مـى  چیزهـا  این و اتهام و کنایه و گوشه نوع یک ها،بحث در من. باشند نداشته نظراختالف
 دوش بـر  بارى ،زندگى سبک این عشایر با . بیاندیشیم عشایر مردم سعادت به باید ما واقعاً. است مضر عشایر
 سعادتمند هم خودشان اینها که ستا این مساله اما  کنند،مى خدمت مردم به و کنندمى تولید دارند و نیستند

 را ایـن  ما. داشت خواهد شانندهآی براى مشکالتى نخواهى خواهى. بشوند سعادتمند هم هایشانبچه بشوند،
 جمعیـت،  هـزار  صـد  و میلیـون  یـک  سرنوشت براى و کنیم فکر انسانى. کنیم دوراندیشى بنابراین. دانیم مى

 نـرویم  راهى از و بگیریم درنظر را هاواقعیت که است این دوم مساله. نباشیم هاسوءظن آن و احساس دچار
دفتر نشر » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«اب   کت ←رجوع کنید    ».بخورد سنگ به سرمان که

    1393معارف انقالب، 
  همه      در حاضر و فعال اجتماعى هاىبیمه بدون ما شک، بدون«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

 با نظام در .بکنیم حل را شانمشکالت را، کمبود دچار هاىوآدم محروم و پذیرآسیب مردم توانیمنمى جا،
 خواهد اقتصادى واماندگان و مستضعفان و محرومان علیه حرکت یک اجتماعى، بیمه بودنن آزاد، اقتصاد

 محیطى، چنین در و نیروهاست و امکانات از استفاده مساله و است رقابت مساله آزاد، هاىمحیط در. بود
 حوادث دچار شانزندگی ساختار در ارند،د مشکالت که افرادى اند،داده دست از را نیروهایشان که افرادى

 له اینها نظامى، چنین یک در شوند،مى بیکار شوند،مى بازنشسته است، خارج خودشان اختیار از و شوندمى
 و بندىسهمیه با و کوپن با که شدمى سعى متمرکز، هاىحکومت و مارکسیستى هاىمحیط در. شوندمى
 اساسى مشکالت که شده معلوم و خورده شکست هاشیوه آن. برسند اهآدم این داد به ل،یمسا گونهاین

 اىویژه توجه اجتماعى تأمین سازمان همین طریق از اجتماعى هاىبیمه مساله به باید ما بنابراین. دارد دیگرى
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید  ».است بزرگى کار خیلى. دارید عهده به سنگینى مسئولیت شما. بکنیم

  1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال   سخنرانیرفسنجانی،
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انـد کـه اجـازه ورود     مایـل . قـول کمـک دادم  . هنرى را توضیح داد و کمک خواست     
. شـوراى عـالى ادارى ادارى جلـسه داشـت          . بدون دریافـت عـوارض بـدهیم       ،دستگاه

 .واگذارى بخشى از وظایف وزارت کشاورزى به بخش خصوصى تصویب شد
ســید [آقــاى .  چنــد مــصوبه داشــتیم.دولــت شــرکت کــردم هیــأتعــصر در جلــسه 

 ولـى  ،گیـرى اصـرار دارد    براى کناره  ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [،  خاتمى]محمد
 بعیـد  ، بـا توجـه بـه شـرایط فعلـى         ،گویـد    نورى هم مى   ]عبداهللا [آقاى. ام  هنوز نپذیرفته 

م کـنم، منتقـدان را قـانع و آرا     سعی می.آقاى خاتمى بتواند به کار ادامه دهد      که  است  
 .کنم
 
 1992 ژوئن 11             1412 ذیحجه 9 |  1371 خرداد 21شنبه  پنج   
 
 گـزارش کـار     . آمـد  ]ریـیس دیـوان عـدالت اداري      [د،  فـر   عباسـى ] محمدرضا[ آقاى   

 مدعى است کـه در سـال گذشـته بـه بیـست و پـنج هـزار                 .دیوان عدالت ادارى را داد    
گـران    نظر دیوان نیـز ابطـال تـصمیمِ       گفت .اند   و به روز رسیده    کردهپرونده رسیدگى   

 گفـتم صـبر کننـد تـا     ؛وات اسـت  کیلـو  250بـراى مـصارف خـانوادگى تـا         شدن برق   
 .رسیدگى شود

 گــزارش وضــع آذربایجــان و اختالفــات ســران و مواضــع  .ســفیرمان در بــاکو آمــد
نسبت به ایـران و پیـشنهاد       1آذربایجان رهبر جبهه خلق     بیگ،  ل ایلچى ضخصمانه ابوالف 

سـفیرمان در تاجیکـستان آمـد و ضـمن گـزارش      .  برخورد بـا آن وضـع را داد     سیاست
 . خواستار کمک بیشتر به آنها شد،وضع آنجا

 الیحـه معافیـت بخـشى از بودجـه از     .جلـسه داشـت  نظـام  مجمع تشخیص مـصلحت    
 . تصویب کردیم، رد شده بودجلسقانون محاسبات را که در م

تـا شـب بـراى    . انجام دادم و بـه خانـه آمـدم   کارها را   پنج و نیم بعد از ظهر     تا ساعت   
                                                

 1371در انتخابـات خـرداد    . رکیسم بود تُ  گرایشات پان   با  از احزاب ناسیونالیست   ، جبهه خلق آذربایجان   - 1
در دوره وي، روابـط  .  پیـروز شـد  جبهـه خلـق   ، ابوالفضل ایلچـی بیـگ، رهبـر          این کشور  جمهوري ریاست

 .دبوران تیره بایجان با ایآذرجمهوري 
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اى در مـورد    خامنـه اهللا  یتدو سه بار تلفنى با آ     .  مطالعه کردم  قربانهاى نماز عید      خطبه
در یـک روز و حکـم نمـاز عیـد و جمعـه صـحبت         ىحله جمع جمعـه و عیـد اضـ        أمس

 از سـفر بـه سـازمان ملـل منـصرف      ،به فاطى گفتم به خاطر مالحظـات امنیتـى        .کردیم
 .  قرار بود از طریق دفتر امور زنان بروند؛دشو
 

 1992 ژوئن 12                1412 ذیحجه 10 | 1371 خرداد 22جمعه  
 

دو خطبـه  و دم نمـو  را اقامـه  قربـان  نماز عید .صبح به دانشگاه تهران رفتم   ساعت هفت   
یـب   رگبار باران شدیدى باریـد کـه در ایـن فـصل عج     ، در هنگام نماز   1.را ایراد کردم  

 . گذشتبا استراحت و مطالعهوقت  ؛تا شب در خانه بودم. است
حملـه  خارجه تلفنى اطـالع داد کـه در         اموربروجردى از وزارت    ] عالءالدین[آقاى  

 همچنـین . انـد    جمعى از ایرانیان هـم کـشته شـده         ،ردها به یک قطار در خاك ترکیه      کُ
 .ها نظر خواست براى مذاکرات با پاکستانى

 گزارشـى از   و آمـد  ]جمهـور   ، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس     هاشمی [عصر محسن 
] رضـا [آقـاى  . هـا شـرایط بهتـرى از دیگـران دارنـد             چینـى  ؛هاى مترو داد    قیمت واگن 

 و از رکـود شـدید در اقتـصاد    اظهار رضایت کرد از وضع نمایشگاه فرش      .ان آمد یامین
                                                

 و مـا  بـین  عمالً که تفاهمى با و شد باز امسال که راهى این با«:  در بخشی از خطبه عید قربان آمده است      - 1
 وجـز  توانـد  مـى  ،مـشرکین  از برائـت  سیاسـى  عبـادى  مراسـم  کـه  پذیرفتنـد  آمد، وجود به سعودي   عربستان

 بـه   و کردنـد  حـج  در مـا  مدیران که مدیریتى و برخورد سنحبا  . بود ىثرؤم قدم این و باشد حج هاى  برنامه
 آنهـا  مـزاحم  خـواهیم   نمـى  و نـداریم  عربـستان  داخـل  نظم و نظام به نظرى گونه هیچ ما که دادند نشان آنها

 دعـوا  عربـستان  و ایران بین دوباره که نزنند دامن مسأله این به ها  رسانه حاال .آمد وجود به تفاهم این،  باشیم
 کنـیم،  تحمیـل  کـشورها  همـه  بر را مان نظرات همه توانیم  نمى که ما. بگیرند نظر در را مصالح. کنند درست

 را اسالم دنیاى عمده لیمسا این بتوانیم اینکه تا کنیم کار و  تفاهم مان اسالمی مشترکات روى توانیم مى ولى
 هـست،  هکـ  طـور  آن را حـج  و کنـیم  همکارى باید همگى و شده شروع که است خوبى راه این و برسانیم
  رسالتى و ایثار بتوانیم ما و کند جلوه آنجا خداست، خانه کنار در و حج در مرکزش که قربان عید و بفهمیم

 امـام  مقـدس  روح قطعـاً . کنـیم  عمـل  مان   وظیفه به و کنیم برگزار خوب دارد، عید این در اسالمى امت که
 ،عمرشـان  لحظـات  آخـرین  تا دانم  مى من که شد خواهد شادتر آینده در شاءاللّه  ان و هست شاد ما بزرگوار

 جمهـورى  بـه  قلمتع حج ترین منظم بینید  مى حاال و شده بسته ما ملّت روى به کعبه راه اینکه از بودند نگران
 ».یمکن مى برگزار را مراسم آبرومندترین و داشته را جمعیت ترین عظیم و است اسالمى
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 کارنامه و خاطرات             
 182  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . اروپا گفت
 

 1992 ژوئن 13                 1412 ذیحجه 11   | 1371 خرداد 23شنبه 
 

 قبـل  .صداوسیما رفتیمبه  براى شرکت در سمینار زبان فارسى ساعت هفت و نیم صبح   
 ییهمانـان خـارجى کـه در روى تپـه بـا صـفا      ی ممحل اسـکان از جلسه از طرح ساخت  

 ،قبل از جلـسه .  بازدید کردیم،اند المللى در نظر گرفته    هاى بین   نزدیک سالن کنفرانس  
 . رایش را دادندی اقدامات شوراى عالى وان توضیحاتمدیر

] مهـدي [  آقـاي   و ]ریـیس سـازمان صـدا و سـیما        [،   محمـد اخـوى    ،در جلسه سمینار  
بعـد از   1.صـحبت کوتـاهى کـردم   هـم    مـن    .فیروزان خیرمقدم گفتند و گزارش دادند     

اسـتفاده    خیلى زیـاد اسـت و بـى   ؛هاى ورزشگاه انقالب بازدید کردم   از زمین  ،صحبت
 هیـأت   بـراي هاى سازمانى  ساخت خانه  یاالذکر و     الزم است براى طرح فوق    افتاده که   

 .وزیران استفاده شود
 . آمـد ]رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان[، دوست  رفیق] محسن [ آقاى .به دفترم رفتم  

له مالیات بنیـاد جانبـازان   أ براى مس. داشتهاییدر مورد چاى و فوالد و سیمان پیشنهاد  
 براى دسـتور شـوراى      ]گلپایگانی[دکتر هاشمى  .ها استمداد کرد    انکو وام گرفتن از ب    

 .آمد عالى انقالب فرهنگى
 ة توضـیحاتى دربـار    . از سـپاه آمـد     ]فرمانـده نیـروي قـدس     [،  وحیـدى ] احمد[ آقاى  

هـاى مقابلـه    تجاوز ارامنـه بـه آذربایجـان و اهـداف متجاوزگرانـه احتمـالى آنهـا و راه            
 ولـى بـا توجـه بـه مواضـع      ،هـا بـود   ار کمک به آذرىها را توضیح داد و خواست      آذرى

 . است دچار تردید شده،خصمانه رهبر جبهه خلق آذربایجان
هـاى پـولى و ارزى        گیـرى    از سـخت   . آمـد  ]وزیر امور خارجـه   [،  عصر دکتر والیتى  

شکایت داشـت و حمایـت بیـشتر مـن را بـراى حـل مـشکالت        و بودجه سازمان برنامه  
 .خواستامور خارجه  وزارت

 ل امنیت داخلى و یباغ و مسا در مورد قره. جلسه داشتملی شوراى عالى امنیت 
                                                

   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  انیهاشمی رفسنجانی، سخنر« کتاب ←رجوع کنید  -1
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 ٥٥عكس شماره 

 ٥٤عكس شماره 

سخنرانی در سمینار زبان فارسی در صدا و سیما
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 کارنامه و خاطرات             
 184  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٧عكس شماره 

 ٥٦عكس شماره 

اهدای جوایز تولیدگران عشایر و روستایی سراسر کشور
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مــذاکره و ...  همکــارى اقتــصادى بــا تــایوان و،همــاهنگى بــسیج و نیروهــاى انتظــامى
 . گیرى شد تصمیم

 
 1992 ژوئن 14              1412 ذیحجه 12 |  1371 خرداد 24یکشنبه  
 

  عربـستان  ة دربار . آمد ]نماینده ایران در سازمان کنفرانس اسالمی     [،  آقاى صباح زنگنه  
وزیــر امــور [، نــوربخش] محــسن[دکتــر .  و کنفــرانس اســالمى مــذاکره شــدســعودي

 تعـدیل و    مصارف ارزى و نیازهاى ارزى و سیاست       در مورد .  آمد ]اقتصادي و دارایی  
 .ذاکره کردیمگذارى م سرمایه

 اوضاع یزد را گفت و براى سر زدن به بعـضى ادارات و  .وافى آمد ] ابوالقاسم[آقاى  
 بیمه درمانى طالب با کمـک رهبـرى         ة دربار ی توضیحات .تهیه گزارش اجازه خواست   

 اسـتاندار جدیـد اصـفهان بـراى      ،جهانگیرى] اسحاق[آقاى   .داد که طرح موفقى است    
 .اش را گفت و مطالبى شنید امه برن؛کسب نظر و خداحافظى آمد

بـاغ،    اوضـاع قـره  ة دربـار .همان رهبرى بودم یشب م  .دولت جلسه داشت   هیأتعصر  
ل ترکمنـستان و قـرارداد      ی کمک به مستضعفان، شرایط امنیتـى، مـسا        ،ل اقتصادى یمسا

 . نظامى آنها با روسیه و سفر آخر هفته صحبت کردیم
   

 1992 ژوئن 15               1412 ذیحجه 13 |  1371 خرداد 25دوشنبه 
  

و نمایندگان تولیدگران از روسـتاها و عـشایران و تولیـدگران         سازندگی  مدیران جهاد   
 صـحبت  مـن هـم  . کردنـد  طـرح   یـشان را  ها و خواسـته   دادنـد     گـزارش . نـد نمونه آمد 

بـراى دانـشکده    و  رحیمیـان آمدنـد     ] محمـد [سـیفیان و    ] محمـدکاظم [آقایـان    1.کردم
                                                

 توجه دوردست تولیدگرهاى و عشایر روستایى، به گذشته در«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
 ما. هستند افتادهعقب ما روستاهاى اعظم قسمت. زد هم به را سیاست این اسالمى جمهورى دولت. شدنمى
 آمده، وجود به برخوردار و محروم نقاط بین که اىفاصله آن اینکه براى ایم،دیده برنامه در اياضافه مبالغ

 اختصاص منظور این براى تومان میلیارد 25 حدود تقریباً امسال. کنیم پر را فاصله سالى چند مدت یک در
 در. دیگر چیزهاى یا شودمى جاده به تبدیل یا شود؛مى انجام جهاد دست به هم اشعمده قسمت. دادیم
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 کارنامه و خاطرات             
 186  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 امـور مجلـس     ة دربار . ناطق نورى آمد   ]علی اکبر  [آقاى .ا کمک خواستند  هنرهاى زیب 
 . آمـد  ]مدیرعامل شرکت ملی گاز   [،  فروز  صالحى] اسداهللا[آقاى  . و دولت مذاکره شد   

گزارش وضع صنعت گاز را داد و نیازها براى رسـاندن تولیـد و انتقـال بـه سـطح نیـاز            
 .  کردرا مطرح مصرف

 تقاضـا دارنـد کـه     .زیر گرجـستان و همراهـان آمدنـد       و نخست،  ]آقاي تنیگر سیگوا  [
صدور گاز طبیعى ایران بـه گرجـستان زود شـروع شـود کـه روسـیه بـا دیـدن رقابـت              

 نامــه .ند هــست  خواســتار توســعه روابــط.خــواهى بــردارد  دســت از فــشار و بــاج،ایــران
را بــه گرجــستان بــود؛ مــنـادزه را آورده  د شــوار] ادوارد[، آقــاي ]جمهورشــان ریـیس [

 .شان دادند توضیحاتى درخصوص شرایط و مشکالت. ندا هدعوت کرد
 در مـورد مخالفـت دیـوان عـدالت          . آمد ]وزیر نیرو [،  زنگنه] بیژن نامدار [عصرآقاى  

 ة دربـار .شـوراى عـالى اقتـصاد جلـسه داشـت         . نرخ برق صحبت شـد      افزایش ادارى با 
 . هاى تعدیل بحث بود قیمت سیمان و سیاست

   
 1992 ژوئن 16               1412 ذیحجه 14 |  1371د  خردا26شنبه  سه

  
 هاى مؤتلفه به مناسبت  ظهر اعضاى هیأت.  در دفترم بودمساعت هشت و نیم صبح

                                                                                                              
نتوانند تانفرزندان و بکنید تولید آنجا شما شودنمى. است الزم مدرسه شما فرزندان براى مناطق همان 

 خود از که دارد نیاز مخصص نیروهاى به ما کشور آینده دیگر بخوانند، درس باید حتماً اینها. بخوانند درس
 و پاك مردم این هاىبچه که بوده این همیشه رعشای براى هایمنگرانى از یکى من. باشند شده تربیت شما

 داشته دیگران با دارند حاال که تفاوتى همین دیگر سال بیست دیگر، سال ده مقاوم، و صبور و زحمتکش
 آثار این بکنند، تحصیل کم یا بمانند محروم عالیه تحصیالت از زندگى، شرایط این خاطر به و باشند

 نشان بیشتر آینده در و دهدمى نشان دارد االن را آثارش هاگذشته اشتباه این. دهدمى نشان بعداً را خودش
 ما بزرگ درد امروز که کردیم مطرح حق به ما دانیدمى شما. شودمى اجرا که است سیاستى این. داد خواهد
 را توزیع م،بکنی کنترل را هاقیمت اینکه ،براى بکنیم بخواهیم که کنترلى و اقدام هر ما و است تولید نداشتن
 بد حال هر به باشد، کم که چیزى. شودمى تبدیل فساد کانال به اینها همه نباشد تولید اگر بکنیم، کنترل
 آنها است، بیشتر شانوسایل است، بیشتر شانامکانات است، بیشتر شانرابطه که آنهایى. شد خواهد توزیع

 میدان بهترین خوشبختانه و برویم تولید دنبال باید. ودشمى حل مساله شد، زیاد تولید اگر. برندمى و روندمى
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».ایدتولیدکننده واقعاً که هستید شماها تیپ شعار، این تحقق

   1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  سخنرانی
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 ٥٩عكس شماره 

 ٥٨عكس شماره 

مالقات با اعضای هیات مؤتلفه اسالمی
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 کارنامه و خاطرات             
 188  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 آقـاى  . آمدنـد ]وزیـر  نخـست [،  منـصور ]تـرور حـسنعلی   [سالگرد چهار شـهید پرونـده   
 بسیارى از دوسـتان  1.شان کردم  هم تشویق   من .عسگراوالدى صحبت کرد  ] حبیب اهللا [

 .و همرزمان قبل از پیروزى انقالب بودند
خواسـت مطمـئن شـود کـه برنامـه        گویا مـى . گزارش کار داد واستاندار زنجان آمد 

در دسـت اجـرا   هـاي   آهن و طرح گزارش راه.  آمد  و ترابري  وزیر راه  .تعویض نداریم 
 .را داد و دستوراتى گرفت

در مورد وضع کویت بعد     . وزیر ارتباطات کویت آمد   ،  ]وهر حیات آقاي حبیب ج   [
 که اخیـراً سـازمان ملـل بـه نفـع      این کشورشان با عراق و مرزهاى با   از جنگ و مسایل   

 .  صحبت کردیماي ل حاشیهیکویت نظر داده و مسا
 . شوراى عالى انقالب فرهنگى جلـسه داشـت        .بخش شد   آرامش ؛گرفتمعصر حمام   

آقـاي  [بعـد از جلـسه بـا    . مه شوراى عالى جوانـان را تـصویب کـردیم    بخشى از اساسنا  
 .ل مجلس و دولت صـحبت کـردیم  ی مسا ةیس مجلس دربار  یر،  ]علی اکبر ناطق نوري   

و  وظــایف ة دربــار.شــب شــوراى مرکــزى روحانیــت مبــارز در دفتــرم جلــسه داشــت
] حـسن [ آقـاى دکتـر   ،بعـد از جلـسه  . گیرى شـد  هاى شورا صحبت و تصمیم    مسئولیت
 هواپیماهاى کـویتى موجـود در ایـران    ة دربار،]دبیرشوراي عالی امنیت ملی [،  روحانى

 .  به خانه رسیدمدوازده شبنزدیک ساعت  .یل صحبت کردیل اسرایو مسا
   
 
 

                                                
 در و آشناست و مأنوس من براى جمع، این سنم هاىقیافه اکثر«: در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 1

 جلو صف تقربیاً که بودند ما همراهان و دوستان بهترین ،مبارزه دوران شیرینِ حال عین در و سخت روزهاى
 ای ،نیامد آخر تا باالخره که بود ملى جبهه مثالً منتهى بودند، هم دیگرى کسان. دادندمى تشکیل هاهمین را

 پایدارى گروه آن اما. ماندند هم آنها از بعضى شدند، منحرف و شدند پیدا راه وسط در دیگرى هاىجریان
 همین خواستند ،نمى وظیفه انجام از غیر  چیزى هم وقت هیچ و بودند هم شرایط همه در و آمدند اول از که

. ودندب امام خدمت در خیلى خوبى، گروه. بود جورىاین تیپ ولى شما، به منحصر نه بودند، شماها تیپ
 مقابل در و رهبرى مقابل در. کردندنمى اجتهاد خودشان از. بود تعبدشان ها،جریان این مهم و مثبت نقطه

دفتر نشر » ،1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .بودند تابعتقلید،  مرجع
  1393معارف انقالب، 
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 1992 ژوئن 17            1412 ذیحجه 15  | 1371 خرداد 27چهارشنبه 
  

 بازدیـدمان دو سـاعتى طـول    .فتـیم ر المللى فرش و صنایع دسـتى   به نمایشگاه بین  صبح  
اى   مـصاحبه . و دیدنى فـراوان دارد آثار نفیس. از نمایشگاه را دیدیم ولى کمى   ،کشید

 . عفت هم جداگانه بازدید داشت1.انجام دادم
بـراى تـأمین   و میـرزاده آمـد    ] حمیـد [آقـاى   .  به دفتـرم رسـیدم     ساعت نُه و نیم صبح    

ریـیس بازرسـی نیـروي     [،   قدرت علیخـانى   آقاى شیخ  .نیازهاى بازسازى استمداد کرد   
گــزارش اوضــاع نیـروى انتظــامى را داد و از عــدم انجــام پاکــسازى و  .  آمــد]انتظـامی 

 .اصالح ساختار گفت
 میلیـارد  33 سال گذشته . گزارش کار دادند  . مجمع شرکت پتروشیمى جلسه داشت    

عمرانـى  ش در بخـ   میلیـارد تومـان      36امـسال بناسـت     . انـد   گذارى کـرده    تومان سرمایه 
 .هاى عظیمى در دست اجرا دارند طرح. هزینه شود

عـصر شـوراى اقتـصاد     . عفت هم آمـده بـود     .  را بستم  ]محافظ[،   عقد صبیه آقاجالل  
 رقابتى و آزاد و چگونگى قیمـت گـذارى     ، لیست تولیدات با ارز دولتى     .جلسه داشت 

لتـى را تـصویب   هـاى دو  هاى اضـافى ارگـان   جبران هزینههمچنین ها و  و توزیع رقابتى 
والـده و همـشیره فاطمـه آمـده         . کار کردم و بـه خانـه آمـدم        نُه  شب تا ساعت    . کردیم
 . خوابیدیم،دیرس چون دیر مى. منتظر رسیدن یاسر از مکه بودیم .بودند

 در ،اى کـه براسـاس پـیش بینـى ارمنـستان منتظـرش بـودیم                 زلزلـه  ،گزارش آوردند 
خ  با قدرت بیش از شـش ریـشتر ر  ،ى تهرانهزار کیلومتر اقیانوس هند در فاصله هشت 

 . گفت مىارمنستان آن را بین ایران و محل وقوع ها  بینى  پیش است؛داده
   

 1992 ژوئن 18               1412 ذیحجه 16|  1371 خرداد 28شنبه  پنج
  

سـاعت  .  بـدون اینکـه مـا بیـدار شـویم      ، بـود   صبح رسیده و خوابیده    چهاریاسر ساعت   
 همگـى سـوار یـک    ،بیـرون تهـران  . بح به سوى شـمال حرکـت کـردیم        ص شش و نیم  

                                                
    1393دفتر نشر معارف انقالب، » ،1371هاي سال  حبهمصاهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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کوهستانى و جنگلـى و سـبز و     منطقه   .اتوبوس شدیم و از جاده فیروزکوه سفر کردیم       
 . براى دیدن آن زمینى سفر کردیم.تاکنون از این جاده سفر نکرده بودم. خرم است

 پـل ورسـک      از پـایین   . کمى توقف کردیم   ، براى رفع حاجت   ،بآنزدیک قریه دو  
 ساعت یـازده و  .شمال البرز جنگلى و جنوب آن مرتع است .  جالب است  ؛مآن را دید  

والـده و همـشیره و خـانواده    . ى رسـیدیم ی اردوگاه ساحلى نیـروى هـوا    ،کال  به بیشه  نیم
همـان دولـت عربـستان    ی م.اش تعریـف کـرد   در بـین راه از سـفر مکـه        والـده   . ندا  همراه

 استقبال و حفاظت و راننـده و محـافظ و   ؛اند انى کردهبوده و خیلى خوب میزب  سعودي  
نـسبت   هـا  اى از برخوردهاى بعثه  . داده اند اى از پرده کعبه        قطعه .و ضیافت سلطان   هتل

 . به عربستان ناراضى است
هـا و قـدم زدن     نماز و ناهار و استراحت و مطالعه گـزارش .ساعتى در دریا شنا کردم  

منطقـه  پیشروى آذربایجان در مقابل ارامنه در  . پر کرد  تا شب وقتم را    ،و استماع اخبار  
 . باغ قابل توجه است قره
 

 1992 ژوئن 19                 1412 ذیحجه 17 | 1371 خرداد 29جمعه  
  

 ؛ کمى هم با جت اسکى کـار کـردم    .ساعتى در دریا شنا کردم    . ها را خواندم    گزارش
شـان    گـوش . حاجیه والده مـذاکره داشـتیم  مقدارى با. ام کرد    خسته ،ى بود یخیلى ابتدا 

 .شنوند و به زحمت مىاست سنگین شده 
 صـنعت پیـشرفته و   ةمهـدى مقـدارى دربـار    .  خواندم ،ها و جراید را آوردند      گزارش

تـا شـب    .اش هم به مـا ملحـق شـدند    خانوادهعماد و  محسن و   .پیشنهاد مخابرات گفت  
 . مارى در ساحل دریا قدم زد عصر مقد.ها نمودم وقت زیادى صرف خواندن گزارش

  
 1992 ژوئن 20                  1412 ذیحجه  18 |  1371 خرداد 30شنبه  
  

یکـسره بـه   . یاسر هم با من آمـد .  به سوى تهران پرواز کردیم  ساعت هشت و نیم صبح    
 . اوضـاع کـشور صـحبت کـردیم     ة کمى با ایـشان دربـار      .اى رفتیم    خامنه اهللا  یتمنزل آ 
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شـان از وضـع وزارت    و انتقـادات ] حوزه علمیه قم[القات جامعه مدرسین    ایشان خبر م  
 و صداوسیما و بعضى از امور کشور و جواب تلخ رهبرى بـه           اسالمی ارشادفرهنگ و   

 . ایشان را تعریف کردند
 و احمـدآقا هـم    نـوري  در راه آقایان نـاطق    . رفتیم )]ره(امام خمینی  [با هم به حسینیه   

،  بـودم آمـده مـان منظـور از شـمال       ه  سمى عید غـدیر کـه بـه        در مراسم ر   .ملحق شدند 
 .ند رهبرى هم صحبت نـسبتاً مختـصرى داشـت   ،صحبت کوتاه منبعد از  . شرکت کردم 

کـال مراجعـت    به بیشه.  چند گزارش را خواندم و به فرودگاه رفتم.سپس به دفترم رفتم  
 مقـدارى  ،والـده نشـستم   با حاجیـه  .ها به زیارت امامزاده عبداهللا رفته بودند   بچه .کردیم

 .صحبت کردیم
ر کـرد   رانـى  ناهار و استراحت و مطالعه گزارش و استفاده از دریا و قایق           وقـتم را پـ . 

 اسـتماع   بعـد از شـب هـم  .  ولى خیلى خسته شدم،اسکى سوارى را هم یاد گرفتم    جت
 . کردم استراحت قدم زدم وهاى اطراف ویال   در باغچه،اخبار

  
 1992 ژوئن 21             1412 ذیحجه 19  | 1371 خرداد 31یکشنبه   
  

ساعت نُـه و نـیم    .کال با هواپیما به تهران پرواز کردیم    از بیشه  ساعت هشت و نیم صبح    
 ]نماینده دایم ایران در سـازمان ملـل       [،  خرازى] سید کمال [آقاى   . در دفترم بودم   صبح
قرار شد بررسى شـود و       .کردیمصحبت  اسالمی  ارشاد  فرهنگ و    وزارت   ة دربار .آمد

 گـزارش اقـدامات در سـازمان ملـل را        . با رهبرى مالقات کننـد     ،براى دریافت نظرات  
 .داد

ات خـدمات تحقیقـى خـود را گفـت و خـدم          . عراقى آمد ]محمدي[آقا مجتبى    حاج
  و]خراســـانی[ىیعبــا ] محمــد [آقایــان  .  برشــمرد فرزنــدانش و فرزنــد شــهیدش را   

رش پیـشرفت کـار کلیـد قـرآن را دادنـد و نمونـه                گزا . ندى آمد ز ایا ]سیدمحمدعلی[
 در .ه کـردم یـ  نظراتـى بـراى اصـالح کـار ارا         . چاپ را آوردند و کمک گرفتند      ةآماد

ام را بـراي تنظـیم بـه دفتـر      هـاي قرآنـی   هاي گذشته آمده کـه یادداشـت       خاطرات سال 
 .تبلیغات اسالمی قم واگذار کردم و آنها مشغول کارند
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آقــاى . نیازهـا را گفــت و کمــک گرفــت . اظــت آمــد فرمانــده حف،آقـاى موحــدى 
.  آمـد ]فقیه در شرق تهران جمعه خمین و نماینده ولی     امام[،  جاللى خمینى ] حیدرعلی[

 از.  مساجد شرق تهران را تعریـف کـرد   همچنیناوضاع استان مرکزى و شهر خمین و     
 .گله داشت  دفتر امور مساجد، رییسانوارى] الدین محی[آقاى 

 گـزارش وضـع ورزش و کمبودهـا و    .دولـت شـرکت کـردم    هیـأت جلسه عصر در   
تب و لرز شدیدى پـیش  .  به دفترم برگشتم و احساس تب کردم  . نیازها مورد بحث بود   

] ایـرج [دکتـر   .ن و کمى استراحت حـالم بهتـر شـد       سکّصرف دو سه قرص م    م با   ؛آمد
 . راحت کردمشب به خانه نرفتم و در دفترم است. ن تجویز کردسکّ او هم م.فاضل آمد
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 1992 ژوئن 22                       1412 ذیحجه 20 |   1371 تیر 1دوشنبه 
  

  صـبح،  بعـد از نمـاز     . دیـشب را راحـت خوابیـدم        اسـت؛   برطـرف شـده    متب و کسالت  
ى یقـضا قـوه  بـراى افتتـاح مراسـم هفتـه     ه صـبح   نُـ ساعت  . کارهاى مانده را تمام کردم    

 . و به دفترم برگشتم1 سخنرانى کوتاهى کردم.رفتم
 . براى امور عمرانى اسـتمداد کـرد       و نماینده خلخال آمد  ،  ]آقاي سید مطهر کاظمی   [

 از آثـار و کمـک سـفر    . نماینده طـبس و فـردوس آمـد     ،پور  فردوسى] اسماعیل[آقاى  
 از ؛ه دادیـ ل اخیـر مـشهد ارا  یو نظراتـى دربـاره مـسا     اخیر من به خراسـان تـشکر کـرد          

تولیـت  [، طبـسى ]عبـاس واعـظ  [اسـتاندار و آقـاى   ، ]آقاي علی جنتی [ضعف مدیریت   
 . و کمک بیشتر خواست گفت]آستان قدس رضوي

بـراى تهیـه زمینـى    . هـا در مجلـس آمـد    ماینده سابق آشورى ، ن شو اننخ] آتور[آقاي  
ى و امنیتـى در  یداد کـرد و از فـشار مراکـز قـضا         هـا اسـتم     براى امور اجتماعى آشورى   

 .دنمومورد روابط خارجى خودش گله 
گزارش سفر به برزیـل   و   آمد   ]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[عصر دکتر   

مقــررات منــاطق آزاد در . شــوراى اقتــصاد شــرکت کــردمجلــسه در  .و آفریقــا را داد
 . استرفع شدهکسالتم به کلى . شب به خانه رفتم .دستور بود

                                                
 نداشتند انتظار ،اى منطقه مراکز از بعضى و قدرت جهانى مراکز« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

 بـه  ،و تبلیغات رفتارها ،ها و بایکوت شرارت،  جنگ ،کردند درست برایش که گرفتارى همه این با کشورى
 خـواب  بودنـد،  دیده کشورمان براى آشفتگى خواب آنها. باشد منطقه نظام ترین  سالم و نتری  ثبات با عنوان

 نـشان  را هایـشان   خواسـته  عکـس ،  شـان  مـشاهدات  امـا  بودنـد،  دیده فروپاشى خواب .بودند دیده اضمحالل
 و ددهـ   مـى  زنـدگى  بـه  اسالم که برکتى با اسالم، معنویت سایه در مردم، حضور سایه در بحمداهللا .دهد  مى

 در فقیـه  والیـت  و رهبـرى  حـضور  ناحیـه  از که اعتمادى و کند مى برقرار مردم و متصدیان بین که اى  رابطه
 کـه   اسـت  کـرده  هدیـه  مـا،  کـشور  در آرامش و ثبات حالت خداوند یک  روحانیت، حضور و هست مردم

 بیـشتر  شـان  انـى نگر ،کننـد  مـى  بررسـى را   کـشور  سـازندگى  هـاى   برنامه آنها وقتى .بردند  مى رشک دیگران
 مکتب اساسى لیمسا به که ناظرى هر .است میکروسکوپ زیر اسالمى، الگوى یک عنوان به ایران .دوش مى

 پاسـخگو  اسـالم  آیـا . رسـد   مـى  کجا به ایران ل در یمسا ببیند که است منتظر امروز دارد، توجه دنیا فکرى و
 دنیا مردم پاى پیش که جدیدى راه و دهد مى شکل را خودش ،دارد اسالم اساس بر که اى  جامعه آیا است؟

 کتـاب   ←رجـوع کنیـد      »اسـت؟  خیـال  یـک  یا است اجرایى ،است عملى است؟ موفق این آیا ،شده هیارا
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
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 1992 ژوئن 23                   1412 ذیحجه 21 |    1371 تیر 2شنبه  سه
  

آقـاى   .کارهـاى عقـب مانـده دیـروز انجـام شـد           .  به دفترم رسـیدم    ساعت هشت صبح  
ــا[ ــى] رض ــی  [، امرالله ــرژي اتم ــازمان ان ــیس س ــد]ری ــت   . آم ــرى دریاف ــراى پیگی  ب

 .دهند نمىکه اند   اخیراً گفته آنها؛خریدهایمان از آرژانتین اجازه خواست
.  متـرجم و محقـق آمدنـد   ،هاى مؤلـف    و جمعى از خانم    )س(مدیران دانشگاه الزهرا  

ــان  ــشویق مؤلف ــى از ت ــینگزارش ــن    و همچن ــد و م ــشگاه را دادن ــع دان ــارت و وض  نظ
  1.شان کردم تشویق

و  گزارش سـفر بـه ترکیـه و ژنـو         . آمد ]وزیر امور خارجه  [،  والیتى] اکبر  علی[دکتر  
بـاغ و    در مورد قـره .م براى اصالح روابط با ترکیه را داد  ایس و اقد  یترمیم روابط با سو   

 .گیرى شد  مذاکره و تصمیم،هرزگوینو بوسنى 
 آمـد و مطالـب غیـر مهـم         )]س(معاون دبیرکـل جامعـه زینـب      [،  عباسى] زهرا[خانم  

محقـق  ] مـصطفی [آقـاى   .زیادى گفت و براى من وقتى نگذاشت که اظهار نظر بکـنم   
خـصوص از   یه و بـه یاز وضـع قـوه قـضا      . بازرسى کل کشور آمد   سازمان  یس  ی ر ،داماد

ــرى ســخت ــرمایه و    گی ــاحبان س ــردم و ص ــاد م ــلب اعتم ــا و س ــداماته ــا اق ــزاحم ب  م
هــاى سـازندگى و جلــب سـرمایه و نیــرو و توسـعه اقتــصادى انتقـاد داشــت و      سیاسـت 

 .کردى براى اصالح امور یها توصیه
ل پزشکى مورد نیاز بیمـاران کلیـوى     یپیشنهادى براى ساخت وسا     و   ظهر فاطى آمد  

 . آورد]سازمان وسایل پزشکی ایران، وابسته به جمعیت هالل احمر[= از سوپا
                                                

 کـشورهاى  از بـسیارى  در و مـا  کـشور  در کـه  بپـذیریم  باید ما« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است      - 1
 و تحـرك  بـراى  مـوارد  از بـسیارى  در میدان ندارد، هم اصالتى که ىیها  سلیقه و عوارض خاطر به اسالمى،

 باشـند،  داشـته  میدان هم ها  خانم باید و بشود برطرف باید اشکال این و نیست باز مردها مثل ،ها  خانم تکامل
 استعدادشـان  خواسته، هم اسالم و خواسته هم خداوند که ىطور آن را دشانوخ حق و را خودشان استعداد

هـا    غربـى  و مـا  کـشور  یـا  اسالمى هاى محیط بین  هایى  مقایسه البته. باشند داشته را شان حقوق و کنند نقد را
 کـشور  االن در  کـه  آنچـه  بـه  نیـستیم  قانع هم ما ولى نداریم، قبول را آنها هاى حرف ما آنجا حاال شود ،   مى

 بـه  آسـمانى  ادیـان  بینیـد،  مـى  را اسـالم  احکـام   وخوانید مى را قرآن وقتى شما. داریم ها  خانم راىب خودمان
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب   ←رجـوع کنیـد     » .انـد   گذاشـته  بـاز   براي رشد  را ها راه همه خصوص اسالم ،  

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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آقایـان  .گـزارش کـار داد  .  آمـد ]وزیر بازرگـانی [، وهاجى] عبدالحسین[عصر آقاى   
، طـورى فال] عبـدالجواد [ و] وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    [ ،خـاتمى ] سـید محمـد  [
فالطورى براى تأسـیس دانـشگاه در اروپـا بعـد از       .  آمدند ]پژوهشگر فلسفه در آلمان   [

.  وعـده کمـک دادم  ؛س آنها استمداد کـرد هاى درسى اسالمى مدار تکمیل کار برنامه 
اصـرار  ] از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی       [ پذیرش استعفایش    ةآقاى خاتمى دربار  

 فعـالً نپـذیرفتم و قـول دادم پـس از       .هم کنـیم   قـرار شـد مقـدمات کـار را فـرا           ؛داشت
  1. اقدام شودخص شدن شغل بعدى ایشان و جایگزینمش

ست و تلگـراف و تلفـن        [،  غرضى] سیدمحمد[آقاى   در مـورد کمیتـه    . آمـد  ]وزیر پـ 
 انجـام   را کارهـا  شـب   نُه تا ساعت    .خواست  لى داشت و تایید مى    یمشترك با ژاپن مسا   
 . دادم و به خانه آمدم

   
 1992 ژوئن 24                    1412 ذیحجه 22 |   1371 تیر 3چهارشنبه 

  
منطقـه  شـهر کابـل و تـشدید درگیـرى در     در  شروع درگیرى مـسلحانه  ،ها در گزارش 

 .یل مهم استیباغ و پیروزى حزب کارگر در اسرا قره
 دکتـر  آقـاى . اعـضاى فرهنگـستان علـوم آمدنـد    . کارها انجام شـد صبح  دهتا ساعت  

آقایـان   2. کـردم صـحبت  و مـن داد  گـزارش  ]رییس فرهنگستان[،  شریعتمدارى] علی[
                                                

 در بخـش ضـمایم همـین کتـاب درج      ، سید محمد خاتمی، به جهت اهمیت       متن کامل استعفانامه آقاي    - 1
 .شده است

 یک این دانیم مى البته. ستیمب ها فرهنگستان این به زیادى امید ما« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2
 و حوصله با باید که است کارى.ببینیم  جامعه در را آثارش فردا کردیم، تاسیس وقتى که نیست ضربتى کار
 دوره یـک  ،باشـد  کـشور  علمـى  سـطح  يارتقـا  ما عمده هدف اگر. مطلوب برسیم  نتایج به ،پشتکار و صبر

. نمانیم عقب مان برنامه از دیگر  وکنیم ریزى برنامه دوره آن براى  وبگیریم نظر در بایدرا   معقولى و مطلوب
 بـا  و چگونـه و  ما کى  کنید مشخص و اشیدب داشته اى  برنامه که است این ،دارم فرهنگستان از من که توقعى

 ؟داریـد  تـوقعى  چـه  دیگـر  جاهـاى  از و دارید توقعى چه ما از ؟برسیم شده تعیین اهداف به باید ابزارى چه
 علمـى  سـطح  بـردن  بـاال کـشور،    هـاى   ضرورت از یکى که کنیم  مى لمس خوب ما همه ؟  بکنیم باید چکار
 علمى سطح نتوانیم اگر شده، تنظیم مکتبى اساس بر که امىنظ یک عنوان به مکتب، یک عنوان به ما .است

 خودشـان  آثار مقعطى هاى  تحرك و ضربتى اقدامات ،شعارها باالخره .نیستیم موفق باشیم، داشته مناسب
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 کارنامه و خاطرات             
 198  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 نــامزد اســتاندارى هرمزگــان و ؛چیــان آمدنــد چیــت] حمیــد[ســیدزاده و ] ســیدجلیل[
 کـار در تهـران   نرونـد؛ تمایل داشتند کـه مـن موافقـت کـنم          . ند هست آذربایجان شرقى 

 .برایشان گواراتر است
 گـزارش بازسـازى    و آمـد ]جمهـور  اون اجرایـی ریـیس    معـ [،  میـرزاده ] حمید[آقاى  

هاى دولتى به مناسبت تبلیغـات هفتـه          ارگان  روابط عمومى مدیران  . استان ایالم  را داد    
 گزارشـى  ]وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    [، خاتمى] سیدمحمد[ آقاى  .دولت آمدند 

 .ى در مورد تبلیغات نمودمیها ىیداد و من هم راهنما
آقـاى  . ها را خوانـدم  دولت شرکت نکردم و در دفترم گزارش تهیأجلسه  عصر در   

هـاي منـافقین را کـه در      از فعالیـت   ی گزارشـ  . آمـد  ]وزیـر اطالعـات   [،  فالحیان] علی[
  ؛داد  است، ارایهآوردهدست  هاستانبول ب

  
  

 1992 ژوئن 25                    1412 ذیحجه 23 |   1371 تیر 4شنبه  پنج
  

 میـان .  داشتیمي تهرانهاى مترو  منبع خرید واگندر موردگیرى  صمیماى براى ت    جلسه
ــا ــ، چــین،اروپ ــوبی و ره کُ ــاالخره روى خریــد از چــین و   جن  روســیه مقایــسه شــد و ب

هـا بـه خـاطر کیفیـت بهتـر اروپـا بـه آنجـا نظـر            گرچه خیلى؛جنوبى مصمم شدیم  رهکُ
.  قبـول نکـردم  ،ابـر چـین اسـت    اما به خاطر بهاى بسیار باال که معلوم شد سه بر    ،داشتند

اصــل، [ابراهیمــى] اصــغر[ و ]جمهــور دفتــر بازرســی ریــیس هاشــمی، ریــیس[محــسن
] اکبـر [ و ]وزیر راه و ترابري[، سعیدى کیا] محمد[ و ]مدیرعامل شرکت متروي تهران  

 . از چین دفاع کردند،]وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح[، ترکان
ــه ــ مــدیران روزنام ــدهــاى کثیراالنت ــى . شار آمدن ــد کــه م ــر دادن ــد قیمــت  خب خواهن

                                                                                                              
باشـد  داشـته  پژوهـشى  امکانات و علمى لیمسا باید ،کشور اصلى بنیه ،نهایى بندى  جمع در اما ،دارند را. 
 باید علما .گذاشت باز را ارتباطات .گذاشت باز را علم باید راه. است دنیا علمى مراکز با طارتبا بعدى لهامس
 بایـد همـه    مـدیر،  هـم  استاد، هم دانشجو، هم ، علمى محیط در. بکنند افکار تبادل .باشند داشته ارتباط هم با

رجـوع   » .شـویم   مـى  مغبـون  م،یکن دیگران محروم  دستاوردهاى از استفاده از را خودمان اگر که کنند قبول
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←کنید 
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خواستند که ما کاغذ را بـا ارز    مى.را از دو تومان به پنج تومان ارتقا دهند      فروشی    تک
 .رقابتى بدهیم

  و  آمـد  ]عراقـی، ریـیس سـازمان تبلیغـات اسـالمی         [ محمـدى ] محمـود [عصر آقـاى    
 اسـتاندار فـارس    ،ىجهرمـ ] سید محمـد  [ آقاى   . تبلیغات براى دولت داد    ةنظراتى دربار 

 براى افتتاح نمایـشگاه بـه بحـرین    .براى عمران منطقه استمداد کرد و  گزارش داد .آمد
 .قـرار گرفتـه اسـت   هـا   خیلى مورد توجه بحرینـى این نمایشگاه  ، مدعى است  .رفته بود 

 . پیش از غروب به خانه آمدم
  

 1992 ژوئن 26                        1412 ذیحجه 24 |    1371 تیر 5جمعه  
  
 اسـتخر را آب    .بیـشتر بـه اسـتراحت و کمـى بـه مطالعـه گذشـت               وقتم   .در خانه بودم   

 عـصر بعـد از    کـه  سـرماخوردگى داشـتم   .  سرد بود  ؛انداختم و عصر هم استفاده کردم     
م را جلـب  ا ه توجـ ،اش  بچـه  بـا   منظره رفتار یـک گربـه      ،در حیاط منزل  . شنا خوب شد  

 ،دادن همـراه محبـت زیـاد و لیـسیدن بچـه      شـیر ،فآمیـز دو طـر     برخورد محبـت  ؛  کرد
 ...در وبازى بچه در مقابل ما شکمو قائم کروبات وآهاى  نمایش

 ة مطـالبى دربــار . آمـد ]جمهـور  دفتـر بازرســی ریـیس   هاشـمی، ریـیس  [شـب محـسن  
هـا مطـالبى       بیمارسـتان  ة دربـار  هـم  تربیـت بـدنى و فـاطى         ةفائزه دربار . بازرسى داشت 

 . داشتند
 

 1992 ژوئن 27                          1412 ذیحجه 25 |    1371  تیر6شنبه 
  

گـزارش پیـشرفت کـار بنیـاد کمـک بـه            . آبـادى آمـد     طاهرى خـرم  ] سیدحسن[آقاى  
هـم  هـا    از بعضى؛شیعیان پاکستان را داد و از عدم همکارى کیفى مسئوالن گله داشت 

ــأمین نیازهــاى مــادى  .راضــى اســت ــراى ت ــشنهاد داشــت ب ــراى  مرکــ، پی ز تجــارتى ب
گرى در معامالت ایران و پاکـستان و جهـت دادن معـامالت بـه سـوى شـیعیان                    واسطه

 .  گفت هم مطالبی براى تعویض استاندار لرستان.ایجاد شود
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 کارنامه و خاطرات             
 200  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هـا و      گزارش پیشرفت سـاخت پاالیـشگاه      .وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
تواننـد سـود را بـه قیمـت       مـى مراکز صنعتى پتروشیمى را داد و گفت صنایع شـیمیایى   

قـرار شـد در همکـارى بـا اوکـراین و           . ده باشـند  یرند و بدون سوبـسید سـود      جهانى بگ 
.  براى احداث لوله گـاز سـرعت بخـشند         ، با فعال کردن شرکت    ،آذربایجانجمهوري  

 ند، اگر نپذیرفت   که قرار شد اتمام حجت شود    . کنند  ها کارشکنى مى    گفت آذربایجانى 
 قـرار  .انـد   امضا کرده،عصر اطالع داد که پس از اتمام حجت . دحذف شون  از شرکت 

 احداث لوله نفت و گاز از مسیر ایران پیگیـرى  ،آباد نامه عشق شد براى اجراى موافقت 
 . کنند ها به شدت کارشکنى مى ییاینکه آمریکاوجود  با ؛شود

الب  براى دستور کار شـوراى عـالى انقـ         ]گلپایگانی[هاشمى] سید محمدرضا [دکتر  
 نحـوه همکـارى     در مـورد  . عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشـت        .آمد فرهنگى

 مسأله تصمیم آمریکـا بـر   .ها بحث شد نیروهاى نظامى و انتظامى در برخورد با شرارت     
مـورد بحـث   نیـز  ربودن افراد سایر کشورها و بردن به آمریکـا بـراى محاکمـه و کیفـر       

  1.بود
 ، بنیـاد شـهید   اسـالمی، ارشـاد فرهنـگ و   وزارت   ةدربـار . همان رهبرى بـودم   یشب م 

امـروز آقـاى    .ل آمریکا و امور جارى کـشور مـذاکره کـردیم     ی، مسا 2ها  ماشین نماینده 
 هم بـه مالقـات آمـد و گـزارش سـفر بـه        ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  محسن رضایى 

بعثـه  هاى   خیلى راضى است و از تلخى     ،ها   از برخورد گرم سعودى    ؛حج را داد  مراسم  
 . ناراضى است

   
 1992 ژوئن 28                       1412 ذیحجه 26 |    1371 تیر 7یکشنبه 

  
 ] وزیران صنعت و تکنولوژي[ براى شرکت در اجالس ساعت هشت ونیم صبح

                                                
جمهـور    دولت ایاالت متحده آمریکا، براي اولین بار بر خالف عرف بین الملل، مانوئل نوریگا، ریـیس          - 1

 .  کرد و به براي محاکمه به آمریکا بردکشور پاناما را به اتهام قاچاق مواد مخدر، در عملیاتی دستگیر
،از تخـصیص  »مساله حیـاتی پـاترول  « در سرمقاله خود با عنوان 1371 تیر 7 روزنامه کیهان، روز یکشنبه    - 2

 .خودروي نیسان پاترول به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با قیمت دولتی انتقاد کرده بود

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 200  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هـا و      گزارش پیشرفت سـاخت پاالیـشگاه      .وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
تواننـد سـود را بـه قیمـت       مـى مراکز صنعتى پتروشیمى را داد و گفت صنایع شـیمیایى   

قـرار شـد در همکـارى بـا اوکـراین و           . ده باشـند  یرند و بدون سوبـسید سـود      جهانى بگ 
.  براى احداث لوله گـاز سـرعت بخـشند         ، با فعال کردن شرکت    ،آذربایجانجمهوري  

 ند، اگر نپذیرفت   که قرار شد اتمام حجت شود    . کنند  ها کارشکنى مى    گفت آذربایجانى 
 قـرار  .انـد   امضا کرده،عصر اطالع داد که پس از اتمام حجت . دحذف شون  از شرکت 

 احداث لوله نفت و گاز از مسیر ایران پیگیـرى  ،آباد نامه عشق شد براى اجراى موافقت 
 . کنند ها به شدت کارشکنى مى ییاینکه آمریکاوجود  با ؛شود

الب  براى دستور کار شـوراى عـالى انقـ         ]گلپایگانی[هاشمى] سید محمدرضا [دکتر  
 نحـوه همکـارى     در مـورد  . عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشـت        .آمد فرهنگى

 مسأله تصمیم آمریکـا بـر   .ها بحث شد نیروهاى نظامى و انتظامى در برخورد با شرارت     
مـورد بحـث   نیـز  ربودن افراد سایر کشورها و بردن به آمریکـا بـراى محاکمـه و کیفـر       

  1.بود
 ، بنیـاد شـهید   اسـالمی، ارشـاد فرهنـگ و   وزارت   ةدربـار . همان رهبرى بـودم   یشب م 

امـروز آقـاى    .ل آمریکا و امور جارى کـشور مـذاکره کـردیم     ی، مسا 2ها  ماشین نماینده 
 هم بـه مالقـات آمـد و گـزارش سـفر بـه        ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  محسن رضایى 

بعثـه  هاى   خیلى راضى است و از تلخى     ،ها   از برخورد گرم سعودى    ؛حج را داد  مراسم  
 . ناراضى است

   
 1992 ژوئن 28                       1412 ذیحجه 26 |    1371 تیر 7یکشنبه 

  
 ] وزیران صنعت و تکنولوژي[ براى شرکت در اجالس ساعت هشت ونیم صبح

                                                
جمهـور    دولت ایاالت متحده آمریکا، براي اولین بار بر خالف عرف بین الملل، مانوئل نوریگا، ریـیس          - 1

 .  کرد و به براي محاکمه به آمریکا بردکشور پاناما را به اتهام قاچاق مواد مخدر، در عملیاتی دستگیر
،از تخـصیص  »مساله حیـاتی پـاترول  « در سرمقاله خود با عنوان 1371 تیر 7 روزنامه کیهان، روز یکشنبه    - 2

 .خودروي نیسان پاترول به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با قیمت دولتی انتقاد کرده بود

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 200  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هـا و      گزارش پیشرفت سـاخت پاالیـشگاه      .وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
تواننـد سـود را بـه قیمـت       مـى مراکز صنعتى پتروشیمى را داد و گفت صنایع شـیمیایى   

قـرار شـد در همکـارى بـا اوکـراین و           . ده باشـند  یرند و بدون سوبـسید سـود      جهانى بگ 
.  براى احداث لوله گـاز سـرعت بخـشند         ، با فعال کردن شرکت    ،آذربایجانجمهوري  

 ند، اگر نپذیرفت   که قرار شد اتمام حجت شود    . کنند  ها کارشکنى مى    گفت آذربایجانى 
 قـرار  .انـد   امضا کرده،عصر اطالع داد که پس از اتمام حجت . دحذف شون  از شرکت 

 احداث لوله نفت و گاز از مسیر ایران پیگیـرى  ،آباد نامه عشق شد براى اجراى موافقت 
 . کنند ها به شدت کارشکنى مى ییاینکه آمریکاوجود  با ؛شود

الب  براى دستور کار شـوراى عـالى انقـ         ]گلپایگانی[هاشمى] سید محمدرضا [دکتر  
 نحـوه همکـارى     در مـورد  . عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشـت        .آمد فرهنگى

 مسأله تصمیم آمریکـا بـر   .ها بحث شد نیروهاى نظامى و انتظامى در برخورد با شرارت     
مـورد بحـث   نیـز  ربودن افراد سایر کشورها و بردن به آمریکـا بـراى محاکمـه و کیفـر       

  1.بود
 ، بنیـاد شـهید   اسـالمی، ارشـاد فرهنـگ و   وزارت   ةدربـار . همان رهبرى بـودم   یشب م 

امـروز آقـاى    .ل آمریکا و امور جارى کـشور مـذاکره کـردیم     ی، مسا 2ها  ماشین نماینده 
 هم بـه مالقـات آمـد و گـزارش سـفر بـه        ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  محسن رضایى 

بعثـه  هاى   خیلى راضى است و از تلخى     ،ها   از برخورد گرم سعودى    ؛حج را داد  مراسم  
 . ناراضى است

   
 1992 ژوئن 28                       1412 ذیحجه 26 |    1371 تیر 7یکشنبه 

  
 ] وزیران صنعت و تکنولوژي[ براى شرکت در اجالس ساعت هشت ونیم صبح

                                                
جمهـور    دولت ایاالت متحده آمریکا، براي اولین بار بر خالف عرف بین الملل، مانوئل نوریگا، ریـیس          - 1

 .  کرد و به براي محاکمه به آمریکا بردکشور پاناما را به اتهام قاچاق مواد مخدر، در عملیاتی دستگیر
،از تخـصیص  »مساله حیـاتی پـاترول  « در سرمقاله خود با عنوان 1371 تیر 7 روزنامه کیهان، روز یکشنبه    - 2

 .خودروي نیسان پاترول به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با قیمت دولتی انتقاد کرده بود
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 ٦٢عكس شماره 

 ٦٣عكس شماره 

افتتاح اجالس وزیران صنعت و تکنولوژی )اسکاپ(
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 ٦٧عكس شماره 

سخنرانی در جمع خانواده شهدای هفتم تیر
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بـه سـالن     ،]ملل در آسیا و اقیانوسیه    کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان       [= اسکاپ
  هـم از ایـران و هـم از اسـکاپ    ،اول از نمایـشگاه اجـالس    . رفتـیم  اى صداوسیما   شیشه

] معـاون دبیرکـل سـازمان ملـل و     [، ]الـدین احمـد   آقاي رفیع[مقدارى با . بازدید کردم 
 مـذاکره  ]سازمان توسعه صنعتی ملـل متحـد   [= ونیدویى اسکاپ و مدیرکل     یاجرا دبیر
 1. بدون نوشته سخنرانى کردم کـه بـراى حـضار جالـب بـود          ، در جلسه افتتاحیه   .دمنمو
در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب         [ تـن  72 براى سـالروز شـهادت       ، اسکاپ اجراییدبیر

 را معرفـى    هـا   مـه هیـأت   هسـپس رؤسـاى      . یک دقیقه سکوت داد    ،]جمهوري اسالمی 
. ده شـهداي هفـتم تیـر آمدنـد     خـانوا .مد گفتم و بـه دفتـرم آمـدم        ابه آنها خوش  . کردند

 2.برایشان صحبت کردم
                                                

 وضـع  و اسـکاپ  شـده  اعـالم  اهـداف  به سطحى مرور یک با « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1
 هـاى  فقیـت وم کـه  بپـذیریم  بایـد  ،  باشـیم  صمیمى و صریح خودمان با بخواهیم اگر اسکاپ، منطقه موجود
 شـرایط  .گـذرد  مـى  اسـکاپ  عمـر  ازکـه    اسـت  زیادى زمان سال پنجاه.  است نبوده مطلوب حد در گذشته
خیلـى  ،  تـاریخ  آن هاى گذشته از نیست معلوم ین سازمان، ا اهداف با رابطه در ،اسکاپ منطقه و دنیا موجود

 اگر ؟ استکرده پیدا تحقق چقدر اسکاپ اهداف اما  است،کرده پیشرفت دنیا کل باالخره. باشد کرده فرق
 اهـداف  دنبال و شده گذاشته مان عهده به باشد که  تکالیفى گذراندن براى و تشریفاتى اجالس که نخواهیم

 فقیرتـرین  ،اسـکاپ  همـین  در هنـوز  .اسـت  زیـاد  هـا  فاصله امروز   .بگیریم جدى راموضوع   اینید  با ،باشیم
 آن و نـشینند  مـى  هـم  کنـار  ،جهـان  کـشورهاى  تـرین  پیـشرفته  مقابـل  در کشورها ترین مانده عقب کشورها،
 شود، مى منتقل مطلوب صورت به تکنولوژى نه. کند نمى پیدا تحقق  است،خواسته ملل سازمان که چیزهایى

 منـابع  از نـه  ، رسـیم  مـى  ،برسـیم  بایـد  کـه  طـورى  آن زیست محیط به نه ، کند مى پیدا واقعیت ها آموزش نه
 جـاى  به باید . شود مى جدى جمعى دسته تالش ،اجتماعى و فرهنگى يارتقا جهت در نه و شود مى استفاده
اپ، اصـالح تفکـر توزیـع ناعادالنـه          راه رسیدن به اهداف اسک     .کنیم برخورد منتقدانه ،گرانه ستایشموضع  

هـاي سـال    هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی   « کتاب   ←رجوع کنید    »امکانات به نفع کشورهاي پیشرفته است     
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371

 گرچه هوشیارى مردم و وفادارى مردم  ؛ بود یحادثه بسیار تلخ  « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 2
ى را از دسـت  ثرؤمـ هـاى بـا ارزش و    انـسان ما  اما در آن حادثه  ،شان برسند  اهداف شوم   منان به نگذاشت دش 

دانستند که نیروها کجا هستند و بـه کجـا     مى. با چراغ آمده بودند   . بود اي  حساب شده  و   توطئه عمیق . دادیم
یلى به فکر حفاظت و  چون ما محافظت درستى نداشتیم و خ.باید ضربه بزنند و راه ضربه زدن هم روشن بود 

 انقالب ما قربانى بزرگى را  واین فاجعه عجیب بیدارمان کرد و امت ما. حراست در حد نیاز آن زمان نبودیم
اى بود و بـراى امـور کـشور      در جاى خود وزنهدام هر ک کههفتاد و دو انسان شایسته، با تجربه، فداکار  . داد

چیزى نمانده . ف گرفته و تا آستانه موفقیت هم پیش رفته بوداى که سه قوه را هد توطئه.  جدى داشتتأثیر  
    بود که مجلس و دولت و قوه قضاییه از رسمیت بیفتد، ولى خداوند این قربانى را از ملت مـا قبـول کـرد        
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 گزارشـى از سـفر مکـه داد    . آمد ]رییس بانک مرکزي  [،  عادلى] محمدحسین[دکتر  
 راجـع بـه   . آمـد  ]وزیر نیـرو  [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  . ها گفت   راف در هزینه  سو از ا  

ى آقـا  .امور آب و بـرق و سـد سـیاه بیـشه و طـرح آب رسـانى بـه یـزد صـحبت کـرد              
 از بعثه بـه  .خارجه آمد و گزارش سفر حج را داد   امور  بشارتى از وزارت    ] محمد  علی[

 .ها انتقاد داشت ها در برخود با عربستانى ها و تلخى خاطر خشکی
 ، بــهجمهــور تاجیکــستان یسیــر، ]اوف آقــاي رحمــان نبــی[عــصر بــراى اســتقبال از 

او بـه سـعدآباد رفـت و مـن بـه      و مصاحبه سان  مراسم  بعد از    . رفتیم ]مهرآباد [فرودگاه
 مـذاکره خـصوصى و سـپس    اول. دفتر آمدنـد به  هفت بعد از ظهرساعت   . آمدم دفترم

 ةدربـار ها  صحبتبیشتر . کردیم با زبان فارسى صحبت مى  انجام شد؛   مذاکرات رسمى   
 .بودهاى همکارى  نیازهاى آنها در زمینه

 سـر  .آنها هم آمدنـد . رفتم د سعدآبابهبراى مراسم ضیافت شام نُه و نیم شب، ساعت  
 همه را به خـوبى جـواب    ؛میز شام سئواالت زیادى درباره اوضاع اقتصادى آنها نمودم        

 . دیر وقت به خانه رسیدم. شان خوب نیست وضع. دادند
  

 1992 ژوئن 29                       1412 ذیحجه 27  |   1371 تیر 8دوشنبه 
  

ــدس  ــدین [مهن ــراج ال ــازرونى] س ــازي و[، ک ــسکن و شهرس ــر م ــد]زی ــزارش  و آم  گ
 .گـزارش داد هـم  در مورد شهرك دیپلماتیک و لواسانک  . هاى مسکن را داد     سیاست

نیازهاى اسـتان را دادنـد   گزارش .  آمدند در مجلسنمایندگان استان آذربایجان شرقى  
هـا   هـا از سـایر اسـتان     از شـاخص يدر بـسیار این اسـتان،  اند   مدعى؛و کمک خواستند 

 .تعقب اس
  معاونان و ن،رای وز،شب نمایندگان مجلس. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت

                                                                                                              
 هـر جـا    کـه مـان ایـن را داریـم     مـا در طـول دوران انقـالب      .را تقویت کرد  آن  جاى تضعیف نظام،     و به 

جا خوردنـد و    از همان،هیز شدند و به خیال خودشان ضربه را کاراتر خواستند وارد بکنندها بیشتر تج    دشمن
، دفتر »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  » .ملت ما از همان جا تقویت شد

  1393نشر معارف انقالب، 
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 ٦١عكس شماره 

استقبال رسمی از رییس جمهور تاجیکستان
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نـوري،  [نـاطق ] اکبـر  علـی [ آقـاى  .نماز جماعـت خوانـده شـد      . همان بودند یمشاورانم م 
 ةلى دربـار  کمـى صـحبت کـرد و مـن صـحبت مفـص             ]رییس مجلس شوراي اسـالمی    

هـا و اوضـاع کـشور و تعـدیل و توسـعه و بازسـازى نمـودم و بـه چنـد سـئوال             سیاست
هــاى   مراجعــات زیــادى بــراى امــور حــوزهنماینــدگان. شــام خوردنــد 1.جــواب دادم

 . دیر وقت به خانه رسیدم .شان داشتند انتخابیه
    
 1992 ژوئن 30                      1412 ذیحجه 28 |    1371 تیر 9شنبه  سه

  
همانـان  یکنـار اسـتخر بـا م   در   وسراى سعدآباد رفـتم  همانیمبه  ساعت هفت ونیم صبح   

ضـمن صـرف صـبحانه و در مـسیر تـا فرودگـاه مـذاکرات                . مجیکى صبحانه خـورد   تا

                                                
 تواند مى و کرده آغاز را متینى و منطقى حرکت چهارم مجلس« : نی آمده است در بخشی از این سخنرا- 1
 مثـل  را وضع این خداوند. باشد ها مسئوولیت همه در جدى خیلى و کار مجلس ،بینیم مى که آهنگى این با

 وانیمبت  و کنیم عبور هماهنگى با ،داریم که مشکلى ،مرحله این در که کرد هدیه ما به باز ،الهى هدایاى همه
 در معموال من . نداریم که باشیم نداشته نگرانى ترین کوچک و بدهیم عبور خوبى به مرحله این از را انقالب
 مـان  راه بـه  کـنم  مى فکر همیشه از تر بین خوش که حاال و شدم نمى نگران وقت هیچ هم شرایط ترین سخت

 شیوه ،خارجى سیاست ةدربار .بکنم تصحب شما براى را کشور وضع که دانم مى مفید من  .دهیم مى ادامه
عـالی   شـوراى  در را مهـم  کارهاى .بگذاریم میان در رهبرى با را اساسى مسایل معموالً که است این ما کار

 شـور  بـه  ،هـستند  کـشور  کارهـاى  در مـؤثر  عناصـر  و رهبـرى  هـاى  نماینده قوه، سه رؤساى که ملى امنیت
 است این بر ما بناي. کنیم مى اجرا ،کردند تأیید اگر ایشان .یمکن مى گزارش رهبرى به را نتیجه  و گذاریم مى
 مـن  .نکنـیم  درست مسأله کشور براى خود بی و نکنیم تراشى دشمن دنیا سطح در ،غیرضرورى موارد در که

 خواهم مى وقت هر ،بزنم حرف خواهم مى وقت هر . کنم مى مسئوولیت احساس لحظه به لحظه خودم براى
 و انقالب این آینده هاى نسل جوابگوى باید که کنم مى فکر ،بکنم کارى خواهم مى وقت هر ،بکنم مصاحبه

 و اهـو  هـاى  مـوج  دچـار  را انقـالب  یـک  منافع آسانى به شود نمى .باشم ها مسلمان هاى تالش و شهدا خون
 عواطـف  و احـساسات  شـود  نمـى  .اسـت  ظریف بسیار هم قضیه طرف این حال عین در. کرد شعار و هوس

 .برویم را خودمان راه ما ،بکنند فکر خواهند مى چه هر آنها که کرد فکر و گرفت دیدهان را انقالبى هاىنیرو
 یـک  برنامـه  . اسـت   پـنج سـاله    برنامه مانیمبنا ،داریم عمل دست در کشور داخل در که کارهایى مورد در

 است تعدیل  دیگريو تاس توسعه یکى .استکشور   بازسازى  محور برنامه  یک . است وسیعى بسیار میدان
، »1371هـاي سـال    هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی « کتاب ←رجوع کنید  » .اهمیت دارد  بسیار کار سه هر که

  1393دفتر نشر معارف انقالب، 
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بعـد از  و   1کردیم در فرودگاه مصاحبه     . بود  اوضاع تاجیکستان  ة بیشتر دربار   که داشتیم
کـه از آنجـا بـه    رفتنـد  بـه شـیراز     بدرقـه رسـمى  بـا ، آنهـا  هـا  نامـه  امضا و تبادل موافقت  

 .پاکستان بروند
 برایـشان صـحبت مفـصلى      .هـاى تهـران آمدنـد        وعـاظ و روحـانى     .به دفترم برگشتم  

 جــواب .شــان کــردم کــردم و اوضــاع کــشور و برنامــه کــار را توضــیح دادم و توجیــه
 .روضه خوانده شد محرمایام  به مناسبت 2.دادمهم سئواالت را 

اکبــر  آقــاي علــی[هــاى مــا در کــشورهاى همــسایه بــا   و کنــسولنرایز ســفجمعــى ا
 را در مورد کشورها به خـصوص  يسیاست پیشنهاد. خارجه آمدند اموروزیر  ،  ]والیتی

 . افغانستان توضیح دادند و نظر خواستند
 براى گزارش وضع صنایع سـنگین    ]وزیر صنایع سنگین  [،  حسینیاننژاد] هادي[آقاى  

 بـراى  .بخـش اسـت     بد نیست و رضایت    ؛هاى تحت پوشش آمد     کتل مالى شر  یو مسا 
ــدگان صــنایع ســنگین  همکــارى مــصرف ــوژى در  و در خــصوصکنن  جــذب تکنول

 .استمداد کرد معامالت خارجى
                                                

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371 سال يها هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ← رجوع کنید - 1
و اسـتقالل اقتـصادى کـشور، قطـع     الزمه تداوم انقالب اسالمى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است      - 2

 تنها در سـایه کـار و تـالش جـدى،     ،مهمامر هاى اساسى و تأمین نیازهاى اولیه مردم است که این        وابستگى
مـاه محـرم و   . پـذیر اسـت   هاى فنى و علمى و اصالح ساختار اقتصادى امکـان  هاى زیربنایى و پیشرفت     برنامه

ضـمن تجدیـد عهـد بـا شـهیدان      ) ع(دوسـتداران اهـل بیـت    برکات ارزشمند آن زمان بسیار خوبى است تا         
 .هاى متعالى جهاد و فـداکارى بیـشتر آشـنا شـوند     بزرگوار کربال و حرکت در مسیر رشد و کمال، با ارزش         

نقش مهمى در پیروزى انقالب اسالمى و تداوم آن داشته است و در دوره      ) ع(محرم، عاشورا و امام حسین      
اکنـون هـیچ    . بسیار مؤثر و کارسـاز اسـت     ،تالش و مقاومت آن بزرگواران    هاى بزرگ    سازندگى نیز درس  

پـسندند در   گر نمى هاى سلطه  این در حالى است که قدرت،مردم ما دیکته کند     تواند چیزى را به     قدرتى نمى 
 هر طریق این استقالل را از ما کنند به کشور ما تصمیمات بدون مشورت و نظر آنها اتخاذ شود، لذا تالش مى

گـر   هـاى سـلطه    امـا قـدرت  ،ما همچنین در صدد هستیم که زنـدگى خـود را بـا دیـن منطبـق کنـیم                .بگیرند
اى براى دیگران نداشته باشـد،   خواهند که جاذبه اى مى گونه ه زندگى تحت حاکمیت دین را ب     وپسندند    نمى

هـاى   وابـستگى  .حل کنـد  نتواند مشکالت خود را ،کنند که انقالب اسالمى  لذا با انواع کارشکنى تالش مى     
دیگـران اهـرم مـؤثرى      نیـاز بـه  .تواند استقالل ما را با مشکل مواجه سازد  عامل مهمى است که مى  ،اقتصادى

ى یسو  هم،ما داده است تواند سد راه استقالل باشد و در نهایت با استقاللى که انقالب اسالمى به است که مى
، دفتـر نـشر معـارف انقـالب،     »1371هاي سـال    سخنرانیهاشمی رفسنجانی،« کتاب  ←رجوع کنید   » .ندارد
1393  



209

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رار  قـ کـردیم؛ و بحث ی ویدة دربار.عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      
در جهـت آزادکـردن   ، هـاى سـازنده   ولیـد فـیلم  هاى مبتذل و ت     ضمن مبارزه با فیلم   شد  

 .  کار کردم و به خانه آمدمنُه و نیم شب تا ساعت .دحرکت شو
   

 1992والىج 1                    1412 ذیحجه 29 | 1371 تیر 10چهارشنبه 
  

بــراى توســعه   شــوراى عــالى خلــیج فــارس را ،جمــع زیــادى از مــسئوالنحــضور بــا 
.  تـصمیماتى اتخـاذ شـد   . تـشکیل دادیـم    1 خلـیج فـارس    همکارى با کشورهاى جنوب   

                                                
 تقویت روابط با کشورهاي  دولت سازندگی،با توجه به اهمیت راهبردي همسایگان در سیاست خارجی -1

، حوزه خلیج فارس و عراق و همچنین تسهیل امور ایرانیان مقیم کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس
 عالوه بر نمایندگان عالیدر این شورا . تشکیل یافت » خلیج فارسشوراي عالی«شورایی موسوم به 

 ٦٨شماره 

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رار  قـ کـردیم؛ و بحث ی ویدة دربار.عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      
در جهـت آزادکـردن   ، هـاى سـازنده   ولیـد فـیلم  هاى مبتذل و ت     ضمن مبارزه با فیلم   شد  

 .  کار کردم و به خانه آمدمنُه و نیم شب تا ساعت .دحرکت شو
   

 1992والىج 1                    1412 ذیحجه 29 | 1371 تیر 10چهارشنبه 
  

بــراى توســعه   شــوراى عــالى خلــیج فــارس را ،جمــع زیــادى از مــسئوالنحــضور بــا 
.  تـصمیماتى اتخـاذ شـد   . تـشکیل دادیـم    1 خلـیج فـارس    همکارى با کشورهاى جنوب   
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، حوزه خلیج فارس و عراق و همچنین تسهیل امور ایرانیان مقیم کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس
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 ٦٨شماره 

سخنرانی در جمع وعاظ و ائمه جماعات تهران
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 کارنامه و خاطرات             
 210  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هـا و رفـع     بـراى پیگیـرى تـصمیم   ،خارجهامور  اى براى شورا به رهبرى وزیر         دبیرخانه
 .دادیمتشکیل  موانع کار
فرمانـده  [، ، محـسن رضـایى   ]جمهـور   معاون اجرایی ریـیس   [،  میرزاده] حمید[آقایان  

، فـروزش ] غالمرضـا [ و   ]یروي دریایی فرمانده ن [،   شمخانى ]علی[،  ]کل سپاه پاسداران  
هــا و مؤســسات  ى بــراى تــشکیل شــرکتیهــا طــرح.  آمدنــد]وزیــر جهــاد ســازندگی[

ه یـ  ایثارگران در امور تجارى و صنعتى ارا   و اللهى اقتصادى براى کمک به افراد حزب     
  . دستورات پشتیبانى را صادر کردم.دادند

 سـازندگی  ر سـازمان جهـاد   اصالحات د در مورد . شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
بـه    در ایـن جلـسه، بنـا      .دولت شـرکت کـردم     هیأتجلسه  عصر در    .گیري شد   تصمیم

 . 1 را برگرداندیم»کرمانشاه«اسم ،  نمایندگان مجلسنفر ازصد و چهل درخواست 
 سفیرمان خواست کـه فـوراً مقـدارى       ،از لیبى .  کارها را انجام دادم    نُه شب تا ساعت   

 . را بپردازندآن  یم که بعداً پولکابل تحویل لیبى بده
 

 1992 جوالى 2                        1413 محرم 1 |   1371 تیر 11شنبه  پنج
  

مــدیر انــستیتوي اســالمی لنــدن و موســس پارلمــان مــسلمانان [، کلــیم صــدیقىآقــاي 
نماینـده  [، ى خراسـانى یرجـا ] سـعید [آقـاي   همـراه  ، و دو نفر از همکـارانش    ]انگلستان

هاى خـود منجملـه    گزارش فعالیت.  آمدند] و نماینده سابق ایران در سازمان ملل تهران
. پارلمان اسالمى مسلمانان انگلستان را دادند و براى ادامه کار کمـک مـالى خواسـتند             

 . در بسیج امکانات مسلمین استیاند مرکز خوبى براى هماهنگ مدعى
وضـیح نظـام متوسـطه و     بـراى ت   ]وزیر آموزش و پـرورش    [،   نجفى ]محمدعلی[دکتر

ژنرال حسان عبـدالرحمن، ریـیس سـتاد مـشترك           [.آمد ها  مطرح کردن نیازها و برنامه    
                                                                                                              

به هاي جنوبی کشور، ق، استانهاي همجوار با عرا  استان از جمله استان15هاي ذیربط، استانداران  دستگاه 
عضویت عراق، هاي جمهوري اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس و  همراه سفرا و رؤساي نمایندگی

 .کند اي ایفا می  هنوز این شورا فعال است و نقش مهمی در همگرایی سیاست منطقه.ندشتدا
تغییـر  » بـاختران « بعد از پیروزي انقالب اسالمی، نام استان کرمانشاهان به علت شائبه طاغوتی بودن، بـه          - 1

 .مجدداً کرمانشاه شدلسه ، نام استان ، جیافته بود که در این 
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 ؛ همراه با فرمانـدهان سـپاه آمدنـد        ،ندا   سپاه همانِینظامیان سودان که م   ] ارتش سودان و  
گفـتم بـا آقـاى    .اسـت اش را قطـع کـرده    کمک خواستند و گفتند لیبـى کمـک نفتـى      

 . ایم که کمک نفتى را ادامه دهند  توافق کرده] لیبی2مرد شماره  [،ودجلّ] عبدالسالم[
 نامـه او را   . بیـسائو آمـد    ۀجمهور گین  یسیفرستاده ویژه ر  ،  ]آقاي فالویو ژیزلوپرون  [ 

 به این صورت که روزانه پـانزده هـزار بـشکه نفـت بـا             است؛ آورد که کمک خواسته   
 .کره کنند  گفتم با وزارت نفت مذا.تخفیف به آنها بفروشیم

. آمدنـد  هـا   عفت و والده و همشیره و بچه، به تدریج بستگان.میعصر به سد لتیان رفت   
 .  هواى خوبى دارد.معصر در آب سد شنا کرد

  
 1992 جوالى 33                        1413 محرم 2  |   1371 تیر 12جمعه  
  

هـا را کـه بـا خـود      ارش گز.صبح و عصر شنا کردیم    .  شب در لتیان بودیم    دهتا ساعت   
شـب بـه خانـه     .اسـکى مـشغول بودنـد      ها بیشتر به ورزش جت      بچه.   خواندم ،برده بودم 

 . تر است  اینجا خیلى از لتیان گرم؛هوا زیاد استدماي تفاوت . رسیدیم
 

 1992 جوالى 4                            1413 محرم 3 |    1371 تیر 13شنبه  
 

، 1محمـدى عراقـى  ] محمـود [ آقـاى  دهسـاعت  .  دفترم رفتم به ساعت هشت ونیم صبح   
از کمبوهــا و نیازهــا گفــت و . گــزارش وضــع ســازمان تبلیغــات اســالمى را داد. آمــد

 قم و فراوانى انواع مـسئولیت و کمـى   اسالمی  از ادغام با دفتر تبلیغات .کمک خواست 
 .شد صحبت بودجه

 گـزارش پروازهـاى     .آمـد  ]مدیرعامل شرکت هواپیمایی همـا    [،   شفتى ]حسن [آقاى
اى روسـى اظهـار خوشـحالى     حج هما را داد و از آثـار اسـتفاده از هواپیماهـاى اجـاره     

                                                
ی حکمی از سوي رهبر معظم انقالب اسالمی بـه  ، ط1371 تیر 7 آقاي محمود محمدي عراقی در مورخ  - 1

آقاي احمد جنتی، رییس قبلی این سازمان نیز به ریاست هیات . ریاست سازمان تبلیغات اسالمی منصوب شد
 .امناي سازمان تبلیغات اسالمی منصوب گردید
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 کارنامه و خاطرات             
 212  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .ى کشورى گله داشتیهواپیماسازمان یس ی از ر.کرد
 گـزارش صـنایع   . آمد]وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح[، ترکان] اکبر[مهندس   

هـا   ند شدن مبادالت با روسزى و کُ نظامى و خریدهاى تسلیحاتى و کمى اعتبارات ار       
ل ی راجـع بـه مـسا   . آمـد ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى ]حـسن [دکتـر   .را گفـت 

 . فرهنگى و اقتصادى صحبت شد،سیاسى
 افغانستان، آذربایجـان و آمریکـا   ةدربار. عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت      

 بـه خانـه   ده شـب  سـاعت  .گیرى ما در برابر هر یک از اینهـا بحـث شـد        و نحوه موضع  
 . رسیدم

   
 1992 جوالى 5                      1413 محرم 4  |   1371  تیر 14یکشنبه 

  
هـاى    اعـضاى شـوراى مرکـزى اتحادیـه انجمـن          .عفت به رفـسنجان سـفر کـرد       امروز  

 کمـک  ةگزارش کار دادند و کسب نظر نمودند و وعـد       .آموزان آمدند   اسالمى دانش 
 .گرفتند

جلـسه  سابق هاى مسلمان نشین شوروى     لى هماهنگى براى امور جمهورى    شوراى عا 
را خـود    اقتـصادى و آموزشـى     ، تبلیغـى  ،رگانى گزارش اقدامات فرهنگى   هر اُ . داشت

 .ى در خصوص هماهنگى و توسعه اقدامات گرفتیمیها گیرى  تصمیم؛داد
الهـاى   راجـع بـه ط  .دادستان کل کشور آمد ،  ]آقاي سید ابوالفضل موسوي تبریزي    [

ل اجتمــاعى صــحبت کــرد و خواســتار تعــویض اســتاندار   یپــشتوانه اســکناس و مــسا 
 .فاطى ناهار را با من خوردنـد  اخوى محمد و . شد تبریز آذربایجان شرقى و امام جمعه    

ي اسـالمی شـهر و    انتخابات شوراهاة دربار.مدولت شرکت کرد   هیأتجلسه  عصر در   
خبـر دادنـد کـه رهبـرى      .نون را اصالح کنیمقرار شد قا  .  بحث شد و ناتمام ماند     روستا

بعـداً  .  اسـت بعداً خبـر دادنـد کـه منتفـى شـده     . دولت بیایند هیأتخواهند به جلسه     مى
  . استاز اصل صحت نداشتهکه خبر معلوم شد 

 سرپرسـتى  ،امام جمعـه اراك   مرکزي،   استاندار   ة دربار .شب با رهبرى جلسه داشتیم    
ــهید ــاد ش ــالى  ،بنی ــوراى ع ــدیریت ش ــان م ــیب ،جوان ــشرهاى آس ــه ق ــک ب ــذیر  کم  ،پ
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آقـاي   حملـه جرایـد بـه      و هاى اقتصادى، تبلیغات علیه جبهه خلـق آذربایجـان         سیاست
 . شب در دفترم ماندم .گیرى شد سروش مذاکره و تصمیم] عبدالکریم[

   
 1992 جوالى 6                         1413 محرم  5 |  1371 تیر 15دوشنبه 

   
 معـاونش   ، شـیبانى  ]ابـراهیم  [  و  ]ریـیس بانـک مرکـزي     [،  عـادلى ] ینمحمدحـس [دکتر  
رشـد  .  گـزارش دادنـد   ملـی راجع به نقدینگى و تـورم و رشـد تولیـد ناخـالص     . آمدند

 از .یش از انتظـار اسـت  بـ گفتنـد کـه   .  درصد اعالم کردنـد 9/9را  1370تولید در سال  
بـراى دادن اعتبـارات و   هـا   رشد نقدینگى اظهار نگرانى کردند و خواستند که به بانک    

هـاى   سیاسـت کـه  گفتم در حـدى  .  نقدینگى مهار شودتا زیاد فشار نیاوریم  ،تسهیالت
 . باید ریال بدهیم،کنند  ریال طلب مى،تعدیل و باال بردن نرخ ارزها

، اى اژه] جـواد [آقاى .  کار مهمى نداشت. آمد ]نماینده تهران [،  شیبانى] عباس[دکتر  
 گـزارش سـفر مکـه را داد و از عملکـرد بعثـه و            . آمـد  ]جمهور  مشاور فرهنگی رییس  [

ســید [ خواسـت کـه اســتعفاى آقـاى    .کیفیـت برگـزارى حــج اظهـار رضـایت داشــت    
 .  را نپذیریم]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[، خاتمى]محمد

] محمـد محمـدي  [آقـاى   . خیلى جاها قطع آب و برق داریـم        .هوا به شدت گرم شد    
.  و همکارانش در بعثه آمدنـد ]و سرپرست حجاج ایرانی  نماینده ولی فقیه    [،  شهرى  رى

 که در سـال آینـده مقـدارى از هزینـه     دادمشان کردم و پیشنهاد      تشویق .گزارش دادند 
 .ها را تنظیم کنیم واقعى حج را بگیریم و استفاده از گوشت قربانى

 تولیـدات   ةگیـرى دربـار     ى تـصمیم  ی مراحـل نهـا    .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشـت     
 آمـد و  ]وزیر بازرگانی[، وهاجى] عبدالحسین[آقاى   . رقابتى و شناور انجام شد    دولتى

 قرار شـد اعـالن     .از شایعات تغییرات کابینه اظهار نگرانى کرد که گفتم صحت ندارد          
 . فاطى شام تهیه کرده بود.شب به خانه آمدم .کنیم
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 1992 جوالى 7                         1413 محرم 6  |   1371 تیر 16شنبه  سه
  

 .اسـت هـا در قـم تـشکیل شـده      از طلبهاین تیپ .  آمدند)ع(فرماندهان تیپ امام صادق  
انـد و    تحلیـل رفتـه    ،بعد از جنگ به جاى رشـد      . گزارش کار دادند و کمک خواستند     

 . ها نیستند در حد بسیجى
اجـع بـه     ر . آمـد  ]جمهور در امور اصناف     بینا، مشاور رییس  [توکلى] ابوالفضل[آقاى  

] شـکراهللا [آقـاى   . اصناف و وزارت بازرگـانى و مرزهـاى آذربایجـان مطـالبى داشـت             
 در  . آمـد  ]جمهـور در کمیـسیون خریـد سـالح وزارت دفـاع             نماینده ریـیس  [،  ریاضى

کمیتـه توسـعه صـادرات     .مورد خریدهاى تـسلیحاتى مطـالبى داشـت و نظـر خواسـت      
 بـراى تـسهیل و پـشتیبانى        . داده شـد   هـا و صـادرات      گـزارش نمایـشگاه   . جلسه داشـت  

 .ی گرفتیمتصمیمات صادرات
 بـا   . اشکاالت زیـادى دارد    . دیدیم ، را که در دفتر نمایش دادند      »1دوكب«عصر فیلم   

ریـیس حـوزه   [، زم] محمـدعلی [ و آقاى  فیلم رانگ یکى از بازی   ،اسبىک] محمد[آقاى  
 .  صحبت کردم]هنري سازمان تبلیغات اسالمی

 خواسـت کـه بـه دکتـر         .اسـت سـارا مـریض شـده       ] تـرش دخ[فاطى اطـالع داد کـه       
 . شب در دفترم ماندم . گفتم و رفتاش کند؛ معاینه ،والیتى بگویم] اکبر علی[

 
 1992 جوالى 8                     1413 محرم 7  |   1371 تیر 17چهارشنبه 

 
ل هـر  مطـابق معمـو  . هـا را خوانـدم      کارهاى دفتر را انجام دادم و گزارش       دهتا ساعت    

 و )]ایرنـا (جمهـوري اسـالمی   [ خبرگـزارى هـاي  ها و گـزارش    مرورى بر روزنامه   ،روز
.  آمـد ]جمهـور  دفتـر بازرسـی ریـیس    هاشـمی، ریـیس  [محـسن .  داشتم رادیوهاى بیگانه 

                                                
 را به تلخـی   بدوك، اولین ساخته مجید مجیدي، کارگردان ایرانی، داستان یک خواهر و برادر نوجوان     - 1

اند، توسط داللی ربـوده   آنها که پس از مرگ ناگهانی پدرشان، مجبور به ترك روستا شده       . کند  روایت می 
در انتهاي فیلم بدوك، دیدن کشتی بزرگی که بدون هیچ مشکلی، دختران را به کشورهاي عربی        . شوند  می

ضـمن  .  بیانگر یک تضاد عمیـق اسـت  کند و دستگیري فردي، تنها به دلیل دزدیدن سیم خاردار،        قاچاق می 
 .افزاید اینکه، بدون عقوبت ماندن جنایت جنایتکاران و اسارت قهرمان فیلم، بر این احساس می
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 ،شـان و ریاضـى   نقا آقایـان  راجع بـه .  سال آینده را آورد    گزارش وضع گاز در بیست    
 .ش کردما  توجیه؛و شنیدمطالبى در خصوص خریدهاى نظامى مطرح کرد 

، نامـه آقـاى رائـو   . خارجـه هنـد آمـد   امـور  جانـشین وزیـر   ، ]آقاي جـران دیکـشت    [
المللـى   اى و جهـانى و بـین        هـاى منطقـه     وزیر هند را در مورد توسـعه همکـارى         نخست

ــشارتى] جلیــل[آقــاى .  مــذاکره شــد.آورد ــاطق محــروم ریاســت  [، ب ــر من ریــیس دفت
اطق محــروم را داد و از ســازمان برنامــه انتقــاد  گــزارش کارهــاى منـ . آمــد]جمهـوري 

 .بهتر است؛  تلفنى احوال سارا را پرسیدم.داشت
 ، انتقـال ،تولیـد زمینـه  گزارش عملکرد در   . مجمع عمومى شرکت گاز جلسه داشت     

 تـصویب را    متـراژ  . داده شـد   هاى آینده و نیازهاى ارزى و ریـالى          برنامه ،گذارى شبکه
 .کردیم

شب با فـاطى   . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم    .ولت نرفتم د هیأتجلسه  عصر به   
با عفـت کـه در    .رفته است یاسر براى عزادارى . و مهدى و سارا و فرشته شام خوردیم       

 . تلفنى صحبت کردیم،رفسنجان است
بـراى تـشکیل    . آمـد  اسـتاندار کرمـان بـه منـزل       ،  ]آقـاي حـسین مرعـشی     [آخر شب   

ــا یشــرکت هواپیمــا ــیــک ى ب ــین  و ،صرى کــه چهــار هواپیمــا دارد شــریک م همچن
 .استمداد کرد جلوگیرى از انتقال مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

   
 1992 جوالى 9                      1413 محرم 8 |    1371 تیر 18شنبه  پنج

   
آقـــاى .  کردســتان آمدنــد   اســالمی  تبلیغــات مرکــز جمعــى از طــالب شــاغل در    

 این مرکـز . سمى گزارش کار داد و براى توسعه کار استمداد کرد      ابوالقا] محمدجواد[
  با کمک مـن بـراى کارهـاى فرهنگـى تأسـیس شـده             ،در زمان جنگ  بزرگ اسالمی   

 ؛خواسـتند  نظر،سـنت و اهـل حـق     در مورد سیاست تبلیغـاتى در خـصوص اهـل        .است
 1.توصیه به مدارا نمودم

                                                
 اولین شاید ، کردم برخورد کردستان مسایل با من که اوایلى از« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است    - 1

      همیـشه و   نکـرده  فـرق  خیلـى  نظـرم  امـروز  تـا  دمبـو  هیأت آن جزو ،رفت که باالیى سطح رسمى هیأت
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 بـه عنـوان بازدیـد    ، فرزنـدش  امام جمعـه اراك و ،خوانسارى] شیخ ابوالفضل [آقاى  
م برگــردد و از عــدم حمایــت از  گفــت بنــا دارد بــه قــ.مــن در ســفر بــه اراك آمدنــد

 احساس کـرده کـه   .از استاندار و فرماندار و شهردار شکایت کرد . جمعه گله کرد   ائمه
ى ت سرپرســهــم در خواســت کــه مــن. ممکـن اســت پــس از مــسایل اراك عــزل شــود 

از برخورد تندش بـا مـسئوالن اسـتان گلـه کـردم و        .مباش اش  بیمارستان و حوزه علمیه   
 .کنیم گفتم به حوادث خواهیم رسید و داورى مى

.  آمـد ]در کابینه مهندس مهـدي بازرگـان       [ وزیر اسبق بهدارى   ،زرگر] موسی[دکتر  
سـاختمانش  ؛ خواستار تحویـل سـاختمان آمـوزش و پـرورش بـه بیمارسـتان سـینا شـد         

 قـرار شـد از آنجـا بازدیـد     .مند اسـت    ین بیمارستان عالقه  خیلى به ا  .  است فرسوده شده 
 1.کنم

                                                                                                              
الزم ناسـالم  و شـرور  افـراد  با برخورد از اى  آمیزه و است فرهنگى کار اصلى کار آنجا که کردم مى فکر 

 هم را مسئولین سایر و سپاه همیشه .باشد باید فرهنگى کار همین کار اصل ولى ،است  کار  چاشنى آن. دارد
 .هـستند  ناجورى مردم ،کردستان مردم کنیم فکر ما نباید. نباشند غافل فرهنگى کاراز   که کردیم مى توصیه

 ،بکنیم توجه دارند که مقدساتى ،بکنیم توجه آنها به اگر که دارند انسانى هایى ارزش که هستند مردمى آنها
 علیـرغم  شده ابتث هم مدت این در. ما باشند  انقالب و ما کشور براى خوبى یاران توانند مى همیشه هم آنها
 یکى کردستان در. بودند انقالب ها همراه  انتخابات در مردم توده کردستان، مردم ، بود که شرارتى همه این

 محـروم  و جاهل همیشه را مردم که بشود فرهنگى یا عمرانى اساسى کار نگذارند که است این ها  شرارت از
 حـاکم  کردستان در تبلیغاتى استکبار ناحیه از هنوز رسد    ، به نظر می   قدیم استعمارى سیاست این. دارند نگه

 اسـاس  مـن  .نیست کردستان مخصوص فکر این و است خوب بسیار فرهنگى کار که کنیم مى فکر ما .باشد
 کارساز تواند مى همیشه اینها و زور هاى شیوه . پسندیدم مى عقیدتى و فکرى اقناع بر همیشه را خودمان کار

 آنکـه  ،بپذیرنـد  را چیـزى  فـشار  تحت مردماگر   .ندارد ما به ربطى اش  نتیجه هم و است موقت هم اما ،باشد
 قیـام  هـم  ایـن  بـراى و    نـشدیم  طلبـه  ایـن  براى که ما چى؟ آخرش ،نیست انقالب هدف نیست، دین هدف

 سعادت به را آنها کنیم، مأنوس آسمانى هاى ارزش با را مردم ، کنیم هدایت را مردم اینکه براى ما. نکردیم
 یاهداف چنین کنیم، برطرف جوامع از ،دارد دینى غیر و الحادى نظام کهرا   اشکاالتى کنیم، راهنمایى ابدى
 .پسندیم مى منطقى و آزادمنشانه تفکرات اساس بر همیشه  رافرهنگى کار . شود نمى تأمین زور با وقت هیچ

. اینهـا  و تفرقـه  و گـانگى دو عـداوات،  ض،غـ ب و تیـره  محـیط  در نـه  ، صـمیمیت  و صفا ، وحدت محیط در
 درگیـرى  را محیطى هر در حاکم فضاى اگر. شود حق مى  پذیرش از مانع همیشه ها کینه  و تفرقه تعصبات،

 حـق  حـرف تا   کند نمى باز را خود گوش کس هیچ ،بدهیم قرار ها کشمکش و ها فرقه باندها، تعصبات، ها،
 کتـاب   ←رجـوع کنیـد      ».بکنـد  خـاموش  را طرف صداى که کند بلند را صدایش کند  می تالش. بشنود را
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
  ساختمان وزارت آموزش و پرورش در خیابان سی تیر تهران به بیمارستان سـینا تحویـل داده شـد و             - 1
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هاى صنعتى و     گزارش وضع طرح   . آمد ]وزیر صنایع [،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقاى  
 از بانـک مرکـزى بـه خـاطر     .نیازهاى ارزى را داد و براى پرداخت ارز اسـتمداد کـرد     

گلـه   هـا  ت سـهمیه  پرداخـ یهمـاهنگ نا ا و تأخیرهـا در مـورد فاینـانس و    ه گیري  سخت
 گفـتم بـه خـاطر محاکمـه مـسلمانان در       ]وزیـر امـور خارجـه     [،  به دکتـر والیتـى     .کرد

 1. به تأخیر بیاندازد،ست فردا به تهران بیایداش را که بنا فر وزیر خارجه س،تونس
] علـی [تیمـسار  .  رعد و بـرق و کمـى بـاران داشـتیم          .خسته بودم . عصر به خانه آمدم   

 تـسلیحاتی   تلفنى اطالع داد که چند گرم مواد         ،]ترك ارتش رییس ستاد مش  [،  شهبازى
بـا  . بدهـد    گفتم به ارزیابی است؛ توسط یکى از وابستگان نظامى از خارج ارسال شده        

 ،رفـسنجان در هـا    بچـه .مشام خورد. صحبت کردم تلفنى  ،والده در منزل اخوى محمد    
 . رفته بودندعزادارىبه مراسم 

   
 1992 جوالى 10                         1413 محرم 9  |   1371 تیر 19جمعه 

  
بــراى . گرجــى آمــد] منیــره[خــانم  .بــه اســتراحت و مطالعــه گذشــت. در خانــه بــودم

 . ش نکنندا به وزیر گفتم که عزل. استمداد کرد اش جلوگیرى از تعویض مدیر مدرسه
 

 1992ى  جوال11                   1413محرم  10  |   1371  تیر 20شنبه 
  

حاجیـه والـده و همـشیره فاطمـه از منـزل اخــوى      . در منـزل بـودم  . امـروز عاشوراسـت  

                                                                                                              
مرکز پزشکی مدرنی در آنجا احداث و به فضاي بیمارستان افزوده شد. 

 دولت زین العابدین بن علی در تونس که با کودتا قدرت را در دست گرفته بود، بـا تـصویب قـوانین و      - 1
طبـق قـانون مـساجد،    . وضع مقررات مختلف، احزاب اسالمی از جملـه جنـبش النهـضه را محـدود سـاخت       

 پرداخت جریمه هرگونه تبلیغات اسالمی در مساجد ممنوع شد و متمردین از این قانون به یک سال زندان و
علی پـس از توقیـف و مـصادره نـشریات جنـبش اسـالمی النهـضه و دسـتگیري            بن. شدند  نقدي محکوم می  

تعدادي از زندانیان سیاسـی از  . سردبیران آنها، به بازداشت و شکنجه طرفداران این جنبش اسالمی پرداخت     
علـی   کنجه وحشیانه ماموران بنجمله عبدالرئوف عریبی، عضو شوراي مرکزي ایالتی جنبش النهضه، زیر ش    

 . با قیام مردم مسلمان تونس سرنگون شد1389علی در سال  العابدین بن رژیم زین. به شهادت رسیدند
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والـده   .آمـد  کوثرى هم براى ذکر مصبیت ] سید محمد [آقاى  .  همراه او آمدند   ،محمد
 حساب کنند که بدانند براى امور خیریـه    سویهخواهند با اخوى محمود ت      ند که مى  گفت

مرجـان  دختـرش    .محمود آمـد  اخوي  . چه دارند  انه در بهرمان  ش و اصالح خ   ا  و وضع 
 ناهـار  . با خـانواده محمـود آمدنـد       ،خواست مرا ببیند     مى  است، هم که از آمریکا آمده    

. ى کـرد  یفـاطى هـم پـذیرا     . هاى عزادارى برایمـان غـذا آوردنـد        از هیأت . جمع بودیم 
 . بود عزادارىهم در قم رفته بود و یاسر  بهمهدى

 مخـصوصاً  ؛ل زنـدگى خـانوادگى را تعریـف کردنـد      یـ رى از تـاریخ اوا    والده مقـدا  
له سفر پنج ماهه ابوى به رفسنجان به قصد انتقال زنـدگى بـه رفـسنجان و مخالفـت          أمس

والده و سرانجام رفتن والده به رفسنجان و برگرداندن ابوى و نیـز شـروع توسـعه خانـه          
راجعت ابوى که به وضع فعلـى  بهرمان نوق در زمان غیبت ابوى و تکمیل آن پس از م      

 .  استدرآمده
   

 1992 جوالى 12                    1413 محرم 11 |   1371 تیر 21یکشنبه 
  

. رفـتم  دفتـر بـه  منزل همـشیره رفتنـد و مـن    به  آنها .با والده و همشیره صبحانه خوردیم     
سـفیر کوبـا    ،]آقـاي انریکـه تروخیوراپـایو   [سـفیر واتیکـان و   ] آقاي رومئو پانچیرولی [

] فیـدل [ آقـاي   پیـام  ، سـفیر کوبـا    . مـذاکراتى داشـتیم    .براى تقـدیم اسـتوارنامه آمدنـد      
 براى جبران مشکالت ناشى از کـم شـدن مبـادالت بـا      ورا آورد] رهبر کوبا [،  کاسترو

 .کمک خواست شوروى سابق
  

 1992 جوالى 13                        1413 محرم 12|  1371 تیر 22دوشنبه 
  

هـا شـدت تهاجمـات     در گزارش.  کارها را انجام دادم   ده تا ساعت     صبح بعد از نماز  
 سازمان هرزگوین و درگیرى در کابل و اقدامات شوراى امنیت        و  ها در بوسنى     صرب

سـازمان  یس  یر،  ]دکتر محمدرضا محمدي   [. براى حمایت مردم بوسنى مهم است      ملل
  . و کمک خواست گزارش نیازها و اقدامات را داد.بهزیستى آمد
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. مـذاکره شـد  اسـالمی    ارشـاد ة وزارت فرهنگ و    دربار . الریجانى آمد ] علی[آقاى  
 گـزارش سـفر بــه   . آمــد]وزیــر امـور اقتـصادي و دارایـی   [، نـوربخش ] محـسن [آقـاى  

سـلمانى بـراى   . ل سیاسى و اقتصادى مذاکره شدی راجع به مسا.را دادسعودي  عربستان  
ــالح ــداص ــى و   . آم ــان والیت ــی[آقای ــان] عل ــات [، فالحی ــر اطالع ــصطفی[  و ]وزی ] م

 پورمحمدى بـراى رفـع اختالفـات درخـصوص تعـداد مـأموران اطالعـات در خـارج                
، شـمس اردکـانى   ] علـی [ و   ]وزیر معـادن و فلـزات     [،  محلوجى] حسین[آقایان  . آمدند

 .آمدند ل جزیره قشمی براى مسا]مدیرعامل منطقه آزاد قشم[
] سـید محمـد  [اسـتعفاى آقـاى   له أمـس . دولـت شـرکت کـردم    هیـأت جلسه عصر در  

 .کنـیم   گفـتم وزرا را تاییـد مـى   . مطرح شد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی    خاتمى
 . م را تکذیب کردنرایشایعات احتمال تغییر وز

 شـرایط اقتـصادى و      ةدربـار . رفـتم   بـه مالقـات رهبـرى      ،دولـت  هیـأت بعد از جلسه    
خواهد اسـتعفا بدهـد    بى مىکرو] مهدي[گفتند آقاى  . مدیریت بنیاد شهید صحبت شد    

 وزرات ارشـاد و  ةدربـار . دجمهـور تعیـین کنـ     یسیـ  سرپرسـت را بایـد ر      ،و طبق قانون  
ل اقتـصادى و کمــک بـه نیازمنــدان و لــزوم   یو مجمــع مــسااسـالمی  سـازمان تبلیغــات  

بعـد از نمـاز   .  مذاکره کردیمکارهاي اجتماعیها براى    اللهى  ها و حزب   تشویق بسیجی 
 اسـتماع صـحبت     بعـد از  . خوانى ایـشان شـرکت کـردم       لسه روضه  در ج  ،مغرب و عشا  

 شـام از حـسینیه امـام خمینـى          . شب به دفتـرم رفـتم      ،نیا و مداحى    فاطمى] عبداهللا[آقاى  
 . کمى کارها را انجام دادم و خوابیدم.آوردند

داشـتم  جمهور روسـیه مالقـات      یسی فرستاده ویژه ر   ،پیش از ظهر با آقاى پریماکف     
 بـه منظـور مـذاکره بـراى مقـدمات      ،سـفر محرمانـه  ایـن  .  را آورده بـود  نامه یلتسین  که

 پیغام دادم که به غرب اعتمـاد زیـاد نکننـد و تعـادل در روابـط بـین             .توسعه روابط بود  
 . شرق و غرب الزم است

 راجــع بـه اســتاندارهاى جدیــد  . آمــد]وزیــر کـشور [، نــورى] عبـداهللا [عـصر آقــاى   
 ودیعه ضمانت سربازان به عنوان وام بـراى تهیـه   هاى  اجازه گرفت از پول   . صحبت شد 

 .خودرو براى نیروهاى انتظامى استفاده کنند
عفـت   خبـر دادنـد      .مقررات مناطق آزاد تـصویب شـد      . شوراى اقتصاد جلسه داشت   
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براى مالحظه حـال فـاطى کـه     .آید  فردا مى،دمراجعت کنرفسنجان  که بنا بود از سفر      
 ،مانـدم در دفتـر   به خانه نـرفتم و    ،اش به خانه ما بیاید      نه باید از خا   ،ى از من  یبراى پذیرا 

 . دیر وقت در دفترم خوابیدم. کارها را انجام دادم 
 
 1992 جوالى 14                    1413محرم  13 |    1371 تیر 23شنبه  سه

  
] اکبـر  علـی [کریمـى و  ] سـید جعفـر  [آقایـان   . کار کردمدهتا ساعت  صبح  بعد از نماز    

هاى دلـسوزانه و    حرف. آمدند]حوزه علمیه قم [ از جامعه مدرسین   ،]خمینی [دىمسعو
 . اقتصادى و فرهنگى داشتند،ل ادارىیمسامورد دوستانه در 

 بـراى امـور افغانـستان و    ،یس سازمان بهداشت جهـانى    یر،  ]آقاي هیروشی ناکاجیما  [
شـان    تـشویق ؛ آمدنـد و گـزارش دادنـد   فرمانـدهان بـسیج   .آمد تشکر از خدمات ایران   

معـاون اول   [،  حبیبـى ] حـسن [دکتر   1.هاى دیروز رهبرى را تأیید نمودم      کردم و حرف  
 . لى مذاکره کردیمی مسا و براى امور جارى.آمد]جمهور رییس

 بـراى امـور کـشور و      ،]جمهـور   معاون اجرایـی ریـیس    [،  میرزاده] حمید[عصر آقاى   
 .آمد کرج آباد ار اسالمها و مهاجرین جنگى و اصالح ساخت بازسازى و دانشگاه

 بخشى از مقررات شوراى عالى جوانان       .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     

                                                
 ،هنرى کارهاى همه در مطبوعات، در بایدشما نیروهاي بسیجی «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 1

 .باشـید  داشـته  حـضور  عمـالً  ،فرهنگـى  هـاى   ظرافـت  و ازیبـ  هنرهاى انواع در ها،  ورزش انواع در فرهنگى،
 نظـارت  یـا  کـردیم  قبـضه  را فرهنگـى  مـسایل  که بکنیم فکر ما اگر. بشوند عمل وارد باید مخلص نیروهاى

 مـسایل  در فنـون،  در هـا،   آمـوزش  علـوم،  در بایـد . نیـست  جـورى  این شود،  مى درست مسایل بقیه ،کردیم
 وارد بشوند، اندرکار دست خودشان مردم بدنه این ،کارها همه در رت،تجا در تولیدى، مسایل در اقتصادى،

 باشد، دیگران دست حاال کنیم فکر وقت یک ما اینکه. است این اصلى حفاظت و اصلى صیانت آن. بشوند
 چـرا . اسـت  اشتباه این اما شود  مى مقدار یک این نروند، کج مییبگو رفتند کج اگر که باشیم مواظب هم ما

 متـصدى  خودشـان  ،هـستند  صـالح  که ىیآنها و نکنیم باز درست را ها  دروازه چرا بشود، بگذاریم جور این
 امر خودشان بین کنند، اصالح همیشه را خودشان بعد است، خودشان دست کارها بشوند، کار وارد بشوند،

 خـود  همـت  به  آن اجراي و کردیم ترسیم را سیاستى چنین ما.  باشد ها  مواظبت و منکر از نهى و معروف به
، دفتـر  »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید   » . دارد بستگى بسیجى نیروهاى

  1393نشر معارف انقالب، 



221

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

221 

 . بود عفت از رفسنجان برگشته.شب به خانه آمدم .تصویب شد
    

 1992 جوالى 15              1413 محرم 14  |   1371 تیر 24چهارشنبه 
 

 برایـشان صـحبت   .و نیازهـا را دادنـد  گـزارش کـار   . بهزیـستى آمدنـد  سـازمان  مدیران  
دبیرکـل سـازمان امـور اداري و        [،  رضـوى ] سـید منـصور   [آقـاى    1.آمیـز کـردم     تشویق

. آمـد  ل اصـالحات ادارى و حقـوق کارکنـان دولـت    ی بـراى مـسا   ،]استخدامی کـشور  
 ؛ گزارش سفر بـه مـراکش و سـودان را داد          و نسارى آمد اخو] سید محمدکاظم [آقاى  

 .خواهند مى ها توسعه روابط کشىها نفت و مرا سودانى
، ترکـان ] اکبـر [  ،]رییس ستاد کل نیروهاي مسلح     [فیروزآبادى،] سید حسن [آقایان  

ذوالقـدر  ] محمـدباقر [ى و   یرضـا ] محـسن [ ،   ]وزیر دفـاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح         [
قـرار شـد از طریـق    .  از کمبود شـدید اعتبـارات ریـالى سـپاه و ارتـش گفتنـد         و آمدند

 . و فروش ارز خودشان تأمین کنـیم مازاد با معاف کردن بعضى از سربازان  گرفتن پول 
 .دولت نرفتم و کارها را انجام دادم هیأتعصر به جلسه 

                                                
 آقاى هاشمى، ضمن قدردانى از تالش کارکنان سـازمان بهزیـستى در ارایـه خـدمات انـسانى بـه اقـشار            - 1

آن بهـا داده   ت حمایتى از مهمترین کارهایى است که بایـد بـه  خدما« :محروم و نیازمند جامعه اظهار داشت      
هاى مهم دولت است که با اجراى آن ضمن کمک  هاى اجتماعى فراگیر و همگانى از برنامه تأمین بیمه .شود

 مسأله پیشگیرى از .اى از اقشار نیازمند جامعه از حجم کار سازمان بهزیستى نیز خواهد کاست به بخش عمده
اینکـه ایـن    با توجـه بـه  .  ها در آن نقش مهمى دارند   اهمیت دارد که سازمان بهزیستى و خانواده      ها  معلولیت

الزم است اطالعات کافى در این زمینه را ، داند ها را مى سازمان به اقتضاى مسئولیتى که دارد و علل معلولیت
 توانبخشى، یکـى از  .د عمل کنندوظایف خو هاى مربوطه قرار دهد تا آنها به آورى و در اختیار دستگاه   جمع

 ایـن کـار   ،هاى مناسـبى اشـتغال یابنـد     اگر افراد ناتوان در حرفه.ترین کارهاى سازمان بهزیستى است  اساسى
موجب حفظ شخصیت، تقویت روحیه، افزایش توانـایى، خودکفـایى و نـشاط آنهـا خواهـد شـد و باعـث                 

البته این کـار نیـاز بـه ابـزار، کارگـاه و      . معه هستندشود آنها احساس کنند که عنصر مؤثر و مثبتى در جا        مى
توجه به نیازمندان یکـى از ارکـان دولـت در دو       .آموزش دارد که در حیطه وظایف سازمان بهزیستى است        

هاى ذیربط در کشور هـستند کـه بتـدریج امکانـات      برنامه پنج ساله است که بهترین ابزار اجراى آن سازمان  
هـاى علمـى، صـنعتى و اقتـصادى در دوره        امیـدوارم همگـام بـا پیـشرفت برنامـه          .آنها افزایش خواهد یافت   

 کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .هاي اجتماعى نیز به نقطه مطلوب خود برسـد  بازسازى، مسایل امدادى و حمایت  
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
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مان از آمریکا بـراى خریـد کـاال      براى استفاده از طلب .آمد نوربخش] محسن[دکتر  
  . غروب به خانه آمدم.از آنها تا حد پانصد میلیون دالر اجازه گرفت

  
 1992 جوالى 16                   1413 محرم 15 |    1371 تیر 25شنبه  پنج

  
 گزارش سفر به اوکراین را داد و از نتایج مذاکرات اظهـار             .آمد امراللهى] رضا[آقاى  

 دادسـتان سـابق    ،زرگر] سیداحمد[آقاى  .  منتظر آمدن نماینده آنها است     .رضایت کرد 
از عزل خود گله دارد و خواستار کـار در همـین   . مدمواد مخدر آ  ] دادسراي مبارزه با  [

 . به خاطر استفاده از تجربیات خود شد،مواد مخدر] مبارزه با[زمینه 
 طرح محـدودیت سـیگار کـه از مجلـس بـه             .مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت    

 بـا نظـر   ؛ در دسـتور بـود   اسـت، شوراى نگهبان رفته و با مخالفت شورا به مجمع آمـده   
 . موافقت شدشوراى نگهبان

شـب بـا   . والده و همشیره هـم آمدنـد   . کار کردم و به خانه آمدم     پنج  عصر تا ساعت    
تلفنـى در مـورد برنامـه    ، معـین ] مـصطفی [آقـاى دکتـر   . عفت به منـزل بـستگان رفتنـد      

 بـراى انجـام معاملـه بـا      هـم عـادلى ] محمدحـسین [ آقـاى دکتـر      .دانشگاه سـئوال کـرد    
 .  سئوال کرد ارز نقدهاى مالى و نفتى براى تحصیل شرکت

 
 1992 جوالى 17                     1413 محرم 16 |    1371 تیر 26جمعه 

  
 .به مطالعه و استراحت و معاشرت با بستگان و حاجیه والـده گذشـت  وقت بیشتر امروز  

 بـراى  ،معـادیخواه ] عبدالمجیـد [آقـاي   فرزنـدان  1.مبراى اقامه جمعـه بـه دانـشگاه رفـت      
                                                

) ع(ایه تحلیلی از واقعه روز بعد از عاشورا و اسارت خانواده امام حسین در خطبه اول، خطیب جمعه با ار- 1
و حوادثی که در مسیر حرکت اسرا به شام اتفاق افتاد، ارایه کـرد و بـه تـشریح اثـرات آن در قیـام عاشـورا            

در خطبه دوم دربارة نقش امربه بـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه، ضـرورت توسـعه تـامین            . پرداخت
ی در کشور، ضرورت حضور نیروهاي بسیجی در صـحنه، تـشریح برنامـه هـاي اقتـصادي و توسـعه                اجتماع

 که است معنى این به تعدیل«: در بخشی از خطبه دوم آمده است. کشور و تشریح سیاست تعدیل مطرح شد  
   یـک  اگـر  کنـیم،  تقـسیم  چنانچه است، نفت فروش از حاصل ارز اکنون که را مردم شما اصلى ثروت
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 مرخـصى بـه منظـور چـاپ آثـارش      دادن   جهـت    ،جـازه بـه پدرشـان     استمداد کـسب ا   
 .مراجعه کردند

والده و همـشیره و     . ل مترو صحبت کردیم   یمقدارى درباره مسا  ،  ] هاشمی [با محسن 
 .  با من به نماز جمعه آمدند،یاسر

 
 1992 جوالى 18                       1413 محرم 17  |   1371 تیر 27شنبه   
 

 دانـشجویان   .نـوق برونـد   بـه   سـت   بنا. انه با والده خداحافظى کردم    حصبصرف  پس از   
.  آمدنـد انـد،  بازگـشته خواننـد و بـه ایـران     درس مـى از کـشور   پزشکى کـه در خـارج       

  1 .ها و کارها را کمى توضیح دادم  سیاست.برایشان صحبت کردم
                                                                                                              

و سیستان در عشایر آن به رسد، مى» خاش «در روستایى آن به هم دالر یک ،بگیرد تعلّق ها تهرانی به الرد 
 اینجـا  در آنکـه  حال و کند  نمى استفاده خود به متعلّق دالر یک از شهرستانى آن اما. رسد  مى هم بلوچستان

 و کنند مى مصرف ارزان نفت شان خانه در افراد این چون کند، مى استفاده دالر چند اصفهان یا و تهران یعنى
 مـصرف  گـاز  اصـالً  محـروم  فـرد  آن کننـد  مى مصرف ارزان گاز .کند  نمى مصرف نفت  اصالً روستایى آن

 مـصرف  بـه  بنـزین  اصـالً  روسـتایى  آن ،کنـد  مى مصرف بنزین، شا  ماشین در تهرانى فرد همچنین. کند  نمى
. کند نمى پیدا خیابان به نیازى اصالً روستایى فرد کنیم، مى احداث نارزا ارز با ما را ها خیابان این .رساند نمى
 .دادیـم   نمى ها روستایى به را گوشت همان ،دادیم  مى تحویل گوشت کوپنى طور به که اى  عده آن به حتّى

 محـسوب  عـدالت  ایـن  آیـا . دهـد   نمـى  هـا  روسـتایی  از خیلى به ،دهد  مى شهرى افراد به دولت که را آردى
 غـارت  بـه  را المـال   بیـت  سـبک  ایـن  بـه  است؟ اسالمى حکومت این است؟ انقالبى حکومت این شود؟  مى
 شـما  همـه  حـرف  حّتـى  و رهبر حرف دولت، مجلس، حرف بلکه نیست، که من حرف حرف این. برند  مى

 ضـرورت  یـک  دنیـا  در  تعدیل .کند پیدا را خودش حقیقى قیمت بتواند چیزى هر اینکه یعنى تعدیل .است
 آیـد،  درمـى  نـامطلوبى  صورت به اوضاع دهیم، انجام ضربتى صورت به بخواهیم ما اگر منتها. شود  مى تلّقى
 ایـن  و هـا  تبعـیض  ایـن  دیگـر  سـال  چنـد  تـا  ناچـاریم . برویم پیش به قدم به قدم زمینه این در ناچاریم لیکن

 ».کنیم  اجرا را کارها از قسمتى سال هر و نماییم تحمل را ها عدالتی بى
ح نظـام آمـوزش عمـومى و عـالى     برنامه جدى ما تحول و اصال«: بخشی از این سخنرانی آمده است    در   - 1

در آموزش عالى، سیاست ما عالوه بر افزایش کمیت و گسترش ظرفیت پذیرش دانشجو توجه . کشور است
مـوزش   در آ.باشـد  هاى مختلف مى گذارى عمده بر افزایش توان کیفى و کارآیى مفید رشته     دقیق و سرمایه  

اى و  هـاى فنـى حرفـه     با ارائه آموزش،ست که در سال تحصیلى جارى    امتوسطه، نظام آموزشى ما در صدد       
کرده و آموزش دیده با بازدهى و کارآیى عالى به بازار کار عرضه        هاى مناسب، افراد تحصیل     ایجاد مهارت 

هـاى دیگـر مـا کـه کـار مطالعـه آن        یکى از برنامـه  . دارند تئوریک حالت اکنون ما هاى  دانشگاه اکثر .نماید
 هـاى  هـاى کـاربردى در کنـار شـهرك      تأسـیس دانـشگاه  ،اتمام رسیده و مقدمات آن فراهم شده است      به



224

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 224  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داد و اهمیـت    گـزارش .یس کتابخانـه ملـى آمـد   یـ  ر،)دوانـی (رجبـی  ] محمد[آقاى  
 .رسانى و کامپیوترى کردن و نیاز بـه خطـوط تلفنـى زیـاد را گفـت       ایجاد مرکز اطالع  

                                                                                                              
 ها با استفاده از امکانات مراکز صنعتى و در ارتبـاط بـا مراکـز صـنعتى و در          این دانشگاه . باشد  صنعتى مى

 از ناشـى  ،کـشور  عمـده  مـشکالت  از یکـى  .خواهـد شـد  هـاى مـا اداره        ارتباط با مراکـز علمـى و دانـشگاه        
 مـا بـراى     .باشد  مى دورافتاده و محروم مناطق در متخصص نیروهاى فقدان و گذشته رژیم غلط هاى سیاست

ایم و با بومى کردن پذیرش دانشجو در آینده  اى براى مناطق مختلف اختصاص داده   رفع این مشکل، سهمیه   
کرده بومى قسمتى از محرومیت این مناطق برطرف خواهـد       تحصیل نزدیک با حضور نیروهاى متخصص و     

نیز به این خـاطر اسـت        رزمنده و بسیجى نیروهاى به کشور هاى دانشگاه سهمیه از درصد 40 اختصاص   .شد
هاى روحى بسیارى دارند و همواره در خدمت نظام و محرومین باقى خواهند ماند و   این گروه صالحیت که

 از مـا  کـشور  .وجـود خواهـد آورد   ار دیگـر دانـشجویان متعهـد تحـولى در کـشور بـه       این مجموعـه در کنـ     
عشق و عالقه جوانان کشور بـراى تحـصیل در چـارچوب     . است برخوردار توجه قابل و فراوان استعدادهاى

هایى که نظام براى تربیت نیروى انسانى و پـژوهش و تحقیقـات قائـل اسـت،          هاى آموزشى و اولویت     برنامه
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد     » .کننـد   اى را ترسـیم مـى       کننـده  بسیار روشن و دلگرم   آینده  

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی

 ٦٩عكس شماره 

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 224  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داد و اهمیـت    گـزارش .یس کتابخانـه ملـى آمـد   یـ  ر،)دوانـی (رجبـی  ] محمد[آقاى  
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 ها با استفاده از امکانات مراکز صنعتى و در ارتبـاط بـا مراکـز صـنعتى و در          این دانشگاه . باشد  صنعتى مى

 از ناشـى  ،کـشور  عمـده  مـشکالت  از یکـى  .خواهـد شـد  هـاى مـا اداره        ارتباط با مراکـز علمـى و دانـشگاه        
 مـا بـراى     .باشد  مى دورافتاده و محروم مناطق در متخصص نیروهاى فقدان و گذشته رژیم غلط هاى سیاست

ایم و با بومى کردن پذیرش دانشجو در آینده  اى براى مناطق مختلف اختصاص داده   رفع این مشکل، سهمیه   
کرده بومى قسمتى از محرومیت این مناطق برطرف خواهـد       تحصیل نزدیک با حضور نیروهاى متخصص و     

نیز به این خـاطر اسـت        رزمنده و بسیجى نیروهاى به کشور هاى دانشگاه سهمیه از درصد 40 اختصاص   .شد
هاى روحى بسیارى دارند و همواره در خدمت نظام و محرومین باقى خواهند ماند و   این گروه صالحیت که

 از مـا  کـشور  .وجـود خواهـد آورد   ار دیگـر دانـشجویان متعهـد تحـولى در کـشور بـه       این مجموعـه در کنـ     
عشق و عالقه جوانان کشور بـراى تحـصیل در چـارچوب     . است برخوردار توجه قابل و فراوان استعدادهاى

هایى که نظام براى تربیت نیروى انسانى و پـژوهش و تحقیقـات قائـل اسـت،          هاى آموزشى و اولویت     برنامه
هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد     » .کننـد   اى را ترسـیم مـى       کننـده  بسیار روشن و دلگرم   آینده  

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی

 ٦٩عكس شماره 

مالقات با دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج از کشور
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خاتمى را به جاى او منصوب کنیم و او مـشاورش       ] سید محمد [ که آقاى     کرد پیشنهاد
 .دکن بیشتر کار ،هاى باستانى باشد که بتواند روى زبان

ان مـشاور در امـور منـاطق آزاد و       انوار آمد و خواست به عنو     ] سید فخرالدین [آقاى  
ــد    ــاطق آزاد باش ــالى من ــوراى ع ــر ش ــاى  .دبی ــد[آق ــاس] مجی ــور عب ــی  [، پ ــشاور فن م

پدافنـد شـیمیایی، میکروبـی و    [= . ر.م. گزارش پیـشرفت امـور ش   . آمد ]جمهور  رییس
 .را داد که پیشرفت چندانى ندارد] رادیواکتیو

شـوراى عـالى امنیـت ملـى        . د گزارش سفر به آلمـان را دا        و آمد عصر آقاى والیتى  
 کیفیـت مقابلـه     ة دربار .تصمیم گرفتیم هواپیماهاى کویتى را پس بدهیم      . جلسه داشت 

 سـربازان غایـب تـصمیم    ةدربـار  .ناتمـام مانـد  بحث هاى آمریکا مذاکره شد و   با توطئه 
 بـراى تـأمین هزینـه بـاال بـردن      ؛مبلغى معافیـت بـدهیم  دریافت گرفته شد که در مقابل   

 .وهاى مسلح بودحقوق نیر
  

 1992 جوالى 19                       1413 محرم 18 |  1371 تیر 28یکشنبه  
   
 توسـعه همکـارى و   ةدربـار . خارجـه اتـریش آمـد    امـور   وزیـر   ،  ]آقاي تالویس موك  [

ها و شوراى امنیت در مورد بوسنى هرزگـوین صـحبت     ل بالکان و کوتاهى غربی    یمسا
] کـورت [آقـاي    دعـوت    .ى میانـه همکـارى کنـیم      آسـیا ي  هـا   خواسـت در طـرح     .شد

 ؛جمهور جدید تجدیـد کـرد     یسی را از سوى ر    ]جمهور سابق اتریش    رییس[،  والدهایم
 .مواضع خوبى دارند

کـسب   ل آنجـا ی مساةدربار. سفیر جدیدمان در قزاقستان آمد، ]آقاي رسول اسالمی  [
ه نهـضت  خـصوص تحریـک مـا نـسبت بـ      گفتم سعى کند از تـرس آنهـا در   . نظر کرد 

سـید  [آقـاى  . هـاى بیـشتر تکیـه شـود        اسالمى کشورشان کاسته شود و روى همکـارى       
 گـزارش سـفر    و آمـد ]رییس مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق     [،  حکیم] محمدباقر

 کمـک آنهـا را بـه نهـضت مـردم عـراق       . از مواضع آنها راضى است     ؛به کویت را داد   
 . گفت و نظر خواست

هـا بـراى مناقـصه را     گزارش پیشرفت مطالعـه طـرح     . یمبراى طرح نیشکر جلسه داشت    
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  اسـت،  نیازهاى زیاد ریالى که تقریباً سه برابر پیش بینى اولیه شـده        مینأبراي ت دادند و   
 .استمداد کردند
 گـزارش داد و از همـاهنگى   . استاندار اصفهان آمد،جهانگیرى] اسحاق[عصر آقاى   

 سـهمیه  ة دربـار  .لت شرکت کردم  دو هیأتجلسه  در   .اظهار رضایت کرد   ،هر دو خط  
میزهـا   روي  ،هاى خارجى  تذکر دادم که در مذاکرات رسمى هیأت  .سیمان بحث شد  

 .این همه آجیل نگذارند و مدیران در نمازهاى جمعه شرکت کنند
  ملـی  موضوع بحث شوراى عـالى امنیـت  ةدربار. اى بودم  خامنهاهللا یتهمان آیشب م 

 .مدیر وقت به خانه رسید. ه کردیمکراى مذا ل جهانى و منطقهیو مسا
  

 1992 جوالى 20                 1413 محرم 19 |     1371 تیر 29دوشنبه  
  

مجلـس  یس کمیـسیون صـنایع   یـ  ر؛ نماینـده میانـه آمـد     ،هاشـمى ] سیدحـسین [مهندس  
 در .هـاى صـنعتى خواسـت      ادغام وزارتخانـه    و م را در مورد سیاست صنعتى     نظر. است

 کـه مـورد      شـرقی  زاده بـه اسـتاندارى آذربایجـان        عبـدالعلى ] علی[اي  آقمورد انتخاب   
 .تأیید اکثریت نمایندگان استان است و نیز کمک به عمران استان استمداد کرد

 در مورد مؤتلفه از من نظر خواست و در مـورد        .عسگراوالدى آمد ] اهللا  حبیب[آقاى  
 نـاطق ] اکبـر  علـی [آقاى از مدیریت   . که مخالفت کردم  پرسیداستیضاح بعضى از وزرا     

اسـالمی   ارشـاد فرهنـگ و  الریجـانى بـه وزارت   ] علـی [آقـاي   نیز از انتخـاب     و   نوري
 .اظهار رضایت کرد

توسـط  ] در انتخابات مجلس[  خوداز رد صالحیت  و زاده آمد   عبدالعلى] علی[آقاى  
 قرار شد بـه سـمت اسـتاندارى آذربایجـان          .ش دادم ا  دلداري. گله کرد  شوراى نگهبان 

ریـیس کمیـسیون برنامـه و    [،  آبـادى  نجـف   ىدر] قربـانعلی [آقاى  . قى منصوب شود  شر
پرسـى   ل  منتظـرى احـوا   اهللا    آیـت  از   . آمـد  ] عالی گزینش کـشور    هیأتبودجه و رییس    

 ،اطالعـات ] وزارت[گیـرى      ولى به خـاطر سـخت      ،شان خوب است   گفت حال . کردم
آباد بـه جـاى مرحـوم     فخواست که بگویم براى امامت جمعه او در نج . راضى نیست 

 کـه فعـالً نمـاز       ]منـصور  [شیخ غالمحـسین  و همان آ   اصرار نشود    ،ایزدى] شیخ عباس [
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 کمیـسیون برنامـه و بودجـه کـه     شىِ برنامـه دوم و مـ   ةدربار.  باشد ، امام جمعه  خواند  مى
 .یس آن است و نیز درباره گزینش و سیاست گـزینش در کردسـتان مـشورت کـرد        یر

 .کمک خواست  خارجى در قمبراى ساخت مدرسه طالب
 راجـع بـه     . آمـد  ]دبیر کمیسیون رسـیدگی بـه امـور اسـرا         [،  نظران] محمدعلی[آقاى  

و هـا   کرده بـه دانـشگاه     دارى آنها و دادن مشموالن تحصیل      سراى عراقى و بودجه نگه    اُ
 .ى صحبت شدیاجراهاي  دستگاه

  محـسن .اشتعصر شوراى اقتصاد جلسه د. آمد ین روشنیظهر فاطى براى مدرسه آ  
ى بـراى حـذف   یاه پیشنهاد. گزارش دادند1 دموراژهاة دربار ،و بهشتى از بازرسى ویژه    

هــاى  النظـاره آب   قیمـت کاغـذ و حـق   ةدربـار . آنهـا داشـت کـه عمـدتاً تـصویب شـد      
 . گیرى شد زیرزمینى تصمیم

 از وضع تحصیل در آلمان گفـت    . آمد ]فرزند شهید بهشتی  [،  رضا بهشتى ظهر محمد 
 . سه تحقیقات تاریخ معاصر کمک خواستو براى مؤس

  
 1992 جوالى 21                   1413 محرم 20  |   1371 تیر 30شنبه  سه 
  
 مختلـف و بیمـاران بازدیـد    هـاي    از بخـش   . به بیمارستان سینا رفتم    ساعت هشت صبح   

 قـرار بـوده سـاختمان    .ل ناکافى است و جـا تنـگ اسـت        یساختمان کهنه و وسا   . کردم
آمـوزش و  وزارت  قـرار شـد از   . اسـت ه ملى را بـه آنهـا واگـذار کننـد کـه نـشده           اعان

دکتـر  [بـه گـزارش   و دم نمـو  براى کارمندان صـحبت  .پرورش بگیریم و به آنها بدهیم 
. مکـرد  و مدیران گـوش    ]بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     [وزیر،  ]رضا ملک زاده  

 .اجعات فراوان است سابقه بیمارستان زیاد و مر2.اى انجام دادم مصاحبه
                                                

 .به خسارت معطلی کشتی در بندر گفته می شود» دموراژ «- 1
: رمانی بیمارستان سـینا گفـت   آقاي هاشمی در این مصاحبه، با اشاره به قدمت فعالیت هاي آموزشی و د    - 2
بسیاري از شخصیت هاي علمی و دانشگاهی کشور اینجا تربیت شده اند و مـردم مـا ایـن بیمارسـتان را بـه               «

خوبی می شناسند و این بیمارستانی است که از سراسر کشور، بیمار می پذیرد و من بیماران مستضعفی را از     
قـشر  . پذیرش، در حال استراحت و یا در اتاق عمل بودنـد شهرهاي دور و محروم کشور دیدم که در انتظار       

 ».مستضعف، مستحق خدمت هستند و هرگونه فداکاري براي آنان ارزشمند است
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 ٧٠عكس شماره  

 ٧١عكس شماره 

سخنرانی در جمع کارکنان بیمارستان سینا
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 ، نامه دعـوت آقـاى سـوهارتو   .وزیر بازرگانى اندونزى آمد،  ]آقاي عارفین سیرگار  [
تعهـد را  سران کـشورهاي عـضو جنـبش عـدم     جمهور براى شرکت در اجالس      یسیر

  ضــرورت خلــع صربــستان از ریاســت اجــالس و تغییــر محتــواى ســازمان ة دربــار.داد
  . شدمذاکره

حبیبى براى کارهاى جارى و مذاکره درباره سـاخت منـزل سـازمانى             ] حسن[ دکتر  
 .آمـد   آفریقـا لـی کنگـره م  هبـر    ر ،مانـدال ] نلـسون [عصر آقاى    .آمد براى هیأت دولت  

ــار ــساةدرب ــوب ی م ــردم و ســتم  ل آفریقــاى جن ــاى سفید ى و مبــارزات م پوســتان و ه
سـپس در  . موقت براى انتخابـات گفـت  هایشان براى ادامه فشار تا تشکیل دولت    برنامه

کمـک مـالى کـه    بازپرداخت  تقاضاى کمک مالى کرد و ضرورت     ،جلسه خصوصى 
 مـشورت بـا وزیـر    بعـد از .  قبول کردم که کمکى بـشود     ؛اند  هاى دیگر گرفته   از دولت 

 پـانزده میلیـون دالر   ؛ قرار شد یـک میلیـون دالر کمـک کنـیم    ،خارجه و رهبرىامور  
 .کنند ها کمک تقاضا مى شد از تمام دولت معلوم .تقاضا داشت

 پسرش را از استاندارى خراسـان       ،آقا تقاضا داشت که على   . جنتى آمد ] احمد[آقاى  
 .براى شوراى نگهبان کمک خواست. برکنار نکنند که بدنام نشود

بـه   مانـدال ] نلـسون [ براى ضـیافت شـام آقـاى    . کارها را انجام دادمنُه شب تا ساعت   
 علـت طـالق همـسرش    ة دربـار .شـان کـردم    سئواالت زیادى از اوضـاع  .رفتم سعدآباد

 .  راضى نیست سعودياز سفر به عربستان. پرسیدم که جواب درستى نداشت
 

 1992 جوالى 22               1413 محرم 21 |  1371 تیر 31چهارشنبه  
 .سـفیرمان در زیمبـابوه بـراى خـداحافظى و مـشورت آمـد             ،  ]آقاي احمـد ادریـسیان    [ 

هــاى اقتــصادى را در گذشــته  گفـت توقعــات زیمبــابوه در مــورد کمـک و همکــاري  
، ظریـف ] محمـدجواد [آقـاى  .  خواسـت کـه بـه آنهـا بیـشتر توجـه شـود              .ایم  برنیاورده

 راجـع بـه اسـراى عراقـى و         . آمـد  ]المللـی وزارت امورخارجـه      معاون حقـوقی و بـین     [
  .بشر تذکراتى داشت حقوق

 مـورد تـسهیالت گمـرك و جـدا شـدن       بحث در  .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
 .دولت شرکت کردم هیأتجلسه عصر در  .بانى ناتمام ماند خیزدارى از جنگلآب
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 1992 جوالى 23               1413 محرم 22 |    1371 مرداد 1شنبه  پنج
  

 گزارشـى  .آمـد ]جمهور در امور اهل سـنت       مشاور رییس [،  ق مدنى ااسح]محمد[آقاى  
 از وضع سفر حج اظهـار رضـایت کـرد و بـراى سـفر بـه پاکـستان                 .از سفر به مکه داد    

 پیـشنهاد کـرد   .رود  پاکـستان مـى   بـه   براى مالقات با علماى اهـل سـنت         . مشورت کرد 
قــبالً از .  آنهـا کمـک کنـیم   یس جماعـت اسـالمى را بـه ایـران دعـوت کنـیم و بـه       یـ ر

له اشغال کویت بـه نفـع   أگیرى در مس  پس از موضع   ، اما اند  گرفته  ها کمک مى    سعودى
 . براى حفظ مسکن استمداد کرد.گیرند  از عراق و لیبى مى،عراق

 و بعـضى دیگـر از       نکیهـا ] روزنامـه [ از حمـالت     .سـروش آمـد   ] عبـدالکریم [آقاى  
 بـه فرهنـگ عـوام بـیش از     ،د و از اینکـه در نظـام  ن به او گله و شکایت نمو مآبا  مقدس

بعـضی  او را دلدارى دادم و گفـتم بایـد در مقابـل    .  انتقاد نمود،شود متفکران توجه مى 
 . منتظر چنان حمالتى باشد خود،اظهاراتاز 

 گزارش وضـع ارزى را داد و بـراى رفـع مـشکل کمبـود ارز نقـد              .آمد دکتر عادلى 
ــونجی ا[. اســتمداد کــرد ــد زیر، و]الگونجــووآقــاي ت ــه آم ــاي  نامــه .کــشور نیجری آق

گـرى در سـودان      که در مورد میانجی   ه  و خواست ا .آوردرا   شانجمهور یسی ر ،داگیناباب
وزیرکـشور  [. اسـت  هاظهـار آمـادگى کـرد    و بـراى سـفر بـه ایـران         به او کمک کنـیم    

 خـوب اسـت در سـودان هـم از حکومـت           ،دهنمـو به دکتـر والیتـى پیـشنهاد        ،  ]نیجریه
 الئیـک باشـند کـه اقلیـت مـسیحى مـشکلى           ،مى صرف نظر شـود و مثـل نیجریـه         اسال

 .  چنین چیزى مطرح نکرد،در مالقات من. نداشته باشد
را اسـتخر خانـه   . عصر بـه خانـه آمـدم    .کارها را انجام دادمپنج بعد از ظهر تا ساعت  

 . هاى تصفیه را تمیز کردم و مقدارى شنا نمودم لر زدم و صافىکُ
 

 1992 جوالى 24                   1413 محرم 23  |   1371رداد  م2جمعه 
 
 تقریبـاً همـه وقـت بـه خوانـدن      ؛ براى خوانـدن آورده بـودم  يکار زیاد. در خانه بودم  

هـم    با مهدى و محـسن     .  کردم روى و استراحت    مقدارى هم پیاده  . ها گذشت   گزارش
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 .لیج فارس داشتمسازى خ  طرح نیشکر و آب تهران و کشتىةمذاکراتى دربار
ها نزدیک شدن تهاجم به عراق از سوى آمریکا و متحدین مـورد توجـه            در گزارش 

 . است
 

 1992 جوالى 25                    1413 محرم 24 |    1371 مرداد 3شنبه 
  
ى بـه  یهـا   اشـکال .معـاونش آمدنـد  امور اجتماعی و وزیر کار و   ،  ]آقاي حسین کمالی  [
آقـاى سـماواتیان   . م آموزش متوسطه داشتند که مهم به نظر نرسید        نامه تغییر سیست    ینیآ

شـان اسـتمداد و از وزارت    سازي براى فعال شدن صنعت فولکس. ش آمدند ا  شریکبا  
 .صنایع سنگین شکایت نمودند

گـزارش داد و مـن هـم         معـین ] مصطفی[ دکتر   .دانشجویان خارجى و داخلى آمدند    
را مـشکالت ارزى مطـرح     . تولیـد آمدنـد    کمیـسیون    ياعـضا  1.برایشان صحبت کردم  

 و تصمیماتى در جهت تأمین کمبود ارز و پرداخت بیشتر به صنایع اتخـاذ       طرح کردند 
 نفــت و بانــک مرکــزى بــه چــشم  ، اخــتالف نظــر شــدیدى بــین وزراى صــنعتى .شــد

                                                
 فکـرى  و علمـى  لحـاظ  از کـه  انـسانى  مناسـب  نیـروى  بـدون « :  در بخشی از این سخنرانی آمـده اسـت     - 1

 چیزهاى و سیاسى و طبیعى امکانات قدر هر. سدبر جایى به تواند نمى ىا جامعه هیچ ، باشند داشته صالحیت
 ممکـن  . نیـست  بیش خیالى و است موهومى فکر  ،استقالل فکر انسانى، نیروى بدون ،باشد داشته هم دیگر
 بخواهـد  کـه  وقتـى  ولـى  شـود،  مستقل احساسات، امواج با کشورى مقطعى یک در سیاست لحاظ از است

 در و مـدیریت  اقتـصاد،  فرهنـگ،  آمـوزش،  در. دارد انسان به یازن کارى هر براى ، کند اداره را شا  زندگی
 آنچه. باشد تواند نمى درست آموزش و تخصص بدون امروز زندگى اساس بر که چیزى هر و آن بهداشت

 داشـته  هـایى  ارزش و اصول خودش براى باشد، مؤمن و صالح نیرو این بپذیریم که است این است مهم که
 بایـد  انقـالب  از قبـل  بـا  اگـر  داریم، جاها بقیه با تفاوتى اگر ما .باشد داشته مثبت یرتأث جامعه در تا که باشد

 و اسالم به که باشندباید   نیروهایى کنیم، مى تربیت ما که نیروهایى ؛است نقطه این در ، باشیم داشته تفاوت
 تحصیل، عالى سطوح مروزا اینکه .باشند وفادار کشورشان واقعى مصالح به و امام راه به انقالب، هاى ارزش

 هـاى  صـالحیت  از معقـولى  حـد  از کند، مى گذارى سرمایه خارج در و داخل در برایشان دولت که آنهایى
. کـرد  حـساب  توان مى نیروها این روى. است ما کار اهمیت با بسیار نقطه این ؛برخوردارند فکرى و روحى

 آینـده  اسـتقالل  مـا  و شـوند  مـى  هدایت کردن، تخدم بهتر براى و کردن کار بهتر براى خود درون از اینها
هـاي سـال    هاشـمی رفـسنجانی، سـخنرانی    « کتاب   ←رجوع کنید   » .باشیم داشته نیروها این باید از  را کشور
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371
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 .خورد مى
 ، وضــع افغانـستان و عــراق ة دربـار .عـصر شـوراى عــالى امنیـت ملــى جلـسه داشــت    

 سـرانجام  ،له تهدیـدات آمریکـا  أ مـس  در مـورد  بحـث  بعد از . رح شد  مط هایی  گزارش
 ،بعـد از جلـسه   .کردن خطر آمریکا اقـدام شـود       قرار شد در جهت کاهش تشنج و کم       

 از کـسالت احتمـالى دیـسک        ،]دبیر شوراي عالی امنیت ملـی     [،  روحانى] حسن[دکتر  
 .گردنش گفت

بـراى سـفر بـه چـین و پاکـستان        وخارجه آمدامور  وزیر  ،  ]آقاي علی اکبر والیتی   [
ل عـراق و سـازمان ملـل و آمریکـا و احتمـال حملـه              یهـا مـسا    در گزارش  .مذاکره شد 

 مخالفـت بـا بازدیـدهاى مـأموران سـازمان ملـل       ونظامى در صورت ادامه امتناع عراق    
 . گرد عراق مطرح است  احتمال عقب؛مورد توجه است

  
 1992 جوالى 26                    1413 محرم 25 |  1371 مرداد 4یکشنبه  
  

گزارش کار و اقدامات براى تـأمین  . ی و دادگسترى استان کرمان آمدند    یرؤساى قضا 
 بـیش از   1370هـاى مختومـه سـال        ه گفتند پروند  .نیازهاى انسانى و ساختمانى را دادند     

ــده ــت  پرون ــاى ورودى اس ــاختمان .ه ــه س ــراى تهی ــتند    ب ــک خواس ــد کم ــاى جدی  .ه
اهش گیـرى در مـورد معتـادان مـواد مخـدر و کـ           پیـشنهاد عـدم سـخت     هایـشان     بعضى

 .؛ قابل توجه است زندانیان را داشتندجمعیت کیفري
هیـأت  . آمـد  عـالى انقـالب فرهنگـى       براى دستور شوراي   ،]گلپایگانی[دکتر هاشمى 

قـول  بـه آنهـا   . کننـد   براى طالب متأهل خانه تهیـه مـى    .امناى شهرك مهدیه قم آمدند    
 .کمک دادم

بـا  .  نامـه او را آورد    و جمهـور سـودان آمـد      یسیـ فرستاده ویژه ر  ،  ]رهنگ سلیمان س[
گفـتم بنـا شـده نفـت را لیبـى         . دش خواستار تحویل نفت نسیه      ،تشریح وضع بد سودان   

 . قرار شد کسى را به لیبى بفرستیم. یمیهاى دیگر را بنما بدهد و ما کمک
در اخبـار اعـالن موافقـت       . دمکارهـا را انجـام دا     . دولت نـرفتم   هیأتجلسه  عصر به   

  اسـت مشروط عراق براى بازرسى مأموران سـازمان ملـل از وزارت کـشاورزى آمـده        
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 گرچه آمریکا دنبال بهانـه  ؛شود جنگ جدید کم مى  وقوع   خطر   ،که اگر درست باشد   
 . است

   
 1992 جوالى27                   1413 محرم 26 |    1371 مرداد 5دوشنبه 

  
  و ترابـري وزیـر راه ، ]آقـاي محمـد سـعیدي کیـا    [. کارها انجام شـد صبح  دهتا ساعت  

 در مـورد .  کـرد و در مـورد سـفر بـه پاکـستان کـسب نظـر         داد  گزارش  را   کارها   .آمد
 .صحبت شدهم هواپیمایى کشورى سازمان ل یمسا

عمرانـى منطقـه و اعـاده     براي نیازهاي    و    کرد  اظهار وفادارى  .امام جمعه بهبهان آمد   
ن همدان آمـد و از شـوراى نگهبـان بـه           زنماینده ر  . استمداد کرد   سابق به کار   فرماندار

 .شکایت کرد  بود،خاطر ابطال انتخابات که پیروز شده
 اوضاع استان را گفت و از باند حـاکم بـر   . نماینده همدان آمد،ساداتیانجالل آقاى  

 و اسـتاندار  سـوج  یاامام جمعـه .  براى عمران استان استمداد کرد   .استان شکایت داشت  
 براى عمران استان استمداد کردند و از آثـار       .و نمایندگان چهار محال بختیارى آمدند     
 .دندنمومثبت سفر سال گذشته من اظهار امتنان 

 به خانه آمـدم    .  کار کردم  نُه و نیم  شب تا ساعت     .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
 . رسلون را دیدم المپیک بامسابقات و بخشى از »چراغ خانه«و سریال 

 
 1992 جوالى 28                 1413 محرم 27  |   1371 مرداد 6شنبه  سه

  
تـذکر دادم   . آمـد  سفیر جدید ایتالیا براى تقدیم استوارنامه     ،  ]آقاي جیووانی کاستالنتا  [

] قـدرت  شـیخ [آقـاى   .انـدازد   سایه منفى بر روابط مى  ،کوپترها که عدم حل مسأله هلی    
ســنجى در سراســر کــشور آورد و نیــز اجــازه   از افکارهــایی  گــزارش.علیخــانى آمــد

 بـه  ]فرمانـده سـابق کمیتـه هـاي انقـالب اسـالمی      [،  مختار کالنتـرى    آقايخواست که   
شـهید    خواست که آقاى سید محمد هاشمى را به ریاست بنیاد     .نیروى انتظامى برگردد  

 .بگذارم
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 روى و اسـتخراج     ،رب سـ  ، مـس  ،والدف گزارش وضع    .آمد محلوجى] حسین[آقاى  
 انتقـاد   ]دبیـر شـوراي نگهبـان     [،  جنتـى ] احمـد [طال را داد و نسبت به اظهـارات آقـاى           

 سـفر بـه سـوریه و         در مـورد   براى امور جارى و مشورت    ،  حبیبى] حسن[دکتر  . داشت
 .آمد دعوت ولیعهد کویت

 .پزشکى شهید بهشتى آمـد    علوم  یس دانشگاه   ی ر ،طباطبایى] سیدمحمود[عصر دکتر   
 مسئول فر،  جوادى] غالمرضا[آقاى  . ارش کار داد و اجازه بعضى تغییرات خواست       گز

 شـوراى عـالى انقـالب       .گـزارش کـار داد    .  آمـد   نظـام  دفتر مجمع تشخیص مـصلحت    
  در مـورد   بحـث  .نامه شوراى عـالى جوانـان تکمیـل شـد          اساس. فرهنگى جلسه داشت  

 . کردیمشروع را دانشگاه علمى ـ کاربردى 
شـب بـراى    . بـراى سـفر بـه ایتالیـا نظـر خواسـت          ،]وزیر امور خارجه  [،  دکتر والیتى 
ــه چــشم  ــه معاین ــافىشــهید بیمارســتان ب ــژاد لب ــتم ن ــر . رف ــر ] هــادي[دکت ــافى و دکت من

. گیـرد   گـاهى کمـى سـرم درد مـى       ،هنگـام مطالعـه   . اطبایى هـم آمدنـد    محمود طب سید
 چشم تفـاوتى نکـرده  از دو سال پیش نمره  .مهنگام مطالعه از عینک استفاده کن گفتند  
دیـر  .  گرفتنـد کـه خـوب بـود    م رافشار خون. کنم  با اینکه از عینک استفاده نمى  است؛

 .یدمشام خواببعد از  و منوشترا  خاطرات .وقت به خانه رسیدم
 

 1992 جوالى 29                1413 محرم 28|   1371 مرداد 7چهارشنبه 
  

ى و مهاجرین جنگ و مرکـز تحقیقـات در     براى امور بازساز  ،  میرزاده] حمید[آقاى  
 .ها استمداد کرد  براى نیازهاى دانشگاه.جرد آمدیهل

از رکـود و   .  آمـد  ]رییس بنیـاد مستـضعفان و جانبـازان       [،  دوست  رفیق] محسن[آقاى  
به خـاطر عرضـه    کمبود ریال و نقدینگى گفت و از بانک مرکزى و وزارت بازرگانى  

هـاى بافنـدگى در پاکـستان کـه       انـداختن کارخانـه    بـراى راه   .آهن ارزان انتقاد داشت   
 .وام خواست ،شریک هستیم

] مـسعود روغنـی  [وزیر بهداشت و جمعى از مدیران و آقاى       ،  ]زاده  دکتر رضا ملک  [
 ه یراجع به بیمه درمانى طرحى ارا.  آمدند]رییس سازمان برنامه و بودجه[، زنجانى
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وزیـر صـنایع سـنگین و    ، ]آقـاي هـادي نـژاد حـسینیان        [.تمـام مانـد    بحـث نا   کهکردند  
 ناتمـام  کـه چنـد طـرح مهـم صـنعتى را توضـیح دادند     . مدیران سازمان گسترش آمدند 

 .ماند
تــأمین اجتمــاعى و ســازمان  ة دربــار.دولــت شــرکت کــردم هیــأتجلــسه عــصر در 

هـاى   سـت  سیاةبـا رهبـرى دربـار    .نیازهاى پرسنلى آموزش و پرورش مـذاکره کـردیم   
] محمدحـسن [ گفتند امور بنیـاد را تحویـل آقـاى        ایشان.  تلفنى مذاکره کردیم   ،جارى

  بنیـاد شـهید   از من خواستند بـراى تعیـین مـسئول بعـدى    .دن جانشین بنیاد بده  ،رحیمیان
 .فکرى کنم

  
 1992 جوالى 30             1413 محرم 29 |    1371 مرداد 8شنبه  پنج 
  

ش در گـرفتن ارزهـاى      ا  گـزارش اقـدامات   . ادستان تهـران آمـد     د ،یونسى] علی[آقاى  
هـا را داد و از احتمـال    نشین لونک آتعهد شده از طرف بخش خصوصى و جمع کردن 

 . اظهار نگرانى کرد ها در اثر جو موجود ها و بسیجى اللهى انضباطى حزب بى
مفاسـد  خواسـت بـا گرانـى و        .  فقیه ایمانى از اصـفهان آمـد       ]سیدجالل الدین  [آقاى

وزیـر  ، ]آقـاي غالمرضـا آقـازاده      [.خواهى بیشتر مبارزه شـود       رشوه همچنیناخالقى و   
هـا را داد   ها و پیـشرفت طـرح   رفتن تولید نفت و ذخیره فرآورده گزارش باال  .نفت آمد 

 تأکید کـردم کـه   .اجازه گرفت و براى انعقاد قرارداد استخراج گازهاى پارس جنوبى       
خـاطر جنـگ، جبـران شـود و بلکـه         ماندگی از قطر بـه      باید کار سرعت بگیرد تا عقب     

 .جلو بیفتیم
احمــدى و ] علــی[ آقایــان دکتــر .دانــشجویان دانــشگاه تربیــت مــدرس قــم آمدنــد 

 1.شان کردم قاضى توضیح دادند و من با صحبت طوالنى تشویق] مهدي[
                                                

 ضـرورت  خواند و بر     دانشگاه و حوزه پیوند رسمى حرکت پیشگامان را مرکز این طالب ،هاشمى آقاى -1
ما از گذشته برقـرارى رابطـه بـین    « : گفت  ایشان .کرد تأکید دروس آموزش براى جدید متدهاى از استفاده

 زیرا در ، البته در آن زمان شرایط براى این کار فراهم نبود؛دانستیم حوزه و دانشگاه را براى خود تکلیف مى
. نشگاه بـا ایـن کـار موافـق نبـود     هایى وجود داشت و از سوى دیگر حاکمیت نظام در دا     گیري حوزه موضع 

   گـام  راه ایـن  در انفـرادى  طـور   بـه  کـه بودند هـایى   شخـصیت  ،مفتح شهید و بهشتى شهید ،مطهرى شهید
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 1992   جوالى 31               1413  محرم  30|   1371 مرداد 9جمعه 
  

ـ   ، آورده بـودم یی که ها  ب گزارش تا ش  مقـدارى هـم بـه    .ر کـرد  مقـدارى از وقـتم را پ 
 . روى گذشت استراحت و پیاده

 
 1992 آگوست  1                      1413 صفر 1 |    1371  مرداد 10شنبه 

  
. وزیر کشور آمـد ، ]آقاي عبداهللا نوري[ دهساعت  . به دفترم رسیدم  ساعت هشت صبح  

هـا   اللهـى  ل اخیـر از سـوى حـزب   یهایى که ممکن است به خاطر مسا ىمنظ راجع به بى  
 . ضرورت اعتـدال در سیاسـت داخلـى و خـارجى گفـت     ةدربار.  نگران بود ،پیش آید 

 .  مبارزه با مواد مخدر و زندانیان این بخش هم مذاکره شدةدربار
از مـشکالت   . موسـوى آمدنـد   آقـاي    و دامـادش     ]خمینی[مسعودى] اکبر  علی[آقاى  

ئولیت جدید تولیـت حـرم حـضرت معـصومه گفـت و بـراى اجـراى طـرح میـدان            مس
 طـال بـه   گرمگفـت مقـدار صـد کیلـو    .  خواست که نظر آستانه هم جلب شـود       ،آستانه

 خـرداد داده  پـانزده  بـه بنیـاد    قـم، خـرداد پانزده دستور امام از آستانه براى احداث سد        
 .اصرار داشت که براى غبارروبى به قم بروم.  استشده

 آمـد  ]تولیت آستان حـضرت عبـدالعظیم حـسنی   [، شهرى  رى] محمدمحمدي[آقاى  
 وام براى اصـالح سـاختار و اجـراى          ؛براى آستانه حضرت عبدالعظیم کمک خواست     

                                                                                                              
هـا   ها اثر بسیار مهمـى در تغییـر جـو و ایجـاد مـوج در دانـشگاه       گونه افراد در دانشگاه  حضور این . نهادند

 که مراکزى عنوان هب ،علمیه هاى حوزه حفظ .نشجویان شدداشت و موجب محبوبیت آنها در بین اساتید و دا
، یـک   دارنـد  و داشـته  اساسـى  نقـش  اسـالمى  انقـالب  رسـیدن  ثمـر  بـه  و الهى هاى  ارزش و اسالم حفظ در

اى باشد که رفته رفته پیوند جدى  گونه ها باید به ها و دانشگاه در شرایط کنونى فعالیت حوزه   . ضرورت است 
 و حـوزه  پیونـد  نـوع  بهتـرین  ،قـم  علمیـه  حـوزه  مـدرس  تربیت مرکز حرکت .ر شودبین این دو مرکز برقرا 

هم مرتبط شوند و تبـادل تجربـه و    تدریج بهه  ب،شود که حوزه و دانشگاه      این کار موجب مى   .  است دانشگاه
شـود طالبـى کـه تعلیمـات خاصـى را فـرا        این حرکت باعث مـى . هاى علمى و دینى صورت پذیرد     آموخته

با ایجاد این مرکز آن چنان پى محکمـى افکنـده شـده       . وارد دانشگاه شوند و به تدریس بپردازند       ،اند  گرفته
صورت بسترهاى مناسب و  بارانى گزند نخواهند دید و در نتیجه آن حوزه و دانشگاه به و است که از هیچ باد

 ».مفیدى براى یکدیگر عمل خواهند کرد
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 . به رهبرى پیشنهاد عفو کنند،معادیخواه] عبدالمجید[گفتم براى آقاى  .طرح حرم
. ز ســپاه آمدنــد و ابطحــى ا]محمدرضــا نقــدي[=  شــمس،وحیــدى] احمــد[آقایــان 

 . را دادنـد 747  هواپیمـاي ن و بردن اسـلحه بـا پـرواز   یهرزگوو گزارش سفر به بوسنى   
رسد کـسى بـه داد    رانگیز است و به نظر مى تأث؛اوضاع جنگ و زندگى مردم را گفتند     

 مــشاوره نظــامى و حــضور نماینــدگان ، نفــت،ســالح. مــسلمانان آنجــا نخواهــد رســید
 .اند سیاسى ما را خواسته

شـوراى  .  گزارش سفر به ایتالیا را داد     و  آمد ]وزیر امور خارجه  [،  ر دکتر والیتى  عص
 . هرزگـوین کمـک شـود   و تصمیم گـرفتیم بـه بوسـنى        . عالى امنیت ملى جلسه داشت    

 در مقابل اشرار وحدت فرماندهى بـه  ،سیستان و بلوچستان استان   در   همچنین مقرر شد  
 . وجود آوردیم

  
 1992 آگوست 2                    1413 صفر 2  |   1371 مرداد 11یکشنبه  
  
تقاضا داشـت کـه مـا بـا حـضور      . ره شمالى آمدوزیر امور خارجه کُ ،  ]کیم یونگ نام  [

 در مـورد توسـعه روابـط    .جنوبى در کنفرانس غیر متعهدها مخالفت کنـیم        رهنماینده کُ 
 بـه  ، ایـران  بـه ]رهبـر کُـره شـمالی     [،  کیم ایل سـونگ   آقاي   گفت نیامدن    .صحبت شد 

 .هواپیما استبه خاطر مخالفت اطبا در مورد سوار شدن ایشان 
دکتر فتحـى شـقاقى و   . جهاد اسالمى فلسطین آمدند  جنبش  شوراى مرکزى   اعضاي  

 1.شـان کـردم    سئواالت زیادى از آنها نمودم و تـشویق .عبدالعزیز عوده صحبت کردند  

                                                
 ایـن اسـت کـه    ،هاى جهادى مردم فلسطین ترین رسالت گروه مهم«:  آقاي هاشمی در این مالقات گفت    - 1

طلبانه خود مأیوس شوند و این تکلیف  هاى دشمن از ادامه مبارزه حق    نگذارند جوانان فلسطین در اثر توطئه     
هایى که  دارند و از فرصت ند که مشعل جهاد مقدس مردم فلسطین را روشن نگها مسلمین مکلف. همه ماست

بهترین استفاده را بکنند و مطمئن باشند که تحمل مشکالت و مصائب در نزد خداوند ضایع آید،  وجود مى به
 مردم ایران را از خود بدانید و ما نیز خود را از ،فلسطین اسالمى جهاد مرکزى شوراى اعضاى شما .شود نمى

و تاریخ ملل مظلوم و اى که اسالم  اى در انجام وظیفه  دانیم و لحظه    مردم ستمدیده مسلمان فلسطین جدا نمى     
ما تردید نداریم که مبـارزات مـردم مـسلمان    .  کوتاهى نخواهیم کرد،مان گذاشته است خواه بر عهده   آزادي

 ».فلسطین به پیروزى خواهد رسید
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 آمـادگى  ة دربـار هـایی  زارشگـ .  سفیرمان در آلمان آمد ،موسویان] سید حسین [آقاى  
ــرمایه   ــراى س ــان ب ــانجی   آلم ــران و می ــذارى در ای ــا داد   گ ــا آمریک ــرى ب ــشنهاد .گ  پی

 در مقابـل گـرفتن امـوال     اسـت  را آوردند که خواسته   ]رییس ایل جاف  [،  جافسردار
 .د با منافقین در عراق بجنگن،اش مصادره شده

در مـورد بیـت رهبـرى و     .بـاهنر آمدنـد  ] محمدرضـا [ناطق نورى و ] اکبر  علی[آقاى  
ل اقتـصادى و سیاسـى و ادارى مطـالبى    یلزوم توجه بیشتر بـه علمـا و روحانیـت و مـسا        

ا بـا شـرکت در ضـیافت شـام مجلـس        خواستند که جواب آمدن نماینـدگان ر       .داشتند
 .استمداد کردندهم  براى ماشین نمایندگان .مبده

نـوب خلـیج   مـس سرچـشمه و سـفر بـه ج    شـرکت   اوضـاع  .عصر اخوى احمد آمـد    
نظـام   بـار مـالى قـانون        ةدربـار . دولت شـرکت کـردم     هیأتجلسه  در   .را گفت فارس  

. گیـرى شـد     هماهنگ پرداخـت و نیـاز پرسـنلى آمـوزش و پـرورش بحـث و تـصمیم                 
 نـیم ارتقـا    وها را از شـش سـال بـه شـش سـال        پیشنهاد شد که سن شروع تحصیل بچه      

 . دهیم
ــب  ــشی [ســر ش ــسین مرع ــاي سیدح ــداســتاندار ک، ]آق ــان آم ــار.رم ــرگ ة درب  گم

همـان  یشـام م .  و گزارشی داد داشتمطالبیهاى وارداتى و منطقه آزاد سیرجان      ماشین
ل مربـوط بـه امـر بــه    ی مــسا،ل ارزىیمـسا ،  ریاســت بنیـاد شـهید  ةدربـار . رهبـرى بـودم  

] عبـدالکریم [ امـام جمعـه اراك و   ،جاف سـردار ، پیـشنهاد   سیاسـت خـارجى    ،معروف
 . سروش مذاکره کردیم

 
 1992 آگوست  3             1413 صفر   3 |    1371   مرداد 12دوشنبه   
 

آقــاي داوودا [بـراى اسـتقبال از    .کارهـا را در دفتـر انجــام دادم  نُـه صــبح  تـا سـاعت   
  اسـتقبال مراسـم بعد از انجام . رفتم ] مهرآباد [جمهور گامبیا به فرودگاه یسیر،  ]جاوارا

 دوازده سـاعت  . آمد استقبال همسرشبه  عفت هم . کردم  به دفتر مراجعت   ،و مصاحبه 
 ، تقاضـاى فـروش قـایق تنـدرو        . مذاکرات خصوصى و رسـمى داشـتیم       .دفتر آمدند به  

اى و اسـالمى   ل منطقـه ی مساة دربار.شان را نمودند نفت و دادن خدمات فنى براى نفت      
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 .هم صحبت شد
جـازى از دفتـر     ح] اصـغر   سید علی [ و   ]گلپایگانی[محمدى] غالمحسین[عصر آقایان   

 درخـصوص کیفیـت اداره    ، کـردم   تأکیـد  .خودم آنها را خواسته بـودم     . ندرهبرى آمد 
دارنـد و عمـوم طبقـات و اقـشار          به صورتى که روحانیت را راضـى نگـه         ،دفتر رهبرى 

 .مردم را در تبلیغات در نظر داشته باشند
 .ى ضــیافت داشــتیمیهمانــان گامبیــایشــب بــراى م .شــوراى اقتــصاد جلــسه داشــت 

عفـت   .مشـان کـرد   دى و جغرافیـایى و فرهنگـى       اوضاع اقتـصا   ةسئواالت زیادى دربار  
 . همانى برپا کرده بودیبراى خانواده آنها م

  
  1992 آگوست  4                 1413 صفر 4  |   1371 مرداد 13شنبه  سه 
 

و گــزارش کــار   آمدنــد]نیــروي هـوایی ارتــش [=  سیاســى نهاجــافرمانـدهان عقیــدتى 
، نـوربخش ] محـسن [دکتـر    1. مفـصالً بـراى آنهـا صـحبت کـردم          . را دادند  شانینارسم

 نوعى گله کرد از برخورد من در جلـسه قبـل کـه    . آمد]وزیر امور اقتصادي و دارایی  [
 در مورد تخصیص ارز محکوم کـرده  ،ل اختالفى با سایر وزرا   یها و او را در مسا       بانک
ــودم ــار. ب ــالى گزارشــىةدرب ــا   اوضــاع ارزى و ری  داد و در مــورد کیفیــت برخــورد ب

                                                
 اگر. است جنگ از جلوگیرى براى وسیله ترین مهم بودن آماده«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 1

 مزاحم و نداریم کسى به کارى ببینند، اگر امروز، دنیاى در . باشیم آماده باید نشود، پا بر جنگى که بخواهیم
 غریبـى  و عجیـب  جـاى  ، منطقه  این. کنیم  مى رها را اینها پس بگویند، آنها طور نیست که     این نیستیم، کسى
 اینجـا  از واهـد بخ اگر که است ىیجا یک . است دنیا چهارراه اینجا. نیست معمولى کشور یک ایران .است

 باشـند،  حـاکم  دنیا بر خواهند مى که آنهایى . بکند را کار این تواند مى راحتى به بیاندازد، زحمت به را دنیا
 از شـد   مى فکر گذشته در افتاد،در اتحاد شوروي     که اتفاقاتى این. کنند  نمى غفلت ىیجا چنین از وقت هیچ

 ایـن . بـود  مطـرح   سوسیالیستی شوروى مقابل در سپر یک عنوان به ایران چون شود،  مى کاسته ایران اهمیت
 نقطـه  یـک  از نگهبـانى  شـما . دارد اهمیـت  دیگـرى  دالیل به ایران نباشد، شوروى. دارد دیگرى ابعاد قضیه

 ، خوب موضـوع را هست هم هایتان  درس در اینها چون و  دارید عهده به را دنیا حساس بسیار و استراتژیک
 و تعلیمـات  و باطضانـ . کنیـد  حفظ کامالً را تان آمادگی و باشد مبارك سمینارتان این امیدواریم. فهمید مى

 برخـوردار  آن از مـا  مـسلح  نیروهـاى  داریم، انتظار ما که است مواردي جزو ،کیفیت يارتقا و ها نگهدارى
، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی  « کتاب   ←رجوع کنید   » . داشت خواهند که شاءاهللا ان. باشند

  1393دفتر نشر معارف انقالب، 
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توضـیحى   مأموران بانک جهانى و از سوء عملکرد وزارت اطالعـات در کنتـرل آنهـا           
 .دادارایه 

قـرار شـد از ادغـام دو دانـشگاه         .هیأت امناى دانشگاه تربیت مـدرس جلـسه داشـت         
تربیت مدرس و خواجه نصیرالدین طوسـى خـوددارى شـود و هیـأت امنـا بـراى رفـع               

 .د و سطح علمى دانشگاه ارزیابى شودن بیشتر جلسه داشته باش،انشگاهمشکالت د
 را تـصویب  همـدان  برنامـه سـفر بـه زنجـان و     .عصر در دفتـرم کارهـا را انجـام دادم         

 کـه  ]جمهـور گامبیـا   ریـیس [، جـاوارا آقـاي  سرشب براى دیـدار خـصوصى بـا          .کردم
تقاضا داشـت   . فتمر سراى سعدآباد  همانیم ، به درخواست مذاکره خصوصى کرده بود    

 .ل شویمیرو تخفیف قاهاى تند ادن قایقکه در د
 

 1992 آگوست   5             1413 صفر 5 |  1371 مرداد 14چهارشنبه  
 

جاوارا در مالقـات بـا   آقاي براى همراهى .  کارها را انجام دادمساعت نُه و نیم صبح  تا  
همـانم  یهى انجام شد و همراه بـا م مالقات کوتا . رفتم اي  اهللا خامنه   آیتبه خانه    ،رهبرى

و   پروتکـل توسـط وزرا     ي و امـضا   1مصاحبه تلویزیونى بعد از انجام    . به فرودگاه رفتیم  
  .پرواز کردندسعودي  با هواپیماى خود ما به عربستان ،بدرقه رسمى

اى براى تـسریع در دادن        مصوبه. شوراى عالى ادارى جلسه داشت    . به دفترم برگشتم  
عــصر فرمانــدار قــم آمــد و از گــروه  . میداشــت یض و الــصاق عکــسشناســنامه و تعــو

آقاى متولیـان از وزارت      .اهللا شکایت داشت و اجازه مخالفت با آنها را خواست          حزب
 .دفاع آمد و راجع به معامله سالح و ساخت تانک با شوروى توضیح داد

ه  شـب بـه خانـ    ساعت ده.دولت شرکت کردم و چند مصوبه داشتیم  هیأتجلسه  در  
  اطـالع دادنـد کـه جمعـى از       ]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[و آقاى    محسن. رسیدم

 وزیـر کـشور امـضا جمـع     ،نـورى ] عبـداهللا [نمایندگان مجلـس بـراى استیـضاح آقـاى          
هـا هـم    ینىیخـو ] سـید محمـد موسـوي   [آقـاى  .  که منصرف شوند  م پیغام داد  ؛کنند  مى

 ارسال ] ریاست جمهوري[اتژیک دفتر مطالعات استرمسئولیت  خود را از ياستعفا
                                                

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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 ٧٤عكس شماره 

 ٧٥ه  عكس شمار

استقبال رسمی از رییس جمهور گامبیا

مالقات رییس جمهور گامبیا با رهبر معظم انقالب اسالمی
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 . استداشته
 

  1992 آگوست6                    1413 صفر 6 |    1371 مرداد 15شنبه  پنج
 

هـاى مـصال را    نقـشه .  مسئول ساخت مصالى بزرگ تهران آمـد      ،ىیعال] حسین[آقاى  
مسجد عظیمى اسـت و   . د کرد ى استمدا ی توضیحات داد و براى شروع کار اجرا       .آورد

 .الزم است که انقالب اسالمى چنین اثرى از خود به جاى بگذارد
روحانیون اظهـار نـاراحتى     ] مجمع[ از کنار زده شدن      .آشتیانى آمد ] اکبر  علی[آقاى  

یس یـ  ر ،ىیقبـا ع] عبـداهللا [آقاى  . ش استمداد کرد  ا  کرد و براى وام مدرسه غیر انتفاعی      
 کار داد و از آثار ادغـام نیروهـاى انتظـامى اظهـار رضـایت            گزارش .پلیس تهران آمد  

و اظهـار نگرانـى کـرد    ها  سرى بسیجى از احتمال خود.ل کار از مخالفان بود    ی اوا ؛کرد
، سـهرابى ] محمـد [ تیمسار تر شدن لزوم فعالبراى امکانات پلیس کمک خواست و از     

 . گفت]فرمانده نیروي انتظامی[
از تـصویب   .  آمـد  ]ازمان قـضایی نیروهـاي مـسلح      ریـیس سـ   [،  رازینـى ] علـی [آقاى  

ل اجتمـاعى  ی بـراى مـسا  . تشکر کرد و گزارش کار داد     نیروهاي مسلح ى  یسازمان قضا 
 .ى داشتیاهپیشنهاد
از  .ن آمـد ی هرزگـو  وخارجـه بوسـنى  اموروزیـر  ، ]آقاي هاریس سـیالروویچ  [عصر  

زمـستان از   ها و احتمـال شکـست مـسلمانان در اثـر محاصـره در                 فشارهاى زیاد صرب  
اظهـار   ،ها از آنها جدا شوند و راه منحصر بـه فردشـان بـسته شـود     اینکه روزى کروات  

بـه آلمـان و   . هـا هـم نهایتـاً رقیـب آنهـا هـستند        چـون کـروات   ،ندا  نگران. نگرانى کرد 
اعتمـادى کـرد و کمـک     ریش و آمریکا اظهـار اعتمـاد و  بـه انگلـیس و فرانـسه بـى               تا

 کسى به آنها سالح نداده     ،فت تاکنون به غیر از ایران      گ .تسلیحاتى و سوختى خواست   
ش بـود و زبـان   هالمـسلمین هـم همـرا     یکى از سـران اخـوان     . وعده کمک دادم   ؛است

پیش از غـروب بـه  خانـه آمـدم و از اسـتخر اسـتفاده          . کرد  عربى را به خوبى تکلم مى     
 . خاطر ناراحتی کمرم، دکترها تأکید بر شناکردن دارند ؛ بهکردم
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 1992 آگوست  7                     1413 صفر 7|   1371 مرداد 16عه جم 
 

فائزه به کرمـان رفـت   . ها آمدند بچه . با استراحت و مطالعه گذشت     وقتم. در خانه بودم  
 زمینـى  ،ى که در قم دارنـد  یها   اجازه دادم که با فروختن زمین      .و بقیه ناهار اینجا بودند    

 ... مناسب و با امکان حفاظت امنیتى و براى تهیه مسکن؛در تهران بخرند
 ،ربـانى ] الدین برهان[ آقاى ،عصر اطالع دادند که به خاطر بسته بودن فرودگاه کابل         

 .تواند به تهران بیاید فردا نمى
 

 1992 آگوست  8                    1413 صفر 8  |   1371 مرداد 17شنبه  
 

  کـه وقـت را بـراى او تنظـیم کـرده بـودیم     قرار بود امروز برهان الـدین ربـانى بیایـد و      
ـ     با مالقـات ؛خاطر مسدود بودن فرودگاه کابل نیامد و وقتم آزاد شد    به ر هـاى اضـافى پ

 .شد
گزارش سفر به پاکـستان را داد   .  آمد ]وزیر راه و ترابري   [،  کیا  سعیدى] محمد[آقاى  

 اجـراى  جمهـور پاکـستان هـم از عـدم     یسیـ  ر؛هـا اسـتمداد کـرد      و براى اجراى توافق   
 .اند  گرچه هر دو طرف کوتاهى کرده است؛توافقات گذشته ناراحت بوده

گـزارش  .  آمـد  ]نماینده دایم ایران در مقر سازمان ملـل       [،  خرازى] سید کمال [آقاى  
 خیلـى از   سـازمان ملـل،  دبیرکل، ]غالی سترپآقاي [کار در نیویورك را داد و گفت       

 گفتـه بـراى   .ت به ایران خـدمت کنـد    سفر ایران و برخورد من راضى است و مایل اس         
 کمـک جلـب   ،هـا  الیروبى اروندرود و بازسازى آبادان و خرمشهر و جمع کردن مـین   

یل و مفقــودان ی کــه بــه مــسأله زنــدانیان لبنــانى در اســرا اســت خواســته.خواهــد کــرد
ها طرف باشند و مـا بـه برگـزارى     گفتم بهتر است با خود لبنانى   . یلى کمک کنیم  یاسرا

یل براى اثبات اینکه ایـران دنبـال اسـلحه اتمـى            یاز تالش اسرا  . کمک کنیم  مذاکرات
 بـراى کمـک ایـران    ،]ها نامزد دموکرات[، نکلینتو] بیل[ گفت و از درخواست      ،است

هـاى   خواهان درخصوص تـأخیر آزادى گروگـان      شدن مسأله اتهام جمهورى    نبه روش 
 بـه ضـرر   ،ند اگر تحقیقات شودگفتم به آنها بگوی  . آمریکایى در تهران براى انتخابات    
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 سیاست این بـود کـه بـراى    ،ها  چون آن زمان با فشار لیبرال   ؛شود  ها تمام مى    دموکرات
 . زودتر آزاد شوند ،ها کمک به دموکرات

 بـراى مـسئولیت بنیـاد    .آمـد ]دبیر شوراي عـالی امنیـت ملـی       [،  روحانى] حسن[دکتر  
 تـذکر دادم    .مشورت کـردیم   ]ریاست جمهوري  [شهید و مرکز تحقیقات استراتژیک    

 گفــتم . منطـق و اعتـدال را از دسـت ندهــد و دچـار شـعار زدگـى نـشود       ،کـه مجلـس  
 . استیضاح وزیرکشور موفق نیست و به مصلحت هم نیست

.  آمـد  )]سپهـساالر (تولیت مدرسه عالی شهید مطهـري     [،  امامى کاشانى ]محمد[آقاى  
واقـع در  [ ، تیـر هفـتم داى مرکز حزب جمهورى اسالمى سابق و قتلگاه شه        براى زمین 

 یـک  هبـ آن  تبـدیل   وکه وقف مدرسـه شـهید مطهـرى اسـت      ] خیابان سرچشمه تهران  
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 1992 آگوست  9                  1413 صفر 9  |    1371 مرداد 18یکشنبه  
 

. انـد  رحلت کـرده  در نجف 1ىیخو] سید ابوالقاسم[اهللا  اول وقت خبر رسید که آیت  
. ماهنـگ کـردیم  ه ى عمومى و جلـسات فاتحـه  عزااعالم در مورد تسلیت و با رهبرى   

اشـکاالتی در  پیـام  در هنگـام خوانـدن    رادیـو  2.اى تـسلیت گفـتم    خامنهاهللا  یتمن به آ  
 .گفتم اصالح کردندخواندن داشت، 

در خـصوص  بـراى همـاهنگى   . وزیر امور خارجـه هنـد آمـد    ،  ]آقاي ادواردو فلریو  [
 بیـشتر   آمـده اسـت؛  جانبـه و همکـارى دو  اجالس سران کشورهاي جنبش عدم تعهـد   

 . براى کسب نظرات من سئوال کرد
  قبالً .سفیر جدید ترکمنستان براى تقدیم استوارنامه آمد، ]آقاي آتاچاریف[

                                                
از مراجع بزرگ شیعه، ساکن نجف اشرف  ) 1371 – 1278(العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی        اهللا   آیت - 1

. آمـد  هـاي علمیـه، از اسـاتید مـسلم بـه حـساب مـی           حـوزه  ایشان در بسیاري از علوم اسالمی رایـج در        . بود
فتواي تاریخی در مبـارزه  . هاي علمی آن مرجع بزرگ بود      شکوفایی حوزه نجف مرهون زحمات و فعالیت      

با کمونیسم، حکم به حرمت شرکت در حزب توده، مبارزه با نفوذ صهیونیسم در ایران، اسـتقامت در برابـر          
هـاي سیاسـی و مبـارزاتی ایـشان بـه شـمار        ز قیام شـیعیان عـراق از فعالیـت   فشارهاي رژیم صدام و حمایت ا    

اهللا بروجردي، مراکز شیعی را در جهان گسترش داد و  بزرگتـرین   این مرجع تقلید به تأسی از آیت      . رود  می
آنجلـس، بیـروت،    موسسات فرهنگی در شهرهاي بزرگ جهان از جمله در لندن، پاریس، نیویـورك، لـس           

اهللا خویی پس از  آیت. کنند ، بانکوك، مونترال و داکا به همت ایشان ایجاد شده و فعالیت میبمبئی، کراچی
شکست انتفاضه شعبانیه در عراق، به دلیل حمایت از قیام مردم و تعیین شوراي رهبري، توسط حـزب بعـث       

م حسین بردند و فـیلم  پس از دو روز بازداشت، ایشان را به اجبار نزد صدا. نددستگیر و به بغداد فرستاده شد     
ایشان براي حفظ جان مردم و علماي شیعه و حوزه نجف به این دیـدار و    . این دیدار از تلویزیون پخش شد     

 سالگی به علت بیماري قلبی 93 در سن 1371 مرداد 17آقاي خویی در روز . ندمصاحبه اجباري تن داده بود
 .در کوفه درگذشت

اي،  اهللا خامنـه  بسم اهللا الرحمن الرحیم، محضر مبارك حضرت آیـت   «: متن کامل پیام به این شرح است       - 2
اهللا العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی،  رهبر معظم انقالب اسالمی، با نهایت تاثر ضایعۀ رحلت حضرت آیت

هاي آخر عمر شریف خـود از فـشارهاي وارده بـر شـیعیان تحـت سـتم        مرجع عالیقدر شیعیان را که در سال  
 مقـام  ها خورد را به پیشگاه حضرت بقیه اهللا ارواحنا فداه، آن دل ن حرمت اعتاب مقدسه خونعراق و شکست 

دوام . کـنم  هاي علمیه، امت اسالمی و بیت شریف ایشان تـسلیت عـرض مـی    معظم، جامعه روحانیت، حوزه  
    اکبــر  . ربرکــت آن حــضرت را از درگــاه احــدیت خواســتارم    عــزت، بقــاي عمــر و ادامــه رهبــري پ
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کـره قـرار    مطالب زیادى مورد مـذا    . سابقه آشنایى با او دارم    . جمهور بود  یسیمعاون ر 
مـسلمان  . آمـد  سفیر اتیوپى براى تقدیم استوارنامه،  ]سن کاهین آقاي محمدح  [.گرفت

چـه ایـن سـهم را در     گر؛نـد ا  مردم اتیـوپى مـسلمان  شصت و پنج درصد  است و گفت    
 .حکومت ندارند
 اعـضاي   . براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمـد        ]گلپایگانی [دکتر هاشمى 

یـضاح چنـد وزیـر بـود کـه      هـا دربـاره است    بیـشتر صـحبت   .یسه مجلس آمدنـد   یهیأت ر 
 ،انـــد استیــضاح وزیرکـــشور را عملــى کننـــد    از اینکـــه نتوانــسته ؛مخالفــت کــردم  

 حرکـت  ر کـردم کـه تنـدروى نکننـد و شـعاروا          تأکید. اند  هایشان ناراحت شده    بعضى
 .نداشته باشند

 بحـث کـارگران خـارجى در ایـران و کـارگران      .دولـت جلـسه داشـت      هیأتعصر  
 .در دستور بود خرید کتاب خارجى براى دانشگاهیان همچنینایرانى در خارج و 

سفر مـن، سیاسـت   ،  مجلس و دولت  ، بنیاد شهید  ةدربار. شب با رهبرى جلسه داشتیم    
 .کردیمیوگسالوى سابق مذاکره بحران ل عراق و ی مسا،خارجى
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 سـفیرمان در    ،]اردبیلـی [پـور   کـاظم ] حسین[آقاى  . دفترم رسیدم  به   ساعت هشت صبح  

ــد ــن آمـ ــراى    . ژاپـ ــا وام بـ ــن بـ ــت ژاپـ ــالن موافقـــت دولـ ــذاکره و اعـ ــزارش مـ گـ
 مـشغول مطالعـه   ، را داد و گفـت مـشاوران بـا هزینـه ژاپـن           چهـار کـارون   ]سد  احداث[

 .ندا طرح
ر ى کـه از سـوى رهبـرى برگـزا      یاهللا خـو    جلس بزرگداشت آیـت   مبراى شرکت در    

. برگـشتم  کمـى نشـستم و بـه دفتـر        . رفتـیم  به مسجد امام خمینـى در بـازار        است،   شده
 . از لبنـان آمدنـد    ]اهللا  دبیرکل سـابق جنـبش حـزب      [،  سید عباس موسوى  شهید  خانواده  

 بـه هـر   .شان صـحبت کـرد     عفت هم با زنان    .شان دادم   دلداري ؛حدود بیست نفر بودند   
 .رادرش خوب صحبت کردندپدر و ب. نفر یک سکه بهار آزادى دادیم

گزارش صـنایع سـیگار     . دخانیات آمد مدیرعامل شرکت    ،صامت] اصغر  علی[آقاى  
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. خیلـى پرسـود اسـت     هم کاشت توتون و تنبـاکو و هـم صـنعت آنهـا       ؛و تنباکو را داد   
 وزیر صـنایع شـکایت   تندخوییاز . اند براى کارخانجات مدرن رشت ارز کافى گرفته  

 .داشت
نـوربخش و  ] محـسن [ آقایـان    .ها را انجـام دادم    شش بعد از ظهر کار    ساعت  عصر تا   

ــواب] محمدمهــدي[ ــصاد [ن ــر اقت ــاون وزی ــق، مع ــی[و ] مطل ــسعود روغن ــانى] م و  زنج
 ریـال مـورد نیـاز       ارز تولیـد و تحـصیلِ     مـورد   براى مـذاکره در     ،  عادلى] محمدحسین[

 بـراى  .اعتبارات فاینانس را توضیح دادنـد   . بودجه و تعیین سقف مصرف امسال آمدند      
 . یمد و موارد آن تصمیماتى گرفتحدو

از . یس دبیرخانـه مجمـع تـشخیص مـصلحت آمـد     یـ  ر فـر، جـوادى ] غالمرضا[آقاى  
ریـیس  [،  یـزدى ] محمـد [آقـاى    .وضع سازمانى دفتر و بعضى مدیران انتقاداتى داشـت        

 بـه خـاطر عـدم    ،شـهردار تهـران  ، ]آقاي غالمحسین کرباسـچی [ تلفنى از   ،]قوه قضاییه 
 . قرار شد اجرا شود، تذکر دادم؛دالت ادارى شکایت کرداجراى حکم دیوان ع

ى یخـو  اشت براى مرجعیت بعد از مرگ آقـاى    پیشنهاد د . آمد منزلبه  آقا  شب احمد 
 فـرد   ؛ندیـدم  پیـشنهاد را عملـى    .  افـراد صـالحى بـه مرجعیـت برسـند           و اقداماتى بکنیم 

 ]ويالـدین موسـ  [بـراى شـغل آقـاى سـراج    . تـوجهى را نداشـت کـه معرفـى کنـد        قابل
 . استمداد کرد

   
  1992 آگوست  11               1413 صفر  11|   1371 مرداد 20شنبه  سه

 
وزیـر جدیـد فرهنـگ و ارشـاد         ،  ]آقـاي علـی الریجـانی     [ براى معرفى    نُه صبح ساعت  

 . خیلـى بـا گرمـى و صـمیمیت برخـورد کردنـد      ، نماینـدگان .اسالمى به مجلـس رفـتم    
 .  کسى مخالفت نکرد؛ رأى خوبى آورد.گشتمصحبت کوتاهى کردم و به دفتر بر

اوضـاع لیبـى پـس از      .  سـفیرمان در لیبـى آمـد       ،]شاهرودي[نورى] محمدرضا[آقاى  
 امـا مـشکل دارنـد و از      ،شـان بـد نیـست      وضـع زنـدگی   . را گفـت  ] اقتصادي[محاصره  

 هم نفت کمکـى خـود   لیبی. اند  آنها هم در محاصره شرکت کرده      ؛اند  سودان عصبانى 
 مان براى فشار بر  اند که چرا از امکانات از ما هم گله داشته.  است دهرا قطع کر
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 . ایم آمریکا و انگلیس استفاده نکرده
 بـراى سـاخت شـهرك فـرش در         و  آمدنـد  دسـتباف فرش  صادرکنندگان  جمعى از   

 . استمداد کردند  اولیه موادو تأمین اطراف تهران، تعدیل مالیات
ضـمن  . نـد ا  عـوام نـد؛ آمد وزیر افغانستان با همراهان نخست ،فرید] رعبدالصبو[آقاى  

هـا و    از درگیرى. مقدارى قرآن خواندند و کمک خواستند،ىیتسلیت فوت آقاى خو 
هایش فهمیـدم کـه     از حرف.جلسه خصوصى خواست. انتقاد کردم  هاى داخلى   جنگ

ربـانى  ]الـدین  هـان بر[جمهـور   یسیتوافقى با ر  . حکمتیار است ] گلبدین[طرفدار جدى   
 . دکتر برایش بیاورندکه حبیبى گفتم ] حسن[ به دکتر .گفت مریض است. ندارد

نامـه دانـشگاه جـامع علمـى      ینیـ آ. عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشـت  
 . در دستور بود کاربردى و تکمیل سیاست فرهنگى و شوراى عالى جوانان

   

 

مالقات با نخست وزیر افغانستان
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  1992 آگوست  12               1413 صفر 12 | 1371 مرداد 21چهارشنبه 
 
سفیر پاکستان براى خداحافظى و معرفى اعـضاى دبیرخانـه        ،  ]آقاي شمشاد احمدخان  [
آقـاى مـسیح    . اسـت  آن شـده کـل  اخیـراً دبیر ؛اکـو آمـد  ] اي اقتـصادي  سازمان منطقه [

 بـراى چاپخانـه روزنامـه کمـک      وآمـد ]سردبیر روزنامه جمهوري اسـالمی    [،  مهاجرى
 نظـام بـا    مواظـب باشـند ارکـان   ،ها تذکر دهد   و تذکر دادم که به روزنامه      به ا  .خواست

 . سئوال نرود و اعتماد مردم سلب نشود انتقادات حساب نشده زیر
 بـدون   ،گوینـد ارونـدرود     اطالع داد که متخصـصین مـى      . آمد میرزاده] حمید[آقاى  

 مـازاد م کارکنـان  ها بگـوی   خواست که به دستگاه.ها را بپذیرد تواند کشتى   الیروبى مى 
؛ با مراجعـت آوارگـان،   را بپذیرند مناطق جنگی   و بازسازى   جنگ  مهاجران  امور  بنیاد  

 . نیاز به کارکنان کم شده است
.  آمـد ]- ایرنـا -جمهوري اسالمی[ خبرگزارىسازمان یس ی ر، نصیرى ]حسین [آقاى

ــزارى  ــره خبرگ ــزارش کنگ ــه     گ ــه ب ــت ک ــران را داد و خواس ــد در ته ــاى غیرمتعه ه
 شـوراى عـالى     مـشاوران دبیرخانـه    .هاى سودان و افغانـستان کمـک کنـیم          گزارىخبر

 . ناهار هم ماندند. و براى ادامه کار نظر خواهى کردندانقالب فرهنگى آمدند
 بـه  ،]رییس مرکز اسناد انقـالب اسـالمی      [،  عصر خانم بوستان از سید حمید روحانى      

در  .شـکایت کـرد    خـرداد نزدهپـا نوشتن مطالب بدى علیه او در مجلـه  هتاکی و   خاطر  
هـاى داخلـى و   خودرو الیحـه مالیـات و عـوارض      .شـرکت کـردم   جلسه هیأت دولت    

 .خارجى تصویب شد
.  سرشـب بـه خانـه آمـدم     .تا مغرب کارها را انجام دادم و براى مـسافرت مهیـا شـدم             

 بـاران بـسیار   - ده و نـیم شـب   - از غروب تا این سـاعت   .رفتند مشهدبه  عفت و فاطى    
 از شـهردارى سـئوال      .نگران سیل هـستیم   . بارد  در شمیرانات مى   با رعد و برق   شدیدى  

ایـن همـه بـاران در ایـن فـصل در تهـران          .  اسـت   تاکنون سـیل راه نیافتـاده      ند گفت ،شد
 . عجیب است
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  1992 آگوست  13               1413 صفر 13|   1371 مرداد 22شنبه  پنج
 

بـا  سـاعت هفـت و نـیم صـبح     . حرکـت کـردیم  ] دمهرآبا[صبح زود به سوى فرودگاه     
استقبال رسـمى در  بعد از .  و نمایندگان به سوى همدان پرواز کردیم نرایجمعى از وز  

 بعـد از . رفتـیم  به تـاالر فردوسـى   ،هاى شهدا  شرکت در اجتماع خانواده برايفرودگاه  
  1. کردم من صحبت،قرآن و شعر و دکلمه

 .براى افتتاح محل جدید توانبخـشى رفتـیم  . ر بود استقبال مردم در مسیر گرم و پرشو      
عبـاى خـوب   . م حسابى خیس شد  و  ریخت ن آب روى م   ،درمانى هنگام آزمایش آب  

 از بازدیـد    بعـد . عبایم را عوض کـردم    . شد ام خراب و خانم مسئول آن شرمنده        خاشیه
  2.دمنمو در جمع کارکنان صحبت ،هاى مختلف قسمتاز 

 ]همـدانی  [موسـوى ] سـید ابوالحـسن   [ آقـاى    .می رفتـ  به محل دفتر امـام جمعـه      سپس  
 به آقاى موسوى گفتم از سوى مـن  3.خیرمقدم گفت و من براى طالب صحبت کردم     

                                                
استان، دلیل بر طرز    حضور در بین شما در اولین لحظه ورود به  «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

کنـیم همچنـان کـه علمـا و متفکـران و       ما فکـر مـى    .شما دارند   تفکرى است که مسئولین و رهبرى نسبت به       
حق امتیاز دیگرى دارند و   به، ایثارگران وهاى شهدا  خانواده،رام هستنددانشمندان و خدمتگزاران شایسته احت

 هـاى  نـسل  برابـر  در و جامعـه  درشما   امروز و دارید انقالب گردن  به بزرگى حق شهدا هاى  خانواده .ممتازند
ر  د مامیـدوار  .بکنیـد  غـبن  احـساس  بار یک و لحظه یک نباید وباشید   شاکر باید شما .هستید سرفراز آینده

 همیشه بتوان انقـالب را بـا طـراوت و نـشاط     ،هاى شهدا و ایثارگران   سایه حضور گسترده و منسجم خانواده     
، دفتر »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .هاى آینده حفظ کرد براى نسل

  1393نشر معارف انقالب، 
 .افراد معلول کمک کند داند به ولت خود را موظف مىنظام و د«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است      - 2
 حرکتى جسمى معلوالن سالمت تأمین براى مراکزى ، ایجاب می کند   آنها هاى  خانواده و معلولین مشکالت  

 آشنایى زمینه در فرهنگى اقدامات. در کنار کمک دولت، شرکت مردم در این راستا مؤثر است. شودایجاد 
 توانبخـشى  و تخصصى فوق مرکز اساسى کار. انجام شود  ، باید حرکتى و جسمى معلوالن مشکالت با مردم
 از هـا  معلولیـت  علـل  بـا  آشنایى جهت در مردم آموزش .است ها معلولیت از پیشگیرى ،همدان بهشتى شهید
گذارى کنیم،   در جهت آموزش و پیشگیرى هرچقدر سرمایه       . دارد ضرورت جمعى ارتباط هاى  رسانه سوى

 ».ارزش دارد
در .  استثنایى پیـدا کـرده اسـت   روحانیت در ایران شرایط کامالً«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است    - 3

وقت شرایط زندگى ما، در کشور مثل   هیچ،طول تاریخ از بدو تشکیل حوزه علمیه در نجف اشرف تا امروز
 ل کـشورى را نداشـتیم و  یسامسئولیت مـ . مان در حاشیه جامعه بود     حال زندگى  هما تا ب  . امروز نبوده است  
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 .هـا سـه هـزار تومـان      به مجردها دو هزار تومان و بـه متأهـل        ؛به روحانیون چیزى بدهد   
  .همان امام جمعه بودیمی با روحانیون م،ناهار را در مسجد مجاور

نمـاز و اسـتراحت و      . ى اسـت  یجـاى بـا صـفا     . راحت به اسـتاندارى آمـدیم     براى است 
 ؛ براى بازدیـد کارخانـه شیـشه همـدان رفتـیم     سه و ربع ساعت . انجام شد استماع اخبار 

اش از تولیدات داخلى خواهد بـود و شیـشه        به زودى تمام مواد اولیه     ؛خیلى جالب بود  
 .سفید مرغوب خواهد داد

 امـام   .اجتمـاع عظیمـى بـود     . رفتیم در استادیوم همدان  ردم  از آنجا به محل اجتماع م     
ــدم  ــه خیرمق ــتجمع ــحبت .گف ــصل ص ــن مف ــردم م ــراي  1. ک ــاع  ب ــرکت در اجتم ش

 رؤسـاى دو دانـشگاه   .رفتـیم  به سوى دانشگاه بـوعلى        -بوعلى و همدان   -دانشگاهیان  
  نمـاز .کـردیم  به اقامتگاه مراجعـت  ، و رسیدن مغرب2بعد از سخنرانی  .  کردند صحبت

                                                                                                              
  اما امروز روحانیت و علما مسئولیت دارند و باید جوابگو     . کردیم  ها انتقاد مى   ها و قدرت   همیشه از دولت

ل یعنوان پیـشتازان مـسا   ه اما ب،ها و آقایان روحانیون مسئولیت اجرایى ندارید  گرچه فرد فرد شما طلبه   ،باشند
، دفتر نشر معارف »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«تاب  ک←رجوع کنید » .دینى مسئول هستید

  1393انقالب، 
استان همدان از نظر منابع طبیعى و ارتباطات از جایگـاه خـوبى   « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 1

ر  آینـده بـسیا  ،کوش و سـرمایه مناسـب و سـابقه تـاریخى     برخوردار است و با داشتن مردم تالشگر و سخت   
 متأسفانه هنوز در این استان .بینم مى مطلوب بسیار را استان این آینده من .درخشان براى آن قابل ترسیم است

بینـى شـده     میلیارد ریال براى بازسازى مناطق محروم استان پیش     پنجامسال مبلغ   . مناطق محروم فراوان است   
 ،همـدان  اسـتان  مهـم  امتیـازات  از یکى .رندگی اضافه تصمیماتى که در این سفر براى استان شما مى        به ،است

 مسئوالن ذیربط تصمیم دارند که ،عمل آمده هاى به ریزى  با برنامه.است استان در پیشرفته هاى دانشگاه وجود
براى بازسازى اقتـصاد کـشور و جبـران عقـب      .یک قطب مهم دانشگاهى کشور شود  استان همدان تبدیل به   

هـا   ریزى شده است و دولت براى ساخت و سازهاى زیربنایى، ایجاد راه مهها براى سراسر کشور برنا     ماندگى
ها، لوله کشى گاز، ایجاد مراکز تولیـد مـصالح سـاختمانى، آمـاده کـردن زمـین بـراى               آهن، مهار آب    و راه 

تالش وسیعى براى ایجـاد راه و بـرق    .ساخت مسکن، مراکز تفریحى و ورزشى و ایجاد مدارس برنامه دارد      
خوشبختانه برنامه سـه سـاله بازسـازى     .عنوان عقبه میدان مبارزه اقتصادى در حال انجام است  ه ب ،هادر روستا 

 ،هـاى دوران بازسـازى   دهد که ایران اسالمى مستعد اسـت تـا همـراه ریاضـت     پس از دوران جنگ نشان مى  
ازان و شـعور  خون مقدس شهداى انقـالب اسـالمى، صـبر جانبـ      .طرف بازسازى بردارد    هاى بلندى را به     گام

هاى شهدا و ایثارگران که همیشه در صحنه حضور دارند مردم را چنان آبدیده کرده است که  باالى خانواده
هـاي   هاشمی رفسنجانی، سـخنرانی   « کتاب   ←رجوع کنید   » .براى بازسازى کشورشان آمادگى کامل دارند     

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371سال 
 مانـدگى در بخـش   یکى از مشکالت اساسى کشور ما عقـب   «: رانی آمده است   در بخشی از این سخن     - 2
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 در شام دسته جمعى استاندارى که در بـاغ و      ، استماع اخبار   را خواندم و پس از     مغرب
ضـمن گـزارش وضـع    .  استاندار و معاونان آمدنـد . کردیم شرکت،ى بودیمحل با صفا 

 . ها را در جهت سرعت عمران و کارهاى فرهنگى مطرح کردند  خواسته،استان
عفـت از مـشهد   . را گـرفتم  و اخبار آخـر شـب     م نوشت  را    خاطرات ،مراجعتبعد از   

 .تلفنى احوالپرسى کرد
 

  1992 آگوست  14               1413 صفر 14  |   1371 مرداد 23جمعه 
 

فارسـى   سـی   بـی  بـی  اخبار خودمـان و  . خیلى زود بیدار شدم و دیگر خوابم نبردصبح  
 هرزگـوین در صـدر   جنگ در افغانستان و بوسنى   . انگلیس و صداى آمریکا را گرفتم     

 .استاخبار 
 مـدیرکل  ، آقـاى شـبیرى    ،در راه . پـرواز کـردیم     به سوى نهاوند   ساعت هشت صبح  

هـاى سرسـبز و    دره. لونـد گذشـتیم  اه  از کنـار قّلـ    . داد  برنامه و بودجه استان توضیح مى     
آبیارى سنتى و دامدارى سنتى نقاط ضـعف      . کند  هاى حاصلخیز جلب توجه مى      دشت

 بـه  ،هاى استان که از این ارتفاعـات سرچـشمه دارد           آب . خوب است  این منابع طبیعى  
سـد و  احـداث   هنوز جاى مناسبى بـراى  ؛رود طرف کرخه و سفید رود و سد ساوه مى   

 . شود  صنایع تبدیلى هم کم است و تازه دارد اقدام مى.ها ندارند مهار آب
                                                                                                              

البته  .آموزش عالى است و ما در حال حاضر در این زمینه با کشورهاى پیشرفته جهان فاصله زیادى داریم
در . ادى برداشته شده است و این روند همچنان ادامه داردهاى مثبت زی در این زمینه طى چند سال اخیر گام   

هاى  هاى اخیر با ایجاد رشته سال شد که طى خارج مى گذشته ساالنه یک میلیارد دالر صرف اعزام دانشجو به
توزیع امکانات آموزش عـالى   .هاى مختلف در کشور این مشکل تا حدودى مرتفع شده است جدید و رشته 

ها و مراکـز    زیرا ما اعتقاد داریم ایجاد دانشگاه،باشد هاى دولت مى     از جمله سیاست   در نقاط مختلف کشور   
 کـرده  تحـصیل  زنان وجود .شود  باعث توسعه و پیشرفت این شهرها مى،آموزش عالى در شهرهاى کوچک 

وبى کرده در کـشور مـا از کـارآیى مطلـ       خوشبختانه زنان تحصیل   . هستند ثرؤم جامعه نیز و خانواده اداره در
ها و مراکز آموزش عـالى   ت علمى و دانشجویان دانشگاها هیيل رفاهى اعضایمسا   رسیدگى به  .برخوردارند

دلیل محدودیت امکانات، تحقق این اهداف   ولى به،هاى دولت در زمینه توسعه آموزش عالى است از برنامه
، »1371هاي سال  نی، سخنرانیهاشمی رفسنجا« کتاب ←رجوع کنید » .باشد پذیر نمى طور یک جا امکان     به

  1393دفتر نشر معارف انقالب، 
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 ل  اسـتقبا  فـشردگى جمعیـت و گرمـى   .العاده گرمى نمودند مردم نهاوند استقبال فوق 
یکـى  . ساز شهر بازدید کردیم از بیمارستان تازه. مان کرد  خیلى در خیابان معطل    ،مردم

تجهیـزات و اداره آن بـه   مین أتـ  ولـى    ، سـاخته   آن را    از پولداران نهاوندى مقیم آلمان    
راه افتـاده و  از بیمارسـتان  قـسمتى   .عهده دولت است که بیشتر از ساختمان هزینه دارد      

دکتـر رضــا  [ .تقاضایـشان ایـن بـود کــه فعـال کنـیم     .  نیــستى هنـوز فعـال  یهـا  قـسمت 
گویـد    مـى ،مان است  که همراه]، درمان و آموزش پزشکی[وزیر بهداشت ،  ]زاده  ملک

 .نیرو و اعتبار کم داریم
 . امام جمعه و فرماندار خیرمقـدم گفتنـد و گـزارش دادنـد     .رفتیمنهاوند به ورزشگاه   

 در مـسیر کنـار قبـر شـهید آشـیخ علـى            . اجتماع پرشورى بـود    1.صحبت کردم هم  من  
 توقـف کـردیم   ، تیر شهید شدهفتمدر حادثه که م در زمان طلبگى ا   همدرس ،حیدرى
 .اى خواندیم و فاتحه

 نماینـده نهاونـد توضـیح    ،زمانیـان ] احمـد [ در راه آقاى    .به سوى مالیر پرواز کردیم    
 گـردو و صـنوبر     کـشت هـا و زیر     از مهـار آب   . داطالعات خوبى از منطقـه دار     . داد  مى

هـاى فـراوان حومـه     ها و ارتفاعات و ساخت صنایع تبدیلى و تبدیل کـوره         بودن دشت 
 .  گفتهاى صنعتى  به کوره،کند مالیر که خاك و هوا را ضایع مى

 مملـو از جمعیـت   ،بلوار بسیار زیباى شهر . در مالیر استقبال مردم بسیار پرشکوه بود  
 ،حدود هشتصد کوره  آجرپـزى     فعالیت   به خاطر    گفتند هواى شهر  . کننده بود  استقبال

هـا    امام جمعه و فرماندار خیرمقدم گفتند و خواسـته    ورزشی، در استادیوم . آلوده است 
سـخنرانى گرمـى برایـشان    . نـد ا مسئوالن از امام جمعـه خیلـى راضـی     . را مطرح کردند  

 2.نمودم
                                                

ها پیش از انقالب و از سنین جوانى با خصوصیات و  من از سال« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است    - 1
روحیات مردم شجاع، با عاطفه و غیور منطقه نهاوند آشنا هستم و خوشحالم که امـروز توفیـق ایـن را پیـدا                 

ایـن   .ورزم ى و پرشـور عـشق مـى   شما مردم شریف انقالب کردم که در میان شما باشم و من از صمیم قلب به            
 شروع یک فصل نـو در شهرسـتان شـما و    ،مردم استحقاق هرگونه خدمتى را دارند و من امیدوارم این سفر          

هاشمی رفـسنجانی،  « کتاب ←رجوع کنید » .امور زیربنایى فرهنگى، صنایع تبدیلى و کارهاى اساسى باشد       
 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی

         م ازمرد استقبال و اسالمى انقالب به مردم مندى عالقه« : در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 2
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 .ر حرکت کـردیم  کیلومترى شه25 در ، واقعبا اتومبیل به سوى روستاى حسین آباد  
 ند و پاشـیدن آب پیان بـه گرمـى از مـا بـا قربـانى گوسـفند و دود اسـ       یدر مـسیر روسـتا  

  . استآباد بهسازى شده روستاى حسین .استقبال کردند
توضـیح  را  بهـسازى   نحـوه   در میدان مقابل مسجد      .خیرمقدم گفتند روستا  در مسجد   

د کـردیم و وزیـر بهداشـت      از خانـه بهداشـت بازدیـ       1.شان کردم   تشویق  هم  من .ندداد
 .کنند  برنامه اجرا مى،هاى بهورز براى بهداشت و تنظیم جمعیت  خانم.توضیح داد

ازدحام عظیمـى در اطـراف منطقـه فـرود     . کوپترها به تویسرکان پرواز کردیم با هلی 
 شور و احساسات مـردم  .ها متصل شویم  به زحمت توانستیم به ماشین  .کوپترها بود  هلی
احترامـى بـود کـه         جبران بى   این استقبال پرشور،    یکى از عوامل  . یف بود قابل توص غیر

                                                                                                              
امروز یکى از روزهاى فراموش نشدنى و تاریخى .است نکردنى باور دنیا مردم دید از ،انقالب و مسئولین 

 اما طراوت و شادابى شما مـردم  ،گذرد چهارده سال از انقالب مى. در طول عمر من و در طول انقالب است  
جوانان دیروز ما، امروز نیروى آگاه و انقالبـى هـستند و مـا     .انقالب مثل روزهاى اول انقالب است نسبت به 

ل نقـاط  ییکى از ثمرات مسافرت مسئولین به مناطق مختلـف، ایـن اسـت کـه از مـسا      .کنیم  آنها افتخار مى    به
 حـضور  .دارى مردم نسبت به مسئولین کشور نشانگر ایـن مطلـب اسـت   شوند و وفا مختلف کشور با خبر مى    

 بهتـرین سـند بـراى      ، حضور شـما مـردم     .است دشمنان خشم مایه ،انقالب از آنان حمایت و صحنه در مردم
مـردم هرچـه    اى است که انسان با نـشاط بـراى سـازندگى و خـدمت بـه          دار بودن انقالب است و زمینه       ریشه

دنبال فعـال   شما بهبا جدیت  مسئوالن . قابل تقدیر است مالیر مردمشما  همدلى و تحادا .تواند تالش کند   مى
توانید این شهرستان را که آماده  ل عمرانى و امور شما هستند و شما مردم در سایه این وحدت مىیکردن مسا

 خـوب،  و ىطبیعـ  منـابع  بـودن  دارا  ومالیـر  بـالقوه  اسـتعدادهاى  بـا توجـه بـه    .رشـد و ترقـى اسـت بـسازید    
 رشـد  زمینهباید   گذارى،  سرمایه و مسئولین همکارى با مردم   و ست ا ناکافى شهرستان این در گذارى  سرمایه

، دفتر نشر »1371هاي سال     هاشمی رفسنجانی، سخنرانی  « کتاب   ←رجوع کنید   » .نمایند فراهم را منطقه این
  1393معارف انقالب، 

 روسـتاى  ایـن  در کـردم،  پیـدا  توفیـق  کـه  خوشـحالم  خیلى من«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 1
 تقـدیم  را شهید بیشترین نسبت به و است بوده جهاد در پیشتاز ،روستا این. بیایم مردم شما زیارت به پیشتاز،
 بهـسازى  در شـما  پیشتازى شما، خود تاریخى درخشان سوابق بر عالوه ما، حضور دلیل. است کرده انقالب

 یانیروسـتا  وضـع  اصـالح  براى است دولت مهم هاى برنامه از یکى روستاها، بهسازى رنامهب. است روستاها
 را روسـتاهایمان  همـه  تـوانیم  مـى  سال چند ظرف در ما شود، مواجه یانیروستا استقبال با برنامه این اگر که

 یک در را آنها زندگى و مسکن و بکنیم پست و تلفن ارتباطى، وسایل ،خیابان و راه برق، آب، از برخوردار
 ،اسـت  دوران ایـن  مناسـب  کـه  زندگى و باشیم داشته درمان و بهداشت. باشیم داشته انسانى و معقول سطح
، »1371هـاي سـال    هاشمی رفـسنجانی، سـخنرانی  « کتاب ←رجوع کنید  » .کنیم درست مان یانیروستا براى

  1393دفتر نشر معارف انقالب، 
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 هنگـام  ،ل پیروزى انقالب ی اوا  در  در سفر من   ،صدر در تویسرکان    منافقین طرفدار بنى  
 .سخنرانى نمودند

 ناهـار هـم   ؛ ولى مردم متفرق نـشدند ،بنا بود دو ساعت بعد سخنرانى براى مردم باشد  
 ما هم از استراحت و ناهار صرف نظـر کـردیم و   ،همه خستگىناچار با  . نخورده بودند 

 1.مراسم سخنرانى براى مردم در میدان بزرگ و جدیداالحداث خوب شهر انجام شد
 و  کـردم  کمـى اسـتراحت  ، بعد از ظهر رسیدچهار   نماز و ناهار که به ساعت        بعد از 

 همکارى مـردم  روستا بااین . رفتیم به سوى روستاى کوه بیجار در کبوترآهنگ  سپس  
هـاى زیـاد خـود را مطـرح      مراسمى بـود و مـردم خواسـته    . استبهسازى شده  و دولت 

  2.شان نمودم من هم صحبت کردم و تشویق. کردند
در  .آنجـا هـم اسـتقبالى عجیـب و پرشـور بــود     .میرفتـ  آهنـگ ربـه شـهر کبوت  سـپس  

بت صــحهــم مــن . جمعــه و فرمانــدار حــرف زدنــد   امــام،اجتمــاع مــردم در اســتادیوم
کوپترهـا برایـشان     هلـی ،ت شده بـود س چون نزدیک غروب بود و سان  . کردمکوتاهى  

 . خیلى سریع مراجعت کردیم،مشکل بود پرواز کنند
                                                

 شما الطاف و ها محبت این از بیانى چه با دانم نمى من« : کان گفت آقاي هاشمی خطاب به مردم تویسر- 1
 که میهمانى خاطر به گرم آفتاب در ها ساعت . کنم تشکر داشتنى دوست و وفادار صمیمى، بزرگوار، مردم

 در بتـوانیم  ما که امیدواریم. کردید شرمنده را ما و کردید محبت اظهار شما ندارد، را محبت همه این ارزش
 به من. بدهیم مساعد جواب احساسات، و محبت و لطف همه این از ىا  گوشه ،ارىزخدمتگ مقام در و عمل

 موقع آن نوجوانان. بودم شما شهر در طوالنى مدت ،انقالب از قبل. هستم آشنا شهرستان این مردم با خوبى،
 را شـهر  ایـن  مـردم  از بـسیارى  و رفتـیم  مـى  منبـر  بـاالى  بودیم، اینجا در زمانى مدت ما اما. ندارند یاد به را

 از یکـى  ،نـواز  مهمـان  و صمیمى و متدین مردمبا   تویسرکان که بود معروف ما بین زمان آن در. شناسیم  مى
 لحـاظ  از و اسـت  خـوب  توسـعه،  اسـتعدادهاى  از بخـشى  لحاظ از شما منطقه .است ایران هاى دارالمؤمنین

 و آب فراوانى هوا، و آب بودن مناسب جغرافیایى، یطشرا اما نیست، مطلوبى وضع در استعدادها، از بعضى
. شماسـت  آتیـه  سنح در مؤثر و مثبت نقاط از آن، مردم کوشى سخت کوهستانى و  منطقه این حاصلخیزى

 شهرسـتان  ایـن  آوردن در بـست  بن از مسأله همین کرد، اینجا براى شود مى که کارهایى ترین مهم از یکى
 کنند مى شهر این مسئوالن که تالشى با که امیدوارم و پذیرفتم را حق این من منطق و استدالل با که است،

 راه اسـتان  مرکـز  به و یدیبیا بیرون بست بن این از شما زودى به ، شد خواهد دولت سوى از که کمکى با و
 پیـدا  منطقـه  در جدیـدى  شـرایط  برسـد،  ثمـر  بـه  حرکـت  ایـن  و بیافتـد  اتفاق این اگر. کنید پیدا را مناسبى

، دفتر نشر معـارف انقـالب،   »1371هاي سال   هاشمی رفسنجانی، سخنرانی  « کتاب   ←رجوع کنید    ».شود  مى
1393  

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ← رجوع کنید - 2
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بـه  . هـا در فرودگـاه منتظرمـان بودنـد     ماشـین . غروب در دانشگاه بوعلى پیاده شـدیم     
 بـرخالف   گفتـیم ،مـان  جویى در وقت و نزدیک بودن دانشگاه به اقامتگـاه  خاطر صرفه 

 .از یک پیکان و یک وانـت بـراى رفـتن بـه مقـر اسـتفاده شـد       . برنامه اینجا فرود بیایند   
 .مردم مسیر تعجب کرده بودند

استاندار خیلـى مفـصل حـرف زد و اوضـاع     . شب شوراى ادارى استان جلسه داشت    
 و از مـدیران و مـردم  را تـشریح کـردم   من اوضاع کلى کشور . را گفتاستان و نیازها   

 ، بـه خـاطر خـستگى و کمـى وقـت     1. امیدوارکننده حرف زدم  نمودم و  ر رضایت اظها
.  صـحبت نکردنـد  ،گونـه جلـسات    برخالف معمول این،مدیران و نیز نمایندگان استان    

 .  استحمامى کردم و خوابیدم.شام خوردیم
 

  1992 آگوست  15                   1413 صفر 15 |    1371 مرداد 24شنبه 
 

 بــراى صــرف بعــضى از  و اســتاندار آمــد،ز و اســتماع اخبــار و صــبحانهبعــد از نمــا
 نظـرش   مصارف مورد، برايى که در هرمزگان از شیوخ خلیج فارس گرفته بود    یهدایا

مـصاحبه کوتـاهى در     . نامه مصوبه دولت عمل شـود       ینیفتم مطابق آ  گ. اجازه خواست 
 .پایان سفر به همدان انجام دادم

 منطقـه   از .انـشگاه بـوعلى بـه سـوى زنجـان پـرواز کـردیم             کوپتر از محوطه د    با هلی 
 در  و خدابنده در جنوب زنجان عبور کـردیم        و کبوترآهنگ در شمال همدان و قیدار     

مـردم زنجـان خیلـى    . شدیمرد شهر ا استقبال رسمى و با .آمدیم محل تیپ زنجان فرود   
                                                

کننـد و سـرمایه    رك مـى خوبى د مردم ما مشکالت کشور را به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1
امروز مسئوالن اجرایى، قـضایى، نماینـدگان مجلـس شـوراى اسـالمى را افـراد                .خوبى براى انقالب هستند   

 میـان  در مـردم  با صادقانه مشکالت و مسائل باید .اند دهند که از توده مردم انتخاب شده متعهدى تشکیل مى  
 .است ضرورى ها استان در اجرایى لیمسا به سبتن جمعه ائمه توجیه ،هدف این تحقق براى و شود گذاشته

گذارى زیادى انجام شده است و در آینـده نزدیـک شـاهد      براى افزایش تولید نفت سرمایه  در کشور  امسال
 پـنج  توسـعه  برنامـه  اجراى روند از ما .گذارى در رشد اقتصادى کشور خواهیم بود تأثیر مطلوب این سرمایه 

 مامیـدوار  مـن  .هاى برنامه تـدوین شـده جلـوتر هـستیم        در بسیارى از شاخص    ما اکنون    .داریم رضایت ساله
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید   » .شود رفع دوم ساله پنج برنامه در کشور مشکالت و ها محرومیت از بسیارى

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی



262

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 262  1371   رفسنجانی                     هاشمی

ین پرشــور و بــه صــورت وســیع اســتقبال کردنــد و گــل زیــادى در مــسیر و روى ماشــ 
 .ندا دانستم این قدر خونگرم  نمى؛ریختند

رى سـاخته و    فرد خی  این دانشگاه را    .  بازدید کردیم   زنجان پزشکىعلوم  از دانشگاه   
 . اسـت  به خوبى تجهیز شده و بـیش از هـزار دانـشجو گرفتـه    .ه است تحویل دولت داد  

 انجـام   مـصاحبه کوتـاهى   ،بعد از بازدید  . کنند  تجهیزات مدرن و اساتید خوب کار مى      
 . دادم

 امـام جمعـه و سرپرسـت    ، اجتمـاع بـسیار عظـیم مـردم        در. ورزشگاه رفتـیم  سپس به   
 مـن هـم    .هـا را مطـرح کردنـد         گـزارش دادنـد و خواسـته       ،استاندارى خیرمقدم گفتند  

 . کوتاه حرف زدم مردم به خاطر گرما و ازدحام1.صحبت کردم
 ، یـک در مـدت کوتـاهى  هـالل احمـر،    . رفتـیم احمر هاللجمعیت  از آنجا به محل  

 روحـانیون  . استهاى بزرگ ساخته هاى وسیع و کتابخانه    با سالن  مرکز فرهنگى عظیم  
 نماینـده شـهر   ،ناصرى] مصطفی[امام جمعه و آقاى     . جمع شده بودند  زنجان  شهرستان  

 ؛کنـیم  شـان کمـک    تقاضا داشـتند کـه بـراى اصـالح وضـع اقتـصادي            .صحبت کردند 

                                                
رکـار و  عنـوان مردمـى تالشـگر، پ    هملت ایران مردم زنجان را ب   «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

 شرکت گسترده ،تاکنون آزمایشى که مردم زنجان در حمایت از انقالب اسالمى دادند        . شناسند  صمیمى مى 
هـا بیـشتر بـود و ایـن       آمار شرکت کننده،در انتخابات مجلس شوراى اسالمى بود که نسبت به مناطق دیگر         

 واحد صـنعتى در ایـن اسـتان در    200امروز  .ردم زنجان از انقالب اسالمى رضایت دارند    دهد که م    نشان مى 
 اسـتان  ،از لحاظ کـشاورزى . حال فعالیت است و صنایع مهم و استراتژیک دیگرى نیز در حال توسعه است         

ع هـاى فـراوان و منـاب    آب شود و با توجه به هاى کشاورزى کشور محسوب مى     عنوان یکى از قطب   ه  زنجان ب 
گذارى دولتى براى استفاده از این منابع  گذارى بخش خصوصى در کنار سرمایه  سرمایه،زیرزمینى این استان
 هاي  امتحان خوبى دادند و گزارش،زلزله وقوعمردم استان زنجان در امتحان الهى  . استخدادادى ضرورى 

پـذیر   ت با همبـستگى مـردم امکـان   دهد که این پیشرف     پیشرفت خوبى را نشان مى     ،بازسازى مناطق زلزله زده   
اللهـى و    نیروهـاى حـزب  .هـستند  انقالب عظیم هاى سرمایه از یکى ،کشور اللهى  حزب نیروهاى . شده است 

هـاى اجرایـى     بایـد در صـحنه  ،هاى شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر ایثـارگران     ویژه خانواده   امتحان داده به  
نیروهاى  .ور آنان در هر محلى موجب ایجاد امنیت خواهد شدطورى که حض  به،انقالب حضور داشته باشند

 امروز بدنه مدیریت کشور را تشکیل ،اند اللهى رشد یافته متخصص و مجرب ایران که از متن نیروهاى حزب
عنوان ه دهند و امیدوارم که این نیروها بتوانند کشور را از مراحل سخت بازسازى عبور دهند و ایران را ب  مى

هاشـمی رفـسنجانی،   « کتـاب  ←رجـوع کنیـد   » .اد و آزاد، متدین و انقالبى در تاریخ ثبت کنند   کشورى آب 
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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 در مورد نقـش مهـم روحانیـت در انقـالب و ضـرورت               .استقبال کردم من هم    .فقیرند
 1.سخنرانی کردمها  تحول در سازمان و برنامه تحصیل حوزه

براى بعد از ظهر،  ساعت چهار   ، استاندارى  در ناهارصرف   و    استراحت کوتاه  بعد از 
 سـرود . حـالى بـود   جلـسه با   . مسجد رفتیم  بههاى ایثارگران     ع خانواده امتجاشرکت در   

هـاى اسـتان را    اى خواندنـد کـه خواسـته     دختـر شـهید و رزمنـده   راو شعر    و د  اجرا شد 
 مــسئول آزادگــان ســپس. نــسبتاً لطیــف و هنرمندانــه در برداشــت و در مــدح مــن بــود

من هم صـحبت کوتـاه   .  خوب حرف زدو خودش هفت سال اسیر بوده   کرد؛صحبت  
 .اى بود  خوب جلسه2.اى کردم آمیز و دلدارى دهنده تشویق

                                                
هاى رهبر فقید انقالب و بنیانگذار جمهورى  به برکت راهنمایى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است   - 1

 روحانیت که در زمـان رژیـم منحـوس پهلـوى از محـور بـودن در          ،)ره (ىاسالمى ایران حضرت امام خمین    
 امروز موقعیت و جایگاه خود را در جامعه پیدا کرده و نسل امروز با روحانیتى کـه در      ،شد  جامعه خارج مى  

امروز مردم ما نسبت سلسله جلیله روحانیت  . آشنا گردیده است،آن زمان در اثر تالش رژیم بیگانه شده بود
 .شود و عامـل وحـدت ملـى اسـت     ماد کامل دارند و این یکى از افتخارات بزرگ این قشر محسوب مى          اعت

 ، در مجموع خیلـى خـوب عمـل کـرده و در تمـام مراحـل      ،ها و مشکالت فراوان  روحانیت با تحمل سختی   
باید پیشتاز امروز سازمان روحانیت و فقیه  .اسالم و مسلمین را سرلوحه برنامه خود قرار داده است         خدمت به 

هاى جوان سازماندهى شوند و متناسب با زمان  ها باشند و طلبه ها طراح اساسى براى تحول  باشند و خود طلبه   
، دفتـر  »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید »  .تحصیالت خود ادامه دهند   به

  1393نشر معارف انقالب، 
 هـیچ  اینکه بدون و غریب و تنها و خالى دست با سال هشت ما« :  است  در بخشی از این سخنرانی آمده      - 2

 ، بودیـد  هـا  جبهه در خودتان شما . کردیم دفاع المللى بین پشتیبانى هیچ بدون و کند کمک ما به کشورى
 جنگ به امکاناتى چه با ما دشمن و جنگیدیم مى چگونه ما که دانید مى و بودید جنگ این متن در خودتان

. بیاورنـد  در پـا  از را مـا  بتواننـد  تا کردند مى حمایت او از غرب و شرق که شود مى روزها این . بود هآمد ما
 فرسودگى ها، کارخانه تعطیلى ها، تولیدنکردن ها، النفع عدم دفاع، سال هشت مشکالت ها، هزینه خسارات،

 که است مقدس دفاع هاى سال صولمح اینها همه ،صنایع از بسیارى رفتن دست از و بندرها ، ها پل ، ها راه
 قطعـه  یـک  ،تـاریخ  در و کنـیم  مـأیوس  را مـان  دشمنان کنیم، تحمل را اینها همه ما که داشت را آن ارزش

 جبـران  را جنـگ  از ناشـى  مـشکالت  آن باید ما ملت امروز ولى کردیم، که کنیم ثبت افتخارآمیز درخشان
 از قبل از ناشى مشکالت این که اندرکارید دست همه ، شما خود و شما رهبر و مجلس و دولت امروز. کند

 هوشیارى، اتحاد، دوران، این در . است سازندگى دوران این که بگذاریم سر پشت را دفاع دوران و انقالب
 و است الزم بیشتر خواندن درس ، ما دانشجویان و آموزان دانش براى. است الزم بیشتر کار و قناعت و صبر
 آنهـا  هـاى  ایثـارگرى  مرهـون  ما که شهدا هاى خانواده براى . است الزم ، بیشتر دادن سدر ما استادان براى

 کـه  دهد مى امید ما به که است ها سرمایه این مجموعه و است الزم ، صحنه در حضور چنان هم هستیم
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در اجتمـاع   در شـهر محـروم قیـدار        . کوپترها به سوى خدابنده پرواز کـردیم        با هلی 
کنـار میـدان و خیابـان محـل اجتمـاع فـرود       . مدنمـو حال و عظیم مردم شرکت   بسیار با 

تـر و   شان مـنظم   اجتماع، جاهاى دیگرهبنسبت به نظر  . نیاز به رفت آمد نبود    آمدیم که   
مـن هـم مفـصل      . هـاى خـوبى کـرد       صحبت همجمعه   امام ،آقاى مقدم . تر بود   با شکوه 

  1.زدایى و استعدادهاى خوب منطقه صحبت کردم هاى محرومیت  برنامهةدربار
هـاى بـسیار    آب و چـشمه پر آب فراوان از چند رودخانه  .منطقه بسیار مستعدى است   

پایــان آب  هــاى بــى  غنــى از ســفره.جوشــند کــه در اطــراف ارتفاعــات مــىدارد زیــاد 
بـردارى    حلقه چاه هم در گذشته توسـط دولـت حفـر شـده و بهـره             ها  زیرزمینى که ده  

امتـداد  بـا  بـست بـودن اسـت کـه           انـزواى منطقـه و بـن       ،افتـادگى   ریشه عقب . شود  نمى
مـسعود  [آقـاى  . آیـد  بـست بیـرون مـى     از بـن ،هاى موجود به همدان، بیجـار و ابهـر         راه

ود کـه گفـتم بـراى      هم همراهمـان بـ     ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  زنجانى] روغنی
 .عمران سریع کمک شود

 يخدابنـده رو محمد در کنار گنبد معروف سلطان     . از آنجا به سلطانیه پرواز کردیم     

                                                                                                              
جوع کنیـد   ر»  .باشیم داشته انقالبى و اسالمى و مستقل و آباد و آزاد کشورى ساله، پنج برنامه دو از پس
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←

افتـاده و   مناطق محروم و عقـب  هاى دولت رسیدگى به  در برنامه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 1
عى که همانا هـدف و  عدالت اجتما هاى اساسى رسیدن به   عنوان یکى از اهداف مهم و یکى از راه         ه ب ،مظلوم

 کلمه ،شود مى زمینه این در که اقداماتى و ها پیگیري با مامیدوار من . مشخص شده است،مقصد انقالب بوده
 یـک  در خدابنـده  شهرسـتان  جمله از کشور تمام و  شود حذف کشورمان جغرافیاى از طورکلى هب »محروم«

 از ناشى ،کشورمان روستاهاى افتادگى  عقب .ودش مند  بهره تسهیالت و نعمات و امکانات از قبول قابل سطح
 درد جدى و عمده مردم ،سوادى سوادى و کم همین بی. بوده است گذشته رژیم ضدانسانى و منحط فرهنگ

اى که فرزند به سن  کند و باید گفت در جامعه  خراب مىهمها را   آینده بچه،است و روستاهاى فاقد مدرسه 
 کشور مسئولین و مردم بین امروز که صمیمى رابطه این .خانواده است  ننگ   ،تحصیل برسد و تحصیل نکند    

 را خود عزیزان بهترین و چیز همه که مردم این و است کرده هدیه ما  به خداوند که است چیزى دارد وجود
مـن   .نهاد ارج خیلى باید ،مردم فداکارى و ایثار این   به و هستند خدمت شایسته ،اند  کرده هدیه انقالب براى

مـن امـروز را از روزهـاى     .کـنم   گویى برادران و خواهرانم را زیارت مـى ،بینم  وقتى شما مردم وفادار را مى     
خاطر توفیقى که خداوند عنایت فرمود تا در میان شما مردم خوب و  آورم و به حساب مى م به ا  خوب زندگی 

، دفتـر  »1371هاي سـال    نیهاشمی رفسنجانی، سخنرا  « کتاب   ←رجوع کنید   » .شاکرم،  صمیمى قرار بگیرم    
  1393نشر معارف انقالب، 
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 بـا هـدف   هـا   مغـول .  فـرود آمـدیم    ،هـا اسـت     هاى معروف و طبیعى که در افسانه       چمن
 .ند بودها به اینجا هجوم آورده استفاده کردن از این چمن

تـرین خواسـته آنهـا تـسریع در خریـدن           مهـم  .ورى داشـتند  شـ پرمردم منطقه اجتماع    
. بـود  شان که در محدوده ممنوعه اطراف گنبد واقع شـده و تعیـین تکلیـف آنهـا       منازل

از گنبد با توضـیحات  .  نماینده آنها هم خوب صحبت کرد    1.وعده حل مشکل را دادم    
و فقـط سـه     گفتنـد در قـرن هـشتم بناشـده          . کارشناسان میراث فرهنگى بازدید کردیم    

 و اینجا که احتماالً اینجـا    ]استانبول[د از این نوع در دنیا هست در ایتالیا و ایاصوفیه          بگن
 .نسبتاً خوب مانده است. ترند  گرچه آنها بزرگ؛اقدم است
 قرار شد تـأمین   . کمى اعتبار است   خاطر  به کُندى   . اکتشافات و ترمیم هستند     مشغول

ادى باال رفتیم و اطراف گنبد گـشتیم و زیـرزمین را   هاى تنگ تا ارتفاع زی  از پله . کنیم
 از فـضا فرودگـاه در دسـت احـداث     .به زنجان برگشتیم. هم دیدیم  راو بعضى از آثار   

 . قول کمک دادم.را بازدید کردیم
 نماینـدگان   .نمودنـد   هـا جمـع شـده بودنـد و مهربـانى مـى               عصر هم مردم در خیابان    

آقایـان   . در شـوراى ادارى اسـتان شـرکت کـردیم    .ها را گفتند   استان آمدند و خواسته   
ها و نیازهـا را   ها و استعدادها و طرح  خواستهسازندگیرازانى و عبداللهى و مدیر جهاد     

 شـام صـرف کـردیم و سـالن بـسیار خـوب           2.من هم صـحبت کوتـاهى کـردم       . گفتند
                                                

 مـسئوالن  و علمـا  و مـردم  شـما  حـضور  در ،جـا  همین من«:  آقاي هاشمی خطاب به مردم سلطانیه گفت       - 1
 بـه  شما . کنم مى تعهد االن همین ،مردم کامل آزادى تا را گنبد اطراف زمین هاي  مبلغ بقیه کنم، مى عرض
 کننـد  راحـت  را مـردم  و بگیرند را پول و بیایند که کنید دنبال بیاورید، فشار ،هستند اجرا مسئول که کسانى

 شود روشن شان تکلیف مردم که است محروم منطقه این مشکالت از یکى که شد مشخص ناراحتى این که
 هـوا  و آب و طبیعت لحاظ از دنیا در نظیر بى منطقه این است حیف . کند پیدا شکل منطقه ساز و ساخت و

 حـق  هـم  آنهـا  از مقدارى که گفتند مى اینجا مورد در بزرگى بسیار هاى حرف ، تاریخى هاى افسانه در که
 کـه  دارد هـم  دیگـرى  لیمـسا   منطقـه،  .کنـیم  رها بالتکلیف که است حیف ،است خوبى بسیار جاى ،است

 مدت در که میدواریما. کرد خواهیم اضافه اعتباراتى باز هم، سفر این در و گرفتیم درنظر آن براى اعتباراتى
 کتاب ←رجوع کنید » .شود برخوردار مناطق جزو و بیاوریم بیرون محرومیت از را منطقه این کل ،معقولى

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
انـان در دسـت انجـام    رکردن اوقات فراغت جواقداماتى براى پ« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است      - 2

است و در این راستا شوراى عالى جوانان به تصویب شوراى عالى انقالب فرهنگى رسیده است که به زودى 
 بـه  صـنایع  کنـار  در برديکـار  علمـى  هـاى  دانـشگاه  تأسیس و تشکیل نامه ینیآ .شود جهت اجرا ابالغ مى  
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  و اسـتراحت   زدم  مـسواك  .با خستگى کامل به مقر برگـشتیم      .  سینماى آنجا را دیدیم   
 .کردم

 
  1992 آگوست  16             1413 صفر  16 |    1371 مرداد 25یکشنبه 

 
ــاز و صـــبح بعـــد از  ــبحانه و صـــرف نمـ ــتماع صـ ــاراسـ ــه  ،اخبـ  بـــه ســـوى کارخانـ

هـاى قـدرت و        تـرانس  . کـردیم  سازى ایران در شـرق زنجـان حرکـت        موتورترانسفور
نیازهـاى   کارخانـه    ایـن . شـود   بـه زودى تکمیـل مـى      آن   طرح توسعه    .سازند  توزیع مى 

 . کند کشور را تأمین مى
      رب بـا ظرفیـت ذوب چهـل هـزار تـن در سـال       از آنجا براى افتتاح کارخانه تولید س

معلوم شد تا هفتـاد هـزار    . آورند   از معدن انگوران مى     را رب و روى  نسانتره س کُ. رفتیم
کـسیژن سـازى    گـرى و ا      ریختـه  ، انبار ، سیلوها ،از کوره . تواند تولید کند    مىسرب  تن  

، محلـوجى ] حـسین [ آقـاى  1.همانان و کارکنان صـحبت کـردم   یدر جمع م  . بازدید شد 
 به جمعى از کارکنان شـرکت خـارجى کـه بـراى     . گزارش داد]وزیر معادن و فلزات [

  توسط  تجهیزاتکل گفتند نصبآنها . مد گفتمشا خو،نظارت و تحویل آمده بودند
                                                                                                              

ساز شوراى عالى انقالب      سرنوشت این یکى از تصمیمات   . است رسیده فرهنگى انقالب وراىش تصویب
هـا در سـطح کـشور     شگاهنـ  شاهد تأسیس تعدادى از این دا،هاى آینده فرهنگى است و ما امیدواریم در سال 

هاى تفریحى سالم براى جوانـان کـشور     و هنرى و سرگرمى  ی ورزش ،باید براى ایجاد مراکز فرهنگى     .باشیم
 اقـدامات بـرآورده   همـه اى شما مسئولین استان در راستاى ه امیدواریم خواسته .عمل آید   کوشش بیشترى به  

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .دوش
 شـاهد  امروز و اند داشته را مهم طرح این زحمت که کسانى از«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است        - 1
 جهـت  در اسـت  دیگـرى  گـام  یـک  ایـن . کنـیم  مـى   تـشکر  ،هـستند  هایشان تالش و زحمات رسیدن ثمر به

 روى و ربس معدنى منابعوجود  به توجه با. بشود تلقى مهم هاى گام از باید که ها برنامه تحقق و ىیخودکفا
. شـود  انجام زودتر کار این که بود منطقى کشور، داخل در مصرف بازار وجود و گذارى سرمایه امکانات و
 پیـشرفت  از. است کرده پیشرفت مطلوب سرعت با کار جنگ از بعد ولى ، داشتیم تأخیر جنگ خاطر به ما

 ثمـر  به هم روى بخش تا کند پیدا ادامه آهنگ همین با آقایان تالش که است این انتظار. هستیم راضى کار
 در کـه  اثرى و کند مى جادای کشور در که اشتغالى و افزوده ارزش و داخلى نیاز به توجه بااین طرح    . برسد

ــد ،دارد ىیخودکفــا ــاب ←رجــوع کنیــد » .باشــد کــار هــاى اولویــت جــزو بای ــسنجانی، « کت هاشــمی رف
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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 ٧٧عكس شماره  

 ٧٨عكس شماره 

سخنرانی در جمع مردم همدان

بازدید از طرح های صنعتی استان همدان
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 ٧٩عكس شماره   

 ٨٠عكس شماره  

بازدید از طرح توسعه سلطانیه زنجان

استقبال رسمی در استان زنجان
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 . استها و نظارت با آنها بوده ایرانى
 با مـشارکت بانـک ملـى    .می زنجان رفت  - راه قزوین  براى دیدن کارهاى ساخت آزاد    

 ؛رود طـرح عظیمـى اسـت و خـوب پـیش مـى            . شود   ساخته مى   و ترابري  و وزارت راه  
ــان نزدیــک دویــست کیلــومتر  ــااتوب ــده ب مکعــب  میلیــون متر43 پــل و 700 شــش بان

جمعـى از مـردم   . سـفالت کـرده بودنـد    آقسمتى را   .  است ریزى خاك و   بردارى خاك
 گـزارش  ]وزیـر راه و ترابـري  [، کیا سعیدى] محمد[آقاي  .اطراف هم جمع شده بودند 

 1.ی کردمو من صحبت کوتاهداد 
. با یک ساعت و نیم تـأخیر بـه قـزوین رسـیدیم            . کردیم پرواز  به سوى قزوین   سپس

مـان در محاصـره مـردم قـادر بـه       مـدتى اتومبیـل  . نظـم بـود     باشکوه و بـى    استقبال مردم 
.  در اجتمـاع مـردم شـرکت کـردم    - بىمسجد النّ - شهر  در مسجد جامع  . حرکت نبود 

مـردم بـا شـعار و پالکـارد خواسـتار       2.من صحبت کـردم امام جمعه خیرمقدم گفت و     
                                                

 ایـران  اسـالمى  جمهـورى  کارگزاران بلند همت از نشانى اینجا« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است     - 1
 مـى  خوشـحال  ، بیننـد  مـى  را طرح این تصویر و خبر که ما مردم. پیمانکاران و مجریان هاى ىیوانات و است
 آن در ، اسـالمى  شـوراى  مجلـس  خـوب  بسیار تصمیمات از. رود  مى باال برنامه و نظام به شان ایمان و شوند
 بـا  را کارهـا  اینگونـه  بتـوانیم،  مـا  کرد تصویب که بود این داشتم، خدمت افتخار آنجا در هم من که زمانى
 انجـام  بایـد  دولت فقط را کارها این که شد  مى فکر لحظه آن تا. بدهیم انجام دولتى غیر و خصوصى بخش
ـ  و رسـیدیم  نمـى  ها طرح اینگونه اجراى به آسانى این به کرد، مى پیدا ادامه سیاست آن اگر و بدهد سنح 

رجوع کنید » .بشود انجام ترى وسیع و تر مهم هاى طرح ، آن سر پشت که شد خواهد باعث طرح این اجراى
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←

 بـراى  آنـان  درخواسـت   بـه  اشاره با ،مردم پاك احساسات ابراز از تشکر ضمن سخنانى در هاشمى آقاى - 2
هاى جدى در هیأت دولت مطرح است  ت شما بحثدر مورد این درخواس «: داشت اظهار قزوین شدن استان

 مـردم  هـاى  فـداکارى  از تمجیـد  ضـمن ایـشان  » .طور جدى توجـه دارم   هاى شما به    و من به نیازها و خواسته     
اللهـى، بـسیج و سـپاه     در طول دوران پس از انقالب نیروهـاى حـزب     « : گفت جنگ در قزوین شهر مسلمان

 عنـوان ه بـ  قـزوین  .ها به عهده گرفتند قدس و در پشتیبانى از جبهه سهم مهمى را در دفاع م ،پاسداران قزوین 
 هـر مقـدار دولـت    ،هاى صنعتى و اسـتعداد کـشاورزى کـه دارد     با کارخانه  ،کشور توسعه هاى  قطب از یکى

رونـق صـنعت و وجـود     . براى توسعه شرایط جغرافیایى و طبیعى منطقه بازده سریعى خواهد داشـت             ،بتواند
 درصد از ارز جارى را که دولت به صنایع کشور اختصاص 14ده است که این شهر  موجب ش،کارخانجات

آن هجـوم آورده و    نیـروى کـار بـه   ،علت توسعه و گسترش صنعت در ایـن شـهر        به . جذب کند  ،داده است 
شـما   درخواسـت  .موجب فراهم شدن مشکالت در زمینه مسکن براى مردم شده است که باید جبران بـشود       

 ، براى مرکز استان شدن، طبق قانون فعلى.گذارى مجلس دارد  نیاز به قانون،شدن استان ىبرا قزوین مردم
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 . جدا شدن قزوین از زنجان و تشکیل استان مستقل بودند
هاى شهدا شـرکت      ع خانواده امتجا عصر در    ،ناهار و استراحت در فرماندارى     از   بعد

 350و  مـساحت    هکتـار    900سپس به شهر صنعتى البـرز بـا         . شان دادم  کردم و دلداري  
 از کارخانـه شـیمى کـشاورزى بازدیـد       .میسرسـبز و تمیـز رفتـ      محـیط   واحد صنعتى و    

 تومـانى دولتـى کـه مـانع     هفـت ز   سم از خـارج بـا ار       اتردا مدیرکارخانه از و   .کردیم
در . مـدیر شـهرك توضـیحات داد   . گلـه داشـت  ،تولید آنها با ارز رقابتى و آزاد اسـت       

 . جمع کارگران و مدیران سخنرانى کردم
جمعـه   امـام . ع طالب شرکت کردیمامتجا غروب به مدرسه علمیه شهر آمدیم و در   

 صـحبت  در . کردنـد ننماینده شهر خیرمقدم گفتنـد و مـداحى زیـادى نـسبت بـه مـ          و  
 1 را یـادآور شـدم    شیوه تحصیل و زندگى روحانیت      و  لزوم اصالح در برنامه    ،کوتاهى

 قـول کمـک دادم و بـه فرمانـدارى     ، مـسکن سـازمانى  در در مورد تقاضاى زنـدگى       و
 .برگشتم
  طرح عظیم عمرانى دشت ةعامل دشت قزوین آمد و توضیحات خوبى دربار مدیر

                                                                                                              
نیاز به تصویب قانون ،تر باشد باید این شهر داراى یک میلیون نفر جمعیت باشد و اگر از حد نصاب پایین 

 بررسى خواهد طور جدىه  هیأت دولت ب،در مورد فراهم شدن زمینه این امر .جدیدى از سوى مجلس دارد
هاشـمی  « کتـاب  ←رجوع کنیـد  » . در این زمینه اقدام خواهد شد  ،کرد و اگر مصلحت تشخیص داده شود      

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
 روحیـه  و فطـرت  بـا  و مـأنوس  مـن  بـراى  کـه  جلساتى از یکى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است       - 1

 .کند مى بیرون انسان جسم از را خستگى که است جلسات همین است، سازگار زیادى مقدار به ،من طلبگى
 در نداشـتیم  مـسئولیتى  که زمانى و حاالت تمام و کنم مى خودمانى احساس خیلى ،طالب جمع میان در من

 اینجـا  را مطـالبى  . شـود  مـى  مجـسم  بـرایم  طلبگى خوب هاى معاشرت و مان خواندن درس و طلبگى دوران
 این الیق هیچ من . است من شرمندگى مایه که ، محترم نماینده هم و محترم جمعه امام ، فرمودند من درباره
 هـا  طلبـه  شـما  از بسیارى از تر ناصالح را خودم ، باشد کار در نفسى کسر اینکه بدون واقعاً . نیستم ها حرف

 بین ، شنوم مى را ها مدح این که زمانى . کنم نمى فراموش را حاالت آن و دانم مى را طلبگى عوالم ؛دانم مى
 خداونـد . نیستم شا  اهل من که شود مى گفته هایى حرف من مورد در چرا که شوم مى شرمنده خدا و خودم

 حکومت در. است زندگى آفات بدترین که کند حفظ نشویم، یبین بزرگ خود و غرور دچار اینکه از را ما
 اسـالمى  نظام این اسکلت که بناست . دارند زیادى نقش علما همچنین . ارندد زیادى نقش ها طلبه اسالمى،

 روابـط  مـا  معاشـرت  و زنـدگى  ، مـا  قـانون  و اخـالق . باشـد  اسالم معارف و اسالم فقه اساس بر یعنى ؛باشد
ید رجوع کن » . دارد الزم بین واقع خبره کارشناسان اینها و مان زندگی همه و ما اقتصادى روابط ، ما خارجى

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←
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 ٨١عكس شماره  

 ٨٢عكس شماره  

بازدید از طرح های صنعتی درحال اجرا

سخنرانی در اجتماع مدیران استان
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 ٨٣عكس شماره   

 ٨٤عكس شماره 

سخنرانی در اجتماع مردم

بازدید از طرح های معدنی استان زنجان
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 ٨٥عكس شماره  

 ٨٦عكس شماره  

بازدید از طرح های صنعتی استان زنجان

مالقات با علما و روحانیون
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 کارنامه و خاطرات             
 274  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 قرار است فردا بازدیـد  .قزوین و مشکالت آن و تصمیمات نادرست بعد از انقالب داد 
 . مداشته باش

 
  1992 آگوست  17               1413 صفر 17|   1371 مرداد 26دوشنبه 

 
بــه . هــا را مطــرح کردنــد  خواســته واول وقــت مــسئوالن و نماینــدگان قــزوین آمدنــد

 و ]فرهنگ و آمـوزش عـالی  [وزیر. رفتیم )]ره(امام خمینی [المللى اسالمى دانشگاه بین 
 .آن هم آمده بودند یسیر

 لنـدى را معلـو    مدیر آن کُ  . انتقاد داشتند  مسئوالن قزوین از عدم فعال بودن دانشگاه      
ت و هفـت هـزار دانـشجو    ى بیسی که براى پذیرش نها دانستعدم تصویب طرح جامع  

 در جمـع  ، تـأتر  در آمفـى . دارنـد  امید بـه تهیـه زمـین در محـل بهتـر           .استنوشته شده   
 با ادغام در مرکز آموزش عـالى دهخـدا    . اهداف دانشگاه حرف زدم    ة دربار ،کارکنان

  .شود  استفاده مى،از محل آنکه ساختمان خوبى است
 4 و 3 و 2هـاى   کانـال . پرواز کـردیم  از طرح دشت قزوین کوپتر براى بازدید با هلى 

آبـاد فـرود    آباد و کمال و در محل روستاهاى مهدى  را از فضا دیدیم     و مزارع و باغات     
 .شـان کـردم      سـئواالت زیـادى از وضـع کـار و زنـدگى            . اهالى اجتماع کردند   .آمدیم

رسد بـا آب   به نظر مى.  شکایت داشتند  است، بیشتر از گرانى آب که اخیرًا گران شده       
نوعـاً تعـداد   . توقـع بیـشتري دارنـد    ، بـاز  به آن خوبى و خدمات خـوب دولتـى       و زمینِ 

 . هایشان شغل درستى نداشتند زیادى بچه داشتند و زن
 .روسـتاهاى اطـراف جمـع شـدند    اهـالی    .در کنار باتالق جنوب آبیک پیاده شـدیم  

ین و آب در  به نظرم آمد اگر این زمـ . و راه خواستندقتسهیالت دولتى براى آب و بر    
 تبدیل به بـاغ پـسته شـده بـود و زنـدگى خـوبى بـراى مـردم                   ی آن  تمام ،رفسنجان بود 

و اهـالى  باعـث شـده    ،دریغ دولـت در ایـن منـاطق       متأسفانه خدمات بى   .کرد  ایجاد مى 
 . ، تالش الزم را نکننداند ى که به آنجا رفتهیها حتى یزدى

 ]امـام خمینـی  [المللـى  گاه بـین  دانـش .برفراز باغ هـزار هکتـارى کـوثر پـرواز کـردیم       
  خیلى شاداب و خرم و . را از بنیاد جانبازان براى دانشگاه بگیرداین باغخواهد  مى
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 ٨٧عكس شماره  

 ٨٨عكس شماره  

مالقات با آزادگان سرافراز
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 کارنامه و خاطرات             
 276  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .  بهتر است باغ بماند؛فعال است
 مطالعات تمام شده و اسناد آمـاده   . مهندسان توضیح دادند   .به محل سد طالقان رفتیم    

 میلیـون متـر مکعـب آب در سـال بـراى شـرب       460 ذخیره کـردن     براى .مناقصه است 
 ،نمـاز ظهــر  بعـد از  . شـود   احــداث مـی تهـران و کـرج و آبیـک و کـشاورزى قـزوین     

  1.که خیلى مفصل شدرا انجام دادم مصاحبه پایانى سفر 
 تقاضـا کـرد بـه شـهرك یـا مرکـز       . امام جمعه طالقان آمد،هار و استراحتانبعد از   

 ؛عصر رفتیم و در جمع محدود مردم صحبت کوتـاهى نمـودم         . پذیرفتم ؛طالقان برویم 
 و نیم بعـداز ظهـر   ساعت شش . کوپترها به تهران پرواز کردیم   با هلی  .دره جالبى است  

 نیامـده از سـفر مـشهد    عفـت هنـوز   .انـد  یاسر و مهدى از سـفر برگـشته     . م رسید به خانه 
 . است

 
 1992 آگوست  18                1413 صفر 18|   1371 مرداد 27شنبه  سه

 
 کـه   پنج روز سفرم انباشته شده بـود      ي کارها . به دفترم رسیدم   ساعت هشت ونیم صبح   

آقایــان احمــد حمــود جابرالــصباح و بــدر جاســم [بــا . عمــده وقــت امــروز را گرفــت
پیام تشکر امیر کویـت را      . ت داشتم ا کشور و اطالعات کویت مالق     نرایوز،  ]الیعقوب

 ]سـازمان ملـل  [راى حذف صـدام و اجـراى تـصمیمات شـوراى امنیـت        ب. آورده بودند 
 . استمداد کردند
 براى امور جارى کـشور و گـزارش امـور در    ]جمهور معاون اول رییس [دکتر حبیبى 
نماینـده  [،  ابـوترابى ] علی اکبر   [ آقایان   .جمعى از آزادگان آمدند    .آمد روزهاى سفرم 

ریـیس سـتاد رسـیدگی بـه امـور      [، لـى وکی] عباسـعلی [ و  ولی فقیـه در امـور آزادگـان       
 2. گزارش دادند و من براى آنها صحبت مفصلى نمودم]آزادگان

                                                
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه« کتاب ← رجوع کنید - 1
از پـس   «: داشـت  اظهـار  اسـارت  تلـخ  دوران در مردم و نظام مسئوالن نگرانى یادآورى با هاشمى آقاى - 2

هاى شریف بود که در اسارت دشـمن قـرار     وجود شما انسان،داد بس که بیش از هر چیز ما را رنج مى     آتش
 اهداف مورد نظر  گام به  زمینه خوبى فراهم شد تا گام به،تدبیر رهبر انقالب سنداشتید که با الطاف الهى و ح

 اى سپرى کردند کـه  گونه ن اسارت را به    دورا ،برادران آزاده  .ل شویم یمان نا  حق  هاى به   و تحقق خواسته  
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خبـر   . یکسره کارهاى عقـب مانـده را انجـام دادم و بـه روز رسـاندم       ،از ظهر تا شب   
 . لذا شب به خانه نیامدم و در دفترم خوابیدم،آیند دادند که خانواده از مشهد نمى

   
  1992 آگوست  19            1413 صفر 19 |  1371 مرداد 28چهارشنبه 

 
 انگلیس و فرانسه براى اعزام نیرو به منطقـه بـراى ایجـاد     ،ها تصمیم آمریکا    در گزارش 

آقـاى  .  مسأله مهمـى اسـت     این کشور منطقه امن در جنوب عراق براى شیعیان جنوب         
ان در عـراق علیـه     شـ  اند که اقـدامات     ها پیغام داده    دکتر والیتى آمد و گفت آمریکایى     

 براى دخالت در عـراق اسـتفاده    ،اند که از شرایط آتى      از ما خواسته  . منافع ایران نیست  
 اجـازه   ،انـد   هـا فعـال بـوده       البیت که در مذاکره بـا آمریکـایى        گروه شیعیان اهل  . نکنیم

 جـواب آن شـد   ، با رهبـرى   ت بعد از مشور   .اند که براى مشاوره به ایران بیایند        خواسته
 مخـالفتى  ،ها هم گفته شود که به شرط عدم تعرض به منافع مـا         به آمریکایى  .یندکه بیا 

 .نباید مخدوش شودنیز  تمامیت ارضى عراق .کنیم نمى
 از موضـع    .آذربایجـان آمـد   جمهـوري   خارجـه   امور  وزیر  ،  ]اوف  آقاي توفیق قاسم  [

شـان  دوسـتانه اخیر  احساس پشیمانى از مواضع غیر.ضعف خواستار همکارى بیشتر شد  
داشت که خواهان ادامه جنگ با ارمنـستان نیـستند و بـه راه           داد و اظهار مى     بروز مى را  

 نـوع و زمـان آن   ؛از موضع باال گفتم آماده کمک به شما هستیم       . حل سیاسى معتقدند  
 .با خودتان

 بـراى مـسافرت مـن بـه چـین        . سـفیرمان در چـین آمـد       ،طارمى] محمدحسین[آقاى  

                                                                                                              
  آبرو، حیثیت و شرافت و موقعیت انقالب اسالمى حفظ شد و امروز صحنه درخشانى از تاریخ انقالب را

هاى بزرگى در جمع  دهد و وجود شخصیت صبر و بردبارى این عزیزان در دوران دشوار اسارت تشکیل مى     
ي خطیـر  ، مسئولیت ایثارگران مجموع و آزادگان قبال در ظامن مسئوالن .اسرا به تحقق این مهم کمک کرد      

 وظایف خود را نسبت به آزادگان با عشق و عالقه انجام داده که البته ،دولت در حد توان و مقدورات. دارند
 در کارکشته و مخلص نیروهاى عنوانه  ب ،آزادگان و رزمندگان از انبوهى جمعیت حضور .این کافى نیست  

ترین کارهاى ایثارگران، اشـتغال بـه تحـصیل اسـت کـه       یکى از مهم .  است  تأثیرگذار و خشب الهام ،جامعه
با تحصیل، تحقیق و . هاى باالى کشور خواهند شد موجب جذب بخش مهمى از این نیروهاى مؤمن در رده  

 ».پذیر خواهد بود مراتب باال و استراتژیک امکان رشد فکرى، رسیدن به
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 کارنامه و خاطرات             
 278  1371   رفسنجانی                     هاشمی

را ش در پاکـستان     ا  گزارشى از خـدمات   . آمد]دین موسوي ال[ سراج آقاي. مذاکره شد 
 آقــاى  .خواهــد بمانــد  گفــت نمــى؛داد و بــراى تکمیــل اقــداماتش کمــک خواســت 

 براى اختیارات بیشتر بـراى    و  و استاندار خوزستان آمدند    ]وزیرکشور[،   نورى ]عبداهللا[
  وهد آمـد  امـام جمعـه مـش    ،شیرازى] سیدعبداهللا[عصر آقاى    .بازسازى استمداد کردند  

 .  ارز خواست،کنند شان تأسیس مى ماشینى که جمعى از آشنایانفرش براى کارخانه 
وردهاى اکـل بانـک مرکـزى از دسـت         یسیـ ر. دولت شـرکت کـردم     هیأتجلسه  در  

 از مـصالحه بـا آمریکـا در دو دعـواى            یگزارشـ نیـز    وزیر نفت    . داد اقتصادى گزارش 
 .  ارایه کردتروشیمىبزرگ و آتش سوزى در انبار بنزین پ] حقوقی[

گـزارش وضـع   ، ]دبیـر شـوراي عـالی امنیـت ملـی       [،  سر شب آقـاى دکتـر روحـانى       
 از آثـار  .همان رهبرى بـودم   یشب م . وزیر کشور را داد   ] استیضاح[ با   ارتباطمجلس در   

و شرایط جدید در عـراق    بنیاد شهید، کتابخانه ملى   ة دربار .ارزیابى سفرم راضى بودند   
 .مشب با تأخیر از مشهد برگشتعفت ا. تصمیم گرفتیم

  
 1992 آگوست  20              1413 صفر 20|   1371 مرداد 29شنبه  پنج

 
 فـائزه کـه بـا       ؛ جـز  هـا همـه جمـع شـدند         بچـه . خانـه بـودم    در] اربعـین حـسینی   [امروز  

عـصر و    .همشیره فاطمه و همشیره صدیقه هـم آمدنـد        . هایش به جواهرده رفته بود      بچه
 بخـشى از  . آمدنـد ]هاشـمیان [ى از اعـضاى خـانواده آشـیخ محمـد        شب هم جمع زیاد   

 .ها شد وقت صرف مذاکره با آنها و بخشى دیگر صرف مطالعه گزارش
 که در    است  و خواسته  فرستاده پیامى   ،]غربی[ صدراعظم آلمان  ،لههلموت ک آقاي  

  مـا بـا منـع کامـل موافـق      .میهاى شیمیایى همکارى کن    نویس کمیسیون منع سالح    پیش
نـد  نى داریـم کـه کـشورهاى کوچـک هـم بتوا           هاینویس پیشنهاد   ولى در پیش   ،یمسته

هـاى بـزرگ را از طریـق     درخواست بازرسى و نظارت بـر امکانـات شـیمیایى قـدرت           
 .خواهند چنین چیزى را قبول کنند رسد آنها نمى  به نظر مى؛سازمان ملل داشته باشند

فـت صـدام بـا منطقـه امـن در      ها ادامه جنـگ در کابـل و بوسـنى و مخال        در گزارش 
 . ها در این خصوص مهم است و متهم کردن ایران به همکارى با غربىعراق جنوب 
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 ٨٩عكس شماره  

 ٩٠عكس شماره 

مالقات اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقالب اسالمی
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 ٩١عكس شماره  

 ٩٢ه  عكس شمار

مالقات با سفیران و مسئوالن وزارت امور خارجه
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 ٩٣عكس شماره  

 ٩٤عكس شماره 

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
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 1992 آگوست  21               1413 صفر 21  |   1371 مرداد 30جمعه 
 

ظهـر و شـب بـستگان و       .ها و استراحت گذشـت      با مطالعه گزارش  وقتم  . دمدر خانه بو  
در اثـر   .آمـد ] الـدین موسـوي  [سـراج آقـاي  عـصر احمـدآقا بـراى کـار      . ها آمدند   بچه

 . دارو خوردم و زود خوابیدم؛ کمى تب داشتم،سرماخوردگى
 

 1992 آگوست  22                   1413 صفر 22  |   1371 مرداد 31شنبه 
 

  ساعت هـشت ونـیم صـبح   .ستا  ولى نقاهت باقی،یشب با استراحت تب برطرف شد  د
کـسب نظـر    هـا   بـراى سیاسـت   ومان در آلمان و ایتالیـا آمدنـد    نرایسف. به دفترم رسیدم  

آقـاي غالمرضـا    . [ براى استان شدن استمداد کردند      و نمایندگان اردبیل آمدند   .کردند
] حـسن [دکتـر  . سـفر قزاقـستان را داد  نتایج  گزارش کارها و   . وزیر نفت آمد   ،]آقازاده

 .آمد حبیبى براى امور جارى
 و مـن . دولت به مالقات رهبرى رفتـیم  هیأت با اعضاى ، هفته دولته مناسبت عصر ب 

 بوسـنى و    ، عـراق  ة دربار .جلسه داشت ملی  شوراى عالى امنیت     .ایشان صحبت کردیم  
  .افغانستان مذاکره شد

 دکتـر  ، نمـاز جماعـت مغـرب و عـشا     بعـد از اقامـه  .مـان بودنـد    مهمـان نرای سـف   شب
 .خـوردیم  شـام  1. کردم من مفصل صحبت داد و  گزارش ]وزیر امور خارجه  [،  والیتى
 . آمدمبه خانه

                                                
ل سیاسـى،  یمـسا  هاى درست و منطقى در زمینـه   اتخاذ سیاست  «: نی آمده است   در بخشی از این سخنرا     - 1

حفـظ اصـول    .مان دفاع کنیمیها ما امکان خواهد داد تا با قدرت از آرمان   به،اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 
توان کار بازسازى  هاى معقول و منطقى ممکن خواهد بود و در پرتو آن مى      انقالب در سایه رعایت سیاست    
سیاسـت مـا مبتنـى بـر برقـرارى و تحکـیم روابـط دوسـتانه بـا          . انجام رسـاند  و آبادانى کشور را با سرعت به     

تراشى و ایجاد تحریک در روابط خـارجى خـود نـداریم و نماینـدگان سیاسـى            کشورهاست و قصد دشمن   
 . متمرکز کنندهاى احتمالى جمهورى اسالمى ایران در خارج از کشور باید تالش خود را بر زدودن سوءظن

 آفریقـاى  و آمریکـا  قـدس،  اشـغالگر  رژیم ىاستثنا هب،   جهان کشورهاى با هدوستان روابط تحکیم براى باید
، دفتر نشر معارف »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی « کتاب   ←رجوع کنید   .  تالش کنیم  جنوبى

   1393انقالب، 
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 1992 آگوست  23               1413 صفر 23|    1371  شهریور 1یکشنبه 
 

ــیم صــبحســاعت ه ــه دفتــرفــت و ن ــتم  ب ــا ســاعت . رف آقــاى .  کارهــا انجــام شــددهت
ب و خاضـع تقاضـاى کمـک    دؤ خیلـى مـ  .جمهور نخجوان آمـد  یسی ر،اف  علىحیدر

 . قول کمک دادم؛... گاز و غذا و:شان را داشت براى رفع مشکالت
 طـول   دقیقـه 75 حـدود  1.پیام تلویزیونى مفصلى به مناسبت هفتـه دولـت ضـبط شـد      

. دولت شـرکت کـردم   هیأتجلسه  عصر در    .ل را مطرح کردم   یقریباً همه مسا  ت. کشید
بـراى تـسهیالت   هـم  اى  مـصوبه . الیحه حمایت از مصرف کنندگان مـورد بحـث بـود        

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد       [،  الریجـانى ] علـی [آقـاى   .  داشـتیم   مـسافر  همراهخروج قالى   
 .زه گرفتها اجا  براى اصالح وضع وزارتخانه از نظر معاونت،]اسالمی

 .پیام خودم را گوش دادم.  کار کردم و به خانه آمدمنُهساعت شب تا 
  

  1992 آگوست  24             1413 صفر  24  | 1371 شهریور 2دوشنبه 
 

از . رفتـیم   تهـران  چمران در جنـوب شـرق     شهید  اى    ه فنى حرفه  صبح زود به آموزشگا   
در جمع کـارگران  . مدنمون صحبت   آموزان و مربیا   با کار  .چند کارگاه بازدید کردیم   

 شـرکت   و امور اجتماعیشوراهاى اسالمى کار و مدیران وزارت کاراعضاي نمونه و   
کـل  ش و دبیر ا  معـاون امـور اجتمـاعی و      وزیـر کـار و      ،  ]آقـاي حـسین کمـالی     [. مکرد
 . کردم صحبت  و  من براى کارگران دادندگزارش کارگر خانه

اعـضاي  جمعـى از  . کارها را انجام دادم وازده ظهر   د تا ساعت    .رفتیم از آنجا به دفتر   
شـوراى  جلـسه  عـصر   2. برایـشان صـحبت کـردم   .هـاى اسـالمى ادارات آمدنـد        انجمن

 .اقتصاد داشتیم

                                                
ه دولت سازندگی و برنامه هاي آینده بـراي مـردم تـشریح     متن کامل این پیام که در آن کارنامه سه سال      - 1

 . شده است، به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  - 2
 



286

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 286  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٥عكس شماره  

 ٩٦عكس شماره  

مالقات با رییس دولت خودمختار نخجوان
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  1992 آگوست  25              1413 صفر 25 |      1371 شهریور 3شنبه  سه
 

 ،فنیـاز ] صـفرمراد [آقـاي  براى اسـتقبال  . نجام دادم کارها را اساعت ده و نیم صبح    تا  
بعـد  .  اسـتقبال انجـام شـد      مراسم .میرفت ]مهرآباد [به فرودگاه  جمهور ترکمنستان  یسیر
 ة کـه بیـشتر دربـار       داشـتیم  مـذاکرات خـصوصى    .برگـشتیم   با هم به دفتـر     ، مصاحبه از

 یـک نـسخه از     و ارایـه کـرد   گزارشى از قرارداد نظامى     . قراردادشان با روسیه گذشت   
 . نگران است که باعث رنجش ما شده باشد؛متن قرارداد را به ما داد

  اسـت، بـه ترکمنـستان واگـذار شـده    ... هواپیما و دو هزار تانک و فروند  گفت هزار   
 خیلى قابل اعتماد نیـستند و اخیـراً پنجـاه هواپیمـا را     ،اند ها که عمدتاً روسى ولى خلبان 

سـال    پـنج  ،]نیـروي هـوایی    [ اینکـه فرمانـدهى    يار بـ  ؛نـد ا  بـرده   بـه روسـیه     بدون اجازه 
 حدود یکصد و چهل هزار نفر اسـت کـه افـسران عمـدتاً        ،عده نظامیان . مشترك است 

 هنـوز  ،در مورد بیست و پنج هزار نیروى مرزبـانى    . ندا  روسى و سربازان عمدتاً ترکمن    
گفـت  . نـد ا کمنکل نیروهاى ستادى آن نیز روس و افراد صف تر . اند  توافق نرسیده به  

شـان بـه     خواسـتار نامگـذارى روسـتاي   ،ندا] و شیعه [ فارسآن  ى که بیشتر مردم   یروستا
 . موافقت کردم،اى در این خصوص نوشته بود نامه. نام من هستند

 هـا مـأمور مـذاکرات     کلیات صـحبت شـد و کمیـسیون      ، دربارة در مذاکرات رسمى  
خـسارات سـیل و زلزلـه و    مین  أتـ  بـراى     و یس مجلس قرقیزستان آمـد    یر .بخشى شدند 

بینـى نمـود کـه در      پیش. مشکالت زیادى دارند   ؛شان استمداد کرد    مشکالت اقتصادى 
 .شوند آینده دچار ناآرامى مى

 ، صـرف ناهـار  ضـمن . همانان ترکمنى ناهـار خـوردیم  یبا مو  ناهار به سعدآباد رفتیم   
 خیلـى در رابطـه   .در مورد اوضاع سیاسى و اقتصادى و فروش گازشان مذاکره کردیم   

 احتمال برگشت نظامیـان بـه قـدرت در روسـیه و ایجـاد مزاحمـت              .ندا  با روسیه نگران  
 آنهـا را از  ،هـا و دیگـران   گوینـد کـه روس      مى .ها برایشان مطرح است     براى جمهورى 

 ]جمهور روسـیه  رییس[، یلتسین] بوریس[آقاي  سالم .ترسانند توسعه روابط با ایران مى   
 .را دادند» اکو«ها پیشنهاد الحاق به  ت روسرا ابالغ کرد و گف
 راه و ،خارجـه اموروزراى .  جلـسه دوم مـذاکره را تـشکیل دادیـم        ،بعد از استراحت  
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. با هـم بـه فرودگـاه رفتـیم        .ها را دادند    نفت و نیرو گزارش مذاکرات و توافق      ترابري،  
 بدرقـه،  و مراسـم  مـشترك   مـصاحبه   در فرودگاه، بعـد از      . داشتیم مذاکره   مسیر هم در  

شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى شـرکت       جلـسه  در به دفتـر برگـشتم و      ،عزیمت آنها 
پرسـى   تلفنى احـوال  شب با رهبرى  . شد تأیید نامه دانشگاه علمى کاربردى     ینیآ. کردم
 .گردند اند و فردا برمى  از مشهد آمده؛کردم

  
  1992 آگوست  26           1413 صفر 26 |   1371 شهریور 4چهارشنبه 

 
گزارش وضـع موجـود و کمبـود        .  بنیاد شهید آمد   معاون ،رحیمیان]محمدحسن[آقاى  

 .بـراى آینـده را گفـت    اش  هاى شهدا و برنامه     اعتبارات در مقابل توقعات زیاد خانواده     
صـد   حـدود چهار   ؛کـار بـسیار مـشکلى اسـت       . قرار شد حکم سرپرستى را صادر کنم      

 حدود یکصد و پنجاه هزار فرزنـد  ،ر همسر حدود شصت هزار نف،هزار نفر پدر و مادر   
 و تحصیل و مداوا و سـفر  سکنو تعداد زیادى برادر و خواهر و توقعات درخصوص م     

 . دارندو اسباب منزل و وسیله نقلیه و خدمات فرهنگى
معـاون  [،  میـرزاده ] حمیـد [آقـاى    .آمـد  سفیر جدید پاکستان براى تقدیم اسـتوارنامه      

رش بررسـى تقاضـاهاى دو اسـتان همـدان و زنجـان و       گزا .آمد]جمهور  اجرایی رییس 
بـیش از   در سـفر بـه ایـن دو اسـتان،       . موارد انتخاب شده براى کمک عمرانى را آورد       

در مـورد   و   داد  افتتـاح بنـدر خرمـشهر را گـزارش         .ایـم    داشـته   مردمـی  هزار نامـه  چهار
ات سـفر  مقدمهمچنین اختالف نظر با استاندار جدید خوزستان براى شیوه بازسازى و         

 .گفتمطالبی به چین 
کراسـى گمرکـات و   وکم کردن تـشریفات و بور . شوراى عالى ادارى جلسه داشت  

. دولـت شـرکت کـردم    هیـأت جلسه  عصر در    .اجازه ساختمان در شهرها تصویب شد     
 در قـم  )ع( تعطیلى روز شهادت امام رضـا .دادندگزارش اقدامات در مناطق محروم را  

 . داشتیمو چند مصوبه دیگر
شـانزده  .  با نمایندگان نشست خـوبى داشـتیم  .رفتیم دولت به مجلس هیأتبا اعضاى   

ب و دؤ هر یک به مدت سه دقیقه نظـرات و سـئواالتى کـه خیلـى مـ     ،نفر از نمایندگان 
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نوري، رییس مجلـس شـوراي      [ناطق] اکبر  علی[ آقاى   . مطرح کردند  ،خاضعانه ادا شد  
را توضـیح  کـشور   سیاسـت  گفتم و  خیرمقدم گفت و من جواب سئواالت را   ]اسالمی

 مراجعـات و  .شـان بـودیم    شـام مهمـان  .نماز جماعت به امامـت مـن برگـزار شـد     . دادم
 .ندرهاى فراوانى دا نامه

 ،هـا  در گزارش .مکه براى مسافرت آماده باششب براى انجام کارها در دفترم ماندم      
  عـراق و مخالفـت  تصمیم نهایى آمریکا و فرانسه و انگلیس براى کنترل هوایى جنوب       

 .  مهم است، و احتمال برخورداین کشوردولت 
   

 1992 آگوست  27              1413 صفر 27|   1371 شهریور 5شنبه  پنج
 

اهللا   فرزند و پسر بـرادر آیـت    ،داماد . بقیه کارها انجام شد    ده تا ساعت     صبح بعد از نماز  
 شـهریه  ةند و توضیحاتى دربـار     براى تشکر از اقدامات من آمد      ،ىیخو] سیدابوالقاسم[

تأسـیس  ... ى در عراق و لنـدن و هنـد و ایـران و          یو مراکز اسالمى که توسط آقاى خو      
 اجـازه  ،هـا بعـد از فـوت ایـشان        از اینکه بانک   .دادند ...شده و وضع خانواده و وکال و      

هـاي    این حـساب . استمداد کردند ،دهند   نمى  را هاى متعلق به ایشان     برداشت از حساب  
 .  اصفهان و مشهد است،شان در تهران نام نمایندگان ه بکی،بان

 معلـوم  ؛  پرسـیدم  ]رییس بانـک مرکـزي    [،  عادلى] محمدحسین[ از دکتر    موضوع را 
 فقـط دو سـه روزى بـراى    ،توانند برداشت کنند    و مى   است ها مسدود نشده    شد حساب 

 را هـا    چـک   اسـت،  هـا کـه بـه دسـتور رهبـرى اقـدام شـده               اطالع از موجودى حساب   
ها از خـارج     بیشتر پول  ،مدعى بودند . توانند برداشت کنند    به آنها گفتم مى    .اند  نپذیرفته

 بنـا  .انـد  انه فقط حدود پانزده میلیون تومـان دریافـت داشـته     ی تقریباً ماه  .آید   ایران مى  به
 ،ى را که حدود سه هزار تومان به هر طلبـه اسـت       یدارند تا چند ماهى شهریه آقاى خو      

 .بپردازند
اش را    نظـرات و برنامـه    .  آمـد  ]دبیر شوراي عالی جوانـان    [،  میرباقرى] مرتضی[آقاى  

 گـرفتن انـدازه بـراى    جهـت خیـاط    . بد نیـست   ؛براى شوراى عالى جوانان توضیح داد     
دستور ناتمـام جلـسه قبـل    . مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت   .آمد دوخت پیراهن 
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 .ح آمد سلمانى براى اصال. را داشتیم که باز هم تمام نشد
 خـوب   ؛زیـرزمین دفتـر اسـتفاده کـردم       در   صر براى اولین بار از اسـتخر کوچـک        ع

آقاى والیتى تلفنى براى سـفر بـه انـدونزى       . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم        .است
زهـرا   از دفتر خبر دادنـد کـه بمبـى در قبرسـتان بهـشت             .خداحافظى و کسب نظر کرد    

 . استد نفر را مجروح کرده یک نفر را کشته و چن؛منفجر شده
  

 1992 آگوست  28            1413  صفر 28  |     1371  شهریور 6جمعه 
 

بـراى اقامـه جمعـه بـه      .هـا مطالعـه کـردم       بـراى خطبـه   .  کار کمى داشتم   .در خانه بودم  
شیخ االسالم خبـر داد     ] حسین[آقاي  . ظهر با یاسر ناهار خوردیم     1.دانشگاه تهران رفتم  

 قـرار شـد در   .شـوند  وز در عراق مزاحم رفت و آمد کارکنان سفارت ما مى        که از دیر  
 .تهران مقابله به مثل شود

 ، در مراجعـت از سـوریه      ]وزیر امـور اقتـصادي و دارایـی       [،  نوربخش] محسن[دکتر  
اند ساالنه یکصد و پنجاه میلیون دالر از طلـب   ها نپذیرفته تلفنى گزارش داد که سورى    

 .ما را بدهند
 

  1992 آگوست  29               1413 صفر 29   |    1371 شهریور 7 شنبه 
 

 . هیـأت دولـت قـبالً رفتـه بودنـد          ياعـضا . رفتـیم  مرقـد امـام   به  کوپتر   اول وقت با هلی   
 احمـدآقا و مـن   ،ریـ  جـواب بـه احـساسات مـردم زا     و زیارتبعد از . احمدآقا هم بود 

                                                
 مراعـات تقـوا، دربـارة اصـل رسـالت و ادیـان        آقاي هاشمی در خطبه اول با تاکید بر انجام امر الهی و             - 1

بـه تفـصیل سـخن    ) ص(االنبیاء  هاي خاتم   و ویژگی ) ص(آسمانی و رسالت شخص پیامبر عظیم الشأن اسالم       
خطیب جمعه تهران در خطبه دوم، با تمجید از شهادت برخی از یاران انقالب اسالمی، از جمله شهید . گفت

: جدي مدیریت در آن دوران از انقالب اسالمی پرداخـت و گفـت  رجایی و شهید دکتر باهنر، به مشکالت        
مان در آن دوره از انقالب، با برخورداري از روح بلند معنـوي و قـدرت بـزرگ اسـالم، کـشتیِ         امام راحل «

 ←رجـوع کنیـد   » .طوفانی انقالب را مدبرانه به طرف ساحل هدایت کردند و به جامعـه آرامـش بخـشیدند    
   1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371سال جمعه هاي  خطبه، هاشمی رفسنجانی«کتاب 
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و  تیـر رفـتم   مریور و هفـت  سپس سر قبـر شـهداى هـشتم شـه      1. کردیم صحبت کوتاهى 
 مــشغول ســاختن ، تیــرهفــتم شــهداى زاردر مــ.  کــردمو مراجعــتخوانــدم اى  فاتحــه
 .ندا بارگاه

هاى اقتصادى ایـران و مراعـات    المللى پول آمد و از برنامه       یس صندوق بین  یمعاون ر 
 معلـوم  .پذیر در سیاست تعـدیل تعریـف کـرد    تا حد اعتدال و توجه به قشرهاى آسیب    

وام بیـشتر بـراى   دادن برلزوم . اظهارات من در نماز جمعه قبلى را خوانده است  بود که   
 .بازسازى ایران تأکید کردم

  آمدنـد  ]از حفاظت اطالعات سـپاه    [،  مهدى نژاد ] فریدون[وحیدى و   ] احمد[آقایان  
وزیـر نیـرو   ، ]آقاي بیژن نامدار زنگنه[.  براى بوسنى هرزگوین کمک بیشتر خواستند    و

و براى ارز بیشتر و توصـیه بـراى تـأمین گـاز اسـتمداد       را دادبرق و آب    گزارش   .آمد
 .کرد
 هفـت سـال در   .آمـد   براى خداحافظى]غربی[سفیر آلمان، ]آقاي ارمین فراي تاك [

عصر شوراى عـالى  .  مقدم السفرا بود؛ اکنون عازم مأموریت در چین است      و ایران بود 
زایـر تنـب و ابوموسـى و بوسـنى     ل عـراق، ج یمـسا مـورد   در .امنیت ملى جلسه داشـت  

دبیـر شـوراي    [،  روحـانى ] حـسن [شب دکتـر     .گیرى کردیم    تصمیم  و هرزگوین بحث 
 .هاى امنیتى و نظامى صحبت شد ل سفر و سیاستی مساة دربار.آمد]عالی امنیت ملی

  
                                                

در پیـشبرد اهـداف انقـالب اسـالمى     ) ره(هاى امام خمینى  اثرات معنوى رهبري آقاى هاشمى با اشاره به  - 1
شـنود  واى فعالیت کند کـه روح امـام را خ   دولت مانند سایر آحاد مردم،  مایل است به گونه   «: اظهار داشت   

اى غنى  توانیم توشه هاى جامع ایشان، مى ا روح ایشان ناظر اعمال هستند و ما با استفاده از راهنمایىسازد، زیر
گرم امام و ایثار شهدا به پیروزى رسید و ما باید همیشه  انقالب اسالمى با نفس. مان داشته باشیم براى ادامه راه
برکات انقالب متعلق . المى است، باقى بماند این برکاتى که مرهون امام و شهداى انقالب اس،مواظب باشیم

ینـان بگـوییم کـه راه     بـا کمـال اطم  ،آیندگان است و ما امروز سرافرازیم که بعد از سه سال از رحلت امام    به
هـاى احیـا    هایشان تداوم دارد و رهبرى معظم انقالب، دولت و امت بـه ارزش  نشده و خواسته  ایشان فراموش 

ایشان در پایـان سـخنان خـود، بـر گـسترش طـرح حـرم مطهـر بنیانگـذار          » .ستندبند ه يشده توسط ایشان پا  
اى براى تجدید روحیه و کـسب فـیض    این مکان مقدس نقطه«: جمهورى اسالمى ایران تأکید کرد و افزود       

 رجـوع  ».کنـد  ها و خیر و برکاتى که از امام دارد، کـار مـى   است و هنوز هم جامعه ما با استفاده از راهنمایی 
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←ید کن
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بیشتر به امور ادارى پرداختم کـه تمـام کارهـا بـه روز       . بودمها را حذف کرده       مالقات
 ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [،  حبیبى] حسن[دکتر   . به خاطر سفرم تعطیل نشود     تاباشد  
 1.ل کشورى در غیاب من کسب نظر کردیبراى مساو آمد 

 قـسمتى از  ، آماده شدن براى سـفر جهت .دولت شرکت کردم هیأتجلسه عصر در  
از ســفر مــشهد خیلــى . مالقــاتى بـا رهبــرى داشــتم . تــر حبیبــى ســپردمجلـسه را بــه دک 

نیـروي هـوایی   [= ع مانع پروازهاى نهاجا  رفل سفر و تسریع در      ی راجع به مسا   .اند  راضى
 . کردم خداحافظى.مذاکره شد] ارتش

در  .قبالً قرار بود قبل از غروب پـرواز کنـیم   ؛   به فرودگاه رفتیم   نُه و نیم صبح   ساعت  
ى مراسم بدرقه رسمى و در بندرعباس براى تطبیق با وقت مقـرر ورود بـه              برافرودگاه  
 . بهتر است، ولى گفتم شب حرکت کنیم، دو سه ساعت معطل شدیم،اندونزى

یـازده و  تـا سـاعت   .  شب به سوى جاکارتا پـرواز کـردیم  ده ساعت ،با بدرقه رسمى 
 . شام خوردیم و خوابیدم.بیدار ماندمنیم شب 

   
 1992 آگوست  31              1413االول  ربیع2 | 1371ور شهری9دوشنبه 

 
بـستم و   کمربنـد را    .م بیدار شـد   ،با تکان شدیدى که هواپیما در فضاى اقیانوس خورد        

 ،کـردیم  از فضاى جزیـره بـزرگ سـوماتراى انـدونزى کـه عبـور مـى           . مدیگر نخوابید 
 جزایـر  ،یـک جاکارتـا  نزد.  نـسبتاً سرسـبز اسـت   ؛مکرد ع جزیره را از باال تماشا مى    وض

ه ماهورهـاى سـنگى کـه دریـا قـسمت      پـ مثل ت؛ اند  ر برآورده سراوان کوچک از آب     ف
  .گودتر آنها را گرفته باشد

                                                
طبق این احکام، آقاي . جمهور، صادر شد  در این روز، پنج حکم انتصاب از سوي آقاي هاشمی، رییس      - 1

ـ         سید محمد خاتمی، به عنوان مشاور رییس       ه جمهور و رییس کتابخانه ملی، آقـاي محمدحـسن رحیمیـان، ب
جمهور در امور منـاطق آزاد تجـاري     عنوان رییس بنیاد شهید، آقاي مرتضی الویري، به عنوان مشاور رییس          

صنعتی و دبیر شوراي عالی مناطق آزاد تجاري صنعتی، آقاي محمود حجتی، به عنوان سرپرست منطقه آزاد 
 . مشغول به کار شدندچابهار و آقاي مرتضی میرباقري، به عنوان دبیر شوراي عالی جوانان منصوب و
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  مدعى شد کـه انـدونزى     ]وزیر پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى] سیدمحمد[آقاى  
هـا   خره در نوشته باال.کرد  روحانى استبعاد مى  ] حسن[هفده هزار جزیره دارد که دکتر       

 . حدود یک دهم آن مسکونى است وخواندیم که حدود سیزده هزار جزیره دارند
 بـه وقـت تهـران در    هفت و نیم سر موعد مقرر و ساعت ، به وقت جاکارتا   دهساعت  

 اسـتقبال رسـمى از مـن و    . فرود آمدیم،استجاکارتفرودگاه قدیمى شهر که نزدیک    
 در  اسـت،  مى مـا را کـه اخیـراً عـوض شـده            قـدی   ملـی  آهنگ سـرود  .  انجام شد  عفت

همانـان داشـتند و زن   یگروه رقص محلـى را کـه در فرودگـاه بـراى م        . مراسم خواندند 
 برنامـه  ، بـه جـاى رقـص      آنهـا .  به خاطر ما عوض کردند و گـروه مـرد آوردنـد            ،بودند

 . ه کردندیمحلى دیگرى ارا
 ]انـدونزي  [وریس جمهـ  یـ  ر ،سـوهارتو ] محمـد [کمى در سـالن نشـستیم و بـا آقـاى            

یس کمیـسیون مـشترك   یـ رو  وزیر همـراه  ، سپس با آقاى عارفین .پرسى کردیم  احوال
در سالن ورودى هتل هم گروهى بـراى اجـراى   . میایران و اندونزى به هتل هیلتون رفت     

کارکنـان هتـل کـه بیـشتر      .دادنـد   همانان نمایش مى  ی براى م  ،نوعى ساز و ضرب محلى    
 . نگریستند  به هیأت ایرانى مى با نوعى توجه خاص،زن بودند

هوا معتـدل   .  روزشان حدود دوازده ساعت است     ،ستچون اینجا نزدیک خط استوا    
 در سـوئیت مخـصوص هتـل،    . درجـه سـانتیگراد اسـت   28 تا 24 بین  با دماي  و شرجى 

 کارهـا را    ،انـد   هـا آمـده     و همراهانش که جلوتر براى آماده کردن برنامـه         دکتر والیتى 
رفتـیم و   کـاخ بـه   بـه درخواسـت خودمـان    .ها را گفتنـد   مالقات  برنامهتوضیح دادند و    

؛  را دیـدیم   ]سران کـشورهاي جنـبش عـدم تعهـد         [ساختمان محل برگزارى کنفرانس   
هـاى    قـسمت ،اند و براى انجام این کنفـرانس      سالن بزرگى از قدیم داشته     .جالب است 

 . اند اضافه کرده، به آن هاى بسیار بزرگ است جدیدى که سالن
 قـدرت  ، کـه اگـر درسـت باشـد       اسـت  در مدت هشت ماه ساخته شـده      سالن  گفتند  

 محـل  ،انـد کـه هتـل هیلتـون     تونلى هم احـداث کـرده   . دهد  نشان مى را  ى  یى باال یاجرا
 حـدود ششـصد    وکنـد  صل مىمتهمانان را از زیر زمین به ساختمان کنفرانس یاقامت م 

کوچـک کـه بـا بـاطرى کـار      رقـی  بهـاى    را بـا ماشـین  ایـن تونـل    قسمتى از    .متر است 
  ،اى که بعضى از همراهان پیاده گونهه  ب،دن سرعت ندارها  ماشین؛ طى کردیم،دکن مى
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 ٩٧عكس شماره  

 ٩٨عكس شماره  

شرکت در اجالس سران جنبش عدم تعهد در جاکارتا
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 ٩٩عكس شماره 

 ١٠٠عكس شماره 

سخنرانی در اجالس سران جنبش عدم تعهد
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 .کردند ما را همراهى مى
در محلــه  و کــه ملــک ایــران اســت آنجــا بــه محــل رزیــدانس خودمــان آمــدیم  از

 ،در راه.  ولـى بـد نیـست   ،سـاختمان قـدیمى اسـت    . ده اسـت   واقـع شـ    نشین شـهر   اعیان
. م اقتـصادى و اجتمـاعى انـدونزى گـرفت     وضـع ةدار دربار  همانیتوضیحات زیادى از م   

ناهـار  بعد از  .  است و مزد کارگران کم است      ]یارانه[= همه چیز گران و بدون سوبسید     
 . کردم استحمام،و استراحت و تماشاى تلویزیون

شان شبیه مردم عادى اسـت و       لباس. آمدندجاکارتا  وحانى شهر   عصر علما و سران ر    
 خیرمقـدم   وشـان صـحبت کـرد    یکـى از بزرگـان  .  عربى هم کمى بلدند   .مثل ما نیست  

 یکـى از  .ى حرف زدی سپس با زبان اندونزیا،اول صحبتش آیه و حدیثى خواند    . گفت
 رجمــه تفارســی بـه   راهــایش  حــرف اسـت، طـالب آنهــا کـه در ایــران درس خوانــده  

جلـسه  .  ترجمـه کـرد  یی سپس من حرف زدم و همان طلبـه بـه زبـان انـدونزیا        .کرد می
 بـا همـه آنـان مـصافحه کـردم و خودشـان را       ،موقع خـداحافظى . دوستانه و گرمى بود  

 . ها به ایران آمده بودند هاشان شیعه بودند و بعضى  بعضى.معرفى نمودند
هاى نبحل و بحرین و سـودرمن کـه     خیابان.مقدارى شهر را گشتیم   و  سر شب رفتیم    

 . سفیرمان توضیحات خوبى داد،شىیقر] سید اصغر[ آقاى .اند ترین از مهم
هتـل رفتنـد   به ها    بچه .هاى تلویزیون را تماشا کردیم       شام خوردیم و برنامه    ،برگشتیم

 بـه هیـأت   ،در اخبـار کنفـرانس  . و من و عفـت و یاسـر و جمعـى از پاسـداران مانـدیم        
 . شود خوبى مىایرانى توجه 

 
  1992 سپتامبر  1          1413االول  ربیع3|   1371 شهریور 10شنبه  سه 
 

 را ]VOA [= آمریکـا ]صـداي [اخبـار رادیـو فارسـى    .  بیدار شدمساعت پنج و نیم صبح 
را هـا    گـزارش .خـاطرات دو روز قبـل را نوشـتم        . مطلـب مهمـى نداشـت     . گوش دادم 

 . خواندم،آوردند
 سـران  .قبل از شروع جلسه در سالن دیگـرى نشـستیم      . رفتیم رانسکنفسالن  به محل   

  و  عمان  سعوديسوریه، اردن، سومالى، یونان، زالندنو، موریتانى، سودان، عربستان
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 ١٠١عكس شماره  

 ١٠٢عكس شماره 

مالقات با سران کشورهای جنبش عدم تعهد
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 ١٠٣عكس شماره  

 ١٠٤عكس شماره  

مالقات با سران کشورهای جنبش عدم تعهد
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س  سـپس عکـ    .مراسم افتتاحیه تا نزدیک ظهـر طـول کـشید         . آمدند پرسى احوال براي
 . رفتـیم ،سترسوم آنها مراسم درختکارى که جزو  بهجمعى گرفتیم و با اتوبوس    دسته

گفت مـسأله عـراق   . بودنشسته  دبیرکل سازمان ملل کنار من ،غالىس ترپآقاي در راه  
مراسـم  .  بـاور نکـردم  ؛شـود  بـى دارد حـل مـى   یانتخابات آمریکا اسـت و مـسأله ل       براى

 بـه  نحـوه سـوار شـدن    .رخـت غـرس کـرد      هـر هیـأتى یـک د        و درختکارى انجام شد  
 .بود هاى خوب  ولى شهرك جالبى با جاده،نظم بود  بىاتوبوس

هـاى واصـله از تهـران      گزارش،استراحت کوتاهبعد از ناهار در هتل هیلتون ماندم و     
 ساعت سه و نیم بعـد از ظهـر   . است پیش آمدهاي  در مرز ترکیه مسأله.کردممطالعه را  

 خارجـه در مـورد   ن امـور رایـ  وزنشـست  مطـرح شـدن گـزارش     هنگـام .به جلسه رفتم  
 مـصوبات زیـادى   . اعـالن تحفـظ کـردم    عـدم تعهـد،   اخراج صربـستان از جنـبش      عدم

 حـداکثر   ؛هـا کوتـاه باشـد       گفتند سعى شـود سـخنرانى     . ها شروع شد     سخنرانى .داشتیم
 .یک ربع ساعت

 از  .ن داشـتم  وزیـر پاکـستا     نخـست  ،نـواز شـریف   آقـاي    مالقاتى بـا     ،در سالن مجاور  
شـان گفـت و     از مـشکالت .صربستان قدردانى کردموضوع اعالن تحفظ من نسبت به     

  وبـست نرسـد    نظامى مثل ایران داشـت کـه مـسایل بـه بـن         ، کاش پاکستان  ،آرزو کرد 
 توسـعه   بـر  عـالوه بـر تأکیـد   او. ممالقات داشـت  هم  وزیر هند     با نخست  .رسد  اکنون مى 

زاع مسلمانان و هندوها که وسیله اعمـال اغـراض    روابط از من خواست که براى حل ن       
 .  کنمکمک ،شود بازان مى سیاست

جمهـور سـودان از    یسیـ ر،  ]آقـاي عمرالبـشیر   [ ، بعد از نماز مغـرب     .برگشتیمبه هتل   
 و کویت گفت و از کمک آنها به شورشـیان   سعودي عربستان ، با مصر   خود مشکالت

جـاي تعجـب     خیلـى    ،مک کنند راستى ک  بهاگر  ؛  مسیحى جنوب سودان شکایت کرد    
هـا و قطـع نفـت از سـودان و نیـز از             یبیـایی ى ل یجـو   بهانـه  از عدم تفاهم با لیبى و     . است
 و از ما براى انعقـاد کنفـرانس    گفتها براى تجاوز به خاك سودان   ى مصري یجو  بهانه

رطوم و نیـز ارسـال نفـت بـا تـسهیالت         ا امور خارجه کشورهاى اسالمى در خـ       نرایوز
 .واستخ کمک زیاد

مهـدى و فرشـته هـم بـه جمـع مـان       . هـا جمـع بودنـد    بچه. براى شام به اقامتگاه آمدم    
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. مهمى نداشـت خبر  . فارسى صداى آمریکا را گرفتم    بخش   اخبار   ، از نماز صبح   بعد
 .هاى واصله از ایران را خواندم و خاطرات دیروز را نوشتم گزارش

جمهـور انـدونزى    یسیـ  ر، با آقاى سـوهارتو  .رفتیم  به کاخ کنفرانس   نُه صبح ساعت  
 .ا مـذاکره شـد  متعهـده غیرجنـبش  ربـاره روابـط دو جانبـه اوپـک و         د .مت داشـت  امالق

   متحـده   و امـارات  سـعودي  فشار بـر عربـستان  ،خواستم که براى کم کردن تولید نفت      
تـالش   هـا و بوسـنى هرزگـوین    تـر در مـورد صـرب    د و براى تصمیم جدى    ور بیا عربی
 . کند

م و مـن سـخنرانى   گـوش داد چهار کشور  سران  هاى     به سخنرانى  .رفتیم داخل جلسه 
  1.دقیقه طول کشید و پنج  ، سی یک ربع ساعت بشودبا اینکه خواسته بودند. کردم

اسـم او را از  ، ها رفته بود و در جلسه نبـود  جمهور اندونزى براى مالقات    یسیچون ر 
 آقـاى  .میهـا بـه سـالن مجـاور رفتـ       بـراى مالقـات   بعد از سخنرانی،.نطقم حذف کردم  

 ملى شدن جنـبش    ع ةدربار. آمدجمهور زیمبابوه براى مالقات      یسی ر ،موگابه] رابرت[
بعـد از  .  گفت بنا دارد در کشورش اصالحات ارضـى کنـد  . تفاهم کردیم  ]عدم تعهد [

اراضــى در دســت   بــراى ده ســال بایــستى   ، مطــابق قــانون اساســى  ،شــان انقــالب
سـت از آنهـا بگیرنـد و بـه زارعـین      بماند که این مـدت تمـام شـده و بنا      ها   پوستسفید

گـذارى     سـرمایه  ةدربـار . هـور نامیبیـا آمـد     جم یسیـ  ر ،آقاى سـام نجومـا    . واگذار کنند 
مـذاکره   آپارتاید در آفریقاى جنـوبى موضوع شترك براى ساخت بندر ماهیگیرى و   م

 .کردیم
مالقـات  هـم  جمهـور سـنگال    یسی قرار بود با ر.براى ناهار و استراحت به هتل رفتیم     

که به محـل   توقع داشتند   ،کنفرانس اسالمى سازمان  آنها به خاطر ریاست     . داشته باشیم 
                                                

 .  متن کامل سخنرانی در بخش ضمایم همین کتاب درج شده است- 1
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تلویزیـون  بـا  .  مالقات انجام نشد، بنابراینشان برویم و ما توقع داشتیم آنها بیایند       اقامت
  1. مصاحبه کوتاهى انجام دادماین کشور،ام به   پاکستان به مناسبت سفر آیندهدولتی

مالقـات  . کـل سـازمان ملـل آمـد     دبیر،غـالى س تـر پ آقاى ،بعد از نماز مغرب و عشا     
هایى براى بازسـازى ایـران     پول،ه داد که از چند کشور متمکن منطقه       وعد. گرمى بود 

 بلکـه بـه   ،بپردازنـد ] جنـگ تحمیلـی  [خواهند به عنوان غرامـت         گفت آنها نمى   .بگیرد
 در بوســنى  ملــل اقــدامات ســازمانة دربــار.دهنــد مــیعنــوان وام ارزان و دراز مــدت 

در ســازمان ملــل مطــالبى ش ا هرزگــوین، ســومالى و افغانــستان و تغییــرات پیــشنهادي
 خارجـــه و نهـــادامور در وزارت  وشـــود چـــون مـــذاکرات یادداشـــت مـــى .گفـــت

 امکـان  ، اگـر روزى نیـاز بـه مـتن مـذاکرات باشـد        گـردد،   ثبت مى  ]جمهوري  ریاست[
معموالً در خاطرات به طور مختـصر ایـن چنـین    که به همین دلیل است . مراجعه هست 

 .سمینو مى
 در   خـود   چون در اظهارات امـروز     .اش آمدند   خارجهر  امووزیر یمن و وزیر      نخست
 مورد اعتراض مـا   ،ى کرده بود   ب ر تعبیر به خلیج ع   به جاي خلیج فارس،      ،کنفرانس

 مـشکالت مـردم سـومالى بـه     او از.  کمـى شـرمنده بـود    و به همین خـاطر،  قرار گرفت 
خاطر جنگ بى هدف داخلى گفت و از عربستان و مصر شکایت داشت و از کمـک                

 بـه  ، آنهـا بعد از اشـغال کویـت  .  خواستار توسعه همکارى شدیم   .بودتشکر  ما به یمن    م
 .اند خاطر طرفدارى از عراق مشکل پیدا کرده

ل ی انتخابـات لبنـان و مـسا   ةدربـار . عبدالحلیم خدام و فاروق الشرع از سوریه آمدنـد        
از  .نـد  مطالـب مفـصلى گفت  ،شـان بـا ترکیـه بـر سـر مـسأله آب فـرات        عـراق و مـسایل  

 ،انـد   تحریم کرده، انتخابات راهاى مسیحى  گروه.انتخابات لبنان اظهار رضایت کردند  
 .اند اما افراد مسیحى شرکت کرده

جنوب عراق موافق نیستند و گروه همکار آمریکا را محکـوم         در  منطقه امن   ایجاد  با  
سـعودي  را دارند که عربـستان  » تهران ـ دمشق ـ ریاض  « محور ي پیشنهاد احیا.کنند مى

 با محـور قرارگـرفتن کنفـرانس ویـن کـه       ؛خواست آمریکا متوقف کرد    هآن را گویا ب   
 . ند نسبت به مسأله آب فرات اظهار نگرانى کرد.استها را ناراضى کرده  سوري

                                                
 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال   مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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 ١٠٥عكس شماره 

 ١٠٦عكس شماره  

مالقات با رییس جمهور افغانستان
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 ١٠٧ عكس شماره 

 ١٠٨عكس شماره  

مالقات با رییس سازمان آزادیبخش فلسطین
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 از کمـى بودجـه شـکایت    . اسالمى آمدس دبیرکل سازمان کنفران ،الغابد] حامد[آقاي  
 را ستان سـومالى و افغانـ  ،در بوسـنى هرزگـوین   این سازمان   داشت و گزارش اقدامات     

 بـراى  ،داد که تأییدش کردم و وعـده دادم در اجـالس کنفـرانس اسـالمى  در تهـران            
کـه بـراى تـشکیل     از او و عبـدالحلیم خـدام خواسـتم   . تخصیص بودجه کمـک کنـیم     

ا اعمال نفـوذ عربـستان بـه      برطوم که   ااسالمى در خ  اجالس وزراى خارجه کشورهاى     
تـر فعالیـت     براى بوسنى هرزگوین سریع،تأکید کردم. فشار بیاورنداست، تأخیر افتاده  

ــد   ــه نیاب ــا زمــستان ادام ــراى مــسلمین کــه در  ،کننــد کــه جنــگ ت ــرا در زمــستان ب  زی
تن قـرار شـد بـراى گـرف       .  بسیار سخت اسـت    ، جنگ ها محاصره خواهند بود     کوهستان

تـالش   امضا از اعضاى جنبش بـراى نپـذیرفتن صربـستان بـه جـاى یوگـسالوى سـابق                 
 1.شود

بـه  جمهور موقت افغانستان که قرار بود فـردا شـب            سیی ر ،ربانى] الدین  برهان[آقاى  
 بـد و  د آمده بود که مراجعت کرد     باغال] حامد[آقاي   اشتباه همزمان با     ، به مالقات بیاید 

 . بنا دارم همه را بپذیرم؛اد استتقاضا براى مالقات زی. شد
 ت و جمعى از همراهان شام خـوردیم  با اعضاى سفار.آخر شب به رزیدانس آمدیم    

هـاى    سـایر خـانم   بـا    امـروز    ، خـانواده  يعفت و بقیه اعـضا    . ى کردم یجو هو از آنها بهان   
اش راضـى اسـت و         خیلـى از برنامـه     عفـت . انـد   همان همسر سوهارتو بوده   ی م ،همانانیم

 .ریف کردکلى تع
ــی[آخــر شــب تیمــسار   ســازمان  [= شــهبازى اطــالع داد کــه پروازهــاى ســاها ] عل

  . استیدهد برقرار گر، که دیروز قطع شده بود]هواپیمایی ارتش
 
 
  

                                                
ش  که از شی تا بالکان، متشکل از مردمان گوناگون ي مرکز يشده از اروپا    گسترده ي کشور يوگسالو ی - 1

ایـن  . تشکیل یافتـه بـود   نگرو     مونته و هی مقدون ن،ی و هرزگو  ی بوسن ،ی کرواس ،ی صربستان، اسلوون  يجمهور
 جنـگ  نی و چنـد ها يری با درگيوگسالوی یفروپاش. شد  هی به هفت کشور مستقل تجز1990  در دهه کشور

 .همراه بود
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بـا   .ل اجـالس رفتـیم   بـه محـ  نُـه  سـاعت  .هـا را خوانـدم    گـزارش هشت صبح تا ساعت   
 خودشـان را  . چند دقیقه زودتر از من رسیده بودند  .جمهور ویتنام مالقات داشتم    یسیر

 در محـل مانـدیم و    ؛ ما بر عکس کـردیم     ،میزبان به حساب آوردند و بعد از مذاکرات       
 . خداحافظى کردند،شان  میلفآنها برخال

.  اسـت  مریکا حل نشده  شان با آ    مشکل . گفت هشتاد سال دارد    ؛رد ضعیفى است  مپیر
خواهـد و اینهـا     مـى ،هزار نفرندالثرهاى جنگ را که مدعى است چهار     آمریکا مفقودا 

کننـد کـه ثابـت     ها آزمایش مى  آمریکایى،توانند پیدا کنند و اگر استخوانى بدهند  نمى
 . یان استیشود از جسد آمریکا

 اوضـاع   ة دربـار  بیـشتر .  مذاکرات کوتـاهى داشـتیم     .وزیر مالزى با تأخیر آمد     نخست
 ؛هـاى خـارجى گفـت    شـان و از جـذب سـرمایه    خیلى از پیشرفت. بوداقتصادى مالزى  

وزیر نپال بـا   نخست. تسلط خوبى بر آمار و ارقام دارد، برخالف بسیارى از سران دیگر   
زنــدگى ســاده .  ســئواالت زیــادى از وضــع نپــال کــردم.نــددختــرش و مــشاورش آمد

 .کشاورزى دارند
 سـئواالت  .زد   بیشتر مـشاورش حـرف مـى       . آمد 1ئىنپادشاه برو ،  ]یهآقاي حسن البلق  [

 سـعودي  بـا یاسـر در عربـستان   . ش نمودما ش و مردما زیادى از وضع کشورش و ثروت  
 گفـتم خـودش هـم    ؛آشنا شده و گفت قرار است پسرش به دعوت یاسر به ایران بیاید         

 دویـست و  : جمعیـت کـم   با،گاز و نفت دارند. گویند اول ثروتمند دنیا است     مى. بیاید
 . عالوه بر گاز زیاد،جمعیت و روزى یکصد و شصت هزار بشکه نفتنفر هزار  چهل

ي هـاى زیـاد    مالقـات ، عـصر تـا آخـر شـب    . ناهار و نماز و اسـتراحت در هتـل بـود     
  عراق و مذاکرات صلح و جزیره ة دربار.خارجه عمان آمدامور وزیر . داشتم

                                                
 ثروت لی به دلیشترب  مسلمان که تی با اکثر  ،ای آس ینوب شرق  در ج  ي است در کنار مالز    يکشور،یبرونئ - 1

 ي از کشورهایکی ،ي مالزيها  بخش گری در گذشته به همراه د     یبرونئ. است   سلطانش شناخته شده   يا  افسانه
 .ونددی نپي بماند و به مالزی باقسی انگلهیالحما  تحت، دادحی ترج1963 بود که در سال سی انگلهیالحما تحت

 نی از بـاالتر یکـ ی داشـتن منـابع فـراوان نفـت و گـاز،      لیـ  و بـه دل   افـت ی اسـتقالل    1984 سال    کشور در  نیا
 . در جهان را داردی زندگياستانداردها



306

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 306  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠٩عكس شماره  
 

 ١١٠عكس شماره 

مالقات با سران کشورهای جنبش عدم تعهد
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 ١١١عكس شماره  
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 کارنامه و خاطرات             
 308  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . خواست که به شیخ شارجه مالطفت کنیم.ابوموسى صحبت شد
و فلـسطین و عـراق و ابوموسـى صـحبت     دوجانبه  روابط   ةدربار. هیأت قطرى آمدند  

هـا نظیـر همـان     صـحبت . امیر بحـرین آمـد  ، ]آقاي عیسی بن سلمان آل خلیفه  [ .کردیم
هـا تجلیـل     از کمک آمریکا بـه سـومالى  ،اکاها بود و مثل جلسه سال گذشته در د       قبلى
 .آدم ساده و صادقى است. کرد

جمهـور   یسیـ ر .شـان کمـک خواسـت    بـراى انتخابـات  و خارجه غنا آمـد     اموروزیر  
 هفت سـال در ایـران بـه عنـوان     ،گفت قبل از انقالب   .  جلسه خودمانى بود   .قبرس آمد 

مجـذوب ایرانیـان شـده    خیلى و کرده  اى اقتصادى و بازرگانى کار مى  شرکت مشاوره 
هـا   گوید و غربى  قبرس زور مى  معتقد است ترکیه به آنها در     .  از ترکیه بد گفت    است؛
 .کنند پوشى مى چشم

 مـاجراى سـقوط     . آمـد  )]سـاف (رهبر سازمان آزادیـبخش فلـسطین،       [،  یاسر عرفات 
بـست رسـیده و     گفـت مـذاکرات صـلح بـه بـن     . در لیبى را تعریـف کـرد      انهواپیمایش

انـد و در دو شـاخه     مدعى بود که مبارزه مسلحانه را رها نکرده.دهد متیاز نمى یل ا یاسرا
 . کنند سیاسى و نظامى عمل مى

اوضـاع کابـل و   . جمهـور موقـت افغانـستان آمـد     یسیـ  ر ،ربـانى ] الـدین   برهان[آقاى  
 عنـوان  را بـه  اورار فـ غلبـه خـودش را تعریـف کـرد و        و  یـار   حکمت] گلبدین[جنگ با   

شـدن    از انهـدام کابـل و تمـام   .آیـد  وجیه کرد که به نظر درست نمـى      تسلیم حکمتیار ت  
 بعیـد  ؛سـوخت و غـذا کمـک خواسـت    مین  أت براى   .ذخایر و مشکالت زندگى گفت    
 .است بتوانند کشور را اداره کنند

در اثـر   .جمهور را آورد یسیپیام ر. خارجه ارمنستان هم آمدامور پیش از ظهر وزیر   
ى و نیازها که در این    ی راه ارمنستان ناامن شده و مواد غذا       ،جنگ داخلى در گرجستان   

ـ   خواسته بود که موافقت کنیم بیستاست؛ قطع شده ،آمد  راه مى  ن آرد از وپنج هزار تُ
 . ایران برود و سپس از خریدهایشان جایگزین شود

 
 

    



309

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

309 
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توضـیحات  .  از اوضـاع کـشورش پرسـیدیم   .وزیـر اتیـوپى بـراى مالقـات آمـد       تنخس
انـد و   ها اسـتقالل داخلـى داده    به ایالت .اند  شان را عوض کرده    به کلى نظام  . زیادى داد 
 .اند فدرال تبدیل کردهسیستم  به ،ل و مناطقیبراساس قبا
روى و شـان پـس از سـقوط بلـوك شـو         از مشکالت  .جمهور کوبا آمد   یسیمعاون ر 

 در ]رهبـر کوبـا   [کاسـترو ] فیـدل [آقـاي   عـدم حـضور   .زیاد شدن فشار آمریکا گفـت     
 از مـا نفـت   .اجالس را به خاطر مشکل گرفتن کریدور هـوایى و حفـظ امنیـت گفـت      

 .نسیه در مقابل شکر خواست
 اوضـاع  .یس شـوراى عـالى حکومـت کـامبوج آمـد        یـ  ر ،انوكهسـی ] نوردوم[آقاى  

 ؛لیـل کـرد  ج سرخ بد گفت و از انقالب ایران ت     هايمرکشورش را توضیح داد و از خ      
 .اى است روحیه پیرمرد سرحال و با

هاى دیگر هم آمـده     تعدادى از هیأت   .مسجد استقالل رفتیم  به  ظهر براى نماز جمعه     
کارنو و و ســ.گفتنــد ظرفیــت صــد هــزار نفــر را دارد .  مــسجد عظیمــى اســت؛بودنــد

 نظـم  . بـود اهـا کوتـاه و کـم محتـو     طبـه خ. انـد  ت داشتهمشارکسوهارتو در ساخت آن     
  .خوبى داشتند

از برنامـه کمـک بـه تولیـدات       .  آمد ،که یک نفر الجزایرى است    1آیفادیس  یعصر ر 
ــتا ــد    یروس ــا ش ــال م ــورد فع ــان برخ ــت و خواه ــدالقیوم   [.ى گف ــأمون عب ــاي م ، ]آق

هـزار و دویـست جزیـره    .  اوضاع کشورش را تعریف کرد    و جمهور مالدیو آمد   یسیر
خـوب حـرف    را   عربـى و انگلیـسى       ؛ زبـان   آن مسکونى است   مورده دویست   کدارند  

حدود دویـست و  .  استدر رشته شریعت] مصر[االزهر دانشگاه  فارغ التحصیل    .زد  مى
مـدتاً بـا مـاهیگیرى زنـدگى      عانـد و   همگـى مـسلمان  دارنـد و جمعیت  نفر  بیست هزار   

                                                
 ، سازماننی هدف انیتر مهم.  به وجود آمد1977 در سال ،فادی آای ي توسعه کشاورزیالملل نیصندوق ب - 1

 در منـاطق در  يکـشاورز  به منظور رشد و توسعه امـور  یی روستايها  ساختری سطح ز  ي وام و ارتقا   ياعطا
 در یم قرار دارد، نقـش مـشاور جهـان    آن در ری صندوق که مقر اصل    نیا. حال توسعه و محروم جهان است     

 . را هم به عهده داردییامور غذا
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 کارنامه و خاطرات             
 310  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .کنند مى
 جمعیتـى مرکـب از   . کـشورش داد   توضـیحاتى دربـاره    .وزیر سـنگاپور آمـد     نخست

بـا   ى و مسیحى و اسالم و اقتصاد آزاد به شـیوه غـرب          ی و مذاهب بودا   یاییچینى و مالز  
 . دارندرشد سریع اقتصادى

سـازى تـشکر    مدرسهو هاى ایران در کشاورزى   از کمک  .مهور تانزانیا آمد  ج    یسیر
لى بـه شـدت ابـراز     از اوضـاع سـوما  .به میان نیـاورد   صحبتى از پرداخت طلب ما       .کرد

ضـمن   .مند به انقالب اسـالمى ایـران اسـت     مسلمان و عالقه،ینىؤ آقاى م .نگرانى کرد 
کـه   تعهـد جنـبش عـدم    کمیتـه جنـوب   ة دربار .رسید آقاى نابرز ،  ینىؤمآقاي  مالقات  

 .کمک خواست  توضیحات داد و براى تقویت بودجه کمیته،متصدى آن است
ـ    نخـست    از مواضــع .دوسـتانه بـود  و رات تـشریفاتى   مـذاک .ره شـمالى آمــد وزیـر کُ

ل عمده جهانى و به خـصوص علیـه آمریکـا تجلیـل      یم در مسا  ا  صریح من در سخنرانی   
 ؛انـد  اند و سرگرم بـوده  هاى متعددى داشته ها هم امروز تا عصر برنامه عفت و بچه   .کرد

 .اند راضى
 

 1992 سپتامبر  5            1413االول   ربیع 7|    1371  شهریور 14شنبه   
 

 بـه بیـرون شـهر سـفر       ،با جمعى از همراهـان بـراى دیـدن طبیعـت و اراضـى انـدونزى               
هـا بـراى بازدیـد از اولـین محـل         امروز اجالس تعطیل بود و جمعـى از هیـأت          .کردیم

 مـا بـه خـاطر دیـدن بیـشتر منـاظر و         . بـه بانـدونگولى رفتنـد      ،تعهدجنبش عدم   اجالس  
 . تنظیم کردیميا  برنامه جداگانه،ها واقعیت

 . بـود حـدود دو سـاعت راه بـا ماشـین    .  با ماشین به منطقه کوهستانى پوپخاك رفتیم  
 . است سفالت و تمیز   آ ، باریک در شهرها روستاهاى منطقه     اکثراً اتوبان و قسمتى جاده    

گـاه مناسـبى     ییالق و تفریح،هزار و چهار صد متر ارتفاع از سطح دریاداشتن به خاطر  
 نیـاز  ،شـرجى مـداوم و سـنگین لـب دریـا     هـواي   به خاطر گرما و ؛استبراى جاکارتا  

 . خیلى شلوغ است، به همین دلیل در روزهاى تعطیل. دارندیی فضاچنینجدى به 
بار و گل خیلى زیاد و نشان طبیعت منطقـه    ه میوه و تر   يها   فروشگاه ،  دو طرف جاده  
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 ی گیـاه يهـا   پارك وسیعى براى حفـظ و پـرورش گونـه   ، نقطه سفر  یندر آخر . است
 مقدارى در پارك قدم زدیم و با کارگران و         .دارند» آب زالل «داخلى و خارجى بنام     

. م صـحبت کـرد   ،جمعى از دانشجویان که براى تفریح و تحقیق به آنجـا آمـده بودنـد              
 .ین استیسطح حقوق کارگران پا

گیـرد و   مـى دسـتمزد   دالر دو ونـیم گفـت روزانـه     مـى ،کـرد  ى که آنجا کار مـى     یابنّ
کـارى  یک روز در   ، یعنی انه سى هزار روپیه   ی گفتند ماه  ،کردند  ایى که نظافت مى   آنه

دختـر  .  گفتند شش فرزند دارنـد   ، از دو نفر که پرسیدیم     . گیرند  کمتر از یک دالر مى    
 بـا   داشـت،  اما مدیر پـارك کـه لیـسانس   ،کرد  ساله خانواده هم با آنها کار مى   چهارده

حقـوق  پانصد دالر در ماه  یعنی   ک میلیون روپیه   گفت حدود ی   ،پانزده سال سابقه کار   
  .گیرد مى

 صـرف  ،ى که براى یک روز به مبلغ پانصد دالر اجاره کرده بودیمیناهار را در ویال 
ویـال شخـصى   صاحب .  در رزیدانس خودمان تهیه کرده و برده بودیم را  ناهار .کردیم

بـزرگ و تمیـز و   ال ویـ . اسـت گفت برادرش اسـتاد دانـشگاه          مى ،»حاجى بصیر «نام  ه  ب
 گفتنـد در آن منطقـه یکـى از    .ها سـاخته اسـت   نوساز و گویا براى همین گونه استفاده   

 . هاى رایج هم همین است کاسبی
 بعـد از ظهـر بـه شـهر مراجعـت      سـه سـاعت   . منطقه مزارع چاى و موز خوبى داشت      

 ةربـار  کنار مزرعه موز و نارگیل توقف کردیم و از کشاورز آنجـا د            ،در مسیر . کردیم
ر سـال چنـد بـار محـصول     درختـان نارگیـل کـه د   . مدرآمدش از موز و نارگیل پرسید 

 بـیش از   کـه  موجود یـک درخـت را شـمردیم     يها  نارگیل. د سود خوبى دار   ،دده  مى
 مگـر آنهـا کـه زمـین     ،نـد ا   ولى کشاورزان هم به درآمد کمـى قـانع         ،دویست عدد بود  

 .  دارنديبیشتر
م که با مدیریت خـانم سـوهارتو در        یرفت »ى تومن   مین«در مراجعت به پارك بزرگ      

هـا بـراى معرفـى انـدونزى      هـا و برنامـه     کنار جاکارتا ساخته شده و در آنجا انواع موزه        
 بـا سـایر سـران    ،جـا کـه روز اول بـراى درختکـارى دوسـتى             همـان   اسـت؛  تعبیه شـده  

 .کنفرانس رفتیم
دیـدن  .  از آنها را دیدیم     بخشى ،قطار هوایى و اتوبوس   با   .در سالن توضیحات دادند   
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ن پرنـدگا انـد کـه    گنبدهاى عظیم تورى درست کرده.  پرندگان بیشتر وقت گرفت  باغ
عـدى بـراى معرفـى انـدونزى     اى بـا شـیوه سـه ب    سـاعته  در پایان فـیلم نـیم     . آزادتر باشند 

 .ى بودینمایش دادند که تماشا
نمـاز و   بعـد از  .یممثل روزهاى دیگر نم نم باران داشـت . سرشب به رزیدانس رسیدیم 

یـسه  ی اعـضاى هیـأت ر   و هـا  اى با هیـأت      جلسه .اجالس رفتیم سالن  استراحت و شام به     
 . هستند کشور از چند قاره آسیا و آفریقا و اروپابیست. داشتیم

مـا و چنـد کـشور    .  متن نهایى بیانیه سیاسى و اعالمیه جاکارتـا بـود          ةمذاکرات دربار 
عبــارات تهیــه شــده بــراى    ســوریه  و زایــراســالمى مثــل مــالزى و پاکــستان، الج   

 از مـصوبات سـازمان    وتـر باشـد   هرزگوین را کافى ندانستیم و گفتیم باید قـوى   بوسنى
 .ملل کمتر نباشد

هـاى سـابق و امـروز و      سوسیالیست،به خاطر مخالفت بعضى از کشورهاى آفریقایى    
اسـت مـا بـه    اسـاس خو   له بـر  أ اجماع بـراى ایـن مـس       ،ها  نوعى جانبدارى آنها از صرب    

 تـالش کننـد   ، سـرانجام قـرار شـد   .کنـد  کارى مى   اندونزى هم محافظه   .آید  وجود نمى 
ى بـه  فـ و نیز تـصمیم بـر ایـن شـد کـه اگـر وا       از این یکى بدهند يتر  قوى یه مستقل بیان

 انـدونزى  تلویزیـون اى بـا   مـصاحبه . ى ماها مخالفت کنیم   ی در اجالس نها   ،مقصود نبود 
 .  آمدم و خوابیدممتمحل اقادیر وقت به . کردم

  
 1992 سپتامبر  6             1413االول   ربیع8  |  1371 شهریور15یکشنبه 
 

صـبحانه و  صـرف   چمـدان و نوشـتن خـاطرات و     نام و بـست   م اسـتح  ،بعد از نماز صبح   
 عکس گرفتن با آنها و مأموران محافظ انـدونزى کـه            و خداحافظى با اعضاى سفارت   

همانـان  یبدرقه رسـمى بـراى م  . به سوى فرودگاه حرکت کردیم ،این روزها با ما بودند 
 . وزیرى ما را بدرقه کرد.همان و آن همه کاریشان بود با این همه م  حق؛نداشتند

بـا مطالعـه و مـذاکره و    وقـت را  در راه هفت ساعت و ربـع       .  پرواز کردیم  دهساعت  
 در ونـیم بعـد از ظهـر     سـاعت سـه  .آباد را گذراندیم  فاصله جاکارتا تا اسالم ،استراحت

یس جمهـور و  یـ ر. استقبال با شـکوه و گرمـى کردنـد   . آباد فرود آمدیم فرودگاه اسالم 
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 .باریـد  نم نم بارانى هـم مـى  .  بودندها  ارتشى ووزیر و وزرا و نمایندگان مجلس    نخست
عفـت آمـده   اسـتقبال   هـم بـراى   ]جمهور پاکستان رییس [خان اسحاق  غالمآقاي  همسر  

.  انجـام شـد  تـر   سان و رژه عجیب و با صـداهاى عجیـب          .کردندلیک   توپ ش  21.  بود
 دو ،هاى امام و رهبرى و من و پرچم ایـران    با عکس  آنها. مردم استقبال عظیمى کردند   

 ،ل امنیتـى یبه خاطر مسا. دادند   کیلومترها صف کشیده بودند و شعار مى       ،طرف خیابان 
 .خان در یک ماشین بودیم اسحاق غالمآقاي  با .کاروان ما با سرعت عبور کرد

 براى من گران بود که با سـرعت و در        .ندد از همراهان را از طریق دیگرى بر       بخشى
 . ولى در اختیارم نبـود ، بگذرمی با چنین احساسات،داخل ماشین از مقابل آن همه مردم      

 .کشاند اسکورت با سرعت ما را دنبال خود مى
 .اسـت هـاى وسـیع    ها و میدان     با خیابان  ،درختر پ ، سر سبز  اي   منطقه ،آباد  اسالمشهر  

 ، آمـدم ایـن شـهر   سـال پـیش کـه بـه     هجده. اند   کرده يکار هاى اطراف را جنگل    کوه
 .آنجا اقامت دادنـد در  خانواده را   ي من و اعضا   . به کاخ ایوان صدر رفتیم     .سرسبز نبود 

ف کمى استراحت و نماز و گردشى بـه اطـرا  بعد از . مستقر شدند در هتل   همهمراهان  
.  آمـد ]وزیـر پاکـستان   نخـست [،  آقـاى نوازشـریف  ،کاخ و عکس گرفتن با پاسـداران    

 افغانستان صـحبت  ة بیشتر دربار،بعد از نماز مغرب  . اى داشتیم   مالقات کوتاه و دوستانه   
 .شد

  و مالقـات دسـته جمعـى داشـتیم    .جمهـور آمـد   یسیر، ]خان  آقاي غالم اسحاق  [بعد  
 اکو و روابـط دو جانبـه صـحبت          =]هاي اقتصادي     سازمان همکاري [،   افغانستان ةدربار

شان را بـه      نشان عالی  ،در سالن بزرگ  .  بود خیلى دوستانه و با توافق    مذاکرات  . کردیم
همان مستقبلین فرودگـاه را  .  به من تقدیم کردند،خاطر خدماتم براى صلح و پیشرفت     

 تبریـک  ، همگـى از جلـو مـا عبـور کردنـد         ،دعوت کرده بودند و پـس از دادن نـشان         
 .گفتند و دست دادند

 خـان و مـن      اسـحاق    غـالم  آقـاي . همانـان شـام خـوردیم     ی در سالن دیگرى بـا همـه م       
 اطالعـات نظـامى و      او.  سـر میـز شـام کنـار مـن بـود            ،یس مجلس یر.  کردیم سخنرانى

 خیلـى   ؛ روزى افسر ارتـش بـوده      کهخان است      پسر ایوب  ؛شناسى خوبى داشت    اسلحه
 ها و   موشک، مهمات، نوع اسلحهة اطالعات خوبى دربار.دمایل به اظهار اطالعات بو



314

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 314  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١٣عكس شماره  

 ١١٤عكس شماره  
 

ورود به پاکستان
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 ١١٥عكس شماره  

 ١١٦عكس شماره 

مالقات با اعضای سفارت جمهوری اسالمی در پاکستان
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جمهور روسیه کـه در   یسی معاون فعلى ر ،رادارهاى خودشان داد و گفت روتسکنوى   
  اسـیر پاکـستان شـده و پـس از سـه روز آزاد شـده        ،زمان جنگ افغانستان خلبان بـوده     

 . است
  

 1992 سپتامبر  7           1413االول  ربیع9  | 1371شهریور 16دوشنبه   
 

مـان در پاکـستان صـحبت         بـراى اعـضاى سـفارت و مـأموران         .به سفارت رفتـیم   صبح  
خواسـتم   و از آنهـا  ایـران و پاکـستان را توضـیح دادم   میـان   اهمیـت همکـارى     1.کردم

اق رمـز  تـ از ا .شتر دو کشور شـود    مواظب باشند که کارشان باعث اعتماد و صداقت بی        
 .اند ل ابتکارى براى ارتباط مطمئن و فورى تهیه کردهی مسا.بازدید کردم

شـان را   هـاى فرهنگـى    برنامـه . رهبـر شـیعیان پاکـستان آمـد     ،سید ساجد نقـوى   آقاي  
 نوساز و بـزرگ و وسـیع       ،سفارت .توضیح داد و کمک بیشتر خواست که وعده دادم        

 بـه  .رتبـه سـوم اسـت    بعـد از آمریکـا و انگلـیس در         ،ارکنـان است و از لحاظ تعداد ک     
 . برگشتیم اقامتگاه

 بــراى شــرکت در اجتمــاع .اســحاق خــان آمدنـد  آقـاى نــواز شــریف و آقـاى غــالم  
یس مجلس خیرمقـدم گفـت و   ی ر . رفتیم  پاکستان  با هم به مجلس    ،مشترك دو مجلس  

 گرفــت و  صــحبت جــامعى نمــودم کــه مــورد توجــه حــضار قــرار ،مــن بــدون نوشــته
وزیـر در تأییـد سـخنان مـن و تـشکر از مـن و            سپس نخست  .العاده تحسین کردند    فوق

 . مطالب خوبى گفت،ایران
 ر خواسـته بودنـد د  ، گروه مخـالف دولـت     ،نظیر بوتو   بىخانم  حزب مردم به رهبرى     

 لـذا از مجلـس و دولـت قهـر          ،مجلس به من خیرمقدم بگویند که موافقـت نـشده بـود           
 مـن آمدنـد و   سـخنرانی  بـراى  امـا . یس مجلـس نیامدنـد  یام صحبت رهنگ. کرده بودند 

بعداً به ما گفتنـد یکـى از نماینـدگان       . وزیر ننشستند  سپس رفتند و پاى صحبت نخست     
 بنا داشته در جلسه با حـضور مـا مخالفـت کنـد کـه امـروز       ، سپاه صحابه است وکه جز 

 .دا راه بیندازند سروص،اند و ممکن است پس از آزادى صبح او را دستگیر کرده
                                                

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال   سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1



317

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

317 

خـانم  شـوهر  ، ]زرداري علـی  آقـاي آصـف  [یس مجلس راجع به زنـدانى بـودن     یاز ر 
 قبـول   ولـی گفت متهم است و تقاضاى آزادى بـا کفالـت کـرده   . نظیر بوتو پرسیدم  بى

 در زمـان    -خـان   پـسر ایـوب    ،یس مجلـس  یـ ر - اضـافه کـرد کـه خـودش        .اسـت نشده  
 . است ماه زندانى بوده شانزده،]ظیر بوتون پدر خانم بی[، حکومت ذوالفقار على بوتو

نخـست وزیـرى   سـاختمان   بـه  رسـمى مـذاکره بـا نخـست وزیـر و وزرا      براى جلسه  
 ةنواز شـریف و مـن دربـار   آقاي   رؤساى کمیسیون مشترك توضیحات دادند و        .رفتیم

 در حـضور مـا       مـشترك دو کـشور،     نامه  توافق .ضرورت همکارى بیشتر تأکید کردیم    
  .امضا شد

 .بعـد از ناهـار جلـسه خـصوصى داشـتیم     . رفتیم نواز شریفآقاي ى ناهار به منزل   برا
 پـس از  .افغانستان و بوسنى هزرگوین مذاکره شدمورد  و در  راجع به همکارى دفاعى   

 را پاکـستان  این مرکـز  زمین  .استراحت براى افتتاح مرکز تحقیقات زبان فارسى رفتیم       
 از .خـان افتتـاح کـردیم    اسـحاق  غـالم آقـاي   ا  توضیح دادند و همراه ب    . استاهدا کرده   

  بسیارى از سران کـشورها .رفتیم شکرپریا پارك ، بهآنجا براى کاشتن درخت دوستى   
  از چـین کاشـته  1الى را چـوئن  درخـت   گویـا اولـین  .انـد    درخت کاشته  در این پارك  

 .است
ت  تحـصیال ة چند نفر از علماى اهل سنت آمدنـد و دربـار   ،بعد از نماز مغرب و عشا     

علمـاى اهـل    . رفتـیم  سپس به سـفارت   . ادبیات عرب و علوم اسالمى توضیحات دادند      
همچنـین  سـنت و  اهـل  دو نفـر از علمـاى   . سنت و شیعه از سراسر پاکستان آمده بودند  

 شـعرى در مـدح مـن خوانـد کـه            ،شـاعر یک   . سید ساجد تقوى صحبت کردند     آقاي
شـام  . صـحبت کـردم  اسـالمی    وظـایف علمـا و اتحـاد     ةمـن دربـار   . خیلى عوامانه بـود   

 . خوردیم و به کاخ برگشتیم
  
 

                                                
 ي جمهـور ریـ وز   نخست نی و اول  یاسی از رهبران مهم س    یکی و   مداراستی س ،)1976 - 1898 (،يال چوئن - 1

کـردن   ادلعـ ت نقـش در م يفـا ی معتدل و ايها استیاو به س.  بود1976 عمرش در انی تا پا1949 از   نیخلق چ 
 .ارد شهرت دیاوضاع پس از انقالب فرهنگ
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 ١١٧عكس شماره  

 ١١٨عكس شمار 

مالقات با علمای شیعه پاکستان
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 1992 سپتامبر 8            1413االول  ربیع10|   1371 شهریور17شنبه  سه
 

هـا را   چمدان.  دسته جمعى صبحانه صرف شد  ، خانواده که همراه بودند    يبا همه اعضا  
 ،هـا رفتنـد و بـا هواپیمـاى مـا      اول خـانم . مدنـد اسـحاق و همـسرش آ     غالم آقاي   .میبست

 سپس ما به فرودگاه رفتیم و با بدرقـه رسـمى      .زودتر از ما به سوى الهور پرواز کردند       
خـان اطـالع داد    اسـحاق  آقاى غالم. ور پرواز کردیمبا هواپیماى پاکستانى به سوى اله  

 .جا نظر خواست حوادث آنةجمهور تاجیکستان استعفا داده و از ما دربار یسیکه ر
 اسـتقبال  رايهـا جمعیـت زیـادى بـ      در خیابان  .در فرودگاه الهور استقبال گرمى شد     

 و بـه نفـع   یهـا شـعارهاى انقالبـ      خیلـى  .ها صف کشیده بودند     دو طرف خیابان  آمده و   
 . در تصاویر زیادى عکس و پرچم ما نصب شده بود.دادند ایران مى

 براى دیدن قبر اقبـال الهـورى        سپس.سراى دولتى توقف کوتاهى کردیم     همانیدر م 
ــیم    جــا  ه همــ.و مــسجد شــاهى و قلعــه شــاهى و میــدان اعــالن اســتقالل پاکــستان رفت

 عجیب اسـت  . باران شدیدى شروع شد.کرد جمهور با فروتنى ما را همراهى مى       یسیر
اسـحاق خـان     آقاى غالم  .ها مانده بودند     طرف خیابان  وکه بسیارى از مردم زیر باران د      

 .آید شان مى  به خاطر گرما از باران خوشردممگفت 
مـصاحبه  ، اسـتراحت بعـد از   .سـرا بـا اعـضاى خـانواده خـوردیم          همـان یناهار را در م   

با دانشجویان ایرانى مشغول تحصیل در الهور کـه حـدود صـد نفـر               . داشتممطبوعاتى  
 بیانیـه مطبوعـاتى   ة دربـار  سـپس  . دادم و بـه آنـان وعـده کمـک        کردم  مالقات  ،  هستند

 . کردیممذاکره و مشاوره ،مشترك
خـان بـه بـاغ معـروف سایـسمار       اسـحاق  غالمآقاي  با همراهى   .ساعتى باران قطع شد   

قـرار بـود لغـو شـود و     این مراسم  ،هاى شدید  به خاطر باران؛براى مراسم مردمى رفتیم 
مراسم رقص و سرود و شعار و سخنرانى شهردار و تقـدیم هـدایا و             . با تأخیر انجام شد   

مراجعـت  بـه محـل اقامـت     .ي داشـتم  صـحبت تـشکرآمیز  .انجام شدى شهر  یید طال کل
  کانـال عظـیم آبـى در وسـط و    . بـسیار زیبـا اسـت   ،هاى مـسیر  بخشى از خیابان  . کردیم

 . هستند منتظر عبور ما،هاى طویل  در صفيخیابان سرسبز در دو طرف و مردم زیاد
ــاتی  ــى از اس ــن  جمع ــسندگان و روش ــى و نوی ــان فارس ــستانرانفکد زب ــد پاک  . آمدن
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 زبان فارسى تقدیم کردند و خواستار کمک به رونـق زبـان فارسـى در      به اشعارشان را 
توانستند زبـان فارسـى و یـا     آموزان مى  دانش،گفتند تا هفت سال پیش   . پاکستان شدند 

 فارسـى  ، طبـق مـصوبه   ، ولـى از آن تـاریخ      ،عربى را به عنوان زبان دوم انتخـاب کننـد         
اطالعى   اظهار بى . غالم اسحاق خان مطرح کردم    آقاي   با    موضوع را    این. دیگر نیست 

 .قرار شد پیگیرى کنند و کرد
 .هـاى زیـادى بودنـد     سـران و شخـصیت    .همان استاندار ایالت پنجـاب بـودیم      یشب م 

 خیلـى تمجیـد   ا، و محتـو  بـودن  البداهـه  همگى از سخنرانى من در مجلس به خاطر فـى    
 . هاى ایالتى دادند لس و دولتکردند و توضیحاتى در مورد مجا

   
 1992 سپتامبر 9          1413االول ربیع11 | 1371 شهریور18چهارشنبه 
 

] رضـا [آقـاى   . ه شـدم  آمـاد   و براى سفر    کردم  استحمام خواندم،نماز  . مزودتر بلند شد  
 آمـد و گفـت   ، که امروز صـبح وارد شـده بـود    ]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى

 .جمهور بکنم که مأموران ذیربط با او همکارى کنند یسیه راى ب توصیه
 از تهـران بـراى   ،ایـر   ایران 747 هواپیماى   .خان به فرودگاه رفتیم     اسحاق  با آقاى غالم  

 تعـویض  . مراعـات جهـات امنیتـى آمـده بـود     ه جهـت مـان بـ   تعویض هواپیماى حامـل   
 .وجود آورد ههواپیما نیم ساعتى تأخیر ب

وزیـر دفـاع   [، ترکان] اکبر[  ، ]جمهور معاون اجرایی رییس[،  دهمیرزا] حمید[آقایان  
] رضـا [ و ]مـدیرعامل متـروي تهـران    [،  ابراهیمـى ]اصـغر [ ،]و پشتیبانی نیروهـاي مـسلح     

 .شان در چین به ما ملحـق شـدند      براى کارهاي  ،]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى
وزیـر  [،  غرضـى ] سیدمحمد[ ،]وزیر فرهنگ و آموزش عالی    [،  معین] مصطفی[آقایان  

 به ایران مراجعـت  ]وزیر راه و ترابري[، کیا سعیدى] محمد[ و ]پست و تلگراف و تلفن  
یـک  . شان با چین مذاکره شـد    لی مسا ةدربار،  و میرزاده   ترکان آقایاندر راه با    . کردند

هـاى   کیهـان از خـالف  موسسه یس ی ر،اصغرى] محمد[آقاى .فیلم ایرانى خوب دیدیم 
بعـد  . کیهان شکایت کرد و خواست که کمکش کـنم  روزنامه  ها در   رو تند گروهى از 

 .ناراحت است  مجلس،از شکست در انتخابات
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 مقـیم و  نرایسـف . المللى پکن فرود آمدیم چهار به وقت چین در فرودگاه بینساعت  
 ولى مراسم اسـتقبال رسـمى   ،ایرانیان و بعضى از رجال چینى براى استقبال آمده بودند      

 .ها در کنار تاالر خلق در میدان آسمانى انجام شد  چینىطبق سنت
 در راه سئواالت زیادى از     . وزیر رفاه اجتماعى است    ، وزیر همراه  .به اقامتگاه آمدیم  

 خیـال  ،رفتیم  وقتى که به سوى جنوب مى.داد  جهت را درست تشخیص نمى    . او کردم 
نمـاز و  بعـد از   ،تدر اقامتگـاه کـه خیلـى مجلـل اسـ     . رویـم  کرد به سوى غرب مى   مى

 .مکردرا مطالعه  میرزاده] حمید[آقاى   گزارش،استراحت
 کمـى  .از میـدان بـه داخـل تـاالر منتقـل کردنـد          استقبال را    لذا مراسم    ،باران گرفت 

، ]آقـاي یانـگ شـانکن     [ اسـتقبال    بـا .  بـه تـاالر رفتـیم      ساعت شش و نیم   . تأخیر داشتند 
ها با غـرش رعدآسـا و سـان     ک توپ شلی با مراسم رسمى،جمهور و سران دیگر  یسیر

 . کلى و تشریفاتى بودداشتیم که سپس مذاکرات .بدون رژه انجام شد
 سر میـز شـام رفتـیم کـه     .در سالن دیگرى نماز مغرب و عشا را به جماعت خواندیم          

دریـایی سـرو   ى عمـدتاً گیـاهى و   یبا سرود ملى دو کشور و موزیک مداوم و با غـذاها  
جمهور چین کردم که همه را بـا صـراحت    یسیت زیادى از ر    سئواال ،سر میز شام   .شد

شـرط آنکـه بـا تـایوان قطـع       به ،اند ره جنوبى رابطه برقرار کرده     گفت با کُ   .جواب داد 
از اینکـه کـره جنـوبى بـرخالف سیاسـت آمریکـا چنـین                .د که کـرده اسـت     رابطه کن 

  .مب کردجتع ،تصمیمى بگیرد
 احتمـال کودتـا    .روز تشنج زیـاد اسـت     گفت وضع روسیه خیلى بد است و احتمال ب        

 دو مـاه دیگـر بـه    ]جمهور روسیه رییس[،  یلتسین]بوریس[، آقاي   قرار است  .هم هست 
تواننـد   ها به آسـانى نمـى   معتقد بود روس !!   بماند   اگر تا دو ماه دیگر بتواند     . چین بیاید 

ها حاضـر   یها و غرب شود و ژاپنی شان حل نمى    لذا مشکل  ،جزایر را به ژاپن پس بدهند     
 فرونـد  160که آمریکا براى انتخابات آماده شده   . نیستند کمک مهمى به روسیه بکنند     

کنند و هـم    هزار شغل را حفظ مىبا این کار پنجبه تایوان بدهد که  15اف هواپیماى    
 کنفـرانس خلـع   االعمل چـین ایـن اسـت کـه بـ       عکس.ره جنوبى بحران قطع رابطه با کُ    

 سـبزى بـه مـا هـم     چراغِ؛ این مطلب،  دیگران سالح بفروشدسالح همکارى نکند و به    
 . اخیراً به پاکستان هم موشک داده استچین. بود
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 ١١٩عكس شماره  

 ١٢٠عكس شماره 

استقبال رسمی از رییس جمهور ایران در پکن
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 ١٢١عكس شماره  

 ١٢٢ماره عكس ش

مالقات با رییس جمهور چین
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 مقابـل فرانـسه و   و در اى با ایران بنماینـد   اعالم همکارى در انرژى هسته ،فردا بنا دارند  
العمـل خواهنـد     عکـس  ،میراژ و ناو جنگى به تایوان بدهنـد       هواپیماي  ست  ایتالیا که بنا  

هـاى حـساس بفروشـند و     انـد سـالح   ها براى تأمین ارز حاضر شده    گفت روس . داشت
از آنهـا    سـى میلیـون دالر   فرونـد هـر به قیمت  27 بیست فروند سوخو ،اخیراً خود چین  

 .  اقامتگاه برگشتیمشب بهنُه ساعت .  هم زدهاى دیگر خیلى حرف.  استخریده
    
 1992سپتامبر10            1413االول  ربیع12  |1371 شهریور 19شنبه پنج

 
 بـد    هـا خبـر برخـورد    در گزارش.  خواندم گزارشنُه صبح تا ساعت  .رکارى بود روز پ

احتمــاالً .  خلــیج فــارس در مــورد جزایــر ســه گانــه نــاراحتم کــرد همکــاريشــوراى 
 وزارت امور خارجـه جـواب    قرار شد.دکتر والیتى آمد.تها کم نیس تحریکات غربى 

 . دتندى بده
اتورى ایران که توسط دو نقاش اصفهانى تهیه شـده  نیبراى افتتاح نمایشگاه نقاشى می   

 موزه سـاخته  ،یس موزه که خود یک نقاش استی با پیگیرى ر.اى رفتیم به موزهاست،  
دان صـلح  در میـ  قبـره مـائو  مو  رفتـیم  ،رسـمى بـه طورغیر . تـشکر کردنـد  . اسـت شـده  

بــا اى و ســاختمانى عظــیم  ى شــده در تــابوت شیــشهیجــسد مومیــا.  دیــدیمراآســمانى 
 زده هزار متر که به قول مـدیرش در مـدت هـشت مـاه سـاخته شـده           نحدود پا مساحت  

 .است، دیدیم
 به مقـر  . را طی کردیمسه ایستگاهو   سوار قطارشان شدیم.دیدیمهم  متروى پکن را    

 حـدود شـصت نفـر      .هـاى اسـالمى چـین آمدنـد         یشنمازها و اعضاى انجمن    پ .برگشتیم
 فعـال   هـزار روحـانى  40 هزار مسجد معمور اسـت و حـدود         24گفتند در چین    . بودند
نـد و  داى دا  هدیـه .  از وضع تحصیل و کار و رفتارشـان کـردم          ي سئواالت زیاد  .هستند
 .ها نمودم ى به اشخاص و انجمنیها ى دادم و کمکیهدایا

فارسى در چـین و کارکنـان صـداى فارسـى رادیـو          و ادبیات   ید و محققان زبان     اسات
ها هـم بـه تماشـاى دیـوار      عفت و بچه .شان کردم  تشویق ؛ندد گزارش دا   و پکن آمدند 

 .رفته بودند چین
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 در مـورد همکـارى بیـشتر در امـور     .وزیـر چـین رفتـیم    بـراى مالقـات نخـست     عصر  
و نیروگـاه اتمـى و متـرو مـذاکره      االها اعتبار براى خرید ک ایجاداقتصادى و صنعتى و     

تـا مالقـات بعـدى یـک     . مقـرر تمـام شـد     جلسه زودتـر از موعـد   .نتایج مثبت بود  . شد
] علـی [  و   ]وزیـر دفـاع   [،  ترکان] اکبر[ آقایان     . به مقر برگشتیم   .ساعت فرصت داشتیم  

ــشترك ارتــش [، شــهبازى ــیس ســتاد م ــد]ری ــار و آمدن ــذاکرات دفــاعى نظــر  ة درب  م
 .خواستند

یس کمیـسیون نظـامى     یـ  دبیرکل حزب کمونیست و ر     ،بین   براى مالقات آقاى جازه   
 بیـشتر  ،مـذاکرات خـوبى  . رفتـیم  حزب  به محل دبیرخانه ،که جاى رهبرى چین است   

 . برگـشتیم به محـل اقامـت   . داشتیماى   وضع دو کشور و شرایط جهانى و منطقه ةدربار
نامـه همکـارى در سـاخت       موافقـت  دور دوم مذاکرات و بدرقـه سـفر و        انجام  براى  او  

 بــه مقــر ،اى امــضا شــد انــرژى هــستهســازمان نیروگــاه اتمــى کــه توســط دو مــسئول  
ا مـ  . استفاده کننـد غربخواهند به عنوان اهرمى در مقابل         گویا مى  .جمهور آمد  یسیر

 .توانیم از آن بهره ببریم هم مى
 ولـى سـئواالت    ،بـود  خبرنگـار زیـاد      .براى مصاحبه مطبوعاتى به تـاالر خلـق رفتـیم         

 عجیب است کـه از ابوموسـى      . پرسیدند  بوسنى هرزگوین  ة بیشتر دربار  .مهمى نداشتند 
 .بـه جماعـت خوانـدیم    را  نماز  . رفتیم به سفارت .  سئوال نکردند  ،له روز ماست  أکه مس 

 . و به اقامتگاه برگشتیم شام خوردیم.براى حضار صحبت کوتاهى کردم
هـا    گـزارش  . و گردن مقدارى استفاده کردم     از صندلى مخصوص ماساژ برقى پشت     

 دستور آزادى کشتى توقیف شده مـا در ترکیـه جلـب نظـر            ،ها  در گزارش  .را خواندم 
 . خاطرات امروز را نوشتم. کند مى
  

 1992سپتامبر  11            1413االول   ربیع13|  1371 شهریور20جمعه  
 

بـا  . رفتـیم  به فرودگـاه ، کیانک ین سین براى سفر به استان مسلمان نش ،بعد از نماز صبح   
 همراهـان بعـداً بـا    .کردنـد  ها ما را همراهـى مـى    جمعى از چینى.هواپیماى چینى رفتیم  

  تا .م توضیحات زیادى راجع به چین شینددر راه. آیند هواپیماهاى خودمان مى
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 ١٢٣عكس شماره  

 ١٢٤عكس شماره 

ورود به استان مسلمان نشین سین کیانگ چین
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 ١٢٥عكس شماره  

 ١٢٦عكس شماره 

در اجتماع مسلمانان شهر ارومچی چین
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 ابرهــا ي ســه ســاعت و نــیم راه بــود کــه عمــده راه را از بــاال،ن مرکــز اســتا،ارومچــى
هـاى آبـاد    اکثراً بیابان خشک بود و گاهى نقطـه ،  آنجا که پیدا شد   . پیدا نبود  ،رفتیم  مى

 .شد دیده میهاى پوشیده از برف  یا کوه
در فرودگــاه ارومچــى فــرود آمــدیم و توســط مــسئوالن اســتان در ســالن فرودگــاه  

توضـیحات  . واپیما سوخت گرفـت و آمـاده پـرواز بـه کاشـغر شـد       پذیرایى شدیم تا ه   
 بـه سـوى کاشـغر پـرواز         دوازدهسـاعت    .زیادى از حاکم استان و عالم محـل گـرفتیم         

 بـا هواپیمـاى   ، چون فرودگاه کاشغر آماده پذیرایى هواپیماهاى بزرگ نیـست   ؛کردیم
 . رفتیم است،تر  کوچک آنها که737

مختـار  گفت اسـتان خود   . مان شد   همراه ،اکم استان  استاندار و ح   ،آقاى تیمور موات  
 یـک ونـیم  ساعت . ندا  مسلمان نفر از آنها میلیون9 میلیون جمعیت دارد که    16است و   

اسـتقبال  بـراي  علمـا و فرمانـدار شـهر       .  در فرودگاه کاشغر پیـاده شـدیم       ،به وقت پکن  
سـراى   همانیم در .هاى قدیمى است هزار نفرى با ساختمان    یست شهر سرسبز دو   .آمدند

 . توقف کوتاهى کردیم،دولتى شهر
شبیه بـه غـذاى   .  باب طبع ما است که غذاهاى خوبى دارند   .ناهارى با عجله خوردیم   

هاى کوچک و وسایل کهنه و قـدیمى         اقتسرایشان مختصر و با ا    نهمای م . است خودمان
 ؛دنـد کر مردم در مـسیر تـوجهى نمـى   . پاشى کرده بودند هاى مسیر را آب  خیابان. است

 ولى در مسجد جامع جمعیت زیادى براى نماز جمعـه و      ،خواستند   یا نمى  ،مطلع نبودند 
تمـاع در  هـا بـراى اج    شـاید خلـوتى خیابـان   . براى دیدن مـا جمـع بودنـد   ،بیرون مسجد 

 . بودند و در خیابان هم خیلى کم بودندآنها در مسجد . مسجد بود
آنهـا را در اجتمـاع   . ور بـود اصوالً در میان اهل سنت پاکـستان هـم وضـع همـین طـ          

 در مـسجد هـم کـه    . هاى بى حجـاب   مگر زن؛دیدیم استقبال خیابانى و مجامع کم مى   
 یـا با شعارى اما  ،شدند خیز مى کردند و گاهى نیم  با اینکه با عالقه نگاه مى     ،وارد شدیم 

 .کردند  ابراز احساسات نمى،ىیصدا
 هـم صـحبت کوتـاهى برایـشان      امام مسجد خیرمقدم گفت و مـن     ،جمعهبعد از نماز  

صــف « قبــل از نمــاز بــا جملــه .دو خطبــه را مختــصر و عربــى و از رو خوانــد. کــردم
 ،»استروالـصفوف «در جاکارتـا هـم امـام جمعـه بـا           . فارسى دستور نظم داد   به   ،»راست
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 .عربى همین را انجام داد
ــ ، وقـت  هنگــام رفـتن درون و بیـرون مــسجد  ،بعـد از نمـاز    بــا ،ل مـردم  عبـور از مقاب
نـد و درون  دز  بیـرون مـسجد کـف مـى    . خیلى خـوب برخـورد کردنـد      ،صفوف منظم 

 .شان را به ما برسانند خواستند دست  مى،مسجد
 زن و مـرد گلـدوزى و   .ى بـود  ی خیلى ابتدا  ؛از یک کارگاه کاردستى بازدید کردیم     

هـان   همرا.  هدیـه دادنـد  ]نوعی ساز سـنتی [= ، بزرگ باب یک ر  .کردند میسازسازى  
ازه  تـ ،مزد کارکنـان دسـت .  من هم دو پیراهن گلدوزى شده خریـدم    .ى خریدند یچیزها

 گفتنـد  .شـده بـود  هـا تـا حـدود دویـست یـوان       کـشته ماهانه حدود یکصد یـوان و کار  
 ،معلوم اسـت بـا ایـن سـطح مـزد       . مزد کشاورزى هم همین است    جرت کارگران روز  اُ

 .توانند زندگى خوبى داشته باشند نمى
سـراى دولتـى محلـى     همـان ی شـهر بـزرگ و تمیـزى اسـت و م       .ى برگشتیم  به ارومچ 

استاندارشــان در .  بــراى شــام بــه تــاالر خلــق رفتــیم کــه ســاختمان جــالبى اســت .دارد
.  آدم خوبى است و مـسلمان  کند؛بازىرا کل   یسیخواست نقش یک ر  مذاکرات مى 

.  صـرف شـد   هـاى خودمـان     ىیشام بسیار خـوبى شـبیه پـذیرا        ،مذاکرات رسمى بعد از   
بــراى خــواب بــه . کردنــد هــا خــدمت مــى  اینجــا خــانم،هــاى پکــن بــرخالف مهمــانى

 . یدم خواب،استحمامبعد از . مته بودخس. سرا برگشتیم همانیم
    

 1992 سپتامبر  12              1413االول   ربیع14|  1371 شهریور 21شنبه 
 

 آقـاى  .کـردیم رومچـى بازدیـد   اشهر  از حوزه علمیه اهل سنت    ،نماز و صبحانه  بعد از   
طلبــه دارد و ســاالنه جمعــى از    نــود .  توضــیح داد حــوزه یسیــ ر،محمــد صــالح 

 بـا هزینـه دولـت سـاخته شـده و اداره            این حـوزه  . نماید  جماعات را بازآموزى مى    ائمه
 . به آنها هدیه نمودیممبلغیمقدارى کتاب و  .هایش هم بد نیست  برنامه،شود مى

 ولى مختصر و کوچـک  ،ترین مسجد شهر   ید کردیم که مهم    سپس از مسجدى بازد   
 ، در مـسیر ،دیـشب هم امروز و   .ها هم از کودکستانى بازدید کردند       عفت و بچه   .است

 سازى شان تمجید کنند و در دهاى آزا مسئوالن چینى سعى داشتند که از برنامه
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 ١٢٧عكس شماره  

 ١٢٨عكس شماره 

بازدید از مساجد مسلمانان استان سین کیانگ
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نـگ  یاجحتـى آقـاى   . ى نداشـتند جواب، شود جواب اینکه سرنوشت سوسیالیسم چه مى  
مین هم از برنامه آزادسازى به عنوان نتیجه افکار درخـشان آقـاى دنـگ شـیائوپنیگ        ز

 .شوند سوسیالیسم دور مىنظام رسد گام به گام از   به نظر مى؛تمجید کرد
 بـه   1. مـصاحبه رادیـو و تلویزیـون نمـودم         ،خصوص نتایج سفر    در .به فرودگاه رفتیم  

 بـا اسـتقبال رسـمى      ، بعد از ظهر بـه وقـت تهـران         دوساعت   .ردیمسوى تهران پرواز ک   
 .وارد فرودگاه مهرآباد شدیم

 تـا مغـرب کارهـاى عقـب مانـده را      ، پس از کمـى اسـتراحت     .یکسره به دفترم رفتم   
 سـر شـب جلـسه شـوراى عـالى امنیـت            . تلفنى با رهبرى احوالپرسى کردم     .انجام دادم 

رى خلـیج فـارس بـه اضـافه سـوریه و مـصر        همکا ي در مورد موضع تند شورا     .داشتیم
سـعى در  « سیاسـت برخـورد ایـن مرحلـه را          .جزیره ابوموسـى مـذاکره کـردیم      درباره  

 . تعیین کردیم»کاستن از تشنج« و »ها توجیه عرب
  

 1992 سپتامبر 13          1413االول   ربیع15  | 1371 شهریور 22یکشنبه 
 

کارهاى عقب مانـده را انجـام دادم و مالقـات    تا عصر .  به دفترم رسیدمنُه صبح ساعت  
 .دولت شرکت کردم هیأتعصر در جلسه . نپذیرفتم
موضـوع   سفرم و کمى هـم دربـاره   ةبیشتر دربار. اى بودم   خامنه اهللا  یتهمان آ یشب م 
 . مذاکره کردیم بوسنى هرزگوینهمچنین ابوموسى و جزیره 

 
 1992 سپتامبر14      1413االول   ربیع16 |  1371 شهریور 23دوشنبه  
 

تهـران   بـراى افتتـاح خـط اتوبـوس برقـى در خیابـان دماونـد         ساعت هشت ونیم صـبح    
، ]آقـاي غالمحـسین کرباسـچی    [. اسـت  براى اولـین بـار در ایـران سـاخته شـده         .رفتیم

؛  آمـدیم )ع( سوار اتوبوس شدیم و تا میدان امام حـسین    .شهردار تهران توضیحات داد   
                                                

  1393تر نشر معارف انقالب، ، دف»1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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 .ار خوبى است کبراي کاهش آلودگی هوا،
آقــاي نامــه . وزیــر کــشور ترکیــه آمــد، ]آقــاي عــصمت ســزگین[. بــه دفتــرم رفــتم

ــراى  ] ســلیمان[آقــاي اوزال و پیغــام ] تورگــوت[ ــه ب ــر تمایــل ترکی دمیــرل را مبنــى ب
همکارى بیشتر با ایران و حفظ امنیـت منطقـه و مخالفـت بـا تجزیـه عـراق و اسـتقالل                   

هـر گونـه   بـراي مبـارزه بـا     دو طـرف بایـد     ، من اسـتقبال کـردم و گفـتم        ؛کردها آورد 
 . همکارى کنند،خرابکارى و تروریسم

، حبیبـى ] حسن[دکتر .  را بستم]جمهوري ریاست[عقد ازدواج یکى از کارکنان نهاد    
 ...یه شدن بـسیج و    یقضا له ضابط قوه  أ براى امور جارى و مس     ]جمهور  معاون اول رییس  [

 .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت. آمد
 
 1992 سپتامبر15           1413االول  ربیع17 | 1371 شهریور24نبه ش سه

 
 .به دفتر رهبـرى رفتـیم  ، )]ع(و امام صادق) ص(به مناسبت میالد حضرت رسول اکرم     [

 و 1من صحبت کوتـاهى کـردم  .  با هم به حسینیه رفتیم     . و احمدآقا هم آمدند    اسران قو 
ــه آیــتســپس  ــداي اهللا خامن ــ . صــحبت کردن ــب هــر دو در م ــر تن   وورد مــسایل جزای

 . ولى نه خیلى تند؛ از عملکرد اعراب انتقاد کردیم،ابوموسى
 کـه در  گذشـت هـاى متنـوع     تا شب بیشتر وقـتم بـه خوانـدن بـولتن       .به خانه برگشتم  

انـصارى و  ] محمـدعلی [توسـلى،   ] محمدرضا[عصر آقایان    .دوران سفر جمع شده بود    
 مــسایل جــارى سیاســى و ســفر مــن و ة دربــار. دفتــر امــام آمدنــدازهاشــمى ] محمــد[

 .نده بود آمدنی عیددید به عنوان؛صحبت کردیم... ابوموسى و
 شا  بـراى گذرانـدن درس دانـشگاهی      محـسن . ها به جز محسن جمع بودند       ظهر بچه 

شب عفت به مراسم ازدواج جانبازان و صبیه شـهید بهـشتى رفتـه بـود و        . در سفر است  
 . من تنها بودم

 
                                                

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  - 1
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 1992 سپتامبر 16  1413االول  ربیع  18     |1371 شهریور 25ه چهارشنب
 

بعـد از   .براى شرکت در گردهمایى آتى ساالنه فرماندهان سپاه به قـصر فیـروزه رفـتم              
 1.کردممفصل صحبت ، رضایى] محسن[ى آقاى یمدگوامراسم نظامى و خوش

  عیـت هـالل  ریـیس بخـش دارویـی جم    [،  حبیبى] شفیقه[خانم دکتر   . به دفتر برگشتم  
احمـر را داد و کمـک          گزارش پیشرفت کار کارخانه سرنگ سازى هالل       .آمد] احمر

 .بیشتر خواست
قلـم و دکتـر      و آقایـان زریـن     عـادلى ] محمدحسین[و دکتر    نوربخش] محسن[دکتر  

ک تـ گـزارش کـار بـراى طـرح         .  آمدند ]بانک مرکزي  [ کارشناسان ،شیبانى] ابراهیم[
 . پیگیرى کنند، قرار شد براى تکمیل طرح.اتمام استنرخى شدن ارز را دادند که ن

 ]سرپرسـت بنیـاد شـهید     [،  رحیمیـان ] محمدحـسن [ آقاى   .آموزان شاهد آمدند   دانش
 آقـاى رحیمیـان خواسـتار اعطـاى پـست           2.گزارش داد و من براى آنها صحبت کردم       

                                                
 را شان ستقاللا اًاخیر که را خودمان اطراف کشورهاى که وقتى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 خودمـان مقایـسه    کـشور  بـا  را آنهـا  و بینـیم   مـى  ،گرفتند عهده به را کشورشان مسئولیت و آوردند دست به

 افتـاده  اتفـاق  تـاریخى  معجـزه  چه و شده انجام سال چهارده این در بزرگى کار چه که فهمیم  مى ، کنیم  مى
 از ما. شوند  مى جهات کمک  خیلى در بلکه دارند، کم خیلى یا ندارند یا خارج از مزاحمت هیچ آنها. است
. بودیم مواجه ،شده  مى انقالب این سرکوب براى که هایى خباثت ترین  شرورانه و ها  ایده بدترین با اول روز

 بهتـر  ،رویـم   مـى  کـه  هم کشور از بیرون و هستیم وضعى چه در که بینیم  مى خودمان ما. دارد ادامه هم هنوز
 منطقه مهم کشور سه در و ام برگشته خارج سفر از تازه من. دارد دنیا در ما البانق شرایطى چه که فهمیم مى

 لمـس  قابل وضوح هب جهانى مجامع در اسالمى انقالب احترام و عظمت و ابهت. شدم آشنا زیادى لیمسا با
 پنهان توانند  نمى است،گرفته را وجودشان که را احترامى حس ولى ند،ا خشمگین ما ها از خیلى گرچه. است
 از یک هیچ  کرد،مطرح اسالمى جمهورى که حرفى ،اندونزىاجالس سران جنبش عدم تعهد در  در. کنند

 در. داشتند مالحظاتى اینکه یا بودند بریده و نداشتند عقیده یا ؛کنند مطرح کردند نمى جرأت سران کشورها
 ،مواضـع  ،اسـت   صـداقت  شـاخص  و محـور  امـروزه  کـه  هرزگـوین  بوسـنى  ،فلـسطین  مثـل  حـساس  لیمسا

ــا و بــود کارانــه محافظــه هاشــمی رفــسنجانی، « کتــاب ←رجــوع کنیــد  ».شــد تعــدیل يمقــدار مــا فــشار ب
  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی

آموزان، دانشجویان و طالب همه  شما برگزیدگان دانش« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2
 شریف و ارجمند کشور و انقالب اسالمى ،هاى بزرگوار هایى از انسان رید و نمونهها را در خود دا ارزش

اند و شما ارزش علم را  پدران شما با ایثار و فداکارى موجبات صفا و معنویت جامعه شده. روید شمار مى به
 هاى پیمودن راه .شما داده است  در کنار ارزش شهادت و معنویت دارید و خداوند این فرصت را به



334

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 334  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .جمهور به سرپرست بنیاد شهید شد یسیمعاونت ر
 مبنى بر تـصمیم  ،المسلمین را داد    اخوان  خبر ابراهیم صالح    و عصر دکتر والیتى آمد   

 و در مورد سـفر بـه   ]سازمان ملل [له ابوموسى به شوراى امنیت   أع مس رجااعراب براى ا  
 . کردکسب نظر ، براى شرکت در اجالس مجمع عمومى سازمان ملل،نیویورك

خبــر موافقــت ، نـوربخش ] محــسن[آقـاى  . دولـت شــرکت کــردم  هیــأتجلـسه  در 
 . هاى ما را داد  براى فروش کاال با برداشت از طلب،]ع آمریکاوزارت دفا[پنتاگون 

 
 1992سپتامبر 17            1413االول  ربیع19 | 1371 شهریور26شنبه پنج

 
گزارش وضع مـسکن و  .  آمد و شهرسازيوزیر مسکن،  ]آقاي سراج الدین کازرونی   [

سـاخت  در ع یرستـ ى بـراى  های پیـشنهاد .آماده سـازى زمـین و سـاختمان سـازى را داد      
 .گفتم براى برنامه دوم آماده کند. مسکن داشت

 ]الملـل ریاسـت جمهـوري    سرپرسـت حقـوق بـین   [، افتخار جهرمـى ] گودرز[ آقاى  
یل را داد و براى آینده کسب نظـر     یدعوى علیه اسرا    گزارش دادگاه الهه و طرح     .آمد

 .نمود
 قـرار شـد   ؛ پرسـید آینـده فعالیـت در لبنـان    و در مورد  آمد آقاى سید احمد موسوى   

 گـزارش سـفر   .آمدسازندگی وزیر جهاد، ]آقاي غالمرضا فروزش  [.مبعداً جواب بده  
 .کویرزدایى را دادبرنامه وضع تولید مرغ و ماهى و همچنین به استرالیا و توافقات و 

کـارى بـراى انجـام    .  کارها را انجام دادم و بـه خانـه آمـدم   پنج بعد از ظهر   تا ساعت   
 .ه خانه بیاورمنمانده بود که ب

 
                                                                                                              

با علم و دانش میسر است و اگر ارزش علم را با ترقى، تکامل صنعتى و پیشرفت در ابعاد دفاعى و نظامى 
آید که همه عوامل را در خدمت بشریت  دست مى  جامعه با فضیلتى به،تقوى، فضیلت و معنویت توأم کنیم

 به را آنها که دارند اى انگیزه خود در کنند خدمت که مقامى هر در آینده در شاهد فرزندان. قرار خواهد داد
آموزان و دانشجویان  گذارى بر روى استعدادهاى درخشان دانش سرمایه .دارد وامى فضیلت و صداقت پاکى

رجوع کنید  ».رود و ما معتقدیم که اینها به بشریت خدمت خواهند کرد شمار مى شاهد یک وظیفه شناسى به
 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←
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 ١٢٩عكس شماره 

 ١٣٠عكس شماره  

سخنرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس
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 کارنامه و خاطرات             
 336  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 سپتامبر 18            1413االول   ربیع20|  1371 شهریور 27جمعه 
 

در سـیل  وقـوع  ها بحران پولى در اروپا و به خـصوص انگلـیس و ایتالیـا و               در گزارش 
نتـایج  ورد مـ اى در   خطبـه  .براى اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم       .پاکستان مهم است  

 . مسایل روز منجمله جزیره ابوموسى اختصاص یافتدربارةاى  سفرم و خطبه
 اطالع داد که سران حزب دمـوکرات        ،]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[عصر آقاى   

 . احتماالً سروصداى زیادى علیه ما راه خواهـد افتـاد      ؛اند  کردستان در برلین کشته شده    
 .حت گذشتبه استراوقت م و  نداشتيکار زیاد

 
 1992 سپتامبر19       1413االول   ربیع21  |     1371 شهریور 28شنبه  
 

آقـاى فـاروق    [ تلفنى مـذاکراتش را بـا        ،]وزیر امور خارجه  [،  والیتى] علی اکبر [دکتر  
له ابوموسـى آمـده   أخارجه سوریه که با پیام حـافظ اسـد بـراى مـس         امور   وزیر   ،]الشرع

ى در مـورد  یهـا  ىیراهنمـا  .سازمان ملل کسب نظـر کـرد       و براى سفر به      بود، شرح داد  
 . آلمان و ارسال اسلحه به بوسنى و هرزگوین نمودم] میکونوس[حادثه 

 با هم بـراى شـرکت     .آمد] وزیر آموزش و پرورش   [،  نجفى] محمدعلی[آقاى دکتر   
. رفتـیم  به محلـه جوادیـه   ،در مراسم آغاز تحصیلى سال جدید در مدرسه شهید بهشتى        

 بعـد از مراسـم در میـان آنهـا     . جمع زیادى از مردم اجتماع کرده بودنـد  ،مدرسهبیرون  
 .شان جواب دادم م و به احساساترفت

 وزیـر  .هاى دبستان، راهنمایى و دبیرستان جمع بودند و به گرمى استقبال کردنـد       بچه
آوردم و صــحبت دررا بــه صــدا آغــاز ســال تحــصیلی مد گفــت و مــن زنــگ اخوشــ

،  بـرخالف برنامـه    مراسـم،  عیـب کـرد و        صـداو سـیما    رستنده سـیار   ف 1.کوتاهى نمودم 
                                                

 میلیون از نوجوانان و نونهاالن ما براى تحصیل و تالش 17 : «:  این سخنرانی آمده است در بخشی از- 1
 هزار 850 حدود فعالیت آغاز .کنند جهت بهبودى وضع خود و کشورشان سال تحصیلى جدید را آغاز مى

 سوى هب حرکت نقطه را پرورش و آموزش، بیشتر امید و انرژى با پرورش و آموزش مدیران و معلمان از تن
 میلیارد 256 درصد از کل بودجه کشور یعنى حدود 25بیش از . کرده است کشور پیشبرد و سازندگى

      .شود که باز هم کافى نیست هاى جارى و عمرانى آموزش و پرورش صرف مى تومان براى هزینه



337

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

337 

سـپس بـه دو مدرسـه دبیرسـتان و راهنمـایى      . پخـش نـشد  از تلویزیـون   مـستقیم   طور  به
 ؛م صــحبت کــرد هــم بــا معلمــان مدرســه1.م کــردســخنرانیبرایــشان  .میدخترانــه رفتــ

 .کنند مى نزدیک به دو برابر و هنوز هم امتیاز طلب ،شان خیلى زیاد شده حقوق
 . آمـد ]وزیـر دفـاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح     [،  ترکان] اکبر[ آقاى     .به دفترم رفتم  

 . داد کـه مثبـت بـود    راها و مسایل تـسلیحاتى   ها و پاکستانى    گزارش مذاکرات با چینى   
ست و تلگـراف و تلفـن    [، غرضـى ] سـیدمحمد [آقاى   .قرار شد پیگیرى کنند    وزیـر پـ[ 

 و مناقـصه مـاهواره مخـابراتى    چ خریـد شـش میلیـون سـوی     از ایجـاد مـانع در راه  .آمـد 
 .شکایت داشت و استمداد کرد

                                                                                                              
 و از سوى دیگر هنوز بسیارى از مدارس چند نوبته هستند و در برخى نقاط، مدرسه مناسب وجود ندارد

ایم زندگى معلمان را آنطور که شایسته آنهاست تأمین کنیم، گرچه براى تمام این موارد اقدامات  نتوانسته
 15ساالنه  .جدى صورت گرفته، اعتبارات افزایش یافته، حقوق معلمان تا حد قابل توجهى باال رفته است

آموزان حرفه و فن مناسب  اى که دانش ونهگ شود و تحصیل به هزار کالس به فضاهاى آموزشى اضافه مى
ها در جهت اصالح آموزش متوسطه  کار و زندگى را فراگیرند اصالح شده است و از امسال نیز اولین گام

بخش خصوصى با وسعت مطلوبى وارد میدان شده است و امسال مدارس فراوان  .شود برداشته مى
ه براى آموزش و پرورش که مقدمه آموزش عالى است غیرانتفاعى در دست ساخت است، لذا با امکاناتى ک

بینى امکانات زیاد براى گسترش آموزش عالى، امیدواریم به سطح  در نظر گرفته شده است و همچنین پیش
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .مطلوب در تمام سطوح آموزشى کشور دست بیابیم

 1393الب، ، دفتر نشر معارف انق»1371هاي سال  سخنرانی
 مدرسه و کاظمى مریم شهید دخترانه دبیرستان در جدید تحصیلى سال آغاز مراسم درقاي هاشمی، آ - 1

شما باید  : گفت آموزان دانش به تحصیلى سال شروع تبریک ضمن،  16 منطقه در استقالل دخترانه راهنمایى
 گذشته در  . خانواده را اداره کنیدتوانید ثابت کنید که هم اهل تحصیل، کار و سازندگى هستید و هم مى

  و این باید اصالح شود تا زناناست بوده دارى خانه به محدود سازندگى و مدیریت زمینه در ها خانم نقش
 درصد از 46در حال حاضر  .این روند رو به اصالح استاً  اخیر. برسندجامعه در شان واقعى جایگاه و نقش به

رسیم که این رقم  عدالت مى  اما وقتى به،دهند که رقم خوبى است کیل مىآموزان کشور را دختران تش دانش
 .نیستند عقب آنها از و دارند پسرها با اى فشرده رقابت دخترها نیز ها دانشگاه کنکور در . درصد برسد50به 

 باال  کار معلمان و مدیران زن را منظم و با کیفیت،در زمینه اشتغال نیز مسئوالن وزارت آموزش و پرورش
ها فراهم  اکنون که موقعیت مناسبى براى فعالیت و اشتغال خانم .کنند و از آنها رضایت دارند ارزیابى مى
ن دهند که در ایران راه براى دنیا نشا   در محیط کار به،توانند با حفظ روحانیت اسالم  آنها مى،شده است

، دفتر نشر »1371هاي سال  سخنرانیانی، هاشمی رفسنج« کتاب ←رجوع کنید » .ها باز است کردن خانمکار
 1393معارف انقالب، 
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 ١٣١عكس شماره  

 ١٣٢عكس شماره 

مالقات با وزیر امور خارجه سوریه
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 اسـد را در مـورد   ]حافظ[ آقاي پیام. خارجه سوریه آمدامور وزیر  ،آقاى فاروق الشرع  
 همـراه عـراق و   ،ه داد کـه کـشورهاى عربـى   یـ  تحلیلى اراارایه کرد ومسایل ابوموسى   

از  تالش دارند اختالفات ایران و اعراب را تـشدید کننـد و            ،حامیان غربى آنها  مصر و   
 .  قبول کردم؛ نظر داد که بهتر است مصالحه کنیم.بردارى نمایند بهرهآن 

گزارش وضـع در   . آمد متحده عربی سفیرمان در امارات، امینیان ]حسن [عصر آقاى 
 را کمیـسیون مـشترك و رفـع تـشنج       پیـشنهاد تـشکیل      .امارات و مذاکره با آنها را داد      

 ]معاون بخـش خـارجی وزارت اطالعـات       [،  پورمحمدى] مصطفی[آقاى   .مطرح کرد 
 . آلمان را دادحادثه میکونوسمد ا گزارش پی وآمد

هاد امـارات  تـصمیم گـرفتیم کـه بـا پیـشن         .  جلـسه داشـت     ملـی  شوراى عـالى امنیـت    
بـه سـوى رفـع      حرکـت   بـراي   و  موافقت کنیم    مشترك   درخصوص تشکیل کمیسیون  

هـاى آمریکـا بـراى     در مورد پیغام مقـام آلمـانى در خـصوص برنامـه     . تشنج اقدام شود  
 انـرژى اتمـى، تـسلیحات، تروریـسم و پیـشنهاد            ،مراجعت ایران در مورد حقـوق بـشر       

هـا و کنتـرل    در مـورد پخـش اخبـار اعـدام        . گیـرى شـد     ه وضع بررسى و تصمیم    عالطم
 .کارها را انجام دادم و به خانه آمدمنُه شب اعت تا س. تبلیغات نیز تصمیماتى گرفتیم

 
 1992 سپتامبر20       1413االول   ربیع22|   1371  شهریور 29یکشنبه 

 
 در سـمینار   و به حسینیه امام خمینى رفـتم صبح نُه ساعت   و به دفترم ساعت هشت ونیم    

 جمعـه  امـام [،  و یثربـى  ]امـام جمعـه قـم     [،   آقایـان مـشکینى    .ائمه جمعه شرکت کـردم    
ــان ــد  ]کاش ــشکر کردن ــفرم ت ــتاوردهاى س ــایف   .  از دس ــصوص وظ ــا در خ ــراى آنه ب

 1.  صحبت مفصلى کردم،روحانیت
                                                

تواند پاسخگوى  پیرایه اسالم مى احکام و قوانین واقعى و بى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
گونه که خداوند از ما  ل واقعى نظام، مردم جهان، ارتباطات خارجى و بویژه نسل جوان باشد و اگر آنیمسا

هاى   عصر فضا و اتم و پیشرفتدرتوانیم   اسالم را بدون تعصب مورد مطالعه قرار دهیم، مى،ستخواسته ا
عنوان یک مکتب جامع در جهان حفظ ه هاى نوآورى را تربیت کنیم که اسالم را ب  ذهن،تکنولوژیکى

 اسالم نظارت گذارى ایران دارد و شوراى نگهبان بر انطباق قوانین با ا ترکیبى که دستگاه قانون ب.کنند
   قوانین مترقى و متناسب با زمانیمتوان  مى،الشرایط قرار دارد فقیه جامع کند و در رأس همه اینها ولى مى
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ــشتم  ــرم برگ ــه دفت ــام دادم .ب ــا را انج ــدگان  .  کاره ــاون و نماین ــسئوالن وزارت تع م
 دبیـر   ،آقـاى افـشارزاده   . شـان کـردم     تـشویق  ؛گزارش دادنـد  . هاى نمونه آمدند    تعاونى

 آمد و گزارش اوضاع المپیـک را داد و خواسـت کـه در انتخـاب              کمیته ملى المپیک  
 .ش کنما یس کمیته المپیک کمکیر

 و معاونـان محـیط     ]رییس سازمان حفاظـت از محـیط زیـست        [،  منافى] هادي  [دکتر
ریـیس سـازمان صـدا و       [،  ظهـر اخـوى محمـد     . حـرف مهمـى نداشـتند     . زیست آمدند 

 .آمد  براى مشورت در مسایل صداوسیما،]سیما
همـان  ی شـب م . مانـد  نیمـه تمـام  بحث هـا . شرکت کردم دولت هیأتجلسه عصر در  

گـرى سـوریه، حـوادث آلمـان و پیغـام         مسایل ابوموسى، میـانجى    ةدربار. رهبرى بودم 
 .مذاکره کردیم ها ها و مسایل اقتصادى و بانک آلمانى

   
 1992 سپتامبر 21       1413االول   ربیع23 |   1371 شهریور 30دوشنبه 

 
 در مـورد تـشکیل اولـین      و  آمـد  ]دبیر شوراي عالی جوانان   [،  میرباقرى] مرتضی[آقاى  

 .هاى اجرایى کار کسب نظر کرد  و سیاستنامه  ینیجلسه شوراى عالى جوانان و آ
 راجع بـه منـاطق آزاد       . آمد ]دبیر شوراى عالى مناطق آزاد     [،  الویرى] مرتضی[آقاى  

 .ى مناطق و نواقص فعلى کار گفتو ضرورت قانون و نیازهاى زیربنای
هـاى    از مزاحمـت . آمـد ]ریـیس سـازمان تربیـت بـدنی       [،  غفورى فـرد  ] حسن[آقاى  

هاى خبرى و عدم همکارى آنها شـکایت داشـت و خواسـتار حمایـت بیـشتر در        رسانه
نماینده ایران در مقـر اروپـایی سـازمان ملـل در          [،  ناصرى] سیروس[آقاى  .  شد ورزش

                                                                                                              
زیرا اسالم نیازمند اجتهاد زنده و متناسب با مقتضیات روز جامعه است،جهان اسالم عرضه کنیم را به . 

 شود و در عنوان یک دهکده کوچک تعبیر مىه ز جهان بدلیل وجود ارتباطات پیشرفته و گسترده ا امروزه به
شود ارتباط خود را با مراکز علمى و  هاى علمیه توصیه مى حوزه  لذا به؛هر گوشه دنیا فکر نویى مطرح است

دادن ى دنیا تقویت کنند و با اصل قرارهاى فعال برادران اهل سنت در کشورها ویژه با حوزه هدینى جهان ب
 نیازهاى واقعى جهان اسالم را بشناسند و با ،برانگیز ى و اختالفیل جزی پرهیز از طرح مسات اسالم ومشترکا

 ←رجوع کنید  ».متفکران و علماى اسالمى در سراسر جهان ارتباط تفاهم و هماهنگى بیشترى برقرار کنند
 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، «کتاب 
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مـان را    المللـى   رزان تکریتى و مطالب مربوط به ارتباطات بـین        ببا   مذاکرات   . آمد ]وین
 بـراى    و  آمد ]وزیر معادن و فلزات   [،  محلوجى] حسین[آقاى   .گفت و کسب نظر کرد    

 .والد را دادفو گزارش وضع تولید و توزیع سفر به عمان نظر خواست 
 .شـد  صـحبت  1372 راجع به بودجـه سـال   .زنجانى آمد ] مسعود روغنی [عصر آقاى   

 و یک نرخـى کـردن ارز   72 بودجه سال ة بحث دربار،اش شوراى اقتصاد نیز در جلسه 
  آمــد و ]وزیــر بازرگــانی[، وهــاجى] عبدالحــسین[آقــاى  . مانــدرا داشــت کــه ناتمــام

 . راضى بود؛گزارش سفر به کویت را داد
 ]الـدین  محـی [و آقـاى    گزارش کار سمینار را دادند  .همانم بودند ی شب ائمه جمعه م   

سـخنرانی کـردم و    صـحبت کوتـاهى کـرد و مـن       ]امام جمعه شیراز  [،  حائرى شیرازى 
هـاى درخواسـت کمـک      مراجعـات و نامـه  . شام صـرف شـد  1.پاسخ سئواالت را دادم  

 در رفرانـدم فرانـسه   2ماستریخت  تصویب پیمان  ،هاى امروز   در گزارش  .زیادى داشتیم 
 .استاخبار در رأس 

 
 1992سپتامبر 22           1413االول بیع ر24| 1371 شهریور31شنبه سه  
 

 . خودم را بـا وضـع جدیـد تطبیـق دادم         ؛یک ساعت عقب کشیدیم    امشب   ها را   ساعت
نُـه  سـاعت  . مدیرتر از خانه بیـرون رفـت  ، ]براي شرکت در مراسم سالگرد دفاع مقدس     [

 . بالفاصــله مراســم رژه نیروهــاى مــسلح شــروع شــد. بــه میــدان آزادى رســیدیمصـبح 
                                                

 ملت ایران، مشکالت و مسایل دوران بازسازي را به خوبی «:  بخشی از این سخنرانی آمده است در- 1
دولت،  هاي سازندگی توانند با طرح مسایل روز و سیاست کنند و ائمه جمعه سراسر کشور، می درك می

وفقیت روند رسیدگی به مناطق محروم کشور با م. نقش مؤثري در آگاهی و روشنگري آنان داشته باشند
بسیاري از . شود و در آینده شاهد رشد و شکوفایی اقتصادي و اجتماعی این مناطق خواهیم بود دنبال می

هاي زیربنایی کشور به نتیجه رسیده و ما امروز در بیشتر موارد که در اوایل وضع نابسامانی داشتیم، به  طرح
، دفتر نشر »1371هاي سال  نرانیسخهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .ایم خودکفایی رسیده

 1393معارف انقالب، 
 کشور هلند و پس از مذاکرات صورت ختی در شهر ماستر1992 هی فور7 خی اروپا در تارهی اتحادمانیپ - 2

 به اجرا گذاشته 1993 نوامبر 1 خی امضا و در تار»جامعه اروپا« ي اعضانی ب1991 دسامبر 9 خیگرفته در تار
 . شدورویواحد پول مشترك  اروپا و خلق هیاد اتحجادیجر به ا منمانی پنیا. شد
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خیلـى بهتـر از سـپاهیان       ،  هـا   ارتـشى .  و رژه را تحویل گرفتم     1ى کوتاهى کردم  سخنران
 .تر  تمیزتر و مرتب؛روند رژه مى

 قبل  . انجام شد  کوپترها و گلباران، سقوط چتربازها      پرواز هواپیماهاى جنگى و هلی    
سـوزى   صبح امـروز آتـش   .تا عصر کارها را انجام دادم     . از اتمام رژه به دفترم برگشتم     

 دسـتور سـرعت در   ، بالفاصله که در خانـه مطلـع شـدم     .ى در بازار تهران رخ داد     وسیع
 خـسارات زیـادى    امـا سرانجام پس از سه سـاعت خـاموش شـد       .  دادم ي حریق را  اطفا

 .داشت
ریـزى    تـصویب شـد کـه برنامـه    .عصر شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت       

 کـار   ت هـشت ونـیم شـب      سـاع تا سـاعت     .بهداشت و درمان در اختیار خودشان باشد      
  .فیلمى در مورد جبهه دیدم. کردم و به خانه آمدم

                                                
 فرصت مناسبى است ،این هفته براى ملت و نیروهاى مسلح ما« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

 ،هاى دوران جنگ و جهاد که بار دیگر به تاریخ پر حماسه دوران دفاع مرورى داشته باشند و با تجربه
جنگ  .  دوران هشت سال دفاع مقدس، دورانى استثنایى در تاریخ کشور ایران است. تجدید خاطره کنند

صورت معمول نداشتیم، ارتش از هر   وجه آمادگى دفاع را حتى به ما تحمیل شد که ما به هیچ  در شرایطى به
از هم هاى  لحاظ در حال پاکسازى و پیکره آن مشغول تجدید سازمان بود و ما درگیر پیوند دادن رشته

 بیشتر ،از سوى دیگر، نیروهاى مردمى هنوز متشکل نشده بودند و براى آنها. گسیخته این سیستم بودیم
در شرایطى که کشور از همه نظر درگیر مسایل مختلف بود، منافقین و . مسایل امنیت داخلى مطرح بود

در چنین . کردند مىهاى ضدانقالب نیز براى خود بساطى پهن کرده بودند و مزاحمت ایجاد  گروهک
 در چنین شرایطى به تمام ،کرد دشمن فرض مى. همدان شدیم» نوژه « شرایطى ما دچار کودتاى پایگاه 

 رسید و یکى از اهداف آنها تصرف مسجد سلیمان و جدا کردن خوزستان از میهن دخواه اهداف خود
 توان رزمى خود ،در کمترین زمانرغم پیشروى اولیه دشمن، ارتش جمهورى اسالمى ایران  به. اسالمى بود

همراه   نیروى هوایى ما به. هاى اولیه را انجام داد  اقدام،دست آورد و براى سرکوب تجاوز دشمنه را ب
در کنار اینها نیروى . طور هماهنگ وارد عمل شدند و پیشرفت دشمن را متوقف کردند   به،نیروى زمینى

ى چشمگیرى دست یافت و نیروى بسیج مردمى نیز شکل ها فارس به موفقیت هاى خلیج دریایى در آب
کردند که در جریان جنگ، ایران از نظر  دشمنان ما فکر مى. ها شتافتند سوى جبهه گرفت و داوطلبان به

هاى درست، تمام  ریزي و برنامه» ره«هاى خردمندانه حضرت امام  اقتصادى از پا خواهد افتاد، اما با رهبري
 توانستیم هشت سال جنگ را اداره کنیم ،با حضور و تالش نیروهاى متخصص. ثى شدهاى دشمنان خن توطئه

ها را بر زمین  و به لحاظ کمبود امکانات، با مشکل زیادى برخورد نکنیم و براین اساس، روزى که سالح
 کتاب ←رجوع کنید  ». نسبت به قبل از جنگ مجهزتر بودیم،گذاشتیم، از نظر امکانات نظامى و دفاعى

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، «
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 1992 سپتامبر 23         1413االول   ربیع25  |     1371 مهر 1چهارشنبه 
 

 داد و  گـزارش کارهـا را  . آمـد ]وزیـر راه و ترابـري     [،  کیـا  سعیدى] محمد[آقاى  صبح  
] حمیـد [آقـاى   .  اعتبـار بیـشتر اسـتمداد کـرد        و تخـصیص  ها    براى سرعت اجراى طرح   

 اسـتاندار خوزسـتان   ،تـابش ] علیرضـا [ براى امور بازسازى و رد پیشنهاد آقاى       ،میرزاده
 گـزارش ارایـه   بـراى  ،فرهـادى ] محمـد [ دکتـر  .براى گرفتن اختیارات بازسـازى آمـد   
 .با او آمده بود ، شدهسمینار تاریخ پزشکى و کارهاى انجام

، بـراى سـفر بـه اسـپانیا    .  آمـد ]معاون وزیـر اطالعـات  [،  پورمحمدى] مصطفی[آقاى  
بـراى امـور   ، بـشارتى ] جلیل[ آقاى . پیگیرى مسأله تبادل اطالعات اجازه گرفت جهت

 .آمد براى امور جارى و مسأله وحدت نرخ ارز، حبیبى] حسن[مناطق محروم و دکتر 
 شـهردار   ،]آقاي غالمحسین کرباسـچی   . [ولت شرکت کردم  د هیأتجلسه  عصر در   

شـب بـه خانـه     .تهران آمد و گزارش خدمات شهردارى را داد کـه خیلـى زیـاد اسـت         
 بـراى  ،انـد    خانمى کـه پـسرش را بـه جـرم قاچـاق مـواد مخـدر دسـتگیر کـرده                    .آمدم

 . استمداد آمده بود
  

 1992 سپتامبر  24             1413االول   ربیع26  |  1371 مهر 2شنبه  پنج
 

 کارهـا را انجـام   نُـه صـبح    سـاعت  تـا .به سوى دفترم حرکت کردم   ساعت هفت و نیم     
 سرودى خواندنـد    . به مناسبت روز ایثارگران آمدند     ،هاى چندشهید داده    خانواده. دادم

مجمـع تـشخیص    1.ي کـردم آمیـز  صحبت تـسلیت برایشان  سپس من . دادندو گزارشى 
 .با دو مصوبه کوچک ؛جلسه داشتنظام مصلحت 

دبیر شـوراي   [،  روحانى] حسن[دکتر   . کار کردم و به خانه آمدم      پنجعصر تا ساعت    
 یــک کارمنـد کنـسولگرى مــا را   ، تلفنــى خبـر داد کـه در آلمـان   ،]عـالی امنیـت ملـی   

 .اند بازداشت کرده
 

                                                
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ← رجوع کنید - 1
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 1992 سپتامبر  25            1413االول   ربیع 27|        1371 مهر 3ه جمع
 

 اشراقى] الدین  شهاب[ همسر مرحوم    ،دختر امام  . کار کمى داشتم   .در خانه بودم   امروز
 . ها کم آمدند و خانه خلوت بود بچه. آمد
   

 1992 سپتامبر  26             1413االول   ربیع28  |     1371 مهر 4شنبه 
 

ن  ریاضـى و کـامپیوتر و سرپرسـتا        ،کننده در المپیادهاى فیزیـک      شرکت انآموز  دانش
ــد ــی . [آمدن ــدعلی نجف ــاي محم ــن   ،]آق ــزارش داد و م ــرورش گ ــوزش و پ ــر آم  وزی
 گـزارش  .وزیر اطالعات آمـد ، ] آقاي علی فالحیان [1.شان کردم و جایزه دادم    تشویق

 . حوادث اخیر آلمان صحبت شدةسفر به چند استان را داد و دربار
رها را داد و     گزارش کا  . آمد ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی    [،  معین] مصطفی[دکتر  

] سـیدمحمدباقر [آقـاى  . گالیه کـرد   از کمى حمایت در مقابل فشار بعضى از مخالفان        
 گــزارش نتــایج ســفر . آمــد]ریــیس مجلــس اعــالي انقــالب اســالمی عــراق[، حکــیم

سردمداران کنفرانس وین و کنفرانس اخیر معارضـان عـراق در اربیـل عـراق را داد و            
                                                

در شرایط کنونى که تبلیغات زیادى مبنى بر « : آموزان برگزیده گفت آقاي هاشمی خطاب به دانش - 1
اى از توان علمى ما  شود، حضور افراد مستعد که در دنیا بتوانند جلوه ل علمى مىیه ایران به مساعدم توج

هاى علمى  آموزان بااستعداد در عرصه  موفقیت دانش.کردن این تبلیغات بسیار مؤثر است  در خنثى،باشند
 یک ، در این میدانکسب دانش و ربودن گوى سبقت از دیگران. جهانى مایه دلگرمى و افتخار مردم است

اى که به  باید در هر مسابقه .رود شمار مى حرکت دینى است و یک ارزش مطلوب در دنیاى امروز به
گونه مسایل که  طور جدى در جریان این  جامعه هنوز به. شرکت کرد،شود فضیلت، ترقى و تکامل منجر مى

 در حین ،سازندگى ى جوان و در حال چنانچه نیروها.از ارزش زیادى برخوردار است، قرار نگرفته است
 بنیه علمى کشور تا ،ساله دوازدهتحصیل توجه خود را به یک رشته علمى معطوف کنند، در پایان یک دوره 

رکن پ هاى سطحى و چشم  از پرداختن به برنامه،هاى عمیق این برنامه توجه به .حد زیادى تقویت خواهدشد
 این نکته که ياکنون تبلیغات زیادى براى القا .و سودمندتر استمراتب بهتر   به،دهد که زود نتیجه مى

 صورت ، علمى و فنى نداردیل توجهى به مسا، اخالقىیل با پرداختن به مسااً صرف،جمهورى اسالمى ایران
رجوع کنید » . در خنثى کردن این تبلیغات بسیار مؤثر است،هاى علمى دنیا گیرد، لذا حضور ما در صحنه مى
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371رفسنجانی، سخنرانی هاي سال هاشمی « کتاب ←
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 از ضـعف حرکـت فرمانـدهى مـسایل عـراق و            . ادامه کار مشورت کرد    ةراجع به شیو  
 . پشتیبانى و سرگردانى کار شکایت داشتکمىِ

 ابوموســى،جزیـره   مـسایل  ة دربـار .عـصر شـوراى عـالى امنیـت ملـى جلــسه داشـت      
، روحـانى ] حـسن [بـا دکتـر    . روابط با ترکیه و مسایل عراق مذاکره شـد     ،ها  دریایىزیر

هاى ویژه بـا پاکـستان صـحبت      همکارى کنترلة دربار،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی  [
 .مکرد

  
 1992 سپتامبر 27             1413االول   ربیع29  |   1371 مهر 5یکشنبه 

 
 و بلغارسـتان  ]غربـی  [ جدیـد آلمـان  نرایسـف ، ]آقایان راین هلدشلگ و ایوان تپکوف     [

از  ،نهـاى آلمـا    از بعضى سیاسـت . با هر دو گرم گرفتم    ؛براى تقدیم استوارنامه آمدند   
 شـیمى  ]شـرکت [، بوشـهر اتمـی   نیروگـاه  ، تکمیل کیفیت برخورد با ضدانقالب    جمله

 .انتقاد کردم ها کشاورز و زیردریایى
 جدیـدمان در بـنگالدش و      نرایسـف ،  ]راد و محمـود بیـات       آقایان محمـدعلی نـاجی    [
 قبـول  ؛شـان شـدند   خواستار توجه بیشتر بـه کـشور مـورد مأموریـت     و   النکا آمدند یسر

 قـرار شـد در      .کـاردار جدیـدمان در انگلـستان آمـد        ،  ]آقاي غالمرضا انصاري  [. کردم
 .جهت توسعه همکارى عمل کنند

 . و معاونـانش آمدنـد     ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  زنجانى] مسعود روغنی [آقاى  
 براسـاس نـرخ واحـد ارز       ،ساله دوم   و برنامه پنج   1372هاى تدوین بودجه سال       سیاست

 . نظراتى دادم؛را توضیح دادند
جمهـور   یسیـ  ر،الـدین ربـانى    برهان آقاي براى استقبال، بعد از ظهرونیم یکساعت  

 ، با هواپیمـاى اختـصاصى  ، با هیأت بزرگى.رفتم] مهرآباد[فرودگاه به موقت افغانستان  
 آنهـا بـه اقامتگـاه سـعدآباد     1. انجام شـد سان و مصاحبه کوتاه مراسم .سر موقع رسیدند 

 . دفترم برگشتمرفتند و من به 
  مـذاکره غیررسـمى و رسـمى      .براى مذاکره آمدنـد    افغان   هیأتساعت چهار و نیم،     

                                                
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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حمـالت  . وضع کابـل بـد اسـت    . از اوضاع افغانستان سئواالت زیادى کردم ؛انجام شد 
 . اسـت  بار آورده ه   خیلى خرابى ب   ،]رهبر حزب اسالمی افغانستان   [،  حکمتیار] گلبدین[

ه بـا لو   بناسـت . شان زیاد اسـت    مندي نیاز  و  شده مختلآب و برق     حکومـت   ،1جرگـه  یـ 
مـان از زمـان    هـاى فـراوان   از کمـک  .شـان را توضـیح دادنـد     طـرح .موقتى تنظیم کنند  

هاى غذایى و دارویى و سوخت و فنـى   و خواستار کمک مبارزه و امروز تشکر کردند 
 . شان شدند و چاپ اسکناس

 کیهـان، بودجـه  روزنامـه  ى انتظـامى،     مانور نیروهـا   ةدربار. همان رهبرى بودم  یشب م 
 ،ابوموسـى له جزیـره  أمـس ،  در کـشور دوم، تولیـد و توزیـع    ساله    پنج، برنامه   1372سال  

آقـا تهرانـى، کمـک بـه افغانـستان و مـسایل         علـى ۀالدین فارسى، نام   جالل ،سفر ایشان 
 . جارى دیگر صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم

 
 1992 سپتامبر28               1413 االول  ربیع30 |   1371 مهر 6دوشنبه 

 
 . بـه دانـشگاه تهـران رفتـیم      ی تحصیل آغاز سال براى شرکت در مراسم     نُه صبح   ساعت  

علـوم  رؤساى دانشگاه تهران و ، ]حق  دکتر محمد رحیمیان و دکتر محمدحسن باستان      [
ــد  ــوح تقــدیر اســاتید.پزشــکى تهــران گــزارش دادن ــاز را دادم و  و ل  دانــشجویان ممت

 2.نى کردمسخنرا
                                                

رین  بزرگت،لویه جرگه. شود  به گردهمایی سران قبایل افغانستان گفته می، یا جرگه بزرگ»لویه جرگه« - 1
. شود مجمع بزرگان و شخصیت هاي قومی و اجتماعی کشور افغانستان است و در مواقع بحرانی تشکیل می

 .توانند هم انتخابی و هم انتصابی باشند اعضاي آن می
 شده عالى آموزش به اى ویژه توجه ،ساله پنج اول برنامه در« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

گذارى، تالش و توجه به بخش آموزش عالى است و دولت و   منوط به سرمایه،هرنوع پیشرفت .است
عالى و سطح تحصیالت را   وضعیت آموزش،ریزى دقیق تالش دارند  با برنامه، امر آموزشاندرکارانِ دست

هدف این است که در بخش آموزش عالى  .هاى مدرن و پیشرفته دنیا برسانند به سطح تحصیلى دانشگاه
اکنون ساالنه  طورى که هم  تمام افرادى که شایستگى دارند وارد دانشگاه شوند، به،ریزى شود هطورى برنام

دولت  .شوند ها مى  هزار نفر جذب دانشگاه220ها،  التحصیل دبیرستان آموز فارغ  هزار دانش250از حدود 
و وقت زیادى را است ه کار گرفت ها و مراکز علمى به تمام توانایى و قدرت کشور را براى توسعه دانشگاه

 ترین افراد کشور هستند دانشجویان ایرانى از هوشیارترین و سیاسى .کند  فرهنگى کشور مىیلصرف مسا
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 . آمـد  ]معـاون وزیـر کـار و امـور اجتمـاعی          [،  سـالمتى ] محمد[آقاى  . به دفترم رفتم  
عـصر آقـاى    .اى اسـتمداد کـرد   هـاى فنـى و حرفـه        براى تقویت شوراى عالى آموزش    

 گـزارش سـفر بـه آمریکـا و     . آمـد ]وزیر امور اقتصادي و دارایـی   [،  نوربخش] محسن[
 یحـسین ] سیدحـسین [ آقـاى    .یکـایى را داد   پیشنهاد فروش نفت و خرید کاالهـاى آمر       

 . سفر به سمنان آمددر خصوص ،]نماینده شاهرود[، شاهرودى
 منجملــه 1372ســال هــاى تــدوین بودجــه   سیاســت.شــوراى اقتــصاد جلــسه داشــت

ان همانـ یشب ضیافت شام به افتخار م  . شدن ارز را تصویب کردیم     یک نرخ تتصویب  
 مـسایل تاجیکــستان و  هـاى مـا و    نــوع کمـک  اوضـاع افغانـستان و  ةدربـار  . دادمافغـان 

 خواسـت  .هـا مـذاکره کـردیم    زبانان سه کشور و کمـک بـه تاجیـک         همکارى فارسى 
. گرفتن حکومت را دارند     شانس ؛هاى مؤثرى بکنیم    ها کمک   زبان براى تقویت فارسى  

 .  و دادن غذا و سوخت تسریع شوداسکناسقرار شد در چاپ 
   
  1992 سپتامبر 29            1413الثانى   ربیع1  |     1371 مهر 7شنبه  سه

 
بـراى شـرکت در   . صـبح کارهـا را انجـام دادم   ساعت نُه  تا . به دفتر رفتیم  ساعت هفت 

هم بـه   با، پس از مالقات  .رفتم اى   خامنه اهللا  یتبه دفتر آ  ،   با رهبرى  نمالقات هیأت افغا  
 و یاننستان و همکارى بـا شـیع   افغاة مذاکرات مفیدى دربار، در بین راه  .فرودگاه رفتیم 

ها داشتیم زبکستان و تاجیکستان و نوع کمک به اُایشانشتون و فارس و سفر مسایل پ. 
.  کردنـد  آنها با بدرقه رسمى بـه سـوى مـشهد عزیمـت    ر فرودگاه، د1مصاحبهبعد از   

  بـا ماشـین مـن آمـد و           ،]وزیـر امورخارجـه   [،  والیتـى ] علی اکبـر  [ دکتر   ،در مراجعت 
                                                                                                              

هاى سیاسى و اجتماعى  در همه صحنهباید  ، پیشتاز بودند،طور که در پیروزى انقالب و دفاع و همان
 باید با ،ها هاى اسالمى در دانشگاه قى و ارزشعد معنوى و اخالتقویت ب .زنندب پیشاپیش مردم حرف ،کشور

بخشى از دانشجویان از نظر وسایل آموزش در شرایط خوبى قرار  .کمک اساتید و دانشجویان انجام شود
، این مشکل نیز  استاین امر اختصاص یافته ندارند و با طرحى که در دست اجراست و هزینه زیادى نیز به

دفتر نشر معارف » ،1371هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .مرتفع خواهد شد
     1393انقالب، 

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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 کارنامه و خاطرات             
 350  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هـا از ادعاهـاى    گونه فهمیده است که آمریکـایى   این؛ر به نیویورك را داد گزارش سف 
از . کننـد  حمایـت جـدى نمـى   ، ]در خـصوص جزیـره ابوموسـی     [متحده عربی   امارات  

 .خارجه انگلیس راضى استامور مالقات با وزیر 
ــر ، ]اُف آقــاي عبیــداهللا عبــدالرزاق[ آقــاي  نامــه .زبکــستان آمــدخارجــه اُامــور وزی

 قـرار شـد کـه او تـا آخـر مـاه       . را آورد ]جمهـور اُزبکـستان     رییس[،  فواُ  ریمک]اسالم[
 . جارى به تهران بیاید

 گـزارش داد و  .تـأمین اجتمـاعى آمـد   سازمان یس یر،  ]آقاي مهدي کرباسیان  [عصر  
مـشاور  [ بینا، توکلى] ابوالفضل[ آقاى .گذارى استمداد کرد    براى امور بانکى و سرمایه    

 از وزارت بازرگـانى  . گـزارش اصـناف را داد  . آمـد  ]اصـناف جمهـور در امـور        رییس
 .، مطالبی گفتانتقاد کرد و براى کمک به شیعیان پاکستان

 ،ف اسـکندر   آقـاي   نامـه  .وزیر معارف تاجیکستان آمـد    ،  ]آاقاي ذاکرجان وزیراُف  [
بـه شـرط    ،  دهـیم   گفـتم مـى   .جمهورى را آورد و درخواست اسلحه کرد       کفیل ریاست 

دبیـر شـوراي   [، روحانى] حسن[ دکتر .ال مطمئن باشد که کشف نشود     آنکه وسیله انتق  
 سـفرم بـه   ة دربـار . براى دادن اسلحه به تاجیکستان نظر خواست. آمد ]عالی امنیت ملی  

 .صحبت شدهم سمنان 
] حـسین [آقـاي  .  کارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم         ونـیم شـب     ساعت هـشت  تا  
 امـارات پاسخ بـه    اى براى     بیانیهصدور   ة دربار ،]معاون وزیر امورخارجه  [،  سالماال  شیخ

 . تلفنى مشورت کردمتحده عربی،
  

 1992 سپتامبر 30            1413 الثانى   ربیع2  |    1371 مهر 8چهارشنبه 
 

] ایـرج [دکتـر   . اعضاى فرهنگستان علوم پزشکى و دانشجویان ممتـاز پزشـکى آمدنـد           
آقـاى دکتـر    1.آمیـز نمـودم   تـشویق فاضل توضیحات داد و مـن هـم برایـشان صـحبت            

                                                
 دنیا نانجوا بااستعدادترین وجز ،ایران جوانان و دانشجویان« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

گذارى را در بخش مراکز   بیشترین سرمایه، دولت براى استفاده مطلوب از این نیروى مستعدو هستند
 آنچه که مردم و مسئوالن نظام از بخش پزشکى کشور توقع. دانشگاهى و تخصصى کشور کرده است
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 مـسایل و   گزارش آمد و]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     [،  زاده  ملک] رضا[
 .نیازهاى وزارت را داد

 تصمیمات پـس از     ، بازسازى ،کیشمنطقه آزاد    گزارش   .آمد میرزاده] حمید[آقاى  
دبیرکـل  [، وىرضـ ] سید منصور[آقاى  .هاى مردم را داد   سفر به زنجان و همدان و نامه      

 محورهاى اصـالحات ادارى و برنامـه ارزیـابى        . آمد ]سازمان امور اداري و استخدامی    
 . توضیح دادترها را موفقها و تشویق  امکانات و توفیقات دستگاه

 ،م که با توجه به عدم آمـادگى برنامـه  ه آینده سفرى به سمنان داشته باشقرار بود هفت  
ــداخت ــأخیر ان ــه ت ــعــصر در جلــسه  .مب ــین  مــسأله قیمــت مــرغ و ،دولــت أتهی همچن

ــازى     ــدمت و بازس ــال خ ــى س ــان س ــستگى معلم ــگ [بازنش ــاطق جن ــث و ، ]زده من بح
 .قرار گرفتبررسى نیز مورد ابوموسى جزیره  مسأله .گیرى شد تصمیم

  و کمـک بـه   عفـت بـراى بررسـى   .  کار کردم و به خانـه آمـدم  هشت شب تا ساعت   
 . استش اخراج شدها اند از مسکن ها نوشته خانواده جانبازى رفته بود که روزنامه

    
 

                                                                                                              
خوبى اجرا شود ها به امه و اگر این برن استهاى این فرهنگستان مورد توجه قرار گرفته  در برنامه،دارند، 

 مورد پزشک تربیت در ،کشور پزشکى آموزش بخش .اهداف خود در این بخش خواهد رسید جامعه به
 ،جدید پزشکان شدن التحصیل فارغ با ،آینده سال چند طى یمامیدوار .است کشور موفق هاى بخش از ،نیاز

 وضعیت خدمات ،سایر شهرهاى بزرگدر تهران و  .شوندب مند بهره پزشک حضور از کشور نقاط کلیه
 این خدمات در حد مطلوب نیست و لذا اگر دانشجویان رشته ، اما در شهرها و روستاها،پزشکى خوب است

 . تمایل بیشترى براى خدمت در این مناطق خواهند داشت، برخاسته از مناطق بومى و محروم باشند،پزشکى
 مایه نشاط و لذت معنوى زندگى است و ،وستاهاى کشوردرمان افراد محروم و نیازمندان در شهرها و ر

 از این لذت و ،کشورشان باید با بازگشت بهکرده در خارج،  تحصیلداراى آثار مثبت فراوانى است که افراد 
 ، در مراکز بیمارستانى، مادر دوران جنگ .مند شوند وطنان خود بهره زندگى در میان اقوام و فامیل و هم

 روحیه معنوى و انسان دوستانه بخش ةکردیم و این امر نشان دهند مبود پزشک نمىگاه احساس ک هیچ
 در ، ضمن حفظ این روحیه،ریزى  فرهنگستان علوم پزشکى با برنامه، امیدواریموپزشکى کشور است 

دانش و تکنیک و خوب    توجه به،شود آنچه که موجب پیشرفت یک کشور مى .تقویت آن کوشا باشد
 اگر مردم در زمینه علم و ،هر میزان داراى منابع قوى باشد  به، لذا کشور ایران، آن استکارکردن مردم

رجوع » . کشور به وضعیت مطلوب نخواهد رسید، کوشا نباشند،هاى پیشرفته بشرى تکنیک و کسب دانش
   1393دفتر نشر معارف انقالب، » 1371هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←کنید 
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 1992 اکتبر 1                1413الثانى   ربیع3  |     1371 مهر 9شنبه  پنج
 

 عفـت و یاسـر   .رفتـیم ] صنعتی و بازرگـانی [المللى     به نمایشگاه بین   ساعت هشت صبح  
هـا   دیران آنم و بـا مـ  از چندین سالن و غرفه بازدید کـرد     ده صبح تا ساعت   .هم آمدند 
ــاح شــرکت کــردیم .منمــودمــذاکره  ــان 1. ســپس در مراســم افتت ] سیدمــصطفی[ آقای
وزیــر [، وهــاجى] عبدالحــسین[ و ]طبــا، معــاون صــادرات وزارت بازرگــانی[هاشــمى

 .نمودمروشن را هم  مشعل .ی کردمو من صحبت کوتاهدادند  گزارش ،]بازرگانی
 رضـایت خـود از   ،اى صاحبه مـ در بازدیـد کـردیم و     هـم سپس از چند سـالن دیگـر        

نمــاز را بــه جماعــت در مــسجد . نمایــشگاه و رونــد تولیــد و صــنعت کــشور را گفــتم
خوانـدیم  اسـت،  نمایشگاه ساخته شده  محوطه   که در    )ع(ابراهیمحضرت   يجدیدالبنا

 بازدیـد  ،ایـم  کوموتیـو کـه اخیـراً سـاخته      صنایع سنگین و یـک لُ     هاي    غرفهو باز هم از     
 .کردیم

وزیـر  [، والیتى] علی اکبر[دکتر  .م را از دفتر بیاورندیشتم و گفتم کارها  به خانه برگ  
بـا  قطـر   تلفنى اجازه گرفـت کـه در مـورد حادثـه درگیـرى کـه دیـروز             ،]امورخارجه

 بـا نـوعى   ؛ خـصوصى از سـوى مـا بـه امیـر قطـر بدهنـد               پیـام ،   داشـته   سعودي عربستان
  هم]  وزارت امور خارجهمعاون اروپا و آمریکاي[، واعظى] محمود[ آقاى .حمایت

                                                
 براى مکان بهترین  نمایشگاه«: قاي هاشمی در سخنرانی افتتاحیه نمایشگاه بین المللی تهران گفت آ- 1

وردهاى ا نیاز به دست،ها و صنایع خود  آنهایى که براى تکمیل طرحاست و تولیدکنندگان کاالهاى عرضه
ها،  د افکار و اندیشهقویت روحیه همکارى، برخور ت.کنند  پیدا نمى  جایى بهتر از نمایشگاه،جدید دارند

حضور هزاران شخصیت علمى و  .ها از جمله این آثار جنبى است نن و آداب ملتتبادل فرهنگ و س
ها و  کردن فرهنگ  فرصت ممتازى براى نزدیک، کشور جهان در این نمایشگاهپنجاهفرهنگى و بازرگانى از 

 امید، نشاط، ۀ مای،ها گونه نمایشگاه کیل اینتش .ایجاد صلح و همکارى و تعاون است که باید بر آن اجر نهاد
 شکل مطلوبى به خود ،عرضه و تقاضادر اقتصاد کشور، از اینکه  .استتحرك و ایجاد ابتکار بین مردم 

 و دنیا شرایط به توجه با یمامیدوار . باعث خوشحالى است،است گیرد و تولید و کسب رونق پیدا کرده مى
 کشورها این دسترسى جدید چهارراه عنوان به ایران که نقشى و قفقاز و میانه آسیاى مردم شدن آزاد و منطقه

امید است از یکى از  .کند ایفا زمینه این در را خود اساسى نقش بتواند نمایشگاه این دارد، دنیا دیگر نقاط به
 امروز  زیرا،بردارى کافى بشود  بهره،اهداف نمایشگاه که همان روحیه همکارى، صلح و همزیستى است

هاشمی « کتاب ←رجوع کنید » . بیش از هر زمان دیگرى مورد نیاز بشریت است،صلح و دوستى
 1393دفتر نشر معارف انقالب، » 1371رفسنجانی، سخنرانی هاي سال 
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 ١٣٣عكس شماره  

 ١٣٤عكس شماره 

افتتاح نمایشگاه بین المللی صنعتی و بازرگانی تهران
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 ١٣٥عكس شماره  

 ١٣٦عكس شماره 

بازدید از غرفه های نمایشگاه بین المللی تهران
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 ابوموسـى   جزیـره بـراى مـسأله  ، ]ملـی [امنیـت  ] عالی[ با اعضاى شوراى   ،اجازه گرفت 
 . شودانجام کار توضیحى 

 
 1992 اکتبر 2                  1413الثانى   ربیع4 |     1371 مهر 10جمعه 

 
از . هـا گذشـت    به استراحت و مطالعه گـزارش     وقتم  . کار زیادى نداشتم  . بودمدر خانه   

 موضـعى اتخـاذ   ،وزارت امور خارجه اجازه خواستند که در درگیرى عربستان و قطـر          
 .مان به قطر برسد  گفتم صبر کنند تا جواب پیام؛کنیم
    

  1992 اکتبر  3                      1413الثانى   ربیع5  |    1371 مهر 11شنبه 
 

د اش را توضـیح د ا  خدمات و توفیقات   ، استاندار هرمزگان  ،سیدزاده] سید جلیل [آقاى  
قـشم و  ] منـاطق آزاد تجـاري  [و از توفیقات اظهار رضایت کـرد و بـراى تنظـیم امـور              

 .دنمو استمداد کیش و امور عمرانى استان
ــی [ ــدعلی نجف ــاي محم ــد  ،]آق ــرورش آم ــوزش و پ ــر آم ــدا . وزی ــورد م رس  در م
انتفاعى، سن قانونى اطفال براى شروع تحصیل، کنترل تحـصیالت عالیـه براسـاس              غیر

 . قرار شد پیگیرى شود؛نیازها و کنترل درآمدهاى مدیران مطالبى داشت
 ة گـزارش پیـشرفت امـور را داد و دربـار           . وزیر نفـت آمـد     ،]آقاي غالمرضاآقازاده [

 و مقـدار نیـاز   ي نفتیها آورده ر و قیمت ف1372سهمیه ما در اوپک و سطح تولید سال        
ه را داد و از مـر  گـزارش سـفر ع    .آمد،  ]گلپایگانی[دکتر هاشمى  .فرآورده مذاکره شد  
هـاى زیـاد دولـت بـراى      و اشکاالت مأموران ستاد و هزینه     سعودي  گرانى در عربستان    

ار گفتزو.  
 ضـرورت   ة دربـار  . آمـد  ]جمهور  مشاور سیاسی رییس  [،  موسوى] میرحسین[مهندس  

 شـوروى و چـین و مـسایل خلـیج فـارس و جزایـر       ، پاکـستان  ،همکارى بیشتر با ترکیه   
 . براى برادرش شغل خواست وى آمدوعصر آقاى رحیم صف .مذاکره شد

 وضـع حقـوقى   ،گانه  مسایل جزایر سه ة دربار . جلسه داشت   ملی   شوراى عالى امنیت  
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ــى ــوادث و  ،و سیاس ــاالت ح ــین  احتم ــى همچن ــالى غرب ــع احتم ــا  مواض ــذاکره و ه م
 در خـصوص    ، وزیرکـشور  ،]آقـاي عبـداهللا نـوري     [، به   بعد از جلسه  . گیرى شد   تصمیم

 . جدیت بیشتر براى ایجاد امنیت و مبارزه با اشرار تذکر دادم
 

 1992 اکتبر  4                   1413الثانى   ربیع6  |    1371 مهر 12یکشنبه 
 

فرهنـگ و   وزیـر  ،]اي علـی الریجـانی  آقـ [ساعت ده، .  صبح به دفترم رسیدم  ساعت نُه 
هـا و    عـزل و نـصب  ،دهـى   گزارش اقدامات در خـصوص سـازمان      .آمداسالمی  ارشاد  

  خـاتمى  ] سـید محمـد  [ مدعى است وضع وزارتخانه در زمـان آقـاى     .اصالحات را داد  
 بـراى  .کننـد  ؛ معمـوالً مـدیران جدیـد، چنـین قـضاوتی در مـورد گذشـته مـی          بـوده  بد

ها و سـاخت وسـیع سـینما     کلوپویسازى و وید ن فیلمنمودتر  فعالو و  یکردن وید آزاد
هـاى خـوب و    سازان خـوب و کتـاب      کمک به فیلم  قرار شد در مورد     . اجازه خواست 

 ؛ اقــدام کنــد اســالمیارشــادفرهنـگ و  میــراث فرهنگــى بــه وزارت ســازمان انـضمام  
 .ه کردیهاى خوبى ارا سیاست

 ]نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی     [= جاان فرمانده جدید    ،اللهى   سیف ]رضا [تیمسار
هـایش را گفـت و بـراى      برنامـه .نـد ا  مدعى اسـت نیروهـا از نـصب او خوشـحال         1.آمد

 .ش کردما  تشویق؛تقویت تجهیزات و امکانات بیشتر استمداد کرد
گـزارش  . ش آمدنـد ا ن آب و خاكووزیر کشاورزى و معا،  ]آقاي عیسی کالنتري  [

آالت مهندسـى بیـشتر    هاى آینده را دادند و براى ماشین امهاقدامات آبى ـ خاکى و برن  
 .استمداد کردند یارى تحت فشاریشتر کشاورزى و تقویت امکانات آبو وام ب

 ،و نماینـدگان روسـیه     والیتـى   دکتـر  . خـزر آمدنـد    ةهمکارى دربار شوراي  اعضاى  
اقـدامات  قزاقستان و ترکمنستان صحبت کردند و از پیشنهاد براى تشکیل این گروه و            

  اهمیت ةدربارهم من . دندنموایران براى پا گرفتن آن قدردانى و اظهار امیدوارى 
                                                

ده نیروي ناعنوان فرم به ، از سوي رهبر معظم انقالب1371 مهر 2اللهی در مورخه   سرتیپ رضا سیف- 1
 فرمانده حفاظت و اطالعات سپاه ،او پیش از این.  منصوب شد،رتیپ محمد سهرابی به جاي س،انتظامی

 .پاسداران بود
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 ١٣٧عكس شماره  

 ١٣٨عكس شماره 

مالقات با اعضای شورای همکاری دریای خزر
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 کارنامه و خاطرات             
 358  1371   رفسنجانی                     هاشمی

آذربایجـان مانــد کــه  جمهــوري زیــست  محـیط وزیــر . ایـن همکــارى صـحبت کــردم  
آدم جـالبى  .  اظهار ارادات شدیدى نسبت به ایـران و مـا کـرد   ؛خصوصى صحبت کند  

 . ناهار اینجا بودند،ظهر عفت و فاطى و خانم واعظى. به نظرم آمد
 طرح بازسازى مناطق جنگى براى شـیوه      .دولت شرکت کردم   هیأتجلسه  عصر در   

 اهللا یـت همـان آ یشـب م   .تـصویب شـد    جدید بازسازى و اقدام براى کنترل قیمت مـرغ        
فر  ابوموسـى، سـ    ه جزیـره  لأ مـس  ،]اي  خامنـه  [ ازدواج آقامصطفى  ةدربار. اى بودم   خامنه

 مـذاکره   و مسایل اقتـصادى  نظامایشان و مدیریت حوزه قم، مجمع تشخیص مصلحت     
 .کردیم

 
 1992 اکتبر  5             1413الثانى   ربیع7 |      1371  مهر 13دوشنبه   
 

، شـیبانى ] عبـاس [دکتر   . تمام وقت با مالقات نمایندگان مجلس گذشت       ،پیش از ظهر  
 ،خسرو که با شـهردارى اخـتالف دارنـد   ناصرخیابان ح  براى طر و  آمد ]نماینده تهران [

 بـراى امـور    و  نماینـده نوشـهر آمـد      ،افرازیـده ] اهللا  سـید فـرج   [آقـاي   . کمک خواسـت  
نماینـدگان  ،  ]اقـدم   محمد غریبانی و نورالدین نوعی      آقایان علی [ .عمرانى استمداد کرد  

نماینـده نهاونـد   ، ]نآقاي احمد زمانیا[ . براى پیگیرى استان شدن اردبیل آمدند  ،اردبیل
 . سنگین کرد و کمک خواستبدهی ادعاى ؛آمد

 از وزارت بازرگــانى و وزارت علــوم انتقــاد .عــسکراوالدى آمــد] اهللا حبیــب[آقــاى 
] محمـدکاظم [آقاى . انتقاد کردم هاى خام مجلس از طرح. داشت و خواستار تغییر شد   

 هنرهـاى زیبـا   کدهترا در دانـش دکدوره اندازى   براى راه  و  آمد ]نماینده تهران [،  سیفیان
ــان ســیدجواد انگجــی، محمــدعلی ســبحان [. و معمــارى کمــک گرفــت اللهــی،  آقای

هــا فخرتـاج امیرشـقاقی و فاطمــه    اسـماعیل جبـارزاده و محمــدعلی سـارخانی و خـانم    
 اســتمداد شــرقی  آذربایجــان بــراى اســتان ونماینــدگان تبریــز آمدنــد، ]همـایون مقــدم 

عـدم اجـراى مـصوبات     مـورد   در  . ندآمدمجلس  ورزى  اعضاى کمیسیون کشا  . کردند
 .انتقاد داشتند کشاورزىبخش مربوط به تقویت 

ــورا  ــصر ش ــت يع ــسه داش ــصاد جل ــار. اقت ــاز   ة درب ــارى گ ــاى اعتب ــیمان و نیازه  س
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ــهاهللا یــتشــب در ضــیافت آ. گیــرى شــد تــصمیم ــراى ازدواج آقا  خامن  مــصطفىاى ب
 دیـر شـام دادنـد و هـیچ برنامـه      1.بـستگان دو فامیـل بودنـد     .  شـرکت کـردم    ]اي  خامنه[

 . اى براى حضار نداشتند کننده مشغول
معـاون اروپـا و آمریکـاي وزارت     [،  واعظـى ] محمـود [آقاى  . وقت به خانه آمدم   دیر

] اعـدام [ حکـم امـام در مـورد        ، اجازه خواست که بـه انگلـستان بگویـد         ] امور خارجه 
 .اى آن نیست ولى دولت دنبال اجر،سلمان رشدى قابل پس گرفتن نیست

   
 1992 اکتبر  6                  1413الثانى   ربیع8  |     1371 مهر 14شنبه  سه

 
هـا در مـورد سـاخت         هـا و روس      نتایج مـذاکرات بـا چینـى       .آمد امراللهى] رضا[آقاى  

آقـاي علـی   [ . را گفـت بیـشتر  بـراى همکـارى   و آمـادگى آنهـا  اى  هـاى هـسته     نیروگاه
 مـسایل بازسـازى   ةات آمد گزارش امور امنیتـى را داد و دربـار      وزیر اطالع ،  ] فالحیان

 . آبادان مذاکره شد
 در مـورد شـلوغى   . آمـد   کل کشور   دادستان ،موسوى تبریزى ] سید ابوالفضل [آقاى  

 .ها گفـت و پیـشنهاد عفـو زنـدانیان معطـل جریمـه پـولى را داشـت            و تراکم در زندان   
 . شد اصالح قانون مجازات مواد مخدر صحبت ةدربار

ــاى  ــسن[آق ــیس نهــضت      [، قرائتــى] مح ــرورش و ری ــر آمــوزش و پ ــاون وزی مع
 براى نهضت سوادآموزى اسـتمداد کردنـد و خواسـتار    . و معاونان آمدند  ]سوادآموزي

معـاون اول   [،  حبیبـى ] حـسن [دکتـر   . کمک تبلیغى من براى استقبال بیشتر مردم شدند       
به روسـیه کـه دعـوت شـده     سفر براي براى مسایل جارى کشور آمد و  ] جمهور  رییس
 . خواستاجازه ،است

در ایـن   . شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت       .عصر کارها را انجام دادم    
 اجـازه تأسـیس دانـشگاه       .هاى شیراز و هرمزگان تعیـین شـدند          رؤساى دانشگاه  جلسه،

آمـوزش و  کـل    اداره متوسـطه بـه       دوره  براى تهیه کادر طـرح جدیـد       ،تربیت دبیر فنى  
از نامه اعزام طـالب بـراى ادامـه تحـصیل بـه خـارج        ینیورش تهران داده شد و نیز آ پر

                                                
 .اهللا عزیزاهللا خوشوقت ازدواج کرده است  با صبیه آیت،اي خامنه حسینیمصطفی  االسالم سید  حجت- 1
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 کارنامه و خاطرات             
 360  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . همان من بودندی شام ماعضاي شورا،. تصویب شدکشور 
 

 1992 اکتبر  7              1413الثانى   ربیع9  |    1371 مهر 15چهارشنبه 
 

ــد  ــد و بــراى امــور اســ ؛اســتانداران گــیالن و اصــفهان آمدن تان کمــک  گــزارش دادن
 ]وزیر صـنایع [،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقاى   .خواستند و خواستار سفرم به آنجا شدند      

هــاى صــنعتى در دســت اجــرا را داد و بــراى گــرفتن ارز بیــشتر   گــزارش طــرح. آمــد
  .ارى کمک خواستذگ سرمایه

  ونامه داخلـى شـوراى عـالى    ینیآ . اولین جلسه خود را داشت     ،شوراى عالى جوانان  
عـصر در   . عفت و فاطى ناهار را در دفترم بودنـد ، ظهر .ها را تصویب کردیم    کمیسیون

هـاى اجتمـاعى عمـومى و کمـک بـه اقـشار               بیمـه .  کـردم  شـرکت دولت   هیأتجلسه  
 . ارقام عظیمى باید بپردازیم؛پذیر در دستور بود آسیب

 اطــالع داد کـه طرفــداران  . وزیرکـشورآمد نـوري، ] عبــداهللا[ آقـاى  .بـه خانـه آمــدم  
 در درگیـرى بـا حـاکم    ، در هرات]رهبر حزب اسالمی افغانستان   [،  حکمتیار] دینگلب[

کـوپتر فـرار کـرده و     بـا دو هلـى  ، ند و جمعى از افسران حکمتیارا هرات رو به شکست 
 . اند اند و به ایران پناه آورده هنزدیک مرز ایران نشست

  
 1992 اکتبر  8            1413الثانى   ربیع 10  |    1371 مهر 16شنبه  پنج

 
جمهـور را بـراى توسـعه     یسیـ  پیـام ر .جمهور غنـا آمـد    یسیمعاون ر ،  ]آقاي چی کاتا  [

هیـأت امنـاى دانـشگاه شـاهد جلـسه      . همکارى و تقاضاى کمک براى انتخابات آورد      
 .شهریه و امور دیگر در دستور بودمیزان  تعیین عملکرد،گزارش  .داشت

خواسـتار کمـک بیـشتر    .  آمد ]مبارز عراق از علماي   [ی،  تقى مدرس آقاى سید محمد  
رهبـر  [، سـید محمـد شـیرازى     آقـاي   ایران به مجاهدان عراقى و تحمل بیشتر نسبت بـه           

هایش بـراى کـشورهاى     اجازه پخش سخنرانى  همچنین  و  ] سازمان عمل اسالمی عراق   
معـاون  [،  حـداد عـادل   ] غالمعلـی [آقـاى   .  از صداوسـیما داشـت     ]فـارس   خلیج [جنوب
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ــرورشپژوهــشی وزارت ــوزش و پ ــد] آم ــذکراتى داشــت؛ آم ــ از قب، ت ــرورت ی ل ض
دوسـتى و   آینده و توجه بیشتر به مسأله وطـن شناسایى نیروهاى متعهد براى کادرسازى    

 .زبان فارسى
هاى اسـالمى دانـشجویان و فـارغ           انجمن اعضاي عصر   .ظهر از استخر استفاده کردم    

غـروب بـه     1.ان صـحبت کـردم     برایش ؛ندد را دا  شان  ي گزارش اردو  .التحصیالن آمدند 
تهـران  المللـى   براى دیدن نمایـشگاه بـین   ن،رای همراه همسران وز   به  عفت .خانه رسیدم 

 .رفته است
  

 1992 اکتبر  9                1413الثانى   ربیع11  |    1371 مهر 17جمعه  
 

 ، ظهـر  پـیش از  . کار زیادى هم براى انجام آورده بودم کـه ناتمـام مانـد            . در خانه بودم  
 علـت اسـتعفایش را از مرکـز تحقیقـات     .هـا آمـد     ینىیموسوى خـو  ] سید محمد [آقاى  

 . اسـت  بیشتر به خاطر گمان عـدم تمایـل و عـدم کمـک مـن          ؛توضیح داد استراتژیک  
                                                

صدر   تفریط و با سعهدانشجویان مسلمان باید با دورى از افراط و«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 تأکید مورد ها دانشگاه در ها اندیشه سالم برخورد .کنند سوى اسالم جذب تفاوت را به و دلسوزى، افراد بى

 دانشمندان و علماى غیرمتعصب و ،پیرایه و خالص مطرح کنیم ما معتقدیم اگر معارف اسالمى را بى. ماست
 محیط ،شود طور گسترده مطرح مى رف اسالمى بها که معاولین مکانى .پذیرند راحتى آن را مى  به،منطقى

مسلمانان این است که با ارتقاى تحصیالت و معلومات معلمان و هاست و انتظار ما از دانشجویان و  دانشگاه
 محیط تحقیق و اقناع و ،ها محیط دانشگاه .ترین مسلمانان باشند  جزو باسوادترین دانشجویان و محکم،خود

ها برخورد   باید با برخورد منطقى و استداللى با دیگر اندیشه،دانشجویان و اساتید مسلمانتفحص است، لذا 
 زیرا اسالم دینى جهانى و خاتم است و در ،ها نگران نیستیم ما از تبادل افکار و تجزیه و تحلیل اندیشه .نمایند

لمان داراى مکتبى غنى هستید و شما دانشجویان مس .دنها منفعل هست  سایر مکاتب و اندیشه،گونه مباحث این
 .ن را تسخیر خواهید کردا فکر دیگر،سالح علم و دانش مسلح شوید ها به اگر در برخورد با اندیشه

 آنان که طورى به ،کنند جذب خود سوى به را تفاوت بى افراد مهربانى با و صدر سعه با مسلمان دانشجویان
دانشجویانى که در طول جنگ با جهاد  .کنند احساس ودخ به نسبت دلسوز دىافرا را مسلمان دانشجویان

 امروز باید در تحصیل علم و ارتقاى سطح دانش خود تالش ،خود از مرزهاى میهن اسالمى دفاع کردند
هاى سیاسى و اجتماعى شما قابل قبول، منطقى و دور از افراط و تفریط است و  گیري موضع .بیشترى نمایند

هاى اسالمى و فرهنگى در  حرکت  از، روحانىیکالى انقالب فرهنگى و یس شوراى عیعنوان ر همن ب
هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .کنم مراکز علمى و دانشگاهى حمایت مى

    1393دفتر نشر معارف انقالب، » 1371
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 کارنامه و خاطرات             
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منـد    گلـه  است، جواب نفى و اثبات از من نرسیده  ،ضمناً از اینکه دو ماه پس از استعفا       
 . اعتنایى نمود بود و حمل بر بى

گیـرى رهبـرى در انتخابـات        ترى مطرح کرد که اصوالً به خـاطر موضـع           له کلى مسأ
مـدعى اسـت کـه عنـوان      .  دیگر مایل به انجام خـدمتى رسـمى نیـست          ،شان  علیه جناح 

گوینـد    بر آنها تطبیـق شـده و مـى   ، را که رهبرى در انتخابات مطرح کردند     »گرها فتنه«
نصیحت کـردم کـه بـه کلـى کنـار        . صالحیت کارکردن را ندارند    ، پس گرند اگر فتنه 

هـا    حمله، تذکر دادم که بعد از رحلت امام  .شود  نباشند و این مسایل به تدریج حل مى       
کننـده   هاى زیادى از سوى جناح آنها به نظـام شـده و آنهـا شـروع             ها و تهمت    و اهانت 

 .ولى به هر حال قانع نشد؛ بودند
هـاى ایـشان کمـک     غذ کتـاب کامین أتخانه و    براى چاپ   و  همسر شهید مطهرى آمد   

ــت ــاى   .خواس ــصر آق ــد[ع ــد ] عبدالمجی ــادیخواه آم ــم .مع ــا ه ــد    ب ــدهایش در تول بن
 . قرار شد که کار در بنیاد تاریخ را شروع کند. استآزاد شده) ص(پیغمبر

اسـت؛   از آلمـان برگـشته   .آمـد زاده محمد   شب اخوى.مان بودند همانیها م   ظهر بچه 
 . براى فرصت مطالعاتى رفته بود

   
  1992 اکتبر  10                  1413الثانى   ربیع12 |     1371 مهر 18شنبه 

 
هـا شـروع     مالقات،ها  پس از مطالعه گزارش. به دفترم رسیدم  ساعت هشت و نیم صبح    

 خبرگـزارى سـازمان   یس جدیـد    یـ  ر ،]نـژاد   وردي[= ،  نـژاد    مهـدى  ]فریدون [ آقاى .شد
انجــام ضــع ســازمان در گذشــته گــزارش داد و  از و. آمــد]جمهــوري اســالمی، ایرنــا[

توضیح داد و براى آینده کار رهنمـود      را  ها    اصالحات از مواضع غلط و انحرافى قبلى      
 قـرار شـد اسـناد مربـوط بـه      . اسـت رسد کـه خـوب وارد کـار شـده     به نظر مى  .گرفت

ــک  ــاجراى م ــارلین را  م ــود،   ف ــار او ب ــه در اختی ــسن ک ــه مح ــدیرعامل  [ب ــمی، م هاش
 .د واگذار کن]ف انقالبردفترنشرمعا

 بـراى    و  آمـد  ]فقیـه در امـور بوسـنی و هرزگـوین           نماینده ولی [،  جنتى] احمد[آقاى  
 کمک مردمى جمـع     ، حدود هشتاد میلیون تومان    .هرزگوین کمک خواست  و  بوسنى  
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 هـم کمـک    براى سـاختمان شـوراى نگهبـان      .خواهد  ارز به نرخ دولتى مى    .  است شده
 .خواست
 بـراى دو نفـر پـست        . آمـد  ]عضو فقهاي شوراي نگهبـان     [،علىخز] ابوالقاسم[آقاى  
 براى مبارزه بـا رشـوه و فـساد ادارى تـذکر داد و از     . بارها از آنها گفته است    .خواست
 . کردقدردانیهاى دولت  سیاست
براى امـور جـارى و بودجـه آینـده         ] جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  

وزیر امـور اقتـصادي و      [،  نوربخش] محسن[ یانآقاعصر  . آمد ]جمهوري  ریاست [نهاد
وزیـر  [آقـازاده،   ] غالمرضـا [ ، ]رییس بانـک مرکـزي    [،  عادلى] محمدحسین[ ،]دارایی

 ةدربـار .  آمدنـد ]معاون نماینده دایم ایران در سازمان ملل[، صادق خرازى سید و   ]نفت
میلیـون دالر از  برنامه معامالت اقتصادى با آمریکا با فروش نفـت و اسـتفاده از پانـصد         

 .گیرى شد هایمان مذاکره و تصمیم طلب
هـایم را    دنـدان ،1]الهـوتى [سـعید   دکتـر    .بیمارستان اختر رفـتم   به  بعد از نماز مغرب     

خبـر دادنـد کـه سـه بمـب       . بـه خانـه برگـشتم   غروب ساعت هفت و نیم    . اصالح کرد 
 .اند و چند نفر زخمى شدهاست صوتى در بهشت زهرا و حرم امام منفجر شده 

   
 1992 اکتبر  11              1413الثانى   ربیع13 |     1371 مهر 19یکشنبه 

 
 بـراى حـل مــشکالت   . آمـد ]ریـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی   [، جاسـبى ] عبـداهللا [دکتـر  

ــاعى     ــر انتف ــدارس غی ــستان و م ــدى در تاجیک ــیس واح ــالمى و تأس ــشگاه آزاد اس دان
 .استمداد کرد و گزارش عملکرد را داد

 .  آمدنـد   ]وزیـر نفـت   [آقازاده،  ] غالمرضا[ و   ]وزیر نیرو [ زنگنه،] بیژن نامدار [یان  آقا
مـدت  مـدت و دراز  جـارى و میـان   هـا در سـال   ساندن سوخت به نیروگاهدر خصوص ر 

 .شان را رفع کردم  مشکل؛مذاکره شد
. هـاى اقتـصادى داد       برنامه ة نظراتى دربار  . آمد ]استاد اقتصاد [،  عظیمى] حسین[دکتر  

                                                
ن الهوتی، دامادهاي حس اهللا شیخ  دکتر سعید الهوتی و دکتر حمید الهوتی، فرزندان مرحوم آیت- 1

 .اهللا هاشمی هستند آیت
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ــ[ ــر  حــزب] سئوالنم ــان و وزی ــداموراهللا لبن ــس از  .خارجــه آمدن  گــزارش وضــع را پ
 ة دربـار  .انـد   شـان در انتخابـات خیلـى خوشـحال          از پیروزي  ؛انتخابات اخیر لبنان دادند   

مـشاور فنـی    [،  عباسپور] مجید[دکتر   .شان صحبت شد   ریاست مجلس و تشکیل دولت    
ــیس ــور ریـ ــارانش در ]جمهـ ــد و همکـ ــی و  [=    ر. م .  شپدافنـ ــیمیایی، میکروبـ شـ

 . گزارش دادند و کمک خواستند. آمدند]رادیواکتیو
 .همان رهبرى بودمیشب م. دولت نرفتم و کارها را انجام دادم هیأتجلسه عصر به 

 مخصوصاً ،اند  راضی؛ صحبت شد]به استان چهارمحال و بختیاري [  سفر ایشانةدربار
] جلیل[ ،]جمهور  اجرایی رییسمعاون[، میرزاده] حمید[آقایان  هاى از کمک

، فروزش] غالمرضا[و ] دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوري رییس[، بشارتى
 .]وزیر جهاد سازندگی[

   
 1992 اکتبر  12              1413الثانى   ربیع14 |     1371 مهر 20دوشنبه 

 
نماینـده  ،  ]هرامیآقاي محمدباقر ب  [.  نمایندگان مجلس بودند   ،هاى امروز   عمده مالقات 

ــدآباد ــد  ،اس ــدار آمدن ــا فرمان ــراه ب ــد و    . هم ــتمداد کردن ــان اس ــران شهرش ــراى عم  ب
 نماینـده سـابق   ،امـام موسـوى   ] سـیدمحمدکاظم [آقـاي    .ماندگى آنجـا را گفتنـد      عقب

 جـاى  ؛ نماینـده اسـبق پـاوه آمـد    ،رحیمى] رحمان[آقاي .  شغل خواست و شوشتر آمد 
 . دکن نجا کار مىای .ت خواس]جمهوري ریاست [بهتر در نهاد

 ىیزداآب و کـویر تـأمین   بـراى  .آمـد  ینینماینـده نـا  ، ]آقاي سید ابوالفضل رضوي [
تذکرات کلى داشـت و بـراى   .  نماینده کرج آمد،زالى] عباسعلی[دکتر . استمداد کرد 

 قــائم مقــام وزیــر ، ایروانــى]محمــدجواد [آقــاى . کــرداســتمداد عمــران بیــشتر کــرج
. مـان رفتـه بـود     براى گـرفتن طلـب   .رش سفر به تانزانیا را داد     گزا.  آمد سازندگیجهاد

 . بناست سفیرمان در قطر باشد
دکتـر  .  سرشـب بـه خانـه آمـدم    .عصر کارها را انجام دادم و از استخر استفاده کردم         

 . بـه خانـه آمـد   ،]رییس دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهـشتی   [،  طباطبایى] سید محمود [
  با استفاده از ،هاى مخالفان ه را داد و از مزاحمتگزارش پیشرفت کارهاى دانشگا
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 ١٣٩عكس شماره  

 ١٤٠عكس شماره 

مالقات با مسئوالن جنبش حزب اهلل لبنان
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 نامھ آیت اهللا جنتي 

نامه نماینده ولی فقیه در امور بوسنی و هرزگوینبه رییس جمهور
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 . قرار شد عالج کنم؛جنتى شکایت کرد] احمد[اظهارات آقاى 
 
 1992 اکتبر  13              1413الثانى   ربیع15 |    1371 مهر 21شنبه  سه

 
هـا و      گـزارش پیـشرفت کـار تعـویض شناسـنامه          .ل آمدنـد  ثبت احوا سازمان  کارکنان  

 و ضـمن    1 برایـشان صـحبت کـردم      .تأسیس پایگـاه جـامع اطالعـات انـسانى را دادنـد           
 مـوارد زیـادى   ؛هـا را بـا دقـت و درسـت بنویـسند       تـذکر دادم کـه شناسـنامه     ،قدردانى

 .ها رسیده است نویسى در شناسنامه شکایت از غلط
 از اینکـه بـه خـاطر       ؛انـده سـابق نیـروى انتظـامى آمـد          فرم ،ىبهراسـ ] محمـد [تیمسار  

 مـن هـم از خـدمات    . اظهار رضایت کرد است،معاف شدهناجا  از فرماندهى   ،کسالت
 پیام تشکر امیـر قطـر را در   .سفیر قطر آمد، ]آقاي علی عبداهللا الحمود [.او تشکر کردم 

 .آورددي سـعو  عربـستان  این کشور باخصوص موضع ایران در مسأله درگیرى مرزى        
 پرسـیدم کـه نتوانـست توضـیح قابـل      سخفـو الاز اهداف عربستان در تصرف پاسـگاه   

 بندى اجرا   قراردادشان به صورت زمان5خواست کمک کنم که بند  .قبولى بدهد
 
 
 

                                                
 مقررات و قوانین حذف برثبت احوال،  سازمان عملکرد از رضایت اظهار ضمن هاشمى آقاى - 1

 در بخشی از .کرد تأکید ها سازمان و ادارات کلیه در مردم به خدمات هیارا در تسریع و ادارى وپاگیر دست
هاى  ریزي  براى تأمین امنیت و آسایش مردم و برنامه،یگاه مهمىوجود چنین پا« : این سخنرانی آمده است

مهم توجهى امر این   متأسفانه قبل از انقالب به .اطالعات روز بسیار مهم است  درازمدت کشور و دسترسى به
بردارى کامل   امیدواریم با بهره،هاى زیادى که پس از انقالب صرف این کار شده است نشده بود و با هزینه

سن برخورد با ح . بسیارى از نیازهاى کسب آمار جمعیتى و اطالعات انسانى تأمین شود، این پایگاهاز
هاى صمیمى کردن آنان با ادارات   یکى از راه، در انجام کارها و رعایت وقت مردمعمراجعه کنندگان، تسری

 عالى ادارى کشور حذف د ادارى در جلسات شوراىیاست و بر همین اساس بسیارى از قوانین و مقررات زا
 تا هر اداره و سازمان در حیطه وظیفه و ،کار در آینده نیز با قاطعیت دنبال خواهد شد شده است و این

هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .خود انجام وظیفه نمایند  مربوط بهتمسئولی
     1393، دفترنشر معارف انقالب، »1371



368

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 368  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤١عكس شماره  

 ١٤٢عكس شماره 

مراسم فارغ التحصیلی افسران دانشگاه افسری امام علی)ع(
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 ١٤٣عكس شماره  

 ١٤٤عكس شماره 

اعطای سردوشی به فارغ التحصیالن دانشگاه افسری امام علی)ع(



370

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 370  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1.شود
شکالت مـردم و خـودش را        مـ  . امـام جمعـه آبـادان آمـد        ،جمـى ] غالمحسین[آقاى  

عـصر بـراى مراســم    .کمـک گرفـت   گفـت و بـراى جـواب بـه مراجعـات و تقاضــاها     
 .رفتم)] ع(امام علی [  به دانشگاه نظامى، افسرانیالتحصیل فارغ

 
 1992 اکتبر 14              1413الثانى   ربیع16 |   1371 مهر22چهارشنبه 

 
 آقـاى  ،قبـل از جلـسه   .  آمدنـد  ازندگیسـ روحانیون دفتر نمایندگى ولى فقیـه در جهاد       

 از عـدم همکـارى وزیـر    ،]فقیـه در جهادسـازندگی     نماینده ولی [،  حیدرزاده] رجبعلی[
فـروزش هـم از   ] غالمرضـا [قبالً آقاى .  خصوصى شکایت کرد، با آنها سازندگیجهاد

 بـر ضـرورت همکـارى و    ،هـایم  در صـحبت . عدم هماهنگى آنها شـکایت کـرده بـود       
 2.نیون در جهاد تأکید کردمضرورت وجود روحا

                                                
 از يا کهی و بارگردد  ی با قطر به اواسط قرن نوزدهم باز مي عربستان سعودياختالف مرز نهیشیپ - 1

.  قطر استی از سواحل جنوب شرق بخشیتی مالکیعربستان مدع. ردیگ ی قطر را دربرمی جنوبيها نیزم
سال  ، همین نمونهنی بارزتر.شود ی دو کشور مانی و موجب بروز تنش مدی تشدیاز گاه هر  اختالفاین 

 ي سعودی نظامکی آن جهی دو کشور را به دنبال داشت و در نتنیمسلحانه بمرزي  يری که درگاست 1371
 شرکت در ، همان سالآبان مسلحانه موجب شد، قطر در يری درگنیا . کشته شدندي قطری نظامدوو 

یک  يا امضا و دوحه باضی رآذر همان سال، کند، اما در می فارس را تحرجی خلي همکاريجلسات شورا
 نامه موافقت نی به موجب ا. به طور موقت بر اختالفات خود سرپوش گذاشتند، آنينامه و اجرا موافقت

 با ،الخفوسمرزي در نقطه  این دو کشور . از خاك خود را به قطر دادلومتری چند ک،يعربستان سعود
 آن ي دارد که عربستان سعودقرار ییای درگاهی پاکی یکیمنطقه الخفوس در نزد.  دارنديری درگگریکدی

 . شده استع است که در جنوب قطر واقی کوچکجیخلنام  ،دی خورالعد.ه است کردجادی ادیخورالعدرا در 
 به امارات، تواند ی مقی طرنی که از اشود ی قطر مهم شمرده مي جهت برانیمنطقه ابوالخفوس از ا

 منطقه توسط عربستان نیدارند، تصرف ا اعتقاد ها ي قطر. خود مرتبط شودي تجارکی شرنیتر بزرگ
 به کشور امارات یابی ارتباط و دستي شود و برای قطر به عربستان منتهینی زميها  تمام راهشود، یموجب م

 البته دلیل اصلی درگیري مرزي دو کشور، نارضایتی عربستان سعودي از . از خاك عربستان عبور کننددیبا
 .ه استنزدیکی قطر با سوریه و ایران بود

یکى از عوامل مهمى که موجب باطراوت ماندن انقالب « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2
جانبه مردمى با افکار انقالبى و  اسالمى در طول چهارده سال گذشته شده است و امروز شاهد حضور همه

  جهاد سازندگىدر . تالش روحانیون و نیروهاى عقیدتى سیاسى است،اسالمى در صحنه کشور هستیم
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 و گـزارش سـفر همـراه        آمـد  ،]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  
 مـسایل دیگـر کـشورى هـم     ةدربار.  تعهدات را آورد که اجازه بگیرد    و رهبرى را داد  
 پیـشنهاد وزارت کـشور در مـورد         .شوراى عـالى ادارى جلـسه داشـت        .مطالبى داشت 

 .اضى بدون سند مطرح بود که ناتمام ماندتسهیالت در تفکیک ار
 .اسـتان شـدن اردبیـل تـصویب نـشد      . دمدولـت شـرکت کـر      هیـأت جلـسه   عصر در   

تـصویب  هاى تولید شکر از چغندر قنـد و کـشاورزان از طریـق وام         کمک به کارخانه  
 .شد
 

 1992 اکتبر  15             1413الثانى   ربیع17|    1371 مهر 23شنبه  پنج
 

 . قـرآن و سـرود اجـرا کردنـد    . نابینا به مناسبت روز جهانى نابینایان آمدند     جمعىصبح  
ریـیس سـازمان   [ي، محمـد ] علیرضـا [دکتـر  . ه دادیـ  اشـعار خـوبى ارا  ،اى نابینـا  شـاعره 

                                                                                                              
اند و هدف آنان سازندگى گروهى از جوانان مخلص، دلسوخته و عاشق خدمت دور هم جمع شده 

 ،مناطق محروم کشور و روستاهاست و آنچه که موجب طراوت این نهاد و خدمات شایسته آن شده است
ین روحیه تداوم بخشیده ا فقیه به روحیه اسالمى و انقالبى آنان است که حضور روحانیون و نمایندگان ولى

دار اداره و سازندگى  عنوان کشورى اسالمى مطرح است که روحانیت عهده ه ب،اکنون ایران در دنیا هم .است
اسالمى را که حضرت  جمهورى .ه دهدیتاریخ ارا  باید نمونه زیبایى از یک حکومت اسالمى را بهوآن است 

نظیر در تاریخ اسالم و تشیع است و  اى جدید و بى قطه ن، با کمک نیروهاى مخلص تأسیس کردند)ره (امام
 تقویت و سازىزبا . به آیندگان عرضه کنیم،صورت یک حرکت تاریخى پابرجا وظیفه ماست که آن را به

جمهورى . است سازندگى دوران پیام ،جامعه در اسالمى روحیات تقویت و حفظ با همراه ،اقتصادى بنیه
 استفاده از منابع غنى کشور و افزایش تولید، توسعه و گسترش امکانات دفاعى اسالمى باید در این دوران با

ها مدارس و فرهنگ و هنر صحیح اسالمى نیازهاى مادى و معنوى مردم کشور را تأمین  و توسعه دانشگاه
 براى دشمنان جمهورى اسالمى بسیار ناگوار است و لذا ،سازندگى و توسعه اقتصادى اجتماعى کشور .کند

 باید ثابت کنیم که اسالم قادر است حکومت را اداره کند و ملتى را در دنیا و آخرت ، تالش و پیگیرىبا
 ،هاى الهى تهى شود شکلى که جامعه از معنویات و ارزش توسعه اقتصادى به .سعادتمند و خوشبخت نماید

 نباید نسبت به ،هحفظ روحیات معنوى در جامع مطلوب ما نیست و لذا روحانیون ضمن اهمیت دادن به
هاشمی رفسنجانی، سخنرانی « کتاب ←رجوع کنید » .توجه باشند بازسازى و پیشرفت اقتصادى کشور بى

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال 
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 کارنامه و خاطرات             
 372  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1.آمیزى نمودم مالطفت برایشان صحبت . توضیحات داد]بهزیستی
از عملکـرد وزارت  . ن آمدنـد  و معاونـا ]وزیر امورخارجه[، والیتى] علی اکبر [دکتر  

 شـدن ارز  یک نرختدر فرض  شان   بودجهةامور خارجه اظهار رضایت کردم و دربار    
] محمـد [وزیـر تجـارت انـدونزى بـا مهنـدس      ، ]آقاي عارفین سـریگارد  [.توضیح دادم 

 از .ند هـست  روساى کمیسیون مـشترك ؛ آمدند]وزیر پست و تلگراف و تلفن[،  غرضى
 .اظهـار رضـایت کردنـد     ، صنعتی و سیاسـی    هاى اقتصادى   کارىتوافق براى توسعه هم   

شـان   هـا تـشویق    براى توسعه همکارى،من هم ضمن اظهار رضایت از سفر به اندونزى       
 .دعوت کردمبراي سفر به ایران  ،]جمهور اندونزي رییس [کردم و از آقاى سوهارتو

شـان را    گـزارش اقـدامات  .مـذاهب آمدنـد    شوراى عالى مجمع تقریب بـین    اعضاي  
 وعـده کمـک     ؛ استمداد کردنـد   مذاهب اسالمی   اندازى دانشکده فقه    براى راه دادند و   

 دادم وانجــام را  کارهــا . رفــتم اســتخر ،نمــاز و ناهــار و اســتراحتبعــد از ظهــر  .دادم
 .مخواندرا  ها گزارش

مـسافرخانه منفجـر شـده    یـک  اق تـ ابمبـى در    تهـران،    ناصرخـسرو    خیاباندر  امروز   

                                                
 تصمیم دارم از امکانات ،ول اجرایى کشورعنوان مسئ همن ب«: بخشی از این سخنرانی آمده استدر  - 1

هاى خود  دولت در برنامه .کشور براى رفع مشکالت و ایجاد تسهیالت براى معلوالن و نابینایان استفاده کنم
گذارى کرده است که امیدوارم این مهم  براى حمایت از معلوالن و پیشگیرى از معلولیت در جامعه سرمایه

هاى  مفهوم واال و محتواى سروده .معلوالن و یارى مردم و متخصصان تحقق یابدهاى  با استفاده از توانایى
شما روشندالن نباید تصور  . روحیه قوى و شعور روشندالن در جامعه اسالمى ایران استۀ نشان،روشندالن

 خوشبخت مطلق ،کنید افرادى که داراى بینایى هستند و از رفاه برخوردارند در زندگى مشکلى ندارند
ب و ی با مشکالت و مصا، متناسب با وضع خودشان،ها و طبقات در زندگى مادى دنیا، همه انسان. تندهس
 باید در ، اگر انسان داراى ایمان باشد،ذى مواجه هستند و براساس دیدگاه اسالمى و معارف اسالمىیلذا

سانیت واالست که  ان شعور و، مایه ارزش است،آنچه که براى هر انسان .همه حال از خداوند راضى باشد
 منشاء تحوالت بزرگ ،حمداهللا از آن برخوردار هستید و در طول تاریخ افرادى نظیر شماشما روشندالن ب
 کار و غالتاش ایجاد و سطوح کلیه در معلوالن آموزش براى ریزى برنامه و محبت ابراز .اند در جوامع بوده

لوالن جامعه نباید احساس بطالت کنند و تصور  مع.است جامعه و حکومت وظایف از ،آنان براى مناسب
فکر آنان هستند و بنا دارند   بلکه باید بدانند که مسئوالن به، شخصیت درجه دو هستند،کنند که در جامعه

، دفتر »1371هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال « کتاب ←رجوع کنید » .مشکالت آنان را حل کنند
   1393نشر معارف انقالب، 
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گفـتم خبـرش را    1.دهـستن کشته شـده و دو سـه نفـر زخمـى          گذار     شخص بمب  .است
ى سـتاد سـپاه هـم    یسـپاه اطـالع داد کـه در دستـشو       اطالعـات   فرمانده حفاظت   . بدهند

 چـون  ؛ بکـنم ياین روزهـا احتیـاط بیـشتر    که   از من خواست     .استانفجارى رخ داده    
 .اند  این هفته را هفته تخریب و ایذاء اعالن کرده،منافقین

وضـع آب  . ها هم بـه تـدریج آمدنـد     بچه.کوپتر به محل سد لتیان رفتیم    عصر با هلى  
 آب خیلـى کمتـر   ،دو سفر قبلـى . ر استتقریباً دریاچه پ .سد بهتر از سال گذشته است  

 . بود
 

  1992 اکتبر 16                  1413الثانى   ربیع18  |    1371 مهر 24جمعه 
 

با استراحت و قـدم زدن و مطالعـه گـزارش و    وقت . لتیان بودیمسد  تا غروب در محل     
دفتـر بازرسـی ویــژه     ، ریـیس هاشـمی  [ بــا محـسن .مـذاکره بـا افـراد خـانواده گذشـت     

 صنایع سـیمان و وضـع تولیـد کارخانجـات و غرامـت شـرکت             ة دربار ،]هورمج رییس
سازى بنـدرعباس صـحبت    ى کره جنوبى براى تأخیر ساخت مکان خانه کشتى     یهیوندا
 . با اتومبیل به خانه آمدیماول شب .کردیم

   
 1992 اکتبر  17                1413الثانى   ربیع19 |     1371 مهر 25شنبه 

 
 ، و دو معـاونش ]وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     [، زاده  ملک] رضا[دکتر  

هـاى وزارت اطالعـات        از مزاحمـت   .زالـى آمدنـد   ] علیرضـا [نوبخـت و    ] علی[آقایان  
 .کنم شان مى گفتم کمک؛شکایت کردند 

ش به منـزل    ا  براى جهیزیه دخترش و نیز براى تعویض منزل       . همسر شهید بهشتى آمد   
 از ضـعف  . کمک خواسـت ، بزرگترى که بتواند دخترش را کنار خودش داشته باشد        

 .مدیریت بنیاد شهید گفت
                                                

س ب اق نسبت داد و آن را نقض آتشگذاري را به دولت عر اي، این بمب  وزیر اطالعات در مصاحبه- 1
 .دانست
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 کارنامه و خاطرات             
 374  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب           ]گلپایگـانی  [هاشـمى ] سید محمدرضـا  [دکتر  
 حادثـه انفجـار بمـب در حـرم امـام را      .انـصارى آمـد  ] محمدعلی[ آقاى  . آمد فرهنگى

 از .هــاى حــرم اســتمداد کــرد توضـیح داد و بــراى ایجــاد منبــع درآمــدى بــراى هزینــه 
براى مراسم ارتحـال سـال آینـده مـشورت کـرد و گفـت             . هاى من تشکر نمود     کمک

 ولـى خـودش موافـق    ،دها را بدون چادر به حـرم راه ندهنـ   که خانماست  پیشنهاد شده   
جمعه در مرقـد برگـزار شـود      شود و نماز   پیشنهاد داد که مصالى تهران ساخته ن       .نیست

 خواست که رفقایش در مجمع روحانیون مبـارز را جـذب کنـیم و    .که مخالفت کردم 
 کروبـى و   آقایـان  مخـصوصاً ؛اى از زبان رهبرى تأیید شـوند    گونهه  دلجویى نماییم و ب   

 . کنند گیرى مى هباه است که کنار گفتم اشت.ها ینىیخو
 پناهنـدگان از حـزب اسـالمى    ة دربـار .جلـسه داشـت  ملی عصر شوراى عالى امنیت     

 قرار شد آنها را در اردوگـاه بـا اطـالع حکومـت     ،اند  یار که از هرات فرار کرده     حکمت
 فراریـان  ة دربـار .انـد  آمـده   بـا اسـلحه  ، تاکنون حـدود پانـصد نفـر    ؛داریم افغانستان نگه 

 ،انـد   نیز کـه از عـراق بـه ایـران پنـاه آورده       ]حزب کارگران کُرد ترکیه    [= ك.ك.پ
قرار شد بازداشت باشند و در صورت آمادگى ترکیه براى مبادله با ضـدانقالب ایـران            

ــوند  ــه ش ــى . معاوض ــراق و تاجیکــستان   ،در مــورد ابوموس ــم  جنــوب ع بحــث و ه
 .گیرى شد تصمیم

 
  1992 اکتبر  18               1413ثانى ال  ربیع20 |    1371 مهر 26یکشنبه 

 
 امـام   ،]گلپایگـانی  [محمودى] سیدابوطالب[آقاى  .  صبح به دفترم رسیدم    ساعت هشت 

اوضـاع آنجـا را گفـت و خواسـت کـه اسـتاندار را از خـط              . جمعه جدید اراك آمـد    
سـازى    براى تقویت صنایع آذرآب توصیه کـرد و از مـدیریت ماشـین     . نگذاریم تندرو

  .د کرد و خواست که به گلپایگان سفر کنمانتقا
گــزارش .  آمــد]وزیــر دفــاع و پــشتیبانی نیروهــاي مــسلح[، ترکــان] اکبــر[مهنــدس 

سـازمان صــنایع  [= پیـشرفت صـنایع موشــکى را داد و گفـت نیمـى از ظرفیــت ساصـد     
 .ندارنـد  چون نیروها به همه ظرفیـت نیـاز     ،شود  نظامى مى  صرف مصنوعات غیر   ،]دفاع
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 .هاى چین و شوروى استمداد کرد  طلببراى پرداخت
اوضـاع آنجـا و     .  امام جمعه شاهرود آمـد     ،شاهرودى] شیخ محمدباقر طاهري  [آقاى  

تقاضـا   .هاى تحصیلى من در قم اسـت  از هم دورهایشان  ؛وفادارى مردم را توضیح داد  
 .شب را در شاهرود بمانیمسمنان، داشت که در سفر به استان 

ــان  ــسن[آقای ــوربخش] مح ــسین[ ،ن ــی[ ،عــادلى] محمدح ــسعود روغن ــانى] م و  زنج
 . گفتنـد  1372هاى بودجه ارزى و ریالى سال          مضیقه ةدربار.  آمدند آقازاده] غالمرضا[

 . نپذیرفتم؛ که کارهاى عمرانى را کم کنیمرا متقاعد کنندخواستند من  مى
ــسه عــصر در  ــأتجل ــت هی ــصویب کــردیم،دول ــه ت ــرکت ک ــاى   ش ــستقر در[ه ] م

جنتـى  ] احمـد [ از اظهـارات آقـاى   نرای وز.تى از مالیات معاف باشندهاى صنع  شهرك
 ؛ انتقـاد کردنـد  ملی دیروز هم اعضاى شوراى عالى امنیت        .ندتجمعه انتقاد داش  در نماز 

 .قرار شد به ایشان تذکر داده شود
  ملـی،  مـصوبات شـوراى عـالى امنیـت    ةدربـار . اى بـودم   خامنـه اهللا  یتهمان آ یشب م 

تاسـیس   ،، ائمـه جمعـه     نظـام  عیـت، مجمـع تـشخیص مـصلحت       هـا، مرج    مسایل حـوزه  
 . گیرى کردیم  مذاکره و تصمیم،مذاهب اسالمى و سفر من به سمنانفقه دانشگاه 

    
 1992 اکتبر  19              1413الثانى   ربیع21 |     1371 مهر 27دوشنبه 

 
 اسـتاندار  ،ابشتـ ] علیرضـا [ و   ]جمهـور   معاون اجرایـی ریـیس    [،  میرزاده] حمید[آقایان  

 براى ایجـاد  ،بعد از اختالف نظرشان در نحوه بازسازى و داورى من         . خوزستان آمدند 
 اعتبـار  ة وعـد ، براى سـرعت در کـار    .به تفاهم کامل رسیدند    .شان کردم  دعوت تفاهم

 سـعودي    سـفیرمان در عربـستان     ،]آبـادي   نجـف  [هادى] محمدعلی[ آقاي. اضافى دادم 
فهد بـراى ابـالغ پیـام مـن و توضـیحات فهـد در مـورد                  ملکگزارش مالقات با    . آمد
 .شان با قطر را آورد و نظرات ضعیفى در مورد مسایل ابوموسى و قطر ایراد کرد نزاع
هایم بـه منطقـه تـشکر     به خاطر کمک. شهر آمد نماینده مشکین، ]آقاي احمد همتی [

اي سیدحـسن   آقـ  [.دنمـو اسـتمداد    مشکل عشایر مغان  حل  کرد و براى عمران بیشتر و       
هـا و مـشکالت        گرانـى  ة تذکرات کلـى دربـار     .نماینده سارى آمد  ،  ]شجاعی کیاسري 
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 کارنامه و خاطرات             
 376  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 نماینـدگان قـم     ،ایرانـى ] حـسین [شـرعى و    ] محمـدعلی [آقایان   .اش داد   حوزه انتخابیه 
  ة وعـد .اسـتمداد کردنـد  آشـامیدنی  آب مین أ از جمله ت    براى حل مشکالت قم    .آمدند

ــ ــشتر در ســاخت ســد  یسرت ــانزدهع بی ــان  .رداد را دادم خــپ ــرى و ] اســماعیل[آقای طط
از اسـتاندار و   . آمدنـد ]کرمانـشاه  [=  نمایندگان بـاختران  ،]اجاق[موسوى] اهللا  سیدآیت[

 . امام جمعه شکایت کردند
از .  و فرزنـدش آمدنـد     ]تولیـت آسـتان قـدس رضـوي       [،  طبسى] عباس واعظ [آقاى  

 نظـم و پیـشرفت آنهـا     تحـت تـأثیر   .اسـت ش راضى   ا  سفر به لندن و عمل جراحى پاي      
 . استقرار گرفته

 ،]هاشمی، مدیرعامل دفتر نـشر معـارف انقـالب    [ محسن.ظهر فاطى و محسن آمدند   
سـید  [عـصر آقـاى   . اى از کارهاى کامپیوترى در مورد ضـبط خـاطراتم را آورد          نمونه

 یـک ماشـین سـوارى    . براى سفر به سوریه استمداد کـرد .آمد- واعظ  -کوثرى]محمد
 .ى دیگران کمک خواستخواست و برا

آقـاي علـی   [. هاى برنامه دوم بحث شـد        سیاست ة دربار .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
انـد   را گرفتـه ...  در سپاه وانگذار  تلفنى اطالع داد که بمب   ،وزیر اطالعات ،  ] فالحیان
مـان    پلیس همـراه ،بخت آقاى نیک .اند  را شناسایى کرده   )ره (گذاران حرم امام    و بمب 

 . اى جراحى قلب دخترش استمداد کرد بر وآمد
  
 1992 اکتبر  20             1413الثانى   ربیع22  |    1371 مهر 28شنبه  سه

 
  منـاظره و مبــارزات . اخبــار انتخابـات آمریکــا مرکـز توجهـات اســت   ،هـا  در گـزارش 

آقاي بیـل  [، رسد به نظر مى. ف زیادى از آمریکا را رو کرده است     نقاط ضع  انتخاباتی،
.  بـه دفتـرم رسـیدم    ساعت هفت و نـیم صـبح      . ها برنده است     نامزد دموکرات  ،]کلینتون

ــد  ن آرایســف ــدیم اســتوارنامه آمدن ــراى تق ــا و ماداگاســکار ب ــه گامبی ــم ؛کرودیت  مراس
 .تشریفاتى بود و مطلب مهمى نداشتیم

 از نابــسامانى وضــع وکــالى .مــروى از محکمــه عــالى قــضات آمــد] هــادي[آقــاى 
 قــرار شـد پیــشنهاد اصــالحى  .گفــت] رســمی دادگـستري [شناســان دادگـسترى و کار 
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هاى اقتصادى دولت به خاطر فـراوان شـدن کارهـا و تولیـد و ارزان                 از سیاست . بدهند
از علمـاي حـوزه   [، از آقاى سید مرتضى عسکرى. شدن بسیارى از کاالها تمجید کرد   

ایت از مدیریت من پیـام   درخصوص ابراز رض،]علمیه قم و رییس دانشگاه اصول دین    
 .آورده بود
جمهــور، نماینــده رهبــري در امــور  مــشاور فرهنگــی ریــیس[، اى اژه] جــواد[آقــاى 

دانــشجویان خــارج از کــشور، ریــیس ســازمان اســتعدادهاي درخــشان و دامــاد شــهید 
 مــدارس ،هــاى اســالمى  گــزارش وضــع دانــشجویان خــارج و انجمــن . آمــد]بهــشتی

 .داد را] در بهشت زهرا[اى هفت تیر مقبره شهدساخت تیزهوشان و 
آقـاي قاسـم   [فرمانده نیروى زمینى سپاه با تیمـسار جعفـرى و         ،  ]آقاي عزیز جعفري  [

 گـزارش وضـع نیـروى زمینـى سـپاه و      .فرمانده لشکر ثـاراهللا کرمـان آمدنـد    ،  ]سلیمانی
] حـسن [دکتـر   .ه دادند و کمک خواستند یبرنامه مبارزه با اشرار در جنوب شرق را ارا        

، دمیـرل ] سـلیمان [آقـاي  براى امور جـارى و سـفر   ، ]جمهور معاون اول رییس[،  حبیبى
 . آمد]وزیر ترکیه نخست[

هـا صـحبت     ینىیخـو ] سید محمد موسـوي   [تلفنى با آقاى    . آمد سلمانى براى اصالح  
شب شوراى عالى انقـالب     .قرار شد استعفایش را بپذیرم    با اصرارش بر استعفا،      ؛کردم

 .  اصالح وظایف شورا در دستور بود.تفرهنگى جلسه داش
   

 1992 اکتبر  21          1413الثانى   ربیع23 |    1371 مهر29چهارشنبه 
 

 برایـشان سیاسـت سـازندگى و اقـدامات مهـم و      .هـا آمدنـد   معاونان عمرانى استاندارى  
سـازمان  یس یـ  ر ،نوریـان ] محمـد   علـی [آقـاى    1.مرا گفـت  توسعه  نکات مهم برنامه دوم     

                                                
 کمبود جمله از ،تحمیلى جنگ از پس کشور تنگناهاى و کمبودها تشریح با دیدار این در  آقاي هاشمی- 1

 کمى و کشور انبارهاى نبود تهى صنایع، براى اولیه مواد برق، آب، زیربنایى، هاى محدودیت و اعتبارات
 نرخ ، پیشینهاى سال در کارکنان حقوق ترمیم عدم شهرى، خدمات ضعف بازار، در مصرفى کاالهاى

 بودن منفى صنایع، از بسیارى و ها بانک بودن ضررده مردم، دست در زیاد نقدینگى تورم، درصدى سى
 این رفع براى که را اقداماتى انى،ساختم مصالح و نقل و حمل مشکل و گذارى سرمایه کمى و تولید روند

 در سال آینده«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است.شد یادآور  است،گرفته صورت تنگناها
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 کارنامه و خاطرات             
 378  1371   رفسنجانی                     هاشمی

. گیـرى مـشورت کـرد     کنارهة خدمات خود را گفت و دربار آمد؛پیمایى کشورى هوا
مـدیرعامل  [، شـفتى ] حـسن [ و آقـاى  ]وزیر راه و ترابري[،  کیا سعیدى] محمد[با آقاى   

 . اختالف نظر دارند]شرکت هواپیمایی هما
 تمـام   ةگزارش عملکرد دربـار   . آمد] تهران[ دادستان انقالب    ،یسىی ر ]ابراهیم [آقاى

 . امیدوارند تا آخر سال تمـام شـود  ؛هاى توقیفى و تحت سرپرستى را داد  دن پرونده کر
 بـراى هرگونـه حمایـت از    .در مورد مبارزه با مواد مخدر و اشـرار نظراتـى ابـراز کـرد       

هـا را در کـم    سن اثر این سیاستهاى اقتصادى دولت اظهار آمادگى کرد و ح    سیاست
 .دکردن تخلفات و انحرافات اقتصادى ستو

  بـراى کمـک بـه معلـوالن کهریـزك      .عازم قم بودند  .  آمدند ]مرعشی [عفت و فرخ  
 پیـام  . گینـه آمـد   و انـرژي وزیر منـابع طبیعـى  ،  ]آقاي داگون ساکو   [عصر. پول گرفت 

جمهور و متن مصوبه پارلمان در مورد قرارداد همکارى در معـدن بوکـسیت را                 یسیر
 .م براى همکارى تأکید کرد ایران بر عزم .آورد
 .نامه آموزش حرفه و فـن در دسـتور بـود    ینی آ .مدولت شرکت کرد   هیأتجلسه  در  

 حمـام گـرفتم و بـراى آمـادگى جهـت سـفر بـه         . کمـى تـب داشـتم      .به دفترم برگشتم  
در خانـه  کـسى   . به خانه رسیدیم  ساعت هشت و نیم شب     . کارها را انجام دادم    ،سمنان

 .نبود
 1992 اکتبر  22             1413ثانى ال  ربیع24 |     1371 مهر 30شنبه  پنج

 
  صبح به فرودگاه مهرآباد رسیدیم و بالفاصله با هواپیمـاى فـوکر وزارت   ساعت هشت 

                                                                                                              
کار  .درآمدهاى ارزى افزایش خواهد یافت و مصرف کمتر خواهد شد و کسر بودجه نیز نخواهیم داشت

دن ارز است و برخالف اظهارنظر برخى از  یک نرخى کر،مهمى که ما اکنون در آستانه تحقق آن هستیم
زیرا ما اعتبارات ارزى .  جاى نگرانى وجود ندارد،دانند مطبوعات که آن را موجب تورم و گرانى مى

دهیم، لذا مایحتاج  هاى دولتى را براساس نرخ ریالى که تعیین خواهد شد، در اختیار آنها قرار مى دستگاه
 موجب ،ها این یک نرخى کردن ارز در مورد برخى از دستگاه. شد همانند گذشته تأمین خواهد ،عمومى

سراغ خارج   داخل توجه کنند و کمتر به  بیشتر به،هاى خود و رفع نیازها  آنها براى اجراى طرح شود که مى
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » . باعث رشد تولیدات داخلى خواهد شدبروند و این عمالً

  1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371 هاي سال سخنرانی
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 صبح به فرودگاه مهرآباد رسیدیم و بالفاصله با هواپیمـاى فـوکر وزارت    ساعت هشت 
 ،چون باند فرودگاه سمنان کوتاه است     .  با همراهان به سوى سمنان پرواز کردیم       ،نفت

،  و تلفــن، نیــرو، پــست و تلگــراف و ترابــري راهنرایــوز. هواپیمــاى کوچــک بــردیم
  دکتر  ومیرزاده] حمید[، صنایع و آقایان  و امور اجتماعی، کارازندگیسجهاد

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٥عكس شماره  

 ١٤٦عكس شماره 
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 صبح به فرودگاه مهرآباد رسیدیم و بالفاصله با هواپیمـاى فـوکر وزارت    ساعت هشت 
 ،چون باند فرودگاه سمنان کوتاه است     .  با همراهان به سوى سمنان پرواز کردیم       ،نفت

،  و تلفــن، نیــرو، پــست و تلگــراف و ترابــري راهنرایــوز. هواپیمــاى کوچــک بــردیم
  دکتر  ومیرزاده] حمید[، صنایع و آقایان  و امور اجتماعی، کارازندگیسجهاد

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٥عكس شماره  

 ١٤٦عكس شماره 

استقبال رسمی در فرودگاه سمنان
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 کارنامه و خاطرات             
 380  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 ،چون باند فرودگاه سمنان کوتاه است     .  با همراهان به سوى سمنان پرواز کردیم       ،نفت
،  و تلفــن، نیــرو، پــست و تلگــراف و ترابــري راهنرایــوز. هواپیمــاى کوچــک بــردیم

 دکتــر  ومیــرزاده] حمیــد[، صــنایع و آقایــان  و امــور اجتمــاعی، کــارســازندگیجهاد
 در ،دنـیم سـاعت بعـ   .  همـراه بودنـد  ،]دبیر شوراي عالی امنیت ملـی   [،  روحانى] حسن[

.  انجـام شـد   اسـتقبال رسـمى  . مجهز سمنان فـرود آمـدیم  فرودگاه کهنه و قدیمى و غیر   
 . کردیمبه سوى شهر حرکت  ،رشکوه مردمبال بسیار پ با استقسپس

سـرود  . هاى شهید و ایثارگران مالقات کردم   با خانواده  ی،ورزش در سالن سرپوشیده  
ــد ــ پــدر شــهید و ر،چراغىشــاه] سیدمــسیح[آقــاى .خواندن ــاد شــهیدی   ســمنانیس بنی

دان  در میـ ، در کنـار همـان سـالن   1.ي کردمآمیز   تسلیت  و من صحبت  گفتند  مقدم  خیر
 آقـاى   . در اجتماع خیلى انبـوه و پرشـور مـردم شـرکت کـردم              ،چمن ورزشگاه تختى  

 نظیـر مـداحى سـخنران    ،بـا اغـراق در مـدح مـن        سمنان،    امام جمعه  ،اخترى]عباسعلی[
ــا  2 ســخنرانى کوتــاهى کــردم.جلــسه قبــل، خیرمقــدم گفــت و درخواســت نمــودم، ب

 .هاي خودشان، من را مغرور نکنند محبت
 خیرمقدم گفتنـد و  . با روحانیت استان مالقات کردم.استاندارى رفتیم زسا نو سالن  به

                                                
    1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ← رجوع کنید - 1
 در حالى است که دولت ادعاى خدمات ،استقبال صمیمى مردم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

انقالب اسالمى و   ابراز محبت مردم نسبت به مسئوالن را محبت بهاقتصادى مطلوب به مردم را ندارد و لذا 
 .است بخش رضایت انقالب کنونى شرایط .اند داند که خودشان انتخاب کرده حمایت از راهى مى

 پشت سر گذاشته و در حال ،دنبال دارند هاى دیگر به اسالمى بسیارى از مشکالتى را که انقالب انقالب
زانو   مردم را به،کردند که شرایط دشوار اقتصادى منان انقالب تصور مىدش .بازسازى کشور است

ساله را  هشتویژه جنگ   به، بحمداهللا کشور تمامى مشکالت،هاى مردم  اما با فداکاري،آورد درمى
دشمنان از بازسازى و  .سر گذاشته و امروز شاهد ثبات، آرامش و سازندگى کشور هستیم افتخارآمیز پشت

ند و لذا مردم باید در بازسازى کشور مسئوالن ا هاى زمان جنگ نگران ماندگی  و جبران عقبتوسعه کشور
هاى  هاى ارتباطى استان سمنان با استان مازندران تقویت شود و ارتباط آن با جمهوري اگر راه .را یارى کنند

هاشمی « کتاب ←وع کنید رج» .آورد ارمغان مى   آینده خوبى را براى مردم استان به،آسیایى برقرار گردد
    1393، دفتر نشر معارف انقالب، » 1371هاي سال  سخنرانیرفسنجانی، 
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 ، پـس از نمـاز  1.هاى دوستانه و ارشادى براى تحصیل و نحوه تبلیـغ نمـودم      صحبتمن  
دانـشکده فنـى و      براى افتتـاح    کردم، سپس   استراحت کوتاهى  .ناهار را با هم خوردیم    

. کـردیم حرکـت   اسـت،   ه شـده     ساخت تازهسمنان که   ] مجتمع آموزش عالی  [مهندسى  
 اسـتماع توضـیحات و بازدیـد از       و یس دانـشکده و معـاون وزیـر       یـ ر  خیرمقـدم  پس از 

و قـول دادم کـه سـطح    کـردم   در جمع اسـاتید و دانـشجویان سـخنرانى         ،ها  آزمایشگاه
 2.میرا به دانشگاه ارتقا دهدانشگاهی مجتمع 

 آقایـان  .زاد را تماشا کردیمشهر و شهمیر  از فضا مهدي.کوپترها پرواز کردیم  با هلى 
 از اینکـه بـه شـهر آنهـا     .چراغى توضـیحات دادنـد   شـاه ] سـیدمحمد [مؤمنى و   ] محمد[

 ، کوهـستانى ؛صـفا اسـت  خیلـى زیبـا و با   . شان اسـت    حق ؛مند بودند   سخت گله  ،نرفتیم
  .ییالقى و سردسیر
ه  باعـث گالیـ  امـر، در سرخه فرود آمدیم که همین      ،  روحانى] حسن[با اصرار دکتر    

 اکثریـت  . به مـسجد شـهر رفتـیم      ،شکوه مردم سرخه   با استقبال گرم و با     .بیشتر آنها شد  
   مـن صـحبت  گفت وجمعه خیرمقدم  امام. ها ماندند بود و در خیابان برایشان جا ن   ،مردم

 دلیـل  موضـوع،  و همین اند  ه شهید بیشترى داد   ،نسبت به جاهاى دیگر    3.ی کردم کوتاه
 

                                                
امروز تکلیف بسیار سختى بر عهده ما است که بایستى در این «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 از ،زمان با متناسب آن کردن پیاده و اسالم معرفى و شناسایى. یمیآزمایش و امتحان الهى موفق بیرون آ
 دها، روحانیون و طالب در این خصوص نقش بسیار سنگینى دارند و ما بای  حوزه.ماست ضروریات

 سیاست ،تبلیغاتى فرهنگى، اقتصادى، یلمسا و نیازها به پاسخگویى .جوابگوى همه نیازهاى مردم باشیم
تحقیقات صورت گیرد و طالب نیز  باید   در این زمینه.است روحانیون وظایف از مردم غیره و خارجى

 ما .اهمیت دارد آینده براى ریزى برنامه و نگرى آینده .هاى تحقیقى تهیه نمایند هلهمانند دانشجویان رسا
 برنامه داشته باشیم و ضرورت ، با افزایش جمعیتى که خواهیم داشت، آینده کشوریلبایستى براى کلیه مسا

رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » . تشریح کنیمهاى بلندمدت را براى مردم اجراى طرح
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیرفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← رجوع کنید - 2
این شهر در امر جهاد در «: ت ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جمع مردم سرخه گف آقاي هاشمی- 3

نام سرخه در جرگه پیشتازان دفاع مقدس . دوران دفاع مقدس، سابقه درخشانی از خود برجاي گذاشته است
شوراي اسالمی و دبیر شوراي عالی امنیت ملی کشور  رییس مجلس از آقاي روحانی، نایب. ثبت شده است

 . ردام و این جاي تشکر و قدردانی دا ي زیادي شنیدهها ها و احساسات گرم شما، تعریف در مورد ایثارگري
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 کارنامه و خاطرات             
 382  1371   رفسنجانی                     هاشمی

  .رفتن من شد
 در محـل نمایـشگاه فـرود    . از بـاال دیـدیم   وپـرواز کـردیم  به سوى شهرك صـنعتى      

 ؛هاى صنایع و کشاورزى استان را دو سـاعت بازدیـد کـردیم           غرفه.  مغرب بود  .آمدیم
و  بـا همـه آنهـا حـرف زدم و سـئوال      . مخیلى خسته شـد . بودو بیست و پنج غرفه      صد

 جا   را همان نماز مغرب و عشا. راضى بودند، اکثریت به نزدیک تمام.جواب داشتم
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید  ».چنینی باشیم  ما افتخار است که خدمتگزار مردم مخلص و اینبراي

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیرفسنجانی، 

 ١٤٧عكس شماره  

 ١٤٨عكس شماره 

سخنرانی در جمع مردم سمنان
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 ١٤٩عكس شماره  

 ١٥٠عكس شماره 

سخنرانی در جمع مردم سرخه
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 کارنامه و خاطرات             
 384  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ١٥١عكس شماره  

 ١٥٢عكس شماره 

سخنرانی در جمع مردم شاهرود
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 . نمودیم و به اقامتگاه مراجعت1 کردم مصاحبه کوتاهى.خواندیم
                                                

 قطب ک تمام شرایط الزم براي تبدیل شدن به ی،استان سمنان«: در بخشی از این مصاحبه آمده است - 1
 قادر به رقابت با محصوالت داخلی و در مواردي با محصوالت ،ولیدات صنایع سمنانصنعتی را داراست و ت

 ١٥٣شماره عكس 
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 کارنامه و خاطرات             
 386  1371   رفسنجانی                     هاشمی

  .رفتن من شد
 در محـل نمایـشگاه فـرود    . از بـاال دیـدیم   وبه سوى شهرك صـنعتى پـرواز کـردیم       

 ؛هاى صنایع و کشاورزى استان را دو سـاعت بازدیـد کـردیم           غرفه.  مغرب بود  .آمدیم
و  بـا همـه آنهـا حـرف زدم و سـئوال      . مخیلى خسته شـد . بود غرفه  و بیست و پنج    صد

جـا    نماز مغـرب و عـشا را همـان    . راضى بودند  ،تمامبه   اکثریت نزدیک    .جواب داشتم 
 . نمودیم و به اقامتگاه مراجعت1 کردم مصاحبه کوتاهى.خواندیم

  و مـسئول سـازندگی  استاندار و مـسئول جهاد .در شوراى ادارى استان شرکت کردم   
 مربوط صحبت کردند و ضمن توضیح خـدمات  نرای و وز و ترابري  آب و راه  سازمان  

 نیازهـا را مطـرح   ،پس از انقالب و مقایسه آن با قبـل از انقـالب کـه بارهـا بهتـر شـده                 
قـول   با صحبت کوتاهى از آنها تشکر کردم و بـراى آب و راه و کـویرزدایى           . دندنمو

 .کمک دادم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 قطب ک تمام شرایط الزم براي تبدیل شدن به ی،استان سمنان«: در بخشی از این مصاحبه آمده است - 1

 قادر به رقابت با محصوالت داخلی و در مواردي با محصوالت ،صنعتی را داراست و تولیدات صنایع سمنان
، دفتر نشر معارف »1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←ید رجوع کن» .باشد خارجی می

     1393انقالب، 
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 1992 اکتبر  23              1413الثانى   ربیع25 |     1371 آبان 1معه ج
 

 به مـسجد قـدیمى سـمنان    ،ها و صبحانه پس از نماز و استماع اخبار و خواندن گزارش      
ف از این مسجد کـه  یح«دانم چرا گفته   نمى. یافتم، کمتر از آنچه معروف است     .رفتیم

ــد کــه در کنعــان بــود اســتان بــوددر  ــا یاز آنجــا بــه فرودگــاه رفتــ. »، یوســفی مانَ م و ب
 .کوپترها به سوى شاهرود پرواز کردیم هلى

.  در هواپیما توضـیحات داد   ، نماینده شاهرود  ،]شاهرودي [حسینى] سیدحسین[آقاى  
هـا   کننـد و شـاهرودى   در شکایت از سمنان که مدعى است حق شاهرود را ضـایع مـى       

ترنــد و نیازهــا و امکانــات و   چــون بزرگتــر و مهــم،تــابع ســمنان باشــند، نیــستندمایــل 
تمـام شـهر فـرود       در فرودگاه نیمه  ساعت هشت ونیم صبح     . ي بیشتري دارند  استعدادها

 ،العـاده عظـیم مـردم     استقبال فوق. کردیم به سوى شهر حرکت، استقبال بعد از .آمدیم
 .قرار دادتحت تأثیرم 

  فرزنـدان دختـر و پـسر     .هاى شاهد دیدار داشتم     تختى با خانواده  در سالن سرپوشیده    
 ؛هـاى جالـب بـه هیجـانم آوردنـد         همراه با آهنـگ    ، هنرمندانه با سرود و دکلمه     ،شاهد

صـحبت گرمـى   . دیـدم   خوشحال بودم که فرزندان شهدا را چنین باحال و شاداب مـی           
 بـسیار عظـیم مـردم      در اجتماع  . روحانى پدر دو شهید خیرمقدم گفت      1.برایشان کردم 

آمیـز امـام جمعـه و شـعارهاى گـرم        پس از خیرمقدم اغـراق  ،چمن ورزشگاه زمین  در  
 سـفارش  . تمایل جدایى از سمنان داشـتند  ة اظهاراتى هم دربار   2. سخنرانى کردم  ،مردم

شـان   در سخنرانى از احـساسات و اجتمـاع عظـیم    . این باره شعار ندهند رشد که زیاد د   

                                                
     1393قالب، ، دفتر نشر معارف ان»1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
و حرکت اجتماعی در هیچ مقطعی از تاریخ، هیچ انقالب «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

گونه با مردمش، ارتباط صمیمی نداشته است و هیچ زبان و قلمی، توانایی تشریح این چنین احساسات  این
ز بطن همین مردم هستم و هیچ امتیازي اي ا من از خانواده. پاك ملتی را نسبت به کشور و مسئوالنش ندارد

بر دیگران ندارم و تنها به دلیل اینکه مسئول این کشور اسالمی هستم و بار تکلیف بیشتري به عهده دارم، 
هر کشوري که مردمی مثل شما داشته باشد و داراي امتی . گیرم این همه مورد مهر و محبت مردم قرار می

رجوع  ».باشد، نباید نگران رسیدن آسیبی به کشورش از سوي دشمنان باشدگونه بیدار، باصفا و هوشیار  این
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←کنید 
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 کارنامه و خاطرات             
 390  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .قدردانى کردم
 از .میصله براى بازدید از کارخانه دو هزار تنى سیمان در دسـت سـاختمان رفتـ             بالفا

 بـا قربـانى و دود   ،ها  مردم بسطام در دو طرف خیابان      .شهر تاریخى بسطام عبور کردیم    
توقـف   .قـل و سـکه اسـتقبال گرمـى کردنـد       نُ  و  اسفند و شعارها و پرتـاب گـل        نکرد

  . خود شاهرود هم چنین است؛ منطقه بسیار سرسبز و پر درختى است.نکردیم
 بیست هزار سهامدار کوچک از مـردم و         .توضیحات دادند سیمان  در محل کارخانه    

 .انـد   انجام کار اختالف پیـدا کـرده  ةبر سر نحو. استچهل درصد سهام از بانک ملت       
 . با ماشین بازدید کردیم.به وزیر صنایع گفتم که داورى کنند

 بـراى افتتـاح پـروژه    .یزى دیـر رسـیدند  یرد و غبار پـا و گ کوپترها به خاطر بادها   هلى
کـشى    مترى و لولـه 207 با حفر و تجهیز چاه        سازندگیآب آشامیدنى که جهاد   مین  أت

  هـستند،  خـانوار 380تعـداد  .  پرواز کردیم»جابرس« به سوى روستاى     است، اجرا کرده 
ر اسـتقبال   بـسیار گـرم و پرشـو   مـردم .  اسـت سبز خیلى سر؛ شهید25 روحانى و    100با  

 . نمودندشمار هاى بی و قربانىکردند 
 سـه بچـه سـه قلـو و دو بچـه دو قلـو       .توقـف کـردیم    الرضا سعدى  ابن در خانه شهید  

کـدام   به هر ؛ خواهران و والدین آمدند ، برادران ،ها   بچه ، همه افراد خانه همسر    ؛داشت
 .گرفتنـد یلم عکس و فـ . هدیه کردندبه من یک نمد هم  آنها .دادمهدیه یک نیم سکه   

 . برگشتیم به شاهرود 1.کردمسپس براى مردم سخنرانى 
 در قریـه محمـدآباد پـرواز        ،ىمیـا  م  به سوى منطقه محـروم     ،ناهار و استراحت  بعد از   
اکثر مسیرمان کویر و روسـتاها خیلـى فقیـر     .فرود آمدیم» کالشور«و کنار رود   کردیم  

ورود بـه شـهر جمـع شـده      میـش ر ابپلسـر مردم چنـد روسـتا در کنـار    . ندو محروم بود 

                                                
بعد از «: هاي روستاییان در رژیم منحوس پهلوي اظهار داشت  آقاي هاشمی با اشاره به محرومیت- 1

می، تالش بسیاري شده است که فاصله زندگی شهري با روستایی کم شود که پیروزي انقالب اسال
روستاي ابرسج . امیدواریم به زودي آن تفاوت فاحشی که بین زندگی این دو قشر وجود داشت، از بین برود

شرکت وسیع جوانان این روستا و روستاهاي . ه جامعه تحویل داده استبعلما و شخصیت هاي دینی زیادي 
رجوع » .شور در جنگ و دیگر خدمات آنان به کشور، یکی از دالیل حضور ما در این روستاستدیگر ک

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←کنید 
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از مـردم   .آب و بـرق و راه تـأمین کنـیم     قـرار شـد چـاه   1. برایشان صحبت کردم  .ندبود
 .خواستم که منطقه را آباد کنند

کـه بـه خـاطر غـروب کـردن آفتـاب و        برویم خیج  کالته  قرار بود به بخش محروم      
 بعـداً امـام جمعـه    . اول شب به شاهرود رسـیدیم .کوپترها نرفتیم  عدم قدرت پرواز هلى   

قـرار شـد هیـأتى بـراى جبـران      . کـرد  و مقـدارى گریـه  نمـود   آمد و سخت گلـه      آنجا  
 . بفرستیم

 ده هـزار شـماره جدیـد بـه      ایـن مرکـز   . براى افتتاح مرکز جدید تلفن شاهرود رفتیم      
 دامغـان و  ،هـاى جدیـد در سـمنان        تلفـن بـا   همراه و همزمـان     طرح   .دهد  مردم شهر مى  

 .آمیز نمـودم    گزارش شنیدیم و صحبت تشویق    . ر شماره افتتاح شد    با سى هزا   ،گرمسار
 . و به گرمى استقبال کردندبودند مردم اطراف ساختمان جمع شده 

نـد و بـا فریـاد    ا  ع معمـوالً مـردم گـروه گـروه جمـ          ،ها  ان در خیاب  .به اقامتگاه برگشتیم  
راحت و  نمـاز و اسـت   بعـد از  .تـر اسـت   هـا گـرم    احـساسات خـانم   ؛گوینـد   مد مى اخوش

خیرمقـدم گفـتن   پـس از   . کـردم  در اجتماع علما و روحـانیون شـرکت        ،استماع اخبار 
خـدمات و  دربـارة   ، تعـدادى از علمـاى قـدیم و جدیـد شـاهرود و بـسطام      جمعه و  امام

 معلـولى  و هنرمنـدىِ خـوردیم   سـپس شـام   2.کـردم  روحانیت سـخنرانى     هاي  مسئولیت
  کـردیم؛ مشاهده ،کند  را باز و تعمیر مىهاى فلج که با دهان ساعت     بدون پا و با دست    

 گفـتم  .هـایش از کـار خواهـد افتـاد     ها و لـب  دکتر گفته دندان. تعمیرکار ساعت است 
  .پردازم د که نیمى از درآمدش را من مىکارش را نصف کنزمان 

  او  و صـومعه عبـادت     3یزید بسطامى مقبره با . رفتیم براى تماشاى آثار تاریخى بسطام    
یزیـد کـه بـه      سلطانى از افغانستان بـراى با      ةشدمد و بناى تاریخى ساخته      و امامزاده مح  

 بنـا خیلـى قـدیمى     اسـت؛ د و نتوانـسته     د منتقل کنـ   آبا  لالج به شهر     خواسته ،نقل خادم 
 .است

                                                
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 2
العارفین، بزرگترین عارف قرن سوم هجري و از بزرگان اهل تصوف   ملقب به سلطان، بایزید بسطامی- 3

می از اصحاب امام جعفر  بنا بر برخی روایات، بایزید بسطا.زیست   می233 تا 161است که در سال هاي 
 .بوده است) ع(صادق 
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 کارنامه و خاطرات             
 392  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 نـوعى اسـتقالل شـاهرود از    ة جمعى از علماى شـاهرود آمدنـد و دربـار          ،قبل از شام  
کننـد و بـه جـز ایـن      اس حقارت مـى اند مردم احس     مدعى ؛سمنان سخت اصرار کردند   

  .وعده فرماندارى ویژه و تأسیس ادارات کل دادم ؛شوند راضى نمى
 پـس از  .صـفا اى با ه در نقطـ   ،منزل فرماندار است  .  شب به اقامتگاه برگشتم    دهساعت  

 ،پرسـى عفـت   استحمام و استماع اخبار و نوشتن خاطرات و تلفـن بـه تهـران و احـوال               
 .یدمخواب
   

 1992 اکتبر  24                 1413الثانى   ربیع 26 |    1371 ان  آب2شنبه 
 

. کـردیم  به سـوى دامغـان حرکـت    ،صبحانهصرف نماز و استماع اخبار و    صبح بعد از    
هاى   برنامه کوپتر   در هلى  ،]وزیر جهاد سازندگی  [،  فروزش] غالمرضا[ آقاى   مسیر،  در  

 .کویرزدایى را توضیح داد
 کنـار  ، در جنـوب دامغـان در منطقـه قهـاب و سـتاق     بح،سـاعت هـشت صـ      نزدیک  

یان ی روسـتا . قرارگـاه جدیـد االحـداث کـویرزدایى فـرود آمـدیم       ،روستاى محمدآباد 
. دنـد نموکلى گوسفند و شتر قربانى کردند و اسـفند دود           . اطراف اجتماع کرده بودند   

 کـشور   میلیون هکتار کویر در  50توضیحات داد و گفت حدود       مدیرکل منابع طبیعى  
 .آن قابل اصالح استهکتار  میلیون 27است که حدود 

ه اهـل  هـران کـ   تنماینـده    ،تقـوى ] سیدرضـا [ آقـاى    .ممردم شرکت کـرد   در اجتماع   
اى برایـشان   وسـتانه هاى خودمانى و د خیرمقدم گفت و من صحبت    ،همین روستا است  

 زیـادى   آالت  ماشـین  . از قرارگـاه دیـدار کـردیم       .ندامحبـت و پرشـور     خیلى با  1.کردم
قـرار اسـت هـشت      .  اسـت   سـازندگی  هاى دوران جنگ جهـاد       از موجودى  ؛اند  آورده

 کارى شده بازدید کـردیم  نهال از کویرهاى  . تأسیس شود  ]کمربند سبز کویر   [قرارگاه
 .ه شنى کاشتمپ بر تگلدانیو نهال 

 نماینده دامغان و مـدیرکل آب توضـیحات        .به سوى منطقه سد دامغان پرواز کردیم      
 در .سبز شمال دامغان گذشـتیم هاى دیگر در آن دره سر      چشمه على و چشمه    از   .دادند

                                                
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 1
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 آن را ســاختمانى قــدیمى در وســط آب اســت کــه گفتنــد ،محــل مبــدأ چــشمه علــى
 اسـت و قـسمتى       رضـوي  قـدس   سـاخته و بخـشى از منطقـه وقـف آسـتان            شاه  فتحعلى

کـشى از    مشغول لولههم اکنون. دهد اردوگاه تربیتى و حدود هزار لیترآب در ثانیه مى      
 .میا  قبالً هزینه ارزى آن را داده؛ند هستآنجا براى شهر

 سـپس در اجتمـاع   .مـردم اسـتقبال بـسیار پرشـورى نمودنـد     . در دامغان فرود آمـدیم  
 خیرمقـدم   ، امـام جمعـه    ،ترابـى ] سـیدمحمود [ آقـاى    1.شان سخنرانى کردم   بسیار عظیم 

تماع روحانیـت   در اج،در فرماندارىکمى استراحت و نماز ظهر و عصر   بعد از    .گفت
 صرف نهـار بـا    پس از2. کردمو براى آنها صحبت   نمودم   شرکت   هاى شهدا   و خانواده 

 فرماندار گرمـسار اطالعـات وسـیعى    ، در بین راه. کردیم به سوى گرمسار پرواز     ،آنها
  .داد

 اى در شمال شرقى سـمنان را نـشان داد کـه از طـرف      نقطه،اکرمى] سید رضا[آقاى  
پایتخـت معرفـى   انتقال  یکى از چهار نقطه براى     و شهرسازي، به عنوان    وزارت مسکن 

فقـط زمـین   . اسـت  منظره و نه مرتفع  نه ، نه آب دارد   ؛ به نظرم جالب نیست     است؛ شده
 . دست آب آورد دور باید از.صاف خوبى دارد

رى هـاى آبیـا   مناطق کشاورزى و اجراى تنظیم اراضـى و کانـال  . به گرمسار رسیدیم 
سـاختمان جدیـد دانـشگاه     .اسـتقبال بـسیار پرشـکوهى نمودنـد    مردم . را از فضا دیدیم   

                                                
انقالبی که پیشاپیش آن روحانیون، خانواده هاي ایثارگران و «: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

ناپذیر است، زیرا اینها حامیان مطمئنی براي کشورند و  ند، شکستکن اللهی حرکت می نیروهاي حزب
مردم استان سمنان مردمی خونگرم، مهمان نواز، هوشیار، . موجب بقاي کشور و بقاي انقالب خواهند بود

استان . ما شرمنده الطاف و ابراز محبت هاي مردم نسبت به خود هستیم. صمیمی و حاضر در صحنه هستند
ریزي مدون  ها، کویرزدایی و توسعه صنعت با برنامه سعت زیادي است که اگر مهار آبسمنان داراي و

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .تحقق یابد، مایه برکت براي کل کشور خواهد شد
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی

یز خانواده هاي ایثارگران دامغان، لزوم پرکردن اوقات آقاي هاشمی در دیدار با علما و روحانیون و ن - 2
اگر ما در این زمینه ها فعالیت «: فراغت جوانان را با برنامه هاي هنري و ورزشی مورد تاکید قرار داد و گفت

باید براي جوانان کشور برنامه هاي مناسبی داشته . نکنیم، در آینده ماهواره ها اوقات آنها را پر خواهند کرد
ویدیو چیزي نیست که بتوان از مردم گرفت و باید با نوارهاي . اشیم تا این عوامل اوقات آنان را پر نکنندب

رجوع » .خوب به سبک جدید، زیبا و اسالمی و سرگرم کننده، آن را به یک وسیله مطلوب تبدیل نماییم
     1393نقالب، ، دفتر نشر معارف ا»1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←کنید 
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 394  1371   رفسنجانی                     هاشمی

ــردم  ــاح ک ــالمى را افتت ــالس از.آزاد اس ــشگاه   ک ــا و آزمای ــد   ه ــا بازدی ــوه ــا نم دم و ب
در . نـد ا   هزار و پانصد دانشجو دارند کـه اکثـراً اهـل تهـران             .دانشجویان صحبت کردم  

 و مرکــزیس یــ بــه گـزارش ر 1.حبت کـردم  کارکنـان و دانــشجویان صــ ،جمـع اســاتید 
سـاختمان  .  گـوش دادم   ]رییس دانشگاه آزاد اسالمی   [،  جاسبى] عبداهللا[گزارش دکتر   

 .استماه خوب ساخته شده  هزار متر است و در مدت یازده هشت
 ة انجـام  عـد  و و  2مدر اجتمـاع عظـیم مـردم سـخنرانى کـرد           .رفتـیم شهر  به ورزشگاه   

 اجـازه تأسـیس صـنعت کـه بـه      ،هـا   مهـار آب   جملـه    ازکارهاى مهمى براى شهرستان     
. مداد ممنوع شده و تقویـت دانـشگاه   ،خاطر محدوده یکصد و بیست کیلومترى تهران     

هـاى مـردم را     امـام جمعـه جدیـد خیرمقـدم گفـت و خواسـته         ،شوشـترى ] علی[آقاى  
 بعـد از  ،تـوجهى بـه او    از کـم ،جمعـه قبلـى    امام ،لىموسوى شا ] سیدعلی[ آقاى   .گفت

کوپترهـا بـه سـوى تهـران پـرواز کـردیم و         بـا هلـى   . گله کرد  جمعه نارى از امامت  برک
 .  به خانه آمدم و شب را به استراحت گذراندم.غروب در سعدآباد فرود آمدیم

 
 1992 اکتبر  25             1413الثانى   ربیع27  |     1371 آبان 3یکشنبه   
 

نُـه  سـاعت  . وزهاى سفر جمع شده بـود کار زیادى در ر   .  به دفترم رسیدم   ساعت هشت 
 مـشاورم  ،خاتمى] سید محمد[آقاى  3. مصاحبه تلویزیونى براى سفرم انجام دادم  صبح،

 گزارش وضع موجود و برنامه آینـده و تـسریع در سـاخت     .یس کتابخانه ملى آمد   یو ر 
                                                

 تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی، جوانان ما را از بن بست ادامه «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
بینیم، زیرا این  رویم، مردم آنجا را از ایجاد این دانشگاه راضی می در هر استانی که می. تحصیل خارج کرد

رجوع » .و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه داشته است فراوانی جهت تقویت نیروهاي متخصص تأثیردانشگاه 
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی، « کتاب ←کنید 

دانم که براي شهرستان گرمسار، چه کارهاي  من کامالً می«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2
کوش و قشر جوان،   که این منطقه مستعد، با مردم سختهایی وجود دارد مهمی الزم است و چه اولویت

تواند از مشکالت تهران  گرمسار در کنار تهران است؛ هم می. بتوانند از استعدادهاي این شهر استفاده کنند
 ←رجوع کنید » .ما براي این استفاده برنامه ریزي خواهیم داشت. بکاهد و هم از امکانات آن استفاده کند

      1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیفسنجانی، هاشمی ر«کتاب 
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  - 3
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تـب داخلـى و   مرکز کتابخانه و تأسیس سازمان اطالع رسانى همگانى و برنامـه تهیـه کُ   
 .را داد رجى و تکمیل سازمان ادارىخا

جمهـوري   سـفر بـه      در مـورد   براى مشورت    ،]وزیر تعاون [،  شافعى] غالمرضا[آقاى  
ــل خواســت آذرى   ــه دلی ــاده  آذربایجــان آمــد کــه ب ــأخیر افت ــه ت شــوراى  . اســتهــا ب

 گـزارش اقـدامات   .شـوروى جلـسه داشـت   اتحـاد  هاى تازه استقالل یافته از     جمهورى
 اقتـصادى، تجـارى،   ،هاى فرهنگى ها در بخش توسعه همکارىخصوص در  شده    انجام

ــولى،  مخــابراتى،گمرکــى، راه و ارتباطــات هــوایى  ــانکى و خــدماتى داده شــد ،پ  ؛ ب
ها بیشتر از سـوى آنهـا اسـت کـه      ندينه در حد مورد انتظار و کُ، اما  ایم  پیشرفت داشته 

 . هنوز سازمان درستى ندارند
 .دولـت شـرکت کـردم    هیـأت جلـسه  در  .ام دادمتا عصر کارهاى عقب مانده را انج    

 ةدربـار . شب میهمان رهبرى بودم. اى و فنى در دستور بود  هاى حرفه   نامه آموزش   ینیآ
  ایشان مـسایل مربـوط بـه مـدیریت حـوزه         .ل سفرم مذاکره کردیم   یآثار و نتایج و مسا    

 نــصب  و]از مراجـع تقلیـد  [، گلپایگــانى] سـید محمدرضـا  [ اهللا یــت قـم و پیـام آ  علمیـه 
انـد و    ناراضـى ؛توجهى به رهبرى و امام را گفتنـد   و بى   حوزه  شوراى مدیریت  ياعضا

 .شـود کـرد   هرزگوین که کار مهمى بـراى آنهـا نمـى   و نگرانى دارند از مسایل بوسنى   
 . فکرى کنیم خواستند که براى کمک مؤثرتر

 و  هـا    حکومـت ائتالفـى مـذهبى      .ها مسایل تاجیکستان قابل توجـه اسـت         در گزارش 
 داریـوش . بـه خانـه آمـدم     . ها رو بـه زوال اسـت        گراها در مقابل تهاجم کمونیست      ملى

 از نـوق آمـده و   ،هـا رفتـه بـود       که براى کمک به محسن براى ضـبط پـسته          ]باریکانی[
 . مان را خبر آورد سالمتى حاجیه والده

    
 1992   اکتبر26               1413الثانى   ربیع28 |     1371 آبان 4دوشنبه 

 
مـورد توجـه    ] تاجیکـستان [دوشـنبه   شـهر   ها عقب نشینى نیروهاى چـپ از          در گزارش 

 از  .نماینـدگان بنـدرعباس آمدنـد     ،  ]آقایان غالمعباس زایـري و عبـاس عباسـی        . [است
نماینــدگان  . نمودنــداســتمداد اســتاندار ابــراز رضــایت کردنــد و بــراى عمــران منطقــه
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بـراى سـرعت بیـشتر در سـاخت فرودگـاه          .ار آمدنـد  جنورد و امـام جمعـه و فرمانـد        ب ، 
 . ورزشگاه و گمرك با ترکمنستان استمداد کردند،پتروشیمى

 براى گاز باقرآباد، انتقـال فاضـالب تهـران      .نماینده ورامین آمد  ،  ]آقاي محمد قمی  [
 نیروهـاى رادیکـال   کـار گـرفتن    ه احداث خط مترو تهران تا ورامین و بـ         ،براى ورامین 

 ، نمایندگان و دانـشگاهیان اردبیـل   ،علما.  استمداد کرد  ،اند  کار شده یکه ب مجلس سابق   
 .آمدند براى تشکر به خاطر استان شدن اردبیل

ن و کارشناسـان   و معاونـا  ]بانـک مرکـزي     کـل     ریـیس [،  عـادلى ] محمدحسین[دکتر  
 ،هـاى هـر یـک از اصـناف      قیمـت رک نرخـى شـدن ارز و تـأثیر آن بـ         تـ  نتایج   .آمدند
 را یتذکر دادم که سیاست انقباضـ . هاى جامعه را توضیح دادند ار و دهک  اقش ،کاالها

 . منجر به رکود نشودتاخیلى با سختى اجرا نکنند 
 راجع به توزیع و قیمـت سـیمان و واردات جـو و    .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 تلفنـى برنامـه جلـسه شـروع کـار           ،شـرعى ] محمـدعلی [آقـاى   . گیرى شـد    پنیر تصمیم 
 .  ها را توضیح داد دید حوزهمدیریت ج

 
 1992 اکتبر  27                1413الثانى   ربیع29|   1371  آبان5شنبه  سه

 
گـزارش  .  آمد] معاون اروپا و آمریکاي وزارت امور خارجه     [،  واعظى] محمود[آقاى  

 .سفر به فرانسه و روسیه و تمایل مقامات دو کشور براى توسعه همکـارى بـا مـا را داد                 
 نامـه او را آورد کـه از مـا    .جمهور ونزوئال آمـد  یسیفرستاده ویژه ر  ،  ]راسابو اُرتیگا او[

از چین هـم دعـوت     . طور اصولی پذیرفتم    به ؛پیوندیم ب 15به گروه   تا  دعوت کرده بود    
 1.اند کرده

                                                
 ن،ی آرژانتر،ی الجزاران،ی ااین گروه شامل. است  در حال توسعهي از کشورهايا  مجموعه،گروه پانزده - 1

 النکا،ی پرو، سنگال، سره،یجری نک،ی مکز،ي مالزا،ی کنکا،ی جامائ،ي مصر، هند، اندونزا،ی کلمب،یلی شل،یبرز
.  شدسیسأت 1368شهریور  در بلگراد، در تعهد کشورهاي جنبش عدم نشست نیدر نهم  ،مبابوهیونزوئال و ز

 يها  گروهگری دهورود بشرایط آوردن   و فراهمي همکارشبردی پ،یی رشد و شکوفاشی افزا، گروهنیاهدف 
 شش گروه، نیو ا عضيکشورها.  استیکشورصنعت  و گروه هشتیچون سازمان تجارت جهان، یالملل نیب

 دی درصد تول12 ،ي درصد حجم مبادالت تجار17 کل جهان، تی درصد جمع34درصد مساحت و 
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شـان    خواسـت کـه نماینـده بـه اجـالس آینـده      .آقاى ادیـب از روحـانیون هنـد آمـد     
اش که دو سـال    بعد از سفر قبلى، تغییرات مثبت و عمران در ایران     از مشاهده . میبفرست

 گفت مسلمانان هند مایل نیستند که کشمیر آزاد شـود و           . اظهار تعجب کرد   ،پیش بود 
باعث قوت بیـشتر مـسلمانان داخـل    این امر    چون   ، هند بمانند  ودهند که جز    ترجیح مى 

اسـتمداد   هـاى هنـدوها   ل اذیـت  در مقابـ .هند و داشتن نماینده بیـشتر در کنگـره اسـت        
 .کرد

 ة دربـار . جلسه خـصوصى داشـتیم   ابتدا.وزیر ترکیه آمد  نخست،آقاى سلیمان دمیرل 
هـا    نگران پیروزى دمـوکرات .باغ و روسیه صحبت شد      هرزگوین، قره   و عراق، بوسنى 

ى ا معتقدند که تغییـر عمـده  .  بوش ببرد]جرج [دهند که ند و ترجیح مى   هست در آمریکا 
در جلـسه   .نـد ا ند که وحـدت ارضـى عـراق را طالـب    ا آید و مدعی  اق پیش نمى  در عر 
 . کردیممطرح مواضع رسمى و علنى خودمان را ،رسمى

هـاى خـصوصى زیـادى      صـحبت ، سـر میـز ناهـار   . ضیافت ناهـار دادیـم     ،بعد از نماز  
هـاى سـابق شـوروى، امنیـت مرزهـا،       تقویـت اوپـک، همکـارى در جمهـورى        دربارة  

 معمـوالً بـا    کـه  تأسـیس بانـک مـشترك داشـتیم     وردهاى عراقتقالل کُاس مخالفت  با 
 مـشکل  ،]جمهـور روسـیه   ریـیس [، یلتـسین ] بـوریس [ معتقـد اسـت     . همـراه بـود    تفاهم

؛  حکومـت نظامیـان در روسـیه کـم نیـست     تواند دوام بیاورد و احتمال بازگشت بـه     مى
 . توانند کارى بکنند گرچه آنها هم نمى

اند از طریق مـا   ها حاضر شده عراقىکه  تلفنى اطالع داد     ،الماالس  شیخ] حسین[آقاي  
 . تا شب کارها را انجام دادم و به خانه آمدم.نفت به سودان بدهند

 
 1992 اکتبر28         1413االول   جمادى1  |    1371 آبان 6چهارشنبه 

 
آنهـا  محسن هم به عنوان عضو هیـأت امنـا بـه     . جمعى از سران جهاد دانشگاهى آمدند     

 ةشـان کـردم و وعـد     بـراى ادامـه کـار تـشویق    .گزارش مختصرى دادنـد  . پیوسته است 
                                                                                                              

در جهان را دارا یعی طبتاب ثری درصد ذخا29 گاز و دی درصد تول18 نفت، دی درصد تول28 برق، يانرژ 
 .تهران برگزار شدشهر  در رانی ایزبانیبه م،  2010 گروه در سال نی نشست انیچهاردهم. هستند
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 کارنامه و خاطرات             
 398  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . دادمهایشان را تحقق خواسته
بنـدى تقاضـاها و       جمـع  .آمـد  ]جمهـور   معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  
حدود پانصد میلیـون  . ها براى استان سمنان پس از سفر را آورد که تأیید کردم           کمک

فـاطى و خـانم دکتـر       . است براى امور عمرانى  ارزي  الى و ششصد هزار دالر      تومان ری 
 از خریـد تکنولـوژى فیلتـر        ی گزارشـ  .حبیبى و دکتر درخشانى آمدنـد     ] رهیدهشفیقه  [

  .کردنده ی راهکار ارا. استخوردهبر به مشکل  دادند؛دیالیز
ش گـزار  و  شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمدنـد      اعضاى هیأت بازرسى و نظارت    

جهرمـی، ریـیس دفتـر       [افتخـار ] گـودرز [آقـاى دکتـر      1.شان کردم   تشویق ؛کار دادند 
 ،الهـه دادگـاه   آمـد و گفـت در      ،  ]جمهـوري   خدمات حقوقی بین المللی نهاد ریاست     

ایربـاس سـرنگون شـده مـا     هواپیمـاي  ها پیشنهادى بـراى پرداخـت غرامـت          آمریکایى
و  صـد  و    پـرواز   دالر بـراى خدمـه     ایرباس مـشابه، سیـصدهزار    هواپیماي   یک   :اند  داده

انـد   خواسـته همچنین   .احمر  ها توسط هالل    پنجاه هزار دالر براى هر یک از کشته شده        
 . قرار شد بررسى کنیم2. بدهیمF.M.S پرونده ةکه رقمى براى مصالحه دربار

 .آمـد  هـا   بـراى مـدیریت هواپیمـایى   ،]وزیر راه و ترابري   [،  کیا سعیدى] محمد[آقاى  
  پس از نماز مغرب به دفترم رفتم و تا .دولت شرکت کردم هیأتسه جلعصر در 

                                                
این هیأت از افراد وزین، نیرومند و عالمى تشکیل شده که «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 .مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى باشدتواند پشتوانه خوبى براى پیشبرد اهداف و  نظرات آنان مى
ها باید آماده   مدیران و اساتید دانشگاه،ها خاطر شرایط انقالب اسالمى و آزادى اندیشه در دانشگاه به

. ها محقق شود  تا از این طریق موجبات رشد و شکوفایى اندیشه،برخورد منطقى با نظرات متفاوت باشند
عهده  ها را به دیران باید سالم و منطقى باشد و فردى که مدیریت دانشگاهبرخورد دانشجویان با اساتید و م

اگر مدیریت تضعیف شود . گیرد حمایت شود تا بتواند در جهت رشد و اعتالى دانشگاه تالش کند مى
هاى کشور در مقایسه  انضباط و آرامش موجود در دانشگاه .ها نخواهیم رسید اهداف متعالى براى دانشگاه به

خاطر   به،نمایندگان رهبر معظم انقالب . از سطح بسیار خوبى برخوردار است،هاى دنیا یگر دانشگاهبا د
هاى دانشجویان و  توانند در اجراى مصوبات و انتقال نظرات و خواسته  مى،ها دارند تقدسى که در دانشگاه

 اساتید، دانشجویان و مدیران هاست و امید همه ما به دانشگاه .اساتید و مدیران بسیار مفید و مؤثر باشند
 کتاب ←رجوع کنید » .ها باید معزز باشند تا در آینده کشورى پیشرفته و توسعه یافته داشته باشیم دانشگاه

   1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاشمی رفسنجانی، سخنرانی هاي سال «
 مجموعه ،)اي نظامی خارجیخریده(  foreign military sales مخففF M S پرونده موسوم به - 2

  .شود که در دادگاه الهه مطرح بود خریدهاي نظامی رژیم شاه از آمریکا را شامل می
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 نامھ محسن رضایي 

نامه فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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 کارنامه و خاطرات             
 400  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 .کارها را انجام دادم و به خانه آمدمساعت هفت و نیم 
 

 1992 اکتبر  29           1413االول   جمادى2  |    1371 آبان7شنبه  پنج
 

و وزارت تهـران   شـهردارى    ش را بـا   ا   خواسـت کـه مـشکل      .شیبانى آمد ] عباس[دکتر  
 . اعــضاى هیــأت مــدیره کــانون کارشناســان دادگــسترى آمدنــد.بهداشــت حــل کــنم

الزحمه را دادند و براى اسـتفاده از   حقمیزان گزارش کار و نحوه انتخاب کارشناس و      
 .ها استمداد کردند رهگآنها در سمینارها و کن

 گــزارش . آمـد ]ان ملـل نماینـده دایـم ایـران در سـازم    [، خـرازى ] سـیدکمال [آقـاى  
ــشر       ــوق ب ــدعیان حق ــشارهاى م ــا ف ــه ب ــراى مقابل ــورك را داد و ب ــرد در نیوی  ،عملک

 مـذاکرات   .وزیر دفاع چین آمد   ،  ]آقاي چین جی وي   [ .مفیدى داشت پیشنهادهاى غیر 
 .تذکر دادم هاى دوربرد  اعتبارات و تکنولوژى موشکيدر مورد اعطا. کلى بود
 گزارش کار اجالس کمیسیون مبارزه با مـواد     .آمد وزیرکشور نوري،] عبداهللا[آقاي  

هـاى   مقـدس  هاز فشارهاى نمایندگان مجلس و خشک.  خیلى راضى است  ؛مخدر را داد  
 .افراطى شکایت داشت

ــتقبال از   ــراى اس ــی عــزت بگــوویچ [عــصر ب ــاي عل ــر، ]آق ــنى  یسی و جمهــور بوس
اتى از امـارات   بـا هواپیمـاى امـار   پنج بعـداز ظهـر  ساعت .  فرودگاه رفتم ، به هرزگوین

 در .در اقدسـیه رفتـیم  قُـدس   با هم به سوى اقامتگاه   .مراسم و مصاحبه انجام شد     .رسید
شـان و    شـان و اسـلحه و امکانـات        شان و وضع مـردم      جنگ ةراه سئواالت زیادى دربار   

 .نمودم هاى دیگران نیازهایشان و کمک
 .ى داشـتیم  مـذاکرات رسـم  ،خارجـه امور در مرکز مطالعات وزارت   ، شب نُهساعت  

 ولى ما اظهـار آمـادگى بـراى    ، آن هم با ارقام باال بود   ،نقدىکمک  شان گرفتن    هدف
 بایـد از   . ارسـال اسـت    ة مشکل کار نحو   .سوخت و مواد غذایى کردیم    ،  کمک اسلحه 
معمـوالً حـدود نیمـى از    و کننـد   ها بـرود و آنهـا هـم مـشکل ایجـاد مـى        طریق کروات 

 .گیرند ها را براى خودشان مى کمک
نـد  ا  مـدعی ؛ سئواالت زیـادى کـردم   ، سر میز شام   .اقدسیه رفتیم اقامتگاه  براى شام به    
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ایـن  که  است ها کشته شده اند و بیش از این عدد از صرب         حدود صد هزار کشته داده    
 مـشکل سیاسـى   .رسـد   درست به نظـر نمـى    ، با توجه به اعداد ادعایى مجروحان      ،اعداد

 بـدون اینکـه   ،شـود  شـان تمـام مـى    ست جمهـوري   تا دو ماه دیگر دوران ریا      .هم دارند 
 بـه چنـد    و هرزگـوین صـحبت از تقـسیم بوسـنى   . تکلیف وضع بعد از این معلوم باشد   

 . است]استان [= کانتون
   

 1992 اکتبر  30              1413االول   جمادى3  |    1371 آبان 8جمعه 
 

مهـور بوسـنى بـه      ج یسیـ  ر ، بگـوویچ    بـراى بدرقـه آقـاى علـى عـزت          ده ونـیم  ساعت  
 خبرنگاران کـه همـراه او در    .کوپتر آوردند    آنها را از مرقد امام با هلى       . رفتیم فرودگاه

به خاطر خبر اشـغال یکـى از شـهرهاى مرکـزى بوسـنى توسـط           . نرسیدند،  مرقد بودند 
لذا مـصاحبه انجـام نـشد و بـا بدرقـه رسـمى       ،  سراسیمه بودند و عجله داشتند    ،ها  صرب
 . چون فردا وقت داده بودند، رهبرى هم انجام نشد مالقات با.رفتند

 خیلى بیشتر از آنچه موافقـت  . دیدم،پاویون جمهورى را که در حال بازسازى است       
هـا جمـع    ظهـر بچـه  .  بـه خانـه آمـدم   . اوقاتم تلـخ شـد     ؛اند   دستکارى کرده  ،کرده بودم 

کـه    داشـت هاى نفت و گـاز ترکمنـستان و قزاقـستان          لوله ةمهدى مطالبى دربار   .بودند
  .احتماالً از ایران عبور خواهد کرد

  
 1992 اکتبر  31              1413االول   جمادى4  |    1371 آبان 9شنبه 

 
 ، از مـشکالت اعتبـارى  . آمـد ]رییس سازمان تربیـت بـدنی  [،  فرد  غفورى] حسن[آقاى  

ه هـاى انجمـن اسـالمى کـ      عدم همکارى صداوسیما و اذیـت    ،هاى عمومى   ایذاء رسانه 
  .ش دادما  دلداري؛ام گفت انتقادات زیادى نموده و من از ایشان خواسته

 خواسـتار دخالـت بیـشتر در        . آمـد  ]فرمانده نیروي هـوایی   [،   ستارى ]منصور [تیمسار
کنترل هواپیماهاى کشورى و استفاده بیـشتر از امکانـات رادارى و کنترلـى و هـدایت          

هـا و مخــصوصاً   ختن فرودگـاه بـراى سـا  . نهاجـا شـد کـه در زمـان صـلح راکـد اسـت       
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 کارنامه و خاطرات             
 402  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . گفتم همکارى کنند و ترابري به وزیر راه.فرودگاه امام خمینى اظهار آمادگى کرد
و مـسئول برنامـه کنتـرل       معـاون دبیرکـل سـازمان ملـل         ،  ]آقاي جورجیو جیـاکملی   [
هاى ایران در مبارزه با قاچاق مـواد مخـدر تجلیـل              از تالش  .آمدالمللی مواد مخدر    بین

 کـردم و گفـتم بعـضى از     تـشویق او را  .اسـت رزهـاى شـرقى بازدیـد کـرده          از م  .کرد
الملل بـا زیـر سـئوال     عفو بینسازمان حقوق بشر و کمیسیون  منجمله ،المللى مراکز بین 

ند و شـاید خواسـته       هـست  مخـدر  عمالً در خدمت قاچاقچیان مواد     ،بردن مبارزات ایران  
ضرورت جلـوگیرى از کاشـت    ر ب.هاى استکبارى در ادامه جنگ تریاك باشد      قدرت

 .نمودم در افغانستان و پاکستان تأکید خشخاش
 بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى و مطالبـه            ،]گلپایگـانی [دکتر هاشمى 

] جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبى] حسن[ دکتر .آمد 1372اعتبارات بیشتر در سال      
 .آورد برنامه دومو طرح تحقیقات را براى درج در آمد براى امور جارى 

جمهـور   یسیـ ر،  ]آقـاي نورسـلطان نظربـایف     [بـراى اسـتقبال از      ساعت چهار و نیم،     
پـس از تـشریفات رسـمى و    .  موقـع رسـیدند  بـه . رفتـیم ] مهرآبـاد [ به فروگاه   ،قزاقستان

هـاى زیـادى     در راه صـحبت . بـا هـم بـه اقامتگـاه سـعدآباد رفتـیم           ،مصاحبه تلویزیونى 
 نشده و حال آنهـا را     ،طرفه بوده  لیم خواسته ترکیه که یک    آنکارا تس  گفت در    .کردیم
 .و بـرادر بزرگتـر بیانیـه صـادر شـود       1مسرکیـ تُ   خواستند بر محور پـان       مى . است گرفته

و مـشکل  اسـت  گفت حـدود بیـست درصـد از تولیدشـان بعـد از اسـتقالل کـم شـده            
 .  توقع زیادى مردم و آزادى زیاد مردم را دارند، مدیریتى،کارشناسى

نــویس بیانیــه   پــیش. نمــاز را خوانــدم و خــاطرات را نوشــتم.مغــرب بــه خانــه آمــدم
بــه  شــامصــرف بــراى مــذاکره و ســپس مــشترك را کــه  تهیــه شــده مطالعــه کــردم و 

 مـذاکرات خـصوصى   ،قبـل از مـذاکرات رسـمى     . رفـتم  ساختمان همراهـان سـعدآباد    
گفـتم  . د مـا را بدانـ    ها از   ى بعضى از دولت    علت ترس و نگران    ،خواستایشان  . داشتیم

                                                
تبار  رك که تُی آن تمام مردمانهیخواهانه است که برپا  و توسعهیستیونالی ناسيدئولوژی اکی ،رکیسمتُ  پان-1

 واحد و مستقل ی واحد در دولتيو رهبر ملت کی تحت دی باند،یگو ی سخن می به زبان ترکایهستند و 
 ترك زبانان، از جمله ترك زبانان قبرس، بلغارستان،  گردآوردن همه،سمیرکتُ  پانهدف .متحد شوند
 ی ماوراء قفقاز، تاتارستان، حوالمه،ی، قفقاز، کرنیرکستان چ افغانستان، تُران،ی عراق، ا،یانه ميایبالکان، آس

 . استهیترک ي تحت رهبر،يبریرود ولگا و س
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مـان    علیـه ، دست آنهـا از ایـران  ها در منطقه و کندن     سلطه غربى به خاطر مخالفت ما با      
 .کنند تبلیغات مى

 آزادسازى تدریجى راضى است و خودشان همان شیوه را         در مورد از سیاست چین    
گورباچف انتقاد داشت که پـیش از اصـالحات اقتـصادى    ] میخاییل[از . کنند  عمل مى 

 انـضباط را در   و روى آزادى و دموکراسى تأکیـد کـرد کـه نظـم       ، صورت انفرادى  به
 ، معتقـد اسـت گوربـاچف   .شود جمع و جور کرد شوروى به هم ریخت که دیگر نمى  

 انتقـاد داشـت   ]جمهـور روسـیه   ریـیس [، یلتسین] بوریس[از . اصالً پایگاه مردمى ندارد 
 آزادى اقتـصادى  ،هـا  غیـب غربـى   با تر،که به صورت افراطى و منجمله بدون آمادگى 

انـد    به مشکل افتـاده آنها. به بن بست رسیده و جایگزین درستى هم ندارد        اکنون  داد و   
 از طریــق روبــل بــه ،تولیدشــان کــم شـده و مــشکالت اقتــصادى روسـیه   درصـد  50و 

بـودن شـدید    بـه خـاطر مخلـوط   د و کنـ  افع سـرایت مـى    مشترك المنـ   کشورهاى دیگر 
 .توانند پول ملى خودشان را چاپ کنند  نمىبه آسانى، شاناقتصاد

هاى دو کشور بـود کـه     بیشتر روى همکارى،ها  صحبت و مذاکراتشام،   بر سر میز    
هـا را   نامـه   توافـق ، راه و ترابرى، فرهنگى و اقتصادى، نفتى، سیاسىهاي قرار شد کمیته  

خــزر و  قــرار شـد بـر محــور دریـاى    .آمیــز بـود  دوسـتانه و تفـاهم   جلــسه .آمـاده کننـد  
 . خواست که با روسیه بیشتر نزدیک شویم.کنفرانس آسیا همکارى کنیم

. قرار شـد بـه مـشهد هـم سـفر کننـد      . سر میز شام هم صحبت خصوصى ادامه داشت  
تقاضـاى مالقـات بـا رهبـرى       . مایل است تظاهر به امور مذهبى و اسالمى داشـته باشـد           

 . نکرده بودند که گفتیم بکنند
   

 1992 نوامبر  1          1413االول    جمادى5 |   1371 آبان 10یکشنبه 
 
 قـرار شـد امـروز بـا مـا        . بعد از زیارت مرقد امام به اصفهان رفتنـد         ،همانان قزاقستانى یم

 .برنامه نداشته باشند
هـا    مـدیران بخـش    . بیمارسـتان دکتـر شـریعتى رفتـیم         ساعت هفـت و نـیم صـبح بـه         

  ،یو سى آى، هاى قلب  از بخش.طرح کردندتوضیحات دادند و امکانات و نیازها را م
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 ١٥٤عكس شماره  

 ١٥٥عكس شماره 

بازدید از بیمارستان شریعتی تهران
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 ،]بـالن   [= هاى گرفته قلب از طریق بادکنک   و رگ   باز کردن دریچه قلب    ،یو  سى  سى
از طریـق پیونـد مغـزِ       [با وارد کردن مفتول مخصوص و بخـش معالجـه سـرطان خـون             

 در .  جالـب بـود  ؛ازدید کردیم و بخش مداواى بیماران فاقد قدرت زایمان ب        ]استخوان
 را  آمـوزش پزشـکی    درمـان و   ،یس بیمارستان و وزیر بهداشـت     ی گزارش ر  ،تأتر  آمفى

 بـه مناسـبت روز پرسـتار صـحبت کـردم و وعـده       ،شنیدم و براى پرستاران و پزشـکان      
 1.کمک براى توسعه دادم

دبیـر  [یرى الـو ] مرتـضی [آقاى .  کارها را انجام دادم.سیدمبه دفترم رساعت ده و نیم  
 در مورد منـاطق آزاد و مـشکل قاچـاق کـاال از     .آمد] عالی مناطق آزاد تجاري    شوراي
عـصر در   .هاى عالجى مطرح کرد که بـه نظـرم درسـت نیامـد      قشم گفت و راه   جزیره  
 . خوبى داشتهاي پیشنهاد. استاندار فارس آمد.دولت شرکت کردم هیأتجلسه 

] سـلیمان [آقایـان  دولـت و مـذاکرات بـا     مجلـس ـ   ة دربار.همان رهبرى بودمیشب م
ــرل ــست[، دمی ــه  نخ ــر ترکی ــى،]وزی ــزت عل ــو   ع ــیس[، یچوبگ ــنی و   ری ــور بوس جمه

 نوع کمک به بوسـنى   و] جمهور قزاقستان   رییس[،  نظربایف] نورسلطان[ و   ،]هرزگوین
 بـه خانـه   ساعت نُه و نیم شـب .  مذاکره و بررسى کردیم،  هرزگوین و ساخت ماهواره   

 . م کمى تلویزیون تماشا کردم و خوابید. را نوشتمخاطرات. رسیدم
 
  

                                                
 پرستارى حرفه از پرستار روز و) س (کبرى زینب حضرت والدت سالروز مناسبت به هاشمى آقاى - 1
پرستاران با گذشت و ایثار در تسکین و کاهش « : گفت و برد نام اجتماعى حرکت ترین انسانى عنوان هب

دازه محبت و عطوفت و رساندن ان هیچ چیز به .کنند گذارى مى هاى بیماران از وجود خود سرمایه ناراحتى
 باید از این ،گذارد و کسانى که با این حرفه سروکار دارند موقع دارو در روح و روان بیمار اثر نمى به

 داراى روحیه گذشت و اًکنند، مطمئن افرادى که شغل پرستارى را انتخاب مى .ویژگى برخوردار باشند
امروز دنیا به نقش مهم پرستارى  .ن با مریض برخورد کنندعطوفت هستند و باید همانند پدر و مادرى مهربا

پرستاران کشور  .شوند خواهند افکار مکتبى را ترویج دهند از این راه وارد مى پى برده است و کسانى که مى
 باید براى دیگر کشورهاى دنیا نمونه و الگوى عملى باشند و دولت نیز تالش خواهد کرد به ،اسالمى ایران

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .ى آنان رسیدگى و حقوق آنان را تأمین کندها خواسته
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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 1992 نوامبر 2            1413االول   جمادى6  |    1371 آبان 11دوشنبه 
 
 کارها را در دفتـرم انجـام دادم و بـراى حـضور در مراسـم مالقـات           نُه صبح تا ساعت    
شـان کوتـاه و    مـذاکرات . رفـتم   به دفتر رهبرىاي،  اهللا خامنه   آیتهمانان قزاقستانى با    یم

 دیـدم  . بدون کفش در جلسه آمـده بودنـد  .دوستانه و بر محور همکارى دو کشور بود       
 .دکن  است که انگشتان پا را جدا مى مثل دستکش،هاى نظربایف جوراب

رسـمى و مقـدارى در جلـسه       مقـدارى غیر   .براى دور دوم مذاکرات به دفترم آمدیم      
و تـصمیم   اسـت   ده  شـان آمـ    خیلـى خـوش   ان  از اصـفه  . رسمى و علنى مذاکره کردیم    

 کـه  شان در ایران اضافه کننـد و بـه جزیـره کـیش برونـد         یک روز به اقامت    ،اند  گرفته
 .م و گفتم وسایل پذیرایى را مهیا کننداستقبال کرد

 در مذاکره خصوصى پیشنهاد کرد گروهى نظامى را بـراى دیـدن صـنایع موشـکى                 
در .  پـذیرفتم ؛ بفرستیم که به مـا بفروشـند  ]اقستانپایتخت قز[ی  به آلمات ،ساحل به دریا  

 بـه خـاطر فـشارى کـه روى آنهـا           ؛مذاکرات رسمى گزارش کار پنج کمیته داده شـد        
 آنها را از تحرکات فرهنگـى و  ؛اند  در مورد قرارهاى فرهنگى تصمیمى نگرفته    ،هست

 ، مـتن هـا  میتـه  بقیـه ک . انجـام شـود  ی قرار شد در سفر من به آلمات.اند تبلیغى ما ترسانده  
با حضور مـا و خبرنگـاران توسـط وزراى    که نویس را کامل و آماده کرده بودند      پیش

 . بیانیه مشترکى را هم امضا کردیم، من و ایشان. مربوطه امضا شدنسئوالمذیربط و 
جـا انجـام شـود کـه       همـان ، در بـه جـاى فرودگـاه   ، پیشنهاد کرد که مصاحبه نهـایى     

هـاى    کـردیم و دو جـواب هـم بـه دو سـئوال روزنامـه            صـحبت  .پذیرفتم و انجـام شـد     
 در راه گفـت  .با هم بـه فرودگـاه رفتـیم   . یاى روسیه و جمهورى قزاقستان دادیم تایزوس

ش ایـن اسـت   ا  آدم خـوبى اسـت و عیـب        ]جمهور روسیه   رییس[،  یلتسین] بوریس[که  
 ،ىافتـد کـه در حـال مـست     کند و خیلى اتفاق مـى    که مشروبات الکلى زیاد مصرف مى     

 . کنند ضعف سوءاستفاده مى نقطهگیرد و اطرافیانش از این  تصمیمات غلطى مى
هاى مهاجر به ایران را به من معرفى کرد که تقاضـا داشـت    در فرودگاه نماینده قزاق   

.  فـشار نیـاوریم  ،انـد   براى رفتن آنها و مخصوصاً آنها کـه از افغانـستان بـه ایـران آمـده                
د کـه بـسیارى از آنهـا تابعیـت ایـران را انتخـاب            ان  انت حدود ده هزار قزاق در ایر      گف
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، واعظـى ] محمـود [ آقایـان  .با بدرقـه رسـمى بـه سـوى کـیش پـرواز کردنـد         .اند  کرده
در . شـان رفتنـد   و مهـدى هـم همـراه      ] معاون اروپا و آمریکـاي وزارت امـور خارجـه         [

 .نتیجهردوستانه و پ،  خیلى صمیمى؛مجموع سفر و مذاکرات خوبى بود
شـوراى  . تـا شـب کارهـا را انجـام دادم    .  عفـت هـم بـراى ناهـار آمـد      .ترم رفتم به دف 

 بـه خانـه   ونـیم  سـاعت هفـت  .  سرشـب از اسـتخر اسـتفاده کـردم    .اقتصاد جلسه نداشت 
 .  درست کرده بود کباب،عفت از گوشت شکارى که یاسر زده است. آمدم

 
 1992نوامبر  3              1413االول   جمادى7|   1371 آبان 12شنبه  سه

 
و دادنـد   گـزارش   .آمـوزان و دانـشجویان ممتـاز بـسیجى آمدنـد             دانش نُه صبح ساعت  

  را و جـوایز 1ي ایـراد کـردم  آمیز سخنان تشویق هم   من   .اجرا کردند اى    سرود و دکلمه  
ــاى . مداد ــق] محــسن[آق ــازان [، دوســت رفی ــضعفان و جانب ــاد و مست ــیس بنی ــد]ری  . آم

ــازان   ــاد جانب ــع بنی ــه    گزارشــى از وض ــا تهی ــت کــه ب ــه داش ــرى گل ــر رهب داد و از دفت
بـراى وام بـانکى   . انـد  اش کـرده  کننـد و خـسته   هاى منفى بر او فـشار وارد مـى      گزارش
 .هاى ارزى سئوال کرد د و در مورد سیاستنمواستمداد 

ــان  ــوجى] حــسین[آقای ــزات [، محل ــادن و فل ــر مع ــی[ و ]وزی ، شــمس اردکــانى] عل
 گزارش پیشرفت کار در جزیـره قـشم را دادنـد و    .ند آمد]مدیرعامل منطقه آزاد قشم [

 گفتم فکـرى  .گذاران استمداد کردند  براى تضمین به سرمایه ،براى اعتبار بیشتر جزیره   
 .بشود براى جلوگیرى از قاچاق

 از کمبود کاغذ به خاطر کسر سهمیه ارز دولتـى          .هاى بزرگ آمدند    مدیران روزنامه 
                                                

اگر «: گفت کشور اداره و سازندگى هاى صحنه در بسیجیان حضور لزوم بر تأکید با هاشمى آقاى - 1
هاى فرهنگى، علمى و تخصصى کشور  اى مدیریت و بخشه نیروهاى بسیجى مؤمن و انقالبى در رده

 همه در باید کهاست  جامع مجموعه یک بسیج . انقالب ضرر خواهد کرد،حضور جدى نداشته باشند
ریزى کنند  اى برنامه گونه ه باید ب،اندرکاران فرماندهان بسیج و دست. باشد اسالمى انقالب حافظ ،ها صحنه

 در اداره کشور و در ،هاى عالى تحصیلى  طى دوره وهاى الزم صکه نیروهاى بسیجى با کسب تخص
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .سنگرهاى علمى، فرهنگى، هنرى حضور داشته باشند

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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اى   سیاسـت ارزى و مـسایل سیاسـى منطقـه     ة دربـار  . وعده رفع کمبـود را دادم      ؛نالیدند
 . توضیحاتى برایشان دادم،آسیاى میانه و بوسنى،  ترکیه، کردستان،عراق

 بـراى هزینــه  .آمـد  ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [، میـرزاده ] حمیـد [آقـاى  عـصر  
  اسـت  قـرار شـده  ،هاى پل بعثـت در ارونـدرود پـول گرفـت و گفـت       آورى لوله   جمع
 . قبول کردم؛هزینه ساخت مصالى تهران بفروشندمین أتى ها را برا لوله

آموختگـان دانـشگاه     مشکل دانـش .شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت  
 .شان هم تاییـد شـده تلقـى شـود      تصویب شد که مدارك؛آزاد اسالمى را حل کردیم   

حـث   ب، اسـت دریافـت هـاى بـزرگ قابـل         ها که با آنـتن      هاى ماهواره    خطر فیلم  ةدربار
 . طرحى براى عالج بیاورد فرهنگ و ارشاد اسالمی، قرار شد وزارتکردیم؛

 
 1992 نوامبر  4       1413االول   جمادى8 |   1371 آبان 13چهارشنبه  
 

جمهـورى آمریکـا در    بـوش در انتخابـات ریاسـت     کلینتون بر جرج] بیل[خبر پیروزى  
سـفیر جدیـد بورکینافاسـو بـراى     ، ]آقاي مـامونی فـابره     [.صدر اخبار مورد توجه است    

] اهللا آقـاي محمـد افـضل ظـل    [ هیأت قضایى پاکستان به ریاست  .آمد تقدیم استوارنامه 
 بر ضرورت همکارى در مبـارزه بـا        ؛دیوان عالى کشورشان براى مالقات آمدند      رییس

شرارت و قاچاق مواد مخدر تأکید و به نوعى از ضـعف عملکـرد پاکـستان در ایجـاد                
 .کردم ار مرزهاى ایران انتقادامنیت در جو

 . آمــد]دبیرکــل ســازمان امــور اداري و اســتخدامی[، رضــوى] ســید منــصور[آقــاى 
 تـسریع در    .شـوراى عـالى ادارى جلـسه داشـت        .  براى اصالحات داشـت    هاییپیشنهاد

عـصر در  . هـا  تـصویب شـد        کار و شناسنامه براى ساختمان      پایان ،دادن جواز ساختمان  
و الیحـه   بخـشى از الیحـه شـوراى شـهر و روسـتا      . کـردم  دولت شـرکت   هیأتجلسه  

 .تصویب شد گردان  سطح تنخواهافزایش
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 1992 نوامبر  5           1413االول   جمادى9  |   1371 آبان 14شنبه  پنج
 

 نماینـده   ،علـوى ] سـیدمحمود [ آقـاى    . آمدنـد   مسئوالن شـهر المـرد فـارس       ،اول وقت 
  و دانشگاه آزاد اسـالمى، راه بـه سـاحل    ، بیمارستان : نیازهاى شهرستان را گفت    ،المرد

یس دفتــرم و معاونــان یــر، ]آقــاي ســیدمحمد میرمحمــدي [. وعــده کمــک دادم؛آب
 تذکراتى بـه آنهـا   . گزارش اقدامات را دادند و نیازها و مشکالت کار را گفتند .آمدند

 .دادم
 ،رانس اربیـل   کنفـ  ،ل عراق ی مسا . آمد ]رییس کمیته عراق  [،  آقامحمدى] علی[آقاي  

ــادالت مـــرزى  ــان   ، وضـــع مبـ ــر آقایـ ــشتر و اخـــتالف نظـ ــرورت همـــاهنگى بیـ ضـ
محمـود    و سـید ]رییس مجلس اعالي انقالب اسـالمی عـراق      [،  حکیم] سیدمحمدباقر[

وزیـر بهداشـت،    [،  زاده  ملـک ] رضا[دکتر   . نظراتى دادم  ؛ را گفت  ]شاهرودي [هاشمى
  .ند و از کمى ارز گفتند دارو آمدو متصدیان تولید ]درمان و آموزش پزشکی

و امـام جمعـه     فقیـه     نماینـده ولـی   [جزایـرى،   ] سـیدمحمدعلی موسـوي   [عصر آقایان   
، وزیر اطالعـات  ،  ]علی فالحیان [ ،]وزیر جهاد سازندگی   [فروزش،] غالمرضا[،  ]اهواز

فرمانــده کــل ســپاه [،  رضــایى]محــسن[، ]فرمانــده نیــروي دریــایی [شــمخانى،] علــی[
 جمع آنها براى رفع مـشکالت   .نداستاندار خوزستان آمد  ،  ]علیرضا تابش [ و   ]پاسداران

بـراى سـرعت   . نـد ا خوزسـتانی  ،بـه جـز آقـاي تـابش     ؛ همـه  کننـد   خوزستان اقـدام مـى    
واز که در جنگ عقـب  بازسازى، توسعه، توجه به نقاط محروم، توجه بیشتر به شهر اه          

 .ردمشان ک وعده کمک دادم و تشویق، شیر کردن اروند و بهمن افتاده و فعال
آقــاى  . جمعــه کمــى مطالعــه کــردم   بــراى نماز شــب .مغــرب بــه خانــه آمــدم   

 تقاضاى کمک به طرح فاضـالب  .موسوى اردبیلى به خانه تلفن کرد   ] سیدعبدالکریم[
 از . را داشـت  ]دانـشگاه اسـالمی مفیـد قـم       [=قم و رسـمیت دادن بـه دانـشگاه خـودش          

 .شدن اردبیل تشکر کرد استان
 کـه باعـث   انـد   رفتـه  هـر دو بـدون اطـالع قبلـى    ،سـمنان  بهسیرجان و یاسر   به  مهدى  

 .ولى مهدى نهداد،  یاسر تلفنى از سمنان خبر سالمتى را . استناراحتى مادرشان شده
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 کارنامه و خاطرات             
 410  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 نوامبر  6            1413االول   جمادى10 |     1371 آبان 15جمعه 
 

جمعـه شـرکت   مازدر ن .هـا مطالعـه کـردم     در خانه براى خطبـه ساعت ده و نیم صبحتا  
عدالت اجتماعى و دیگرى در مناسبات هفتـه و بیـشتر مـسأله       مورد  اى در      خطبه .کردم

 1. خواندمهرزگوینو بوسنى 
 رفـسنجان   بـه  عفـت و محـسن   ،بعـد از ظهـر    .  یاسر هم رسید   .ها جمع بودند    ظهر بچه 

 تـاکنون خبـرى از او   .یه تلفن کـرد و از مهـدى پرسـید    ی عفت از کشکو   ، مغرب .رفتند
 .اریمند
 

 1992 نوامبر  7            1413االول   جمادى11 |     1371 آبان 16شنبه 
 

سـفیر  ،    ]آقاي کریـستوفر زیـانگو    [صبح،   نُهساعت   .به دفترم رسیدم  ونیم    ساعت هشت 
ــتوارنامه   ــدیم اس ــراى تق ــرس ب ــد قب ــد جدی ــر . آم ــسن[دکت ــى] ح ــاون اول [، حبیب مع

 .آمد براى امور جارى، ]جمهور رییس
و هیـأت   و اقتـصاد و بودجـه  هـاى برنامـه    عى از نمایندگان مجلس از کمیسیون    با جم 

 ،]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه    [،  زنجـانى ] مـسعود روغنـی   [و آقایان    یسه مجلس یر
ریـیس  [،  عـادلى ] محمدحـسین [ و   ]وزیر امور اقتصادي و دارایـی     [،  نوربخش] محسن[

ک نرخـى کـردن ارز    د تـ  مـور  بـراى بحـث در       ،حبیبى] حسن[ و دکتر    ]بانک مرکزي 
شـد جلـسه    بنا. سه سـاعت و نـیم طـول کـشید و ناتمـام مانـد               این جلسه، . جلسه داشتیم 

                                                
گی انتخاب رهبر در این هاي عرفی، چگون  آقاي هاشمی در خطبه اول ضمن تشریح اَشکال حکومت- 1

ایشان سپس به تشریح شرایطی که رهبر نظام اسالمی .  ها را با ذکر نکات منفی و مثبت، مقایسه کرد نظام
خطیب جمعه، در خطبه دوم با اشاره به حوادث تلخی که در بوسنی و هرزگوین . باید داشته باشد، پرداخت

در بخشی از خطبه دوم آمده .  نمازگزاران ارایه کردرخ داده است، تحلیلی دربارة رویدادهاي بالکان به
مسلمانان جهان، ملت بوسنی را تنها نخواهند گذاشت و جمهوري اسالمی تا آخر همراه آنها ایستاده «: است

کنیم که سازمان ملل از کنار این حادثه تلخ، به راحتی و بی تفاوت عبور نکند و هر چه  است و نصیحت می
هاي  هاشمی رفسنجانی، خطبه« کتاب ←رجوع کنید » .هاي فجیع جلوگیري کند ن ظلمتر از وقوع ای سریع

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371جمعه سال 
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 . هستنداین تصمیم نگران آثار تورمى ، نمایندگان.دیگرى داشته باشیم
 آثـار سـفر   ة دربـار .جلـسه داشـت  ملی  شوراى عالى امنیت     ،عصر بعد از نماز مغرب    

وزیـر ترکیـه و مـسایل شـمال        نخـست هرزگوین،  ى جمهور قزاقستان و بوسنى و       اسؤر
 .شام را ماندند. عراق مذاکره شد

 بگویـد در  ، ]دکتـر امیـدوار رضـایی    [ برادرش بهرضایى گفتم که  ] محسن[به آقاى   
یس دانـشگاه  یـ ر، ]دکتر سید محمـود طباطبـایی  [پزشکى شهید بهشتى با  علوم  دانشگاه  

 . ماندمشب را در دفترم . مخالفین استو جز؛همکارى کند
 

 1992 نوامبر  8             1413االول  جمادى 12 | 1371 آبان 17یکشنبه 
 

مشاور اجتمـاعی  [، آقاى مسیح مهاجرى. کارها انجام شدنُه صبح بعد از نماز تا ساعت   
نـد مـذهبى کـه اطـراف آقـاى       از گروهى تُ   ، مقدارى انتقاد داشت   . آمد ]جمهور  رییس

 ، گـرفتن سـاختمان حـزب رسـتاخیز سـابق          صدر خـصو  . شهرى هستند   رى] محمدي[
 اسـتمداد کـرد و بـراى مـسایل سیاسـى و اجتمـاعى       ]جمهوري اسـالمی   [براى روزنامه 

 .کشور توضیح گرفت
هـاى وسـیع    کشى  گزارش تولید نفت، لوله.وزیر نفت آمد ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

خـارك را  یـره  جز وضـع   و آبادان و بندرعباس،هاى اراك براى انتقال نفت پاالیشگاه 
گفتم به مهدى کار محـدودى واگـذار شـود کـه            .داد و از بانک مرکزى انتقاد داشت      

 . قرار شد در هیأت مدیره سکوهاى پارس جنوبى باشد. نباشداو مزاحم درس
زده اداراتى که با حکم من به آنها سر        گزارشى از وضع     .وافى آمد ] ابوالقاسم[آقاى  

 پـسته اسـتان   اي بـر   از وضـع عـوارض دروازه     . تبخـش اسـ      داد که نسبتاً رضـایت     ،بود
 بـاالتر از سـطح   ، از اینکه سطح زندگى بسیارى از روحـانیون    و کرمان شکایت داشت  

 .بود نگران ،قشر محروم است
 براى مالقـات جمعـى از      . آمد ]عضو فقهاي شوراي نگهبان   [،  آقاى محمدى گیالنى  

یـه در رودسـر و افـراد      قم وقت خواسـت و بـراى مـدارس علم          ]حوزه علمیه  [مدرسین
 .کمک خواست محتاج دیگر
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 کارنامه و خاطرات             
 412  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 ،هـایش بـه دیگـران    ش کردم که براى مسافرت و کمـک   ا   نصیحت .ظهر مهدى آمد  
 باعـث نـاراحتى   ، سـفر اخیـرش بـه یـزد و سـیرجان           .مراعات شرایط خـودش را بکنـد      

 گونـه سـفر کنـد     ایـن ، منطقى نبود که براى کمک به پدر دوسـتش .اش شده بود  والده
 بـه مـشهد   جمهور قزاقستان در سفر یسی گزارشى از وضع ر.اطالع باشد یکه مادرش ب  
 .  همراه او بود؛و کیش داد
 اخیـر  ات وزارت اطالعات گزارش ضرب.دولت شرکت کردم  ت  أجلسه هی عصر در   

شـب  .  مکـانیزه کـردن انتخابـات بحـث شـد      ة دربـار  .به منافقین و تحرکات آنها را داد      
  مـسایل بوسـنى و   وسـفرم بـه قـم   ، هاى نیروهاى مسلح نیازة دربار.همان رهبرى بودم یم

 کارها را انجـام  ونیم شب   ده تا ساعت    .شب به دفتر برگشتم   . هرزگوین مذاکره کردیم  
 اولین باران خـوب  ،امروز در خیلى از جاهاى کشور و تهران. جا خوابیدم دادم و همان  

 .یزى را داشتیمیپا
 

 1992 نوامبر  9          1413االول   جمادى13|     1371 آبان 18دوشنبه 
 

] الیـاس [آقـاى  .هـا گذشـت   بـه مطالعـه گـزارش   نُـه، وقـت   بعد از نماز صبح تا سـاعت        
از حاکمیت جناح راست بر مجلـس و از سـتادهایى کـه           .  نماینده رشت آمد   ،حضرتى

.  اظهار نگرانى کرد و خواست چـاره کنـیم   است،کروبى راه افتاده] مهدي[علیه آقاى   
 .به گیالن و کمک به عمران استان استمداد نمودبراى سفر من 

ر و کنگـان      [ نماینده   ،شهریارى] الدین  سیدکمال[آقاى   بوشـهر  ] دشتی، تنگستان، دیـ
 و سـاخت سـینما و مراکـز    1براى سفرم به استان و ارزان کردن آب از لوله محرم         . آمد

ی آقایــان ســید محمــود کــاظم دینــان و ســید حــسن شــجاع [.فرهنگــى اســتمداد کــرد
 هـم اسـتمداد بـراى امـور عمرانـى و هـم            ؛نمایندگان آمل و سـارى آمدنـد      ،  ]کیاسري

داشــتند و هــم تــسریع در معرفــى اســتاندار را  را مازنــدران اســتان تقاضــاى ســفرم بــه 
                                                

 اما بعد از ، انتقال نفت از مناطق مرکزي به خلیج فارس احداث شده بود منظور ه خط لوله محرم، ابتدا ب- 1
 شامل بوشهر و هرمزگان از آن ،هاي جنوبی آشامیدنی استاناتمام جنگ، کاربري آن تغییر یافت و آب 

 .طریق تأمین شد
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 .خواستند
 اوضـاع فعلـى مرکـز      . آمـد  ]دبیر شوراي عـالی امنیـت ملـی       [،  روحانى] حسن[دکتر  

بـه  مسئولیت این مرکـز   اخیراً ؛دادگزارش  را  ] جمهوري  استراتژیک ریاست [تحقیقات
 . براى اسـتفاده از نیروهـاى قـدیمى و جدیـد مـشورت کـرد               . است ایشان واگذار شده  

 .کردن معده خوب است کپسولى آورد که براى معالجه ترش
  در مـسیر خانـه بـه بیمارسـتان اختـر رفـتم کـه سـعید        .تا مغرب کارهـا را انجـام دادم    

بعد از اصـالح    . ر کردیم  پ ،رکردگى خالى شده بود    پ ؛ دندانم را اصالح کرد    ]الهوتی[
مد گفتنـد و وضـع بیمارسـتان را         ا خوشـ  ،یس بیمارستان و سوپروایزر آمدنـد     ی ر ،دندان

 . مشکل ندارند؛توضیح دادند
کلـى از آنجـا   .بـود  عفـت از رفـسنجان برگـشته        . به خانه رسـیدم    ساعت هفت و نیم     

 .والده و بستگان دیگر گفتیه و رفسنجان و ی از نوق و کشکو وتعریف داشت
    
 1992 نوامبر  10        1413االول جمادى  14  |  1371 آبان 19 شنبه سه

 
آقاي بیـژن  . [ قزوین رفتیم  ی نزدیک ، در کوپتر به نیروگاه شهید رجایى      اول وقت با هلى   

ــه ــدار زنگن ــود  ،]نام ــن ب ــرو هــم همــراه م ــر نی ــدس  . در راه توضــیحات داد و وزی مهن
. در سالن فروگاه توضـیحات داد     ،    ]مدیرعامل شرکت توانیر  [،  سالجقه] محمدصادق[

واحـد دویـست و پنجــاه    بــا هـشت بـرق  طـرح کلـى ایـن اسـت کــه دوهـزار مگـاوات       
 ولـى  ،سـاختند   دست مىرشته نیروگاه را کلید د در گذ. در دو فاز اجرا شود   ،مگاواتى

ختلـف در داخـل و   هـاى م   بخـش ، با مدیریت خودمـان  است،براى اولین بار قرار شده  
 . را افتتاح کردیمیخارج ساخته شود که امروز اولین واحد دویست و پنجاه مگاوات

اق تـ  ا، بویلرهـا ، ژنراتورهـا ،ها ین تورب،ست پ،کن هاى خنک  خانه آب، برج   از تصفیه 
 قـرار اسـت هـزار    . اطالعـات زیـادى کـسب نمـودم       .فرمان و محوطـه بازدیـد کـردیم       

  گزارش وزیر نیرو را ،رتائت  در آمفى. به آن اضافه شودمگاوات هم با سیکل ترکیبى
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 ١٥٦عكس شماره 
 

 ١٥٧عكس شماره 
بازدید از طرح های صنعتی استان مرکزی
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 .  مصاحبه کوتاهى هم انجام شد1.شنیدیم و من صحبت کردم
هــاى  و قــسمت ســازى اراك آمــده بودنــد مــدیران کارخانجــات آذرآب  و ماشــین

 .ا داده شودساخت خودشان را توضیح دادند و خواستند که کار بیشترى به آنه
هزار صـد ظرفیت  .  مدیران توضیح دادند   .با ماشین از آنجا به کشتارگاه زیاران رفتیم       

 با کـشتارگاه صـنعتى کامـل و    ،زمان داردگاو را هم راس  گوسفند و هشت هزار     راس  
ـ       دیگـر دام هـم بـه خـوبى     يم و اجـزا نیازهاى جنبى که از خون و پوست و شـاخ و س 

 از . اسـت از سـال گذشـته سـودآور شـده        . داد  ر مـى   در گذشـته ضـر     .شـود   استفاده مى 
 . مختلف بازدید کردیميها بخش

حــال  بـی را دادنــد و گاوهـا    اول شــوك برقـى مـى  ؛هــا نـاراحتم کـرد   منظـره کـشتار  
هـا    الشـه .بندى گوشت و سایر اجـزا  تا بسته... کردند و سپس ذبح و پوست کندن و      مى

نظـم  ؛ کـرد  کارى مىهر کدام  ،کرد و شصت کارگر در جاى خود با ریل حرکت مى   
 .دنخوبى دار

اى بـراى تحقیقـات کـشاورزى و      نماز و ناهـار بـه سـوى مرکـز انـرژى هـسته           بعد از 
از مراکـز جداکننـده    . دادمـدیر مـسئول توضـیحات       . کـردیم  پـرواز    شت و درمان  بهدا

هاى مختلف و فـضاها    از بخش و همچنیناند  ها داده    که چینى  ]سانتریفیوژ[= مغناطیسى
 . غروب در سعدآباد فرود آمدیم. ارایه شد توضیحات در هر بخش.  نمودیمدیدباز

   
                                                

  براى رسیدن به،هاى بعد از جنگ ریزي دولت در برنامه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 تا عالوه ،این صنعت داده و سهم قابل توجهى براى برق در نظر گرفته است   اولویت خاصى به،خودکفایى 

 از ها نیروگاه ساخت در شود سعى باید .ها، ذخیره معقولى هم داشته باشیم  کمبودها و خاموشیبر رفع
 به فکر باال بردن  ما باید در درجه اول.باشند داشته سوخت مصرف کمتر که شود استفاده هایى تکنولوژى

توانیم در  آنچه را مىکار گیریم تا  باید همه تالش و همت خود را به . آبى کشورمان باشیمهاى برق ظرفیت
 .هاى آینده حفظ کنیم  براى موفقیت،نفس را که بسیار ارزشمند است  داخل بسازیم و این روحیه و اعتماد به

 در تاریخ ماندنى است و براى خودباورى ما، اً پیشتاز یک حرکتى است که قطع،نیروگاه مهم شهید رجایى
 دیگر جریان برق ،انتظار داریم در سال آینده .باشد ى افتخار بزرگى م،هاى آینده ما عظمت روحى و نسل

هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .مطمئنى را در سراسر کشور داشته باشیم
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371
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 1992 نوامبر 11       1413االول  جمادى15 |  1371 آبان 20 چهارشنبه
 

 مطالعـات بـه مرکـز    .  انجـام دادم   نُـه صـبح    تـا سـاعت      .کارها را به منـزل آورده بودنـد       
 .س بانک توسعه اسالمى آمدنـد     کنندگان در کنفران    شرکت .خارجه رفتم اموروزارت  

] محـسن [ صـحبت کوتـاهى کـرد و آقـاى     ،یس بانـک  یـ ر،  ]آقاي احمد محمـد علـی     [
 توسـعه منـابع   ةدربـار هـم   مـن  . گزارشى داد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  نوربخش

 1.صحبت کردم بانک و کارهاى ممکن براى بانک
، ]آقـاي کبـی الیاشـوروتی   [، خارجه مالـدیو امورریوز،  ]اهللا جمیل   آقاي فتح [سپس با   

 کـه نامـه از    گینـه، یس بانـک مرکـزى  یر، ]آقاي کرفاال یانس[ و   ،روزیر اقتصاد کومو  
 بـا یکایـک   ، سپس در سـالن دیگـر  . مالقات کوتاهى نمودم ،جمهورشان داشتند  یسیر

دبیرکـل  ،  دبـ اغال حامـد آقـاي    سپس با    .پرسى کردم  کنندگان مصافحه و احوال    شرکت
العـاده   مان از کنفـرانس فـوق    انتظاراتة دربار.مى مالقات کردمسازمان کنفرانس اسال 

 کمـک بـه مـردم       منظـور   ، بـه  ]عربستان سعودي  [جدهشهر   در   ،آینده که به خواست ما    
                                                

خیرمقدم  رانته در اسالمى توسعه بانک ساالنه اجالس هفدهمین در کنندگان شرکت به هاشمى آقاى - 1
 .کرد ذکر بانک این اهدافتحقق  براى مهمى همکارى و مساعى اشتراك را اجالس این تشکیلگفت و 

اقدامات انجام شده در سطح ظرفیت واقعى جهان اسالم نبوده و ما « : در بخشی از این سخنرانی آمده است
 ،زرگترین حوادث سیاسى و اجتماعىب .توانیم به جهان اسالم کمک مؤثر کنیم  مى،بسیار بیش از این ظرفیت

ترین اهرم تأمین اهداف   شاید مهم،هاى بزرگ غرب آید و پول بانک وجود مى هاى اقتصادى به با ریشه
یل یاسرا  هاى آمریکایى به وام ده میلیارد دالرى بانک  توان به هاى بزرگ هستند که براى نمونه مى قدرت

هاى مختلف  هایى که از طریق بانک ارج و یا داخل دارد و پولتجارتى که دنیاى اسالم با خ .اشاره کرد
 از ، اگر هدایت شود،تجارت نفت که قسمت اعظم آن مربوط به ماست.  بسیار زیاد است،شود مبادله مى

ها اهرمى براى  توانیم با جذب سرمایه  مى،در بخش اقتصادى جهان اسالم. طریق ما صورت خواهد گرفت
هاى دنیاى غرب قرار  کنم که این بانک در اختیار سیاست م آوریم و توصیه نمىاهداف مشترك خود فراه

 حمل و نقل دریایى و حتى بخش ،هاى عظیم معادن توان در طرح  مى،در کشورهاى اسالمى فقیر .گیرد
 ،هاى این بانک گذارى دنیا عرضه کنند و با سرمایه  گذارى کنیم تا آنها محصول خود را به  سرمایه،تجارت

خرند و  هاى اروپایى کاالهاى آفریقایى را مى در حال حاضر شرکت .توان با این کشورها همکارى کرد مى
گذارى  خرند و دلیل آن این است که سرمایه  این کاالها را دوباره مى،هاى اروپایى دول اسالمى از شرکت

سعه اسالمى تأسیس شود و گذارى بانک تو باید مراکزى با سرمایه .مناسبى براى کشورهاى اسالمى نیست
، دفتر »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .تجارت از آن خود آفریقا باشد

     1393نشر معارف انقالب، 
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شود و نظر ما نسبت به مـسأله جزیـره ابوموسـى کـه در             هرزگوین تشکیل مى    و بوسنى
 . توضیح دادم،هر مورد توضیح خواست

 شـرکت پیـشگامان کـه بـراى امـور      ي بـا اعـضا    .فتـرم رسـیدم    به د  ونیم    ساعت یازده 
تقاضـاى کمـک دولـت    . م مالقات داشت،کنند اقتصادى و اشتغال ایثارگران کمک مى  

 .از قبیل وام و امتیازات فراوان داشتند که وعده کمک دادم
در . کارهـاى عقــب مانـده را انجــام دادم و بـه خانــه آمــدم   شــب،  هـشت تـا ســاعت  

بـس از فـردا جلـب توجـه      آتـش  طـراف جنـگ در بوسـنى بـراى         توافـق ا   ،هـا   گزارش
 . کند مى
  

 1992 نوامبر 12         1413االول  جمادى 16|   1371 آبان 21شنبه پنج
 

آقـاي  . [هـا آمدنـد    رؤسـاى دانـشگاه  صـبح  سـاعت نُـه  . به دفتـرم رسـیدم    ساعت هشت   
 رفـع   من هم صحبت مفـصلى کـردم و وعـده     . وزیر علوم گزارش داد    ،]مصطفی معین 

 1.ها در برنامه دوم را دادم محدودیت
ها تا سقف صدهزار تومـان    به طلبه؛الحسنه امام خمینى آمدند    اعضاى صندوق قرض  

 . من هم صـد میلیـون تومـان بـه آنهـا وام دادم کـه بـه تـدریج برگرداننـد            .دهند  وام مى 
                                                

ها را   تجهیزات و فضاهاى آموزشى دانشگاه،هاى کشور دستگاه« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 آموزش.ار مهم شما باید تأمین استاد و نیروى متخصص مورد نیاز کشور باشدد کرد و کنتأمین خواه

هاى   بورسیه.است نیاز مورد متخصص نیروى تأمین راه ترین مطمئن ،بورسیه طریق از متخصص نیروهاى
 طورى که در پایان  به، تعداد آنان را افزایش دهیم،موجود را باید حفظ کنیم و براى تأمین نیاز آینده کشور

ها داشته   براى اجراى کارهاى مهم کشور نیروى مجرب و متخصص کافى در همه بخش،برنامه دوم دولت
 تحقیقات ،اى باشد که به طور سیستماتیک گونه ه باید ب،هاى کشور ها با سایر بخش رابطه دانشگاه .باشیم

 باید براى عملى شدن این کاربردى آنان در مسیر طبیعى و در خدمت نیازهاى روز جامعه و کشور باشد، لذا
ها باید همگام  حفظ و تقویت فضاى معنوى، انقالبى و اسالمى در دانشگاه .ه شودیکار فرمول قابل قبولى ارا

با برنامه توسعه فضاهاى آموزش، تأمین تجهیزات و تربیت استاد تأمین شود که این مایه امید و حرکت 
 مورد اعتماد هستند که شخصیت آنان در جامعه انقالبى و ها افرادى مدیران دانشگاه .انقالب خواهد بود

رجوع کنید » .هاى کشور حفظ شوند عنوان سرمایه هاسالمى شکل گرفته و رشد یافته است و باید این افراد ب
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←
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 برقـرار   هزار روحانى در قـم رمانى را هم تا امروز براى حدودگزارش دادند که بیمه د    
 .پردازند  میلیون تومان مى15انه یاى که ماه  خامنهاهللا یتهاى آ  از کمک؛اند کرده

یونـسکو  =] سـازمان علمـی و فرهنگـی ملـل متحـد       [دبیرکل  ،  ]مایور[آقاى فدریکو   
 . گـزارش داد   ، که سـال گذشـته گفتـه بـودم         ییها  اقدامات و انجام توصیه   دربارة   .آمد

 .ل و آزادمنشى سازمان مطرح نمودمنظراتى در خصوص تقویت استقال
محفـوظى و   ] عبـاس [کاشـانى،    ابطحى] سیدمحمد[محمدى گیالنى،   ] محمد[آقایان  

 آقــاى ، تقاضــا داشــتند کــه در ســفر بــه قــم.آبــادى آمدنــد خــرم طــاهرى] سیدحــسن[
هـا خواسـتندکه بـراى      بعـضى .منتظرى به دیدن من بیایند و من بازدید بروم       ] حسینعلی[

.  ناهار را هم ماندنـد ؛ منتظرى کمک شود و یا الاقل مانع ایجاد نشود        اهللا  یتمرجعیت آ 
جمهـور   مشاور ریـیس [ بینا،   توکلى] ابوالفضل[ و آقاى    آبادي   خرم سپس آقاى طاهرى  

 . براى بنیاد خدمت به شیعیان پاکستان استمداد نمودند،]در امور اصناف
 گـزارش سـفر بـه    .مـد آ] وزیـر امورخارجـه   [،  والیتـى ] علی اکبـر  [عصر آقاى دکتر    

جمهـور    ریـیس [،  ربـانى ] برهـان الـدین   [آقـاى   که   گفت   .دادرا  افغانستان و هندوستان    
] اهللا  صـبغت [ ،]رهبر حـزب اسـالمی    [،  حکمتیار] گلبدین[ نگران همکارى    ،  ]افغانستان

رهبر حزب وحدت اسـالمی [، ىرازم] عبدالعلی[ و   ]رهبر جبهه نجات ملی   [،  دىمجد[ 
 سـاخت نیروگـاه هشتـصد مگـاواتى در       داد با هندوسـتان قـرار     .در مقابل خودش است   

 قـرار  .براى سفر بـه ترکیـه مـشورت کـرد    . اند کرمان با اعتبارات خودشان منعقد کرده    
هـا از ایـن سـفر     جا بر خروج نیروهاى ترکیه از عراق تأکید کننـد کـه تـرك      شد در آن  

ســاعت . ســید احمــد موســوى نیــز صــحبت شــدآقــاي  در مــورد .سوءاســتفاده نکننــد
 . به خانه رسیدمونیم هفت

 
 1992 نوامبر 13           1413االول   جمادى17|    1371 آبان 22جمعه  
 

هـا     بـه اسـتراحت و معاشـرت بـا بـستگان و مطالعـه گـزارش                بیشتر وقت . در خانه بودم  
 . بیشترین وقـت را بـرد  ،ها و کارهاى بنیاد شهید      شرکت ، گزارش وضع اموال   .گذشت

وضـع آن اطالعـات بیـشترى     الزم بود کـه از       ،هاى بنیاد به من      مسئولیت با محول شدن  



419

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

419 

 بخـش نـاچیزى از   ،آني هـا   شـرکت  ولـى درآمـد  ، مجموعه بزرگى است.مداشته باش 
بـا بودجـه دولتـى تـأمین     هـاي بنیـاد،    هزینـه  قسمت اعظـم  .کند مخارج آن را تأمین مى  

 . شود مى
 

 1992 نوامبر 14          1413االول   جمادى18  |    1371 آبان 23شنبه 
 

.  بـه دفتـرم رسـیدم   سـاعت هـشت صـبح   .  کردمهن استفادسکّماز  .سرماخوردگى دارم 
هـا و رسـمیت یـافتن      براى مدرسـه کرمـانى    .د انصارى آمد  ی آقاى مج  .کار زیادى نبود  

هـا و   امـامی  خـط  منزوى شـدن گـروه      از .تحصیالت دختران طلبه کرمان استمداد کرد     
ــه ــارخــصوص شــایعات  ب ــاد درب ــى و احتمــال فــشار ]مهــدي[ آقــاى ةکــذب زی کروب

 گفتم اشـتباه  . خط خودشان اظهار نگرانى کرد نرایهاى مجلس براى حذف وز      راستى
 مواضـع افراطـى در مقابـل    ،از جناح خودشان است که بدون هـدف و برنامـه درسـت           

 .دولت و نظام داشتند
حفـظ و قرائـت کـشور     در مـسابقات    .  قـارى قـران آمـد      زاده،  قاضـی ] منصور[آقاى  

 خواست براى کـسانى کـه   .دادم  جایزهبه او  ش کردم و    ا   تشویق  است؛ مالزى اول شده  
هـا    در دانـشگاه ه مربوطـ يهـا   امتیاز قبـولى در رشـته   ،شوند  در مسابقات جهانى اول مى    

 .داده شود
 کودك دیالیزى سـرود خـوبى   14 .انجمن حمایت از بیماران کلیوى آمدند     اعضاي  

 اهللا  یـت بـراى سـالمتى آ    . هـا را گفتنـد       گـزارش دادنـد و خواسـته       .مدش أثر مت .خواندند
وعـده   .نـد ا هاى فاطى خیلى ممنـون   از کمک  ؛فاطى و من صلوات فرستادند    ،  اى  خامنه

  .ها جایزه دادم  به بچه.شان کردم تشویقدادم و کمک 
 انقــالب فرهنگــی بــراى دســتور جلــسه شــوراى عــالى  ]گلپایگــانی[دکتــر هاشــمى

 اطالعـات زیـادى   . نماینده رهبرى در امور افغانستان آمد   ، ابراهیمى ]حسین [اىآق.آمد
از اوضاع داخلى افغانستان و احتماالت آینده و وجود اخـتالف در بـین سـران حـزب               

 .ند هـست هـزار نفـر   که به گفتـه او حـدود هفـت   هاى طلبه در ایران داد  وحدت و افغانى  
 . هایش استمداد کرد براى اجراى برنامه
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خوان و کامپیوتر    کارت . از وزارت کشور آمدند    .ا نماز مغرب کارها را انجام دادم      ت
 شوراى عـالى  .ه دادندی ارا،انتخابات در نظر گرفته بودند  را که براى کامپیوترى کردن    

 . گیرى شد  عراق و معارضین تصمیمة دربار.جلسه داشتملی امنیت 
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 براى تصویب مـواد    . نواب آمدند  ]سیدابوالحسن [ و ]یزدي [مصباح] محمدتقی[آقایان  
 مدرسـه بـاقرالعلوم   ةدربارنیز  توضیحاتى ،شان در شوراى عالى انقالب فرهنگى   درسى

 .شان کردم  تشویق؛رسمیت یافتن استمداد کردندجهت  .دادند) ع(
یس بانک ملـى و  ی همراه ر،]جمهور ر بازرسی ویژه رییس   هاشمی، رییس دفت  [محسن

 بـراى رفـع موانـع فعـال شـدن طـرح اسـتمداد        .کارخانه شـیمى کـشاورز آمدنـد     یسیر
 بـه محـسن گفـتم همـراه     . کارهـاى بانـک داد  ةیس بانک توضیحاتى دربـار    ی ر .کردند

  .هیأت به قزاقستان برود
باغـشاه  ] پادگـان [ازى در  در زمـان سـرب  . آمدنـد شآقاى سید مختار عظیمـى و پـسر   

پرسـى زیـادى     احـوال .در قم پیشنماز است. همراه من به سربازى جلب شده بود،  سابق
ــراى پــسر کــار.ممــودم و از وضــع خــودش و پــسرش پرســید ن ــه اســت  ش ب  کــه طلب

  .خواهد مى
 ة دربــارهــایی  گــزارش.اطالعــات آمــد] وزارت[پورمحمــدى از ] مــصطفی[آقــاى 

ردهـاى   و ک1ُك.ك. راجـع بـه پ  .ربایجـان در ایـران داد  تحرکات عوامل ترکیه و آذ  
 بـراى کمـک بـه مـسلمانان بوسـنى و      . داشـت هـایی   عراق و مبارزان ایرلندى گـزارش     

 .تاجیکستان اجازه گرفت
 ة دربـار . کلیـات بودجـه در دسـتور بـود    .دولت شرکت کـردم  هیأتجلسه عصر در  

زنجـان و مرکـزى تـصویب       ان اسـتاندار  .نرخى شدن ارز مباحثه شد و ناتمام مانـد         کت
                                                

 است هیگرا و مسلح در کردستان ترک  چپی نام گروه،ن کردستانحزب کارگرا، مخفف »ك ك پ« - 1
 ي برا،هی دولت ترکهی به صورت مسلحانه عل است و شناخته شدهیکی چری به عنوان سازمان1984که از سال 
 .کند ی مبارزه مهی کردها در ترکیاسی و سی فرهنگحقوق کردستان و يخودمختار
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 .شدند
نرخى شـدن ارز مـذاکره     مسأله بودجه و یکة بیشتر دربار  .همان رهبرى بودم  یشب م 

. ام.الهـه در مـورد پرونـده اف   دادگـاه  هـا در    پیشنهاد مصالحه با آمریکایى    ة دربار .شد
 . که  ایشان هم موافقت دارندصحبت کردیم )  F.M.S(اس 
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.  انجـام شـد  نُـه صـبح   کارهـاى مانـده تـا سـاعت          . به دفتـرم رسـیدم     ساعت هفت و نیم   
هـایى در مـورد کارخانـه      خواسـته . فرماندار و شهردار آباده آمدند، امام جمعه  ،مایندهن

 . گفتند هماهنگى کاملى بین آنها هست.داشتند... سیمان، دانشگاه، سد و
 از پیشرفت کـار طـرح اسـفراین اظهـار رضـایت            .اینده و فرماندار اسفراین آمدند    نم

ى  دو کنـدو . نمودنـد  از مطرح شدن حذف اعتبار دولتى طـرح اظهـار نگرانـى         .کردند
گیـرد و   قلیانى که به عنوان کندوى زنبور عـسل در اسـفراین مـورد اسـتفاده قـرار مـى              

 .ست چیز جالبى ا؛ آوردند،شود عسل خالص تولید مى
 و نماینـدگان کهکیلویـه  ، ]محمـد موحـد    آقایان سید مسعود حسینی و سـید حـاجی        [

 بـراى تعـویض اسـتاندار و احـداث فرودگـاه و سـفر مـن بـه اسـتان              . آمدنـد  بویراحمد
 آدم سـاده و صـادقى   .نماینده ایرانـشهر آمـد  ، ]آقاي نورمحمد ربوشه [.استمداد کردند 

نى شـهر پیـروز شـده     سـ اينت بـر کاندیـد   شیعه است و با رأى اهل سـ     .رسد  به نظر مى  
ش کمکـ  ، خواست براى تقویـت شـیعه  . آرا از شیعیان است   هشت درصد گفت  . است
هاى اهـالى توجـه     خواسته ه قرار شد سفرى هم به ایرانشهر برویم و ب         . قبول کردم  ؛کنیم
  .شود

هـاى اجرایـى    دستگاهبه  تقاضا داشتند که . آمدند مجلس کمیسیون اصل نود  ياعضا
 .هایى داشتند  هر یک جداگانه خواسته. با کمیسیون همکارى کنندتاصیه کنم تو

دولـت   هیـأت العـاده   عـصر جلـسه فـوق    . ظهر عفت و مهدى بـا مـن ناهـار خوردنـد       
اى   قرار شـد الیحـه  .تصویب شد 1372ک نرخى کردن ارز در بودجه سال       تداشتیم و   

خارجـه گفـتم کـه     امـور    بـه وزارت     .براى لغو تبصره بودجه ارزى بـه مجلـس بـدهیم          
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ــه کمیــسیون وز  بیانیــه ــاى در جــواب بیانی ــنج کــشور شــوراى  نرای ــاع پ همکــاري  دف
 .فارس صادر کنند خلیج

ى ت داشـت کـه بهـا      شـکای از بنیـاد مستـضعفان       . محمد مرعـشى آمـد     .به خانه آمدم  
 . خیلى عجیب است؛هایشان برگشته پردازد و چک هاى خریده شده را نمى کورك

خواهـد تلفنـى    یـر ترکیـه مـى   وز  نخـست ،دمیرل] سلیمان[آقاي ند آخر شب خبر داد  
 گفـتم فـردا   . اسـت  1]مـالیس   کـاپ  [ حدس زدم راجع بـه آزادى کـشتىِ        ؛دصحبت کن 
 .دصحبت کن

    
 1992 نوامبر17         1413االول   جمادى21 |    1371 آبان26شنبه  سه

 
تلفـن   هـشت و نـیم   سـاعت دمیـرل  آقاي   قرار بود    . به دفترم رسیدم   هشت صبح ساعت  

 چون هنوز کـشتى  ؛ زنگ زدند که گفتم وقت دیگرى باشد     یازده ساعت   .بزند که نزد  
 دیــشب . شــود حاصــل نخواســتم صــحبت شــود تــا یقــین ،از ترکیــه حرکــت نکــرده

 گفتـه   ]وزیـر امورخارجـه   [،  والیتى] علی اکبر [ تلفنى به دکتر     ،خارجه ترکیه اموروزیر
 .است

سـعیدى گـزارش داد و مـن       ] علـی  [ آقـاى  .دنـد پرسنل حفاظـت اطالعـات سـپاه آم       
 آبـاده  و ] صفاشـهر  [= هـاى دهبیـد   جمعـه  امـام . هایى داشـتند   خواسته؛شان کردم  تشویق
  .خواستند که مرکز بخش باشند و تقاضاهاى دیگرى هم داشتند مى .آمدند

 گـزارش کـار    .آزادگان آمد ]رسیدگی به امور  [یس ستاد ی ر ،وکیلى] عباسعلی[آقاى  

                                                
 تا روابط دو کشور را بار دیگرکرد  تالش ، در سفر به ترکیه  آقاي هاشمی 1370اردیبهشت سال  در - 1

 تا اینکه ناگهان ،داشتند سوي گسترش بیشتر روابط گام بر می  دو کشور به،در این زمان. خشدبهبود ب
کرد، روابط دو کشور را  در بندر بسفر که براي ایران کاال حمل می» مالیس کاپ«ها با توقیف کشتی  ترك

 تالش داشت این شبهه را ایجاد کند ،ترکیه آن زمان همراه با برخی کشورها.  قرار دادندرتأثیمدتی تحت 
این کشتی با همین ادعا . است» ك.ك.پ«رد موسوم به  حامل اسلحه براي پیکارجویان کُ،که کشتی مزبور

د کرد و مجلس حدود یک سال توقیف بود که در نهایت دادگاه ترکیه به نفع ایران راي داد و این ادعا را ر
پس از آن نیز دو کشور با .  نسبت به بروز آن ابراز تاسف کردند، با محکوم کردن این اقدام،و دولت ترکیه

 .آزادي کشتی و رفع توقیف آن، پیگیر بهبود دوباره مناسبات شدند
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  . ستاد منحل شود، بناست تا سال آینده.اى بهتر شدن کار تقاضاهایى داشتداد و بر
 راجـع بـه سیاسـت بودجـه و        .آمـد ] جمهـور   معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  

 . ارز و مسایل جارى دیگر مذاکره کردیمشدن ک نرخى ت
 .آمـد ] معاون اروپا و آمریکاي وزارت امـور خارجـه     [،  واعظى] محمود[عصر آقاى   

ــ ــه اُگ ــفر ب ــستان زارش س ــستان و ترکمن ــام،زبک ــاى   از پی ــست آق ــتانه و نش ــاى دوس  ه
هـا و    نیازف و موارد توسعه همکارى در دریاى خـزر و همکـارى بـا روس          ]صفرمراد[

کیفیـت برخـورد   مورد  در .را داد هاى آنها از برنامه صدور انقالب ما کم شدن نگرانى  
ال داشت کـه گفـتم بـا مـدارا و بـدون      سئواین کشور جمهور جدید  یسیبا آمریکا و ر  

 .تشنج باشد
 موضوعات ضرورى بـراى دسـتور کـار    .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت  

 .أیید شدپزشکى رفسنجان تعلوم یس دانشگاه ی و رکردیممشخص را 
 

 1992 نوامبر 18        1413االول  جمادى22|   1371 آبان 27چهارشنبه 
 

 مـدیران و مـسئوالن اصـالحات    نُـه صـبح،  سـاعت  . م رسیدمبه دفتر ساعت هفت و نیم     
دبیرکــل ســازمان امــور اداري و   [، رضــوى] ســید منــصور [ آقــاى  .ادارى آمدنــد

 1.م اصالحات ادارى داشتة و من صحبت مفصلى دربارداد  گزارش ]استخدامی
                                                

 از ،دبو شده انجام ادارى عالى شوراى تشکیل سال دومین مناسبت به که دیدار این در هاشمى آقاى - 1
 یک عنوان هب را مسأله این تا خواست دولتى هاى سازمان و ها وزارتخانه در ادارى اصالحات اندرکاران دست

 طوالنى هاى روش و ندکنندهکُ و وپاگیر دست مقررات به که جا هر و کنند تلقى بازسازى دوره ضرورت
 ادارى عالى شوراى و دولت  به راگ و بزنند بزرگ اصالح به دست بالفاصله ،شوند مى مواجه امور انجام

اگر « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است.شود اقدام آن اصالح براى تا کنند ارسال ،شود مى مربوط
 خودشان اقدام نمایند و اگر نیازمند به تصویب قانون ،حذف و اصالح این قوانین در اختیار مدیران است

 اصالحات امور اندرکاران دست مهم کارهاى از یکى .نیمه کی اعالم کنند تا آن را به مجلس ارا،است
اکنون در  هم.  است  شده تعیین رجوع ارباب براى کهاست  اي بیهوده و اضافى شرایط حذف ،ادارى

هایى وجود دارد که اشکاالت زیادى دارد و آنها از  ها و روش  دستورالعمل،ها  مقررات، بخشنامه،ادارات
 در حالى ،شود آنها عمل مى  اما به،شد  در شرایط فعلى حذف و اصالح مىباید ها قبل ابالغ شده که مدت

 ادارات اصالح براى را مردم هايپیشنهاد ،دولتى ادارات مسئوالن و مدیران .آنها نیست که اصال نیازى به
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  از پیشرفت کار بازسازى    .آمد ]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  
] محمــدعلی[آقــاى  . گفــت و بــراى اعتبــار بیــشتر اســتمداد کــرد ]زده اطق جنــگمنــ[

 نیـرو  ة نکـاتى دربـار  .عقیدتى ـ سیاسـى نیـروى انتظـامى آمـد     سازمان یس ی ر،رحمانى
  .داشت

ــاى ــأترؤس ــالس ا    هی ــده در اج ــرکت کنن ــاى ش ــه ــنایع   اقت ــانى و ص ــاى بازرگ ه
 مطـالبى   اجالسسعوديیس یخاموشى و ر] نقی علی[ آقاى  .کشورهاى اسالمى آمدند  

 1.هرم عظیم اقتصادى براى اهداف اسالمى حرف زدما ة من هم دربار.گفتند
 را  72چهـار تبـصره از بودجـه سـال          . دولـت شـرکت کـردم      هیـأت عصر در جلـسه     

 .   تصویب کردیم
 

 1992 نوامبر19          1413االول   جمادى23|   1371 آبان28شنبه  پنج
 

بوتـو  ] نظیر بی[اى اپوزیسیون پاکستان با دولت و تبعید خانم     ه  در اخبار مسأله درگیرى   
 .و جلوگیرى از راهپیمایى در صدر است

 آمـد و گـزارش   ]رییس سـازمان تبلیغـات اسـالمی   [،  محمدى عراقى ] محمود[آقاى  
 گفـت دولـت همـه جـا     . است آنجا بوده در دو هفته. هرزگوین را داد وسفر به بوسنى 

 وضـع  .اى اسـت   دفاع خودجوش مردم منطقه.ه جا نیست  حضور ندارد و ارتش نیز هم     
 گرچه در کل خوب اسـت و   ؛ تحرك سیاسى ما در منطقه خوب نیست       .خوبى ندارند 

 .احمر به بوسنى بروند هاللجمعیت خواست که نماینده سیاسى و 
                                                                                                              

ددر به و شوند جویا را معطلى و کار ندىکُ علت ،رجوع ارباب صف در حضور با و کنند بررسى دقت به 
برد  ى که دولت از آن رنج مىیلیکى از مسا .نمایند تسهیل و تسریع را مردم کار و کنند گوش آنان دل

اندرکاران ادارات است و در این زمینه باید وظایف کارمان و مسئوالن ادارات  مسأله تداخل وظایف دست
اداره  اى به ونده از ادارهوآمد طوالنى یک پر ندى کار و رفتطور قاطع مشخص و معین شود تا موجب کُ به

گونه   باید براى مردم انقالبى و مسلمان کشور که از هیچ،اندرکاران ادارات مسئوالن و دست .دیگر نشود
اندرکاران   دلسوزى و فداکارى کنند و دولت از دست،اند حمایت و ایثارى براى انقالب دریغ نکرده

 کتاب ← کنید رجوع» .دولت انتقال دهند  سرعت به   به انتظار دارد که دردها و مشکالت ادارى را،ادارات
   1393نشر معارف انقالب،  ، دفتر»1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی  هاشمی«
     1393نشر معارف انقالب،  ، دفتر»1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی  هاشمی« کتاب ← کنید  رجوع- 1
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 آزادى ة دربـار .فـت روزیـر ترکیـه تمـاس تلفنـى گ        نخـست  ،دمیـرل ] سـلیمان [آقاى  
 گویـا  . مطلـب مهمـى نداشـت     ؛میم به همکارى بیشتر گفـت     س و تص  یالمکشتى کاپ   

آقـاى  . اصـرار نمودنـد   اصل تلفن برایـشان اهمیـت داشـت کـه ایـن همـه بـراى تلفـن              
 .آمـد   بـراى مـشورت و خـداحافظى   ، سـفیر جدیـدمان در هنـد     ،عطـار   شـیخ ] علیرضا[

 . پذیرفتم؛پیشنهاد داشت که در اقیانوس هند به همکارى بپردازیم
 اولـین جلـسه خـود را    ، بعد از حکـم جدیـد رهبـرى       نظام، لحتمجمع تشخیص مص  

احمـدآقا هـم     . با اصالحاتى تـصویب شـد      ، طالق ة طرح آمده از مجلس دربار     .داشت
 یـک مـویرگ آسـیب     انـد   ش تیره شـده و گفتـه      ا   بعد از جلسه گفت چشم راست      .بود

 . استدیده
 . اسـت هظهر محسن از قزاقستان تلفن کرد و گفـت هیـأت بـه اهـداف خـود نرسـید             

 تـصمیمى   کـه  امکانـات آنهـا بـوده و قـرار نبـود     ةکسب اطالعـات دربـار   هدف  گفتم  
 .بگیرند

 . مغـرب بـه خانـه رسـیدم     .ام را تنظـیم کـردم       تا عصر کارها را انجام دادم و کتابخانه       
معـاون  [، واعظـى ] محمـود [ و   ]معاون وزیـر اطالعـات    [،  پورمحمدى] مصطفی[آقایان  

 تلفنى اطالع دادنـد کـه چنـد نفـر از مـأموران      ،]خارجهاروپا و آمریکاي وزارت امور   
 اتهام ارتبـاط بـا قتـل کـاظم رجـوى      ه گویا ب ؛اند  اطالعات ما در پاریس بازداشت شده     

 .باشد
 

 1992 نوامبر 20           1413االول   جمادى24 |   1371 آبان29جمعه  
 

ا، نـ و م.جمـع بودنـد  هـا   ظهـر بچـه   .  کار زیادى بـراى انجـام آورده بـودم         .در خانه بودم  
اى از مـادرش بـه عنـوان هدیـه        سـکه   و نـیم    اسـت   به سن تکلیـف رسـیده      ]دختر فائزه [

 . است کامالً آماده انجام تکالیف شده، از لحاظ روحى؛تکلیف گرفت
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 1992 نوامبر21             1413االول   جمادى25 |   1371 آبان 30شنبه 
 

، نـژاد  جـاق اُ] اکبـر  سـید علـی  [ آقـاى  صـبح  نُـه   سـاعت  .به دفترم رسـیدم  ساعت هشت   
 گزارش کار مدرسه علمیه بـراى       . آمد ]رایزن فرهنگی ایران در جمهوري آذربایجان     [

  در اردبیـل طلبـه  در قـم و چهـل   طلبهصد . آذربایجان را داد] جمهوري[تربیت طالب   
 بنـدى آمـده   و حـاال بـراى قـسط     انـد    مبلغ بیست میلیون تومـان گرفتـه       ، اول سال  .دارند
 .است

 گزارش سـفر بـه روسـیه و         .آمد] رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى] رضا[آقاى  
اى در ایـران را داد و بـراى تـأمین اعتبـار       ها براى ایجـاد نیروگـاه هـسته         آمادگى روس 

 در مـورد  .ارى کنـیم ذگـ   گفتم به نقطه اطمینان برسیم تا بتـوانیم سـرمایه        .استمداد کرد 
 .شدهمکارى با پاکستان صحبت 

] محــسن[  و ]ریــیس ســازمان برنامــه و بودجــه [، زنجــانى] مــسعود روغنــی[آقایــان 
 وضـع کـالن ارزى و ریـالى بـراى     . آمدنـد ]وزیر امور اقتـصادي و دارایـی  [،  نوربخش

 گفتم کارهاى عمرانـى در     .دهاى کلى را گرفتن      را توضیح دادند و سیاست     1372سال  
 .آمد سلمانى براى اصالح .ایدها نی جارى باشد و فشارى بر قیمت دول سالج

 ة دربـار .جلـسه داشـت  ملـی   شب شـوراى عـالى امنیـت    .تا شب کارها را انجام دادم   
علیـه  سازمان ملل مسایل حقوق بشر و احتمال اقدامات مجمع عمومى و شوراى امنیت    

 .وقت به خانه آمدمدیر .ایران مذاکره شد
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 1992 نوامبر  22           1413االول   جمادى26  |    1371 آذر 1یکشنبه 
 

 .عـصر رفتـیم   احمـر در خیابـان ولـى       هـالل  تولید تجهیزات توانبخـشی   به مرکز   از خانه   
 يبـراى معلـوالن و مرکـز تربیـت و تعلـیم نیـرو      ي مـصنوعی  دست و پـا   تولید   کارگاه

 قطـع   او فیلمى از یک جانباز که دو دسـت و یـک پـاي     گزارش دادند و     .انسانى است 
 از .، پخـش کردنـد  داد  کارهـاى زیـادى انجـام مـى    ،شده و با دسـت و پـاى مـصنوعى         

 سـپس  .مهـا و مراجعـان مـذاکره کـرد      تکنـسین ها بازدید کـردم و بـا اسـاتید و        کارگاه
. مرفـت   بـه دفتـر  2.نمـودم  براى کارکنـان  يآمیز   و سخنان کوتاه تشویق    1 داشتم  مصاحبه

 در راه با مـن آمـد       ،]فقیه در سازمان هالل احمر      نماینده ولی [،  غیورى] سیدعلی[آقاى  
 . سنندج و رودبار استمداد کرد،و براى ساخت مسجد در خرمشهر

 . آمـد  ]جمهـوري   دفتـر منـاطق محـروم نهـاد ریاسـت           ریـیس [،  بـشارتى ] جلیل[آقاى  
 1372ه مناسـب بـراى سـال     مناطق محـروم را داد و بـراى بودجـ   دفترگزارش عملکرد   

ست و تلگـراف و تلفـن    [،  غرضـى ] محمـد [آقـاى    .استمداد کرد  بـراى  . آمـد ]وزیـر پـ 
 هـایى کـه در مـورد     ست و تلگراف و مخابرات استمداد کرد و از کارشکنى کارهاى پ

 . شکایت نمود،شود ماهواره و توسعه سریع تلفن مى
هبازى از نیروهـاى مـسلح و       ش] علی[رضایى و   ] محسن[فیروزآبادى،  ] حسن[آقایان  

 بـراى تـأمین   . آمدنـد ]رییس سـازمان برنامـه و بودجـه   [، زنجانى] مسعود روغنی [آقاى  
 از طریـق فـروش ارزشـان یـا     گذاشـتیم  باالخره قـرار    .اضافات بودجه آنها مذاکره شد    

 .جارى جبران کنیم  کمبود را در سال،استقراض
 گـزارش   هم محسن .م را داد   مهدى گزارش سفر به قش     .ظهر مهدى و محسن آمدند    

 چیز مهمى . ارایه کردازى آنها را س  براى بازدید از صنایع اسلحه،سفر به قزاقستان
                                                

 و تجهیز و رسیدگی دولت به این مراکز را مورد تاکید قرار  آقاي هاشمی در این مصاحبه،  لزوم توسعه- 1
درآمد جامعه هستند که حتی قادر به  کنندگان به این مراکز از اقشار نیازمند و کم اغلب مراجعه«: داد و گفت

شده که همراه با سوبسید است، نیستند، لذا باید براي آنان تسهیالتی فراهم شود که  هاي تعیین پرداخت قیمت
هاشمی « کتاب ←کنید  رجوع» . راحتی بتوانند لوازم مورد نیازشان را با دفترچه بیمه درمانی تهیه کنندبه

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، مصاحبه 
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی « کتاب ←کنید  رجوع -2
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 ١٥٨عكس شماره  

 ١٥٩عكس شماره 

بازدید از مرکز تولید تجهیزات توانبخشی هالل احمر
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دولـت شـرکت    هیـأت جلـسه  عـصر در  . شان گفـت   ند و از رکود کارخانجات    ا نداشته
 . چند تبصره بودجه تصویب شد.کردم

] رینالـدو [ک نرخى شدن ارز و گزارش مغرضانه ت ة دربار.همان رهبرى بودمیشب م 
بـه مجمـع عمـومى    ،  ]گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران       [ ،گالیندوپل

 مـسایل شخـصى  همچنـین  سازمان ملل و مسایل جـارى کـشور و سیاسـت خـارجى و             
 .مذاکره کردیم

 
 1992  نوامبر 23          1413االول   جمادى27  |    1371 آذر2دوشنبه 

 
اش اسـتمداد کـرد و      براى حوزه  . نماینده فریدن اصفهان آمد    ،ارثى کیان]اسداهللا[آقاى  

 از فـشار خـط راسـت    .زمینى به نشاسته ارز خواست   براى تأسیس کارخانه تبدیل سیب    
 مجلس براى برکنارى عناصر چپ از دولـت یـا رأى نـدادن بـه آنهـا در کابینـه بعـدى             

 .اظهار نگرانى کرد
 بـراى تعـویض اسـتاندار کردسـتان     . نماینده سـنندج آمـد    ،رحیمى]رضامحمد [آقاى

 آقـاي  .استمداد کرد و خودش هم اظهارآمادگى براى پذیرش سمت استاندارى نمـود    
 طـرح  .خواسـت کـشى کاشـان ارز    بـراى لولـه  .  نماینده کاشـان آمـد    ،جمالى] محمود[

یر آن بـر ارزانـى    بدون هزینه دولـت و تـأث  ،سازى زمین مسکونى در کنار کاشان       آماده
 ،گفتم گزارشى بفرستند که اگر ابتکارى دارنـد . بخشى آن را توضیح داد     سود زمین و 

 .استفاده شود
 .آمـد ]آبادي، رییس کمیسیون برنامـه و بودجـه مجلـس      نجف [ىدر] قربانعلی[آقاى  

 بـه جلـسه   .ه دادیـ ارا 1371 سـال   را براى بودجـه    و بودجه  پیشنهادهاى کمیسیون برنامه  
 . بحـث طـوالنى داشـتیم      .مرفـت نمایندگان مجلس و مسئوالن اقتصادى دولت       مشترك  

 دفـاع  ، فقط ارز کاالهـاى اساسـى   که به توافق رسیدیم1371 بودجه ارزى سال  ةدربار
ریـالى بـه   صـورت   بـه ها در اختیار دولت باشـد کـه    و دارو در بودجه باشد و بقیه هزینه  

 . ابهاماتى را برایـشان رفـع کـردیم   .سه ساعت طول کشید این جلسه    .ه دهد یمجلس ارا 
  اجازه  ویس کمیسیون نفت آمدی ر،یحیوى] سیدمحسن[ آقاى مهندس ،بعد از جلسه
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 ١٦٠عكس شماره 

 ١٦١عكس شماره 

جلسه مشترک نمایندگان مجلس و مسئوالن اقتصادی دولت
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 . گفتم پیشنهادهاى تغییر را بیاورد. خواست که در قانون نفت تجدید نظر شود
بازدیـد  اسـت،  ده  آمـاده شـ   بعـضی از مراسـم   که براى1مرمرعصر از ساختمان کاخ    

 سـیمان و کمـک بـه واحـدهاى مـسکونى       ةدربـار . شوراى اقتصاد جلسه داشت   . کردم
 انشعاب آب و بـرق و  ،گیرى شد که به جاى سیمان و پوالد ارزان         متر تصمیم  زیر صد 

ک تـ بـه صـورت    هـاى بودجـه    سیاسـت  ة دربار .گاز و عوارض شهردارى مجانى باشد     
 . نرخى شدن ارز بحث کردم

 
 1992 نوامبر  24          1413االول   جمادى28 |    1371 آذر3شنبه  سه 
 

نُـه   ساعت . کارهاى عقب مانده را انجام دادم.هفت صبح از خانه بیرون رفتم    ساعت  
 . فرودگاه رفـتم ، بهزبکستانجمهور اُ یسی ر،فواُ  براى استقبال آقاى اسالم کریم    صبح

در راه مـذاکرات دوسـتانه   . رم آمـدیم   با هم به دفت    2.مراسم رسمى و مصاحبه انجام شد     
 .اى داشتیم گونه و تعارف

تعمیـر  . ایم  آماده کرده  بعضی مراسم  را براى    این محل .  بردم  مرمر  ابتدا او را به کاخ    
تازگى تمام شـده  ه اى شروع شده بود که ب  خامنهاهللا یتجمهورى آ آن از زمان ریاست  

 .همان به آنجا بردیمیو براى اولین بار ماست 
آقــاي ابتــدا بــه تقاضــاى . همانــان آمدنــدیم. بــه دفتــرم رفــتم و مقــدارى کــار کــردم

 . خارجه و رؤسـاى دفتـر داشـتیم    ن امور رای مذاکره خصوصى با حضور وز     ،فوا  کریم
   گلـه .دانـد  تر مـى   کشورش را از همسایگانش مهم؛زبکستان گفتمقدارى از اهمیت اُ   

 .است  اول به آنجا نرفته ،]وزیر امورخارجه[، داشت که چرا دکتر والیتى
 هواپیمـایى و مخـابرات   ،آهـن   راه، سپس از ضرورت ایجاد خطـوط مواصـالتى راه       

و سـرانجام خواسـت کـه     بین دو کشور گفت و از اهمیت ایجاد راه از طریق افغانستان  

                                                
 لئون ي و با معماري آن به دستور رضا شاه پهلوي تهران است که بنایخی تاريها  از کاخیکیکاخ مرمر  - 1

 . دی به سرانجام رسانیتادوس
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، مصاحبه هاشمی « کتاب ←کنید  رجوع - 2
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 مـن  . از حربه دینى و مذهبى براى نفوذ در کشورشان استفاده نکنیم         ،ها  ما در همکارى  
. هایشان را گوشزد کـردم  و را تأیید کردم و ضرورت فعال شدن بانک        هاى ا   هم حرف 

 دو يهـا   کلیات همکـارى ، پس از معرفى همراهان،در جلسه رسمى و علنى مذاکرات 
 . به اقامتگاه رفتند.و از فراوانى تولیدات طال و گاز گفتا. کشور را گفتم

 جلـسه دولـت   هیأت. ادم دتا عصر انجامرا  کارهایم ،نماز و ناهار و استراحت    بعد از   
 نمـاز جماعـت مغـرب و    بعـد از . شـد بودجه تصویب دیگر از الیحه  دو تبصره    .داشت

 ، شـام  صـرف  قبل از  . کردیم  به سوى سعدآباد حرکت    ، براى مراسم ضیافت شام    ،عشا
بــردارى   توقــع دارد کــه در ســاخت و بهــره.خــصوصى و دوســتانه داشــتیم مــذاکرات

بــه نــوعى رقابــت و اخــتالف بــا  . پــذیرفتم؛تجــن شــریک شــوند -آهــن ســرخس  راه
. اى بـا مـا داشـته باشـد      مایل است روابط ویژه.کنند ترکمنستان و قزاقستان را اظهار مى  

 .مزبکستان گـرفت   اُ در تولیدات و زندگى     ، انرژى ، وضع معادن  ةاطالعات زیادى دربار  
یـت و   اظهـار رضـایت نمـود و گفـت بـه خـاطر اهم            خـود  هاى مالقات امروز    از برنامه 

بعد از شـام بـه   .  است برنامه بازدید از موزه فرش را لغو کرده    ،سودمند بودن مذاکرات  
 .خانه آمدم

    
 1992 نوامبر 25          1413االول   جمادى29|    1371 آذر4چهارشنبه 

 
 نُـه صـبح  سـاعت   . کارهاى عقـب مانـده انجـام شـد         .به دفترم رسیدم  ونیم    ساعت هفت 

 بـه دفتـر رهبـرى    اي، اهللا خامنه آیتف در مالقات با  وا  م کریم اسالآقاي  براى همراهى   
 . مذاکرات خوبى بود؛رفتم

قـرار بـود صـبح    . عت کردمهمانان براى زیات مرقد امام رفتند و من به دفترم مراج        یم
از مرقـد بـه    .کوپترها به بعد از مالقات رهبـرى افتـاد    که در اثر نرسیدن هلى     زود بروند 

 بـا حـضور مـا    .روحانی مرقـد و سـازندگى معنـوى آن گفـت         اي   فض  از   .دفترم آمدند 
 .کـردیم   امـضا  رانامه کلـى  جمهور هم تفاهم یسی دو ر.هاى زیادى امضا شد    نامه  تفاهم

ف نمودم که خیلى راضـى     وا  زبکستان به نوعى در تأیید کریم     اى با تلویزیون اُ     مصاحبه
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 1. برایشان مهم است؛بود
 یـا  ؛ یلتسین بر سر دو راهى است،روسیهدر   کهه گفت در را.با هم به فرودگاه رفتیم  
 سیاست روسـیه در خـالف     ،اگر بپذیرد . پذیرد  پذیرد و یا نمى     مخالفان را در کابینه مى    

 ممکـن اسـت مخالفـان دسـت بـه           ،جهت سیاست آمریکا خواهد رفت و اگـر نپـذیرد         
 .کودتاى نظامى بزنند و در این صـورت هـم بـرخالف خواسـت آمریکـا خواهـد بـود        

از .  ناچار در جهت مخالفت با آمریکا خواهد رفـت         ،زودىه  روسیه ب که  نتیجه گرفت   
 یسیـ  دو ر2مـصاحبه  بعد از .هایش معلوم بود که با یلتسین روابط گرمى ندارد          صحبت
 مجموعـاً از آثـار   . کردنـد  آنهـا بـه اصـفهان سـفر    ، در فرودگاه و بدرقه رسمى   جمهور
 .ر گرفتندتحت تأثیر قرا.  خیلى راضى بود،سفرش

هـاى    تبـصره .دولـت شـرکت کـردم    هیـأت جلـسه   عـصر در  .ظهر عفت در دفتر بود 
 .  شب به خانه آمدم.بودجه در دستور است

 
 1992 نوامبر  26           1413الثانى   جمادى1 |     1371 آذر 5شنبه  پنج

 
 . اسـت  دیـشب کمـى بـاران آمـده    . صـبح زود کمـى بـرف باریـد    . است هوا سرد شده  

وزیـر  [، وهـاجى ] عبدالحـسین [ صـبح آقـاى   نُـه سـاعت  .  در دفتـرم بـودم   هشتساعت  
هـاى اسـالمى اصـناف شـکایت       گزارش وضع بازار را داد و از انجمن      . آمد ]بازرگانی

 .کرد و براى سفر به اروپا نظر خواست
ــاي  ــداهللا[آق ــوري،] عب ــشورآمدن ــع . وزیرک ــ  راج ــه ک ــات   ىپیوترماب ــردن انتخاب ک

 از وضع تبلیغات دینى و اجتمـاعى و  .امپیوتر اجازه گرفت جمهورى و خرید ک    ریاست
                                                

نامه همکاري  در این سفر چندین موافقت«: بی کرد و گفت آقاي هاشمی نتایج مذاکرات را مثبت ارزیا- 1
 و آهن یی، راهه همکاري در زمینه حمل و نقل هوااقتصادي و پولی و از جمل تجاري، علمی، فرهنگی، فنی،

امیدوارم با توسعه خطوط مخابرات و ارتباطات مواصالتی و رفت و آمد مردم دو . اي به امضا رسید جاده
هاي سال  رفسنجانی، مصاحبه هاشمی « کتاب ←کنید   رجوع».بیشتر گسترش یابدکشور، روابط هر چه 

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، مصاحبه هاشمی « کتاب ←کنید  رجوع - 2
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رمقى تبلیغات و سطحى بودن مطالب و تکیـه زیـاد روى مـسایل زنـان         از خشکى و بى   
جمهـوري   گـزارش سـفر بـه        . آمد ]وزیر تعاون [،  شافعى] غالمرضا[آقاى  . مند بود   گله

 .ها استمداد کرد آذربایجان و نخجوان را داد و براى تعاونى
بـه ورزشــگاه  هـا،    بـراى شـرکت در اجتمـاع بـسیجى    .کمـى اسـتراحت کـردم   ظهـر  

 . حضور داشـتند    حدود صد هزار نفر    . اجتماع عظیمى بود   ؛هزار نفرى آزادى رفتم   صد
 برایـشان . انجـام شـد   آمـوزان بـسیجى و فـرود چتربـازان             نمایش دانـش   ،یزهنجنگ سر 

پایـه خـودداري    یکردم و از آنها خواستم که از تحجر و شعارهاي سست و بـ         صحبت  
و گـزارش    حـال  شـان بـى    رژه 1.ها به کـار گیرنـد       کنند و عقالنیت را در افکار و برنامه       

 .به خانه آمدم.  سرد بود]فرمانده بسیج[، افشار] علیرضا[آقاى 
وزیر اطالعات گفتم فرانسوى بازداشت شده را آزاد       ،  ]آقاي علی فالحیان  [تلفنى به   

 . شود اخراج ،کنند و اگر ناصالح است
  

 1992 نوامبر  27             1413الثانى   جمادى2  |    1371 آذر 6جمعه 
 

 .هـا جمـع بودنـد     ظهـر هـم بچـه   . کار به اندازه کافى به خانه آورده بودم     .در خانه بودم  
 گـزارش وضـع بنیـاد تـاریخ را داد و            .معادیخواه آمـد  ] عبدالمجید[پیش از ظهر آقاى     

نویـسى   پایان نامه کمک گرفتن از برنامه در مورد. خواستامکانات بیشتر براى توسعه    
. مطــالبی گفــت ،دانــشجویان بــراى تــدوین موضــوعات تــاریخى نیازمنــد بــه تحقیــق 

 .اش از گذشته بهتر است روحیه
ی و بـه بوسـن  بـود  نتوانـسته  .  گزارش سفر به کرواسـى را داد    .آمد عصر دکتر والیتى  

 چند کشور غربى و تحت مـدیریت سـازمان    زیرا هواپیماها محدود به    ،هرزگوین برود 
ــت  ــل اس ــستان   . مل ــه پاک ــفر ب ــراى س ــست  ب ــرکت در نش ــت ش ــوجه ــازمان [= اک  س

                                                
اى براى تداوم انقالب   سرمایه ارزنده،بسیجىنیروهاى سلحشور « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

نام بسیجى و تفکر  هاى ب رنشاط و بالندهقشر فعال، پ .اسالمى و دفاع از حریم مقدس اسالم و قرآن هستند
هاى  بخش انقالب اسالمى است و نیرویى است که از آرمان  امروز تداوم،نام تفکر بسیجى اى به ارزنده

هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .کند  مىانقالب اسالمى و قرآن دفاع
 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371
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ــاري ــصادي  همک ــاي اقت ــستان] ه ــعودي، و عرب ــراى س ــالس  ب ــالمى  اج ــرانس اس کنف
خارجـه مـصر در صـورت    امور اجازه خواست که با شاه فهد و وزیـر  .خواهى کرد نظر

 . تقاضاى او مالقات کند
  

 1992 نوامبر  28                1413الثانى   جمادى3  |    1371 آذر 7 شنبه
  

 بـراى سـفر بـه یـزد بـه      همراهـان،  مهـدى و   بابعد از نماز و استحمام چمدان را بستم و          
 معـادن  نرای وز . بالفاصله پرواز کردیم   هشت و ربع رسیدیم و      ساعت    . رفتیم فرودگاه

 ، بـشارتى ] جلیـل [ ،میـرزاده ] حمیـد [  و آقایـان  نپست و تلگراف و تلف    نیرو،  فلزات،  و  
هــا و   و دفتــرى]ریــیس دانــشگاه آزاد اســالمی[، جاســبى] عبــداهللا [ ،امراللهــى] رضــا[

و صـنایع بعـداً     و ترابـري     راه   سـازندگی،  جهاد نرایـ  وز .نمایندگان استان همراه بودنـد    
 .رسیدند

 شـهر سـوي  بـه  .  شـد  انجـام  اسـتقبال رسـمى      . در فرودگاه یزد بودیم    ساعت نُه و ربع   
نظیـر در    بـى ،مردم یزد استقبال بسیار پرشـکوهى و بـه قـول خودشـان           .  کردیم حرکت

بـه مـسجد    ،هاى شهدا و ایثارگران   ع خانواده امتجا براى شرکت در     .تاریخ یزد نمودند  
 بــیش از ســه هــزار شــهید و ششــصد . جمــع عظــیم و پرشــورى بودنــد؛یــره رفتــیمحظ

قبـر  .  اسـت  بیشتر از همه ایـران در جنـگ قربـانى داده       ،تبه نسب یزد  . مفقوداالثر دارند 
کودکـان  .  را زیـارت کـردم  ]امـام جمعـه فقیـد یـزد    [، صـدوقى ] محمد[ اهللا  آیت شهید

آقـاى  . خیلى گرم و پرشور برخورد نمودنـد . هاى خوبى داشتند  هنرنمایى،فرزند شهید 
ایـشان   مـن هـم بر  .یس بنیـاد شـهید یـزد صـحبت خـوبى کـرد      یـ  ر ،راشد] محمدکاظم[

 1.صحبت مفصلى نمودم
  آقاى .مردم اجتماع عظیمى در چهارراه وسیعى داشتند. رفتیم به میدان شهر

                                                
وقتی در جمع شما خانواده ایثارگران قرار می گیرم، احساس «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

روز بدون  نم اگر شبانهک دانم و فکر می غیرقابل وصفی دارم و خود را کاهی در مقابل کوهی عظیم می
دیدن روحیه شاد و . اي استراحت با تمام همت کار کنیم، باز کم است و باید بیشتر تالش نماییم لحظه

هاي معظم شهدا، انسان را به آینده انقالب امیدوارتر و آن را بیمه  حضور در جمع فرزندان و خانواده
 ».کند می
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  تك ١٦٢كس شماره ع

استقبال رسمی در فرودگاه یزد
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 ١٦٤عكس شماره 

سخنرانی در اجتماع مردم یزد
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، ]نماینده یـزد [ ،نژاد  پاك] سیدعباس[ و آقاى دکتر     ]امام جمعه [،  صدوقى] محمدعلی[
مـن هـم صـحبت    . حـرارت اسـتقبال کردنـد   رپخیرمقدم گرمى گفتنـد و مـردم خیلـى       

دادم کـه  را آمیـزى نمـودم و قـول انتقـال آب از زاینـده رود بـه یـزد               مفصل و تـشویق   
 1.هاست خواسته مهم یزدى

 بـه سـوى دانـشگاه    ،ناهار و استراحت کوتـاه در اسـتاندارى و اسـتماع اخبـار    پس از  
بـیش از  یـزد  اسـتان  . د جمع بودنـ ،جمع زیادى از دانشجویان و اساتید . کردیمحرکت  

دکتـر   .انـد   دانـشگاه آزاد اسـالمى     مربوط بـه   ،پانزده هزار دانشجو دارد که نیمى از آن       
 مـن هــم  ؛ گـزارش داد ]ریـیس دانـشگاه علــوم پزشـکی یـزد    [، کـاظمینى ] سـیدکاظم [

ــت    ــودم و سیاس ــوالنى نم ــحبت ط ــیح دادم    ص ــى را توض ــى و تحقیق ــاى آموزش  2.ه
                                                

ترین مسابقات پیشتاز بوده و چنین  ستان یزد در عرصه مقدسا« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
کند و در عین حال ما خود را  ابراز احساساتى، مسئولیت ما را در مقابل خون مقدس شهدا بسیار سنگین مى

هاى هدایت و بیادآورنده  جانبازان به مثابه پرچم. کنیم آینده اسالم و انقالب احساس مى بسیار امیدوارتر به
هاى تابان روشن است و شجره انقالب ریشه در روح و ایثار شهدا  لهى هستند و جامعه با این مشعلعظمت ا

اى  مردم استان یزد در مقاومت، پایدارى و مشارکت در سازندگى خدمات شایسته. هاى آنان دارد و خانواده
ز وضع مردم را ارزیابى کنیم و در ما در ارزیابى شرایط این استان، باید قبل از هر چی. اند را از خود نشان داده

اهللا صدوقى معلم بنده  شهید آیت. کنار آن روحانیت این استان است که پیشتاز و سازنده و معلم بوده است
هایى که در دستور کار  با برنامه. کنند هنوز مردم یزد، گرمى وجود آن شهید بزرگوار را احساس مى. بودند

از جمله . ترى خواهد داشت تر و امیدبخش که این استان آینده روشندولت قرار دارد من اطمینان دارم 
من از مردم عزیز این استان . مقدمات اجراى طرح کوثر براي انتقال آب به شهر یزد آغاز شده است

آن بسیار اهمیت داده شده است، شرکت  ساله دوم به هاى کویرزدایى که در برنامه پنج خواهم در طرح می
لحاظ بزرگى آنها و قرار گرفتن در مرکز کشور، از اهمیت خاصى برخوردار  ن استان به معادن ای. کنند
 دفتر نشر معارف انقالب، ،»1371هاي سال   سخنرانی،ی رفسنجانیهاشم« کتاب ← دیرجوع کن» .است

1393 
 آموزش ىفضا توسعه با ارتباط در که بلندى هاى گام به اشاره با  آقاي هاشمی در اجتماع دانشجویان،- 2

ایم و انتظار داریم از  آن امید بسته دانشگاه جایى است که ما به« : گفت ،است شده برداشته کشور در عالى
من تردیدى ندارم مصاف اصلى ما با استکبار در . این طریق سعادت و پیشرفت و انقالب را تأمین کنیم

کانون دانش، علم و فرهنگ راستین  هبخش دانش است و بیشترین نگرانى آنها این است که ایران تبدیل ب
 خیلى بلندپروازانه است، ولى حاضریم بهاى ،ایم ها و آموزش عالى برداشته ما قدمى که براى دانشگاه .شود

 پیشاپیش سایر ، آموزش عالىیلاین است که همیشه مسا ها توجه به این بلندپروازى را بپردازیم و در برنامه
التحصیالن  ها با فارغ هاى بلندى برداشته شده و پذیرش دانشگاه  گام،ىر کماز نظ .ها مورد توجه باشد بخش

 و نیاز به استهم است، ولى از نظر کیفى در سطح خوبى نیستیم و عقب ماندگى زیاد  نزدیک به
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 .اشتنددانشجویان ابراز احساسات گرمى د
 ۀکارخانـ . کننـد  هاى ریسندگى و بافندگى تولیـد مـى      ماشین .به کارخانه غدیر رفتیم   

تـازگى تولیـد    بـه .  مـدیران توضـیح دادنـد   . اسـت سییبا تکنولوژى سوعظیم و مدرنى  
  چـون فعـالً نیمـى از قطعـات وارداتـى     .ها گران قیمـت اسـت   ماشین.  استشروع شده 

از سـالن سـاخت و مونتـاژ    . خواهنـد داشـت   مـشکل بـازار      ،شـود    گران تمام مى   است،
 .بازدید کردیم

 در سـالن   .نمـاز مغـرب را خوانـدم      . از آنجا به کارخانه کابل سازى مخابرات رفتـیم        
حـالى اجـرا    با و سـرود خـوب    ، پـدر و فرزنـدى     .ه فیلمى توضـیح دادنـد     یبزرگى با ارا  

 .شان توکلى است  فامیل؛خواند نواخت و فرزندش مى  پدر مى.کردند
 . برایم جالـب بـود  ؛سالن بزرگ کابل مسى و سالن کابل فیبرنورى بازدید کردیم     از  

 ســرعت عمــل خــوب اســت و حتــى .مــنظم و مرتــب بودنــد و خــوب توضــیح دادنــد
 حمـل و نقـل را   تبـا  گویا اولین واحدى هـستند کـه بـا ر   .ساختمان هم ابتکارى است   

ز همه نیازمان را تـأمین   ولى هنو، استاي  صنعت خوب و رو به  توسعه .دهند  انجام مى 
  .کنیم کنند و کابل وارد مى نمى

 و سه مرکز تلفن جدید را بـراى یـزد و   1در اجتماع کارکنان صحبت کوتاهى کردم     
واحـد  بـه دانـشگاه آزاد اسـالمى    . دمنمـو افتتاح  اشکذر و رارج با هشتصد هزار شماره    

و پنج هـزار دانـشجو    ساختمان مربعش از شصت هزار متری واحد عظیمى با ب.رفتیمیزد  
بــراز احــساسات  ابــه از دو آزمایــشگاه و مرکــز کــامپیوترى بازدیــد کــردیم و  .اســت

 از [رسانى  طرح آب پرده از لوح وبه میدان شهید بهشتى رفتیم. مدانشجویان جواب داد

                                                                                                              
شوراى موفق هاى سیاست از یکى ها دانشگاه تمرکززدایى .مجاهدت دارد تا کیفیت کار مطلوب شود 

رجوع کنید » . باید دانشگاه ولو کوچک ایجاد شود، براى پیشرفت در هر شهرى.است رهنگىف انقالب عالى
   1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←

این  .برد بیرون من تن از را خستگى ، کارخانه هاى پیشرفت مشاهده«: در بخشی از سخنرانی آمده است - 1
 کشور، تلفنى هاى شبکه گسترش فزاینده روند به باتوجه و است چشمگیر اى افزوده ارزش داراى نه،کارخا

 کارخانه تولید خط اندازى راه با .دکن نیاز بى مربوطه کاالهاى واردات از را تواندکشور مى آن تولیدات
» .برد باال را کارها سرعت و اقتصادى بازدهى و برد نیز کشور روستاهاى ترین دورافتاده به را تلفن توان مى

   1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید 
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 ١٦٥عكس شماره 

 ١٦٦عكس شماره 

بازدید از طرح های توسعه دانشگاه آزاد اسالمی

بازدید از کارخانه کابل سازی مخابرات یزد
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  !هاست که پاى طرح را محکم کردند زرنگى یزدى؛ مبرداشت] رود زاینده
 پیـشنهاد خریـد نفـت بـه صـورت      .معیـرى آمـد  ] علیرضـا [ آقاى .به استاندارى رفتیم  

جلـسه  در  . گفـتم پیگیـرى کنـد    . توضـیح داد   ،پیگیـرى کـرده بـود      که   فروش را    پیش
اسـتاندار گـزارش داد و   ، ]آقـاي علـی حمیـدیا   [ .مشوراى ادارى اسـتان شـرکت کـرد    

شـام را بـا حـضور     .ان کـردم  من هم صحبت کوتـاهى برایـش   .ها را مطرح کرد     خواسته
 خـاطرات را یادداشـت کـردم و دیـر وقـت      . زیادى از وجوه شهر صرف کـردیم  جمع

 .خوابیدم
 

 1992 نوامبر  29              1413الثانى   جمادى4  |   1371 آذر 8یکشنبه 
 

 و نـیم   هفـت  ساعت .ها را خواندم و جواب چند نامه را دادم        بعد از نماز صبح گزارش    
 تمـام مـسیر از یـزد تـا آنجـا کـویر       .سوى معدن سنگ چادرملو پرواز کـردیم   به   صبح

محلــوجى ] حــسین[ اســتاندار و آقــاى ، در راه.تــر هــاى خــشک خــشک اســت و کــوه
 .دادند توضیح مى

 قلـه  ي با اتومبیل تا بـاال ، در سایت معدن.مراز معدن گشتى زدیم و توضیح شنید      بر ف 
خـاك  برداشـت  کـردن و   مـسئول صـاف   ،هـاى عظـیم    ماشین. رفتیمآهن بزرگ سنگ 

 خاك معـدن را در کنـار سـایت        ،نىسى تُ ه صدو ثالج هاى عظیم   بودند و کامیون  معدن  
 .کردند آینده دپو مى

، محلـوجى ] حـسین [ و  ]مـدیرعامل شـرکت ملـی فـوالد       [ ،بانکى] محمدتقی[آقایان  
ـ           . توضیح دادند  ]وزیر معادن و فلزات   [  ن سـنگ   با ظرفیـت حـدود چهارصـد میلیـون تُ

 و به فوالد مبارکـه  شدهآهن و با هزینه حدود ششصد میلیون دالر تا مرحله تغلیظ کار         
احساسات کارکنـان  به ابراز  .هاى مکرر شنیدیم     سپس در سالن توضیح    .شود  منتقل مى 

 .مزدشان راضى بودنددستاز . پرسى کردم ل پاسخ دادم و احوا
 ]مدیر معدن سـاغند [،  سلیمانى مهندس.از آنجا به محل معادن اورانیوم پرواز کردیم     

 ند ا  مدعی. توضیح دادند] رییس سازمان انرژي اتمی[، امراللهى] رضا[و مهندس 
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 ١٦٧عكس شماره 

 ١٦٨عكس شماره 

بازدید از طرح های معدنی استان یزد
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خواسـتند کـه اعتبـار تأسـیس کارخانـه          1.اسـت بردارى ثابـت شـده        ذخایر قابل بهره  
 نـد، شغول کـار بود هـاى حفـارى چینـى کـه مـ        از دسـتگاه   .بردارى را تأمین کنـیم      بهره

 مهندسـان  . دیـدیم ،هایى که از اعماق زمـین بیـرون آورده بودنـد           نمونه .بازدید کردیم 
 .هاباد بیاورندبدو منطقه فاقد آب است و باید از هر  .چینى هم بودند

 طـرح   سازندگی آنجا که جهاد   .در شمال اردکان پرواز کردیم    » چاه افضل «به سوى   
رآب و صاف و   پ لینوق و   شبیه کویر  .قه جالبى است   منط ؛دکن  اجرا مى را  کویرزدایى  

 توضیحات دادنـد کـه    . رشد خوبى دارند   .اند  کاشته ىش و اسفناج وح   تاغ گز و    .هموار
 .دارى در اختیار مردم بگذارندشترکارى  د اراضى را براى مرتعنخواه مى

ن لکیـت زمـی  ا سـند م ، کردنـد بزس آنکه گفتم اجازه بدهند پسته هم بکارند و پس از 
 مـردم اردکـان بـه    .خواستند  امام جمعه و نماینده اردکان هم همین را مى       .را هم بدهند  

 . آنجا آمده بودند و اجتماع عظیم و با شکوهى داشتند
 بیـست و  . باعـث زحمـت مـردم شـدیم    همتأثر شدم که چرا به شهر نرفتیم و ایـن همـ      

 آفتاب و گرسـنه و   گرماى کویر ودر این همه زن و مرد و کودك  ،چهار کیلومتر راه  
 از مردم عذرخواهى کـردم و صـحبت   .برنامه رفتن به شهرها نداشتیم .  آمده بودند  تشنه

 امـام جمعـه کـه شـاعر     ،بهجتـى ] محمدحسین[آقاى . اى برایشان نمودم   گرم و دوستانه  
 از 2. با شعرى لطیـف از مـن تجلیـل و مـداحى کـرد           ،مباحثه من بود    هم ،است و در قم   

 3.یل نمودمایشان در صحبت تجل
                                                

شناختى  هاى زمین ه گزارشى از برنامه هاى اکتشاف هوایى ، نقشهیرییس سازمان انرژى اتمى ایران با ارا - 1
بردارى از معدن  معدن ساغند، خاطرنشان کرد که فرآیند بهرهبردارى از  هاى مقدماتى براى بهره و ارزیابى

 .هاى اتمى کشور کاربرد دارد مى انجامد که در نیروگاه» کیک زرد«ساغند به تولید 
 : بود، خواند که در مدح آقاى هاشمى سروده  را غزلاینآقاى بهجتى  - 2

 جام دوست  به لب من زقطره اى چکد   گر   پرمى کشم خجسته به بام مرام دوست         
 جارى مباد برلب من غیر نام دوست             خالى مباد جام دلم از خیال یار          

 م دوست اعاشق نوازى است و عنایت مر  شوق و ارادت است و وفا رسم عاشقان        
ست  ما برشکفته ایم زفیض مرام دو           تو         عشاقِ رهبریم و مریدان لطف 

 راحترام دوستها فداى مقدم پ جان هان عزیزش خوش آمدند      محبوب و همر
 هاى فعالیتدر  تسریع مردم،شما  هاى محبت جبران راه تنها«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 3

  تبدیل مرتع به توان مى را منطقه پیرامون کویرهاى همه خوشبختانه و است کویر مهار و زدایى بیابان
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   از لحـاظ ایثـار در جنـگ        .  روستاى نمونه نزدیـک میبـد رفتـیم        ،آباد  کناز آنجا به ر
 میبـد و  بـین  چـون  .  است  یک نفر شهید شده    ، نفر از مردم روستا    37نمونه است از هر     

مـردم    . اینجا هم باشـد   ،ایم  ها داشته   کانىد بایستى شبیه آنچه با ار     ،اردکان رقابت است  
شـان خیرمقـدم      امـام جمعـه   ،  ]آقـاي علیرضـا اعرافـی     [ .نـد مع شده بود  میبد هم آنجا ج   

 نمـاز و ناهـار را در مدرسـه خـوب و زیبـایى       1.من هـم صـحبت گرمـى کـردم        . گفت
 .بودیم

آنجـا  در  ناچاریم شب را ،برویم که خلبان گفت اگر برویم  ابرقویا  بنا بود به ابرکوه     
 بـا  ؛بـه ناچـار منـصرف شـدیم    .  خواهد رسـید  ]غروب آفتاب  [= ست   چون سان  ،بمانیم

 اگـر  .اى هـم نبـود    چـاره امـا  خیلـى ناراحـت شـدم    .اینکه مـردم از ظهـر منتظـر بودنـد        
  .دش میهاى شهر یزد هم بایستى لغو  رفتیم برنامه مى

 مجـرى طــرح  .در عـوض بـه کارخانـه مهــم در حـال سـاخت فـوالد آلیــاژى رفتـیم       
هاى اصـلى   ستند و هنوز نقشه در حال ساخت ه. با اتومبیل گشت زدیم  .توضیحات داد 

اکثـر  . تـوانیم صـنعت مـستقل داشـته باشـیم       نمـى ،بـدون فـوالد آلیـاژى   . انـد  را نگرفتـه 
 ولى کامالً آماده بودنـد و حتـى   ، با اینکه قرار نبود آنجا برویم   . افغانى بودند  ،کارگران

 .احتیاط نصب شده بودبراي پالکاردهاى تشریفاتى هم 
 در . به شهرك صنعتى یزد پـرواز کـردیم  ،ه صنایع استاناز آنجا براى دیدن نمایشگا   

 از همه . و پنجاه غرفه از انواع گوناگون صنایع برپا بود سالن بزرگى حدود صد
                                                                                                              

میلیون ده آینده سال پنج تا است قرار ، آمده عمل به استان جهادسازندگى با که توافقى  براساس.کرد 
 . است کویر قلب در عمرانى بزرگ پیشرفت یک ،کار این و شود تبدیل مرتع به کویرى زمین هکتار

 اى منطقه کویر .باشد زمین آن مالک باید کند تبدیل مرتع به را کویرى هاى زمین از بخشى بتواند هرکس
 تن میلیون 150 تواند مى که دارد وجود آهن سنگ تن میلیون 400 آن چادرملوى در تنها است که ثروتمند

 و حالى بى ، ما جهل و سوادى بى ، نیست فقیر منطقه  این.بیاورد دست به دالر میلیارد 20 ارزش به فوالد
 ابزار از باید. است بسته را کویرى هاى ثروت به دستیابى راه که است ما کردن زندگى سنتى و ما اعتنایى بى

 دادن شما به کار ابزار اما نیست، جالب خیلى دادن یاد کار ،ها یزدى شما به ،حال هر به . کنیم استفاده روز
 زحمت به شما شدم باعث وغبار گرد و آفتاب این در اینکه از . کرد خواهیم را کار این ما ؛است مهمى کار
، دفتر نشر »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .خواهم مى ذرع ،دبیفتی

     1393معارف انقالب، 
 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ← رجوع کنید- 1
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  تك ١٦٩عكس شماره 

بازدید از طرح کویرزدایی جهادسازندگی در استان یزد
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 ١٧٠عكس شماره 

 ١٧١عكس شماره 

مالقات با مردم اردکان
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 ١٧٢عكس شماره 

 ١٧٣عكس شماره 
افتتاح طرح های صنعتی و معدنی استان یزد
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 کارنامه و خاطرات             
 450  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 همـه آنهـا    بـا  .طول کشید  حدود چهار ساعت     . خیلى خسته شدم   .مها بازدید کرد    غرفه
داد کـه در سـه سـال      نشان مـى  . نوعاً راضى بودند   ؛شان را پرسیدم    وضع .صحبت کردم 

 مـا  . اول مغـرب بـود  ؛ یک بار برق قطع شد.اند  صنایع پیشرفت خوبى داشته   ،دولت من 
 بعد از بازدید در جمـع    .ه فرش ماشینى نماز خواندیم و کمى استراحت کردیم        فدر غر 

  1.م و سیاست صنعتى دولت را توضیح دادمآنها صحبت کرد
 در اجتمـاع روحـانیون   .خـاتمى رفـتم  ] اهللا روح[ منزل مرحـوم  به هشت و نیم ساعت  

 بـراى طـالب صـحبت     .صـدوقى خیرمقـدم گفـت     ] محمـدعلی [آقـاى   . شرکت کردم 
 .شـام را هـم بـا آنهـا خـوردم      2.شان کردم که واقع بین باشـند  طوالنى کردم و نصیحت  

 قـرار بـود کـه بـا       . بسیارى از دوسـتان دوران طلبگـى را دیـدم          .بى بود خیلى جلسه خو  
خاتمى هـم دیـدار داشـته باشـیم کـه بـه خـاطر        اهللا  آیتکمیته بانوان و خانواده مرحوم   

 خـاطرات را نوشـتم و سـاعت        .بـه اسـتاندارى آمـدم     . خستگى و دیر شدن انجـام نـشد       
 . خوابیدمدوازده شب

 
  

                                                
 را کشور اقتصادى توان کوشد مى ،داخلى صنایع از حمایت با دولت اینکه به اشاره با  آقاي هاشمی- 1

 استانداردهاى رعایت با یزد خواست استان تولیدکنندگان از یابد، رونق مردم زندگى تا بخشد کامحاست
 لزوم به اشاره با ایشان .ببرند باال جهانى بازارهاى در رقابت براى را خود تولیدات کیفیت مربوط،
آور د را یاایران سنتى فرش با منطقه کشورهاى برخى ناسالم رقابت ،تولیدکنندگان میان سازنده هاى رقابت
 و صنعتى خدمات و بانکى تسهیالت واگذارى مانند باتمهیداتى کوشد مى دولت خاطرنشان کرد، شد و

هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .سازد متحول را کشور صنایع دیگر، هاى پشتیبانى
     1393ارف انقالب، ، دفتر نشر مع»1371سال 

 اسالمى لیمسا ترویج براى گسترده امکاناتى جامعه مسئوالن«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2
 اثرات شوند، هیارا جامعه به فرهنگى و هنرى هاى قالب در امکانات این اگر و دارند اختیار در جوانان براى

 نیازهاى پاسخگوى باید و دارند عهده به را جامعه اداره مسئولیت روحانیون اینک. بود خواهد چندان دو آن
 روز لیمسا و جامعه از کامل شناختى با خود ربارپ حیات زمان در) ره (امام. باشند وجوانان جامعه روز

 از پیروى با باید اینک و کردند حل را بانکدارى و فیلم لیمسا جمله از و ها دشوارى از بسیارى جهانى،
 و جوانان لیمسا ، مستدل و منطقى بیان و درست اجتهاد با رهبرى، معظم مقام و اسالمى ورىجمه بنیانگذار

رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .شود حل ،دارند پاك فطرتى که آموختگان دانش ویژه به
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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 1992 نوامبر  30            1413الثانى  مادى ج5  |    1371 آذر 9دوشنبه 
 

کـوپتر بـه     با هلـى هفت و ربع ساعت ، صبحانه صرفها و بعد از نماز و مطالعه گزارش 
مـدیران  .  فرود آمـدیم   ندر محل معدن سنگ آهن سه چاهو      . سوى بافق پرواز کردیم   

حل معـدن  که بناست براى تغلیظ به م   دارد  صد و سى میلیون تن ذخیره       . توضیح دادند 
غارت منتقل شودچ . 

شـود   بنـدى مـى   فعالً فقط سرند و دانه    .  مدیران توضیح دادند   .غارت رفتیم چمعدن  به  
. شـود  آهن اصفهان ارسـال مـى    به ذوب،تر است و فسفر ندارد     و آن قسمت که خالص    

از سـنگ شـکن و   . بناست کارخانه تغلیظ براى بقیه و محصول سه چاهو تأسیس شـود    
 ذخیـره  .وضع حمل و نقل خـوب شـده و جلـو اسـت     . رى بازدید کردیم  سرند و بارگی  

 1.در جمع کارکنان سخنرانى کوتاهى کردم. استخوبى در اصفهان جمع شده 
مـردم شـهر اسـتقبال    .  ده کیلومتر فاصله است. با اتومبیل به شهر بافق حرکت کردیم 

امـام  ، ]اد سـلیمانی آقاي سیدجو[ . بود اجتماع عظیمى در استادیوم.بسیار گرمى داشتند 
 دسـتور  از جملـه هـاى آنهـا     و به خواسته2صحبت کردمهم  من .جمعه خیرمقدم گفت  

                                                
 به است و منیجاد اشتغال ا  کارآفرینى و،هاى توسعه معادن کشور یکى از ویژگى«:  آقاي هاشمی گفت- 1

شاءاهللا با راه افتادن بقیه  ان. مگوی  تبریک مى، به خاطر پیشتاز بودن در این صنعت،کارکنان این مجتمعشما 
 از محبت هاى. هایى که در پیش است، این منطقه به جایى فعال و سازنده تبدیل شود گذاري معادن و سرمایه
 کتاب ←رجوع کنید» .ت دارمم و براى شما توفیق خدمت بیشتر را از خداوند مسئلکن شما تشکر مى

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
من از کودکى عالقه داشتم تا به بافق سفر کنم و آرزو داشتم از « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

کنم که این توفیق  کوش این منطقه دیدار داشته باشم و خدا را شکر مى یک با مردم خونگرم و سختنزد
 دولت توجه .باشد مى افتاده دور و محروم مناطق به کمک و رسیدگى ،اسالمى انقالب هدف .حاصل شد

ین منطقه انجام زدایى داشته و امیدواریم با اقدامات عمرانى که در ا افزایش بودجه محرومیت  زیادى به
آهن دو خطه بافق  احداث راه. دوش خارج بست بن از بافقدارد  ضرورت . چهره منطقه متحول گردد،شود مى

 مشهد که کشورهاى -آهن بافق   یکى از این اقدامات است و در کنار آن شروع احداث راه،به بندرعباس
شمند است و شهرستان بافق که در مسیر  یکى از کارهاى ارز،کند فارس وصل مى آسیاى میانه را به خلیج

 یکى از مراکز مهم کار و فعالیت خواهد شد و از انزوا ،آهن منطقه قرار گرفته عنوان بزرگترین راه هاین راه ب
، دفتر نشر معارف »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .بیرون خواهد آمد

 1393انقالب، 
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. جـواب مـساعد دادم   ، بـراى احـداث کمربنـدى شـهر     و فلـزات عادنکمک وزارت م  
 بـه بافـت   ،تـر احـداث شـود    سـت نزدیـک  ت داشتند که کارخانه روى کـه بنا   خواسدر

بـا  .  فرصـت نـشد   ، امـا  هابـاد هـم بـروم     ب بـه    مایـل بـودم   . گفتم بررسى شود  . منتقل شود 
 . یس آموزش و پروش هم صحبت کردمی شهردار و ر،فرماندار

 ،یـک سـاعت و نـیم در راه بـودیم        .از محل سپاه شهر به سوى ابرقـو پـرواز کـردیم           
 ي نقــاط مــسیر عبــورة اســتاندار و آقــاى صــدوقى دربــار،در راه. خیلــى خــسته شــدم

 یک ساعت بعد از ظهـر    .بودان و کویر و گاهى روستا       عمدتاً بیاب . دادند  توضیحات مى 
با اینکه دیـروز چنـد سـاعت    .  مردم استقبال گرمى نمودند  .در بخش ابرقو فرود آمدیم    

 . معطل شده بودند
ها سـرود بـسیار زیبـایى در مـدح       بچه. اجتماع فوق حد انتظارى داشتند،در استادیوم 

گفـت و   الً بـا شـعر خیرمقـدم مـى       معمو ، مراسم مجري 1.مدگویى خواندند امن و خوش  
بـا شـعر   هـم   در مـسیر  .نداطبـع شـعر   داراي  گـو و یـا       هـه یمعمـوالً بد   .کـرد   مداحى مـى  

 .خواستار شهرستان شدن بودند .گفتند خیرمقدم مى
 من هم صحبت مفـصلى  .امام جمعه صحبت گرمى کرد    ،  ]آقاي سیدابراهیم حسینی  [

از درخـت سـروى کـه مـدعى        .دانجـام شـ    نمـاز و ناهـار       ، در محل بخشدارى   2.نمودم
                                                

  :فتمدیحه زیبا به استقبال ایشان شتااین اى با  بچه دخترآقاي هاشمی، در آغاز ورود - 1
 خیال روى توچون بگذرد به گلشن چشم

 دل از پى نظر آید به سوى روزن چشم
 بیا که لعل گوهر دل در نثار مقدم تو

 زگنج خانه دل مى کشم به مخزن چشم
مناطق محروم کشور    توجه به،اصلى دولتهاى   یکى از سیاست«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

 همین انگیزه بوده است که  حدود سیصد میلیارد ریال در سال را جهت تحقق عدالت اجتماعى و ااست و ب
. ایم و از این سیاست نیز بسیار خرسند هستیم مناطق محروم کشور اختصاص داده  توزیع عادالنه امکانات به

 ممرد .آنان ظلم شده است  محروم هستند و در گذشته بهاًاست که نوع حق مردمانى ،زیرا این اعتبارات
فهمند که   از بهترین اقشار جامعه ما هستند و مردمى داراى استعداد و با اینکه این مردم مى،مناطق محروم

واهد خ شان مى شان و انقالب اند که نظام  ولى چون فهمیده،مظلوم هستند و حق آنها در گذشته پایمال شده
ما امروز در مقابل  . جمهورى اسالمى بیشتر است  ایمان و اعتقادشان به،دظلم رژیم گذشته را جبران کن

   روستاهایى که فاقد امکاناتى از قبیل آب، برق،،دهد آمار استان یزد نشان مى. سرافراز هستیممان  ملت
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گفتند کارشناسـان    مى.کردیم بازدید ، یا دو هزار سال عمر دارد ،هزار سال بودند چهار 
 .اند مر آن را تعیین کردهاند و ع شوروى آمده

. مانده به چهار در مهریز فـرود آمـدیم  ساعت  یک ربع    .به سوى مهریز پرواز کردیم    
خیلـى اجتمـاع    .کنـار اجتمـاع فـرود آمـدیم     .مردم در بلوار شهر اجتماع کـرده بودنـد      

 مـن صـحبت کوتـاهى       .مد گفت اامام جمعه خوش  ،  ]آقاي علی برهان  [. عظیمى داشتند 
توانستند پرواز کنند و بایـستى بـه    ست نمى کوپتر بعد از سان  هلى خاطر اینکه    به 1.کردم

 .بود ده دقیقه راه ؛ به سوى تفت پرواز کردیمچهار و نیم ، ساعترفتیم تفت هم مى
امـام جمعـه   ، ]آقـاي شـیخ جـواد حـسنعلی    [ .فـرود آمـدیم  تفـت  کنار اجتماع مـردم    

 مـن هـم صـحبت کوتـاهى     .اى اسـت   آدم خـوب و سـاده     . از رو خوانـد    .صحبت کرد 
 . بالفاصله با اتومبیل به سوى فرودگاه یزد حرکت کردیم2.کردم

                                                                                                              
 ده توجه دولت به مناطق محروم دهن امکانات شدند و این نشاناین مدرسه بودند بعد از انقالب داراى

، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  ».است
1393   

 مردم شما جمع در که است ارزش با بسیار توفیق این من، براى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 کشور مسئوالن توجه مورد که است نقاطى از ،مهریز. باشم مهریز مسلمان و متعهد و انقالبى و بزرگوار

 و هستند بیشتر کار و رسانى خدمات شایسته منطقه این مردم .اند داشته توجه اینجا به انقالب بزرگان و است
 نوید منطقه براى را نویدبخش اى آینده ،شده گرفته نظر در مهریز براى که هایى طرح و ها برنامه خوشبختانه

 بسیار که را کشاورزى جنبى صنایع و صنعتى هاى ناحیه و ها شهرك ایجاد قابلیت منطقه این. ددهن مى
توجه بیشتر کشاورزى جنبى صنایع به باید مهریز در .دارد چشمگیرند،  افزوده ارزش داراى و اند ربازدهپ 

 کتاب ← رجوع کنید» .شد خواهد انجام ،هست هم تحقق قابل و اند خواسته مردم چه آن آینده در و شود
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
 احساسات و ها محبت ،الطاف این بیانى چه با دانم نمى  من«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

 قدرت کس هیچ که است موضوع این به اعتراف تعبیر بهترین شاید. بدهم پاسخ را شما پرشور و انقالبى
 نسبت اسالم و رهبرى و امام انقالب، خاطر به خودتان، انقالبى و دینى روحیات با شما .ندارد را شما عاطفه

 را ما مسئولیت بار و کنید مى محبت ابراز چنین این هستم، آنها ضعفاى از یکى من که خود خدمتگزاران به
 دست در که بسیارى هاى طرح و میلیاردى چند عظیم هاى طرح اجراى باشااهللا  ان. کنید مى تر سنگین
 تالش با بحمداهللا و ندا تالش اهل همه. شود محرومیت رفع کشور محروم مناطق یکایک از  است، بررسى

 مسئول که را مهمى وظایف شوم موفق شما کمک با امیدوارم .شد خواهد ساخته کشور این شما خود
 ←رجوع کنید » .باشم سفید رو پرورمان شهید امت و خداوند پیش و دهم انجام خوبى به ،م هست آن اجراى
   1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«کتاب 
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دم و تـشکر  توقـف کـر  .  در راه جمعى از زنان زرتشتى با اسفند و گل منتظـر بودنـد   
 بـه   1.سـفر  را ارزیـابى نمـودم       م و   کـرد در فرودگاه مصاحبه رادیـو تلویزیـونى        . دمنمو

] سـید عبـاس  [ آقـاى دکتـر      . شـام را در هواپیمـا خـوردیم        .سوى تهران پـرواز کـردیم     
ــارى بــرادرش از مــسئولیت نــژ پــاك   اســالمیارشــادارت فرهنــگ و وزدر اد از برکن

.  را آورده بودنـد   هـا   روزنامـه و گـزارش    . مسیدبه خانه ر  شب   نُه ساعت   2.شکایت کرد 
 .خواندم و خوابیدم

 
 1992 دسامبر  1             1413الثانى   جمادى6 |   1371 آذر 10شنبه  سه

 
بخشى از کارهاى عقـب مانـده     صبح   ده تا ساعت    . به دفترم رسیدم   ساعت هشت و نیم   

دکتـر  . اسـالمى آمدنـد  رؤسـاى واحـدهاى دانـشگاه آزاد        .سه روز سفر را انجـام دادم      
گزارش وضع موجود و برنامه آینـده       ،  ]رییس دانشگاه آزاد اسالمی   [ ،جاسبى] عبداهللا[

آمیـز کـردم و وعـده      صـحبت تـشویق  .را داد و براى وام دانـشجویى کمـک خواسـت    
 3.کمک دادم

                                                
 وجود دانشگاهى ،اسالمى انقالب از پیش تایزد  استان  در«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است- 1

 یزد و اند تحصیل سرگرم استان هاى دانشگاه در دانشجو هزار پانزده از شبی انقالب، منی به اینک اما نداشت
 اراضى و گذاشت خواهد توسعه به رو استان آموزش مراکز .است شده تبدیل آموزشى بزرگ قطب یک به

 با مبارزه براى ویژه امکاناتىهمچنین . گرفت خواهد قرار خصوصى بخش اختیار در آبادانى براى کویرى
 رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .گرفت خواهد قرار استان جهادسازندگى تیاراخ در کویر

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  مصاحبه
 به مدت یازده سال، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 1359 از سال ،نژاد سیدحسن پاكآقاي  - 2

ارشاد در وزیر فرهنگی از وزارت ارشاد، برکنار و به عنوان مشاور یزد بود که بعد از استعفاي آقاي خاتمی 
 .منصوب شدشرق کشور  منطقه جنوب

هاى دولتى  منظور گسترش دانشگاه دولت تمام تالش خود را به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 3
د با هزینه خود ادامه تحصیل نا مندى که مایل ه ولى باید همواره براى جذب جوانان عالق،کار خواهد بست به

 بلیه عظیمى براى کشور ،عدم قدرت جذب همه جوانان جویاى علم در مراکز علمى کشور. د باز باش،دهند
در حال نفر  هزار 350افزایش تعداد دانشجویان از  .بود که دانشگاه آزاد اسالمى این مشکل را رفع کرد

سیار عظیمى خواهد بود که از لحاظ علمى، فنى، اقتصادى،  کار ب، هزار نفر تا پایان دهه دوم750حاضر به 
  داراى آثار بسیار با ارزشى براى نظام اسالمى است و در دنیاى اسالم مؤثر خواهد،فرهنگى و اجتماعى
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وضـع بـد اقتـصادى ایتالیـا و     .  سفیرمان در ایتالیا آمـد  ،زاده  هدایت] سید مجید [آقاى  
 فراوان داخلى و خارجى و تورم زیاد آنها را گفـت و خبـر تـشکیل شـرکتى             ،ها  دهىب

براى ساخت سـکوهاى نفتـى آبـى در ایـران بـا شـرکت ایـران و ایتالیـا را داد و بـراى             
 .ها در خارج استمداد کرد مشکل حقوقى دیپلمات

تـا   . براى دستور جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد        ،]گلپایگانی[دکتر هاشمى 
کـیش تـصمیم   جزیره براى سفر به .  کارهاى عقب مانده را انجام دادم     دو و نیم  ساعت  
 . اطالع دادیممیرزاده] حمید[آقاى  به عفت و .گرفتیم

شـهید  [در مراسم بزرگداشت مرحوم     . رفتم ساختمان بهارستان مجلس  به  ساعت سه   
 تـا  .شتمبـه دفتـرم برگـ    1.مدرس شرکت کردم و سخنرانى کوتـاهى نمـودم    ] سیدحسن

جلسه شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى    .  کارهاى عقب مانده را انجام دادم   ششساعت  
ــر  .داشــتیم ــر علــی[دکت ــر امورخارجــه[، والیتــى] اکب  کــه در خواســت   اجــازه،]وزی

  و پیشنهاد کمک یک روز نفت کشورهاى اسالمى به بوسـنى       ،کنفرانس اسالمى جده  
 .  پذیرفتم؛هرزگوین را مطرح کند

 
 1992 دسامبر 2        1413الثانى   جمادى7 |    1371 آذر 11 چهارشنبه

 
  با هم به . آمد]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[، زاده ملک] رضا[دکتر 

                                                                                                              
یک ایجاد دانشگاه، این در استاد 2800 جذب و اسالمى آزاد دانشگاه از مردم حمایت و  استقبال.بود 

  وعلمى تقاضاهاى به مردمى امکانات پاسخگویى توان سند ،آموزشىو  علمى فضاى متر هزار 100 و میلیون
 جامعه را به ، بیانگر این است که احساس نیاز،تحقق این سهماست و دانش  جویاى هاى انسان فرهنگى

، دفتر نشر معارف »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .دارد حرکت وامى
   1393انقالب، 

ا یک قبل از پیروزي انقالب اسالمی، مرحوم مدرس براي م«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
بخش بود و از آنجایی که خیلی مایل بودیم زندگی این شخصیت بزرگوار را بدانیم، ولی  عنصر الهام

یافتن به اسناد در این زمینه براي ما بسیار مشکل بود، اما بعد از پیروزي انقالب با توجه به اسناد و  دست
مجاهد بزرگوار آشنا شدیم و مان رسیده، با زندگی و شخصیت این  مدارکی که از مجالس قبل به دست

 کتاب ←رجوع کنید » .» .مان بگشاید امیدواریم این اجالس راهگشا بوده و دریچه هاي جدیدي را به روي
    1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«
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نامه رییس سازمان برنامه و بودجه
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 در راه توضیحات داد و بـراى ارز تجهیـزات   .کارخانه داروپخش در جاده کرج رفتیم  
یه براى تخلیه یک واحد خوابگـاه دانـشجویان   یضااز فشار قوه ق. پزشکى استمداد کرد 

 .گفت
مجـارى   -هـا   ابتدا جمعى از خـارجى .  اول به کارخانه ساخت مواد اولیه دارو رفتیم      

هـاى    سـپس از بخـش     .توضـیحات تـوجیهى دادنـد     ،  انـد   کـه کمـک کـرده      -و آلمانى 
، ولکارخانه سـاخت آمپـ   .مختلف کارخانه بازدید کردیم و مراکز تحقیقات را دیدیم  

 شـاداب و  ی کـارگران . تمیـز و مـنظم بودنـد   . جالب است؛دیدیمهم قرص و شربت را  
 1.راضى دارند

 هیـأت جلـسه  عصر به  . عفت و فاطى و مهدى هم ناهار آمدند.ظهر به دفترم برگشتم   
دولـت بـه دفتـرم       هیـأت جلـسه    بعـد از     .هاى بودجه در دستور بـود        تبصره .دولت رفتم 

 قـسمتى را بـه خانـه آوردم کـه     . کارهـا را انجـام دادم   شـب ساعت نُه و نیم تا   .برگشتم
 . فردا همراهم به کیش ببرم

 
 1992 دسامبر  3          1413الثانى   جمادى8|    1371 آذر 12شنبه  پنج

 خانواده به جز یاسـر بـه فرودگـاه رفتـیم و بالفاصـله بـه سـوى              يبه همراه تمامى اعضا   
در  .هم بـود  ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  دهمیرزا] حمید[ آقاى   .کیش پرواز کردیم  

هـا آمدنـد و     خلبـان .کـیش را داد منطقه آزاد تجـاري  گزارش وضع   ،راه آقاى میرزاده  
گفتندکـه باعـث    هـم    از کمبـود ارز      . را گفتنـد   ]نیروي هوایی ارتـش    [=نیازهاى نهاجا 

 . استها شده  تأخیر در تأمین قطعات پرنده
                                                

وضعیت خوب کارخانه و کارکنان بیانگر تالش «:  آقاي هاشمی در جمع کارگران تولیددارو گفت- 1
دولت براى تجهیز کارخانجات و تهیه لوازم و  .ناپذیر براى سازندگى میهن اسالمى است خستگى

کند و خوشبختانه   پرداخت مى]یارانه=[ میلیون دالر سوبسید300آالت این بخش در حال حاضر   ماشین
 ارزان نگه داریم که در ایم دارو را  توانسته،شود دلیل آنکه قسمت عمده کار در داخل انجام مى به

 .کرد  دولت براى تأمین داروى مورد نیاز کشور باید یک میلیارد دالر سوبسید پرداخت مى،صورت غیراین
کشورهاى دیگر رهایى بخشیم و  ایع مصرفى خود را از وابستگى بهباید به صنایع مادر بیشتر پرداخت تا صن

رجوع » .هایى است که انتخاب شده و در این راستا در حال انجام است  حرکت،مسیر استقالل کامل کشور
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←کنید 
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اى و  قرار بود که برنامـه  . هدف سفر استراحت بود    .در کیش همگى به پاویون رفتیم     
 ]هرمزگـان  [ اسـتاندار ،سـیدزاده ] سـیدجلیل [آقاى  .  ولى نگذاشتند  ،کارى انجام ندهیم  

 پیش از ظهر و عصر مـذاکره کـرد   ، راجع به وضع استان و نیازها ومشکالت    .آمده بود 
 .و کمک گرفت

ررات کـیش و کـم شـدن    کیش آمدند و راجع به مق     ] منطقه آزاد [ عصر هم مدیران    
 از .جمعـى اسـت   ولـى بیـشتر دسـته   است،  زیاد شده   1 فروش کارت  .مسافر مذاکره شد  

 قاچاق کاال از قـشم را علـت    آنها. ها گله دارند     مغازه .خرند  ها در بندر مى     فروش عمده
 .دانستند تر شدن کیش مى دیگرى براى خلوت

 باعـث آمـدن مـردم و     توانـد    مـى  ،به این نتیجه رسیدیم کـه فـروش زمـین در کـیش            
تـوانیم در سـایر     ایـن سیاسـت را مـى   .شـود مند شدن آنها و نهایتاً آبـادى جزیـره          عالقه

 .گیریمبکار  هجزایر هم براى مسکون نمودن آنها  ب
 منـاظر بـسیار زیبـا و    .هاى چوبى صـرف کـردیم    قیشام را در رستوران سبز در آالچ      

هاى در دست اجـرا و نخلـستان      ا و طرح  ه  سواره از خیابان  . اند  اى درست کرده    شاعرانه
از بندر و انبارها هـم بازدیـد        . مجموعاً خیلى تمیز و روشن و آباد است        ؛بازدید کردیم 

 . در دسـت بازسـازى اسـت    ؛ها در روسـتاى کـیش زدیـم          سرى به مسجد شیعه    .کردیم
 .خیلى با صفا و دیدنى خواهد شد

ز ظهر در دریا شنا کـردم و  پیش ا .ها شد مقدارى از وقت هم صرف مطالعه گزارش      
 .  استفاده از آن آسان است واسکى خوبى دارند  جت.اسکى نمودم مقدارى جت

 
 1992 دسامبر  4              1413الثانى   جمادى9 |    1371 آذر 13جمعه 

 
 مطالعـه  . مقـدارى وقـت صـرف کـار کـردم       .نماز مقدارى کنار دریـا قـدم زدم       بعد از   

                                                
 هنگام خروج عالوه بر ،ی خارجای یرانی اعم از ا،نددش ی مشی کرهی که وارد جزینیمسافردر آن زمان،  - 1

 کارت سبز معتبر ، صادره از هی با داشتن گذرنامه و با تهمشخصی،ند تا سقف ستتوان ی خود می شخصلیوسا
 نداشته و مصرف کنواختی و ي که جنبه تجاری انواع کاال در صورت،شی سازمان منطقه آزاد کيسو

. کنند صی ترخ،ی از حقوق گمرك و سود بازرگانتی با معاف،رانی وزاتی داشت، به استناد مصوبه هیشخص
 .شد و منبع درآمدي براي منطقه آزاد کیش بود این کارت ها در فرودگاه فروخته می
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 به خاطر سـفر یـزد عقـب     . قسمت اعظم وقت امروز را گرفت      ، گذشته هاى هفته   بولتن
در دریـا    مقدار زیادى وقـت بـا جـت اسـکى و شـنا           .بعد از صبحانه به دریا رفتم      .بودم

 .استو شفاف  هوا مناسب و آب بسیار تمیز .بودممشغول 
هـا   کن از ساختمان در دست ساخت دانشگاه و بیمارستان و آب شیرین      و  عصر رفتم   

کـن شـبیه واحـدهاى وارداتـى      اند آب شـیرین   سان خودمان توانسته  مهند. دید کردم باز
 . کار مهمى است؛شان کردم  تشویق.بسازند که از کیفیت خوبى برخوردار است

 کـشتى متعلـق بـه نیـروى      .سپس رفتیم سوار کشتى شدیم و ساعتى در دریـا گـشتیم           
د و تعـدادى از واحـدهاى   انـ  ت تأسـیس کـرده    النجـا  شرکتى بنـام سـفینه    . استدریایى  
 در حمـل و نقـل   ،که در زمان جنگ براى پـشتیبانى جنگـى خریـده بـودیم          را  دریایى  

 ولـى از عـدم   ، راضـى بودنـد  . مـدیر عامـل شـرکت توضـیحات داد    .انـد  کـار گرفتـه    هب
ارك بـراى حمـل و   خـ  نیاز به اسکله در .ندهمکارى سازمان بنادر و گمرك گله داشت  

 . کیش انجام شود] سازمان منطقه آزاد[ست به کمک نقل کیش دارند که قرار ا
 هایی پیـشنهاد .سرشب چند نفر از مدیران بخـش خـصوصى فعـال در کـیش آمدنـد             

فروشـى و بـه جـاى آن     لغـو مقـررات کـارت   جمله  من ؛تر شدن کیش داشتند     براى فعال 
وضع عوارض بر کاالهاى وارداتى به کیش و عـدم رقابـت سـازمان عمـران کـیش بـا             

ى و اجازه شنا کردن که چند ماهى است ممنـوع شـده و جلـوگیرى از                بخش خصوص 
  .قاچاق کاال در قشم و فروش زمین به مردم

 بانـد  .  شب بـه سـوى تهـران پـرواز کـردیم           هشت ساعت   .شام را در کیش خوردیم    
 شـب  ساعت یازده.  چراغ دستى گذاشته بودند   . چراغ براى پرواز شب ندارد     ،فرودگاه

خـواب چکـه کـرده و        اقتـ  تخـت ا   يباالو سقف    هوز باران بارید  دیر. به خانه رسیدیم  
 . است شده خیستخت

 
 1992 دسامبر  5            1413الثانى   جمادى10 |     1371 آذر 14شنبه 

 
 کارهـا را انجـام   نُـه و نـیم صـبح   تا ساعت  .اق را ترمیم کنندتبه آقاجالل گفتم سقف ا   
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 وزیـر نفـت   1.ى انقـالب فرهنگـى نمـودم       کارهاى شوراى عال   ةاى دربار   مصاحبه .دادم
 .داد  و پیش فروش نفت را1372هاى سال  اوپک و برنامهاجالس  گزارش .آمد

اکـو و  سـازمان   گـزارش جلـسه   .آمـد ] وزیر امورخارجـه [، والیتى] علی اکبر[دکتر  
 اسـتاندار   ،]آقاي سیدحـسین مرعـشی     [عصر .کنفرانس اسالمى در جده را داد     سازمان  

، )ع(الموحـدین  براي خیریه مولی  تأسیس شرکت هواپیمایى     خصوصدر   .کرمان آمد 
 .هایمان از مصر استمداد کرد از محل طلب
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مصاحبه با واحد مرکزی خبر
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 معـامالت بـا کـره شـمالى و      ة دربـار  .شب شوراى عـالى امنیـت ملـى جلـسه داشـت           
  آقـاى نـاطق  .گیرى شد قطعنامه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر مذاکره و تصمیم       

دبیـر شـوراي   [،  روحـانى ] حـسن [ و آقاى دکتـر      ]شوراي اسالمی   مجلسرییس  [نوري  
 .گله داشتند  از عدم انعکاس اخبار خودشان در صداوسیما،]عالی امنیت ملی

در [ تهران   يدر راه خانه خبر دادند که جدارکارگاه ساختمان ایستگاه مرکزى مترو          
 لت سـقوط کـرده  فرو ریخته و یک ماشین و یک موتورسـیک ،  )]ره(میدان امام خمینی  

 .  چند نفر کشته و مجروح دارند.است
 

 1992 دسامبر  6          1413الثانى   جمادى11|    1371 آذر 15یکشنبه  
 

 وزیر نیرو که به منـزل آمـده   ،]آقاي بیژن نامدار زنگنه [ همراه   هفت و نیم صبح   ساعت  
یران توضـیحات  مـد  .رفتـیم   براى بازدید به مرکز تحقیقات و دانشکده آب و برق   ،بود

 چنـد آزمایـشگاه و فـضاى دانـشکده      وهاى آبى     هاى سازه   از محل ساخت مدل    .دادند
 . در کتابخانه براى دانشکده توضیح دادند و خواستند که دانشگاه شود.بازدید کردیم

 آقـاى زنگنـه گـزارش    .ع دانشجویان شـرکت کـردیم   امتجا در   ، در سالن ورزشگاه  
هـاى علمـى     آب و بـرق و دانـشگاه   ة دولت دربار  صحبت کردم و سیاست   هم   من   .داد

 1.کاربردى را توضیح دادم
هاى وزرات نیـرو توضـیحات داد     طرحة دربار. آقاى زنگنه با من بود     .به دفترم رفتیم  

رسـانى مـزارع را بـه جـاى     هـاى آب   کانـال ،اند از این به بعد و خبر داد که تصمیم گرفته  
 .بسازندگذارى   با سیستم لوله،هاى بتونى کانال

                                                
هاي بسیار جدي و ضروري نظام آموزشی  یکی از سیاست«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است-1

اکنون کمبود این نیروها، دستگاه  دیده و مجرب است که هم کشور، تامین نیروهاي متخصص آموزش
ه از تجربه ها با استفاد اندرکاران سایر وزارتخانه امیدوارم مسئوالن و دست. دهد اجرایی کشور را رنج می

هاي علمی و کاربردي  هاي علمی و کاربردي، صنعت آب و برق در کنار مراکز صنعتی دانشکده دانشکده
، دفتر نشر معارف » 1371  سالهاي هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ← رجوع کنید ».تاسیس نمایند

     1393انقالب، 
 

وزارت
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 ١٧٥عكس شماره 

 ١٧٦عكس شماره 

بازدید از مرکز تحقیقات آب و برق کشور
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معـاون اول  [، حبیبـى ] حـسن [ پـس از نمـاز بـا آقایـان دکتـر        .ظهر بـه دفتـرم رسـیدم      
] مسعود روغنـی  [ و] وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  نوربخش] محسن[ ،]جمهور  رییس

 1372 وضع کالن بودجه سـال  .  جلسه داشتیم]رییس سازمان برنامه و بودجه   [،  زنجانى
 .ها تصمیم گرفتیم  براى کیفیت تأمین منابع و دادن خواست دستگاه. توضیح دادندرا

همـان  یشـب م  . بحـث در بودجـه بـود      .مدولـت شـرکت کـرد      هیـأت عصر در جلسه    
 خبرهاى مربوط به تخریـب مـسجد بـابرى هنـد توسـط هنـدوها و       ة دربار .رهبرى بودم 

 مذاکره کـردیم و از  است،  در افغانستان که تازگى شروع شده  جنگ بین شیعه و سنى    
 . بـراى حـل مـشکل تـالش کننـد     ،خارجه خواستیم کـه در هـر دو مـورد   امور وزارت  

 زمین ، براى تشویق به حضور بیشتر در جزایر      ،توافق کردیم که در جزایر خلیج فارس      
 ، بانـک سـپه  ،سـازمان ملـل  ] کمیـسیون حقـوق بـشر     [ قطعنامه   ة دربار .به مردم بفروشیم  

قا در شوراى عالى انقالب فرهنگى و سـفر یـزد و کـیش مـن              عضویت احمدآ  ،بودجه
 خیلى خوشـحال  ، ایشان از استقبال با شکوه مردم و وفادارى مردم یزد          .مذاکره کردیم 

 . بود
   

 1992 دسامبر  7          1413الثانى   جمادى12 |    1371 آذر 16دوشنبه 
 

ى طـرح فـوالد و سـد و مرکـز     بـرا و  امام جمعه و فرماندار نیـشابور آمدنـد     ،نمایندگان
هـا و   راجع به طرح  . وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده   [.فرهنگى استمداد کردند  

] جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، حبیبـى ] حـسن [ دکتر .فروش نفت و بودجه صحبت شد  
 و مـوارد عـدم توافـق    1372براى بودجه سال مربوطه موارد توافق شده با دستگاه     . آمد

 . را توضیح داد
اهللا گلپایگـانى در قـم و          براى تجهیـزات بیمارسـتان آیـت       .آمد شیبانى] عباس[دکتر  

 گفـت یـک وزیـر       و  آقـاى محلـوجى آمـد      .سیمان شهرك دانشگاهى اسـتمداد کـرد      
 پیغام آورده که خوب است ایران در صدد تفـاهم        1سینجریک] هنري[ از سوى    ییایتالیا

                                                
 چارد ریهردر دو، کای آمری ملتیسبق امن و مشاور اییکای معروف آمرپلماتید، نجریسی کيهنر - 1
  ارشديها ستی از استراتژیکی به عنوان ياز و.  امور خارجه مشغول به کار شدری به عنوان وز،کسونین
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 . با آمریکا باشد
 ،]جمهـور  هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویـژه ریـیس    [ن محس .ظهر عفت در دفتر بود    

 منجـر بـه مـرگ    ایـن حادثـه،  .  گزارشى از علت ریزش دیوار ترانشه مترو داد  .هم آمد 
 ]جمهـوري   ریاسـت  [ توصیه کرد که مشکل کارکنان پیمانى نهاد       .استنفر شده   هفت  

بــراى بــسیج کمــک و  آمــد ]فرمانــده بــسیج[، افــشار] علیرضــا[ آقــاى .را حــل کنــیم
 .خواست
 بـراى ارز و  29 تبـصره  .بودجه در دستور بودالیحه  .دولت جلسه داشت هیأتعصر  

جلـسه از  .  را بحـث کـردیم     هـا بـا سـازمان برنامـه         موارد اختالف و عدم تفاهم دستگاه     
 فقـط  . بامـداد روز بعـد طـول کـشید    ساعت دو و نـیم  تا چهار و نیم بعد از ظهر     ساعت  

 بـه  . کار بـسیار سـختى بـود   . با همه به توافق رسیدیم     باالخره .براى نماز و شام قطع شد     
 .  به دفترم رفتم و با خستگى خوابیدمسه ساعت .همین دلیل به منزل نرفتم

 
 1992 دسامبر  8           1413الثانى   جمادى13 |   1371 آذر 17شنبه  سه

 
 نُـه  تـا سـاعت   .ر شدم ابیدصبح   هفتبامداد خوابیده بودم و نزدیک ساعت       سه  ساعت  
کننــدگان در ســمینار آمــوزش  شــرکت .کارهــاى مانــده دیــشب را انجــام دادمصــبح 

ست و تلگـراف و تلفـن       [،  غرضى] محمد[آقاى  . سنجش از راه دور آمدند     و ]وزیـر پـ 
 .همانان خارجى گزارش دادند و من هم صحبت کوتاهى داشتمییکى از م
ــاى  ــا] مهــدي[آق ــد یح ــسرش آمدن ــى و پ ــدارى از ســوابق.رى تهران ــنایى و  مق  آش
زاد اسـالمى   براى گرفتن زمین براى توسعه دانـشگاه آ .مان در قم مذاکره شد   همکارى

را فهرسـتى از خـدماتش در قـم و تهـران         .  استمداد کـرد   كقلهک و توسعه مسجد ار    
 ،هـاى دولـت   به آنها ملحق شد و ضمن تمجید زیاد از سیاست   گرامى یزدى    آقاى   .داد

                                                                                                              
کی استراتژيها  سالحي مذاکرات مربوط به محدودساز،نجریسی ک تی فعالنیتر مهم .برند ی نام مکایآمر 

 با نی و چکای آمرانی رابطه مي، برقرار)1972 تا 1969( سالت شد مانی که منجر به پي و شوروکای آمرانیم
  بودتنامی و دادن به جنگ نقش مؤثر در خاتمه  و1972 ر پنگ دنگی پیپلماسی معروف به داستی سياجرا

 .به ارمغان آورد  شی صلح نوبل را برازهیکه جا
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 اجـازه ورود    همچنـین  هداشتى پیشرفته در یـزد و     خواستار کمک براى تأسیس مرکز ب     
 .شد اى براى تاکسى رههاى کُ بیشتر ماشین

ــود    ــرفتن رهنم ــداحافظى و گ ــراى خ ــدنو ب ــدمان در زالن ــفیر جدی ــد س ــاي [. آم آق
آمـوزان پیـروز در مـسابقات       همراه دانش  ، وزیر آموزش و پرورش    ،]محمدعلی نجفی 

را  هـاى اهـدایى     قـرآن  1.شـان کـردم    ق من هم تشوی   . گزارش مسابقات را دادند    .آمدند
  مـسابقه  شعرش را خواند و پسر برنده در، دختر خانم برنده در مسابقه شعر      .امضا کردم 

 .تالوت کرد قرآن ،قرآن
 کارهـا  هفـت شـب   سپس تا ساعت . ساعتى خوابیدم،چون دیشب کم خوابیده بودم    

 از اینکـه  .تلفـن کـرد  عفت  . تمام شد، هر چه خواندنى و امضایى داشتم   ؛را انجام دادم  
 قهـر کـرده بـود و     اسـت و  ناراحـت ،ام ام و دیـر بـه او اطـالع داده           دیشب به خانه نرفته   

 . داشت قرآن به غیر مسلمانه آیي حاوي لوبات دادن ةسئوالى دربار
تلفنى گفتم که رهبرى هم      ،]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  به  

 .اقدام کنند براى فروش اراضى کیش. ندا افقهاى جزایر مو با فروش زمین
    

 1992 دسامبر 9        1413الثانى   جمادى14 |  1371 آذر 18چهارشنبه 
 

دبیـر شـوراي    [،   میربـاقرى  ]مرتـضی  [آقـاى .  به دفترم رسـیدم    ساعت هشت و نیم صبح    
هاى شوراى عالى جوانان را داد و بـراى        گزارش تشکیل کمیسیون   . آمد ]عالی جوانان 

 .بودجه و جایگاه استمداد کرد
                                                

 جامعه در که هایى ارزش مورد در ویژه به ،هنرى فرهنگى مسابقات برگزارى بر تأکید با هاشمى آقاى - 1
حتى باید پا را فراتر « : داشت اظهار ،اسالمى کشورهاى بین در قرآن مسابقات و اند شده شناخته کمتر

 نفرات از قدردانی ضمنایشان، » .گذاشت و این مسابقات فرهنگى هنرى را در بین مذاهب نیز برگزار کنیم
افرادى که در مسابقات «: ، گفتبرگزیده خواهران ویژه به کشور مدارس هنرى فرهنگى مسابقات برگزیده

عنوان  هشوند باید در جامعه از احترام بیشترى برخوردار گردند و ب عنوان برتر، برگزیده مى هفرهنگى هنرى ب
هاى واالى جامعه  هاى جمعى از ارزش افراد با فضیلت شناخته شوند و حضور خواهران در این حرکت

سزایى خواهد  ه در طرز تفکر و زندگى آینده آنان نیز تأثیر ب، و شرکت خواهران در مسابقاتاسالمى ماست
، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .داشت
1393   
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 نامھ آقاي حمید میرزاده 

نامه معاون اجرایی رییس جمهور
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ــاى  ــسین[آق ــد ] ح ــضت آزادى آم ــوالدى از نه ــا   .ف ــت ب ــالص و مخالف ــار اخ  اظه
 بـا  .نمـود گیرانـه اظهـار نگرانـى     هـاى افراطـى و سـخت    گراهـا کـرد و از سیاسـت         ملى

  . براى فرزندش شغل خواست.کردمراه صحیح اسالم را مطرح توضیحاتى 
] مــسعود روغنــی[ و ]وزیــر امــور اقتــصادي و دارایــی[، نــوربخش] محــسن[ آقایــان

قـرار  .  آمدنـد 1372  سالبراى تکمیل بودجه، ]رییس سازمان برنامه و بودجه   [،  زنجانى
 .شد بدون کسر بودجه و با تغییراتى در منابع به مجلس برود

سـالمی  ا بودجه سـازمان تبلیغـات       افزایش براى   . محمدى عراقى آمد   ]محمود [آقاى
 مقـدارى از   ، مطـابق معمـول    .آمـد  خـسروشاهى ] سـید هـادي   [ آقـاى    .کمک خواست 

 آورد و خواسـت کـه مـأموریتى در    ،انـد   مـن مطـالبى نوشـته   ةنشریات عربى که دربـار  
 قــبالً بــراى . دامــاد امــام آمــد،بروجــردى] محمــود[آقــاى  .خــارج بــه او محــول شــود

. اســت گیــري کــرده هکنــار   ولــى اخیــراً،المعــارف بــزرگ وقــت خواســته بــود هدایـر 
 .هاى متفرقه انجام شد صحبت

 حـذف سوبـسیدهاى بخــش   ةدربـار  .دولـت شــرکت کـردم   هیـأت جلـسه  عـصر در  
کشاورزى و دادن وام ارزان و تسهیالت به جاى آن و خرید تضمینى محـصوالت آن                

  اسـالمی  درگیـرى حـزب وحـدت   ،هـا  در گـزارش  .گیرى شد با قیمت مناسب تصمیم  
دوسـتم از شـیعه   ] عبدالرشـید [ژنـرال  تان با نظامیان حکومت و حمایـت     شیعه در افغانس  

 . قابل اهتمام است
  

 1992 دسامبر  10         1413الثانى   جمادى15|    1371 آذر19شنبه پنج
 

 ة دربـار . آمـد ]جمهـور  معـاون حقـوقی و پارلمـانی ریـیس    [،  مهاجرانى] عطاءاهللا[آقاى  
آقـاى  .  مـذاکره شـد  سـخنگوى دولـت   ] عیـین ت[وعـات و    بضرورت کنترل تبلیغات مط   

 براى تقویـت عقایـد و   . معاونت پژوهشى آموزش و پرورش آمد ،هراتى] عبدالحسین[
 . داشتهاییآموزان پیشنهاد فرهنگ و اخالق دانش

 اشـعارش را کـه   از مقدارى . اردبیل آمدعنبران امام جمعه  ،قریشى] سید فاتح [قاى  آ
 کار گرفتن  ه براى ب.مام جمعه اردبیل شکایت کرد خواند و از ا، من گفته استبارهدر



468

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 468  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامھ حاج بخشي 

نامه حاج بخشی به رییس جمهور



469

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

469 

معـاون   . یک قـرآن و سـى هـزار تومـان بـه ایـشان دادم      .جوانان اهل سنت توصیه کرد   
 گزارشـى از شـیوه برخـورد و وضـع جاسوسـان       .جاسوسى وزارت اطالعات آمـد    ضد

 .  توضیح داد را موارد خاصى،کل ضد جاسوسى شرق مدیر.شرقى داد
براى مالقات اعضاى شـوراى عـالى       . کارها را انجام دادم   چهار بعد از ظهر   تا ساعت   

 مـن  . جلـسه خـوبى بـود   ؛ بـه دفتـر رهبـرى رفـتم    اي، اهللا خامنـه    آیتانقالب فرهنگى با    
 ایشان در مـذاکره خـصوصى   ،قبل از جلسه. هایى داشت گزارشى دادم و ایشان توصیه    
 به شدت درد گرفتـه  ، استدر ترور آسیب دیدهن که   شا  گفت که امروز دست راست    

  .اند و ناراحت بوده
 سـومالى و    ،ها مسایل افغانستان، دوشنبه، سـارایوو       در گزارش  .مغرب به خانه رسیدم   

 .مسجد بابرى در رأس است و مایه تأسف
  

 1992 دسامبر  11          1413الثانى   جمادى16|    1371 آذر 20جمعه 
 

ظهـر و  .  را گرفـت م کار زیادى براى انجام آورده بـودم کـه عمـده وقـت    .مدر خانه بود  
 .ها و بستگان هم آمدند  بچه،شب

شـهید آمـد و گزارشـى از اقـدامات     د مسئول بنیا،رحیمیان] محمدحسن[عصر آقاى   
 کیفیـت عمــل در سیاسـت مـسکن و ســازمان    ة دربـار .جدیـد و نیازهـا و امکانــات داد  

 مطـالبى ناتمـام مطـرح       ، و تغییـر سـازمان     1372دجه سال   اقتصادى و فروش اموال و بو     
 . شد که قرار شد پیگیرى شود

 
 1992 دسامبر 12          1413الثانى   جمادى17 |     1371  آذر 21شنبه 

 
وزیـر  [،  نـوربخش ] محسن[آقایان  . کار زیادى نبود  .  به دفتر رسیدم   ساعت هشت و نیم   

 ]نماینـده دایـم ایـران در سـازمان ملـل          [،  ىخـراز ] کمـال [و  ] امور اقتصادي و دارایـی    
ها و تیـره کـردن روابـط خـارجى اظهـار نگرانـى کردنـد و                از عواقب تندروى   .آمدند

 .جویى نمودند براى جلوگیرى از عواقب سوء چاره



470

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 470  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ١٧٧عكس شماره 

 ١٧٨عكس شماره 

سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه هوایی ارتش
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 ١٧٩عكس شماره 

 ١٨٠عكس شماره 

اعطای سردوشی به فارغ التحصیالن دانشگاه هوایی
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شــوراى عــالى انقــالب  بــراى دســتور ]گلپایگــانی [هاشــمى] سیدمحمدرضــا[دکتــر 
التحـصیلى دانـشجویان، بـه دانـشگاه           براى شرکت در مراسم جشن فارغ      .فرهنگى آمد 
  جـوایز ،سـرود اجـراي  تشریفات نظامى، سان و استماع گزارش و بعد از  .هوایى رفتیم 

 .برگشتم به دفتر دوازده و نیم در ساعت .رفتند رژه 1. کردمسخنرانى شد و اهدا
ایـن  .  سـفر یـزدم را دیـدم   مربوط به فیلم .ر کارها انجام شد بعد از ظه ششتا ساعت   

 . اسـت پخش شـده هم یزد تهیه کرده و از سیماى سراسرى  مرکز   صداوسیماى   فیلم را 
و  مى قــبالً دیــده بودنــد و گفتنــد ببیــنا  خامنــهاهللا یــت آ.انــد کــردهخیلــى جالــب تهیــه 

 .کننده را تشویق کنم تهیه
 . بودجـه بـه مجلـس را خوانـدم و اصـالح کـردم      م بـراى تقـدیم  ا قسمتى از سخنرانی  
 کیفیت برخورد با مسأله حقوق بـشر کـه   ة دربار.جلسه داشتملی شوراى عالى امنیت   

هـا از دبیرکـل سـازمان ملـل      ابوموسـى کـه امـاراتى   جزیـره  اهرم دشمنان شده و مسأله     
آقــاي [ قــرار شــد بــا .کــردیمگیــرى   بحــث و تــصمیم،انــد کــه واســطه شــود خواســته

در حقوق بشر همکارى شود و وضع داخلـى را       سازمان ملل   نماینده ویژه   ،  ]دوپلگالین
 قرار شـد  .وساطت دبیرکل را فعالً بپذیریم  ،  ]در مورد جزیره ابوموسی   [و   اصالح کنیم 

 بـه افـراد    ،فارس را براى تشویق به مـسکونى شـدن آنهـا            بخشى از اراضى جزایر خلیج    
 . ا کردمی را تماشسریال. به خانه آمدم. بفروشیم

   
 1992 دسامبر  13          1413الثانى   جمادى18|   1371 آذر22یکشنبه 

 
رانـى جمهـورى     کارکنـان شـرکت کـشتى   نُهساعت  .رفتم  به دفترم هفت و نیم  ساعت  

جمر گزارش دادنـد و مـن صـحبت         دا] محمدحسین[ آقایان شریعت و     .اسالمى آمدند 
 2.کننده نمودم تشویق

                                                
   1393قالب، ، دفتر نشر معارف ان»1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید  - 1
المللى، ایران را  هاى بین در زمان جنگ که بسیارى از شرکت« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

شد و در حال  العاده حساس و حیاتى محسوب مى  فوق، خدمات کشتیرانى کشور،در مضیقه قرار داده بودند
 انتقال کاالهاى صادراتى از کشور توسط حاضر نیز اهمیت حمل و نقل ده میلیون تن کاال به داخل کشور و

 موقعیت جغرافیایى منطقه و افزایش میدان فعالیت این شرکت در آینده، .کشتیرانى بسیار زیاد است
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، محلـوجى ] حـسین [ و   ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی        [،  شنوربخ] محسن[آقایان  
انـدودکردن بـراى     گالوانیزه و قلع ۀ خرید کارخان  ةدربار.  آمدند ]وزیر معادن و فلزات   [

بخـش خـصوصى در اطـراف قـزوین     ] مـشارکت [ از ایتالیا و بـا     ،فوالد مبارکه شرکت  
سیط قـ یـا بـراى ت   چـون ایتال ؛ى اتخـاذ شـود  زودى تـصمیم نهـای     هقرار شد ب  . مذاکره شد 

 .را از آنها بخریمکارخانه خواهد که این  هایش مى طلب
 . دادستان انقالب و مـواد مخـدر آمدنـد         یسه،مق] اهللا  حبیب[یسى و   یر] ابراهیم[آقایان  

 ترانزیـت قبـل و کیفیـت    ة دربـار  .چیـان را دادنـد    اد مخدر و قاچاق   گزارش مبارزه با مو   
  مشکالت را گفتند که قـرار شـد در سـتاد        .رندها نظراتى دا    برخورد با معتادان و زندان    

 . بررسى شود] مبارزه با موادمخدر[
را  فارسـى   .اولین سـفیر اسـت    . آذربایجان آمد جمهوري  سفیر  ،  ]فوا  نصیب نصیب [

ش را بـه فارسـى خوانـد و خواسـت بـراى تهیـه سـفارت        ا  نطق .کرد  خوب صحبت مى  
هـا    نـسبت بـه روس    ؛تى کردم  جنگ و روابط با روسیه سئواال      ة دربار .شان کنیم  کمک

 براى برنامه سـفرم بـه قـم         . آمد ]نماینده قم [،  شرعى] محمدعلی[آقاى  . ندا  خیلى بدبین 
خـدمات   نامـه  قرار شـد وزرا کار .دولت جلسه داشت  هیأتعصر  . پیشنهادهایى داشت 

 .تهیه کنند  و روشن کردن مردم قبل از انتخاباترسانی اطالعخود را براى 
ــودمهمــان رهبــرىیشــب م مرغــى، طــرح   نیــروى دریــایى، پادگــان قلعــه ةدربــار.  ب

هـا، نیازهـاى ارزى، دفـاعى و         از پادگـان   هاي شـهري    آباد و مصلى، عبور اتوبان      عباس
 اعتـراض آقـاى   ، خارج، سفر من بـه قـم  یههاى علم غات خارجى و کمک به حوزه    تبلی

 ى جمعه، نمازهاهاي  خطبهگلپایگانى به سخنرانى زنان قبل از ] سیدمحمدرضا[
                                                                                                              

خود را ،جانبه هاى همه ریزي  با توسعه امکانات و برنامه،کند که مسئولین کشتیرانى کشور ایجاب مى 
ترین راه مواصالتى   زیرا ایران مناسب؛بیشتر آماده کنندهاى آتى هرچه  براى حجم گسترده فعالیت
توانند از طریق ایران  جنوب کشور و بازارهاى جهانى است و این کشورها مى کشورهاى آسیاى مرکزى به

 سه دو طى ،سرخس– مشهد آهن راه ،امر این انجام در تسهیل براى .جهان صادر کنند کاالهاى خود را به
 بیشتر هرچه را کشور در کاال انتقال نیز بندرعباس - بافق آهن راه احداث و رسید واهدخ اتمام به آینده سال

استقالل عمل کشتیرانى در گرو تأمین نیروى متخصص این شرکت در داخل کشور  .کرد خواهد تسهیل
د رجوع کنی» . امکان حمل کاال براى سایر کشورها نیز فراهم خواهد شد،است و با توسعه شرکت کشتیرانى

     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←
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 ١٨١عكس شماره 

 ١٨٢عكس شماره 
مالقات با زنان کارگر نمونه سراسر کشور
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] هنـري [پیغـام  ، ]گزارشـگر کمیـسیون حقـوق بـشر سـازمان ملـل          [الیندوپل،  گ پذیرش
ن ایران و عراق و مسایل سـومالى مـذاکره   یها ب    ورود کامیون  ةنجر و آمریکا دربار   یکس

 .  در همه موارد تفاهم داشتیم.کردیم
  

 1992 دسامبر  14        1413انى الث  جمادى19|    1371 آذر 23دوشنبه 
 

سـاعت  . م را اصـالح کـردم     ا  قسمتى از پیش نویس نطق    . به دفترم رسیدم  ساعت هشت   
 ؛اى خواندنـد  مقالـه  . جمعى از زنان بـه مناسـبت هفتـه زن و روز مـادر آمدنـد      صبح، نُه

زنـان  و امور اجتمـاعی،     معاون وزیر کار     .حبیبى صحبت کرد  ] شهال[خانم  . خوب بود 
 1. جایزه دادم و براى آنها صحبت مفصلى نمودم.ر نمونه را معرفى کردکارگ

                                                
جایگاهى است   مقام زنان بهيیکى از اهداف مهم دولت ارتقا« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

یش از حد کنونى است استحقاق استفاده از استعداد و توانایى بانوان در جامعه ما ب .که استحقاق آن را دارند
نظام جمهورى اسالمى با الگو قرار  .هاى خود را نشان دهند ها شایستگى توانند در بسیارى از زمینه و آنان مى

ه یدنیا ارا  تواند بهترین الگو از زن را به  مى،ویژه بانوان نمونه صدر اسالم هدادن زنان بزرگ ادیان الهى، ب
ویژه اینکه   به،پذیرى آنان راضى هستند ویژه انضباط و مسئولیت وان بهاغلب مدیران از نحوه کار بان .کند

  بانوان.اند  شایستگى خوبى را از خود نشان داده،بانوان کشور در امر آموزش و پرورش و کسب دانش
دولت و مجلس شوراى .  داشته باشندفرزندان پرورش و تربیت و خانواده به جدى توجهضرورت دارد 

 این ،اند و با تصویب قانونى براى بانوان شاغل  شدهیلبانوان در خانواده اهمیت بسیارى قااسالمى به نقش 
خانواده اختصاص  اى از وقت کارشان را کاهش داده و به اند که در صورت تمایل پاره آنان داده امکان را به

ها و مدارس و تمامى  ت، دانشگاهه کار بیشتر در ادارایباید با ارانیاز دارد و آنها بانوان  جامعه ما به .دهند
هایى که امکان و توانایى  خانم .هاى اجتماعى حضور فعال داشته و به بازسازى کشور سرعت بخشند صحنه

 ضمن پر کردن ،توانند با ایجاد صنایع سبک و کوچک در منزل  مى،مشارکت در کارهاى تولیدى را دارند
هاى روستایى  طور که این نوع کارها در خانه باشند و همان در رفع نیازهاى جامعه مؤثر ،اوقات فراغت خود

هاى مهم نظام جمهورى  یکى از ویژگی . باید فرهنگ چنین کارى در شهرها نیز تقویت شود،مرسوم است
منظور استفاده هرچه بهتر از نیروى کار  اسالمى، ایجاد محیط مناسب اخالقى در محل کار زنان و مردان به

 ضرر متوجه بنیان خانواده و موجب فساد اخالقى در ،ین محیط سالمى فراهم نشودآنان است و اگر چن
 هاى محیط در اسالمى حدود و عفاف رعایت. د کار بانوان خواهد شدیجامعه و در نهایت ضایع شدن فوا

علت عدم رعایت  هها ب غربی. است غربى جوامع با ایران اسالمى جامعه عمده هاى تفاوت از یکى ،کارى
کنند که  اند و به غلط تصور مى ها وارد کرده  بیشترین ضربه را به بنیان خانواده، اخالقى در محیط کاریلمسا

 حضرت ،)س(هایى همچون حضرت فاطمه زهرا  اسوه،زنان مسلمان ایران .آن عمل نوعى آزادى است
  از آنان به دارند که در قرآن کریم)س(سیه و حضرت مریمآ و زنان بزرگى همچون )س (خدیجه کبرى
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] محمـد [عـصر آقـاى    .م را تکمیـل کـردم  ا  انجـام دادم و سـخنرانی     را  تا ظهر کارهـا     
شـوراى  . براى کارهایش استمداد کـرد و  آمد ]وزیر پست و تلگراف و تلفن[،  غرضى

به نرخ دولتـى یـا رقـابتى خریـده        نرخ ارز کاالیى که قبالً       ة دربار .اقتصاد جلسه داشت  
قـرار  . سى باشـد   به همان نرخ افتتاح ال که تصمیم گرفتیم ،شود  شده و اکنون وارد مى    

 انـشعاب  ،هـاى کوچـک    خانـه آالت سوبسیدىِ ن به جاى سیمان و آه،شد اعالن کنیم  
 که همه اینها را دولت بـه وزارت نیـرو و       باشدآب و برق و عوارض شهردارى مجانى        

 .ها بپردازد ىشهردار
  
 1992 دسامبر  15        1413الثانى   جمادى20|   1371 آذر 24شنبه  سه
 

نُـه  تا ساعت نزدیک به  .رفتم  به سوى دفترهفتساعت  . بارید  دیشب تا صبح باران مى    
، زنجـانى ] مـسعود روغنـی  [آقـاى  . و با عجلـه   ولى سطحى؛م را مرور کردم ا   نطق صبح

بـه  ،  ]1372بـراي تقـدیم الیحـه بودجـه سـال           [ . آمـد  ]دجـه رییس سازمان برنامـه و بو     [
م حـدود دو سـاعت و نـیم         ا  سـخنرانی .  مجلسیان استقبال گرمـى نمودنـد      .مجلس رفتیم 

صـبحانه نخـورده    . ن خـورده بـودم    سکّ صبح م  .سرماخوردگى هم داشتم   1.طول کشید 
  .ونى دادمی بودجه پنجاه و چهار تریلة توضیحات کافى دربار.بودم

 جلــسه کوتــاهى بــا آقــاى . نماینــدگان مراجعــات زیــادى داشـتند ســخنرانی، بعـد از 
 . ظهر به دفترم برگـشتم .داشتیم] شوراي اسالمی نوري، رییس مجلس [ناطق  ] اکبر  علی[

 .گله داشت آقاى ناطق از کم توجهى صداوسیما به اخبار او و مجلس
عـالى انقـالب    جلـسه شـوراى   ، بعد از ظهر شش ساعت   .تا شب کارها را انجام دادم     

 وظـایف  ةدربـار . احمدآقا هـم بـراى اولـین بـار شـرکت داشـت           . فرهنگى تشکیل شد  
 شام را خوردیم و به  .گیرى شد شوراى اجتماعى زنان و کمیسیون مشورتى تصمیم

                                                                                                              
هاى بزرگ تاریخ یاد شده است و باید در همه کارها آنان را الگوى خود قرار دهند عنوان شخصیت. 

اسالم داراى مترقى ترین قانون براى زنان است و جمهورى اسالمى ایران در جهت تحقق کامل این حقوق 
، دفتر نشر معارف »1371 هاي سال هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .کند تالش مى

   1393انقالب، 
 . متن کامل این سخنرانی به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب چاپ شده است- 1
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 ١٨٣شماره عكس 

تقدیم الیحه بودجه 1372 به مجلس ١٨٤عكس شماره 
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 ١٨٥عكس شماره 

 ١٨٦عكس شماره 

جلسه تقدیم الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی
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 .منزل آمدم
   

 1992 دسامبر 16         1413 الثانى  جمادى21| 1371 آذر 25چهارشنبه
 

.  اسـت  ین آورده یآقاجالل از نا  .  شلغم خوردم  ،صبحانه. سرماخوردگى شدیدى داشتم  
 .ن توانستم کارها را انجام دهمسکّتا عصر با م. خودم پختم

 .بـود  هـاى دو کـشور   مـذاکرات در خـصوص همکـارى     . وزیر دفـاع پاکـستان آمـد      
وزیــر  ، ]آقــاي غالمرضــا فــروزش   [ز  ا. آمــد ســازندگی نماینــده رهبــرى در جهاد 

توصیه بـه همکـاري   . انتقاد داشت ، به خاطر اختالفات زیادى که دارند سازندگیجهاد
روحانى عـشایر هـم کـه اخیـراً اسـتعفا           .کردم شائبه جهادگران   و ضرورت خدمات بی   

آقـاى   . در مورد عشایر انتقاد کردسازندگیجهادوزارت  آمد و از سیاست     است، داده
حـرف مهمـى نداشـت و از        . ن آمـد  مـان در گـاب      سـفیر سـابق    ،محمودى] یسیدمرتض[

 .خارجه گله داشتامورنداشتن کار مهمى در وزارت 
 هم به خاطر کسالت و هـم      ؛دولت نرفتم  هیأتجلسه   به   . انجام دادم   تا شب کارها را   
الملـل   مـشاور بـین   [،  معیـرى ] علیرضـا [آقـاى    . قبـل از سـفر بـه قـم         ،براى انجام کارهـا   

  پیـشنهاد ؛ در مورد مـذاکره بـراى گـرفتن وام ارزى گزارشـى داد          . آمد ]جمهور سریی
 . استهنوز پیشرفتى نکردهاما  ،کند  رسیده و او پیگیرى مىاین وام

 
 1992 دسامبر 17        1413الثانى   جمادى22|   1371 آذر 26شنبه  پنج

 
مهـدى و  . واز کـردیم کوپتر به سوى قم پر    با چند هلى    و صبح زود به سعدآباد رفتیم    

نزدیـک  .  بـه اضـافه جمعـى از دفتریـان و اعـضاى دولـت              ،محسن هم همـراهم بودنـد     
 .فرود آمدیم) س(جعفر ابن   در گلزار شهداى قم در کنار مقبره علىساعت نُه و نیم

هـاى     خـانواده  .انـد   جا سالن عظیمى  براى مراسم شهدا و دیگر مراسـم سـاخته              همان
 نمـاز زیـارت     ،زاده  در کنار ضریح امـام     .ستقبال گرمى نمودند  ا .ایثارگران جمع بودند  

 ولـى ازدحـام مـردم    ،م فاتحه خوانـد ، براى شهدا نیز ضمن گشتى در بین قبور      .خواندم
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 . نگذاشت درست ببینم
 1.ی کـردم  سـپس صـحبت کوتـاه      . سرود و خیرمقدم و دکلمه بـود       ،در سالن مراسم  

مه در حرم باشد و نه در جاى دیگـر کـه   بعضى از مدرسین خواسته بودند که اولین برنا  
 حرکـت   )]س(حـضرت معـصومه    [بـه سـوى صـحن      .عمل به این توصیه مقـدور نـشد       

 بـاالخره  . خیلى معطـل شـدیم  .ازدحام مردم در خیابان مانع حرکت ماشین شد . کردیم
آقـاى  .  دیگـر خـود را بـه حـرم رسـاندیم          يها   از خیابان  ،با عوض کردن مسیر استقبال    

 و نماینـدگان قـم در مـدخل سـاختمان مـوزه اسـتقبال               ]خمینـی  [ودىمـسع ] اکبر  علی[
آقـاى مـسعودى   .  براى استقبال در آنجـا اجتمـاعى داشـتند   ، جمعى از مدرسین   .کردند

ـ    .حرم را زیارت کردیم   . خیرمقدم گفت و تابلویى هدیه دادند      خوانـدم و   ت نمـاز تحی
 .م علماى مسجد باالسر را زیارت کردقبور

 بـه صـحن   ، براى شـرکت در مراسـم اجتمـاع مـردم و طـالب           ، پس از تجدید وضو   
ـ  هعـالو . شـکوهى بـود  اجتمـاع با   .بزرگ رفتیم  در میـدان آسـتانه   ،ر بـودن صـحن   بـر پ 

 اعالن کردند کـه  .خانه نواخت ارهنق ،به احترام ورود من به صحن   . ازدحامى عظیم بود  
ي شـعارها بعـد از  . قاره برنامه اجـرا کـرده اسـت   ناست که در مراسم استقبال  اولین بار   

فـضیلت  مورد و من در گفت  خیرمقدم  ،]نماینده قم [،  شرعى] محمدعلی[ آقاى   مردم،
 شان در انقالب و حقوق زیادشان بر نظام  و نقشعلمیه قم و مردم قم و حوزه شهر 

 
 

                                                
رفتیم، اولین چیزهایى که  ما هر وقت براى عملیات به جبهه مى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

شناختیم و هنوز هم از دوستان   از پیش آنها را مىهاى قم بودند و دوستانى که  جوان،آمد به یادمان مى
ما قم را و شما را به عنوان یک شهر معمولى و مردمى معمولى به حساب . قدیمى و امروز ما هستند

 خداوند ،اگر ما هم نگاه نکنیم، مهم نیست. کنیم آوریم، با یک دید دیگرى به شما و شهر شما نگاه مى نمى
قم که از زمان ائمه همیشه . هاست کند و کرده و عظمت قم هم در همین ه مىبه شما به گونه دیگرى نگا

اش  بوده و همیشه پناهگاه مجاهدان متوارى و فرارى بوده، امروز آن جنبه) ص ( مورد عالقه آل محمد 
عنوان محور   در دوران سازندگى، اینجا به وکند و در دوران انقالب، در دوران جنگ بیشتر خودنمایى مى

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید » .کت انقالب اسالمى ما بوده و در آینده هم خواهد بودحر
   1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
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 ١٨٧عكس شماره 

 ١٨٨عكس شماره 

سخنرانی در اجتماع مردم پرشور قم
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 ١٨٩عكس شماره  

 ١٩٠عكس شماره 

مالقات با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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 1. کردمصحبت
 ،صــحن مدرســه را بــه دســتور و هزینــه رهبــرى . رفتــیم از آنجــا بــه مدرســه فیــضیه

 ، اعـضاي  در سـالن جنـب کتابخانـه      . زمین بزرگى بسازند  اند که زیر    خاکبردارى کرده 
 کمـى صـحبت و   .و علمـاى دیگـر منتظـرم بودنـد       ] حـوزه علمیـه قـم     [جامعه مدرسین   

 .مشکینى خواندیماهللا  یتنماز ظهر و عصر را به امامت آ. احوالپرسى کردیم
دم و در جلـسه جامعـه مدرسـین    نمـو  سپس کمى اسـتراحت    . صرف نهار رفتیم   براى

] محمـد [ مـؤمن،  ]محمـد [، امینـى ] ابـراهیم [آقایـان  . شـرکت کـردم  ] حوزه علمیه قـم   [
 و گوییمدابیـشتر خوشـ   .  صـحبت کردنـد    ]شـیرازي  [مکارم] ناصر[ و   ]لنکرانی [فاضل

ب قـم و مـسکن    فاضال آب و  ؛اى هم نداشت     تازه چیزکه  بود  ها    مطرح کردن خواسته  
 .ها و رسمیت دادن به بخـشى از تحـصیالت طـالب قـم       طالب و تأکید بیشتر بر ارزش     

 . نمودمشده  مطرح من هم صحبت کوتاهى مناسب با مطالب
روز وحـدت طلبـه و   « سـپس بـراى شـرکت در مراسـم     .کـردم باز کمـى اسـتراحت     

بعد از تـالوت  . ردیمک حرکت ءدارالشفامدرسه  به سوى   ،»دانشجو و حوزه و دانشگاه    
ــراد قــرآن و  ــه ،شــعارای ــدیر برنام ــن . داده شــد خیرمقــدم گرمــى توســط م هــم در  م
مطــرح را  تفـاهم جدیـدى بـراى وحـدت حـوزه و دانـشگاه       یم، ضـرورت هـا  صـحبت 

 2.کردم
                                                

 همیشه به سایر نقاط کمک کرده و براى ،قم در تاریخ ایران« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
دوش همه مردم است، اما  انقالب گرچه به.  همیشه در خط مقدم بوده است،داشتن این کشور زنده نگه

امروز بیش از صد هزار آواره خارجى در قم . تواند منکر شود که مرکز انقالب قم بوده است کس نمى هیچ
اولین مشکل  .اند اینجا پناه آورده  است و بیش از شش هزار طلبه خارجى در قم داریم که از سراسر دنیا به

 خرداد را صادر فرمودند و پانزدهاز آن روز که امام امت دستور ایجاد سد . آبى و بدآبى است شما کم
 خرداد پانزده آب سد ، من در کارم در اولویت قرار دادم و تا پایان سال آینده،مقدمات کار فراهم شده بود

ظر داریم که مقدار زیادى آب براى آینده ما طرحى در ن.  ولى این آب هم کافى نیست،قم خواهد رسید به
 . خرداد برگردانیمپانزده به منطقه کویر کشور و مخزن سد ،ریزد هاى سد دز که به دریاها مى را از سرشاخه

 شهر این ساختار جدید طرح مامیدوار نیست و مناسب ،شهر جمعیت و ارزو تعداد به توجه با قم شهر ساختار
رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ».شود اجرا ردم با حمایت مانسانى و عادالنه صورت به

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانی
طرز تفکرى که بین «  : گفت و کرد ذکر اسالمى جامعه نیاز را دانشگاه و حوزه وحدت  آقاي هاشمی،- 2

  تفکر وجود داشته باشد کهاگر این . باید در جامعه شکسته شود،ى قایل استی جدا،حوزه و دانشگاه
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بـا مـسئوالن شـهر و نماینـدگان      .  در کنار کتابخانه بـود     اي  به مقر برگشتیم که حجره    
کـسره   ی و آب، فاضـالب، مـسکن    .  را مطـرح کردنـد     هـاى قـم      خواسـته  .جلسه داشتیم 

، شـرعى ] محمـدعلی [نظـر آقـاى   . و توسـعه مـدارس   کردن تکلیف طرح اطراف حرم 
 .دو طرف اتوبان و رودخانه قرار دهیمدر  این است که مراکز تجارى را ،]نماینده قم[

 بعـد از . سـپاه خوانـدیم   )] ع(امـام صـادق   [نماز مغرب را با فرماندهان لـشکر و تیـپ           
] سیدمحمدرضـا [اهللا    به مالقات آیت   ، سرشب 1. صحبت کوتاهى براى آنها کردم     ،نماز

شـان را   هـا و نظـرات    از ایشان خواستم که خواسـته     .جلسه خوبى بود  ؛  گلپایگانى رفتیم 
 وقتـى  .کنـیم  تر مشکالت فقرا نمودند و گفتند نان را ارزانرفع فقط توصیه به    . بگویند

 آرد را بـا  ، چقدر ارزان است و اینکه دولت   ، تمام شده   نسبت به قیمت   ،که شنیدند نان  
هـا بـه     منفعـل شـدند و بقیـه حـرف    ،ددهـ   هـا مـى     ت حمل و نقل به نانوایى     کمتر از قیم  

   بـا عـصاى زیربغـل قـادر بـه راه رفـتن        ،زحمت اند و به    روى تخت نشسته  . فات بود تعار
ین سـن بـاال خـوب    شان با ا  ولى حال عمومی،اند  درس و بحث را تعطیل کرده      .ندهست

 .است
 مطـرح  هـایی    خواسـته  ، فرزندان ایشان  ،باقرسیدجواد و آقاسید  آقابعد از مذاکرات با     

شـان در تهـران کـه        بیمارسـتان  یهـاى وقفـ     واقعى زمین بهاي   از قبیل پرداخت     ؛کردند
 . استتصرف کردهآن را مترو شرکت 

                                                                                                              
آخرت فکر کند و کارى به زندگى مادى نداشته باشد و دانشگاه نیازهاى دنیوى را تأمین  طلبه باید به

اى   باید به مرحله،وحدت حوزه و دانشگاه .کارى نیست ش جز تفرقه و کما کند، خطرناك است و محصول
 و تحقیقى اشتراك یهاى تحصیل ه در تفکرها و انگیزهبرسد که طالب و دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگا

 تفکرات باید دانشجویان و طالب .است دانشگاه و حوزه بارز نمونه ،مفتح دکتر مرحوم .اساسى داشته باشند
در عصر وحدت حوزه و  .بزدایند جامعه از ،است مانده جا به گذشته فکرى رسوبات از را که ضداسالمى

هاى یکدیگر شریک هستیم و یک هدف را که آن  ا توجیه کنیم که در رسالت باید خودمان ر،دانشگاه
هاي  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .تعقیب کنیم، اصالح دنیا و آخرت مردم است

 1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371سال 
 سپاه بسیج، مقاومت نیروى ،)ع( ابیطالب بن على 17 لشکر مسئولین و فرماندهان  در این مالقات که - 1

 از ، حضور داشتند، آقاي هاشمی)ع(صادق جعفر امام 83 تیپ و قم ویژه ناحیه اسالمى انقالب پاسداران
 رزمنده روحانیون نقش و مقدس دفاع سال هشت طول در قمى رزمندگان هاى آفرینی حماسه و ها فداکاري

، دفتر نشر معارف »1371هاي سال  مصاحبهفسنجانی، ر هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  .کردند تجلیل مبلغ و
 1393انقالب، 
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 ١٩١عكس شماره  

 ١٩٢عكس شماره 
مالقات با حضرت آیت اهلل العظمی گلپایگانی

مالقات با حضرت آیت اهلل العظمی اراکی
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 کارنامه و خاطرات             
 486  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 زنان و مـردان  ،هاى تنگ    در کوچه  .اراکى رفتیم ] دعلیمحم[اهللا    از آنجا به منزل آیت    
 ؛آقاى اراکى خیلـى فرسـوده اسـت   . کردند قم در مسیر اجتماع کرده و ابراز عالقه مى     

کنـار  . اق بسیار کوچکتتحرك روى صندلى در یک ا     کمى خم و کم تحرك یا بى      
 خیلـى  ؛ودمآقاى گلپایگانى را هم بوسـیده بـ     .صندلى ایشان نشستم و ایشان را بوسیدم      

 بـه سـئواالت   .ضـبط نـشد  ؛ شـد  به زحمت شنیده مـى  1.آمیز گفتند   مطالب محبت  ،آرام
 .  بیش از صد سال سن دارند؛دادند خوب جواب مى

 تجدیـد بنـا شـده    . مدرسه دارالـشفا رفتـیم  ،به مقر برگشتیم و پس از کمى استراحت     
هنـوز طلبـه    .دارد خـوب  يهـا  هـاى مجهـز و متعـدد و حجـره        با سـالن   ،سه طبقه . است

 .اند نگرفته
 .موه بزرگــان و فــضالى حــوزه شــرکت کــردع انبــامــتجا در ،هــا در یکــى از ســالن

هـاى    حـرف  ؛مـشکینى صـحبت کـرد       اول آقـاى   .ان بـود  زبـ  می ،مدیریت جدید حـوزه   
 که بیشتر تأکید بیـشتر  ها آمیز و تمجیدوار نسبت به من و طرح بعضى از خواسته         محبت

 1. مفصلى کردم و انتظاراتم از حوزه را گفتم سپس من صحبت2.هاست بر ارزش

                                                
 اظهار آقاي هاشمی، براى موفقیت آرزوى با اراکىمحمدعلی  العظمى اهللا آیت دیدار، این هنگام به - 1

 است افتخار مایه این که است مدیر و برمد جمهورى یسیر داراى ایران اسالمى جمهورى بحمداهللا«: داشتند
 تقدیر قابل جامعه در اسالمى هاى ارزش حاکمیت و گذشته شوم آثار زدودن در حضرتعالى اىه تالش و

 هاى زمان از« :گفت مسئوالن و دولت به نسبت ایشان لطف مراتب از تشکر ضمننیز  هاشمى آقاى. »است
 دعاى مندنیاز همواره و مکرد استفاده شما قدسیه انفاس و حضرتعالى هاى راهنمایی و ارشادات از گذشته

 ».هستم شما خیر
 و حمد و ایشان به آمدگویى خوش ضمن ،قم جمعه امام و خبرگان مجلس یسیر ،مشکینىعلی  اهللا آیت - 2

 جناب سفرهاى « :گفت روحانى و طالب جامعه بین از جمهور یسیر گزینش لحاظ  به یکتا خداوند سپاس
 جمعه امام. »است اسالمى انقالب و اسالم نکرد زنده و قوام موجب ،کشور خارج و داخل در هاشمى آقاى

 با ارتباط در اسالمى، کشورهاى قبال در آقاي هاشمی شجاعانه و مدبرانه هاى سیاست از قدردانی ضمن قم
 به کشور این مطمئنیم است، شده تنظیم که دوم و اول ساله پنج برنامه« : داشت اظهار کشور اقتصادى لیمسا

 را خطر از زیادى مراحل الحمدهللا و رفت خواهد پیش کمال و درست ستقاللا سوى به شما کفایت با دست
 هاى برنامه از تشکر با سخنانش ادامه در آقاي مشکینی،» .کنیم مى تشکر جهت این از و است گذرانده هم

 نمسئولی از همچنین و شد بیشتر نظارت خواستار کشورها، دیگر و انقالب از قبل با آن مقایسه و سیما و صدا
 ،است استعداد از مملو که را حوزه این و دهند قرار تقویت و توجه مورد را علمیه هاى حوزه خواست
 ».کنند استفاده دنیا تمام در باغ این هاى میوه از بتوانند تا نکنند فراموش
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در بـین   . جمع کثیرى از علما و طـالب بودنـد  .سپس در ضیافت شام شرکت کردیم   
  گفت .آمد موسوى اردبیلى برخورد کردم که داشت  به دیدن من مىاهللا  یتراه به آ

                                                                                                              
 ،ندارند کافى اطالع کشور امکانات و لیمسا مورد در آقایان «:  آمده استسخنرانیدر بخشی از این  - 1

 50 از بیش 67 سال در ما. است مخفى کشور لیمسا در چیزها بعضى و شود نمى پخش چیز همه چون
 کارى و بود کشور درآمدهاى درصد 49 کردیم، قرض را درصد 51. بود قرض کشورمان بودجه درصد

 انجبر براى کشور، ساختن براى ،ها حقوق ،جارى خرج اًعمدت هم مقدار این. بکنیم توانستیم نمى هم
 و حمل. دیگر چیزهاى خیلى و بودیم داده دست از جنگ در که بود امکاناتى تهیه و جنگ هاى خرابی

 و بود ضعف روى از فرار ،نپذیرفتن خودم نظر به روز آن. داشت مشکل ،کنید فکر شما که چه هر و مان نقل
 که بپذیرند طورى این را گىبزر مسئولیت ،بیایند دیگران که است توقعى چه ،نپذیریم ما اگر کردم مى فکر

 و بشود تمام دوره این در من جمهورى ریاست دوره که است نزدیک االن. پذیرفتم وظیفه یک عنوان به
 را کارها این من که باشم مدعى توانم نمى من. شد بزرگى کارهاى .درآمد آب از آبرومند خوشحالم

 شرایط االن ولى. کنم مى عرض را شا مسئولیت تنپذیرف فقط من. دادیم انجام هم با همه کرد، جامعه کردم،
 هفته این در ما .کردند مى خطر احساس آینده از بودند وارد که کسانى روز آن. است شده عوض خیلى

 تومان میلیارد 8 یا 7 هم موقع آن بودجه. بود قرض بودجه درصد 51 ،67 سال. دادیم مجلس به را بودجه
 درآمد چه هر ،نیست قرض اصال دیگر یعنى ،شد مساوى مان دخل و خرج دادیم که را بودجه این ما. بود

 بوده سابقه بى کشور در تاکنون پیش سال 25 از بودجه کسر نبودن این. کنیم مى خرج مقدار همان ،داریم
 اهل و اقتصادند اهل که آنهایى را این و داشته کسرى بودجه همیشه امروز تا 45 سال از اًتقریب یعنى. است

 بودجه همیشه مان بودجه اینکه آن و داریم جا همین دیگرى نقطه. دارد معنایى چه که فهمند مى ندنظر
 بد است، ضعف نشان این ،باشد کم عمرانى بودجه اگر. کنند مى نگاه هم با جارى بودجه با را عمرانى

 است، چیز ینبدتر کشور در این. خوریم مى داریم، درآمد چه هر و شود نمى ساخته کشور یعنى ،است
 تا 43 سال از یعنى پیش سال 27 از. شود مى زیاد نیازهایش و شود مى زیاد شا جمعیت اًدائم که کشورى

 خیلى حرف حاال. است نبوده باال جارى رقم به نسبت عمرانى رقم 72 سال بودجه مثل وقت هیچ امروز
 عنوان به ما که کنم مى عرض نمونه نعنوا به فقط. کنم تشریح شما براى را چیزها این خواهم نمى من ،است
 اقتصاددان حاال ما که نیستیم هم مدعى. داریم را سرافرازى این شما میان از و فیضیه مدرسه از طلبه یک

 روحانیت ولى ،کنیم مى را کارها این دیگران کمک به نبوده، چیزها این ما تحصیالت. داریم تبحر و هستیم
 حاال. کردیم را کار این ما بگوید که ببالد خودش به و کند مطرح ندهآی در را این تاریخ در تواند مى

 رقم. است) ریال میلیارد هزار  54 (لیونیتر 54 ما بودجه رقم که است طورى ،شود مى در االن که کارهایى
 گرفته کشور درآمدهاى از و کشور داخل از یعنى است خودمان از اینها تمام االن و شده بزرگ خیلى

 10 نزدیک دولت رسمى بودجه. شود مى سازندگى صرف امروز آن درصد 41 و شود مى هزینه و شود مى
 کشور ساختن صرف بزرگ، رقم این. است این از بیش چیزى هم دولتى هاى شرکت بودجه و میلیارد

 به رو نشا همه اینها که شود مى چیزها طور این و سد یا مزرعه یا مدرسه یا بندر یا راه یا کارخانه شود؛ مى
هاي سال  سخنرانیرفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » ..است کرده پیدا خوبى شکل و است رشد

    1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371
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 ١٩٣عكس شماره 

 ١٩٤عكس شماره 
سخنرانی در اجتماع علما و روحانیون شهر مقدس قم
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 ١٩٥عكس شماره 

 ١٩٦عكس شماره 
سخنرانی در اجتماع بزرگان و فضالی حوزه علمیه قم
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 کارنامه و خاطرات             
 490  1371   رفسنجانی                     هاشمی

مـع  تسـت فـردا مج   که بنا توقع داشت حاال.استتهران مراجعت کرده  با عجله از سفر     
 م؛ایـشان هـم بـرو   مـع  تبـه مج ،  بازدید قـرار دهـم    موردآموزش عالى قضایى تربیتى را      

 . توانیم به هم بزنیم گفتم برنامه را نمى
سـپس فرزنـدان   .  را گـرفتم دوکانـال  ونـیم شـب    سـاعت ده  اول اخبـار     .رفتیم به مقر 

هـا را آورده بودنـد کـه     فهرستى از خواسـته  .گانى به عنوان بازدید آمدند  اهللا گلپای   آیت
 .تهران بیایند تا مفصالً صحبت کنیمبه به خاطر خستگى گفتم 

ــ، بــا خــستگىیــازده شــب،نزدیــک ســاعت  بــه خــاطر ؛ن خوابیــدمسکّ بــا قــرص م 
 .سرماخوردگى شدید

 
 1992سامبر   د18       1413الثانى   جمادى23 |     1371 آذر 27جمعه 

 
غیورى را بـه  ] سیدعلی[مهدى و آقاى  . دیشب محسن به تهران بازگشت و مهدى ماند       

پرســى و توجیــه عــدم   بــراى احــوال؛منتظــرى فرســتادم] حــسینعلی[ اهللا یــتمالقــات آ
 . صبح مهدى آمد و گزارش داد.مالقات

 پـس از    .با صداى مناجات سحرى بلندگوهاى حـرم بیـدار شـدم و دیگـر نخوابیـدم               
 پــس از . آمریکـا را گـرفتم  ]صـداي  [انگلـیس و ] ســی بـی  بـی [ فارسـى  ي رادیـو ،نمـاز 

راجـع بـه حـوزه و بیـوت و شـروع همکـارى       و  آمـد   قماطالعاتاداره  مدیر  ،صبحانه
 . دادهایی با بیت آقاى منتظرى گزارشمبارز ها و مجمع روحانیون  تندرو

 از سـالن کتـب   .ى رفتـیم  مرعـش ] الـدین   سـید شـهاب   [اهللا    براى بازدید کتابخانه آیـت    
مرعـشی   [ آقاى سید محمـود .خطى و کامپیوتر و میکرو فیلم و میکرو فیش بازدید شد     

سـرى هـم بـه مدرسـه در دسـت       .هاى مـا تـشکر کـرد        گزارش داد و از کمک     ]نجفی
رخـرج  خیلـى پ . کنم به آسانى بتوانند تکمیـل کننـد         گمان نمى . ها زدم   ساخت کرمانى 

 . است
 خـوب  ،با زمین بـسیار زیـاد  .  تعلیمات عالى قضایى و تربیتى رفتیمبه بازدید از مرکز   

 قابـل   و  از زمان شهید بهشتى کار شـروع شـده   ،و طرح عظیم براى شش هزار دانشجو      
  در جمع دانشجویان و اساتید و .ها بازدید کردیم ها و سالن  از کالس.توجه است
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 .مقدم گفت آقاى شرعى خیر1.همانان صحبت کردمیم
از آنجا به شـهرك مهدیـه رفـتم کـه بـراى طـالب بـه صـورت سـازمانى در دسـت                      

 کمـک بیــشتر  ؛میکنــ  رهبـرى و مـن کمــک مـى   . طــرح خـوبى اســت ؛احـداث اسـت  
 مهندسـان توضـیحات   . پـرواز کـردیم   2از آنجا به محل سد پـانزده خـرداد         .خواهند  مى

                                                
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  سخنرانیرفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  - 1
 از ،سد این . آن قرار دارديلومتری ک5 و در فاصله جانی شهرستان دلیسد پانزده خرداد در شمال شرق - 2

 يارتفاع از رو. باشد ی متر م30/54 با حداکثر ارتفاع از کف رودخانه ،یس با هسته ررهمگنی غینوع خاک
 متر مکعب ونیلی م165 آن دیحجم آب مف.  متر است10 متر و عرض آن در تاج 320 متر، طول تاج 96 یپ
 آن در قالب طرح انتقال آب اجرا شده اتی عملشود و ی مهیرود تغذ  قمرودخانه لهی سد به وسنیا. باشد یم

 زی نراق و جاسب نجان،ی دليها  اطراف شهرستانيها  کوهستانی فصليها ی با بارندگنی سد همچننیا. است
 از آب شهر قم ی بخشنیمچن و توابع آنها و هموری نجان،ی دلازی آب مورد ن پانزده خردا،سد. گردد ی مهیتغذ

 .کند ی مدای منطقه اختصاص پنی به کشاورزان ازی از آب سد ني مقدارنیهمچن. کند ی منیرا تام

 ١٩٧عكس شماره 

بازدید از مرکز تعلیمات عالی قضایی و تربیتی قم
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 کارنامه و خاطرات             
 492  1371   رفسنجانی                     هاشمی

ناهــار و  پــس از .مهــا و تزریقــات بازدیــد کــردی  ســپس از محــل ســد و تونــل.دادنــد
مـصاحبه پایـان سـفر را در آنجـا        1. داشـتم   صحبت کوتاهى براى کارکنـان     ،استراحت

.  استاندار استان مرکزى و امام جمعه و فرماندار دلیجـان هـم آمـده بودنـد        .انجام دادیم 
مان بود و صـحبت    هم همراه ]سرپرست بنیاد پانزده خرداد   [،  صانعى] شیخ حسن [آقاى  

  . نماینده قم هم تشکر کرد،ایرانى] حسین[ آقاى . کارکنان کردکوتاهى هم در جمع
هـا   خـسته بـودم و بچـه    .م نزدیک غروب به خانه رسـید      .به سوى تهران پرواز کردیم    

 خـاطرات دو روز را  . پخـتم و خـوردم  ،ین کـه آقـاجالل آورده بـود      یشـلغم نـا   . نبودند
 فائزه اجازه گرفت کـه  .راضى است  ش خیلى ا   فاطى از نمایشگاه   .ها آمدند   بچه. نوشتم

 .  را بپذیرد)س (بورسیه دانشگاه الزهرا
 

 1992 دسامبر  19          1413الثانى   جمادى24 |   1371 آذر 28شنبه   
 

ــشب  ــتراحت طــوالنى دی ــا اس ــده اســت  ،ب ــسالتم کاســته ش ــاعت .  از خــستگى و ک س
 ت نُـه و نـیم   سـاع .بخشى از کارهاى مانده انجام شـد    .  به دفترم رسیدم   ونیم صبح   هشت

 گـزارش   ]رییس سازمان تربیـت بـدنی     [،  فرد  غفورى] حسن[دکتر  . ورزشکاران آمدند 
هایـشان را کـه    هـا و کـاپ   مدال.  جوایزى به آنها داده شد 2.شان کردم  داد و من تشویق   

                                                
 حیاتى اى لهامس قم مردم شرب آب تأمین براى سد این اجراى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 مدیران همگى ما. برسد بردارى بهره به سد ینا تر سریع چه هر تا کنند تالش باید اندرکاران دست و است
 و کنیم تالش ما که مقدار هر این بنابر ؛است انقالب پایگاه قم  و شد شروع قم از ما انقالب. هستیم قم شهر
 لیمسا از یکى ،کنونى دنیاى در .است ارزشى با کار برود هدر آب این نگذاریم و کنیم حفظ را آب این

 با و داد خواهد آب جنگ به را خود جاى ،نفت جنگ اًقطع فردا و است آب لهامس بحث مورد و اساسى
 موجب اینکه ضمن سد این که است آب نیازمند دیگرى مکان هر از بیش کویر موضوع، این به توجه
 انقالب پایگاه که نیز را قم شهرستان نیاز مورد آب شود، مى هرز و سرگردان هاى آب کنترل و آورى جمع

 ما که کارى که رسند مى نتیجه این به نزدیک آینده در ما هاى بچه و کرد خواهد تأمین ،دشو مى محسوب
هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .است ارزشى با کار چه ،دادیم انجام امروز
     1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371

 : گفت و کرد قدردانی کشور ورزشکاران تالش از ىهدایای اعطاى با ،دیدار این در  آقاي هاشمی- 2
اند در سطح جهان افتخارات بزرگى را براى   توانسته،ورزشکاران ما با وجود امکانات کم، با تالش خود«

 آل فاصله زیادى وجود دارد که باید با تالش حد مطلوب و ایده  ولى تا رسیدن به، کسب کنندهجامع
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 .  به خودشان برگرداندم،به من هدیه کردند
 راجـع بـه     .آمـد ] عـالی منـاطق آزاد تجـاري        دبیـر شـوراي   [،  الـویرى ] مرتضی[آقاى  

 از یکنواخـت شـدن نـرخ ارز    . صحبت کردیم1372سال مسایل مناطق آزاد و بودجه        
کـوپتر   دو نفـر از همـسران کارکنـان وزارت نیـرو کـه در هلـى          .خیلى خوشحال است  

 براى پیـدا کـردن اثـرى از آنهـا      ،اند   مفقود شده   و بختیاري،  مفقود شده در چهارمحال   
ایـن احتمـال کـه در    بـا   . شان زنده باشـند    دارند که مردان   هنوز امیدى    ؛استمداد کردند 

 .کنند  از شایعات استمداد مى.دست اشرار یا جاى دیگرى باشند
براى چاپخانـه  و  آمد  ]مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالمی   [،  آقاى مسیح مهاجرى  

اظهار خوشحالى   استمداد کرد و از آثار خوب سفر به قم        ] روزنامه جمهوري اسالمی  [
ریـیس بانـک   [، عادلى] محمدحسین[ سرشب دکتر .متا عصر کارها را انجام داد     .دنمو

کنـد در آلمـان موفـق       کر مـى   ف .یس را داد  ی گزارش سفر به آلمان و سو      . آمد ]مرکزي
 خواسـت کـه مـن هـم     .آینـد  زودى بانکداران آلمانى  براى عقد قرارداد مـى به بوده و  

 .بکنم] مان غربیآل[ صدر اعظم ،هلکُ] هلموت[آقاي تلفنى به 
 افغانـستان و ضـربه بـه اشـرار        ة دربـار  . جلـسه داشـت     ملـی  شب شوراى عالى امنیـت    

 . گیرى شد تصمیم
 
   

                                                                                                              
 عمومى کردن ورزش در جامعه  . این فاصله جبران شود،سئولین ورزش کشور و مساعدت دولتمبیشتر

شود و یکى از کارهاى   روحیه کل جامعه مىيارتقا موجب نشاط اجتماعى و ،و وجود ورزشکاران
 .ویژه جوانان است رکردن اوقات فراغت مردم بههزینه و پرسود براى جامعه و بهترین سرگرمى براى پ کم

 سایر با مقایسه در ما ورزشکاران امتیاز ،مروت و اسالمى اخالق جوانمردى، ،خدا  به توکل هاى خصلت
 موجب عالقه مردم به ورزشکاران و برترى آنان ،هاى پسندیده  این خصلتوجوداست و  جهان ورزشکاران

 اهمیت کشور در ورزش مسأله به صداوسیما مخصوصاً همگانى هاى رسانه .شود هاى جهانى مى در میدان
 امر ، بهدر دوران دفاع مقدس .شود داده قرار ورزشکاران اختیار در بیشترى تشویقى ابزار و دهند بیشترى

متر رسیدگى شد و تعدادى از مراکز ورزشى در خدمت جنگ قرار گرفتند و ورزشکاران با ورزش ک
 ،بیشتر تالش با ورزش مسئولین .اسالمى کردندمیهن  شهداى بزرگى را تقدیم ،مشارکت در دفاع مقدس

 کتاب ←رجوع کنید » .شوند کشور ورزش يارتقا و توسعه موجب و کنند جبران را گذشته کمبودهاى
      1393، دفتر نشر معارف انقالب، »1371هاي سال  ی رفسنجانی، سخنرانیهاشم«
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 کارنامه و خاطرات             
 494  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1992 دسامبر  20          1413الثانى   جمادى25|    1371 آذر 29یکشنبه 
 

از طالب سابق آشـنایمان    دامخامام جمعه ساوه و حاج       . کارها را انجام دادم    نُهساعت  
 .شـان کـنم   نیازهاى ساوه را گفتند و خواستند که براى سفر حج کمـک     . دنددر قم آم  

 یـک  ة دربـار .آمد]جمهور در امور اصناف مشاور رییس[ بینا، توکلى] ابوالفضل[آقاى  
 . نظراتى از طرف اصناف ابراز کرد که مجموعاً مثبت است،نرخى شدن ارز

و امـور جـارى کـشور       بـراى   . آمـد ] جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  
ارایـه   کمال و صادق خرازى آمدند و ضـمن      آقایان. ان انتخابات صحبت شد   ممسأله ز 

زدایــى راهنمــایى   تــشنج سیاســت در مــورد،گزارشــى از شــرایط سیاســى در آمریکــا
 . گرفتند

 بـراى  ، در مراسم سـالگرد همکـارى حـوزه و دانـشگاه       .ظهر به دانشگاه تهران رفتیم    
مـن   نمـاز جماعـت بـا امامـت     . و جـواب سـئواالت را دادم     1دانشجویان صحبت کردم  

 خیرمقـدم   ]هـا   نماینـده ولـی فقیـه در دانـشگاه        [،  محفـوظى ] عبـاس [ آقاى   .خوانده شد 
 .گفت

سـال   بودجـه   ة دربـار  .همـان رهبـرى بـودم     یشـب م  . دولت جلسه داشـت    هیأتعصر  
 . خریدهاى خارجى و سفر قم مذاکره کردیم،1372

 
 1992 دسامبر  21       1413الثانى   جمادى 26 |   1371 آذر 30دوشنبه 

 
جنتـى گـزارش داد و   ] احمـد [ آقـاى   .مسئوالن برگـزارى مراسـم دهـه فجـر آمدنـد          

 . دادم قول کمک.انجام شدکیفیت برگزارى مراسم مورد مذاکراتى در 
 نیازها و توقعات براى عمران و مـدیریت اسـتاندار   .نمایندگان استان مازندران آمدند 

ریـیس کمیـسیون     نایـب [مجدآرا،  ] محمد[ با آقاى    .شان کردم   راضی ؛ح کردند را مطر 
 . گفتگو کردم1372در مورد بودجه عمرانى سال ، ]برنامه و بودجه مجلس

                                                
 متن سخنرانی و پرسش و پاسخ آقاي هاشمی با دانشجویان دانشگاه تهران در بخش ضمایم همین کتاب - 1

 .درج شده است
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 . وزیرکـشور و معاونـان وزارت کـشور آمدنـد       ،]آقـاي عبـداهللا نـوري     [استانداران و   
] سیدحـسین [ آقایـان  ،دار چهـار اسـتان  .ى براى برنامه دوم داشتندهایتذکرات و پیشنهاد 

تـابش  ] علیرضـا [ ،]استاندار اصفهان  [جهانگیرى،] اسحاق[ ،]استاندار کرمان  [مرعشى،
و وزیـر کـشور    ] استاندار سیستان و بلوچستان   [،  حجتى] محمود[و  ] استاندار کردستان [

برایـشان   .دنـد نموهـاى برنامـه اول قـدردانى           موفقیـت  ازمطالبشان را مطـرح کردنـد و        
دادم و آمـار  هـاى ارزى و مـالى مقـدارى توضـیح       سیاسـت در مـورد   1.مصحبت کـرد  

 .نرخى شدن ارز را اشاره کردم تک
. ت جداگانـه هـم داشـتند      ا مراجعـ  .بـا هـم خـوردیم     را   ناهار   .نماز جماعت خواندیم  

 . خواهان تـسریع سـفر بـه اصـفهان اسـت     ،استاندار اصفهان، ]آقاي اسحاق جهانگیري [
 .  مطالبی گفتها هاى آذربایجانى راجع به خواسته] شرقی[استاندار آذربایجان 

 ،بودنـد  در دفتـر  ظهر عفت و اشرف و قدسى و فاطى و فائزه و مهـدى و فرشـته هـم     
  وپورمحمدى آمـد ] مصطفی[ آقاى  .عصر شوراى اقتصاد تشکیل نشد    . با حسن و على   

هـا و    طـرح  وزیـر نیـرو بـراى        ،]آقاي بیژن نامـدار زنگنـه     [ .اى اجازه گرفت    براى برنامه 
 . مذاکره شد،کوپتر آمد مسأله مفقودان در حادثه هلى

باران و برف در جنـوب و  .  کارها را انجام دادم و به خانه آمدم     هفت و نیم  تا ساعت   
 .خریدند خربزه و هندوانه ،گفتم براى مناسبت شب یلدا. بارد شمال شهر مى

 
 
 

                                                
تبلیغات سوء دشمنان علیه ایران در مورد نقض حقوق بشر، «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

هاى صنعتى و  هاى اتمى، ناشى از بغض و کینه آنان از پیشرفت خریدهاى تسلیحاتى و ساخت سالح
 ارزى کشور بدون اتعهدل امسال آغاز شده، کاهش تیاز کارهاى مهمى که از اوا .اقتصادى ایران است

روند  .رود که این روند در آینده همچنان ادامه یابد اثرگذارى سوء بر اقتصاد کشور بوده است و امید مى
 هاى راه دولت .امدادرسانى به مناطق محروم کشور نیز تا رسیدن جامعه به تعادل اقتصادى ادامه خواهد یافت

پس از تنظیم بودجه سال آینده وارد بحث . است گذاشته سر پشت کشور توسعه نخست برنامه در را دشوار
هاى کار در  هاى جامعه در برنامه دوم مشخص شود و تا آن حد که زمینه تویایم و باید اول ریزى شده برنامه

 کتاب ←رجوع کنید » .مورد اجرا خواهیم گذاشت هاى عمرانى را به جامعه فراهم باشد، طرح
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371ي سال ها رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
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 1992 دسامبر  22            1413الثانى  جمادى27 |    1371 دى1شنبه  سه
 

و نـیم    سـاعت هـشت  . ولى هوا خیلى سرد نیـست ،دیشب در جماران برف خوبى آمده  
 گزارش وضـع اسـتان و نیازهـا را گفـت و           .استاندار بوشهر آمد  . به دفترم رسیدم  صبح  

 .دوم شد] ساله پنج[به بوشهر و کمک در برنامه خواستار سفرم 
میـراث  سـازمان   و مـدیران  ]وزیر فرهنـگ و آمـوزش عـالی    [،  معین] مصطفی[دکتر  

هـاى انتـزاع و ادغـام        ها را دادند و از صـحبت        گزارش کار و پیشرفت   . فرهنگى آمدند 
 .اظهار نگرانى کردند  اسالمی،ارشادفرهنگ و آن در وزارت 

جعفـرى و   بـا آقایـان      ،]جمهـور   دفتـر بازرسـی ویـژه ریـیس       هاشمی، ریـیس    [محسن
هـاى راکتـى بـا     گزارش پیـشرفت موشـک  . منطقى از صنایع موشکى آمدند   ] منوچهر[

ند و براى اجراى طـرح    دسوخت جامد و انتقال تکنولوژى سوخت جامد از چین را دا          
 1.کمک خواستند
مانـدگى از    عقـب گـزارش وضـع اسـتان و   . تران آمـد باخ=] کرمانشاه[عصر استاندار   

. ارى و اشتغال را داد و براى رونق استان در برنامه دوم اسـتمداد کـرد   ذگ  جهت سرمایه 
 . داد بودند، خبر از ایجاد توافق با اکثر نمایندگان استان که در گذشته درگیرهمچنین
 تـذکراتى در مـورد کـشور داشـت و           . امام جمعه دزفول آمد    ،اراکى] محسن[آقاى  

 اسـتمداد  2 ورزشى دزفول و برگـزارى کنگـره شـیخ انـصارى       ،هنگىبراى امکانات فر  
                                                

منـوچهر  آقایـان   بر عهده کارشناسان دلسوزي چـون  ،فاع مقدسهاي ساخت موشک در دوران د     پروژه - 1
پـروژه هـاي   (، جعفـري  )پـروژه شـهید همـت   (، علی قیامتیون و فریدون قاسـم زاده      )پروژه یامهدي (منطقی  

، )پروژه شهید بـاقري (، عسکري  )پروژه سجیل (انی و رضوي    ، اصغر اسالمی، بهادر   )نازعات و شهید باکري   
 .بود) مرکز تحقیقات سازمان صنایع دفاع(و اخالقی ) جهاد سازندگی(شریفیان 

، از اعـاظم علمـاي شـیعه در دوران    ) نجـف 1281 دزفول، درگذشـتۀ  1213زاده (شیخ مرتضی انصاري     - 2
اهللا رشـتی،   شـیخ جعفـر شوشـتري، میـرزا حبیـب     او شـاگردان بـسیاري چـون میـرزاي شـیرازي،        . قاجار بود 

الدین اسدآبادي، سید عبـدالکریم الهیجـی و شـیخ     محمدکاظم خراسانی، مالحسینقلی همدانی، سید جمال     
 سال مرجعیت عام شیعه و ریاست حوزه علمیه نجف را بر عهده 15محمدحسن ممقانی تربیت کرد و مدت       

. شـود  هاي علمیه تدریس می که اغلب آنها هنوز در حوزه هاي بسیاري نگاشت      شیخ انصاري، کتاب  . داشت
، کتاب )معروف به فرائداالصول در علم اصول فقه(توان به کتاب رسائل  ترین آثار شیخ انصاري، می  از مهم 

 صـاحب . ، کتـاب الـصاله و کتـاب الطهـاره اشـاره کـرد      )در خصوص مسایل کسب و تجارت    (مکاسب  
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، حبیبـى ] حـسن [دکتر  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم       هفت و نیم  تا ساعت    .کرد
وزیـر   اى کـه بناسـت بـا نخـست       نامـه  تفـاهم  براى نکاتى از     ،]جمهور  معاون اول رییس  [

 .  تلفنى مشورت کرد،اتیوپى داشته باشند
 

 1992 دسامبر 23       1413الثانى   جمادى28|    1371ى  د2چهارشنبه 
 
 تشریفات و تعارفـات  ،در جلسه رسمى . وزیر اتیوپى آمد   نخست،  ]الینه  آقاي تام رات  [

 با مصر و عربـستان  ارتباطشان در      سیاست ة تقاضاى جلسه خصوصى کرد و دربار      .بود
تقاضاى کمـک  و ح داد   ها توضی   و مسأله سومالى و عدم مخالفت با دخالت آمریکایى        

 .با فروش نفت نسیه و مصالح ساختمانى نسیه موافقت کردم .کرد
ــایف[ مــذاکرات معمــولى و . خارجــه ترکمنــستان آمــدوزیرامور، ]آقــاي خــالق آت

عفـت هـم   . شـان کـردم    تشویق؛ هنرمند با پدرشان آمدند   يپسر و دختر  . تشریفاتى بود 
 . م وقت داده بوداوبود و به خواست 

ــراى تــسریع در کــار اجرا.لى ادارى جلــسه داشــتشــوراى عــا یــات و تخلفــات ی ب
 بــه بخــش ســازندگیراننــدگى و قــسمتى از طــرح واگــذارى کارهــاى اجرایــى جهاد

الیحـه  . دولـت شـرکت کـردم      هیـأت جلـسه   عـصر در     . مـصوبات داشـتیم    ،خصوصى
 . شد شوراهاى روستا و شهر و الیحه تخلفات ادارى تصویب

  
 1992 دسامبر  24        1413الثانى   جمادى29|    1371 دى 3شنبه  پنج 
 
از توسـعه روابـط بـا     . جمهور ارمنـستان آمـد     یسیمعاون ر ،  ]هاراتونیان  آقاي گاگیک   [

باغ اظهار تمایـل کـرد و از مـشکالت جنـگ بـراى دو             براى صلح در قره    .ایران گفت 
ایـران کـه   کشور گفت و به نوعى از عدم توافق براى عبور قطارهاى حمـل کاالهـاى            

عـذر    و از مـشکالت حمـل کـاال از طریـق گرجـستان بـه ارمنـستان            ،اند  در آذربایجان 
  .خواست

                                                                                                              
 خاك سپرده شد به) ع(شهر نجف درگذشت و در حرم امام علی سالگی در 67رسائل و مکاسب، در  . 
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از را   گـاز ترکمنـستان      مکعـب،  روزانه پنج میلیون متر    ،رضمعلوم شد که در حال حا     
نخجـوان  بـه   آن را مکعـب کننـد کـه هشتـصدهزار متر       طریق آذربایجـان دریافـت مـى      

هایـشان را تـأمین    بنـادر دریـاى سـیاه دارنـد کـه نیاز        فرستند و نیز دو خـط قطـار از          مى
 .کنند کردم این مقدار امکانات دریافت مى خیال نمى. دکن مى

از سـال  . ها را رفـع کـردیم    مشکل شهردارى .مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت    
 عوارض وصولى آنها فاقد مجـوز قـانونى بـود و اخیـراً دیـوان عـدالت              1366 تا   1361
هـاى ویـژه بـراى نظامیـان و متعلقـین آنهـا        بحث دادگاه. داد  حکم مى  علیه آنها  ،ادارى

مورد مـذاکره قـرار گرفـت و ناتمـام      ،مشکل بین قوه قضاییه و نیروهاى مسلحعنوان    به
 .ماند

 آمد و از آثار مواضع افراطـى و     عالی امنیت ملی    ، دبیر شوراي  روحانى] حسن[دکتر  
فـارس بـا    خلـیج همکـاري  ران شـوراى   در مواضع ساش مشکالت احتمالى آن و نمونه 

 مـتن  . کارهـا را انجـام دادم  پـنج تـا سـاعت    1.اظهار نگرانـى کـرد   پشتگرمى مستکبران 
 . جمعه را نوشتم و به خانه آمدمنمازفارسى خطبه عربى 

   
 1992 دسامبر 25           1413الثانى   جمادى30 |     1371 دى 4جمعه 

 
ها به بیانیه اجالس سـران    در خطبه  .دمنمومطالعه   ها براى خطبه صبح   ساعت ده و نیم   تا  

 سـه جزیـره    ة آنهـا موضـع امـارات دربـار        2.فارس حمله کـردم     شوراى همکارى خلیج  
                                                

 در ابوظبی، 1393 دي 2 کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، در روز چهارشنبه  سران- 1
حمایت خود را از ادعاي امارات متحده عربی، مبنی بر مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و 

این کشورها همچنین عادي سازي روابط خود با ایران را منوط به . دابوموسی، مجدداً مورد تاکید قرار دادن
گیري سران  وزارت امور خارجه با صدور بیانیه اي موضع! این جزایر از سوي تهران دانستند» اشغال«پایان 

  .کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس را غیرمسئوالنه دانست و آن را رد کرد
موضوع ، بحث پیرامون عدالت اجتماعی را ادامه داد و در آخرین فصل آن،  آقاي هاشمی در خطبه اول- 2

م با اشاره به  در خطبه دو،خطیب جمعه تهران. عدالت اجتماعی و حکومت اسالمی را تشریح کرد
این کشورها براي «:  در ارتباط با جزایر ایرانی گفت،گیري هاي سران کشورهاي جنوب خلیج فارس موضع

تر   از امثال شما بسیار قوي،دانید که ایران  خون بگذرند و خود شما می باید از دریاي،ایررسیدن به این جز
 د کشور، چنین ادعاي نادرست و نامربوطی راناین کاري برخالف انتظار و توقعی بود که سران چ. است
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ها جمع بودند و شـب    ظهر بستگان و بچه   1.اند  ایرانى ابوموسى و دو تنب را تأیید کرده       
 .همان اخوى احمد بودندیم

   
 1992 دسامبر  26                        1413 رجب 1 |     1371 دى 5شنبه 

 
 براى دسـتور  ،]گلپایگانی[دکتر هاشمىنُه صبح،  ساعت . به دفترم رسیدم  هشتساعت  

] تهـران [شـهردار  ، ]غالمحـسین کرباسـچی  [ آقـاى   .شوراى عالى انقالب فرهنگی آمد    
 گزارش اقدامات عمرانـى را داد و بـراى رفـع موانـع و مـشکالت کـارى و حـل                  .آمد
 و نیـز حـل مـشکل اجـراى     ،هـا دارنـد     ایى که با مراکز نظامى براى عبور خیابـان        ه  گره

 .استمداد کرد  با اراضى مصالى تهرانارتباطآباد در  طرح عباس
 بـراى کارهـاى   ]رییس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوري    [،  بشارتى] لیلج[آقاى  

  وآمدنـد خاموشـى  ] نقـی  علـی [ کاشـانى و  یامـام ] محمـد [ آقایـان   .آمد مناطق محروم 
 افتـاده  براى کارهاى مدرسه عـالى شـهید مطهـرى و بنیـاد حمایـت از کودکـان عقـب                

 .استمداد کردند
 ة دربـار .جلـسه داشـت   ملـی    شب شوراى عالى امنیت      .تا مغرب کارها را انجام دادم     

 ]سازمان ملـل  [گرى دبیرکل ها و میانجى  جزایر ابوموسى و تنب، افغانستان ،تاجیکستان

                                                                                                              
دادیم ها نمیبه آن بدعاها مطرح شده بود که ما  این کشورها، این اترِ قبالً هم در سطح پایین. مطرح کنند ،

هاي ماجراجویانه و  هاي زبانی و حرکت هاي قدیمی و تعصب کنیم که انگیزه ولی اکنون فکر می
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  .»هاي جهانی، انگیزه اصلی این اقدام نادرست بوده است سیاست

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371 سال هاي جمعه خطبه
 خبرگزاري فرانسه در .المللی داشت هاي بین تهران، انعکاس وسیعی در رسانههاي نمازجمعه   خطبه- 1

کاري ، در مقابل کشورهاي عضو شوراي همجمهور ایران  رییساکبر هاشمی رفسنجانی،«: باره نوشت این
ایر ، با لحن شدیدتري سخن گفت و این کشورها را آگاه کرد که براي دست یافتن به جز]فارس[ خلیج
 در جریان برگزاري مراسم نمازجمعه ،جمهور ایران رییس. خلیج فارس، باید از دریاي خون گذشت  ایرانی

بایست اشتباهات  ، نمی]فارس[و شوراي همکاري خلیج  اظهار داشت که کشورهاي عض،در دانشگاه تهران
 را یکی از استان هاي  مبدل کند و کویتب رود ایرانی اروندرود را به شطالعر،صدام را که قصد داشت
را به انتخاب راه شیطان متهم کرد و گفت ایران او کشورهاي عضو این شورا . عراق سازد، تکرار کنند

 ».تر از شماست قوي
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 . ى شدگیر بحث و تصمیم
  

 1992 دسامبر  27                   1413 رجب 2  |     1371  دى 6یکشنبه 
 

. قرائتـى و معاونـان و مـسئوالن سراسـرى نهـضت سـوادآموزى آمدنـد               ] محسن[آقاى  
ــد   ــراى توســعه کــار اســتمداد کردن ــد و ب هــاى  برایــشان صــحبت. گــزارش کــار دادن

 1.آمیز نمودم تشویق
 براى امور بازسازى و گزارش      ]جمهور  اون اجرایی رییس  مع[،  میرزاده] حمید[آقاى  

] رضــا[ دکتـر . اى بــه کـیش را داد   خامنـه اهللا آیـت سـفر  گــزارش وضـع کـیش آمـد و    
دارو و   براى تنظیم قیمـت  و آمد]وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی    [،  زاده  ملک

 داشـت هاى درمـانى اسـتمداد کـرد و از پیـشرفت امـور در آمـوزش و به         درمان و بیمه  
 .دنمواظهار رضایت 

مطالبه بودجه بزرگى داشـت کـه       . آقاى صدر از شوراى عالى تبلیغات خارجى آمد       
 مسئول و بودجـه دارد و بـراى مـوارد خـاص هـم      ،نپذیرفتم و گفتم کارهاى مورد نظر   

 .پردازیم با اجازه خاص مى
حمـود  آقاي م [ معاونش و    ،زرگر] رسول[ وزیر کشور و آقاى      ،نورى] عبداهللا[آقاى  

                                                
اکنون در همه جامعه حضور یافته و   هم،سوادآموزى نهضت« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 هزار معلم 60 تا 50با تقویت آموزش و پرورش و استخدام ساالنه همزمان  .اعتماد مردم را جلب کرده است
سوادآموزى   هشت میلیارد تومان نیز براى تقویت هرچه بیشتر نهضت، در بودجه سال آینده،در این بخش

تالش با  ،اند که امید داریم  درصد از مردم کشور از نعمت سواد محروم25هنوز  .بینى شده است پیش
شما  .کن شود سوادى از میان مردم ریشه  بی، طى چند سال آینده،اران این نهادآموزشی و مسئولین

 به ،سواد و رواج علم و فرهنگ هاى نورافشانى هستید که با آموزش به افراد بی  همچون مشعل،آموزشیاران
 نیز بخشید و باید توأم با سوادآموزى، اخالق، احکام اسالمى و اطالعات عمومى را جامعه خود روشنى مى

 ة نحو،هاى فنى توان آموزش  مى،تر کردن محتواى دروس این نهاد با غنى .به سوادآموزان تعلیم دهید
استفاده صحیح از امکانات و بهتر زندگى کردن، شیوه رفتار صحیح زنان و مردان در خانواده، تربیت 

هاشمی « کتاب ←جوع کنید ر» .فرزندان و استفاده بهینه از امکانات کشور را به سوادآموزان آموزش داد
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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  آقاى حجتى گزارش وضع اسـتان را داد .استاندار سیستان و بلوچستان آمدند    ،  ]حجتی
 معلوم شد در این مـدت کـار جـدى     .و براى فعال شدن بندرآزاد چابهار استمداد کرد       

 . وضع سد پیشین و عمران سیستان را گفت. بودجه درستى نداردشده، چونانجام ن
 بـه  .دولـت شـرکت کـردم    هیأتجلسه  در شش ساعت  .تا شب کارها را انجام دادم     

 جلـسه را بعـد از نمـاز مغـرب و عـشا      ،خاطر بحث بودجه در مجلس و گرفتـارى وزرا   
 مرکبـات  اتدرا مـوز در مقابـل صـ    اترداو اجازه و    واردات گندم  ة دربار .ایم  گذاشته

 .گیرى شد اضافى تصمیم
نستان و سـفر ایـشان بـه     تاجیکستان، افغاة دربار.همانم بودندیاى م   خامنه اهللا  آیتشب  
ابوموســی و تنــب بــزرگ و [ و مــسایل جزایــر - انــد کــه خیلــى هــم راضــى -کــیش 

مــذاکره کــردیم و سیاســت تــأخیر در مــذاکرات و خریــد زمــان را قبــول   ] کوچــک
 قـرار شـد ایـشان هـم     . بازدیـد شـد  ]جمهـوري  ریاسـت  [سپس از اسـتخر نهـاد      .دیمنمو

 . استفاده کنند
   

 1992 دسامبر  28                     1413 رجب 3  |    1371 دى 7دوشنبه 
 
 براى عمران بافت کمک خواسـت و تقاضـا   .نماینده بافت آمد، ]بین آقاي احمد پیش [

 . پذیرفتم؛داشت که در سفر به کرمان به بافت هم بروم
براى عوض کردن بعـضى  . دو نفر از نمایندگان باختران آمدند و  ند  و آقاى حاج آخ  

 مانده از منصوبان اسـتاندار سـابق اسـتمداد کردنـد و بـراى تکمیـل مدرسـه           فرمانداران
 پیشنهاد داشتند که اهل حق را تقویت کنیم کـه بـراى جلـوگیرى از                .کمک خواستند 

 . بماننـد ،سـت ها قه خود که در میان مناطق سـنى در منط، ها  نفوذ بیشتر طرفداران وهابى   
ان نگران بودند و براى جبران عقـب   تعادل قبلى طوایف در غرب است  نهم خورد ه  از ب 

  . از زمان جنگ کمک خواستنداستانماندگى عمران 
خارجـه  امورتـشریفات وزارت  . قرار بود هیأت آذربایجانى بیایـد کـه بـه فـردا افتـاد        

 ]علـی [ ،مطهـرى  ]علـی [ ،مهـدوى ] سـید محمـدباقر   [آقایـان    .اشتباهى وقت گرفته بود   
 از اسـتاندار  .تان کرمـان آمدنـد    حسینى سیرجانى از نمایندگان اس    ] سیداحمد[زادسر و   
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 .اعتنا است شکایت داشتند که به خط آنها بى
، واعظـى ] محمـود [ و  ]جمهـور   معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[ عصر آقایان دکتر    

 ، هیـأت آذربایجـانى  ، گفتنـد  و آمدنـد ]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امور خارجـه    [
سیاسـت  نـد کـه بـه کلـى تغییر    ا دعیخیلى جامع و وسیع و با اختیارات زیاد اسـت و مـ          

 خـارجى را بـه ایــران بدهنـد و از ترکیــه و    روابــطخواهنــد اولویـت در   انـد و مـى   داده
هایى بـراى ادامـه    راهنمایى. سالح بدهیم خواهند به آنها  مى.ندا آمریکا و روسیه شاکی   

 .شان نمودم مذاکرات و کشف علت این تغییر و آزمایش از صداقت
تلفنـى بـا   . کـار شـد  بیشتر در تکمیل مصوبات گذشـته       . ه داشت شوراى اقتصاد جلس  

 .مذاکره کردیم   آذربایجان و سفر هیأت جمهوريآباد  سفر به نجفةرهبرى دربار
 

 1992 دسامبر  29                    1413 رجب 4  |    1371 دى 8شنبه  سه  
 

 . و زنجـان آمدنـد   گـیالن هـاي  زده اسـتان  زلزلـه مناطق اندرکاران بازسازى     دستصبح  
، ]آقـاي غالمرضـا فـروزش   [ و ]فقیه در سازمان هالل احمر   نماینده ولی [،  آقاى غیورى 

آمیـز   آمیز و تحـسین  هاى تشویق  گزارش کار دادند و من صحبت      سازندگیوزیر جهاد 
 .نمودم

گفتنـد کـه تـصمیم    . جمهـور آمدنـد    یسیـ هیأت آذربایجانى به ریاست معاون اول ر      
ضـمن  . را به ایران بدهند و خواستار توسعه روابط شدند        خود  ابط  اند اولویت رو    گرفته

مالقـات خـصوصى     . برخورد کـردم   ءغنااست و   نیازي  بی از موضع    ،استقبال از همکارى  
خواهنـد از آنهـا کمـک     خواستند و گفتند که اعتماد به ترکیه و آمریکا ندارند و نمـى       

 .خواهند از ما بگیرند نظامی بگیرند و مى
 ولى نوع و شیوه کار را به بررسى موکول کردم و گفتم بـه    ،پذیرفتماصل کمک را    

شان نیست که کمـک مـا فـاش بـشود و آمریکـا نخواهـد گذاشـت کـه ارمنـستان                       نفع
خواسـتند  . دهنـد  زودى ارمنـستان را شکـست مـى    ه ولى آنها معتقدند ب،شکست بخورد 

م تـسریع   گفـت .شـان بـدهیم   بـوس تحویـل    اتوبـوس و مینـى   ي تعداد زیاد  ،بدون معطلى 
 . بشود
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ى از زایـا ] محمدعلی[ و   ]گیالنی[جعفرى] محمد[ ،]خراسانی [عبایى] محمد[آقایان  
گله داشتند که در قم از مرکز آنها بازدیـد نکـردم و      . آمدند ]اسالمی قم  [دفتر تبلیغات 

 بـراى  .هیأت امناى کتابخانه ملى جلسه داشت     .براى کارهایشان کمک بیشتر خواستند    
 .گیرى شد  سطح معاونان آن و نیازهاى دیگر تصمیمنباال آورد

بیـژن  [ آقـاى  .انقـالب فرهنگـى جلـسه و چنـد مـصوبه داشـت        عـالی   دیشب شوراى   
هـا    تلفنى از وزارت نفت شکایت کرد که سـوخت نیروگـاه           ، وزیر نیرو،  زنگنه] نامدار

 . استرا نرسانده و نیروگاه خاموش شده
  

 1992 دسامبر  30                1413 رجب 5  |     1371 دى 9چهارشنبه 
 
گزارش مبادالت بین مـا و      . استاندار آذربایجان شرقى آمد   ،  ]زاده  آقاي علی عبدالعلی  [

هـا را مطـرح    هاى ما به نخجوان را داد و اوضـاع اسـتان و خواسـته          آذربایجان و کمک  
 مــراکش و قطــر آمدنــد و بــراى کــشور مــورد ، جدیــدمان در ونــزوئالنرایســف. کــرد

 . کسب نظر کردند،هاى مورد نظرشان موریت خود و سیاستمأ
گـزارش کارهـاى خـود و    . اهللا قم آمـد   مسئول حزبخرازي،] سید محمدباقر [آقاى  

هـا را کـه فکـر     و بـه نـوعى بعـضى از تنـدروى     هـاى کارشـان را داد     تشکیالت و شیوه  
باط مرتـب  شان را آورد و خواست ارت  توجیه کرد و نشریات، من موافق نیستم ،کند  مى

گفتم هـر  . م قول ارتباط منظم نداد ؛شان را با نظر من تنظیم کنند       داشته باشند که اعمال   
 . نصیحت کردم که اقدامات خالف منطق نکنند. وقت بگیرند،وقت الزم داشتند

مـان   خرید نفـت   پیشهاي در مورد پیشنهاد.آمد، وزیر نفت  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
هـا و حـدود     شرح وظایف کمیـسیون .انان جلسه داشت شوراى عالى جو   .نظر خواست 

 ،دولـت  هیأتجلسه در . عصر تا مغرب کارها را انجام دادم .سنى جوان در دستور بود    
 .طرح بودم کاالهاى وارداتى براساس نرخ شناور ارز  تعرفه

 تلفنى تمـاس گرفـت و خواسـت کـه     جمهور ترکیه، ، رییس]اوزال تورگوت  آقاى[
ان کشورهاى مهم اسالمى در داکا کـه بـراى مـسایل بوسـنى و              در اجالس محدود سر   

 جـواب را موکـول بـه بررسـى     ؛ شرکت کـنم   ،شود  فلسطین و مسجد بابرى تشکیل مى     
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 قرار شد وزارت امور خارجـه  ؛تلفنى با رهبرى مشورت کردم و با هیأت دولت     . کردم
 .بررسى نمایند

 
 1992 دسامبر  31                1413 رجب 6  |     1371 دى 10شنبه  پنج

 
ضمن ابـراز وفـادارى از    .سیستان و بلوچستان آمدند استان  جمعى از علماى اهل سنت      

و خواسـتند    گلـه کردنـد  ،شـود   داده نمـى یهـاى مهـم و مـدیریت    ها سمت  اینکه به سنی  
 افـراد متخـصص و    گفـتم کمـىِ  ،ضـمن قبـول پیـشنهاد آنهـا     . بیشتر به آنها اعتماد شود    

چون شـنیده  بر این،   عالوه   .است از عوامل عمده این وضع       ،ان آنها کرده از می   تحصیل
 اعتمـاد را  ، ایـن امـر  کننـد   قاچـاق را تحـریم نمـى   ،شود بعضى از علماى اهل سنت      مى

 .براى عمران مسجد و مسایل تحصیلى هم استمداد نمودند. کند ضعیف مى
 ضـمن   .مدنـد هاى شـهدا آ     دادستان تهران و دادستان مخصوص دادگاه ویژه خانواده       

 از ، بـه تخلفـات آنهـا    زمـان گذشـته  گزارش از وضـع نادرسـت رسـیدگى قـضایى در       
هـاى شـهید از لحـاظ      هاى خود گفتند و نظر دادند که مجموعاً وضع خـانواده            موفقیت

 .کمتر از دیگران است،اخالقى خوب است و تخلفات
 بـه  اشـت اگـر   پیـشنهاد د . در انگلستان آمـد   ایران  کاردار ،انصارى ] غالمرضا[    آقاى  
 ،امام در مـورد سـلمان رشـدى    ها گفته شود که حکم        طور رسمى به انگلیسى    نحوى به 
آنهـا حاضـرند مـسأله را    ،  کند   ولى دولت براى آن اقدامى نمى      ،گرفتن نیست  قابل پس 

داننـد و اگـر خودشـان چنـین           ن است و آنها هم مـى      یگفتم واقعیت هم  . پیگیرى نکنند 
 .کنیم  ما تکذیب نمى،بگویند

ش آنهـا را در  ر گـزا  و  سفیرمان در لیبـى آمـد      ،]شاهرودي [نورى] محمدرضا[آقاى  
کنند و از ما توقـع    باالخره دارند مشکالت را به خوبى تحمل مى    .شرایط تحریم گفت  
] محمـد [ ،زنجـانى ] مـسعود روغنـی  [آقایـان   .تر باشـد    گفتم فعال  ؛و امید بیشترى دارند   

 بازرسـى ویـژه  ] محسن هاشمی، رییس دفتـر [، ]وزیر پست و تلگراف و تلفن[،  غرضى
.  و کارشناسانـشان آمدنـد    ]وزیـر صـنایع   [،  زاده  نعمـت ] محمدرضـا [ و   ]جمهـور   رییس[

سـرانجام بــه  .  برنامـه خریــد شـش میلیــون تلفـن توسـط مخــابرات مباحثـه شــد     ةدربـار 
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 کـه مجمـع شـرکت    ي نیـاز ،قـرار شـد بـه انـدازه معقـول      . بنـدى خـوبى رسـیدیم       جمع
 شرکت و نه کمک دولت و بـا حفـظ قـدرت    براساس سرمایه خودکند و     مشخص مى 
 .  تلفن موبایل اقدام شودایجاد شبکه با توجه به برنامه احتمالى ،تولید کشور

 نظـر  .خارجـه آمدنـد  امورظریف از وزارت    ] محمدجواد[واعظى و   ] محمود[آقایان  
، اوزال] تورگـوت [بهتر است من در کنفـرانس سـران در سـنگال کـه آقـاى      که دادند  

اى تلفنـى    خامنـه اهللا آیـت  دیشب بـا  .شرکت کنماست،  خواسته ]جمهور ترکیه  رییس[
 ،شخـصاً شـرکت نکـنم   در این باره مذاکره کردیم و مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که  

 .  با آقاى والیتى بروند،]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى] حسن[ولى آقاى دکتر 
 مهندسان دفتر بـراى دیـدن   .به خانه آمدم. ها را انجام دادم    کار چهار و نیم   تا ساعت   

 . به منظور اصالح ساختمان آمدند،خانه
    

 1993 ژانویه  1                       1413 رجب 7  |     1371 دى 11جمعه 
 

 بـه خـاطر سـردى هـوا نتوانـستم از          . به استراحت و مطالعه گذشت     وقت. در خانه بودم  
 .ها جمع بودند و شب خلوت بود ظهر بچه .ه کنمحیاط خیلى استفاد

هـاى فـراوان     بـاران ةاستاندار هرمزگان دربار، ]آقاي سیدجلیل سیدزاده[گزارشى از  
 حـال  نبارها و در عـین ار شدن سدها و بندها و آب     پ ؛این روزها رسید که سابقه نداشته     

 .خسارات فراوان سیل که کمک خواسته است
هـایش بـه رفـسنجان و          کـه همـراه فـاطى و بچـه         ]فـت خـواهر ع  [،   قدسى ،آخر شب 

 .مو مقدارى از اوضاع آنجا شنید  آمدند،کرمان رفته بودند
  

 1993 ژانویه  2                         1413 رجب 8  |     1371 دى 12شنبه 
 

 امـروز  ، مثـل دیـروز  .م خـورد ،اى از ذرت است     وك که فرآورده  ت شیر و برش   ،صبحانه
هیـأت مـدیره و   اعـضاي   نُـه صـبح،  سـاعت   .کنـد  هتر است و ترش نمـى   ام ب   وضع معده 

کـازرونى،  ]الـدین  سـراج [آقایـان  . سازى آمدند شرکت جهاد براى خانهعمومی  مجمع  
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بـراى سـاخت    این طـرح    . توضیح برنامه دادند  ... فروزش و ] غالمرضا[محسن رضایى،   
 سـپاه و وزارت  هـاى   بـا اسـتفاده از وام بانـک و زمـین          ،دویست هزار واحـد مـسکونى     

ــسکن و  ــازي و م ــینشهرس ــپاه و جهاد ماش ــازندگی آالت س ــاى  س ــشى از نیروه و بخ
بـه آقـاى   . شـود  مـی عرضـه    نیمى براى رزمندگان و نیمى براى عموم     است که  مشمول

 گفـتم کـه سـاالنه بیـست و پـنج        ،]وزیر امور اقتـصادي و دارایـی      [،  نوربخش] محسن[
 .میلیارد تومان وام به آنها داده شود

.  براى امـور جـارى و بودجـه آمـد       ،]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  
. تا عصر کارها را انجـام دادم      .آمد  براى خداحافظى  ، سفیر هند  ،]آقاي حامد انصاري  [

اصـغر  [ و   ]کـل بانـک مرکـزي       ریـیس [،  عـادلى ] محمدحسین[ ،عصر آقایان نوربخش  
 وضـع ارز و تعهـدات خـارجى و        . آمدنـد  ]معاون ارزي بانک مرکزي   [،  کاشان]فخریه
 .هاى آینده را توضیح دادند برنامه

آذربایجـان و  جمهـوري   مـسایل  ة دربـار .جلسه داشتملی  شب شوراى عالى امنیت     
 نـسبت بـه دولـت     اسـالمی  موضـع حـزب وحـدت    ، مسایل افغانـستان   ،ها  نوع همکارى 

اسـالمى در  ي کـشورها  اجتماع سران  وسراى عراقى آزاد کردن اُ ،ربانى] الدین  برهان[
 .گیرى شد  بحث و تصمیم،]پایتخت سنگال[ر، داکا

هـاى    بعد از شام خبر داد کـه یکـى از مهـره          ،]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[آقاى  
 شـبکه  ةقیمتى دربـار  اطالعات ذىآمده است،   از ترکیه به ایران      کهطلبان    مهم سلطنت 

 اخبـار  . کـسى نبـود  ؛رسـیدم  بـه خانـه   ساعت نُه و نیم شـب    . آورده است عوامل آنها   و  
 .  را گرفتم و خوابیدمساعت ده و نیم

  
 1993 ژانویه  3                      1413 رجب 9 |     1371 دى 13یکشنبه 

 
 .نــد بـا جمــع زیـادى از همراهـان و نماینـدگان مجلـس آمد     ،یس مجلـس پاکـستان  یـ ر

فظى آمــد و حااســفیر کــره شــمالى بــراى خــد  .مــذاکرات دوســتانه و تــشریفاتى بــود
 .شان بدهند خواست که توصیه کنم نفت تحویل

 هـاي   گزارش.نشین جدا شده از شوروى سابق داشتیم    هاى مسلمان   شوراى جمهورى 
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 تجـارى و  ، علمى، فنى،زیادى از اقدامات انجام شده در جهت توسعه روابط فرهنگى         
ــشود در مــورد. بخــش اســت اقتــصادى داده شــد کــه رضــایت   ، کارهــایى کــه بایــد ب

 .تا شب کارها را انجام دادم. گیرى شد تصمیم
 مسایل اقتصادى و بودجه و نیـز در مـورد   ة دربار.اى بودم  خامنه اهللا  آیتهمان  یشب م 
مـزارى در   ] عبـدالعلی [و شـخص    اسـالمی    عملکـرد منفـى حـزب وحـدت          ،افغانستان

بـا  روابـط نظـامى    و همچنـین  حکمتیـار ] گلبـدین [هـا و اتحـاد بـا       زبان ریدن از فارسى  ب
 .مذاکره کردیم اپاىیآذربایجان و شرکت درجمهوري 

  
 1993 ژانویه4                       1413 رجب 10  |    1371 دى 14دوشنبه  
 

معـاون  [،  خـدام ] عبـدالحلیم [آقایـان   صـبح،    نُهساعت   . است دیشب کمى برف باریده   
 ةات دربـار  مـذاکر  . آمدنـد  ]وزیرامورخارجـه سـوریه   [،  الـشرع    و فاروق  ]جمهور  رییس

 .اى نداشتند  مطلب تازه؛و عراق و خلیج فارس بود فلسطین
، ]پـور و رسـول پورزمـان       آقایان احمد طاها، عبـدالرحیم نـوربخش، محمـد عبـاس          [

هاى انتخابیه خود اسـتمداد      براى حوزه   و  ماکو و نقده آمدند    ، مهاباد ،نمایندگان بوکان 
 صـنعت داشـتند و   ة دربـار  نظراتـى .کمیـسیون صـنایع مجلـس آمدنـد     اعـضاي    .کردند

 .ساله دوم شدند  و برنامه پنج1372خواستار حمایت بیشتر از صنعت در بودجه 
محقـق  ] مـصطفی [مؤمن و ] محمد[ ،قاضى،  طاهرى،شرعى] محمدعلی[ظهر آقایان  

قاضـى و     مدرسه عالى تربیـت در خصوص براى رفع مشکالتى که      ؛داماد از قم آمدند   
 شهرك مهدیـه  ، استمداد کردند و براي  زش عالى دارند   و آمو  فرهنگمعلم با وزارت    

 .کمک خواستندهم 
ــصاد  ــسه داشــت کــه   ،عــصر شــوراى اقت ــاطق آزاد جل ــه عنــوان شــوراى عــالى من  ب

جزیـره  قشم و مقـررات ورود کـاال از   جزیره تصمیماتى در مورد جلوگیرى قاچاق از      
 .کیش به داخل داشتیم
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 1993 ژانویه 5                    1413  رجب 11  |    1371 دى 15شنبه  سه
 

مـسئوالن   .بـارد  برف سبکى مـى . دفتر حرکت کردم  سمت  به  صبح   ساعت هفت و نیم   
توضـیحات داد  ] آبـادي   نجـف [ى  در] قربانعلی[ آقاى   .گزینش از سراسر کشور آمدند    

 مجلـس گیـر    قـانون گـزینش در  . نگران بى قانونى هـستند  ؛شان کردم  و من هم تشویق   
 . استکرده

پــور از مرکــز   و وکیلــى و امــانســازندگیوزیــر جهادفــروزش، ] غالمرضــا[آقــاى 
. ها و امکانـات آن دادنـد         پیشرفت ةتحقیقات موشکى جهاد آمدند و توضیحاتى دربار      

 سیصدوپنجاه کیلـومترى را دادنـد و    ةمع موشک هدایت شوند   تپیشرفت طرح مهم مج   
 کـار  ،طراحـى و سـاخت    بـراي   . د کنـ  تقویـت هـا را    ه وزارت دفاع کـار آن     خواستند ک 

 . وعده کمک دادم؛اند مهمى کرده
 حالى اکثـر  از بی.  گزارش وضع دبیر خانه ائمه جمعه را داد   .آقاى قاضى عسکر آمد   

 تأییـد  ؛ى براى اصالح داشتیاهشکایت داشت و پیشنهاداعضاى شورا و عدم کارایى    
 همـان دفتـر امـور زنـان       ی م ؛نزانیـا آمـد   وزیر مـشاور دولـت تا     خانم فاطمه،   عصر   .کردم

 از وضـع زنـان   . وضع زنان در تانزانیا سئواالتى کـردم     ة دربار . است ]جمهوري  ریاست[
 . در ایران ابراز رضایت نمود

قــرآن و قرائــت نمــاز جماعــت و بعــد از  .همــانم بودنــدیشــب نماینــدگان مجلــس م
 ،هـاى نفـت   میـسیون  رؤسـاى ک ،]نـوري [نـاطق  ] اکبر علی[هاى مقدماتى آقاى     صحبت

 صـحبت  مجلـس     بودجـه و نظـارت     ة دربار ،بودجهو   اقتصاد و برنامه     ،دیوان محاسبات 
 جلـسه خـوبى   ؛  کـه مـؤثر افتـاد   ی دادم توضـیحات  1372 سپس من براى بودجه      .کردند

 نماینـدگان  . طول کـشید ساعت شش بعد از ظهر تا نُه شبجلسه از . خوردیمشام  . بود
 . شب در دفترم ماندم. د مراجعات زیادى داشتندهاى انتخابیه خو براى حوزه

   
 1993 ژانویه  6              1413 رجب 12  |     1371 دى 16چهارشنبه 

 
معـاون اجرایـی   [، میرزاده] حمید[آقاى   .کارها انجام شد  صبح   نُهبعد از نماز تا ساعت      
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 کارنامه و خاطرات             
 512  1371   رفسنجانی                     هاشمی

د و از سـهمیه ارزى      نمـو  امکانـات جـدى بـراى بازسـازى مطالبـه            . آمد ]جمهور  رییس
هـاى   و صـرف بازسـازى خانـه   یافت کرد که بنا شـد بـه ریـال تبـدیل       در جمهور  رییس

 .دیدگان جنگ بشود خسارت
 بـراى دانـشگاه      و  رفـسنجان آمـد    )عـج (یس دانـشگاه ولـى عـصر      ی ر ،پور آقاى بهرام 

توضـیحى از طـرح   .  اسـت   با کمک مـردم سـاخته شـده        ؛ این دانشگاه  کمک خواست 
ــات او را  لیــرزى خــود داد و از ســپاه گلــه داشــت کــه ا تحقیقــات ــشگاه مکان ــه دان  ب

 گزارش سفر به ارمنستان و بازدید مرکز تحقیقات لیـزرى مهـم         .اند   برده )ع(حسین امام
 . گفت براى همکارى با ایرانشان  آمادگى ازآنها را داد و

 مشکالت و موانع تحـرك  .خارجه آمدامور معاون وزیر ،ظریف] محمدجواد[آقاى  
 بـه بهانـه   هـا  یـشتر مربـوط بـه تنـدروى    ب. ستدر سیاست خارجى را گفت و عالج خوا    

 .ه کردمیهایى ارا  توضیحات و راهنمایى؛است  خواهى آرمان
 و حـصر وراثـت   در مـورد کوتـاه کـردن دوره          .شوراى عـالى ادارى جلـسه داشـت       

هـاى    ادغـام و محـدود کـردن سـازمان     ةدربـار . کردن تشریفات آن تصمیم گرفتیم     کم
تـا شـب کارهـا انجـام      .تى گرفتیم که ناتمام مانـد     وابسته به وزارت کشاورزى تصمیما    

 اصـالح  1372نقـاط مـبهم بودجـه    این جلسه،   در. سه داشت لدولت ج  هیأت شب   .شد
  .بارد برف مى.  شب در دفترم ماندم.شد
  

 1993 ژانویه 7                 1413 رجب 13  |     1371 دى 17شنبه  پنج
 

هـاى   ى بـه عـراق در مـورد برچیـدن موشـک         اولتیماتوم کشورهاى غرب   ،ها  در گزارش 
و نیـز خبـر توقـف کـشتى مـصرى حامـل        ش از جنوب عـراق مهـم اسـت      ا  ییضد هوا 

  .ن در کانال سوئزی هرزگوواسلحه ایران براى بوسنى 
در گردنـه   .باریـد  بـرف مـى  .  لتیـان رفتـیم   سـد  با محافظـان بـه سـوى      صبح   نُهساعت  
در . کــرد  ماشــین اذیــت مــى صــداى زنجیــر.مــان را عــوض کــردیم  ماشــین،شمــشک

ر و  محـسن و مهـدى و یاسـ    ، بعـد از ظهـر     یـک سـاعت    .لواسانات زنجیر را باز کردیم    
 زیر بـرف قـدم زدم و   ،در فضاى باز و لب دریاچه سد. هاى محسن آمدند  کاظم و بچه  
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.  بـا مطالعـه و تماشـاى تلویزیـون گذرانـدیم          ، در سـاختمان   ،تا آخر شـب   را  بقیه وقت   
 وضـع صـنعت گـاز، طـرح نیــشکر     ة دربـار ، و مهـدى و یاســر مقـدارى هـم بـا محـسن    

 .خوزستان و مسایل دیگر کشور صحبت کردیم
  

 1993 ژانویه8                          1413 رجب 14  |    1371 دى 18جمعه 
 

 امـروز هـم تـا ظهـر     .دیـدم  دیشب چند بار بیدار شدم و همیشه برف را در حال باریدن   
 . است ولى برف خوبى جمع شده،ه سنگین نبود البت؛یکسره برف بارید

هـاى    گلولـه ها براى جمع کردن   مقدارى با بچه   .روى کردم   ها پیاده   مقدارى در برف  
سـرد بـود و     . رانـى کـردیم    م و مقدارى روى دریاچه قـایق      بزرگ برف همکارى داشت   

 .هاى دیگر رفتند  محسن و مهدى و بچه. یاسر فقط ماند.راندم خودم می
زدن   مقاومـت ظـاهرى عـراق در مقابـل تهدیـدات آمریکـا و عقـب       ،هـا  در گـزارش 

دسـت   ه بـ  ،وزیر بوسنى در نفربر سازمان ملـل       کشتن معاون نخست  .آمریکا جالب است  
 .  خیلى گستاخانه است،ها صرب

 
 1993 ژانویه  9                      1413 رجب 15  |     1371 دى 19شنبه   
 

 بـا یاسـر و محافظـان بـه سـوى تهـران       هفـت و نـیم   ساعت ،بعد از نماز و استماع اخبار  
 ،هاى کوهستانى نشـسته بـود   برف سنگینى در جاده. بارید  برف هم مى .حرکت کردیم 

 .  با نیم ساعت تأخیر رسیدیم؛ولى راحت آمدیم
 و ]فقیـه و سرپرسـت حجـاج ایرانـی     نماینده ولی[،  شهرى  رى] محمد محمدي [آقاى  

 سوبـسیدهاى دولـت بـه       ةدربـار . آمدنـد و زیـارت    حـج    سازمان مسئول   ،آقاى رضایى 
ا اولویـت  بـ  ؛ هزار نفر را به طـور آزاد ببرنـد   115قرار شد نیمى از     . حجاج صحبت شد  

نیمـى را هـم براسـاس    . هـاى بعـد اسـت    شـان در سـال   اند و نوبت   آنهایى که اسم نوشته   
 مـسکن و  هـا در غـذا و   جـویى  هاى قبل ببـریم و بعـضى صـرفه    نوبت با همان بهاى سال  

 بـراى  ،شـهرى  آقـاى رى .  اسـت هـا شـده     اى   نظیر کارى که با عمره     ؛حمل و نقل بشود   
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 کارنامه و خاطرات             
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 .کمک خواست هاى شهردارى رى طرح حرم شاه عبدالعظیم و نیز براى هزینه
 آقایـان  .دکتر هاشمى گلپایگانى براى دستور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمـد           

هاشـمی، ریـیس دفتـر     [محـسن ، ]وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی       [الریجـانى،   ] علی[
مـدیرعامل سـازمان خبرگـزاري    [، نـژاد   مهـدى ] فریدون[،  ]جمهور  بازرسی ویژه رییس  

ریـیس سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري      [،  و اخوى محمد  ]ایرنا= جمهوري اسالمی 
کنـیم   گفتم ما مقابله به مثل نمـی . از اقدامات مخرب رقبا نگران بودند     . آمدند] اسالمی

 بـا توضـیح    ،بر محور امیـدوارکردن مـردم     شود    می شویم، ولی   شان نمی   تو مانع تبلیغا  
 . و جلوگیري از گران کردن کاالهاي مهم کار کردهاى دولت  کارها و برنامه

 وضـع  ة توضـیحاتى دربـار  . همراه با اسقف ایران و لبنـان آمدنـد   ،عصر اسقف ارامنه  
 خیلـى  ؛شان گـرفتم  گونهاى گونا   ها و فرقه     آمار و روابط بین بخش     ، زندگى ،تحصیل

 از ،هـا  به مالحظه حال آذربایجـانى . متواضع بودند و به انقالب اسالمى خضوع نمودند      
مرکـزش در لبنـان اسـت و خـودش هـم لبنـانى           . منتشر نکردیم  فیلم و عکس     ،مالقات

 .  شب در دفترم ماندم.است
    

 1993ه   ژانوی10                 1413 رجب 16  |     1371 دى 20یکشنبه 
 

 گزارش وضـع ریـالى را    . آمد ]وزیرامور اقتصادي و دارایی   [،  نوربخش] محسن[آقاى  
داد و مذاکره براى فروش نفت به آمریکـا و خریـد کـاال از آنهـا کـه بخـشى از محـل          

کلینتـون  ]بیل[ از افراد مطلعى نقل کرد که بسیارى از همکاران نزدیک   .مان باشد   طلب
 .هاى اضافى وزارت کمک گرفت  براى هزینه.رندنظر مساعد نسبت به ایران دا

معـاون  [ ، و کاشـان  ]کـل بانـک مرکـزي       ریـیس [،  عادلى] محمدحسین[دکتر  آقایان  
 در .مـان آمدنـد    رقم تعهدات خارجىةبراى توضیح بیشتر دربار ،  ]ارزي بانک مرکزي  
غ  مبلـ .سـازد  نمودار با ارقام عـددى نمـى  . بودشان تردید پیش آمده    مورد گزارش قبلى  

 گفـتم تکمیـل   ؛ بـاز هـم کامـل نیـست    ، امـا  کمتر از گزارش گذشته شد    ،قابل توجهى 
آوردن قیمـت    پـایین ، قـرار شـد سیاسـت   ،1372 قیمت ارز شناور در سال   ةدربار. کنند
 .باشد
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تـأمین اجتمـاعى آمـد و گـزارش وضـع           سـازمان   یس  یـ  ر ،کرباسـیان ] مهـدي [آقاى  
رضـوانى از  ] غالمرضـا [آقـاى  .را دادهـا   ها و خـط مـشى    ها و سیاست    درآمدها و هزینه  

 .براى هزینه نظارت بر انتخابات و ساختمان آن کمک خواست. شوراى نگهبان آمد
. دولـت شـرکت کـردم    هیـأت شب در جلسه  . استخر براى شنا استفاده کردم   ازظهر  
 مـذاکره   نُـه و نـیم شـب        سـاعت   تـا  .مالقات رهبـرى رفـتم    بعد از ظهر به      هفتساعت  
ــتیم ــار. داش ــه  ةدرب ــه جمع ــه ائم ــى  اُ،دبیرخان ــراى عراق ــه،س ــج   هزین ــاى ح ــرح ،ه  ط

 مـذاکره  ،آذربایجـان جمهـوري   تعهدات ارزى و فروش اسلحه به    ،)س(عبدالعظیم شاه
 .کارها را انجام دادم و خوابیدم. به دفترم برگشتم. گیرى شد و تصمیم

    
 1993  ژانویه 11                 1413 رجب 17  |      1371 دى 21دوشنبه 

 
 جانبـاز اسـت   .دختـر و مـالوى آمـد    نماینـده پـل  ، ]آقاي علی بوالفتح[صبح،  نُهساعت  

از بعـضى مـسئوالن    . فرمانده گردان بوده؛یک دست و یک پایش در جنگ قطع شده    
 .اجرایى استان شکایت داشت و براى حوزه خود کمک خواست

 .نـد بودان شدن قزوین    خواستار تسریع در است    .ائمه جمعه و نمایندگان قزوین آمدند     
 توجه بیـشتر بـه   ، با تشریح مشکالت باقى مانده از جنگ       و نمایندگان خوزستان آمدند  

 ، در دست احداث اسـت ،هاى مهم و بزرگى در استان  با اینکه طرح.استان را خواستند 
 و سـه سدهاى کـارون  احداث  با توجه به  که  تذکر دادم  ؛اى داشتند   اظهارات ناسپاسانه 

 ؛ باید شـما خیلـى راضـى باشـید    ،...هاى نیشکر و  وکرخه و مارون و طرح  کارون چهار 
 .گرچه باید کارهاى زودبازده و رفاهى هم بشود

د رفـع  یـ  با توضیح ضـرورت و فوا   . نماینده تهران آمد   ،الریجانى] محمدجواد[آقاى  
 .جـویى داشـت     از مواضـع افراطـى حـاکم بـر جامعـه انتقـاد و چـاره                ،تشنج با آمریکـا   

اى کـه در   نامـه . ه من هم باب مذاکره انتقـادى بـا سـران غـرب را بـاز کـنم       خواست ک 
 آن را بـراى مقـصود    و خوانـد ،ام  کشور اروپایى تهیه کـرده    دوازدهجواب بیانیه سران    

 بـه شـدت تحـسین       ؛ رهبـرى هـم فرسـتادم      همتن نامه را براى مـشورت بـ       . وافى دانست 
 .کردند
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بـراى شـروع کـار در هیـأت        و  د   آمدنـ  رهبـري ] محمدهاشـم [ى و   تـ راه عصر آقاى   
ــد    ــر کردن ــسب نظ ــیما ک ــر صداوس ــارت ب ــب 1.نظ ــضو  ،ش ــدگان ع ــى از نماین  جمع

 ةدربـار .  آمدنـد  ]نـوري  [هاى برنامه و اقتصاد و نفت مجلـس بـا آقـاى نـاطق               کمیسیون
.  در دفتـرم مانـدم  .صد پایین بیاورنـد  سقف را پنج در  ،کردم موافقت. بودجه بحث شد  

 فاطى بـراى دانـشگاه و محـسن بـراى امـور زنـدگى      . مدندمحسن و فاطى و یاسر هم آ      
 . خواستمشورت 

   
 1993 ژانویه  12                  1413 رجب 18  |    1371 دى 22شنبه  سه

 
 چاپخانـه  .آمـوزش و پـرورش رفتـیم   وزارت  متعلـق بـه   ،فستبراى بازدید چاپخانه اُ 

چینـى کـامپیوترى و فـیلم و     بـا حروف ،هاى مـدرن و نیمـه مـدرن     عظیمى با انواع ماشین   
 دو ماشـین بـسیار پیـشرفته    دولـت،  اخیراً با کمک   . مدیرى الیق است    و زینگ پیشرفته 

تواننـد نیـاز کـل      مـى ، اگر سه شیفت کار کننـد . استکه ظرفیت را باال برده اند  آورده
 .به تنهایى نیمى از قدرت چاپ کشور است. کشور را تأمین کنند

 بــا ، بـه خـاطر چـاپ کتـاب    ، قبـل از انقـالب  .کـشید  دو سـه سـاعت طـول    ، بازدیـد 
 وضـع را بـه کلـى    ، ولى پیشرفت سـریع ایـن صـنعت   ، آن زمان آشنا بودم   يها  چاپخانه

 .شـود    با ماشین انجام مى     همه صحافى، دوخت، تجلید، مفتول و    .  است دگرگون کرده 
وزیــر [، نجفــى] محمــدعلی[آقــاى در جمــع کارکنــان چاپخانــه، . کــردماى  مــصاحبه

 .ظهر به دفترم برگشتم 2. کردمصحبتگفت و من  خیرمقدم ]ش و پرورشآموز

                                                
 از طرف رهبر معظم 1371 اعضاي جدید شوراي سیاستگذاري صدا و سیما، که در هفته اول مرداد - 1

 محمد هاشمی، محمود محمدي عراقی، آقایان محسن دعاگو،: انقالب منصوب شدند، عبارتند از
جواد الریجانی، محمد حسن زورق، مسیح مهاجري، عطاءاهللا مهاجرانی، مجید انصاري، غالمعلی محمد

حداد عادل، حسین شریعتمداري، احمد پورنجاتی، مهدي ارگانی، محمدهاشم رهبري، محمدعلی زم، ایرج 
 .شگرف نخعی، سید محمد صدر، محمود عبداللهی، مهدي فریدزاده و مهدي کلهر

باید سعی کنیم در این صنعت «: س از بازدید، در جمع کارکنان چاپخانه اُفست گفتآقاي هاشمی پ - 2
اي که دارد، در این زمینه  مستقل باشیم، چرا که زیبنده نیست، ایران با موقعیت فرهنگی و انسانی شایسته

   دولت بر حمایت از صنعت چاپ کشور تأکید دارد و با تقویت این صنعت،. کشوري واردکننده باشد
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ــر  ــوربخش] محــسن[عــصر دکت ــی [، ن ــور اقتــصادي و دارای ــر ام ــد]وزی ــار.آم  ة درب
 خریـد کـاال و اسـترداد بخـشى از      ، فروش نفـت   ،چارچوب کارهاى تجارى با آمریکا    

 ةربـار  د.شب شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت       .مان مذاکره کردیم    طلب
 .و بحث شدیتحقیقات و آزادسازى وید
ى  نـصب کـرده کـه هفـت شـبکه جهـان          ]جمهـوري   ریاست [محسن آنتنى را در نهاد    

نهـا   از همـه آ تلویزیون سـی ان ان، . شب بعضى از آنها را دیدم     . گیرد  یتلویزیونى را م  
 بـراى تهیـه زمینـى    .امروز محسن و فاطى و یاسـر هـم آمدنـد          . تر است   تر و پرمایه    قوى

 ،هـا  در گـزارش . تـر مـذاکره شـد       براى همه اعضاى خـانواده در جـاى مناسـب و امـن            
بـه سـازمان ملـل و       ] جمهـور عـراق     حـسین، ریـیس   [ صدام کجىِ جسارت عراق و دهن   

 .وقت خوابیدمدیر.  باید منتظر حوادث مهم بود؛کند آمریکا جلب توجه مى
 

 1993ژانویه   13             1413 رجب 19  |     1371 دى 23چهارشنبه 
 

هـایى بـراى سـفر بـه      کارهـا را انجـام دادم و گـزارش   صـبح   نُـه  سـاعت   ، تا بعد از نماز  
 .آمـد ]وزیـر فرهنـگ و آمـوزش عـالی    [، معـین ] مصطفی[دکتر  .اصفهان مطالعه کردم 

تـوجهى بعـضى از    ها گفـت و از بـى   گزارش خدمات خود را داد و از اهمیت دانشگاه     
ــا .ه انتقــاد کــردمراکــز اقتــصادى و ســازمان برنامــ  گفــتم آمــوزش عــالى در مقایــسه ب

هـا را بـه    تم گلـه خواسـ  . بـیش از همـه گرفتـه و نبایـد ناسپاسـى کـرد       ،هاى دیگر   بخش
  .بگویندهم ها را   پیشرفت،ها نکشند و بیشتر روزنامه
 بـراى امـور بازسـازى و        .آمـد ]جمهـور   معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  
 گزارش کـار    .ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت      . ک گرفت ها اجازه کم    دانشگاه

ا یــگیــرى   ادامــه ســختة دربــار. اســتکــشفیات بیــشتر شــده؛دوره ســه ماهــه را دادند
مـدتى  . ها بحث شد که اکثریت نظر به ادامه رونـد موجـود دادنـد      تخفیف در مجازات  

  از ورود يگیربراى جلو. رسید  پیشنهاد تخفیف در تعزیرات مى،بود به طور متفرقه
                                                                                                              

هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ».ما مشکلی در زمینه کتاب هاي درسی نخواهیم داشت
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
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 ١٩٨عكس شماره 

 ١٩٩عكس شماره 

بازدید از چاپخانه افست وزارت آموزش و پرورش
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 ٢٠١عكس شماره 

بازدید از چاپخانه افست وزارت آموزش و پرورش
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 . تصمیمات جدیدى گرفته شد، از مرزهاى شرقىمخدرمواد
 بـراى محـل دفتـر    ،]رییس شوراي عالی مناطق آزاد تجاري[،الویرى] مرتضی[آقاى  

 ودالیحـه بیمـه درمـانى در دسـتور بـ     . دولت شرکت کـردم   هیأتجلسه  در   .آمد شورا
 . شب در دفترم کار کردم و ماندم. ناتمام ماندکه

 اطـالع  ،]ایرنـا  [یس خبرگـزارى یـ  ر،]نژاد آقاي فریدون وردي[نُه و نیم شب،   ساعت
 . شد بینی می ؛ پیشداد که آمریکا به عراق حمله کرده است

    
 1993 ژانویه  14                1413 رجب 20  |    1371 دى 24شنبه  پنج

 
 از دفترم بـه فرودگـاه رفتـیم و بالفاصـله بـه سـوى اصـفهان        صبح فت و نیم ساعت ه 

 و معاونـان و  ي و دارایـی  اقتـصاد ، امور صـنایع فلـزات،    معـادن و     وزیران. پرواز کردیم 
در فرودگـاه اصـفهان اسـتقبال    ساعت هشت و نیم صبح . نمایندگان استان همراه بودند  

 .دوز و باد سردى مى است هواى فرودگاه اصفهان خیلى سرد .رسمى بود
 بـه سـوى شـهر حرکـت     ،اى کوتاه پرسى از مستقبالن و مصاحبه سان و احوال  بعد از   

هـواى سـرد   ایـن   اهالى روستاها کنار جاده اجتماع کرده بودند و در      ،در مسیر . کردیم
  .کردند  به گرمى ابراز محبت مى،و باد سخت

اصـفهان،   اسـتان  .ت کردمهاى ایثارگران شرک  در جمع خانواده ،در ورزشگاه تختى  
 هـزار آزاده   جانباز و بیش از سـه تعداددو هزار شهید و مفقود و همین     و  بیش از بیست    

 1. کردم و من صحبتانجام شد م قرآن و سرود و خیرمقد. دارد

                                                
 دانی پس از سپاس وقدر ودیایثارگران را فاتحان واقعى قلل زندگى نامدر سخنان خود،  آقاي هاشمی - 1

هاى  فراز قله دفاع مقدس قهرمانانه ایستادگى کردند و پرچم اسالم را براز آنهایى که در طول هشت سال 
 به ،ساله ما هشتهاى  این حرکت عجیب تاریخى جبهه«   :گفت ایران اسالمى افراشته نگاه داشتند، رفیع

 امروز آن ،سابقه اى که ملت ما کرد و جهادى که در مصاف با طاغوت شاهنشاهى داشت دنبال انقالب بى
اى را به جامعه ما  اى از معنویت و فرهنگ و اخالق در جامعه ما خلق کرده و آن چنان سرمایه ذخیرهچنان 

ما  شو این صفا و طراوتى که در اجتماع ملکوتىاست ها انقالب را بیمه کرده  تسلیم داشته که براى قرن
هاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ». شود، براى اهل دنیا قابل درك نیست ایثارگران دیده مى

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
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 ٢٢٨شماره عكس 

 ٢٢٩عكس شماره 

ادای احترام به شهدای گلگون کفن استان اصفهان

استقبال رسمی در فرودگاه اصفهان
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 ٢٣١عكس شماره  

سخنرانی در میدان نقش جهان اصفهان

سخنرانی در اجتماع روحانیون استان اصفهان
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. یـدان امـام حرکـت کـردیم       به سوى م   ، سپس براى شرکت در مراسم اجتماع مردم      
راه را عوض کردیم و بـه اسـتاندارى   .  مانع از پیمودن مسیر مشخص شد  جمعیت،انبوه  
 .هاى پشت میـدان تـدارك شـد     تا راه دیگرى از کوچه   ،کمى استراحت کردیم  .رفتیم

کرده بـود کـه بـا کمـک       نظم   وضع جایگاه سخنرانى را هم بى      ،هجوم و ازدحام مردم   
العـاده    فـوق جمعیـت . رفـتم مـردم  با تأخیر به اجتماع  .ه آماده شد   جایگا ،نیروهاى سپاه 

 امام جمعه خیرمقدم گرمـى گفـت        ،طاهرى] الدین  جالل[آقاي  . عظیم و پرشورى بود   
 مـانع تطویـل کـالم     ، فشردگى جمعیت و سردى هـوا      ؛1مو من سخنرانى کوتاهى نمود    

 . بود
ى هاشـمى از علمـاى      آقـاى طـاهرى و آقـا      . سـتان آمدنـد   ا روحانیت   ،در استاندارى 

صـحبت  هم  من  .ها را ظریف مطرح کردند       خیرمقدم خوبى گفتند و خواسته     ،اصفهان
 2. وظایف روحانیـت و شـرایط جامعـه و منطقـه و انقـالب نمـودم               ةنسبتاً مفصلى دربار  

                                                
 ،علماى اصفهان.  مملو از اتحاد و عظمت است،تاریخ اصفهان« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

رده جهان اسالم تقدیم ک حوزه علمیه اصفهان، علماى بزرگوارى را به. اند همیشه در تاریخ اسالم پیشتاز بوده
 همیشه در تاریخ درخشیده است و از لحاظ مادى و صنعت ،اصفهان در ابعاد معنوى، علمى و تاریخى .است

این همه نشاط و این همه وفا  .بخش و آموزنده هستند  براى کل کشور ما الهام،تولید نیز صنعتگران اصفهان
کند و این نقطه  شان امیدوار مى مه راهدهد و آنها را نسبت به ادا و صمیمیت شما به مسئوالن نظام روحیه مى

 این اجتماعى که امروز مردم اصفهان در این میدان بزرگ دارند و عواطفى که اًقوت انقالب ماست و مسلم
آنهایى که چشم طمع به کشور ما دارند، آنهایى که قلبى  .ماند  از دید ناظران دنیا دور نمى،کنند ابراز مى

خود  ها به و آنهایى که از انقالب اسالمى ما هراسان هستند، با دیدن این صحنهما دارند   رکینه نسبت بهپ
مان را به پیروزى  ما با این سرمایه، انقالب .شوند کشور ما منصرف مى آیند و از داشتن چشم طمع به مى

 يترین جهاد تاریخى جهان را پشت سر گذاشتیم و با همین سرمایه و با اتکا  سال سختهشت. رساندیم
هاشمی « کتاب ←رجوع کنید » .ایستیم مان مى زنیم و پشت حرف مان را در دنیا مى همین مردم، حرف به

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
جمهورى اسالمى ایران در حال حاضر از مشکالت اساسى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است -2

 .دشو سمت درستى هدایت مى ها وضع به فرهنگى عبور کرده است و در اکثر زمینهاقتصادى، اجتماعى و 
امروز از هر جهت حجت بر ما تمام شده است . اند روحانیون هم اکنون در معرض امتحان سختى قرار گرفته

ند و مردم روحانیت را قبول دار .و اگر ما نتوانیم از فرصت استفاده کنیم، هیچ عذرى از ما پذیرفته نیست
 ولى براى دنیاى ،توانیم والیت مردم را داشته باشیم چون دنیا و آخرت دو جزء تفکیک ناپذیرند، ما نمى

مند هستند و علیرغم سردى  هشان عالق  مردم به نظام، نشان داداصفهان مردم پرشور استقبال .آنها کارى نکنیم
   گوشت نان، دوم ساله پنج برنامه از بعد که هستیم راهى در ما .هوا، در مراسم میدان امام شرکت کردند
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 ، به سوى نمایشگاه صنایع استان اصفهان در بیـرون شـهر   ،استراحت کوتاه پس از یک    
 شـهردارى محـل مناسـبى بـراى         .تى حرکـت کـردیم    هـاى صـنع     محل شهرك کارگاه  

 نمایــشگاه عظیمــى از .اســتهــاى صــنعتى شــهر ســاخته کــه جالــب    انتقــال کارگــاه
 صـنایع دسـتى و تحقیقـات دانـشگاه صـنعتى        ، صـنایع و معـادن     ، دامـدارى  ،کشاورزى

 تقریبـاً بـا   .داد  خیلى جالب بود و پیشرفت و رونق را نشان مـى           ؛اند  ترتیب داده اصفهان  
 .ها صحبت کوتاهى داشتم و در بین بازدید چند بار براى اسـتراحت نشـستیم        غرفههمه  

تــشویق و نمــودم و بــه و در جمــع صــنعتگران صــحبت  1کــردماى  در پایــان مــصاحبه
 2.پرداختمتحسین آنها 

 در جمـع مـدیران اسـتان و شـوراى     . بـه اسـتاندارى آمـدیم   سـاعت ده شـب    نزدیک  
 برایشان صحبت کـردم و   . و نمایندگان گوش دادم    ادارى به مطالب استاندار و مدیران     

 3.شان کردم ها را توضیح دادم و تشویق سیاست
                                                                                                              

دراز خارج به ها زمینه این در مان دست تا کنیم مى تأمین کشور داخل در را کشورمان مردم داروى و 
» مدرس«هاى بزرگى همچون  اسالم و قرآن خدمت کرده و چهره  همیشه به، هاى علمیه اصفهان حوزه .نباشد

هاشمی « کتاب ←رجوع کنید  ».لیلى ندارد که از گذشته کمتر باشدرا به جامعه تحویل داده است و د
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی

هاى   ابتکار جالبى است که باید در استان،برگزارى نمایشگاه « : گفت مصاحبهآقاي هاشمی در این - 1
هاى مساعد براى رسیدن هر چه   ایجاد زمینه،ها یشگاهگونه نما و هدف از ایجاد این  اجرا بشوددیگر هم

هاي  مصاحبههاشمی رفسنجانی، « کتاب ←رجوع کنید  ». تر به خودکفایى صنعتى و اقتصادى است  سریع
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371سال 

میت و کیفیت  لزوم باال بردن کرهاشمى از برپایى نمایشگاه ابراز خرسندى و رضایت کرد و بآقاي  - 2
ما بنا داریم رفته رفته کارى کنیم که مردم ما «  : و گفتمحصوالت تولیدى در داخل کشور اشاره نمود 

د آن را از خارج وارد کنند و کننبشود، از داخل تهیه کنند و سعى نآنچه که ممکن است در مملکت پیدا 
رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←د  رجوع کنی». ل را بنمایدیهمچنین دولت نیز باید رعایت این مسا

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
سیستم اقتصادى کشور مراحل حساس و سخت خود را طى « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 3

 هاى طرح تکمیل ،کشور دوم برنامه هدف ترین عمده .کرده و دورنماى این سیستم، امیدوار کننده است
دانند، این برنامه باعث   برخالف آنچه که برخى این طرح را موجب بیکارى کارگران مى.است تمام نیمه

 تقویت باعث و داد خواهد نجات را کشور اقتصاد برنامه این .ایجاد اشتغال و خودکفایى صنعتى خواهد شد
 اول برنامه در آن زانمی از کمتر ،دوم برنامه در کشور هاى گذاري سرمایه .شود مى داخلى صنایع تولیدات

 هاى سنگین گذاري بر، در سه سال اخیر انجام شده است و در برنامه دوم سرمایه هاى سرمایه  پروژه.است
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خاطرات امـروز را  . اند  هایش هم آمده     فائزه و بچه   .پس از شام براى استراحت آمدم     
در  . را گـرفتم و خوابیـدم     دوازده شـب   اخبـار سـاعت      .ها را خوانـدم     نوشتم و گزارش  

جلـب نظـر   ،  ادعاهـاى قبلـى و اقـدامات جـسورانه    ه بـا توجـه بـ      ،زدن عـراق   جـا  ،اراخب
 .کند مى
    

 1993 ژانویه  15                  1413 رجب 21  |    1371 دى 25جمعه 
 

بـه سـوى فالورجـان حرکـت      با ماشـین  ،پاچه بود صبحانه که کلهصرف بعد از نماز و     
بـه   سـاعت هـشت و نـیم صـبح     .کوپتر نبود هلىبارید و امکان رفتن با  برف مى . کردیم

 جمعیت زیادى اجتمـاع کـرده    ، در سرماى صبحگاهى و زیر برف      .فالورجان رسیدیم 
 روحانى شهر خیرمقدم نـه چنـدان جـالبى گفـت و مـن برایـشان       ،آقاى شریعت . بودند

 مراعـات حـال مـردم و هـم بـراى اینکـه ایـن           ، به خاطر سرما   ؛1صحبت کوتاهى کردم  
 .اضافه شده بود ،هاى از پیش مشخص شده برنامهبرنامه بر 

 روز فوالد که به مناسـبت   یادبود     از لوح  .میبه سوى کارخانه ذوب آهن اصفهان رفت      
چون بـدون    .مرى کرد  پرده بردا   است، بیستمین سال تأسیس صنعت فوالد ساخته شده      

آقـاى  .  آن را بـر زبـان نیـاوردم   ،شده بـود  » روز فوالد «گذارى    اسم بررسی و مشورت،  
 تاتر در مورد اقدامات انجام شده اخیر از قبیل   در آمفى،عاملمدیر ،مهندس صادقى

                                                                                                              
راه یافته و تعهدات ی بسیارى از تولیدات صنعتى کشور به بازارهاى جهان،در حال حاضر .نخواهیم داشت 

این تعهدات ظرف سه سال آینده به  .دهد  میلیارد دالر کاهش نشان مىپنجخارجى دولت نیز امسال حدود 
 این. کند دنبال شجاعانه را خود ساسىا اهداف دارد تصمیم دولت. کمترین سطح ممکن خواهد رسید

 دست دولت بسیار بازتر از اوضاع فعلى ،تصمیمات وضع کشور را دگرگون خواهد کرد و در برنامه دوم
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ← رجوع کنید .است

هاى  هاى نبرد و دیگر جبهه  مردم فالورجان در جبهه از حضور گسترده در سخنان خود،آقاى هاشمى - 1
 داراى ، در پیشتازى والیت، عموم مردم استان اصفهانو با بیان اینکهکرد  قدردانى ،دفاع از انقالب اسالمى

هاى   به روند برنامه ایشان سپس. خود را دوست و خدمتگزار مردم دانست،افتخار و سابقه دیرینه هستند
 تا ما بتوانیم ،تان همکارى بکنید  شما باید با دولت«: و گفت نموداز جنگ اشاره بازسازى کشور پس 

رجوع کنید  ».  به آنها برسیم،ل فرهنگى به صورت عمیق و سازنده هستندی نیازمند به مسااًجوانان را که واقع
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←
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 ٢٣٢عكس شماره 

 ٢٣٣عكس شماره 

بازدید از طرح های صنعتی استان اصفهان
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 ٢٣٤عكس شماره 

بازدید از طرح های صنعتی استان اصفهان ٢٣٥عكس شماره  
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 کارنامه و خاطرات             
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 ، اصـالح خـط نـورد   ،گرى مـدرن  اندازى دو واحد ریخته    راه ،بهسازى محیط کارخانه  
د و بازنشـسته    واگذارى بخشى از کارها بـه مـردم و بازخریـ           ،اندازى کارخانه نسوز    راه

 .توضیحات داد مازاد،کردن جمعى از کارکنان 
از زمـین طـرح   همچنـین   انبـار و نـورد و   ،هاى ذوب  کوره ،گرى  از واحدهاى ریخته  

بـراى مــردم   را 1 بازدیـد کـردیم و سـخنرانى   ،توسـعه کـه هنـوز مـورد اخـتالف اسـت      
 .شهر گذاشتیم که بخشى از آنها از کارکنان فوالدند زرین

هوا هـم  . لوار شهر اجتماع کرده بودند جمع انبوهى از مردم در ب     .ر رفتیم شهبه فوالد  
 صـحبت   و امـور اجتمـاعی  وزیـر کـار  ، ]آقاي حسین کمالی [امام جمعه و    . مساعد شد 

 دوبـاره  . بالفاصله به سوى فـوالد مبارکـه رفتـیم   2. و من صحبت نمودم    ندکوتاهى کرد 
که بـراى اولـین بـار       انجـام شـد    بردارى از آرم طرح با حرکت بـالن         پرده. برف گرفت 

 ، انبـار داشـت و برداشـت   ، از احیاى مـستقیم تولیـد آهـن اسـفنجى     ، نماز بعد از   . دیدم
. کـردیم هـاى گداختـه و نـورد گـرم و سـرد بازدیـد         اسـلب  ةکننـد   خنک ،گرى  ریخته

بـه  .  گـرم بـى اشـکال نبـود    ردو کار نَـ .ستادر حد مطلوب  ،بردارى  بهره پیشرفت کارِ 
 . بازدیدمان ناقص ماند و براى کارکنان صحبت نکردم،ى برنامهخاطر فشردگ

 . ولـى در شـهر هـوا بـد نبـود     ،باریـد   در راه بـرف مـى  .رفتـیم  با تأخیر به شهر مبارکه    
جمعــه  امـام  . از مـردم در ورزشــگاه بـود  يالعـاده پرشـور    و فــوق بـسیار عظـیم  اجتمـاع 

 و بالفاصـله    3کـردم  من صـحبت کوتـاهى       .ها را مطرح کرد     خیرمقدم گفت و خواسته   
                                                

زرین شهر منطقه صنایع استراتژیک و ملى است و لذا بدون کار « :در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
شهر  زرین. تحرك باشدرپتواند  شور وابسته آن است، نمىو تالش مردم این شهر صنایع مهم که استقالل ک

 ←رجوع کنید  ».تمندانه در این منطقه وجود داردداراى امکانات خوبى است و جوهر کار و زندگى شراف
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«کتاب 

 1393انقالب،  عارفدفترنشر م» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  - 2
هاى خالص و مومن و زحمتکش و  براى انسان براى شما مردم و« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 3

هایى که  با تالش.  پیش خداوند هیچ عذرى ندارد، هر کس هر خدمتى که بتواند بکند و انجام ندهد،فداکار
ایم؛  ثرى برداشتهؤهاى م  گام،ر سراسر کشور در جهت رفاه و عدالت و نزدیک شدن شرایط زندگى د   ،شده

هنوز در جهت تامین نیازهاى زیربنایى هستیم و هنوز فرصت اینکه بـه  . اما این کافى نیست و هنوز در راهیم  
بینـیم    مـى ،ایم، اما هر مقدار که از مرکز دورتر مى شـویم   پیدا نکرده ،حد نیاز مردم برسیم    وسایل رفاهى در  

    رمـز ایـن  . شان به انقالب بیشتر اسـت و ایـن چیـز عجیبـى اسـت      شان و عالقه   شقشان و ع   مردم صمیمیت 
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 .  حرکت کردیمD.M.Tبه سوى کارخانه جدیداالحداث 
 بـراى تـأمین بخـشى از مـواد اولیـه            ،اکریـل    در کنار کارخانه مهم پلى     ،این کارخانه 

 که مواد اولیـه خـود را از کارخانـه اروماتیـک اصـفهان                است اکریل بوجود آمده    پلى
با سـرعت و نظـم مطلـوب سـاخته شـده و مـورد            . دمهندسان توضیحات دادن  . گیرد  مى

 در جمـع  . طـرح توسـعه دارنـد   . زمین کارخانـه کـم اسـت    . است بهرگیرى قرار گرفته  
در مـسجد کارخانـه   را  نمـاز جماعـت    . جوایزشـان داده شـد     1.کارکنان صحبت کردم  

 .خواندیم
در سـالن    .خیلـى خـسته بـودم     . میبه سوى کارخانه داروسازى فارابى حرکـت کـرد        

عامل توضـیح داد و گفـت بزرگتـرین کارخانـه داروسـازى خاورمیانـه           مدیر ،خانهکار
هـاى تولیـد را    انبـار و سـالن   .سـازند  هاى کپسولى و شربتى را مـى     بیوتیک   آنتى واست  

 کارکنـان کمـى     . تمیز و جالـب و مرتـب و پیـشرفته و خودکـار اسـت               .بازدید کردیم 
  2. با خستگى صحبت کردم،براى کارکنان. دارد
 هـر  .جمع زیـادى از هنرمنـدان اصـفهان بـراى مالقـات آمدنـد       .  استاندارى آمدیم  به

و کـردم   همه را دیـدم و از همـه احوالپرسـى     .اى از هنرشان را آورده بودند       یک نمونه 
آثارشـان را هدیـه     هنرمنـدان،   تعـدادى از    . خیلى خـسته شـدم     .جویاى وضع کار شدم   

 ؛هـا را طـرح کردنـد    ردند و خواسـته آقاى صلواتى و آقاى الریجانى صحبت ک     . دادند
 جمله تأسیس موزه در اصفهان براى آثار آنها و دادن ترتیبى براى بازار مالى من

 
                                                                                                              

     هـاي   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید    ». هى نظام جست    وضع را باید در عدالت خوا
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371سال 

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  - 1
وسیله اعمال قدرت و نفوذ   در جهان،امروز صنعت داروسازى« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 2

هاى   شرکت،یم هست بینیم و مطلع و تحمیل اراده و استثمار مردم نیازمند شده است و تا آنجایى که ما مى
 مقدار قابل توجهى از ،از این پسمن خوشحالم که . وابسته به صهیونیزم و امپریالیزم، بیشتر دنبال انحصارند

م با این دو سه طرحى که در دست اجراست، امیدوار. کنیم لید مىداروهاى مورد نیاز را در داخل کشور تو
خواهند از  مى انسانىجایى که عوامل ضد.  بتوانیم در صحنه جهانى رقابت بکنیمتاما به صادرات دارو برسیم 

 ←رجوع کنید  ». رقابت کنیم با آنها ، با یک تجارت انسانى، بتوانیممادرد و رنج مردم استفاده بکنند، باید 
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«کتاب 
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 ٢٣٦عكس شماره 

 ٢٣٧عكس شماره  

افتتاح طرح های صنعتی و معدنی در استان اصفهان
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 ٢٣٨عكس شماره 

 ٢٣٩عكس شماره 

سخنرانی در اجتماع هنرمندان استان اصفهان

سخنرانی در اجتماع دانشجویان
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 هنرمنـدان شـام را هـم بـا     .اى آواز خوانـد   و خواننـده 1شاعرى شعرى خوانـد   . آثارشان
  .موردخ

 مهـدى هـم    .برگـشته بودنـد   بـه تهـران     هایش    ئزه و بچه   فا .دیر وقت به اقامتگاه آمدم    
 . و بسیار خسته و کوفته خوابیدمکردم حمام. نیامده بود

 
 1993 ژانویه  16                   1413 رجب 22  |     1371 دى 26شنبه   
 

کوپترهـا بـه سـوى قرارگـاه       بـا هلـى  ، پس از صبحانه.ها را خواندم بعد از نماز گزارش   
 بـرخالف دیـروز هـوا    ؛ویرزدایى در منطقـه آواره اردسـتان پـرواز کـردیم      عملیاتى کـ  

ــار قرارگــاه فــرود آمــدیم   .مــساعد بــود  در .پــس از نزدیــک یــک ســاعت پــرواز کن
 .ارتفاعات برف نازکى نشسته بود

ــود        ــده ب ــر پاش ــگ ب ــان جن ــونى زم ــنگرهاى بت ــه از س ــاه ک ــدیرکل ،در قرارگ  م
 توضـیح   ]وزیر جهـاد سـازندگی    [،  روزشف] غالمرضا[استان و آقاى    ] جهادسازندگی[

 ، یک میلیـون و دویـست هـزار هکتـار    ،دادند و گفتند برنامه کویرزدایى براى اصفهان    
 .در مدت پنج سال است

 سـخنرانى  ،اللهى و بسیجى بودنـد  هاى حزب  سپس در جمع نیروها که عمدتاً از بچه       
 بـا   .کـردم  س نهـالى غـر    .به گزارش آقاى فـروزش گـوش دادم        2.آمیزى کردم   تشویق
 در راه از مراتـع خـوبى کـه در    .میرآبـاد حرکـت کـردیم    اها به سـوى روسـتاى         ماشین

                                                
  :کرد هاشمى تقدیم قايبه آرا  رباعى ، اینیکى از شاعران اصفهانى - 1

  چراغ این مهمانى است،ثانى است         یا شمع فلک بهشت ، خطه اصفهانگر
  نورافشانى است         از میمنت قدوم رفسنجانى استخورشید هنر که گرمِ

اگر این بال را از خود دور نکنیم، به سمت ما «: آقاي هاشمی کویر را دشمنی جدي دانست و گفت - 2
 باید بار دیگر توسط خود ،زارها و کویرها شن. تندانسان ها عامل به وجود آمدن کویر هس. پیش خواهد آمد

، ده میلیون هکتار کویرزدایی در سطح مساله دو در برنامه پنج. رل و تبدیل به مراتع سرسبز شودتها کن انسان
در آینده با از بین رفتن تمامی کویرهاي کشور و ایجاد مراتع، تغییر بسیار جدي در . کشور انجام خواهد شد

با ایجاد آثار حیات در کویرهاي کشور، سرمایه . زي و دامداري کشور به وجود خواهد آمدوضعیت کشاور
هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←رجوع کنید » .نیز به سوي این مناطق سوق خواهد یافت

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371
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 و اسفناج وحشى ایجاد شده گذشتیم و مدیر مربـوط   تاغهاى    هاى گذشته از گونه     سال
 .تواند موفق باشد مان مى  مطمئن شدیم که طرح کویرزدایى.توضیح داد

توقـف  . ا اسـفند و شـعار منتظرمـان بودنـد     آباد در کنار جـاده بـ       اهالى روستاى جالل  
 یـک   کـه ده کـوچکى بـا ده خـانوار در کـویر اسـت           . شـان را پرسـیدم      احوال .کردیم
 گفتنـد چـاه    .اى بـه خـانواده شهیدشـان دادم          هدیـه  . فقط هشت شـاگرد دارد      با  مدرسه

  .اند و موتور خواستند عمیقى حفر کرده
در که روستاهاى اطراف زواره و  جمعیت انبوهى از .به روستاى امیرآباد رفتیم

 . در میان آنها رفتم و محبت کردم.گرمى از ما استقبال کردند  به،آنجا جمع بودند
 نماینده مجلس و یکى از مردم، ]نژاد سیدیوسف طباطبایی[جمعه اردستان و  امام

 شعرى که خودش در ، پدر شهیدى. را مطرح کردندها خیرمقدم گفتند و خواسته
ى کردم و وعده دادم ا کننده براى آنها صحبت دلگرم 1. خواند،ه بودمدح من سرود

 خواستم که در از مردم. زودى آب از اصفهان با لوله به منطقه آنها برسانیم هکه ب
معلوم شد اکثر روستاها که در گذشته به خاطر  2.کویرزدایى همکارى کنند

 ،دین ساله کویرزدایى بعد از اجراى چن، تخریب و تخلیه شده بود،هاى شن طوفان
ى به اردستان و نطنز  فروزش و امینى را به نمایندگیانآقا.  استدوباره احیا شده

  .مفرستاد
  اجتماع عظیم و.ین شدیمی وارد ناساعت یازده و ربع. ین پرواز کردیمیبه سوى نا

ك  حتى از خور و بیابانک و از انار،هاى دور  مردم از راه؛اى منتظر ما بود سابقه بى
ها   خیرمقدم و طرح خواسته.این همه جمعیت را نداشتیمحضور توقع  .آمده بودند

                                                
 : بخشی از شعر چنین بود - 1

 بحر عرفان، افتخار شیعیان، خوش آمدى    غ راه دین         شمس ایران، ماه رفسنجان، چرا
 ما پایدار و جاودان، خوش آمدى ات         بر سر چون تا که باشد سایه خواهم از خالق بى

   بر سر ما پایدار و جاوادان خوش آمدى  عزتت        و طول عمر» حقیقى«از خدا خواهد 
هایى که  ها و پروژه  به طرح،اجراى طرح کویرزدایى در این منطقه ابراز خرسندى از آقاي هاشمی، با - 2

 یک چهارم ،ما اگر در این پنج سال«  : کرد و گفت، اشاره وجود داردامکان اجراى آنها در نواحى کویرى 
در طول چهار برنامه یعنی  ؛ایم  کار خیلى بزرگى کرده،کنیم استان اصفهان را به مرتع تبدیل هاى بیابان

نشاط  ان شاء اهللا در سفر بعدى، اینجا را سرسبز و خرم و با حیات و.  مى توانیم بیابان نداشته باشیم ،الهس پنج
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ». ببینیم
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 کارنامه و خاطرات             
 534  1371   رفسنجانی                     هاشمی

اجرا  سرود با حالى ،آموزان  دانش.توسط امام جمعه و نماینده مجلس گفته شد
اى کردم و قول تسریع در انتقال آب و   و من صحبت دلگرم کنندهنمودند

 1.دادمکویرزدایى 
 یک هنرمنـد پیـر کـه       .ین در کنار اجتماع بازدید کردیم     یب فرش نا  از نمایشگاه جال  

و روحیـه    مفـرط ضـعف  بـا  ،ین اسـت  ینود سال دارد و آقاى حبیبیان که پـدر قـالى نـا            
 ناهــار و اســتراحت را در فرمانــدارى و منــزل  .و توضــیح دادگفــت مد اخــوب خوشــ

 بازدیـد  ،ان اسـت نبارهـاى نـوق خودمـ   ا نبار که شـبیه آب ا  از یک آب.فرماندار داشتیم 
ــردیم ــر از آب .ک ــت ا بزرگت ــوق اس ــاى ن ــافى در   .نباره ــاه عباب ــک کارگ ــپس از ی  س

انـد    به صورت غار بزرگى درست کرده    یزمین زیر .محمدآباد کنار شهر بازدید کردیم    
ها اسـتفاده   بودن در زمستان از زیرزمین  در تابستان و گرمکه گفتند به خاطر سرد بودن     

 آنجـا را بـه   ،دستور دادم که با کمک مـن  .اند عبابافى داشته حدود هشت دار ؛کنند  مى
 .صورت سالن تمیز و مرتب روشنى درآورند

 و عـشایر جمـع   ویـه  جمعیـت عظیمـى از بخـش جرق   .یه پرواز کردیم رقوج به سوى   
قربـانى آورده  بـراي   یـک گلـه گوسـفند را    .گرمى از ما استقبال کردنـد    ه ب .شده بودند 

 گفتنـد کـه    راهـا  و یکـى از روحـانیون خیرمقـدم و خواسـته     فرمانـدار اصـفهان     .بودند
در سـخنانم کـه    .  اجراى سریع کانـال آبرسـانى مهیـار از زاینـده رود بـود           آن  مهمترین

 2. قبول کردم،زدایى بود  سیاست محرومیتةبیشتر دربار
                                                

منطقه محروم، کویرى و پرمشکل نایین، مردم سختکوش و « : در بخشی از این سخنرانی آمده است  - 1
ن، از هر جهت قابل احترام شا مقاوم، صبور و زحمتکش را در جامعه ما دارد که با سوابق تاریخى درخشان

نایین، پناهگاه . اهللا نائینى شما داریم مان را از آیت هاى علمی ها، بسیارى از اندوخته همه ما طلبه. وعظمت اند
هاى ما که پا به عرضه زندگى مى گذارند و وارد  امروز خیل عظیم جوان. شاهى بود علما در زمان ستم

صنایعى که آب کمترى را . ه شغل و نیاز به مسایلى براى اعاشه دارندهاى اجتماعى مى شوند، نیاز ب فعالیت
رجوع » . کند، براى این گونه مناطق انتخاب شده و شهرك صنعتى شما به زودى فعال خواهد شد طلب مى

  1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال   سخنرانی،یرفسنجان هاشمی« کتاب ← دیکن
اى چنین   در کمتر نقطه،این صحنه که امروز من مشاهده کردم«: انی آمده استدر بخشی از این سخنر - 2

 ایمان و اعتقادى باشد که ،شود مشاهده کرد و شاید رمز این عواطف و این حضور در صحنه وضعى را مى
مردم .  باشم سعى بر این است که از مناطق محروم دیدار داشته،در سفرهایى که مى روم. مردم ما دارند

 من امروز در میان شما مردم ،د احداث کانال مهیانر در مو.ترند اطق محروم از دیگران صمیمىمن
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 . سـران ارامنـه جلفـا آمدنـد    ، بعـد از نمـاز مغـرب و عـشا    .غروب به اصفهان رسیدیم 
بـه مرکـز    1.شـان کـردم    تـشویق . وضع ارامنه را دادند   اظهار وفادارى کردند و گزارش    

 مـردم  .شان کـردم   تشویق.ها و توسعه مخابرات را دادند  گزارش برنامه.مخابرات رفتیم 
 . اطراف ساختمان اجتماع عظیمى داشتند منطقه استان

ها گوش دادم و برایـشان صـحبت    دلجویى کردم و به خواسته   . رفتیم به مقر جانبازان  
از عملکـرد بنیـاد جانبـازان     . جلـسه خـوبى بـود   2؛کننـده نمـودم   ز و دلگـرم آمیـ  تـسلیت 
مترى جدیداالحداث شـروع بـه     فواره جالب نود، در مقابل مرکز جانبازان  .ندا  ناراضی

 . کار خوبى است؛کار کرد
وزیـر کـشاورزى   ، ]آقـاي عیـسی کالنتـري    [. کشاورزان نمونه سراسر کشور آمدنـد     

 شـام را  3.شـان کـردم    هاى مفصلى تـشویق     م و با صحبت    جوایزشان را داد   .گزارش داد 
                                                                                                              

این پس سرعت  عرض مى کنم که از ،صمیمى و در حضور نمایندگان، به عنوان مسئول اجرایى کشور
اجرایى این طرح بیشتر خواهد بود و ان شاء اهللا شما در اسرع وقت، کانال مهیان را در خدت کشاورزى 

 دفتر» ،1371هاي سال    سخنرانی،یرفسنجان  هاشمی« کتاب ← دیرجوع کن» .دشت جرقویه خواهید دید
 1393انقالب،   نشر معارف

از اینکه مى بینم بین مسلمانان و ارامنه «  : گفتاى ارامنه خطاب به جاثلیق اعظم کلیسآقاي هاشمی،  - 1
ها  اى در جبهه  به طور گسترده،شما در طول دفاع مقدس.  بسیار خوشحالم،همدلى و همکارى برقرار است

برادران ارامنه باید از ما راضى باشند و در کنار مسلمانان . شرکت کردید و شهید دادید و ما از شما متشکریم
 ».  امنیت بکننداحساس

بینم باالترین مقام ایثار و  خورم که مى  غبطه مىمن به حال شما« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 2
اید و صبورانه  آمدهعهده این نعمت بر نصیب شما شده که شما از ،صبر را که مخصوص اولیاى خداست

 بسیار ،نجام دادید و من خودم را در مقابل شما ا،رفت  در حد بیش از آنچه که انتظار مىاستقامت الزم را
 ،یرفسنجان  هاشمی« کتاب ← دیرجوع کن» . با این توفیقى که عرض کردم،دانم ضعیف و کوچک مى

 1393انقالب،   نشر معارف دفتر» ،1371هاي سال   سخنرانی
ردید رکورد را در شما کشاورزان تالشگرى که توفیق پیدا ک« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 3

هایى خوب از کار با ارزش تولید را در حکومت  هاى مردم کشور، به دست بیاورید و نمونه تولید نیازمندي
 نه تنها باعث ایجاد ،ک نرخى شدن ارزت. ه بدهید، مایه خوشحالى و نشاط مردم مى شویدیاسالمى ارا

ما باید محصوالتى را که استراتژیک . دمشکل براى کشاورزى نیست، بلکه باعث رونق کشاورزى خواهد ش
باید یک تضمین . شان را صرف آن بکنند مان زمین و آب و خاك دهیم و مایلیم که کشاورزانشد  ر،هستند

امیدوارم بتوانیم تا آخر برنامه دوم از هر جهت . برایشان بگذاریم که سود معقولى براى کشاورزى باقى بماند
هاي    سخنرانی،یرفسنجان  هاشمی« کتاب ← دیرجوع کن» . فا شویماز لحاظ محصوالت کشاورزى خودک

 1393انقالب،   نشر معارف دفتر» ،1371سال 



536

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 536  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 خـاطرات دیـروز و امـروز را    .هاى فردا را مرتب کردیم برنامه. اقم خوردمتتنهایى در ا 
 . خوابیدمیازده و نیم شب ساعت .نوشتم

  
 1993 ژانویه  17                1413 رجب 23  |     1371 دى 27یکشنبه 

 
 بـه  ،سـازى   براى شروع کار شرکت جهـاد خانـه  ،تماع اخبار بعد از نماز و صبحانه و اس      
سـپاه اراضـى وسـیع    .  در جنوب اصفهان رفتیم، واقع سپاه)ع(پادگان لشکر امام حسین   

 . استاین پادگان را براى ساخت بیست هزار خانه اختصاص داده
] عبدالحـسین [ و ]مقـام فرمانـده کـل سـپاه     قـائم [،  رحـیم صـفوى   ] سـیدیحیی [آقایان  

 گـزارش کـار دادنـد و مـن فلـسفه و         ]اصـفهان  [ معاون عمرانى استاندارى   ،لهىال  سیف
ســپس بــراى شــرکت در مراســم صــبحگاهى  . سیاســت ایــن تــصمیم را توضــیح دادم

الــشعاع مراســم   تحــت کــهمــشترك نیروهــاى مــسلح بــه مرکــز آمــوزش ســپاه رفتــیم 
 ،هـا   گـزارش  سـان و اسـتماع  بعد از دیدن .  قرار گرفت  التحصیلى دانشجویان سپاه    فارغ

 . اجرا شدسرود و اشعار جالب مداحى براى من
 1صحبت کوتاهى کـردم   . هاى بسیجى هم شرکت داشتند      هوا خیلى سرد بود و خانم     

 از برنامـه عقـب افتـاده     . منـصرف شـدیم    ،و از دیدن نمایشگاهى که ترتیب داده بودند       
 . کمى روى عبایم ریخت دادند؛ شیر گرم.بودیم

 مهنـدس  . در دسـت احـداث بهارسـتان رفتـیم    اشـین بـه شـهرِ    بـا م   ،در همان نزدیکى  
 شـهر جالـب و مـدرنى بـا      . از روى ماکت توضـیح دادنـد       ، و مهندس کامروا   یکازرون
بینى همـه نیازهـاى زیربنـایى و فـضاى سـبز             صد هزار نفر و با پیش      نهایى چهار  ظرفیت

 . مصاحبه کوتاهى هم انجام شد.است
                                                

نیروهاى سپاه و ارتش و بسیج در یک جنگ نابرابر که از سوى « : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
کردند و نگذاشتند یک وجب از هاى جهانى توسط عراق به ما تحمیل شد، مردانه ایستادگى  تمامى قدرت

 شما صف کشیده بودند، با برشما در شرایطى که تمام دنیا در برا. خاك کشور در دست دشمن باقى بماند
اى را در تاریخ ثبت کنید که براى اولین بار در قرون اخیر اتفاق افتاده بود و  رهبرى امام موفق شدید حماسه

 کتاب ← دیرجوع کن» .د که ما فاتح واقعى جنگ هستیم امروز این موفقیت سیاسى ما نشان مى ده
 1393انقالب،   نشر معارف دفتر» ،1371هاي سال    سخنرانی،یرفسنجان  هاشمی«
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 ٢٤٠عكس شماره 

 ٢٤١عكس شماره  

سخنرانی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح
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 ٢٤٣عكس شماره 

بازدید از نمایشگاه کشاورزی
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 ٢٤٤عكس شماره 

 ٢٤٥كس شماره ع

اهدای جوایز کشاورزان نمونه استان اصفهان

مالقات با امام جمعه و استاندار اصفهان



540

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 540  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 اجتمـاع و احـساسات   .در ورزشـگاهى فـرود آمـدیم   . آباد پرواز کردیم    به سوى نجف  
 به حدى بود که مانع حرکت به سوى میـدان محـل   ،مردم در اطراف ورزشگاه و مسیر     

تـا   .خوانـدیم اى  کـوپتر بـه گلـزار شـهید رفتـیم و فاتحـه       لذا بـا هلـى  . اجتماع مردم شد  
رفتیم امکان     گفتند اگر مى   ،بعداً همراهان که از همان مسیر گذشتند       .ها رسیدند   ماشین

 ناراحـت  ،ها در مـسیر بـود و مـن ندیـدم     عبور بود و از اینکه آن همه عواطف و قربانى 
 .بودند

 . اجتماع عظیم و عجیبى از مردم بـود .از مسیر خلوتى خود را به میدان شهر رساندیم    
براى ما مهـم   ضع به خاطر مسایل آقاى منتظرى و خلع ایشان و اختالفات موجود    این و 

از منفـی   عکـس و حرفـى   . طبیعـى و کـامالً مردمـى بـود    ، عجیب بود که اجتمـاع  ؛بود
 . آقاى منتظرى نبود

 بـرف شـدیدى شـروع بـه     . امام جمعه جدید خیرمقدم گفت،پورهادى] یداهللا[آقاى  
بود کـه در مـسجد مجـاور رفتـیم و لبـاده را کـه همـراه              قدر هوا سرد     آن. نمود باریدن

 . پوشیدم،پاسداران بود
 قبل و بعـد از انقـالب و    ،آباد   کوتاه و بیشتر در تحسین از مردم نجف        ،به خاطر برف  

رشـور   احساسات مردم خیلى عجیب و پ1.در جنگ و توجه نظام به آنها صحبت کردم    
. بـود  در عین حذف آقـاى منتظـرى   ،به نظامشان   شاید براى ابراز وفاداري  .و مثبت بود  

امام جمعه در مسیر از مشکالت خود و عدم امکان اقامه نماز در مسجد بـه جـز جمعـه         
 . مـشکل دارد ]جمعه سـابق  امام[، ایزدى] عباس[رسید در مقابل آقاى    به نظر مى   ؛گفت

از   کـه  بـه آقـاى ایـزدى گفتـه شـده         ] روحانیت[ از طرف دادگاه ویژه      ،استاندار گفت 
 . داند آباد برود و این را کار خوبى نمى نجف

 بـه جـاى   ، ولى چون هـوا مناسـب نبـود   ، برف هم ایستاد،به محض تمام شدن مراسم 
                                                

 پیش زمان در و بوده نمونه شهر یک من براى همیشه آباد نجف« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
 به ایران در شهرى هیچ و  بود آباد نجف در ما گروه بارانداز ،قم شهر از بعد انحرافى هیچ بدون ،انقالب از

 اجتماع این. نبودند مبارزات پشتیبان و انقالب همراه یکپارچه شا مردم ،قم از بعد آباد، نجف اندازه
 شما نظیر بى و سابقه کم حضور این و انقالب و اسالم دشمنان چشم در است خارى ،شما شکوه با العاده فوق

 ،یرفسنجان هاشمی « کتاب ← دی رجوع کن» . کشور مسؤوالن وامید نجات براى است اى پشتوانه صحنه، در
 1393انقالب،   نشر معارف دفتر» ،1371هاي سال   سخنرانی
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عـد  ب .با تأخیر رسیدیم. کوپتر با ماشین به سوى پتروشیمى اصفهان حرکت کردیم        هلى
 .ى اسـت کارخانـه مهمـ  .  کـردیم بازدیـد   از تأسیـسات ،نماز و توجیه مدیر کارخانـه  از  

جـویى   توانـستند صـرفه      به نظرم رسید که مى     .سازد  مواد میانى صنعت پتروشیمى را مى     
در جمـع کارکنـان صـحبت     .گذارى و خرید تجهیزات داشته باشند  بیشترى در سرمایه  

 1.کوتاهى داشتم
. می بدون استراحت و خسته به کارخانه ساخت روغـن موتـور رفتـ        ، ناهار صرف شد  

ــتوجبعــد از  ــازاده [ توضــیحاته فنــى و ی ــاي غالمرضــا آق ــر نفــت ]آق ــو ر، وزی یس ی
در مصاحبه براى هـر دو کارخانـه کـه           به خاطر عجله    کردیم؛ بازدید سریع ،پاالیشگاه

 . اند مهم
 ،در بـین راه در دو طـرف مـسیر   . با عجله به سوى دانشگاه اصفهان حرکـت کـردیم         

 یـک سـاعت تـأخیر بـه     بـا  .کردنـد  مردم اصفهان به صورت متفرقه ابراز احساسات مى  
 . دیـدیم  است، سلف سرویس جدید را که به کمک من ساخته شده         .دانشگاه رسیدیم 

 .در جمـع دانـشگاهیان رفـتم      ،  هزار نفـره   سـالن بـزرگ چهـار      بـه  . است جالب و   وسیع
زدند و جمع زیـادى   کثریت کف مى   ا .استقبال پرشور و ابراز احساسات جالبى داشتند      

 . نوعى تفاوت و اختالف است که نشانهفرستادند  میصلوات
 ضـمن   ،]وزیـر فرهنـگ و آمـوزش عـالی        [،  معین] مصطفی[یس دانشگاه و دکتر     ی ر

صـحبت مفـصلى    هـم   من   .ها دادند   هاى دانشگاه   پیشرفت ة توضیحاتى دربار  ،خیرمقدم
هـاى تحقیقـاتى و    بنـدى سـفرم بـه اصـفهان بـه صـورت مثبـت و سیاسـت                  جمع ةدربار

هـا بـراى گـرفتن جـا در            سـاعت  ،دانـشجویان . بى بود  خیلى جلسه خو   2.آموزشى دادم 
                                                

وهاى دیرینه ما بود که زایجاد این مرکز صنعتى یکى از آر« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
از چیزهایى که با قیمت بسیارى . ایم کفایى و استقالل برداشتهدر راه خودده و گام بلندى تحقق پیدا کر

بایست از خارج بخریم و ناز آنها را هم داشته باشیم، امروز به دست خود شماها  یب مردمان مىجگران از 
، کند کند، شوق ایجاد مى شان را عوض مى  زندگی،کنند که آثار این واحدها مردم قبول مى. ساخته مى شود

 کتاب ← دی رجوع کن».دهد د و به ما استقالل مىکن هاى وابستگى را قطع مى ، رشتهکند تحرك ایجاد مى
 1393انقالب،   نشر معارف دفتر» ،1371هاي سال    سخنرانی،یرفسنجان هاشمی «
هاى دانشگاهیان، به جمع بندى سفر   پس از تشکر و قدردانى از محبت،آقاي هاشمى در این مراسم - 2
ها هزینه  ها و تقویت آزمایشگاه ما این دو سه سال مبالغ زیادى براى تجهیزات و کتابخانه« : رداخت و گفتپ

 گیرى امسال ما در برنامه جهت. ولى سرمایه گذارى زیادى کردیم، میدان کردیم که البته هنوز کافى نمى
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 .چشمگیر بود  حضور دختران دانشجو.سالن در انتظار مانده بودند
 از آنجـا بــراى بازدیــد از سـاختمان بیمارســتان نهــصد و پنجـاه تختخــوابى در حــال    

 تعطیـل  هـا   سال. استبیست سال طول کشیده  . به دانشگاه علوم پزشکى رفتیم    ،  ساخت
آموزشـى  بیمارسـتان  . شـود   سال آینده تکمیل مى .استبا کمک من فعال شده      و  بوده  

 . خواهد بود
 . بازدیـد نمـودیم  اهللا  از مسجد حـاج شـیخ لطـف   .در راه به زیارت گلزار شهدا رفتیم   

 گـزارش داد و کمـک عمرانـى         .مـدیرکل اطالعـات اسـتان آمـد       . به استاندارى رفتیم  
تى نیروهـاى انتظـامى و حفـاظ      . رى آمدند و کمک خواسـتند      معاونان استاندا  .خواست

 . خانواده استاندار آمدنـد . از آنها تشکر کردم؛ آمدند ،که در حفاظت سفر کار کردند     
. قـرآن گرفتنـد  و  آینـه   ، بـراى سـفرم    .اى دادم   هایش سـکه    پرسى کردم و به بچه     احوال

 . نتایج سفرم کردمةمصاحبه مفصلى دربار
 ،جمعـه  امام، ]الدین طاهري   آقاي جالل [ودگاه رفتیم و با بدرقه       به فر  ده و نیم  ساعت  

اخبـار  . م بـه دفتـرم رسـید      دوازده نزدیـک سـاعت      . پـرواز کـردیم    ،استاندار و مـدیران   
 در خبرهـا حملـه     1.از حادثـه سـقوط هلیکـوپتر ناراحـت شـدم          .  را گرفتم  دوازده شب 

 .    استصابت کردهالرشید ا   موشکى هم به پل.موشکى آمریکا به بغداد مهم است
  
 

                                                                                                              
تحقیقات . هایمان را جلو انداختیم ساله این بود که به تقویت نیروى انسانى توجه بشود و لذا دانشگاه پنج

نیروهاى متخصص . هیان قرار گیردهاى دانشگا محور اصلى فعالیت دانشگاه است که باید سرلوحه فعالیت
هاى مهم دولت، ایجاد ارتباط علمى  د و یکى از خط مشىندر پیشرفت همه جانبه کشور، نقش بزرگی دار

ها باعث  اندیشی ها و کج نظري مبادا کوته. هاى خارج از کشور است هاى داخل کشور با دانشگاه بین دانشگاه
شود آنها را گرفت،   است و مىدنیا وجود دارد و قابل تحصیلهاى ما از علومى که در  بشود که دانشگاه

 کتاب ← دیرجوع کن ».ما در اسالم دستور قاطع گرفتن علم از هر جاى مقدور را داریم. عقب بمانند
 1393انقالب،   نشر معارف دفتر» ،1371هاي سال    سخنرانی،یرفسنجان  هاشمی«
کوپتر متعلق به نیروي هوایی ارتش، در  یک فروند هلیدر تهران ،  دي27  روز یکشنبه14ساعت   در-1

 واقع در خیابان هشتم ،آسمان دچار نقص فنی شد و لحظاتی بعد برروي یک ساختمان مسکونی سه طبقه
 .کوپتر، در دم کشته شدند  چهار نفر سرنشین هلی،در این سانحه هوایی. نیروي هوایی سقوط کرد
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 1993 ژانویه  18                 1413 رجب 24  |    1371 دى 28دوشنبه 
 

مـدیران وزارت    . مقـدارى از کارهـاى عقـب مانـده را انجـام دادم             نُـه صـبح   تا ساعت   
 در . الریجـانى توضـیحات و گـزارش داد    ]علی[ دکتر .آمدند اسالمی   ارشادفرهنگ و   

ختـى و  مـدعى اسـت کـه دچـار لَ     ؛به آنها شـد    خواستار دادن روحیه   ،جلسه خصوصى 
 .آمیزى کردم صحبت محکم و تشویق .ندا حالی بى

 شـرایط جدیـد لبنـان و    ةبیشتر بحـث دربـار   . یس مجلس لبنان آمد   ی ر ،آقاى نبیه برى  
 .گرى و وحدت ملت لبنان و حاکمیت دولت بود لغو طایفه

ر بـودن   خرید زمین براى اعضاى خانواده به منظـو   ة دربار .ظهر محسن و یاسر آمدند    
عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه        .گو شـد  و  هم گفت تر و دور    در یک نقطه مناسب و امن     

شـب بـه خانـه فـاطى      .هاى صنعتى بـود     سیگار و عوارض شهرك    ة بحث دربار  .داشت
 . على و یاسر هم بودند، سارا، سعید.غذا تهیه کرده بود. رفتم

  
 1993 ژانویه 19                  1413 رجب 25  |     1371 دى 29شنبه  سه

 
دکتـر   . کارهـا را انجـام دادم   صـبح  سـاعت نُـه   تـا   .  بـه دفتـرم آمـدم      ساعت هفت و نیم   

 گفـتم بـه عنـوان       . براى امـور جـارى آمـد       ،]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[
 .ها اطالعات بدهد  بیشتر به رسانه،سخنگوى دولت

در ژنـو بحـث    وین  و هرزگـ   طرح تقسیم بوسنى     ة دربار .یس مجلس کرواسى آمد   یر
جمهـور   یسیـ قـبالً ر  .کننـد  نـد و کارشـکنى مـى   ا هـا مخـالف    مدعى اسـت صـرب    .شد

 مدعى است بـا مـسلمانان بوسـنى هماهنـگ           . آدم خوبى است    ظاهراً ؛یوگسالوى بوده 
 .دها و مسلمانان را بگیر هاى کروات  درگیرىيتوصیه کردم که جلو .است

 ،شـوارد نـادزه   ] ادوارد[ از آقـاى      و  رفـتم  ]مهرآبـاد  [ بـه فرودگـاه    یازده صبح ساعت  
 بعـد از   .  اسـتقبال انجـام شـد      مراسـم رسـمى   . رجـستان اسـتقبال کـردم     جمهور گُ  یسیر

عـصر اولـین دور   .  آمـدم  و مـن بـه دفتـرم    کـرد  سعدآباد حرکـت  سوي   او به    ،مصاحبه
 . اول خصوصى و سپس رسمى و علنى؛مذاکرات انجام شد
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شــده و  انــد و مــذاکرات کارشناســى  گروهــى از گرجــستان آمــده، چنــد روز پــیش
 کوچـک و     را گرجستان. در مذاکرات متواضع است   .  است ها آماده شده      نامه  موافقت

گوید و مشخصاً خواستار صدور گـاز ایـران         دچار مشکل و ایران را بزرگ و غنى مى        
 .هاى موجود آذربایجان است از طریق لوله

الت فراوانـى راجـع بـه اوضـاع      سـئوا . در سعدآباد مراسم ضیافت داشـتیم    ،شامبراي  
. م که همه را به خوبى جـواب داد        یه و کشورهاى مشترك المنافع داشت      روس ،خودشان

احتمال کودتا و برگشت نظامیـان در روسـیه و تـالش آنهـا بـراى تجدیـد امپراطـورى            
دانـد   المنافع را محکوم به شکست مـى  مشتركکشورهاي نهاد . داند روسیه را بعید نمى  

 گوید خـود او   و مى ،فعالً؛ البته   داند  صدام را ماندنى مى   . شودآن   عضو و حاضر نیست  
نیـت   سن گورباچف را باح. شروع کننده وضع جدید در شوروى هستند   و رودسکوي، 

بـرف خفیفـى   . بـراى خـواب بـه منـزل رفـتم     . دانـد   ولى فاقـد وجاهـت در روسـیه مـى         
 .بارید مى
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مـذاکرات  . خارجه لبنـان آمـد    اموروزیر  صبح،   نُهساعت  . به دفترم آمدم  ساعت هشت   

مدعى است اوضاع اقتـصادى لبنـان رو بـه خـوبى     . برى بود   نبیه آقايشبیه مذاکرات با 
 از .سـپس دکتـر والیتـى گــزارش سـفر بـه اروپــا را داد     . اسـت و آینـده خـوبى دارنــد   

 جمهور لهستان تعریف کرد کـه داراى روحیـات معنـوى و             یسی ر ،والسا  خشخصیت ل
 .روحانى است

 چهـارده  سـپس  . دور دوم مـذاکرات را انجـام دادیـم    .ادوارد شواردنادزه آمـد   آقاي  
اى   خالصـه ، قبل از رسـیدن آنهـا  . سپس به مالقات رهبرى رفتیم.نامه امضا شد  موافقت

ایـشان از نتـایج سـفر مـن بـه اصـفهان و       . از مذاکرات را براى رهبـرى تعریـف کـردم        
مـذاکرات  . خوشـحالى کردنـد   اظهار ،آبـاد   خـصوص در نجـف      به ،استقبال عظیم مردم  

 .همانان داشتندی با مبیخو
سـاعت چهـار   ، نمـاز و ناهـار و اسـتراحت و انجـام کارهـا     پـس از    .به دفترم برگشتم  
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 هـر دو مـصاحبه   .فرودگـاه رفـتم  جمهـور گرجـستان، بـه        رییساز ظهر براى بدرقه     بعد
  بـراى نمونـه از چـاى      .  شـد  و امـضا   بـا تـأخیر آمـاده        ،امه فروش گـاز   ن   موافقت .کردیم

بـا بدرقـه رسـمى     میهمانـان  . خوب است، نوشیدیم؛دم کرده بودندو گرجستان آورده   
 .رفتند

 لوایح شوراهاى اسالمى و انتخابـات تـصویب   .دولت رفتم  هیأتجلسه   یک سره به    
ــ .شــد هــاى مــردم و تــصویب بودجــه در   ه شــکایات و خواســته گــزارش رســیدگى ب

 مراسـم شـروع   پخـش مـستقیمِ   .شب در دفترم مانـدم  .  مجلس را شنیدیم   يها  کمیسیون
 تماشـا  تلویزیون سی ان انجمهور جدید آمریکا را از      یسیر،  ]آقاي بیل کلینتون  [کار  

 . بوش] جرج[ غمبار براى . جالب بود؛کردم
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 1993 ژانویه  21               1413 رجب 27  |     1371 بهمن 1شنبه  پنج
 

 هـر نفـر پانـصد    ، بـه محافظـان و کارکنـان موجـود         . کارها انجام شد   نُه صبح تا ساعت   
سـم عیـد مبعـث شـرکت     در مرا  واى رفـتم    خامنـه  اهللا  آیـت به دفتـر    . تومان عیدى دادم  

اى هـم صـحبتى متوسـط      خامنـه اهللا آیـت  بـا سـخنان کوتـاهى تبریـک گفـتم و           .مکرد
 . به دفترم برگشتم .داشتند

 را مبنى بر تحـرك سیاسـى بـراى       رجمهو یسیخارجه سودان آمد و نامه ر     اموروزیر  
تر صد و هـشتاد کیلـوم  ،  هاى مصرى و اطالع داد که نیر    .مقابله با تبلیغات استکبار آورد    

هـا بـراى      سـودانى ؛  افیـایى  درجه عرض جغر   22 تا ،اند  در خاك سودان پیشروى کرده    
 .ندا نگران  سودانبندر از امکان تصرف .اند دفاع اقدامى نکرده

صـحبت  و هرزگـوین  جمهـور بوسـنى    یسیـ  رچ،یوگـو  ب عـزت آقـاي علـی    تلفنى با   
آقـاى   .ایـم  مـذاکراتی داشـته  مجلـس کُرواسـى چـه     یسیـ خواست بداند با ر     مى ؛کردم

 گـزارش پیـشرفت متـرو را        . آمـد  ]مدیرعامل شرکت متروي تهران   [،  ابراهیمى] اصغر[
 .داد و کمک خواست

. عصر در مراسم افتتاح کنگره حفط و قرائت قرآن در حسینیه ارشاد شـرکت کـردم    
 . هایش هم آمدند  فاطى و بچه.شب به خانه رفتم

  
 1993 ژانویه  22                  1413 رجب 28  |    1371 بهمن 2جمعه  
 

ــودم ــزل ب ــت . در من ــتراحت گذشــت وق ــه و اس ــا مطالع ــاى  .ب ــصر آق ــد[ع ] عبدالمجی
محـسن  بـا  . هـا جمـع بودنـد     ظهـر و شـب بچـه      . معادیخواه براى مسایل بنیاد تاریخ آمد     

انـد و خیلـى     اخیـراً بـه جـاى خـوبى رسـیده        .صـحبت نمـودم   هاى متـرو       مناقصه ةدربار
 .اند ها را کم کرده هزینه
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 1993 ژانویه  23                   1413 رجب 29  |     1371 بهمن 3شنبه 
 

گزارش سفر بـه چـین و کـره     .  آمد ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  آقاى محسن رضایى  
آقـاي   [. براى پیـشگامان کمـک بیـشتر خواسـت       .اى نداشت    حرف تازه  .شمالى را داد  

 آقـاي  سـنگال و سفیرشـان و فرسـتاده ویـژه         ریـه دقایس فرقـه    یـ ر،  ]محمد بوکونتا   شیخ
] یاســر[آقـاي  نامـه او را و نامـه     توصـیه . آمدنـد ]جمهـور سـنگال   ریـیس [، وفدیعبـدو 

 هک خواسـتند و خـاطرات سـفرم بـ         مـ عرفات را آوردند و بـراى خـدمات اسـالمى ک          
 .سنگال را یادآورى کردند

جد بـابرى و خطـر      مان در مورد مس    مشکالت دولت و سیاست   . سفیرمان در هند آمد   
 راه قابـل قبـولى بـراى حـل مـشکالت بـه       ؛بیشتر از ناحیـه تعـصبات هنـدوها را گفـت          

  .آید نظرمان نمى
. آمـد   براى دستور کـار شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى            ،]گلپایگانی[دکتر هاشمى 

  افغانـستان، جزایـر    ، وضـع عـراق    ة دربـار  .شب شوراى عالى امنیت ملى جلـسه داشـت        
 .شب در دفترم ماندم .گیرى شد تصمیمو بحث ...  و]خلیج فارس[
  
 1993 ژانویه  24                   1413 شعبان 1  |    1371 بهمن 4یکشنبه  
  

 سـفیرمان در  ،منـصورى ] جـواد [آقـاى  .کارهـاى دفتـر انجـام شـد       صـبح    نُـه تا سـاعت    
ظـر مـردم   از آثار مهم سفرم به پاکستان و اثر آن در روابط و بهتر شدن ن      . پاکستان آمد 

 ]نظیـر  بی [پاکستان به ما و از استحکام دولت نواز شریف و ضعف حزب مردم و خانم              
 .گفت هاى عمرانى آنها بوتو و برنامه

 گـزارش  . آمـد ]جمهور در امـور تحقیقـات       مشاور رییس [،  میرسلیم] مصطفی[آقاى  
 ةسفر به آذربایجـان و توصـیه بـه همکـارى در مـورد موشـکى و سـئواالتى نیـز دربـار          

 نامـه   .وزیـر انـرژى ونـزوئال آمـد       ،  ]آقـاي الیـز یوپـارا     [ . داشـت  تحقیقاتى هاى  سیاست
کـردن   اى بـا اهـرم کـم         برنامـه  ؛ باال بردن قیمت نفت آورد     ة را دربار  شانجمهور یسیر

 ؛ رود  به کشورهاى دیگر عضو اوپک هم مى. که موافقت کردمهه دادی ارا نفتتولید
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 ٢٠٢عكس شماره 

 ٢٠٣عكس شماره 

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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نرخـى شـدن ارز در ونـزوئال داد و       کتـ شرحى بر سیاست تبـدیل و       . وبى است کار خ 
 .هاى اقتصادى ما را ستود  سیاست.راضى بود

گــزارش پیــشرفت کــار و . اعــضاى هیــأت مــدیره طــرح نیــشکر خوزســتان آمدنــد 
 ،ها تردیـد دارنـد کـه در فـرض شـناور شـدن ارز        بعضی.اقتصادى بودن طرح را دادند   

 .تأییدشان کردم. داقتصادى باشاین کار 
 و دنى کردنــومقــدارى شــیط.  فرزنــدان فــاطى و فــائزه آمدنــد، ظهــر علــى و حــسن
عـصر آقـاى   .  داشتند کـه خوشـبختانه موجـود بـود    ]cویتامین   [تقاضاى قرص جوشان  

نظـر کـرد و در مـورد         بـراى سـفر بـه ترکیـه کـسب          . وزیرکشور آمـد   ،نورى] عبداهللا[
 .ى داشتیاهات پیشنهادفعالیت بیشتر براى گرم کردن انتخاب

درمـانى  خـدمات  کـردن بیمـه       الیحـه عمـومى    .دولت شرکت کردم   هیأتدر جلسه   
 فروش سالح به سوریه، مـسایل   ةدربار. اى بودم    خامنه اهللا  آیتهمان  ی شام م  .تکمیل شد 

 فارسى، سفر من به اصفهان،     الدین  اهللا قم، عفو عمومى، جالل      حزب،  شاهرود و سمنان  
 .ممانددر دفترم  .ان، مذاکره و توافق داشتیم گرجست وافغانستان

  
 1993 ژانویه  25                 1413 شعبان  2  |    1371  بهمن 5دوشنبه 

 
 بعـد از    .رفـتم  بـراى شـرکت در مراسـم روز پاسـدار بـه قـصر فیـروزه               صبح   نُهساعت  

  گفت  خیرمقدم ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  رضایى] محسن[ آقاى   ،تشریفات نظامى 
 بـه   و1کـردم مـن سـخنرانى   سـپس  و نمـود    خوانى   ي مولود ،آهنگران] صادق[آقاي  و  

                                                
ابزار مناسب مجهز   اکنون زمانى است که نیروهاى سپاه باید به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 سپاه پاسداران انقالب اسالمى باید با. است انقالب هاى ارزش از پاسدارى ،نیرو این اصلى رسالت .شوند
 تعیین .عنوان یک نیروى نظامى نمونه باقى بماند ه همچنان ب،هاى علمى و انضباطى مناسب کسب آموزش

 رسالت بر عاشورا سازندگى و اثرگذارى منظور  به اى انگیزه ،پاسدار روز عنوان هب) ع (حسین امام میالد روز
الگوهاى ملموس براى جامعه دارد و   هاى فداکارى نیاز به اقدامات تاریخى و انگیزه. است پاسداران سپاه

گذارى حرکتى سازنده براى  بنابراین این نام. فهمند سازى و تاریخ مجسم، تاریخ را بهتر مى مردم با شبیه
براى مردم باید این واقعیت روشن باشد که در  .همیشه پویا ماندن اصل پاسدارى و فداکارى در سپاه است

ش، بسیج، با پشتیبانى مردم همه ا مى، نیروهاى سپاه و فرزند صالحهمه دوران پس از پیروزى انقالب اسال
 ←رجوع کنید » .خطرات را از انقالب دور کرده و به معناى واقعى کلمه از نظام پاسدارى کرده است
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 .برگشتم دفتر
، امـا  مرواریـد آورده   آب،چشم طیبه. یبه و بستگان آمدند   فاطمه و ط   ،ها  ظهر همشیره 

 پیغام والده را براى ترتیب سفرشان به عمـره     .استاند هنوز براى جراحى نرسیده        گفته
 .ند هستاکنون در مشهد والده هم. یب داده شودگفتم ترت؛آوردند

خارك و نکا و نتیجه مطالعات براى ایجـاد  جزیره  گزارش سفر به   .عصر مهدى آمد  
 از پیـشرفت کـار در سـاخت سـکو در          .صنعت سـاخت سـکوى نفتـى در دریـا را داد           

سـکوي صـادرات نفـت    [ از عدم پیشرفت مطلوب بازسـازى  .ى است ضدریاى خزر را  
 .رك گفتخا] در جزیره

 راجـع بـه پیـشرفت       . آمـد  ]کـل بانـک مرکـزي       ریـیس [،  عادلى] محمدحسین[دکتر  
 .شوراى اقتصاد جلـسه داشـت   .مذاکرات با ژاپن و آلمان براى گرفتن اعتبارات گفت       

 .شب در دفترم ماندم . قیمت شکر و شیرآالت گاز تصمیم گرفتیمةدربار
  
 1993 ژانویه 26                    1413 شعبان 3  |     1371 بهمن 6شنبه  سه

 
 و نرایـ اکـو را بـا حـضور وز      =] سـازمان همکـاري اقتـصادي     [جلـسه همـاهنگى     صبح  

هـا اتخـاذ       حدود و شرایط همکارى    ،تصمیماتى در جهت نوع   . داشتیم مسئوالن ذیربط 
 منجملـه  ، مـشکالت و نیازهـا  . فرمانده نیـروى حفاظـت سـپاه آمـد     ،آقاى موحدى . شد

را   اختالفـات خودشـان    و مـشکالت تـیم حفاظـت        همچنـین  محل و مرکز کارشـان و     
 .گفت

  بـراى دادن ارز مـورد نیـاز سـردخانه آبـادان کـه در جنـگ خـراب شـده          .یاسر آمد 
 شـیوه  ةتوضیحاتى دربار.  آمدند1هاى کشورى  گروه داوران نشان .تأکید داشت است،  

                                                                                                              
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«کتاب 

 اعم از سته،ی به افراد شا،ها  نشاني اعطانامه نیی طبق مقررات آی، جمهوري اسالمي کشوريها نشان - 1
 ،ی اسالمي نشان جمهورنیتر ی به عنوان عال»یانقالب اسالم«نشان  . شود ی اعطا م،ی اتباع خارجای رانیاتباع ا

 أتی هبی و تصوربطی ذنرای وزشنهادیجمهور به پ سییها را ر  نشانریسا.  استتجمهور وق سییمخصوص ر
،  استقالل، نشانیانقالب اسالمهاي عالی، شامل نشان   نشان:ها عبارتند از  نشاننیا .دینما ی اعطا مران،یزو

 اقتی لنشان ، پژوهشنشان ، دانشنشان ، شاملی تخصصيها  نشان؛ی اسالمي جمهورنشان ،ي آزادنشان
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د بـراى اجـرا    قـرار شـ  ؛ نمونـه آنهـا را هـم آورده بودنـد    .ها دادنـد   کار و محتواى نشان   
 .توضیح بدهند هاى دیگر پیگیرى شود و در مقابل انتقادها و سلیقه

شـوراى عـالى   جلـسه  شـب در  . آمد  براى امور جارى و بودجه،حبیبى] حسن[دکتر  
آقایـان ورزدار،   .مشى آموزشى در برنامه دوم را بررسى کـردیم    خط ،انقالب فرهنگى 

مدتى اسـت کـه    .شان شکایت داشتند سرتیم از  وماشااهللا و امیدخدا از محافظان آمدند     
 .  باید به نحوى دخالت و حل کنم؛ دارنداختالف

  
 1993 ژانویه  27               1413 شعبان 4  |     1371 بهمن 7چهارشنبه  
  

بـار   ترهمیوه و میادین ] شرکت[ مسئول  ،آقاى محبى .آمد سفیر روسیه براى خداحافظى   
بـار فروشـى در منـاطق      میـدان میـوه و تـره     38ش تأسیس   گزار. تهران آمد ] شهرداري[

 از .هاى قدیمى و مـشکالت آنهـا را گفـت        و وضع میدان بزرگ جدید و میدان       تهران
شهردار تعریف کرد و از زحمات مـن تـشکر داشـت و    ، ]آقاي غالمحسین کرباسچی [

ه  بـراى توزیـع مناسـب کـاال اسـتفاد     ،خواست که وزارت بازرگانى هم از این میـادین      
 . کند

هـاى   هـا و برنامـه    گزارش طـرح . آمد]وزیر راه و ترابري   [،  کیا  سعیدى] محمد[آقاى  
ــه    ــازمان برنام ــارى س ــراى همک ــش راه را داد و ب ــه بخ ــه راه  و بودج ــروع مطالع در ش

 بـا پیـشروى   ، ایده ایجاد بزرگراه در ساحل دریاى خـزر .استمداد کرد چالوس ـ تهران 
 کـه   را مطـرح کـرد  ین مطمئن ساحلى و فـروش آن در دریا و استحصال سیصد متر زم      

 بـراى  يافراد. تواند کل هزینه طرح را تأمین کند و ساحل را هم سامان خواهد داد         مى
  .اند ه شدهلند اعزام کشور  بهدیدن اقدام مشابه 

 در مورد اصـالحات در کـشاورزى و بهداشـت و       .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
 بحـث حـل   ،دولـت  هیـأت جلـسه  عـصر در   .گـرفتیم  تـصمیم  سازندگیدرمان و جهاد 

 در شـام . گذارى خـارجى را داشـتیم   مایهمشکالت واگذارى کارخانجات دولتى و سر  
                                                                                                              

 دی کار و تولنشان ، خدمتنشان ،ی سازندگنشان شامل ،ی عموميها نشان؛  عدالت وتیری مدنشانو، 
 .ی ادب پارسنشان  و فرهنگ و هنر، نشانتی و تربمی تعلنشان ،ثاری انشان ، شجاعتنشان
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هـم  . آمـدم   در مدت سفر او معموالً به خانـه نمـی  .عفت از مکه برگشته بود     .مخانه بود 
 . جویی در وقت و هم به خاطر برف براي صرفه

  
 1993 ژانویه  28                 1413 شعبان 5  |    1371 بهمن 8شنبه  پنج

 
] علـی اکبـر  [امینـى،   ] ابـراهیم [ آقایـان    .شیخ مفیـد آمدنـد    ] هزاره[هیأت مدیره کنگره    

و   تـصحیح و چـاپ صـد      آوري،   گـزارش اقـدامات جمـع      ،اسـتادى ] رضا[مسعودى و   
قالـه  و م  و مقاالت وارده را دادند و خواسـتند کـه شـرکت کـنم     اثرپنجاه اثر از سیصد  

پیـشنهاد  .  تأیید کردم  ؛ نظرم را خواست   ، آقاى مسعودى در مورد طرح جامع قم       .بدهم
عـوض مراکـزى   ، جهـت   براى ساخت مراکز تجارى،داد که از دو طرف رودخانه قم    

 . استفاده شود،شوند که در طرح خراب مى
 حـدود صـالحیت دادگـاه ویـژه     ة دربار.جلسه داشتنظام  مجمع تشخیص مصلحت    

سـلمانى   . ناتمـام مانـد  یکی نیست؛ بحـث یه یکه خواست آنها با نظر قوه قضا    بودنظامى  
 .آمد براى اصالح

یس مجلس بـود کـه بـه      ی قبالً ر  ؛وزیرکشاورزى هند آمد  ،  ]آقاي بالرام جاکار  [عصر  
گمان ایـن اسـت کـه    .  او به ایران آمد،دعوت او من به هند سفر کردم و به دعوت من     

ل کـشمیر و  ی تلطیـف روابـط و مـسا     جهت  سفر به ایران    براى ،به خاطر سوابق او با من     
هـا از سـابق طلـب      روس کـه هـا گفـت   ضمن صحبت. استمسجد بابرى انتخاب شده     

شـده و اکنـون کـه روبـل سـقوط          اند که با روبل حساب مـى        توجهى از هند داشته    قابل
جمهـور   ریـیس [، یلتـسین ] بـوریس [ سـفر  درد و بناسـت   نـ بین  مـى ن  بوغ خود را م   ،کرده

 ایـن مـسأله   ، اهمیت دو طرف به روابـط به با توجه   ، به هند که این روزها است      ]سیهرو
  .را حل کنند

 با شرحى از مشکالت کل حفاظـت و بـه   ؛ فرمانده حفاظت سپاه آمد  ،آقاى موحدى 
  اسـت و ها پـیش آمـده   خصوص مشکالت تیم خود من که در اثر اختالفات خود بچه        

کارها را انجام دادم و به خانـه      شب،   نُهیا  هشت   تا ساعت  .براى حل آنها استمداد کرد    
  .رفتم
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 1993 ژانویه  29                    1413 شعبان 6  |    1371  بهمن 9جمعه 
 

گذشـت کـه بـراى     بیشتر به مطالعه و استراحت و دیدار با بـستگان   وقت  . در خانه بودم  
 .استعمره برگشته سفر  از ؛آمدند دیدار عفت مى

 بـراى رفـع مـشکل گـرفتن         ،  ]فرمانده کـل سـپاه پاسـداران      [،  رضایى ]محسن[آقاى  
اسـت،  فرآورده نفتى از عراق و دادن به افغانستان که شرکت پیشگامان قـرارداد بـسته              

  .استمداد کرد
  

 1993 ژانویه 30                      1413 شعبان 7  |    1371 بهمن 10شنبه  
  

 گزارش خـوبى  ،افروز] غالمعلی[دکتر .  آمدند مسئوالن آموزش کودکان عقب افتاده    
شـان کـردم و وعـده      تـشویق .هاى پیشگیرى و کمـک را داد       از آمار و مشکالت و راه     

 .کمک دادم
جملـه   من،پیشنهاد جذب نخبگان ایرانى موجود در خـارج   . جاللى آمد ] احمد[آقاى  

 .یگیـرى کنـد   بـه آقـاى میـرزاده گفـتم پ        . براى صنعت لیـزر را داد      1جوان] علی]  دکتر  
 ، کـیش  ، بـراى امـور بازسـازى      ]جمهـور   معاون اجرایی ریـیس   [،  میرزاده] حمید[آقاى  

 گفـتم بـا توجـه بـه عـدم اسـتقبال سـازمان        .و جزیـره فـارور آمـد      ها  کمک به دانشگاه  
 . منصرف شوند]جهت استقرار در جزیره فارور[، ها از تحویل معتادان زندان

 بـراى سـاخت سـقف میـدان چمـن        .مدنـد  تهـران آ   هشوراى مرکزى ستاد نماز جمع    
 از عـدم جـذابیت   . کمـک خواسـتند  اسـت، ریختـه    بر اثـر بـرف فرو      اًدانشگاه که اخیر  

                                                
 از دو گاز یبی را که ترکای دني گاززری لنی اوليو.  استیرانی و مخترع اکدانیزی ف، جوانیعل دکتر - 1
 رنگ آن سرخ است د،یآ یبه حساب م خطر ی بيزرهای از نوع ل،زری لنیا.  اختراع کرد، و نئون استومیهل

 يخواندن کدها.  مانند تداخل امواج کاربرد داردییها دهی پدی بررسي براها گاه دانش شگاهیو در آزما
 ،ي مخابرات کابل نوريها ، چاپگرها، شبکهي دي وي و ديد ی از فروشگاهها، سدیاجناس در هنگام خر

 مترو ری نظینیرزمی زيها يها، نقشه بردار  تونليها ي حفار،يا  ماهوارهیابی برش فلزات، فاصله يها دستگاه
 اختراع راتی از تأث لیزري،کی گراف ويعد سه بيبردار  عکسها، زوتوپی اي جداساززر،ی چشم با لیجراح

 .رود به شمار می جوان یدکتر عل
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معـاون اول   [،  حبیبـى ] حـسن [عـصر دکتـر      .ائمـه جمعـه گلـه داشـتند       دیگر  هاى    خطبه
 نظــر شــوراى نگهبــان در مــورد اضــافات مجلــس در خــصوص .آمــد]جمهــور ریــیس

 . خوب است؛فتگرا اعتبارات تکلیفى بانکى 
 .شـان و احتمـال تعـویض فرمانـدهى داشـتم            اختالفـات  ةاى با محافظانم دربـار      جلسه

آقـاي  ماندن   با باقى، با اکثریت سه چهارم    . رأى مخفى گرفتیم   .شان را گفتند   مشکالت
 .پور موافقت داشتند اقبالى

 وزیرکـشور از  ،نـورى ] عبـداهللا [ آقـاى  .جلـسه داشـت  ملی شب شوراى عالى امنیت   
 در .خارجه براى سفر ایشان به ترکیه گله داشـت    امورریزى درست وزارت      رنامهعدم ب 

هـاى   طـرح کیفیـت مقابلـه بـا توطئـه     همچنـین  فـروش سـالح بـه سـوریه و         این جلسه،   
 .تصویب شد استکبارى

 
 1993 ژانویه  31                 1413 شعبان 8  |     1371 بهمن 11یکشنبه 

 
تـأتر در      بـه سـالن جدیداالحـداث آمفـى        ،مطبوعـاتى  کنفـرانس بـراى   صبح   نُهساعت  

 حدود صد و هشتاد نفر از خبرنگاران داخلـى و  . رفتم]جمهوري ریاست[ساختمان نهاد 
 .ت و نـیم طـول کـشید   دو سـاع ، با اینکه ترجمه هم زمان داشـتیم  . خارجى آمده بودند  

 احتـو رمپسـئواالت هـم جـدى و    . صدر جواب دادم سعه  با حوصله و  ،تالابه همه سئو  
 1.بود

جمهور بوسنى و هرزگوین صحبت      یسیر،  ]آقاي علی عزت بگوویچ   [ظهر تلفنى با    
 .اسـت هـا هنـوز هـم اجـرا نـشده       بس با کـروات    نگران بود و گفت توافق آتش     . کردم

 .  مراعات کنند،مرواسى نیز توصیه کنکجمهور  یسیخواست که به ر
ر لحظـه ورود امـام بـه کـشور     عصر پیامى کوتاه براى برنامه زنگ انقالب که فردا د       

 بحـث بـر سـر       .دولـت شـرکت کـردم      هیـأت جلـسه   در   . ضبط کردیم  ،شود  پخش مى 
  بر که خواسته این شورا. سرمایه گذارى خارجى و جواب به شوراى نگهبان بود

                                                
م همـین کتـاب    متن کامل این کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، به جهت اهمیت در بخش ضمای     - 1

 . درج شده است
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 ٢٠٤عكس شماره 

 ٢٠٥عكس شماره 

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی رییس جمهور
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هـا آمـده     به صـورت تکلیـف بـه بانـک    1371ضرورت تسهیالت بانکى که در بودجه    
اسـت،  تسهیالتى را کـه از طـرف مجلـس اضـافه شـده             . تأکید کنیم که کردیم    است،

 .اند حذف کرده
 ة دربـار .انـد  از مصاحبه امروز من خیلـى راضـى      . اى بودم    خامنه اهللا  آیتهمان  یشب م 

 قـرار شـد بررسـى بیـشترى         . مخـالفتى ندارنـد    ؛گذارى خارجى مذاکره کردیم     سرمایه
 مـذاکره  سـازندگی  حذف شورا از جهاد همچنین و سفر ایشان و سفر من   ة دربار .بشود

  .کردیم
  

 1993 فوریه  1                     1413 شعبان 9  |    1371 بهمن 12دوشنبه 
  
 بـراى مهـار   ،بـا اظهـار وفـادارى    . نماینده جهرم آمـد   ،  ]فرد  آقاي محمدمهدي شجاعی  [

فـت محـصول    گ.هاى جهرم استمداد کرد و خواستار دلجویى از امـام جمعـه شـد        آب
. نماینـده بابـل آمـد   ، ]آقـاي محـسن نریمـان    [.شود  ارزان خریده مى  ،لیموشیرین منطقه 

 .دورتـر اسـت  هـم   حتى از مجلس سوم ، با دولتارتباط در م مجلس چهار ،مدعى شد 
هـاى انتخابـاتى خـود در خـصوص       بـه وعـده    ،  ]اصولگرایان [= ها   راستى ،مدعى است 

 .امور عمرانى بابل کمک گرفتبراى . کنند حمایت از دولت عمل نمى
گـزارش اوضـاع   .  نماینده و مسئوالن ادارى شهرستان سـاوجبالغ آمدنـد    ،امام جمعه 

هیـأت  . را دادند و براى کویرزدایى، ورزش، مدارس، بهداشت و راه کمـک گرفتنـد            
  بـراى مـدت یـک سـال      ، صـد و سـى میلیـون تومـان         .مدیره شهرك مهدیه قم آمدنـد     

 .ندکمک گرفت
هـاى سـتاد     برنامـه آغـاز همانـان خـارجى در مراسـم       ی م نرانی در جمع  سخعصر براى   

و تـا    به دفتـرم برگـشتم  1 بعد از صحبت. به هتل الله رفتم،هاى دهه فجر   خارجى جشن 
                                                

انقالب اسالمى ایران یک پدیده « : گفت اسالمى امت و کشورمان مردم به فجر دهه تبریک ضمن هاشمى آقاى - 1
هاى  ها و حرکت نهضت .اى نداریم که از تجربیات آن درس و الگو بگیریم منحصر به فردى در تاریخ است و نمونه

توان   بسیار متفاوت است و مى،کنیم هاى شرایطى که در آن زندگى مى  اما ویژگىبسیارى در تاریخ اسالم وجود دارد،
ترین انقالب در تاریخ قرون   مردمى،انقالب اسالمى ایران .ابتکارى بوده است، ادعا کرد که شیوه پیروزى انقالب

 ه بعد از پیروزىدور .ندمردم ایران به تنهایى و بدون هیچ کمکى در خارج از کشور، پیروز شد. گذشته است
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 .کارها را انجام دادمهشت و نیم شب ساعت 
  
 1993 فوریه  2                1413 شعبان 10  |     1371 بهمن 13شنبه  سه

 
هـاى خـودى از وزارت اطالعـات     صدیان بولتن ویژه روحانیـت و جریـان      اول وقت مت  

] آیـات سیدصـادق   [وضع بیوت   . گزارش شیوه کار و قلمرو مسئولیت را دادند       . آمدند
 را کـه اخیـراً بازداشـت        1روحانى و گـروه داود کریمـى      ] سیدمحمدصادق[شیرازى و   

خـاطر   هـاي خـودي بـه    ه و از تعرض به افراد و گـرو شان کردم  نصیحت. دادند ،اند  شده
 .یک اشتباه برحذر داشتم

] سـید محمدرضـا   [دکتـر    .کارکنان دبیرخانه شوراى عالى انقـالب فرهنگـى آمدنـد         
 من و داد  گزارش ]گلپایگانی، دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی[هاشمى

                                                                                                              
به مقتضاى احساس نیازها حرکت کردیم و ،انقالب اسالمى، مهم بود و براى این دوره هم الگویى در دست نبود 

اى در قلوب مردم  العاده ایشان اعتبار فوق. که براى ما راهگشا بود بود)هر(آن تیزبینى و تدبیرهاى حکیمانه امام خمینى
هاى ضدانقالب هم  حرکت .د تا موانع غیرقابل عبور را از راه حرکت انقالب بردارندداشتند و دارند و همین عاملى ش

دار و نیروى مسلح و برنامه از پیش اعالم شده جهت اداره کشور پیروز  ما با یک حزب سابقه .نظیر است در نوع خود بى
 خود را در داخل و خارج از کشور نشده بودیم، ولى دشمنان براى مقابله با انقالب اسالمى برنامه داشتند و عوامل

گذشت که  قدرى متنوع و سریع مى جریانات به .سازماندهى کرده بودند و حمله رژیم صدام یک نمونه عینى است
ویژه تجاوز  اعترافاتى که دشمنان انقالب بعد از پایان جنگ تحمیلى و به .توانستیم آن را نزد خود تحلیل کنیم حتى نمى

دشمنان . اند کار گرفته هایى است که آنان علیه ما به کردند، نشان از عمق کینه و میزان توطئهکویت  رژیم صدام به
هاى جمهورى اسالمى، کشور غیرمسئولى مثل رژیم صدام  انقالب اسالمى جهت جلوگیرى از رشد روزافزون توانایى

را ه اطالعات و تبلیغات وسیع ی و اراهاى کشتار جمعى مجهز کردند ها از جمله سالح انواع سالح را تا بن دندان به
انقالب اسالمى با  .ها نه براى کمک به عراق و نه ایران، بلکه علیه اسالم بود البته این مخالفت. ها نمودند مکمل سالح

کردند دیگر اسالمى وجود  ظهور خود در صحنه جهانى، خواب خوش و چند صد ساله دشمنان اسالم را که فکر مى
هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .د و نشان داد که اسالم زنده است بر هم ز،ندارد
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371

 از و طراح عملیات شکست حصر آبادان،) ص( محمد رسول اهللايفرمانده قرارگاه مرکز ،حاج داود کریمیشهید  - 1
 این مناظرات در .ه بود انجام دادایشاندفاع از   چند مورد مناظره در،اراالمامت انصأ منتظري بود و در هیاهللا آیتمقلدان 

 مسئولیتی نداشت و در ، پس از آزادي بود و زنداندر 1372ماه سال  تا اردیبهشتاو . شداش  نهایت باعث دستگیري
 ریوي علت جراحات هب1383نیمه شهریورماه  سردار داودکریمی، در. مشغول فعالیت بود ،سازي کارگاه قالبیک 

 . وي نماز خواندپیکربر  سید حسن خمینیآقاي . در جنگ، به شهادت رسید مسمومیت شیمیایی ناشی از
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 ٢٠٦عكس شماره 

 ٢٠٧عكس شماره 

سخنرانی در اجتماع میهمانان خارجی مراسم دهه فجر انقالب اسالمی
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 کارنامه و خاطرات             
 562  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1.م کردآمیز هاى تشویق صحبت
اهللا العظمـی سـید محمدرضـا گلپایگـانی، از            د آیـت  فرزنـ [،  جواد گلپایگـانى  آقاسید

 بـه خـصوص   ،تر شدن مرجعیت ایشان      از وضع پدرش و از عمومى      . آمد ]مراجع تقلید 
سـفرش بـه   از . رضـایت کـرد  اظهـار  رفتن شـهریه    افغانستان و هنـد و بـاال       ،در پاکستان 

و وضـع حـوزه نجـف و وضـع نماینـدگان سـابق آقـاى         پاکستان و وضع بیـوت دیگـر      
ــه یخــو] ابوالقاســمسید[ ــراً ب اهللا  آیــتروحــانى و ] سیدمحمدصــادق[آقــاي ى کــه اکث

 در مـورد زیـادى موسـیقى در صـداو سـیما و وضـع       . گفـت ،انـد  سیستانى توجه کـرده  
شـرکت   و اراضى وقفى تهران کـه   دارند  قم ی که در   براى بیمارستان  .ادارات گله کرد  

 بـدون   ،ن اعـالن عیـد فطـر      شـان در جریـا      از موضـع   . اسـتمداد کـرد     است، مترو گرفته 
 . به نحوى توجیه کرد؛ کردمسؤالهماهنگى با رهبرى 

 از مـصاحبه اخیـر مـن تمجیـد      .آمـد ]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  
گـذارى خـارجى را بـراى رهبـرى       سـرمایه ة گفتم مذاکرات اخیـر دولـت دربـار     .کرد

 .بشنوند گیرى بفرستند که ادله دو طرف را براى تصمیم

                                                
این شورا هدایتگر نظام «  : گفت فرهنگى انقالب عالى شوراى کارکنان تالش از قدردانى ضمن، هاشمى آقاى - 1

هاى کشور با انقالب فرهنگى دگرگون شد و شرایط آموزش عالى و امور  دانشگاه. فرهنگى، علمى و آموزشى ماست
 الهام گرفته از ، رسیدندانگیزه اصلى کسانى که مبارزه و ایثار کردند و به شهادت. فرهنگى تفاوت چشمگیرى کرد

 ولى امور فرهنگى نقش بیشترى دارد و در ،ل هم مورد توجه استیمعارف دینى و فرهنگ بود و اگرچه سایر مسا
 ،اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى .ل فرهنگى مانند گذشته اهتمام خواهیم کردیمسا آینده نیز با حفظ این مسیر، به

اند و عملکرد آنان در خالقیت،   براى تقویت این نهاد پیشنهاد شده،)ره(مامگروهى هستند که از زمان حضرت ا
 بسیار بااهمیت ،نظارت، هماهنگى و پاسدارى از دستاوردهاى فرهنگى و طراحى براى پیشبرد امور فرهنگى جامعه

و بهداشت، هایى چون آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالى، فرهنگ و ارشاد اسالمى  پیشرفت وزارتخانه .است
 به تالش شوراى عالى انقالب فرهنگى بستگى دارد و کارکنان این شورا باید با احساس ،درمان و آموزش پزشکى

 را اسالمى انقالب .نظر و متفکر براى بهبود کارها استفاده شود کار را ادامه داده و از افراد صاحب مسئولیت جدى
ترین کار جامعه، تأمین نیروى  اساسى. بخشید تحکیم روز فنون به آشنا و متخصص صالح، هاى انسان بدون توان نمى

هایى در سایه توجه به  بنابراین تربیت چنین انسان. انسانى کارآمدى است که موجب رشد و ارتقاء کیفى جامعه شود
 ،ها شوراى عالى انقالب فرهنگى، سیاست .ل فرهنگى و ارشادى میسر خواهد بودیها و بخش تحقیق و مسا دانشگاه

 جایى است که در آن نبض علم و ،کند و این مکان هاى فرهنگى کشور را تنظیم مى ها، و رویه نامه ها، اساس مشى خط
دفترنشر » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی  هاشمی« کتاب ←کنید  رجوع» .فرهنگ و دانش حضور دارد

 1393انقالب،  معارف
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 از عـدم  . آمد]رییس شوراي عالی مناطق آزاد تجاري[، الویرى] مرتضی[ظهر آقاى  
 ،]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس     [،  میـرزاده ] حمیـد [تحویل ساختمان از طرف آقـاى       

 . آقاى میرزاده گفتم که تحویل بدهدبه. اظهار ناراحتى کرد و خواست استعفا دهد
ه بازدیـد نمایـشگاه تـشخص زن بـروم      حبیبى اصرار دارند که ب    ] شهال[فاطى و خانم    
عـصر و شـب در     .  بـرود  ]جمهـور   معـاون اول ریـیس    [،  حبیبـى ] حـسن [که گفتم دکتر    

 .بارد باران خوبى در تهران و اکثر نقاط کشور مى. دفترم ماندم و کارها را نجام دادم
  

 1993 فوریه  3           1413 شعبان  11  |     1371 بهمن 14چهارشنبه 
 

 با خریـد  ،رسود با عراق  گزارشى از معامالت پ   . تعاونى بسیج رزمندگان آمدند   مدیران  
نامـه را    اسـاس . سیمان و نفت و فروش نفت به افغانستان دادند و استمداد کردند            ،خرما

 .ه دادندیارا
ریـیس سـازمان عقیـدتی سیاسـی نیـروي          [ي،  مـؤمنى شـهمیرزاد   ] شیخ محمد [آقاى  

العاده از مصاحبه من و اخبار دعاهـایش   ستایش فوق ضمن .آمد ] انتظامی تهران بزرگ 
توانـد بـه     نمـى ، گفت به خاطر انتقال سـتاد نیروهـاى انتظـامى بـه کـرج              ،عمرهسفر  در  

ین بـه مـن هدیـه     یینى کـه اخیـراً در نـا       ییک عباى نا  . کارش ادامه دهد و کار خواست     
 گفـت در  .دعمامـه از عمـره سـوغات آورده بـو    یک او هم  . به او هدیه دادم  ،شده بود 

 خواهان همراهى در سفر    .شود   براى مجالس ختم از وعاظ انقالبى دعوت نمى        ،خانقاه
 .به مازندران شد

 براى سـفر بـه امـارات    . آمد]جمهور مشاور اجتماعی رییس  [،  مهاجرى] مسیح[آقاى  
 بـراى روزنامـه کمـک خواسـت و در مـورد           .دنموام تمجید     از مصاحبه . مشورت کرد 

 . و جزایر پرسیدفارس وضع در خلیج
اش   تمجیـد کـرد و بـراى مـصاحبه       ام   تلفنى از مصاحبه   ،امامى کاشانى ] محمد[آقاى  

تـسهیالت بـانکى   آنهـا  . درخصوص نظر شوراى نگهبان در مورد بودجه مشورت کرد       
 . ندا را کم کرده

تـیم  .  شـب ایـشان را بـه منـزل ببرنـد          ، قـرار شـد    .انـد   محسن خبر داد که والده آمـده      
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 کارنامه و خاطرات             
 564  1371   رفسنجانی                     هاشمی

گزارش کار دادند و خواستار ترتیبـى بـراى       . جراحى پیوند قلب دانشگاه شیراز آمدند     
قـرار شـد روى     . نـد کن  فـوت مـی   هـا     که در تصادف  شدندبرداشتن قلب بعضى از افراد      

 خواسـتند کـه مـن ریاسـت انجمـن حمایـت از بیمـاران قلبـى را                 .راهکار بررسى شود  
 .اند مى کرده کار مه؛بپذیرم که قول کمک دادم

 آمـد و گـزارش      ] درمان و آموزش پزشکی    ،وزیر بهداشت [،  زاده  ملک] رضا[آقاى  
 کـار مهـم و   ؛برنامه ساخت مراکز بهداشت در سراسر کشور با وام بانک جهانى را داد   

 هزینـه شـده     براى حـدود ششـصد مرکـز       ، صد وپنجاه میلیون دالر     حدود .خوبى است 
 .است

نـام   ه همراه یک مختـرع بـ      ،]جمهور  مشاور فنی رییس  [،  عباسپور] مجید[ آقاى دکتر   
 ها شکایت کرد و پـس از رفـتن    از تشکیالت و مزاحمت، مبتکر.آقاى محمدى آمدند 

شـیمیایی، میکروبـی و    [= ر . م . شکـار پدافنـد    گزارش پیـشرفت  ، آقاى عباسپور ،او
هیـأت  عصر  . ادد  و ساخت فیلتر و مسأله انفجار یک وسیله ما در آلمان را            ]رادیواکتیو

 . شب به خانه رفتم.دولت جلسه داشت
   

 1993 فوریه  4               1413 شعبان 12  |     1371 بهمن 15شنبه  پنج
 

حـدود  .  از خانه به مدرسه شاهد دخترانه طلـوع فجـر رفتـیم      ،به مناسبت روز ایثارگران   
قـرار شـد بـه    .  مدرسه خوبى است   ؛ها طول کشید    دو ساعت بازدید و مراسم و صحبت      
 1.کتابخانه و نمازخانه آن کمک کنم

                                                
له نشاط و شادابى این  عزیزان براى من امس«  : گفت شاهد فرزندان بانشاط روحیه از رضایت ابراز با هاشمى آقاى - 1

 مسئوالن و معلمان شاهد، هاى خانواده از من .گو با آنان روحیه این عزیزان را شاداب یافتم اما در گفت،مایه نگرانى بود
 این در و بدهند بیشترى اهمیت شاهد فرزندان تحصیل و تربیت به همخوا می کشور شهید بنیاد اندرکاران دست و دولت
 زیرا با ایثار و صبر ،رگران جامعه تعلق داردشما فرزندان شاهد و ایثا جشن دهه فجر بیشتر به .کنند یارى را دولت جهت

براى جامعه ما  .اید امروز با نشاط و با طراوت نگه داشته و بردبارى خود انقالب اسالمى را پیروز کردید و جامعه را تا به
دولت  .کرده، با شخصیت و داراى تخصص و تعهد ببینند سعادت بزرگى است که فرزندان شاهد را افرادى تحصیل

دوار است که فرزندان شاهد بتوانند به دانشگاه راه یابند و با حضور خود در مشاغل مختلف جامعه را معطر و پیوسته امی
 وفادارترین ،فرزندان شاهد به لحاظ روحیه باالیى که در مبحث معنوى خانه و جامعه دارند .به یاد خود نگه دارند

  فرزندان شاهد و ایثارگران که عزیزترین عضو،پذیرد ه ما هم مىجامع .شوند انقالب اسالمى محسوب مى  ها به انسان
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.  بازدیـد کـردم    اسـت،   که براى تشریفات آمـاده شـده       مرمراز ساختمان   . به دفتر آمدم  
 . نامه ملک فهـد را آورد      ،]آقاي شیخ عبدالعزیز الخویطر   . [وزیر آموزش عربستان آمد   

 . اسـت  در جـواب نامـه سـابق مـن تکیـه شـده         ،هـاى اقتـصادى     در نامه روى همکـارى    
آمریکـا و احتمـال کوتـاه        ماالً این تحرك به خاطر شرایط جدیـد منطقـه و وضـع            احت

 ، پیغــام دادم کــه الزم اســت بــراى قیمــت درســت نفــت .آمــدن آنهــا در عــراق باشــد
هـاى زیـاد در عربـستان      از بارنـدگى . حرفى غیر از مطالب نامه نداشت    .همکارى کنیم 

د نـ  بـاران زیـاد خواه  ،سـاله  ىبـراى یـک دوره سـ   کـه   اند    بینى کرده    پیش .اند  خوشحال
 . داشت

                                                                                                              
کتاب ←رجوع کنید » .اند از امکانات آموزشى بهترى برخوردار باشند خانواده خود را تقدیم انقالب کرده 

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی شمیها«
 

 ٢٠٨عكس شماره 

بازدید از مدرسه شاهد دخترانه طلوع فجر
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 کارنامه و خاطرات             
 566  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 ،مالقـات . ره شـمالى آمـد    یس مجلـس ُکـ    یـ ر،  ]آقـاي یانـگ هیونـگ سـوپ       [عصر  
آقـاي صـباح االحمـد     [.تأکیـد داشـت   تر نفـت  دادن سریع   بر .بودتشریفاتى و دوستانه    

 . امیر کویـت را آورد      جابراالحمد، نامه آقاى .  خارجه کویت آمد    امور وزیر،  ]الصباح
 شان در مورد ابوموسى عذرخواهى کرد و قول داد کـه در آینـده از   واضعبه نوعى از م 

 . ین مسایل تکرار نشودا
ند و بر نیاز بـه همکـارى ایـران بـراى ثبـات منطقـه و         ا  از مسأله عراق به شدت نگران     

دوسـتانه برخـورد کـردم و     .تـصریح دارنـد   شان  حل مشکل اسراي  جهتکمک ایران   
 خواستم کـه در اوپـک بـراى حفـظ قیمـت نفـت              .ریمگی  ها را ندیده مى     گفتم گذشته 

 تـشدید   از ؛ گـزارش سـفر بـه آسـیاي میانـه را داد            .دکتر والیتـى آمـد     .همکارى کنند 
  . گفتمشکالت آنها و ابراز نیاز به ایران

   
 1993 فوریه  5                  1413 شعبان 13  |     1371 بهمن 16جمعه 

 
حاجیـه والـده و همـشیره فاطمـه       . کـردم   مطالعـه مـى   در منـزل    صبح   ده و نیم  تا ساعت   

کـوپتر بـراى    هلـى   رفتیم و بـا دسعدآبابه  با هم . حال والده بحمدهللا خوب است     .آمدند
 در آنجـا برگـزار   ، نمازجمعـه  به مناسبت دهه فجـر    . م  یمرقد امام رفت  به  جمعه  نمازاقامه  

کـوپتر   سـوار هلـى  ر  بـا والـده و همـشیره بـراى اولـین          .  با هـم بـه منـزل برگـشتیم         1.شد  
 .شدند مى

، جاسـبى ]عبـداهللا [دکتـر    .  بـستگان آمدنـد    ،عصر و شب هم    .ها جمع بودند    ظهر بچه 
داشـت یکـى از   باز تلفنى از وزارت اطالعات در مورد      ،]رییس دانشگاه آزاد اسالمی   [

                                                
 خطیب جمعه در خطبه اول ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا و نظم، به ارزیابی عملکرد انقالب - ١

 بهمن 22در خطبه دوم، آقاي هاشمی مردم را به شرکت باشکوه در راهپیمایی روز . اسالمی پرداخت
یوس شدن مردم از انقالب أ و منغ هایی از بریده شدودشمنان انقالب در طول سال با در«: گفتفراخواند و 

کنند، مانند کوبیدن بر آهن سرد   بهمن می بینند که هر چه تبلیغ می22 اما با راهپیمایی ،گویند سخن می
اي جمعه سال ه رفسنجانی، خطبه هاشمی« کتاب ← رجوع کنید ها،  براي مطالعه متن کامل خطبه».است

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371
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هـا از بارنـدگى زیـاد در منـاطق جنـوبى       گـزارش .رؤساى دانشگاه آزاد شـکایت کـرد    
 ، وقـوع  هرمزگـان و کرمـان  ، فـارس ، خوزسـتان ، بوشهر ، در ایالم  .دهد  مىخبر  کشور  

 . است داشتهيهاى زیاد  خرابى سیل
شب آقاى امینیان از بلژیک آمد و از رکود شدید اقتصادى در اروپا و تـورم زیـاد و    

 دچار دل درد شـدید شـد   ،شب همشیره فاطمه. تر بودن زندگى در ایران گفت      مناسب
یافتسکن تخفیف که با م.  

 
 1993 فوریه  6                   1413 شعبان 14  |     1371 بهمن 17شنبه  
 

آقـاى  از بـراى اسـتقبال   . پرسـى و خـداحافظى کـردم    از والده و همـشیره احـوال    صبح  
از   کمـى زودتـر    . رفـتم  ]مهرآباد [فرودگاهبه   ،جمهور زیمبابوه  یسی ر ،گابهمو] رابرت[

دفتـر  بـه  آنها به سعدآباد رفتنـد و مـن        .  انجام شد  مراسم و مصاحبه  . زمان مقرر رسیدند  
 .آمدم

 دو جلـسه مـذاکره داشـتیم    .هـا آمدنـد   همانی مده و نیم   ساعت   . را خواندم  ها  گزارش
 مرمـر  براى اولین بار از ساختمان تـشریفات و کـاخ        .رسمى و دیگرى رسمى   یکى غیر 

 .شـد ریفات شـروع   تغییـرات آن بـراى تـش      ،اى   خامنـه  اهللا  آیتاز زمان   . استفاده کردیم 
 آقـاى  ،در مـذاکرات  .تـر اسـت    مرتب وتمیزترو   اخیراً تکمیل شده     د و وبمدتى راکد   

هاى غذایى و آموزشـى    دادن کمک  و موگابه خواستار کمک براى ساخت پاالیشگاه     
 .و تحرك تجارى شد

 تلفنـى گـزارش وسـعت بارنـدگى و          ،اسـتاندار کرمـان   ،  ]آقاي سیدحسین مرعـشی   [
 مراسـم ضـیافت در    ،همانـان زیمبـابوه   یشـب بـراى م     .با اشـرار را داد    ها و برخورد      سیل

 مــذاکرات خــصوصى جــامعى ، شــامقبــل از شــام و هنگــام صــرف .ســعدآباد داشــتیم
 .شان دادند  اقتصادىواطالعات زیادى از اوضاع طبیعى . داشتیم

 معتقد اسـت کـه سـومالى بـاالخره آرام خواهـد        ،آفریقاقاره   در مورد نقاط بحرانى     
یابـد و    یـر پایـان مـى     ئشود و دیکتاتورى ز      نژادپرستى در آفریقاى جنوبى نابود مى      .شد

 سـازمان هـم او را و   ،کنـد  چون شخص قذافى در سازمان وحدت آفریقا شرکت نمـى   
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 کارنامه و خاطرات             
 568  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . استش را جدى نگرفتها مشکل
 . گوید هاى سیل در چند استان مى  از وسعت خرابىها گزارش. شب به خانه رفتم

 
 1993 فوریه  7                  1413 شعبان 15  |    1371  بهمن18یکشنبه 

 
 چنـد هیـأت   ، گفـتم ]جمهور معاون اجرایی رییس [،  میرزاده] حمید[اول وقت به آقاى     

 و همـشیره  هفرسـتادم والـد   .براى رسیدگى و کمک بـه منـاطق سـیل زده اعـزام کننـد             
 .آمد فاطى هم براى پذیرایى. فاطمه را آوردند

عـصر بـراى شـرکت در جلـسه        .  گزارشى از وضع توزیع گـاز داد       ،لىزاده ع   اخوى
سـپس بـا رهبـرى تـا     .  جلـسه خـوبى بـود     ؛دفتر رهبـرى رفـتم    به   ،مالقات آقاى موگابه  

هـاى    نتایج پیـام ، اوضاع جارى کشور  ،میراث فرهنگى سازمان   مدیریت   ةغروب دربار 
بـه توصـیه      ایـشان  .مـذاکره کـردیم     و سـفر موگابـه      سـعودي  سران کویت و عربـستان    

 . و بنا دارند دوباره بروندنددر کیش بودپزشکان 
 بـه خـاطر   ،با اینکه در منزل کـسى نبـود   .کارها را انجام دادم  . سرشب به دفترم آمدم   

 بـه  ، بتوانند شـب بـه خانـه خودشـان برونـد      تااینکه محافظین مایل بودند به خانه برویم        
؛  تلفنـى صـحبت کـردم   ،سیل و امدادبا استاندار هرمزگان در مورد مسایل        .خانه رفتیم 

 . وضع خیلى سخت است
   

 1993 فوریه  8                1413  شعبان 16  |    1371 بهمن 19دوشنبه 
 

 آقـاى موگابـه هنـوز آمـاده         .سـراى سـعدآباد رفـتم      همانی به م  صبح ساعت هفت و نیم   
 راه مـذاکرات   در.بـا هـم بـه فرودگـاه رفتـیم      .  مقدارى صبر کردیم تا آماده شـد       ؛نبود

. هاى اخیر به او تسلیت گفـتم     به خاطر فوت همسر و مادرش در ماه       . سودمندى داشتیم 
 .مصاحبه و بدرقه رسمى انجام شد

 بعد از  . بالفاصله براى شرکت در مراسم جشنواره خوارزمى به هتل استقالل رفتم
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 ٢٠٩عكس شماره 

 ٢١٠عكس شماره  

سخنرانی در جشنواره خوارزمی
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 کارنامه و خاطرات             
 570  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 . نمـودم مراجعت   و به دفتر1ی کردمکوتاه  سخنرانى، جوایزيعطااستماع گزارش و ا   
 بــا ، حامــل صــدو ســى و یــک سرنــشین،وپولــفتاطــالع رســید کــه یــک هواپیمــاى 
 تصادف کـرده و هـر دو سـقوط    ،مهرآبادفرودگاه هواپیماى جنگى سوخو در اطراف   

 ؛لخى اسـت  حادثه خیلى ت2.اند مسافربرى کشته شدههواپیماي  همه سرنشینان    .اند  کرده
 .آن هم در دهه فجر
 قابل تـشخیص  ها  شده  کشته جسد اکثر    .هاى این فاجعه دریافت شد       تا عصر گزارش  

 از طـرف  . قرار شد بررسى شـود ؛گفته شد که برج کنترل فرودگاه مقصر است  . نیست
 . بیانیه تسلیت دادیم،دولت

ه بهتر شـده   وضع شیع ،گفت بعد از سفر من    . قوى از پاکستان آمد   نساجد  سید  آقاى  
 براى تقویت اقتصادى شـیعه کمـک خواسـت و    . استها کمتر شده و درگیرى با سنى 

 . استتر شده گفت وضع دولت پاکستان اخیراً محکم
شـب  . مـشى تجـارت خـارجى تقویـت شـد       خط. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 را   گـزارش خـسارات سـیل      و وزیر کـشور آمـد    ] عمرانی[زرگر معاون   ] رسول[آقاى  

                                                
در جامعه ما اهمیت تحقیقات در رسیدن به استقالل و پیشرفت « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

ى وجود آمده، ول با اینکه فاصله زیادى میان کشورهاى پیشرفته و کشورهاى جهان سوم به. روشن شده است
آنها  وردهاى تحقیق بهاکنند، زیرا دست گذارى زیاد مى بینیم کشورهاى پیشرفته در این زمینه سرمایه باز مى

 ،وجود آمده است با زمینه خوبى که در جامعه به. شان را با سرعت بیشترى طى کنند دهد که راه امکان مى
ست و شاهد تحرك جدى در مراکز دست دولت در برنامه دوم براى پرداختن به کارهاى تحقیقاتى باز ا

عنوان یک واقعیت ه  لزوم انجام کارهاى تحقیقاتى را ب،گیرى تحقیقاتى هستیم و اغلب مراکز تصمیم
انقالب،   دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .اند پذیرفته

1393 
روند جنگنده نظامی متعلق به نیروي هوایی ارتش درحال مانور  چند ف، در این روز شاهدان عینی گفتند- 2

متعاقب آن یک هواپیماي مسافري که از . بودند که دو فروند آنها از بقیه جدا شده و به سمت پایین آمدند
در همین حال . گرفتفرودگاه مهرآباد به هوا برخاسته و در حال اوج گرفتن بود، در مسیر دو جنگنده قرار 

 و در مجتمع کرد و جنگنده دوم با قسمت بال هواپیماي مسافربري تصادم گرفتها اوج  نگندهیکی از ج
سمان آتش گرفت و  هواپیماي مسافربري نیز در آ.نمودشهید حدادي، واقع در جاده قدیم کرج سقوط 

 و انفجار دوم صورت کردهاي ارتش سقوط   بر روي تانک،منفجر شد و در داخل یک محوطه نظامی
 .گرفت
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دادهاى فـورى خـوب بـوده و بایـد بـراى جبـران خـسارات             امـ  . خیلى زیاد اسـت    ؛داد
هـاى ترابـرى هـوایى را زیـاد      کمـک ، گفتم ]نیروهـاي مـسلح   [به ستاد کل  . فکرى کرد 

 .کنند
   
 1993 فوریه  9                 1413 شعبان 17  |     1371 بهمن 20شنبه  سه

 
 مرمـر  در سـاختمان     آنهـا را  . آمدنـد   هند و کره شمالى براى تقدیم اسـتوارنامه        نرایسف

 و دکتر والیتـى بـراى مـشورت سـفر بـه سـوریه و گـزارش سـفر بـه کویـت                  . پذیرفتم
 ،]جمهـور  معاون اول ریـیس [، حبیبى] حسن[ سفر دکتر ة دربار.پاکستان براى اکو آمد   

ها در خصوص دخالت مـا در      جواب ترك  ،قرار شد در روزنامه   . به ترکیه مذاکره شد   
 .اعتراض کنیم ضدانقالب در ترکیهداده شود و به حضور  ترکیه

بـراى سـفر بـه     .  آمـد  ]وزیـر دفـاع و پـشتیبانی نیروهـاي مـسلح          [،  ترکان] اکبر[آقاى  
براى نمایـشگاه  . مشورت کرد امارات و نحوه مذاکره با مقامات آنجا و داشتن پیام من         

 .رود مى
 ]یـی وزیر امور اقتـصادي و دارا     [،  نوربخش] محسن[،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقایان  

 . بـراى مـسأله ارز صـنایع آمدنـد    ،]کل بانـک مرکـزي    رییس[،  عادلى] محمدحسین[و  
 . با تسهیالت بانکى جبـران کنـیم  ،قرار شد تا آخر سال مقدارى بدهیم و در سال آینده  

 .در مورد فروش نفت به آمریکا و خرید کاال از آنها صحبت کرد، آقاى نوربخش
 ، مـن  گـزارش بعـد از ارایـه       .حـدت رفـتم    سـال بـه تـاالر و        عصر براى مراسم کتاب   

  مبلغ زیادى از طرف وزارت ارشاد به عنوان جایزه . را دادم جوایز و1کردمصحبت 
                                                

علم و نورانیت هستند، هایی که منشاء  جامعه از طریق انسان« : نرانی آمده استدر بخشی از این سخ - 1
ارزش . باشد  بشریت میةهاست که اوج ثمردهی شجر اصوالً دستاوردهاي فکري انسان. کند اعتال پیدا می

لم و خاصیت اساسی ع. فهمند، یکسان نیست هایی که فقط می فهمانند و انسان فهمند و می هایی که می انسان
ترین راه هاي انتقال نورانیت و آگاهی به  یکی از مهم. دانش، تنها بخشی از خاصیت علم و دانش است

جامعه، تألیف، ترجمه و تحقیقاتی است که مکتوب شود و در اختیار مردم قرار گیرد که در این راه، ناشرین 
دفترنشر » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ».نقش به سزایی دارند

 1393انقالب،  معارف
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 ٢١١ه عكس شمار

 ٢١٢عكس شماره 

سخنرانی در مراسم کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
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 . پنجاه سکه بهار آزادى براى هر کتاب: استداده شدهاختصاص 
 در ديتأسـیس دانـشکده جهـانگر     . شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      

دیـر وقـت   . تهران و خطى مشى آموزش عالى و تحقیقات در برنامه دوم تصویب شـد             
 .مشهد بوداو در .  رسیددوازده شبعفت هم ساعت . به خانه رفتم

  
 1993 فوریه  10            1413 شعبان 18  |    1371 بهمن 21چهارشنبه 

 
براى سـفر بـه اوکـراین و جلـسه اوپـک نظـر       . آمدوزیر نفت ] آقاي غالمرضا آقازاده [

بـراى   فـارس  هاى نفتى آمریکا در خلیج  قرار با کمپانىهايخواست و گزارش پیشنهاد 
 .بازسازى و تأسیس سکوهاى جدید را داد

سفیر لیبى بـه  .  و نمایندگان خارجى مقیم ایران براى تبریک دهه فجر آمدند         نرایسف
 سیاسـت خـارجى و      و  من هـم صـحبت کـردم       .دسفرا صحبت خوبى کر   ال  عنوان مقدم 

اتهامـات حمایـت از   از اول را توضـیح دادم و در مقابـل     سـاله     پـنج هاى برنامه     موفقیت
 1.یسم و خرید سالح دفاع کردمرترو
مـدیرعامل  [، شـفتى ] حـسن [ آقایـان     ترابـري و   وزیر راه و  ،  ]کیا  محمد سعیدي   آقاي[

ایرتـور  ]شرکت هواپیمایی ایران[یس ینبى نجاریان و ر  محمد   ،]شرکت هواپیمایی هما  
انگیـز   اظهارات اتهـام  از  گزارش کیفیت بروز سانحه هوایى مهرآباد را دادند و           .آمدند

 قـرار  . دفـاع شـود  تحقیـق گزارش ید از باگفتم . اظهار نگرانى کردند بعضى از  جراید 
 . هم در تحقیق شرکت کند]جمهور رییس[ بازرسى ویژهدفتر شد 

                                                
به مقررات بین المللی و حسن رابطه با کشورها آقاي هاشمی با تأکید بر پایبندي جمهوري اسالمی ایران  - 1

کنند، در حالی که مردم ایران   عده اي در دنیا ایران را متهم به حمایت از تروریسم می،با این حال« : گفت
کند،  ستند، ایران از تروریسم حمایت میکسانی که مدعی ه.  قربانی تروریسم بوده اند،بیش از همه کشورها

گذارند و این در حالی  هاي خارج از کشور علیه یکدیگر را به حساب ایران می تسویه حساب گروهک
، ادعاي خرید تسلیحاتی بیش از حد. اند به اثبات برسانند  حتی تا به حال یک مورد آن را هم نتوانسته،است

بنیه گ تحمیلی، تبا اینکه در دوران دفاع مقدس و ج. ها و تبلیغات سوء علیه ایران است از دیگر تهمت
نظامی و تسلیحاتی ایران تحلیل رفته بود، اما درصد خیلی کمی از درآمد تولید خالص کشور، براي بودجه 

دفترنشر » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .نظامی اختصاص یافته است
 1393انقالب،  معارف
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، کاشـان ] اصـغرفخریه [ و   ]کـل بانـک مرکـزي       رییس[،  عادلى] محمدحسین[آقایان  
 هـاي   بـرخالف گـزارش   ؛ گزارش وضع ارزى کشور را دادنـد        و  آمدند ]معاون ارزي [

 داشـته  مـازاد انیم تـو  مـی  1372در سـال  که اى     به گونه  ،فق خوبى ترسیم کردند    اُ ،قبلى
 .باشیم

   
 1993 فوریه  11              1413 شعبان 19 |     1371 بهمن 22شنبه  پنج

 
بـه سـوى   ، ] بهمـن 22براي شرکت در راهپیمایی   [ها    با بچه . راى سفر بستم  چمدانم را ب  

روى   نزدیک میدان پیاده شـدم و چنـد صـد متـرى بـا مـردم پیـاده           .میدان آزادى رفتیم  
شـان خیلـى خوشـحال شـدند و تـا حـدودى نظـم را            حـضورم در میـان     ازمردم  . کردم

 .کـرد  کنترل مـى   قابل گاهى صحنه را غیر   ،شان   ولى شدت احساسات   ،مراعات کردند 
بـا   برایـشان سـخنرانى کـردم و      ،العـاده مـردم      در میان احساسات فوق    ،از باالى جایگاه  

شـان   تـشویق تمجید فراوان از پایداري جامعه در مبـارزه و دفـاع و تحمـل مـشکالت،                
  1.نمودم

 همراهـان  .رفـتم ] مهرآبـاد [کـوپتر بـه فرودگـاه          بـا هلـى    .جمعیت بیش از انتظار بـود     
 خیلـى  ؛از پاویون در دسـت تعمیـر جمهـورى بازدیـدکردم      .  را رسانده بودند   خودشان

 ]منـصور  [ تیمـسار ، قبـل از پـرواز  .به سوى کـیش پـرواز کـردیم    .شود بهتر از سابق مى  
 مـدعى  ؛ سـانحه هـوایى توضـیحاتى داد    ة دربار ،]فرمانده نیروي هوایی ارتش   [،  ستارى

 .مقصر استفرودگاه  برج کنترل ،است
                                                

هاي جهنمی برآنها  مردم ما در برابر فشارهاي مختلفی که قدرت« : در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
اند و هیچ نیرویی قادر نیست مردم ما را از راه خود باز دارد و یا  تحمیل کرده است، مانند پوالد آبدیده شده

گر این واقعیت است که بیگانه و خارجی فقط   امروز نظاره وملت ایران از سلطه بیگانه متنفر بود. گمراه کند
کننده خارجی در برابر وجدان بیدار  ایران می آید، لذا تبلیغات گمراهبراي خدمت کردن و مزد گرفتن به 

هاي خود نسبت  در دیدگاه، متفکران و تحلیلگران مسایل جهانی. این ملت، اثر خود را از دست داده است
شما قادر نخواهید بود، انوار تابان و بانفوذ انقالب را با ابرهاي سیاه . به انقالب اسالمی تجدید نظر کنید

برخوردهاي منطقی توزي، به  کینه به جاي ،تعصب هاي جاهلی خود بپوشانید، لذا توصیه ما به شما این است
دفترنشر » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی « کتاب←رجوع کنید » .آورید و انسانی روي

 1393انقالب،  معارف
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 در پـاویون بـا مـدیران    يمقـدار . کـیش شـدیم  جزیـره   از ظهر وارد    یک بعد ساعت  
 لـب دریـا قـدم    ،ناهـار و اسـتراحت  بعد از .  توضیحات کارها را شنیدیم   .کیش نشستیم 

 رسـتوران درخـت سـبز    بـه سرشـب    . و مقدارى با مهدى سوار قایق پـدالى شـدیم          مزد
 .رفتیم و شام را دسته جمعى خوردیم

دو کانـال از امـارات دیـده     .  هـم تلویزیـون را دیـدم        مقـدارى  . را آوردند  ها  گزارش
 . بیشتر مسابقه شترسوارى بود،یکى از آنها. شود مى
  

 1993 فوریه  12                1413 شعبان 20  |    1371 بهمن 23جمعه   
 

 .سـوار قـایق عاشـورا شـدیم    . انجام شـد روى در ساحل    استماع اخبار و صبحانه و پیاده     
] محـسن [ آقـاى  .عهده گرفتم و یک دور اطـراف جزیـره کـیش زدیـم        ه  رانندگى را ب  

] حمیــد[ بــا آقــاى .داد  توضــیحات مــى]مــدیرعامل منطقــه آزاد کــیش[، ادهیــزمهرعل
 .ظهر به پاویون برگشتیم.  اختالف نظر دارند]جمهور معاون اجرایی رییس[، میرزاده

ژ محفـوظ بـراى   و از محل ساخت پـال کردم روى  تا شب استراحت و مطالعه و پیاده   
 بـه خـاطر اشـراف     نمـودم؛  جهـت اسـتفاده از دریـا در کنـار پـاویون بازدیـد          ،هـا   خانم

 .ساختمان ادارى اشکال دارد
 

 1993 فوریه  13                  1413 شعبان 21  |     1371 بهمن 24شنبه 
 

 .تـیم  بعـد از صـبحانه بـه فرودگـاه رف    .روى کـردم  بعد از نماز مقدارى کنار دریـا پیـاده     
سـاعت نُـه و   . جمله اعضاى دفتر و مهـدى و یاسـر تـأخیر داشـتند          بعضى از همراهان من   

خانواده هـم همـراه بودنـد کـه بعـد از ظهـر بـه            . بارید  باران مى . وارد بوشهر شدیم  ربع  
 . مهدى با من ماند.تهران برگشتند

 و 1گرانرهـاى ایثـا    در جمع خـانواده .شکوه بودبسیار با ها    در خیابان  استقبال مردمى   
                                                

کند،  وقتى که انسان در انبوه جمعیتى مثل اینجا حضور پیدا مى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1
           به یاد انجام وظیفه، به یاد فداکارى در راه خدا و ارزش نزدیک شدن و گیرد مىقرار تحت تأثیر 
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ها و سـرودها    خیر مقدم1. در جمع مردم در ورزشگاه بزرگ شهر صحبت کردم        سپس
 .ها به زبان محلى جالب بود و اشعار مداحى

 اطالعـات مربـوط بـه اسـتان بوشـهر را مطالعـه             .در محل اسـتاندارى اقامـت داشـتیم       
] هیمابـرا [ آقـاى  . شرکت کردم، نفرند170 در جمع روحانیون استان که حدود        .کردم

 و 2 من هم صـحبت مفـصلى کـردم   . خیرمقدم گفتبوشهر امام جمعه  ،فاضل فردوسى 
 به متأهالن شش هزار تومان و به مجردان چهـار هـزار   ؛دستور کمکى به همه آنها دادم   

 .تومان
                                                                                                              

این حاالت براى ماها که .افتد و این حالت براى هر انسانى سازنده است به خداوند از طریق فداکارى مى 
تر است؛ اما کسانى که وجدان دینى هم  به خدا و قیامت و حساب و کتاب و اینها معتقد هستیم، روشن

شوند که در  کنند، وادار مىکه فکر شوند   وادار مى،کنند برخورد مى  ندارند، وقتى که با چنین مردمى
اى، این   در یک منطقه کوچک و محروم و مرزى و دور افتاده؟ستچی بروند و ببینند که این وخودشان فر

اند و  همه خانواده ایثارگر، این همه انسان بزرگوار که عزیزترین موجودى خودشان را به خدا تقدیم کرده
با روحیات انقالبى و صبور و مقاوم و قانع وجود دارند و اگر کسى این همه وفادار و صمیمى و در صحنه و 

 این پدیده فکر نکند، خاصیت تفکر انسانى را از دست داده و دیگر احساس انسانیت ندارد، و گرنه ةدربار
کند که اگر گمراه است، در راه خودش  برد و انسان را وادار مى این پدیده هر کسى را به فکر فرو مى

دفترنشر » ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ».ر بکندتجدید نظ
 1393انقالب،  معارف

سابقه تاریخى . آشنایى استبوشهر براى مردم ما، استان « : آقاي هاشمی خطاب به مردم بوشهر گفت 1 -
ا در تاریخ خودش داشته ها ر و داشته باشد آن دالوريزآمیز شما باعث این است که هر استانى آرافتخار

برابر استعمار، کار بسیار بزرگى بود و از ر مقابل تهاجم ناجوانمردانه و نادفاع جانانه مردم بوشهر د. باشد
همه مردم ما با دیدن آن فیلم و دیدن داستان مقاومت و حماسه . هاى تاریخى ماست بهترین نمایش

. النى بوشهر، با حضور شما مردم استان مرز مطمئنى است مرز طو.کنند ها افتخار مى ها و تنگستانی بوشهري
ما به خاطر همین روحیات سلحشورى و فداکارى و صبر و مقاومت و پشتکار و تالشگرى شما مردم، هیچ 

خاطر شرایط سخت زندگى در  این مردم به. وقت از جانب این مرز خطرى براى کشورمان نخواهیم داشت 
 ».آورده استآنها را مقاوم و آسیب ناپذیر بار سختى شرایط محیط ، اً و انصافگذشته، فوالد آبدیده شده اند

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید 
کار مهم ما این است که بتوانیم از «: گفت بوشهر استان جمعه ائمه و روحانیون جمع در هاشمى آقاى - 2

 در این دوره ،طور که در قبل آگاهى خود را نشان داد روحانیت همان .یمیشورسازى خوب برآعهده ک
روحانیت و ملت در سطح عالى از معنویت برخوردار  .سازندگى نیز باید همین آگاهى را از خود نشان دهد

تمام .  داریماندازه نیاز همه چیز در کشور ما به .کشورشان خدمت کنند خواهند به است و امروز همه مى
اى داشته  توانیم کشور پیشرفته  ما مى،زنجیره صنعت در کشور ما وجود دارد که با توجه به این امکانات

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .باشیم
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 ٢١٣عكس شماره 

 ٢١٤عكس شماره 

ورود به استان بوشهر
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 ٢١٥عكس شماره 

 ٢١٦عكس شماره 
سخنرانی در اجتماع عظیم مردم بوشهر

استقبال پر شور مردم بوشهر
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 ٢١٧عكس شماره 

 ٢١٨عكس شماره 
بازدید از طرح های صنعتی استان بوشهر
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  تك ٢١٩عكس شماره 

افتتاح طرح های صنعتی در استان بوشهر
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 دریایى رفتـیم کـه شـرکت صـدرا     يها عصر به محل کارخانه ساخت کشتى و سازه   
 ،فتن دانـش فنـى طراحـى کـشتى بـا کـامپیوتر        ربـا گـ   .  وضع بسیار مطلوبى دارند    ؛دارد

هـاى   در سـاخت سـکوها و اسـکله   . توانیم طراحى کنیم و بسازیم گونه کشتى را مى  هر
 متـرى بـراى دریـا و    44 سکوى ساخته شـده   از یک.فلزى نیز وضع بسیار خوبى دارند 

 و ،انـد  هاى نفتى خارك که با سفارش شرکت فرانـسوى سـاخته           استراکچرهاى اسکله 
. شـدیم  نیز از یک کشتى پیشرفته صیادى ساخت داخل بازدید کردم که بـر آن سـوار         

 .خواست شرکت این است که کشتى وارد نکنیم
ى بیشترى به صـنایع دریـایى داخلـى داد    در مجموع به این نتیجه رسیدیم که باید بها   

ک تـ توانیم خودمان بـسازیم و البتـه بـا          مى  ،یمخر  مى و بسیارى از چیزهایى که امروز     
 .  خود به خود مقدارى از این مشکل حل خواهد شد،نرخى شدن ارز

 بـارة  تحقیقـات خـوبى در   . رفتـیم  سـازندگی از آنجا به مرکز تحقیقات شیالت جهاد      
آقـاي غالمرضـا   [ . اسـت آورى آنهـا شـده   میگـو و عمـل  ، ش ماهى پرور، صید ،آبزیان

 .  و مدیران توضیح دادندسازندگیوزیر جهاد، ]فروزش
 نمـاز   .بـا تـأخیر رسـیدیم     . سپس به دانشکده جدیداالحداث فنـى و مهندسـى رفتـیم          

 جلـسه خـوبى     .ها شرکت کـردم     در اجتماع دانشگاهیان و فرهنگی     .مغرب را خواندیم  
  و مـدیرکل آمـوزش و        ]وزیر فرهنـگ و آمـوزش عـالی       [،  معین] مصطفی[دکتر  . بود

 ، سالمت فرهنگـى و روحـى مـردم بوشـهر    ، در گزارش. گزارش دادند بوشهر پرورش
 مـن در  .رغم وجود پانزده کانال تلویزیون بیگانه در دسترس آنها قابل توجه است        على

وجـود آمـده    هبـ هایى که از اظهارات تهـاجم فرهنگـى    رفع نگرانى صحبتم از آن براى 
اق کامپیوتر بازدیـد کـردم و مـصاحبه کوتـاهى انجـام      تو ا ها ساز کال  1.استفاده کردم 

                                                
ها بترساند،  کند مردم ایران را از ماهواره غرب بیهوده تالش مى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 کانال 15بیش از  .شان نفوذناپذیرند زیرا جوانان ایرانى در حفظ میراث فرهنگى مصمم و در عقاید اسالمى
 اما جوانان این استان در مسابقات فرهنگ ،شود تلویزیونى کشورهاى بیگانه در استان بوشهر دریافت مى

 . عمق فرهنگ اسالمى در جامعه ایران استةکنند که این نشان دهند سب مىهاى اول را ک  رتبه،اسالمى
اش که به مدد تکنولوژى سعى در ضربه زدن به فرهنگ اسالمى  غرب بداند از آخرین تهاجم فرهنگى

هایى براى مقابله با تهاجم فرهنگى در دست  دولت برنامه . چیزى عایدش نخواهد شد،جوانان ایران دارد
 علت ضعف در دانش فنى و تحقیقات، صدمات زیادى کشور به .زودى اجرا خواهد شد ه بهتهیه دارد ک
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 .دادم
استاندار و نمایندگان اسـتان     . در شوراى ادارى شرکت کردیم    و  به استاندارى رفتیم    

ــد   ــا را گفتن ــد و نیازه ــدیران گــزارش دادن ــاد .و بعــضى از م ــرو و راه و جه  وزراى نی
 من هـم صـحبت کوتـاهى در       .ع سنگین و آموزش عالى آمده بودند      و صنای سازندگی  

 شـام را بـا   1.تشویق آنها و وعده کمک و تذکر خوددارى از بخشى فکـر کـردن دادم            
 . منزل استاندار است که  رفتیممحل اقامتبه آنها خوردیم و براى استراحت 

  موز رسـ ا. هـا را خوانـدم و بـا خـستگى خوابیـدم       گزارش.هواى بوشهر مطبوع است 
نقل و آب نبات و شکالت و پول و سکه بـر       پاشیدن ، بوشهرى در مراسم استقبال    زنان

 . کرد سر فرد مورد استقبال است که گاهى به صورتم اصابت مى
  

 1993 فوریه  14                 1413 شعبان 22  |    1371 بهمن 25یکشنبه 
 

 بـه پایگـاه دریـایى    ،رف صـبحانه بعد از نماز و نوشتن بخشى از خاطرات دیـروز و صـ         
ـ  به سـوى د ،]نیروي دریایی ارتش [= کوپترهاى نداجا رفتم و با هلى   ر پـرواز کـردیم  ی. 

 .در اجتماع با شکوه مردم مورد استقبال پرشورشان بودیم
 شان در خیرمقدم و طرح  هاى زیاد در مسیر و صحبت امام جمعه با قربانى

 
                                                                                                              

گسترش مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى این نقیصه هرچه زودتر مرتفع شودبا شود که باید  را متحمل مى. «
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید 

مدیریت اینجا مدیریت هماهنگى است و این « : آقاي هاشمی خطاب به مدیران استان بوشهر گفت - 1
مان داریم و آن این است که در بعضى  ما هنوز عیبى توى مدیریت. هماهنگى مدیران ما نعمت خوبى است

ل کلى ی و مسارود که مصالح نظام باال مىقدر   آن،چسبند و گاهى تعصب بخشى جاها بیشتر به خودشان مى
شود و حال آنکه آن را در   براى آینده ذخیره مىاً احتیاط،امکاناتى که در یک جایى هست. بیند آسیب مى

ات  این به خاطر همین تعصب.توانند انجام دهند  یا کار یک بخشى را بخش دیگر مى،جایى دیگر نیاز دارند
 این است که مدیران ،ز کارهاى خوب کشوریکى ا.  امکانات را به یکدیگر واگذار نمى کنند.ستابخشى 

 ولى وجود دارد، با یکدیگر ،چشمى که البته نادر است تر و پدرانه فکر کنند و به جاى رقابت و هم ما وسیع
 از این لحاظ وضع خیلى بهتر ، اما خوشبختانه در استان شما،برم من از این نوع روابط رنج مى. همکارى کنند

 »،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  » .شود ر هم مىاست و ان شاء اهللا بهت
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 582  1371   رفسنجانی                     هاشمی
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مان داریم و آن این است که در بعضى  ما هنوز عیبى توى مدیریت. هماهنگى مدیران ما نعمت خوبى است
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شود و حال آنکه آن را در   براى آینده ذخیره مىاً احتیاط،امکاناتى که در یک جایى هست. بیند آسیب مى

ات  این به خاطر همین تعصب.توانند انجام دهند  یا کار یک بخشى را بخش دیگر مى،جایى دیگر نیاز دارند
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 از این لحاظ وضع خیلى بهتر ، اما خوشبختانه در استان شما،برم من از این نوع روابط رنج مى. همکارى کنند
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 شـام را بـا   1.تشویق آنها و وعده کمک و تذکر خوددارى از بخشى فکـر کـردن دادم            
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نقل و آب نبات و شکالت و پول و سکه بـر       پاشیدن ، بوشهرى در مراسم استقبال    زنان

 . کرد سر فرد مورد استقبال است که گاهى به صورتم اصابت مى
  

 1993 فوریه  14                 1413 شعبان 22  |    1371 بهمن 25یکشنبه 
 

 بـه پایگـاه دریـایى    ،رف صـبحانه بعد از نماز و نوشتن بخشى از خاطرات دیـروز و صـ         
ـ  به سـوى د ،]نیروي دریایی ارتش [= کوپترهاى نداجا رفتم و با هلى   ر پـرواز کـردیم  ی. 

 .در اجتماع با شکوه مردم مورد استقبال پرشورشان بودیم
 شان در خیرمقدم و طرح  هاى زیاد در مسیر و صحبت امام جمعه با قربانى
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مان داریم و آن این است که در بعضى  ما هنوز عیبى توى مدیریت. هماهنگى مدیران ما نعمت خوبى است
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ات  این به خاطر همین تعصب.توانند انجام دهند  یا کار یک بخشى را بخش دیگر مى،جایى دیگر نیاز دارند
 این است که مدیران ،ز کارهاى خوب کشوریکى ا.  امکانات را به یکدیگر واگذار نمى کنند.ستابخشى 
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 کارنامه و خاطرات             
 584  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 بالفاصـله بـه    .دادمهـا      و وعده توجه به خواسته     1ی کردم صحبت کوتاه من   ،ها  ستهخوا
 بین دیر و کنگان رقابت است و ناچار بـا اینکـه نزدیـک بـه هـم         . نمودیم پرواز کنگان

 در آنجا اهـل سـنت هـم    .تر بود اجتماع کنگان خیلى وسیع. هستند به هر دو شهر رفتیم 
شان این بود که کنـار محـل اجتمـاع را بـراى       کار خوب.هستند و شرکت کرده بودند  

ن  مـ .کوپترها در نظر گرفته بودند و بدون معطلى در راه به اجتمـاع رسـیدیم       فرود هلى 
 و تـشویق بـه اتحـاد شـیعه و سـنى و وعـده       2مآمیـزى کـرد   هم صحبت گـرم و تـشویق    

 . معاش آنها بیشتر از صیادى و کشاورزى است.نمودمکمک و عمران بیشتر 
ید از فاز دوم در دست احداث گـاز کنگـان کـه چهـل و پـنج میلیـون متـر                  براى باز 

 باران خفیفى  . بالفاصله به پاالیشگاه ولى عصر کنگان پرواز کردیم        ،مکعب گاز است  
                                                

از این سیاست دولت که به نقاط دور افتاده و محروم کشور « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1
ن ای هایى که در رژیم گذشته به ها و تبعیض توجه دارد بسیار خوشحالم و امیدوارم که دولت بتواند ظلم

یکى از مشکالت این منطقه کمبود آب شرب است که با اجراى طرح محرم و  .مناطق شده جبران کند
 درخواست مورد که ساحلى جاده احداث مورد در .تأمین آب شرب، این مشکل به زودى مرتفع خواهد شد

 از صنعت استفاده . دولت با اختصاص بودجه این نیاز منطقه را نیز برطرف خواهد کرداست، مردمشما 
 چیزى است که تنها در سواحل این منطقه قابل اجرا است و در این صورت نیز براى ،پرورش ماهى و میگو

ایجاد مراکز فرهنگى از دیگر اهداف دولت است که  .همراه خواهد داشت مردم منطقه درآمد سرشارى را به
رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←ید رجوع کن» .بینى شده است در سال آینده امکانات بیشترى براى آن پیش

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
بیانى که بتواند پاسخ احساسات شما را بدهد ندارم و هیچ کس « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

توانند  قط مىها ف تواند در مقابل این همه لطف و محبت مردم پاسخى داشته باشد و خبرنگاران و رسانه نمى
اند  کنیم که چرا مردم این منطقه توانسته امروز ما لمس مى .اى از این همه احساسات را منعکس نمایند گوشه

 .هجوم انگلیس را سرکوب نموده و آنان را وادار به خضوع و تسلیم در مقابل روحیات دینى خود کنند
شاءاللّه دولت با  وردار تبدیل شود که اناى برخ فارس استعداد این را دارد که به منطقه سواحل خلیج

دولت بنا دارد نقاط ضعف منطقه از  .دکن  سواحل این منطقه را آباد مى،گیرى از منابع بالقوه موجود بهره
مردم واگذار شود، مردم منطقه در   اگر طرح آبخیزدارى به .جمله کمبود برق، راه و آب رابرطرف کند

 مشکلى نخواهند داشت و موجب متمرکز شدن مردم و برطرف شدن فقر کارى رب و مرتعطول سال براى شُ
هاى منابع دریایى و  باید جوانان در رشته.  استفنى آموزش ضعف ،منطقه این دیگر مشکل .خواهد شد

در  .ساحلى و گاز تخصص پیدا کنند و دانشگاه در این منطقه ایجاد شود تا موجب توسعه منطقه گردد
مراکز آموزش عالى در مناطق دورافتاده ظلم زیادى به شما شده که سیاست دولت، علت فقدان  گذشته به

رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » . در این منطقه و جبران گذشته استتأسیس دانشگاه
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
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 و مـدیر طـرح   ]مدیرعامل شرکت ملی گـاز [، فروز یصالح] اسداهللا[آقاى .بارید هم مى 
صـنایع سـنگین بیندازنـد کـه در     خواهند بـه دوش      تأخیر دارند و مى   . توضیحات دادند 

 .حمل قطعات سنگین به پاالیشگاه مشکل دارند
انـد و     هـاى مهمـى را در داخـل سـاخته            خوشـبختانه قـسمت    .از طرح بازدید کـردیم    

  اجـرا و سـاخت  ،رسـد در آینـده طراحـى     به نظر مـى .طراحى هم با خود ایرانیان است   
 خورمـوج حرکـت  دشـتی  به سـوى  نماز و ناهار بعد از   .داخل بشود  تواند در   عمده مى 

قرار شد که از برق اضافى پاالیشگاه به دیر و کنگان بدهند و نیز سـدى بـراى           .کردیم
 . با کمک من ساخته شود و فعلى منطقه طرحيها مهار آب

 1.مـن هـم صـحبت گرمـى کـردم         . موج استقبال و اجتماع خیلى خوب بـود       در خور 
.  و نماینده هم صحبت کوتـاهى داشـتند        امام جمعه ،  ]قاي دشتی آ[ .روحانى زیاد دارند  

هـاى دفـاع    صـحنه .  مـردم بـسیار باحـالى دارد       ؛ز تنگـستان رفتـیم    کبه اهرم مر  بالفاصله  
 برایــشان 2علــى دلــوارى یسیــهــاى ر  رشــادت وهــا هــا در مقابــل انگلیــسى تنگــستانى

 از روى  و آمـد ]دلـواري [علـى  یسیـ دختـر ر . دکننـ  افتخار میبخش است و به آن   الهام
 . نوازشش کردم.زنى استپیر؛ ستم را بوسیدعبا د

                                                
ب مردم رازم که وعده تأمین آب مناسب شُسرافرمن امروز  «: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 1

ساحل نشین و مردم جنوب استان را که به شدت نیازمند به این ماده حیاتى بودند، عملى کردیم و توانستیم 
. لوله محرم را تا آخرین نقطه استان شما برسانیم و ان شاء اهللا از این آب به اعماق به روستاها هم برسانیم

گذارى در این  هاى قابل قبولى براى دسترسى زمینه سرمایه مین انرژى مطمئن و سالم، راهامیدوارم بتوانیم با تأ
آموزش الزم براى خیل . راستعداد براى شما مردم سختکوش و شریف و قانع فراهم کنیممنطقه زرخیز و پ

رایط مناسب  ایجاد ش،جوانان مستعد این منطقه کویرى و وسایل ارتباطى براى ارتباط سریع و در یک کالم
براى زندگى مرفّه و جذب سرمایه براى عمران این منطقه ساحلى، که مرز اساسى کشور ماست، از 

مان را آباد و معمور و مرفه نگه داریم، ان شاء اهللا   مرزهاى ساحلی،ما اگر در خلیج فارس. ضروریات است
ایع جنبى و تبدیلى براى استفاده بهتر از هاى شما ، صن کشاورزى شما ، نخلستان. ایم مان را تأمین کرده امنیت

رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .کشاورزى و صیادى در منطقه هم در دستور کار ماست
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی

وشهر  جنوب در تنگستان و بامیطلب و رهبر ق  مشروطهخواه يآزاد،)1294-1261 (ي دلواریعل سییر - 2
 نی کرد که فقط از آخراری چهار زن اخت،یعل سییر . اول بود جنگ جهانیدوره در انگلستان يروهای نهیعل

 از بهادر، سه نفر یعل سیی ريها نوه. شد) يدیبهادر شه (نینام عبدالحس ه بي صاحب فرزند،همسر خود
 .ندبود و گل اندام سی فرنگن،ی غالمحسيها نام هب



586

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 586  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢٢عكس شماره 

 ٢٢٣عكس شماره 

سخنرانی در اجتماع مردم تنگستان
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 ٢٢٤عكس شماره 

 ٢٢٥عكس شماره 
بازدید از طرح های اقتصادی و صنعتی استان بوشهر
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 ٢٢٦عكس شماره 

 ٢٢٧عكس شماره  

بازدید از نمایشگاه صنعتی استان بوشهر
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 مراسم هنرى جـالبى  ،شان گروهى مسلح و با ژست رزمندگان تاریخى خود        در مراسم 
العـاده     فـوق  شان کـف زدم کـه بـرخالف انتظارشـان بـود و              من هم همراه   .انجام دادند 

 اجتماع شاد و باحالى داشـتند و مـن هـم بعـد از سـخنان امـام         ؛مورد توجه قرار گرفت   
 1.صحبت گرمى کردم، شان جمعه

نجـا هـم   آ. هـرم اکـى  ی از آنجا با ماشین رفتـیم بـه محـل افتتـاح طـرح محـرم در نزد         
در . طرح مهمـى اسـت     2.شان کردم   گزارش دادند و من تشویق     .یان جمع بودند  یروستا

اصل این خط لوله از زمان جنگ براي انتقال نفت از منطقه گوره تا جاسک طراحـی                
شده بود؛ چون کشتیهاي حامل نفت را در دریا میزدند، مجبور شدیم که امنیـت نفـت          

تا این منطقـه رسـیده بـود کـه جنـگ تمـام شـد و طـرح هـم             . صادراتی را تأمین کنیم   
و بـه همـه    حل اسـتان اسـتفاده شـده   بـراى انتقـال آب بـه سـوا     متوقف گردید و اکنون     

 . دهد روستاها آب مى
 قـرار بـود در محـل نمایـشگاه صـنعتى       .نزدیک غروب به سوى بوشهر پرواز کردیم      

 در هـوا دریـا فـرود آمـدیم و سـپس بـه       .یم کـه بـه خـاطر تـاریکى شـب نـشد        یفرود آ 
                                                

 که از صبح تا حاال ما در هایى را ها، همه خستگی شما تنگستانی «: خنرانی آمده استدر بخشی از این س - 1
 براى مردم ما و  و از بدن ما بیرون کردید،تان حال و جالب و با هاى شاد هایمان داشتیم، با برنامه برنامه

عظمت و اعتبار  نمونه ،مردم دلیر تنگستان. اى از تاریخ را تکرار کردید  گوشه،جمله براى خود منمن
چنان   آن،استعمار پیر انگلستان. هاى شما ثبت شده است تاریخى ملت ما هستند و در تاریخ دنیا هم دالوري

شان را زیرپاى شما و در  آنها جنازه افسران. گاه آن را فراموش نخواهد کرد از شما زخم برداشت که هیچ
ها در تاریخ  به خاك مالیده شد و تنگستانیخاك مقدس شما گذاشتند و رفتند و اینجا پوزه استعمار 

ها هم نمودارى دیگر از همت بلند  هاى برافراشته خودمان که خود این نخل  به سرافرازى نخل،سرافراز شدند
انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .شما است

1393 
 خلیج یساحل منطقه مورد در ،من دیرینه آرزوهاى از یکى که لحظه این در« : آقاي هاشمی گفت - 2

 طرح این از بردارى بهره شروع شاهد امروز. گویم مى سپاس را خدا خاضعانه است، رسیده ثمر به فارس
 ،نیرو وزارت از کنم؛ مى تشکر کردند، کار مهم طرح این در که کسانى همه از صمیمانه و هستیم مهم

 سیستان و هرمزگان هاى واستان بوشهر سواحل عمران سازمان و استان اى منطقه آب سازمان و نفت وزارت
 امیدوارم و سپاسگزارم دادند، شکل را استراتژیک و مهم بسیار حرکت این که آنهایى تمام از و بلوچستان و

 ؛است آب رساندن، آن کارهاى از یکى که کنم تحکیم را عمران این اساسى پایه بتوانم ،مسئولیتم دراین
. »است فراهم هایش زمینه همه بحمداهللا که ارتباطات و مناسب هاى جاده و مطمئن و مناسب انرژى و آب

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید 
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 ولـى خیلـى خـسته    ،بـد نبـود  . ه بازیـد کـردم  دو سه ساعت از نمایشگا   . نمایشگاه رفتیم 
 .صنایع خاص سپاه و نداجا وقت زیادى گرفت. شدم

بـا  .  گزارش کوتـاهى شـنیدیم    .اى بوشهر رفتیم    دیر وقت با خستگى به نیروگاه هسته      
بـا ماشـین از انبارهـا و      .  تأکیـد بـر تـصمیم بـه تکمیـل کـار کـردم              ،1صحبت کوتـاهى  

 اطـالع  ،]ریـیس سـازمان انـرژي اتمـی    [،  امراللهى] رضا[ آقاى   .ها بازدید کردم    قسمت
  قیمـت خـوب   ا ب ، اعالن آمادگى براى تکمیل نیروگاه     ،ها پس از بررسى     داد که روس  

 .اند کرده
 شـام و اسـتحمام و خوابیـدن بعـد از گـرفتن اخبـار              .اسـتاندارى رسـیدم   به  دیر وقت   

خوزسـتان  چـاه نفـت در   ، یـک   اطالع دادنـد کـه در اثـر انفجـار    ؛ شبدوازده ساعت  
 . استآتش گرفته

 
 1993 فوریه  15                1413 شعبان 23  |    1371 بهمن 26دوشنبه 

 
 در صـبحگاه مـشترك سـان    .بعد از نماز و صبحانه به پادگان نیروى دریایى سپاه رفتیم  

 و مـن صـحبت      داد  گـزارش  ،]فرمانـده نیـروي دریـایی     [،  شـمخانى  ]علی  [ آقاى   .دیدم
 2.م کردآمیز تشویق

                                                
ها  مان این است که انسان ما بیشتر هدف «: گفتخطاب به مسئولین نیروگاه اتمی بوشهر آقاي هاشمی  - 1

ما به هیچ وجه . ه جدى استفقط توجه داشته باشند که مساله ما در مورد این نیروگا. آرام زندگى کنند
ها هم اگر تسلیم نشوند و نیایند کار را تمام  آلمانی. م از ادامه کار این نیروگاه صرف نظر کنیمیحاضر نیست

اى که شده باید تمام بشود و به جایى  گذارى عمده این سرمایه. کنیم بکنند، از هر جاى ممکن استفاده مى
ها  خسارت آن را هم روزى از آلمانی. د نیاز حتماًً باید مراعات بشودالبته استانداردهاى ایمنى مور. برسد

 ».داشتن اینجا به تهیه امکاناتمان ادامه بدهیم لذا ما باید با صبر و حوصله، براى حفظ و نگه. خواهیم گرفت
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال   سخنرانی،یرفسنجان هاشمی« کتاب ← دیرجوع کن

ترین  مان، در این منطقه یکى از فعال ما در دوران دفاع مقدس «:  بخشی از این سخنرانی آمده استدر - 2
 بسیج که از اینجا عملیات هم نیروى هوایى، هم نیروى دریایى و هم. مراکز علمى و نظامى را داشتیم

دادند و آن روز  انجام مىها و همچنین حفاظت از دریا را  ، هوایى و پشتیبانى نیروهاى مسلح در جبههدریایى
خوشبختانه تا آخرین روزهاى . براى ما نقش حیاتى داشت و یکى از استراتژیک ترین مراکز دفاع ما بود

ریزى کرد و براى نفوذهاى  دفاع، اینجا محکم و دژ پوالدین ما بود و دشمن براى این منطقه خیلى برنامه
 ها را داشتم، بعد از  که در آن روز مسئولیت جبههمن. محدود دزدان هوایى، هیچ وقت هدف موفقى نبود



591

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

591 

هـاى سـیل اخیـر در شـیراز را           منـاظر خـسارت    ،از فضا . به سوى گناوه پرواز کردیم    
 هنـوز مقـدارى آب در    اسـت؛ ده و وارد شـهر شـده     سیل در هنگام مد دریا آم     . دیدیم

 سـابقه   اجتمـاعى بـى   واسـتقبال عجیبـى کردنـد     گنـاوه   مردم   .ها هست   ها و خیابان    خانه
هـم   مـن  .هـا را مطـرح کردنـد     امـام جمعـه و نماینـده حـرف زدنـد و خواسـته             . داشتند

فقـر و مـشکالت   وجـود  بـا  . ها هم آمده بودنـد  ها و ریگى لمىب 1.حبت گرمى کردم ص
 . خیلى شاداب و با حال بودند، مردمسیل

هـاي    اسـکله [ بخـشدار و مـسئول       ،اسـتقبال  بعـد از  . به سـوى خـارك پـرواز کـردیم        
 جمعـه صـحبت    امـام  .کـردم  در اجتماع مـردم شـرکت        . دادند گزارش، نفت ]صادرات
آبـى و مـشکالت سـفر بـه خـارج از جزیـره        جملـه کـم   من،التمشک از کرد وطوالنى  
  مقاومت آنهـا در زمـان جنـگ و بازسـازى          دربارة ی من صحبت کوتاه   .نمودشکایت  

 و آذرپـاد و مخـازن در دسـت    تیهاى  از اسکله 2. را دادم و وعده رفع مشکالت    کردم
                                                                                                              

تان تشکر کنم و از آن جهاد،  آن همه تالش و مجاهدت شما، الزم بود روزى از این دوران با شکوه
رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ». خداوند سپاسگزارى نمایمتالش و توفیق در پیشگاه

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
شرایط حفاظتى این شهرستان براى ما روشن است و باید کارى انجام بشود که در «: آقاي هاشمی گفت  - 1

دو طرح اساسى براى این منطقه وجود . ته باشندهاى فصلى نگرانى نداش  باران آینده مردم از سیل و خرابی
اینجا . کشى و ایجاد حفاظ بین رودخانه و کوه و مناطق مسکونى دارد؛ مهار آب و الیروبى رودخانه و دیوار

ها بعد از گذشت چند روز از وقوع سیل، هنوز آب هست یا  اینکه در بسیارى از خانه. مشکالت جدى دارد
ها را گرفته و باعث ایجاد مشکالت براى زندگى، رفت  ، بخشى از شهر و خیاباناینکه زهى از دریا و مسیل

کدام از اینها مناسب زندگى اجتماعى در یک شهر،  ها شده، هیچ و آمدها و همچنین حمل و نقل و ساختمان
در برنامه خواهیم گذاشت و بنابراین نیازهایى را که در اینجا مطرح شد، . حتى در یک روستا نیست

اهللا با استفاده از اعتبارات مناطق محروم و همچنین اعتبارات جنبى، براى اصالح محیط زیست، تقویت  شاء ان
ا ایجاد اشتغال در منطقه و امور آموزشى و فرهنگى نسل بگمرکات، حفاظت در مقابل سیل و مد دریا، 

هاي سال   سخنرانی،یرفسنجان هاشمی« کتاب ← دیرجوع کن» .جوان و نوجوان شما اقدام خواهیم کرد
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371

 ،ها و با توجه به امکانات کشور امیدواریم بر اساس اولویت«: در بخشی از این سخنرانی آمده است - 2
ساله دوم که در دست تدوین است، مشکالت این جزیره را براى همیشه برطرف کنیم  بتوانیم در برنامه پنج

 و وسایل رفت و آمد و سایر نیازهاى زیستى را با توجه به دوران ره آب  و اشتغال کافىنان این جزیتا ساک
 هر روز و اًدانیم؛ آن روزها که تقریب ما قدر صبر و مقاومت شما را مى. طوالنى گرماى جزیره داشته باشند

  در زمان. بودها متوجه خارك شد و دشمن اینجا را هدف گرفته بود، همه چشم جا بمباران مىهر شب این
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 پیمانکـار  ،صـدرا شـرکت  انـد و     هـا پیمانکـار اصـلى       فرانسوى. کردیمبازدید   بازسازى
 . استدست دوم

على دلـوارى بـر روى رودخانـه شـاپور      یسی به سوى محل سد ر    ،نماز و ناهار  بعد از   
انکاره  و بهـاى وسـیع و انبـوه شـ      از نخلـستان ،در مـسیر . کردیمنزدیک برازجان پرواز   

، وزیـر  زنگنـه ] بیژن نامدار[ آقایان ،در محل سد .دالکى بازدید کردیم که جالب است 
 شـبیه محـل سـد دز و بـراى      ،وضـع زمـین   . ندس عسکرى توضـیحات دادنـد      و مه  نیرو

 خیلى عـالى    ، هزار هکتار نخلستان جدید    دوازده آب و    مکعبتنظیم پانصد میلیون متر   
 .است

 نزدیـک پـنج کیلـومتر     .بـود  استقبال مردم خیلـى عجیـب     .  از آنجا به برازجان رفتیم    
قـدر    تـراکم جمعیـت آن  ؛مملو از مردم دانشگاه نیز  .رشور بود ها مملو از مردم پ      خیابان

. بردنـد  هوش را روى دسـت بیـرون مـى          مرتب افراد بى   .شدید بود که قابل کنترل نبود     
جمعـه نتوانـست     امـام ،از فـرط شـلوغى و هیجـان    . بودقابل وصف غیرمردم  احساسات  

کوتـاه و نـاقص حـرف    . من هم با اشکال توانستم صـحبت کـنم     . صحبت را ادامه دهد   
 1.زدم

                                                                                                              
به خاطر شرایط اقتصادى متوجه خارك است و لذا باید عادالنه نسبت به ،صلح هم باز چشمان دیگرى 

هم به ، در سیاست ما توجه به جزایر خلیج فارساصوالً. عد معنوى و نیازهاى این منطقه هم توجه بشودب 
 کتاب ←رجوع کنید » .ستسانى در اولویت اخاطر مسایل سیاسى و امنیتى و هم به لحاظ ان

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
من قبل از انقالب توفیق آمدن به برازجان را داشتم، اما براى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است  -1

 برایم مقدور نبود ،ن شهر هستنددر ای مان در اینجا و آن روز تصور اینکه چنین مردمى زیارت برادران زندانی
 شما صحنه بسیار افتخارآمیز و شکوهمندى را اًانصاف. خیله ما خطور نمى کرد در م،و فکر روزى مثل امروز

ها و در این  دانم آنچه امروز در خیابان من نمى. در تاریخ سیاسى کشور در استان و شهرتان ترسیم کردید
هاى  ه هست یا نیست؟ آیا دوربینیها قابل توصیف و ارا ریق رسانه طگذرد، آیا از ورزشگاه شهر شما مى

 قدرت توصیف این صحنه ،توانند این صحنه عجیب را تصویر کنند؟ و آیا بیان و زبان و قلمى تلویزیون مى
ما در لحظاتى که در آسمان  . کار بزرگى استاًتوانند چون ظاهر کنم نمى را دارد یا نه؟ من فکر مى

هاى بسیار انبوه و خرم، شاهد سختکوشى و تالش شما  گشتیم، با دیدن منظره نخلستان  مىشهرستان شما
 امیدواریم توسعه کشاورزى در این منطقه ،على دلوارى یسیاجرایى سد ربودیم که بحمداهللا با افتتاح برنامه 

فترنشر د» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ».به حد مطلوب برسد
 1393انقالب،  معارف
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ود خـتم   ز، صـحبتم را کوپترها بتوانند پرواز کنند و به شب نخوریم      ى اینکه هلى   برا
 بالفاصـله بـه سـوى بوشـهر پـرواز       وکوپترهـا رسـاندیم    از بیراهه خود را به هلى  .کردم

 کلنـگ سـاختمان    تـا شهر پیاده شویم      قرار بود در شهر در دست احداث عالی        .کردیم
کوپترهـا نتوانـستند فـرود     هلـى هـوا،   یکى  دانشکده پزشکى زده شود که به خـاطر تـار         

 .آیند
 انجـام  هـا و اسـتماع اخبـار       نماز و شام و خواندن گزارش      .رفتیمبوشهر  به استاندارى   

 بـه  1.دکـه پنجـاه دقیقـه طـول کـشی        کـردم   در مصاحبه پایانى سفر شـرکت       سپس   .شد
یـازده و نـیم      سـاعت    . کـردیم  و به سوى تهـران پـرواز      نمودیم  سوى فرودگاه حرکت    

 .   فوراً خوابیدم رسیدم و خسته و کوفته به خانهب،ش
 
 1993 فوریه  16                 1413 شعبان 24 |     1371 بهمن 27شنبه  سه

 
.  تمام وقتم را صرف انجام کارهاى عقب مانده پنج روز مسافرت کـردم          ،پیش از ظهر  

                                                
 ااند و ما ب  حسابى به ما حال و طراوت داده،ردم این استانم« : در بخشی از این مصاحبه آمده است - 1

 شاید بخش .ایم اینجا کارهاى متنوعى داشته. گردیم مىادابى از این مسافرت به تهران برخوشحالى و ش
هاى مفید و مؤثرى با   ما مالقات،در هر سه روز. چربید ن مىمایمردمى مسافرت ما در این سفر بر سایر کارها

در بوشهر، در دیر، در کنگان، در خور موج، در اهرم و بعد گناوه که آنجا مردم ریگ و . ایم مردم داشته
دیلم هم بودند و آخرین بخش در برازجان و سفرى هم به خارك داشتیم و با مردم خارك هم دیدار 

. زى که براى ما خیلى جالب بود، حضور و روحیات شاد و پرنشاط و انقالبى مردم بود چیاًکردیم که انصاف
هاى غیر قابل   با صحنه،گرفت و امروز ما در گناوه و برازجان رفتیم، حضور مردم اوج مى هر چه جلوتر مى

. ل را داشتشهر حسابى آثار سی. ل سیل به گناوه رفته بودیمی ما براى رسیدگى به مسا.تصورى مواجه شدیم
ها هنوز گل و  شان دارند و در خیابان ها آب سیل را هنوز در حیاط  دیدیم اکثر خانه،از هوا که وارد شدیم

 به فکر آن  ولى چیزى که مردم اصالً،خورد هاى سیل هنوز به چشم مى خرابی.  سیل وجود داشت الي
. اید هاى آن را دیده ر بودند و شما صحنهل انقالب و کشویهمه به فکر مسا. ودله مشکالت سیل بانبودند، مس

هاى متراکم از جمعیت را طى   ما پنج شش کیلومتر از خیابان،در برازجان.  براى من اعجاب انگیز بوداًواقع
 دیگر اًکردیم و باز وقتى که به ورزشگاه رسیدیم، دیدیم که آنجا هم متراکم است؛ به حدى که واقع مى

شوند و مردم اینها را روى  هوش مى  چند نفر بى،اى من دیدم هر لحظه. صحبت کردن براى ما مشکل بود
هاى کوتاهى زدم و   حرف. مردم را این جور معطل کنیم،فکر کردم که مصلحت نیست. برند دست مى

 ».ها را عرض کردم  فوق حد انتظار بود و من آخرین صحنه،ایم بیرون آمدم ؛ البته همه جاهایى که رفته
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  مصاحبهرفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید 
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 کارنامه و خاطرات             
 594  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 فـروش دو   ادد بـراى امـضاى قـرار      ؛عصر هم فقط مالقاتى با وزیر انرژى چـین داشـتم          
رییس سـازمان انـرژي   [، امراللهى] رضا[که به گفته آقاى   اى آمده   واحد نیروگاه هسته  

 . است میلیون دالر توافق شده999 روى قیمت ،]اتمی
هـا جبـران     کارها را انجام دادم که کل عقب ماندگى        ، شب هفت و نیم  تا ساعت    باز

 مصاحبه دیـشب  ، در راه خانه.هاى سفر از استخر استفاده کردم  براى رفع خستگى   .شد
 .خودم را گوش دادم که به نظرم خوب و جامع آمد

 
 1993 فوریه  17           1413 شعبان 25  |     1371 بهمن 28چهارشنبه 

 
یـسه  ی جلـسه هیـأت ر    صـبح،   ساعت هفت و نیم    .انه داشت ی جلسه سال  ،خبرگانمجلس  

 سـاعت هـشت و نـیم    . شـد  دستور جلسه تعیـین ،صبحانهصرف ضمن  . در دفتر من بود   
هـا   یسه و کمیسیونیبیشتر وقت صرف انتخابات هیأت ر   . جلسه رسمى شروع شد   صبح  

  . مثل گذشته بود؛شد
هـاى     نمایندگان رغبتى به نطق پیش از دستور و بحث         ،هاى گذشته   برخالف اجالس 

عـصر هـم سـاعت سـه      . به خاطر ماه رمضان عجله داشتند که برگردند  .سیاسى نداشتند 
 .نامه دبیرخانه مورد بحث بود ینیآ.  جلسه داشتیمنج و نیمپتا 

بـراى آنهـا شـرایط سیاسـى و اقتـصادى کـشور و       . همان من در دفتـرم بودنـد      یشب م 
] علـی [ آقـاى  1.شـان هـم جـواب دادم     و بـه سـئواالت  شریح کـردم منطقه و جهان را تـ  

سته خیلـى خـ   .اى داشـتند  گونـه   هم صحبت مؤعظـه    ]رییس مجلس خبرگان  [،  مشکینى
 . کارهاى مانده را انجام دادم و خوابیدم، تا ساعت یازده. شب را در دفترم ماندم.بودم

                                                
هاي جمهوري اسالمی ایران در عرصه جهانی و موقعیت مستحکم و   آقاي هاشمی با اشاره به موفقیت- 1

هاي  پشتوانه مردمی و حضور گسترده ملت ایران در صحنه«: قابل اعتماد آن در بین کشورهاي منطقه گفت
 بهمن شاهد بودیم، آینده کشور و انقالب 22تلف جامعه که نمونه اخیر این حضور را در راهپیمایی روز مخ

هاي مختلف دشمنان علیه ایران، نتیجه ماهیت انقالب اسالمی ایران و وحشت آنان از  توطئه. کند را بیمه می
اید ضمن حفظ هوشیاري خود، مسئولین و مردم ما ب. طلبانه آن است هاي مقدس معنوي و استقالل آرمان

» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .توطئه هاي دشمنان را خنثی کنند
 1393انقالب،  دفترنشر معارف
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 ٢٤٦عكس شماره 

 ٢٤٧عكس شماره 

مالقات با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
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 کارنامه و خاطرات             
 596  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٤٨عكس شماره 

 ٢٤٩عكس شماره  

مالقات با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
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 1993 فوریه  18           1413 شعبان  26  |     1371 بهمن 29شنبه  پنج
 

 جلـسه  هـشت، سـاعت   .انجـام دادم  بقیه کارهـا را   ،هشت صبح بعد از نماز تا ساعت      
 اجالس را خـتم کـردیم و   . ادامه یافتده و ربعخبرگان شروع شد و تا ساعت  مجلس  

ی اى صــحبت کوتــاه  خامنـه اهللا آیــت مـشکینى و  اهللا یــتآ. بـه مالقــات رهبـرى رفتــیم  
تمـام   ار کارهـا  ، بعـد از ظهـر  پـنج و نـیم     سـاعت .  نمودم  من به دفترم مراجعت    .کردند
 . رفع خستگى کردم،تن حمام با گرف.کردم

هــاى لبــاس  طــرح.  بازدیــد کوتــاهى از نمایــشگاه تــشخص زن کــردم،در راه خانــه
هـاى گونـاگون در ایـران و کـشورهاى دیگـر       هـا در لبـاس      هاى خانم   ها و عکس    خانم

 مقـدارى از کیفیـت برگـزارى مـسابقه     .فائزه آمد .شان کردم  تشویقرا دیدم و  اسالمى  
گرچه  اسـت؛  مجموعـاً خـوب برگـزار شـده       . گفـت  اسالمىورزش بانوان کشورهاى    

 .زنند ها هم نق مى بعضى خشک مقدس
  

 1993 فوریه  19                  1413 شعبان 27  |    1371 بهمن 30جمعه 
 

بـه نظـر   .  سانحه فرودگاه گزارشـى داد ةمحسن دربار. ها آمدند ظهر بچه. در منزل بودم  
 . امکان داورى قطعى نباشد،هاى سیاه هواپیماها به به خاطر وضع نامناسب جع،رسد مى

از وضـع کارگـاه سـاخت کـربن گفـت کـه بـه        . عراقى آمد] مهدي حاج[پسر شهید   
 .هاى جدید اقتصادى ابـراز رضـایت کـرد     از سیاست . پدرش بود  پزيجاى کوره آجر  

 بـه مـصرف کـربن داخلـى     ،کنندگان به جاى واردات   مصرف ،ک نرخى شدن ارز   تبا  
ــد هروى آورد ــه   .ان ــاه خیری ــع درمانگ ــى از وض ــداث   گزارش ــصمیم اح اش داد و از ت

 1. استمداد کرد، و براى اجازه تأسیس گفتدانشگاه در طالقان
  

                                                
 هم به خاطر یابد؛ این دانشگاه اخیراً با ظرفیت کمی شروع به کار کرده و من تأکید دارم که توسعه - 1

خی طالقان و هم به خاطر اسم شهید مهدي عراقی که یکی از نیروهاي مبارز و موقعیت فرهنگی و تاری
 .مجاهد تاریخ ایران بود
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 1993 فوریه  20                    1413 شعبان 28  |     1371 اسفند 1شنبه 
 

 صـورت مـذاکرات دولـت در     .آمـد ]جمهـور   معاون اول ریـیس   [،  حبیبى] حسن[دکتر  
 . مـسایل جـارى مـذاکره شـد    ةگـزارى خـارجى را آورد و دربـار      مورد مـسأله سـرمایه    

فرمانــده نیــروي [،  تیمــسار نجفــى. آمدنـد ]نیــروي زمینــی ارتــش [= فرمانـدهان نزاجــا 
 1.آمیز کردم شان صحبت تشویق برای. را دادر گزارش سمینا]زمینی

افتخــار ] گــودرز[ و ]وزیــر امــور اقتــصادي و دارایــی[، نــوربخش] محــسن[آقایــان 
در مورد شـکل    .  آمدند ]سرپرست دفتر حقوقی بین الملل ریاست جمهوري      [،  جهرمى

هـاى مـسدود    انجام معامالت تجارى با آمریکا در مقابل فروش نفت و نیز استفاده پول           
 هاى  به آقاى نوربخش تأکید کردم که فکرى براى ارز طرح. شدمان مذاکره  شده

                                                
خاطر   به،اگر امروز دولت در بازسازى کشور مشکلى ندارد« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

 .کشور خلق شده استابهتى است که در دوران دفاع مقدس توسط نیروهاى مدافع کشور و ملت ایران براى 
نیروهاى نظامى و مردمى کشور در دوران جنگ تحمیلى با ایثار و فداکارى و از جان گذشتگى و الطاف 

یک از دشمنان جمهورى اسالمى ایران جرأت  الهى سر دشمن را چنان به سنگ کوبیدند که دیگر هیچ
 امروز نیاز به توجیه جنگ مسئوالن کشور . مرتکب اشتباهات گذشته رژیم عراق شوند،نخواهند کرد

 ملت ایران سرافرازند که همه خاك کشور حفظ شده و هیچ شرطى ، زیرا با پایان جنگ،تحمیلى ندارند
 پس بگیرد و به ،آنان تحمیل نشده است و دشمن مجبور شد ادعاهایى که بر اروندرود و خوزستان داشت به

با لطف خداوند و دیپلماسى صحیح، تمامى  .بپذیرد گردن نهد و شرایط پیشنهادى ایران را 1975قرارداد  
شان را پس گرفتند و به   حرف،طلب است  مدعى بودند که ایران جنگ،کسانى که در طول جنگ تحمیلى

عنوان متجاوز اعالم ه  عراق را ب،دنبال آن سازمان ملل متجاوز بودن و زورگویى دشمن اعتراف کردند و به
 اما نیروهاى دفاعى ،شد رى از کشورهاى استکبارى حمایت و تسلیح مىبا اینکه دشمن توسط بسیا .کرد

  به . با طراحى عملیات و ضربات پى در پى و تهاجم خود دشمن را در موضع تدافعى قرار داده بودند،کشور
اثر ضعف و زبونى به بمباران شهرها مبادرت   دشمن بر،علت برترى و موضع تهاجمى نیروهاى خودى

کا نیز با وارد شدن مستقیم در جنگ با انهدام سکوهاى نفتى و ساقط کردن هواپیماى کرد و آمری مى
.  به همان شیوه غیرانسانى صدام متوسل شد،هاى نفتکش مسافربرى ایرباس و ناامن کردن مسیر عبور کشتی

 در طول .بود مقدس دفاع دوران درخشان فصل ،اسالمى جمهورى سوى از جنگ در انسانى اصول رعایت
 تعادل خود را از دست نداد و همواره ،گاه بر اثر شرایط سخت جنگ  هیچ،نگ نیروهاى نظامى ایرانج

رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .کرد اصول انسانى و اخالق اسالمى را حفظ و رعایت 
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی
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 ٢٥٠عكس شماره 

 ٢٥١عكس شماره 

 مالقات با  فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
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 .نیمه تمام بخش خصوصى بشود
مهـدى  . آمـد   براى دستور شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى    ]گلپایگانی[دکتر هاشمى 

بـراى کمـک بـه بیمـاران     و  فاطى آمد .هاى موبایل توضیح داد  براى مسأله تلفن  و آمد
  .ى استمداد کردخون

 گـزارش نتـایج    . آمـد  ]کل بانـک مرکـزي      رییس[،  عادلى] محمدحسین[عصر دکتر   
، هـاى لوکزامبـورگ بـراى تـأمین اعتبـارات       فرانسه و بانـک ، آلمان،مذاکرات با ژاپن 

ملـی  شـب شـوراى عـالى امنیـت        . مثبـت اسـت    ؛ پرداخت تعهدات معوق را داد     جهت
، آذربایجـان، عـراق،   ]نب بزرگ و کوچـک ابوموسی و ت [ جزایرة دربار .جلسه داشت 

 . افغانستان و مسایل آقاى منتظرى مذاکره شد
   

 1993 فوریه  21                 1413 شعبان 29  |     1371 اسفند 2یکشنبه 
 

دیروز و دیشب بـاران فراوانـى باریـد و هنـوز         .  در دفترم بودم   صبح ساعت هفت و نیم   
جمعـى از روحـانیون بـه مناسـبت آغـاز            .بـارد   مـى ادامه دارد و در اکثر خاك کـشور         

 بـراى آنهـا صـحبت مفـصلى کـردم و اوضـاع را توضـیح و تـذکراتى                 ؛رمضان آمدند 
 1.دادم

                                                
سرمایه اساسى انقالب اسالمى خدا، قرآن و معنویت است و « : ت در بخشی از این سخنرانی آمده اس- 1

کار اساسى روحانیت باید حفظ این سرمایه و در صراط مستقیم نگاه داشتن مردم جامعه باشد که فضاى 
 از و عظیم حرکتى ،اخیر هاى دهه در روحانیت کار.معنوى این ماه زمان مناسبى براى این مهم است

ها حضورى مشتاقانه دارند  طور گسترده در همه صحنه   اگر امروز مردم به.است مىاسال تاریخ نادر معجزات
 .دلیل روند صحیحى است که بعد از انقالب طى شده است   به،کنند و براى انقالب اسالمى فداکارى مى

 که اسالم ها هستند و تا زمانى خاطر اسالم و براى پیاده شدن احکام الهى، اسالمى و قرآن در صحنه  مردم به
 . در صحنه حضور خواهند داشت و براى انقالب فداکارى خواهند کرد،را در کشور حاکم و عزیز ببینند

وظیفه اصلى و اولى روحانیت تقویت معنویت و اخالق در مردم است و در مرحله بعد باید به مسایل و 
 دنیا و ،)ص(گرامى اسالمطور که پیغمبر  مشکالت اجتماعى و اقتصادى آنان نیز رسیدگى کند و همان

روحانیت باید همچنان با  .تمام ابعاد زندگى مردم توجه داشته باشند آخرت مردم را با هم تأمین کرد، به
 ،هاى جهانى  اجتماعى و اقتصادى کشور مردم را از مسایل و واقعیت،آگاهى کامل از مسایل سیاسى

» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی « کتاب← رجوع کنید .اى و داخلى کشور آگاه نماید منطقه
  1393انقالب،  دفترنشر معارف
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 ٢٥٢عكس شماره 

 ٢٥٣عكس شماره 

مالقات با جمعی از روحانیون به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
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 قیمـت کـود و تـأمین        ةدربـار .  پتروشـیمى جلـسه داشـت       عمومی شـرکت ملـی     مجمع
 .دولت جلـسه داشـت   تهیأعصر  .گیرى شد   هاى دردست اجرا تصمیم     اعتبارات طرح 

 ، مسایل آذربایجان، افغانـستان، مرزهایمـان بـا عـراق          ةدربار. همان رهبرى بودم  یشب م 
] سیدمحمدرضـا [آقـاي   هـاى     ، نامـه  ]نیروهـاي مـسلح    [قلمرو اختیارات سازمان قضایى   

 ،گلپایگانى که از ورزش بانوان شکایت داشته و مسایل قم که در مورد آقاى منتظـرى     
اى از بخــشى کارهایــشان   خامنــهاهللا آیــترهبــرى انجــام شــده و بــدون اطــالع مــن و 

ـ  سرما .ند و مسایل جارى کشور مذاکره کردیم ا  ناراضی ن بـه  سکّخوردگى دارم و بـا م
 .پردازم کار مى

   
 1993 فوریه  22                 1413 شعبان 30  |     1371 اسفند 3دوشنبه 

 
 را مبنى بر توسـعه روابـط   انجمهورش یسیه ر نام،وزیر صنایع رومانى ،  ]آقاي پوپسکو [

 تـا حـد پنجـاه    ]کمونیـستی [فت تولید بعد از تغییـر نظـام     و خرید گاز ایران آورد و از اُ       
فـت تولیـد متوقـف     رونـد اُ ، کرد کـه در سـال جـارى       واريدرصد گفت و اظهار امید    

 .شود
قاضـاى   ت.اش آمـد   بـا فرزنـد طلبـه   ،اراکـى ] محمـدعلی [اهللا   دامـاد آیـت  ،آقاى الهى 

 بـراى تبلیـغ   ، جز تصویب شهرستان شدن بندر دیلم که قبل از انقالب        ،خاصى نداشت 
 .رفتند همیشه به آنجا مى

 . آمدنـد هـا  ایـن اسـتان  استانداران هرمزگان، کرمـان، فـارس و بوشـهر و نماینـدگان        
بـه منظـور گـرفتن کمـک     ،  هـاى اخیـر دادنـد       آمیزى از خسارات سـیل      گزارش اغراق 

 .خسارات خیلى باال است ولى سطح ،بیشتر
هــاى تــضمینى محــصوالت  تــصویب قیمــت. عــصر شــوراى اقتــصاد جلــسه داشــت

هـاى   او قیمـت . وزیر کشاورزى را راضى نکرد، ]آقاي عیسی کالنتري[کشاورزى که  
 . هاى پولى شروع شد بحث خط مشى. خواهد باالترى مى
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 1993 فوریه  23                1413 رمضان 1  |     1371  اسفند 4شنبه  سه
 

نتوانستم مفـاتیح   . خوردن بیدار شدم    براى سحرى  ، زنگ ساعت  ، با  بامداد ساعت چهار 
عفـت آمـاده   که   را سحرى.کردمت ائمقدارى قرآن قر. را براى دعا خواندن پیدا کنم  

هـشت  سـاعت    بعـد از نمـاز صـبح تـا      .م خورد ]مرعشی، برادر همسرم   [با کاظم ،  کرده
  .به دفترم رفتمساعت هشت و نیم  .ب درستى نرفتم ولى خوا،دراز کشیدم

هاى شرکت سینا و کاللـى    در مورد پرونده.نیازى از دادگاه نظامى آمد   ] علی[آقاى  
ش کـردم کـه   ا نصیحت. توضیح داد ،شود علت اینکه در دادگاه نظامى رسیدگى مى  و  

 .با مردم مدارا کنند
 پیـشنهاد دکتـر     ة دربـار  . آمـد  ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی    [،  معین] مصطفی[دکتر  

 .جوان براى کمک به تأسـیس مراکـز لیـزرى در ایـران گـزارش داد و نظـر خواسـت                  
میراث فرهنگـى  سازمان  ة دربار.پور اقدام کنند موافقت کردم که با کمک دکتر بهرام      

اى قـوى    معتقـد اسـت کـه مـدیریت انـرژى هـسته        .اى هم صـحبت شـد       و انرژى هسته  
 .نیست

 ة از پیـشرفت مـذاکرات دربـار       ی گزارشـ  . آمـد  ، وزیر نیرو  زنگنه] اربیژن نامد [آقاى  
 بـراى اینکـه   ،هـم بزنـد   ه داد و اجازه خواست که مذاکرات با برزیل را ب      سهکارون  سد

 . قبول کردم؛جویى زیادى در هزینه خواهد شد  گفت صرفه.خودمان سد را بسازیم
 نحــوه اســتفاده از ةربــارد.  ســفیرمان در ایتالیــا آمــد،زاده هــدایت] ســیدمجید[آقـاى  

 استفاده بهتر از اهرم قـدرت خریـد و بازارمـان       ةاعتبارات آنها کسب نظر کرد و دربار      
عـصر شـوراى انقـالب فرهنگـى جلـسه      . نظراتـى داد  ، با کشورهاى صـنعتى ارتباطدر  

 .همان من بودندیافطار م. هاى آموزش عالى تصویب شد  بخشى از خط مشى.داشت
  

 1993 فوریه  24                1413 رمضان 2  |    1371 اسفند 5چهارشنبه 
 

دیـر بیـدار شـدیم و بـا     . فراموش کرده بودم که زنگ ساعت را براى سحر تنظیم کـنم     
 نُـه سـاعت   . از سفر ایتالیـا رسـیده بـود   ،یاسر هم بعد از سحرى    . عجله سحرى خوردیم  
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 ة مـذاکرات بیـشتر دربـار     .خارجـه زالنـدنو آمـد     امور  وزیر،  ]آقاي مک گینون  [صبح،  
 .ستا  عضو شوراى امنیتزالندنو  چون ؛ین بودوزگربوسنى ه

اى هـم   تـازه مطلـب   مکزیک و کوبا را داد کـه  ،دکتر والیتى گزارش سفر به برزیل   
شـوراى عـالى ادارى    .آمـد  وکیلى براى امور ستاد آزادگـان    ] عباسعلی[آقاى   .نداشت

 . براى سرعت بیـشتر انجـام شـد   ، اصالحات در تشریفات انحصار وراثت   .تجلسه داش 
 پیـشنهاد شـده   .میراث فرهنگى خیلى طول کـشید و ناتمـام مانـد      سازمان  بحث جایگاه   

فرهنـگ و ارشـاد   وزارت از وزارت فرهنگ و آموزش عالى بـه   است که این سازمان     
 .منتقل شوداسالمی 

 هیـأت در جلـسه  . گفـت  یس بانـک را یـ  ر اظهارات فرماندار قم و  .عصر محسن آمد  
سـاعت هـشت و نـیم شـب          تـا    .جا خـوردیم    افطار را در همان    .دولت مصوبات داشتیم  

 . و به خانه آمدم کارها را در دفترم انجام دادم
  

 1993 فوریه  25                 1413 رمضان 3  |    1371 اسفند 6شنبه  پنج
 

وزیـر  [، معین] مصطفی[دکتر  . ى دفتر انجام شد    کارها صبح نُه تا   ساعت هفت و نیم   از  
جمهـور   مـشاور ریـیس  [، میرسـلیم ] مصطفی[ تلفنى از آقاى  ،]فرهنگ و آموزش عالی   

شـان شـکایت کـرد و بـالعکس           در مورد ساختمان مورد اخـتالف      ،]در امور تحقیقات  
 . ارجاع دادم،]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى] حسن[که داورى را به آقاى دکتر 

آقـاي   شـکایتى از     .آمـد ]مدیر مسئول روزنامه اطالعات   [،  ىیدعا] سیدمحمود[قاى  آ
 آورده بود که در گناباد مورد تعـرض قـرار         ]ویش گنابادي ارهبر در [،  تابنده] نورعلی[

، بـشارتى ] جلیـل [آقـاى    . براى بیمارستان یـزد کمـک خواسـت        همچنین.  است گرفته
 .آمد  امور مناطق محروم براى]رییس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوري[

کـل   ریـیس [، عادلى] محمدحسین[ ،مبارکهشرکت فوالد آقایان محلوجى و مدیران  
در مـورد   ] وزیر امور اقتـصادي و دارایـی      [،  نوربخش] محسن[  و آقاى     ]بانک مرکزي 

برنامـه  طبـق  خـاطر نرسـیدن بـه تولیـد       بـه .آمدنـد  نیازهاى ارزى و ریالى فوالد مبارکـه  
شـان   مـورد نیاز  ارز،به اندازه مقـرر   . ها دادیم   رتیبى براى رفع مضیقه    ت .شان کردم  عتاب
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 . استداده نشده
 . محـسن هـم بـود   .ضور من تـشکیل شـد   ح  مخابرات با   عمومی شرکت  جلسه مجمع 

تلفـن اضـافه   خـط  انه یـک میلیـون   ی سـال ،دومسـاله   پنجدر برنامه که تصمیم گرفته شد    
 .کمک نخواهندهم  به بخش خصوصى هم اجازه فعالیت داده شود و از دولت .شود

بـراى قلمـرو کـار سـازمان قـضایى نیروهـاى       نظـام،   جمع تشخیص مـصلحت     عصر م 
 مجمـع  .چیـزى بدسـت نیاوردنـد   . بـود مسلح جلسه داشت که بـرخالف خواسـته آنهـا      

 . خواستار اجراى مفاد قانون اساسى بود
    

 1993 فوریه  26                   1413 رمضان 4  |     1371 اسفند 7جمعه 
 

خـانم دکتـر منـصوریان و        . گذشـت  با استراحت و مطالعه و دیدار      وقت. در خانه بودم  
 ]دستجردي، رییس سازمان هالل احمـر      [وحید] اهللا  سیف[عصر دکتر    .شوهرش آمدند 

زدگـان و تکمیـل کارخانـه بـزرگ سـرنگ        هاى فراوان بـه سـیل        گزارش کمک  .آمد
ش ا  گرانـی ن سروش مبنى بـر   ] عبدالکریم[آقاي   پیغامى از    ،پسرش حمید . سازى را داد  

 .آورده بود به خاطر تهدیدهاى اخیر
دفتـرم   . حـال والـده خـوب اسـت    .ها افطار اینجا بودنـد  والده و همشیره فاطمه و بچه    

 اعالمیـه  ، اجـازه گرفتنـد  .انـد   آملـى فـوت کـرده   هاشـم اهللا حاج میـرزا   اطالع داد آیت 
 1.تسلیت بدهند

  
 1993 فوریه  27                     1413 رمضان  5  |    1371  اسفند 8شنبه 

 
] محمـدعلی [ دکتـر    .آموزش و پـرورش آمدنـد     وزارت  جمعى از مدیران امور تربیتى      

                                                
اهللا  مقام آیت ارتحال فقید وارسته و مجتهد عالی«:  متن پیام تسلیت آقاي هاشمی به این شرح است- 1

اي العظمی حاج میرزا هاشم آملی را به حضرت بقیه اهللا االعظم ارواحنافداه و رهبر معظم انقالب و حوزه ه
از خداوند . کنم مقدس علمیه و بیت شریف ایشان، به ویژه فرزندان ارجمند آن مرحوم تسلیت عرض می

اکبر . شان صبر و اجر مسالت دارم القدر، رضوان الهی و براي بازماندگان محترم متعال براي آن عالم جلیل
 » جمهوري اسالمی ایران  رییس-هاشمی رفسنجانی
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 اسـتاندار  ،زاده عبـدالعلى ] علـی [ آقاي 1. کردم و من مفصل صحبت    داد نجفى گزارش 
گزارش سفر بـه آذربایجـان شـوروى سـابق را داد و وضـع بـد               . آذربایجان شرقى آمد  

 از مواضـع خـصمانه    آذربایجـان، ارمنستان و پشیمانى جبهـه خلـق  شان در مقابل     نظامى
بیـگ و اعـالن تغییـر     ایلچـى ] ابوالفـضل [آقـاي  شان نسبت به ایـران و مـصاحبه         گذشته

 . را گفتموضع نسبت به ایران و تقاضاى اسلحه و نیرو
 از برخـورد مـن نـسبت بـه      . آمـد  ]وزیـر معـادن و فلـزات      [،  محلـوجى ] حسین[آقاى  

گفتـه  .  خواستار کمـک بیـشتر شـد       . کار در فوالد مبارکه ناراحت بود      ندى پیشرفت کُ
] حـسن [دکتـر   .خواهـد بالعـوض باشـد    مـى او  ؛ها به صورت وام باشد بودم که کمک 

 سـاختمان جدیـد   در مـورد .  براى امور جـارى آمـد  ]جمهور معاون اول رییس [،  حبیبى
نهـاد بـا سـاختمان      مان تـشریفات    ضـه سـاخت   وهمانان و معا  ی و م  ]جمهوري  ریاست [نهاد
 .یه صحبت شدیقضا قوه

 طـرح  .پـور آمدنـد    معـادیخواه و طالـب     ، کلباسـى  ،ىزایـا ] محمـدعلی [عصر آقایان   
 بـراى نـشر و کـدهاى    . بودنـد ههاى کلید قرآن من را آورد       کردن یادداشت  کامپیوترى

  .شان را بیاورند  قرار شد براى چاپ هم طرح.کامپیوترى موافقت کردم
هـا انفجـار عظــیم در    در گــزارش .هــا جمـع بودنـد   همـه بچـه  . مــدمافطـار بـه خانـه آ   

                                                
 : داشت اظهار پرورش و آموزش در تربیتى امور نهاد تأسیس سالروز تمناسب  به هاشمى آقاى - 1
 اساس کار و راه مربیان تربیتى را مشخص کرده است و آنان با حجت ،هاى تربیتى اسالم خوشبختانه شیوه«

 علم و ،اسالم .آموزان را از نظر روحى و فکرى پرورش دهند توانند دانش  مى،کامل در این نهاد مقدس
هرگونه تحول و ترقى جامعه را . داند ها مى  توأم با هم مبناى تکامل و رشد فردى و جمعى انسانتربیت را

همین  اگر تزکیه و تعلیم همراه با هم در همه شئونات زندگى مردم به .داند ناشى از تعلیم و تربیت صحیح مى
رفته و داراى عظمت  در آینده کشورى پیش،روالى که در جامعه اسالمى ایران مرسوم است پیش برود

هاست و هر تغییر و تحول مثبتى که  اى اصالح انسان ترین شرط تکامل در هر جامعه اساسى .خواهیم داشت
شود و آنان هستند که سرنوشت خود را اصالح  ها شروع مى آید از خود انسان وجود مى ها به در ملت

نایى استفاده بیشترى از طبیعت و منابع خدادادى  کشور توا،هر میزان که علوم جامعه افزایش یابد به .کنند مى
ها   ضامن سالمت این مسیر خواهد بود و از تبدیل شدن انسان،عد تربیتىخود را خواهد یافت و توجه به ب

علوم   دیگر به هاى کشور باید همراه با علوم دانشگاه .کند طلب و ظالم جلوگیرى مى افرادى مخرب و رفاه به
 کتاب ←رجوع کنید » .دور از فساد داشته باشیم اى سالم و به رى بدهند تا همواره جامعهانسانى اهمیت بیشت

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«



610

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 610  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 و به عنوان نقطه عطـف امنیتـى در   1»مرکز تجارت جهانى نیویورك   «ساختمان بزرگ   
 .در رأس است تاریخ آمریکا

 
 1993 فوریه 28                   1413 رمضان 6  |    1371 اسفند 9یکشنبه   
 

 گزارشى از نتایج بررسـى سـانحه   .  آمد]ه و ترابريوزیر را[،  کیا  سعیدى] محمد[آقاى  
 حاضر نیـست همـه اطالعـات    ،]نیروي هوایی ارتش   [=  نهاجا ، مدعى است  .هوایى داد 

 . نوع برخورد در مسأله استیضاح مجلسیان مشورت کردة دربار.بدهد را
و سـازندگی   از طـرح ادغـام دو وزارت خانـه جهاد          .فـروزش آمـد   ] غالمرضا[آقاى  

زدگان روستایى هرمزگـان   ظهار نگرانى کرد و گزارشى از مشکالت سیل      کشاورزى ا 
هـاى    خیلى خواسته؛ها را مطرح کردند      خواسته  و استاندار بوشهر و معاونان آمدند     .داد

 .اند بزرگ و مشکلى مطرح کرده
 کمـى نشـستم و   ؛ رفـتم كمـسجد ار  بـه   اهللا آملى     براى شرکت در جلسه فاتحه آیت     

 آقـاى  .هـاى دولـت تقـدیر کـرد      برنامـه از شـیخ یحیـى نـورى    در آنجا آقـاى  . برگشتم
] سـیدمحمدباقر [آقـاى   .پرسى شـود  صدیقى خواست که از همسر شهید رجایى احوال  

هـاى جدیـدى بـا سـایر       توافـق ،الـدین  حکیم آمد و گفت اخیراً بدنبال کنگـره صـالح         
ق  توافـ  ،هـا بـراى حـذف صـدام         گفـت شـرط اقـدام غربـى       . اند  معارضین عراقى داشته  

کمـک بیـشتر خواسـت و نیـز لـزوم           . معارضین و اطمینان به عدم دخالت ایـران اسـت         
 .ها در هنگام رفتن به عراق را گفت سپردن فرماندهى نیروهاى بدر به خود عراقى

 و مـسایل  1372 نحوه پرداخـت ارز در سـال   ة دربار.دولت جلسه داشت هیأتعصر  
 ةدربــار. اى بــودم  خامنــهاهللا یــتآهمــان یافطــار م .بــار مــذاکره شــد میــدان جدیــد تــره

                                                
 بمبی که در داخل یک اتومبیل در پارکینگ ساختمان مرکز تجارت جهانی نیویورك،کار گذاشته - 1

 متر به وجود آمد و سقف ایستگاه 60اي به قطر  گذاري، حفره در اثر این بمب. دشده بود، باعث انفجار ش
قطع برق .  نفر مجروح شدند500 نفر کشته و 7در این حادثه . گذرد، فروریخت مترو که از روي آن می

 آسانسور این ساختمان عظیم از کار بیافتد و برخی از کسانی که در طبقات باالي 250سبب شد که 
سالها بعد، ساختمان دوقلوي . پله در تاریکی پایین بیایند ن بودند، مجبور شدند یکصد طبقه را از راهساختما

 .ها به کلی نابود شد  سپتامبر، در اثر برخورد هواپیما توسط تروریست11مرکز تجارت جهانی در 



611

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

611 

تقاضاهاى کمک نظامى آذربایجان، سـازمان قـضایى نیروهـاى مـسلح، مـسایل آقـاى              
 ، مـذاکرات پاکـستان بـراى افغانـستان و دکتـر جـوان             ،سروش] عبدالکریم[منتظرى و   

درد کمـر ایـشان مـذاکره    همچنـین   کاشف لیزر که پیشنهاد کمک بـه ایـران کـرده و             
 .داشتیم

پزشـکان   . وزیـر کـشور صـحبت کـردم    ،نورى] عبداهللا[ تلفنى با آقاى .دمبه خانه آم  
 .  برپا شود،ىیقرار شد شورا. در تشخیص کسالت اختالف دارند

    
 1993 مارس  1                1413 رمضان 7  |     1371 اسفند 10دوشنبه 

 
 نامـــه او را ،جمهــور ســودان   یسیــ فرســتاده ویـــژه ر ، ]آقــاي عــوض احمــدالجاز   [

ــت .آورد ــى از موفقی ــورش جنــوب را داد     گزارش ــرکوب ش ــودان در س ــاى س  از .ه
ل دیگر و سـند تعهـد   یهاى ایران تشکر و گزارشى از سفر پاپ به سودان و مسا         کمک
 عـراق بـه   ، بعـد از رفـع محاصـره   ،ها را آورد که اگر ایران به سودان نفت بدهد       عراقى
 .خواهد دادایران 

هـایى از وفـادارى خـود     آباد با ذکـر نمونـه   ه خرم نمایند ،طاهرى] محمدصالح[آقاى  
 کـه گفـتم   ]جمهـوري  ریاسـت  [کمک خواست و نیز اجـازه تبلیغـات بـراى انتخابـات        

 .نیازى به تبلیغات نیست
 ادغـام بعـضى از   ةهاى صنایع و امور استخدامى مجلس براى مذاکره دربار   کمیسیون

 ،نجام نظر دادم کـه بهتـر اسـت    سرا.استدالل آنها را گوش دادم . آمدند ها  وزارت خانه 
عـصر و شـب    . وع شـود  رشـ  1373ها در سال      بررسى مشترك مجلس و دولت و ادغام      

 . هاى پولى در دستور بود  خط مشى.شوراى اقتصاد جلسه داشت
   
 1993 مارس  2              1413 رمضان 8  |     1371   اسفند11شنبه  سه

 
  آقاى .مدیران کمیته امداد امام آمدند. م دادم را انجا کارهاى دفترده صبح،تا ساعت 
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 کارنامه و خاطرات             
 612  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 آقایـان   1.کـردم آمیـز     هاى تـشویق    و من صحبت  داد  عسکراوالدى گزارش   ] اهللا  حبیب[
 . کردندهاى دولت ستایش ى از سیاستنیرّ] سیدرضا[شفیق و ] اهللا حبیب[

 سـئواالتى از مواضـع آنهـا بعـد     .نی آمدولووزیر امور خارجه اس، ]آقاي لوئیز پیترله [
 و   از کرواسـى  شـان     وضـع  گرچـه    ؛انـد   دسـت نیـاورده    ههنوز تعادل ب  . از استقالل کردم  

 از .زد به زبان صربى حرف مـى . شان هم اختالف دارند    با همسایگان .  است  بهتر  بوسنى
 . تمجید کردند و هرزگوینسیاست ما در بوسنى

 نهـضت  بـه  قـول کمـک   1372 بـراى سـال   .ان آمدنـد قرائتى و معاونـ  ] محسن[آقاى  
یس دانــشگاه صــنایع تکنولــوژى آمــد و یــ ر،دکتــر فرهــودى. گرفتنــد ســواد آمــوزى

هـاى صـنعتى     بر استفاده مرکـز شـهرك  . براى تهیه مرکز کمک خواست  .گزارش داد 
گیرى از نیروهاى صـنعتى و فـضاى صـنعتى        هاى کاربردى و بهره     براى توسعه دانشگاه  

 .تاکید کردم شبراى آموز
در مجلـس انجـام شـد و بـا     و ترابـري   وزیـر راه    ،  ]کیا  آقاي محمد سعیدي  [استیضاح  

باعــث ســرخوردگى شکــست استیــضاح، . تــش ادامــه یافــتر وزا،تفــاوت یــک رأى
 ،عـصر و افطـار   .شـان در مجلـس مطمـئن بودنـد       خیلى بـه اکثریـت     .کاران شد   محافظه

 .  انتخابات مذاکره شدةدربار .م بودندنهمایاعضاى جامعه روحانیت مبارز م
 

                                                
کنیم که  ما افتخار مى« : گفت) ره (خمینى امام امداد کمیته تأسیس سالگرد مناسبت  به هاشمى آقاى - 1

 توجهى را تشکیل محرومان و مستضعفان رقم قابل  به) ره( ساله کمیته امداد امام خمینى چهاردهخدمات 
دهد و با شیوه صحیح و درست براى رفع نیازها مصرف شده است و اینگونه خدمات است که سرمایه  مى

آن روزها که .انقالب و پشتوانه اصلى آن، یعنى محرومان و مستضعفان را همچنان در صحنه نگه داشته است
آنان  هاى محروم و مستضعفى بودند که به دهکردیم، پایگاه اصلى ما، تو ما با رژیم فاسد سلطنتى مبارزه مى

شدند و   دلسرد مى،فکر آنها نیست  دیدند که کسى به بسیار ستم شده بود و اگر پس از پیروزى انقالب مى
تر شده است،  هاى مستضعف را در کنار انقالب داریم و پایگاه انقالب اسالمى مستحکم اینکه ما طبقه

گاه   مردم در انقالب، مسأله مهمى است، اما مردم مذهب را آنالبته عواطف مذهبى. جهت نیست بى
کنند که نظام اسالمى، خواستار  محرومان درك مى .عدالت و محرومان توجه داشته باشد  شناسند که به مى

 کتاب ←رجوع کنید » .هاى ایجاد شده در رژیم فاسد گذشته است برقرارى عدالت و پر کردن فاصله
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  نرانیرفسنجانی، سخ هاشمی«
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 1993 مارس 3              1413 رمضان 9  |    1371 اسفند 12چهارشنبه  
 

 بـراى نیازهـاى ارزى جانبـازان و ویلچرهـا اسـتمداد             .دوست آمـد    رفیق] محسن[آقاى  
. تـشکر کـرد    از حمایت من در جریـان استیـضاح      .آمد کیا  سعیدى] محمد[آقاى  . کرد

 .وردیان طرح تعمیر خانه را آجآقاى حال
 گـزارش برنامـه فـروش       . آمـد  ]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  

  را اجـازه هزینـه کـردن پانـصد میلیـون تومـان در بوشـهر           .ه داد یـ زمین در کیش را ارا    
 .گرفت

 گـزارش گـاز و تولیـد را داد و اجـازه           .آمـد ، وزیـر نفـت      ]آقاي غالمرضا آقـازاده   [
هـاى دریـایى بـا صـنایع        قرار شد شرکت سازه    .دهدتوسعه  را  گرفت برنامه گازرسانى    

و سعى شود تأسیـسات نفتـى و گـازى در دریـا را         برسانند نتیجهگین را به زودى به      سن
 .در داخل بسازیم

 ٢٥٤عكس شماره 

مالقات با وزیر امور خارجه اسلوونی



614

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 614  1371   رفسنجانی                     هاشمی

] کـریم  [ و خرمیـان ] محمدرضـا [،  ابوالقاسـمى ] احمـد [،  پرهیزگـار ] شـهریار [آقایان  
 1. آمدنـد ،اند ل و دوم شده  المللى قرائت و حفظ قرآن او        مسابقات بین  درمنصورى که   

فـاطى بـراى    . و جـایزه دادم  2شـان کـردم     تـشویق  .توضیحات دادنـد و قـرآن خواندنـد       
 .آمد ها کارهاى امدادى به دیالیزي

هاى جدید بر واردات براى حمایـت از          بحث تعرفه  .دولت جلسه داشت   هیأتعصر  
نمـاز  بعـد از   .نـد همـانم بود یافطار نمایندگان مجلـس م    .تولیدات داخلى در دستور بود    

. داشـتند هاى انتخابیـه    نمایندگان مراجعات فراوان براى عمران حوزه،جماعت و افطار  
 .بارد باران خفیفى مى. به خانه آمدم

   
 1993 مارس   4              1413 رمضان 10  |    1371 اسفند 13شنبه  پنج

 
 گـزارش سـفر بـه    . حفاظـت اطالعـات وزارت دفـاع آمـد    ، ازریاضـى ] شکراهللا[آقاى  

خارجــه در هــدایت امور نمایــشگاه اســلحه را داد و نقــاط عملکــرد وزارت وامــارات 
 . داداى ها در مورد مسایل هسته گزارشى از مذاکرات با پاکستانى. ها را گفت برنامه

گزارش اقدامات عمرانـى    . شمس اردکانى آمدند  ] علی[محلوجى و   ] حسین[آقایان  
                                                

نفر ، ابوالقاسمىاحمد ،  نفر اول حفظ کل قرآن در مسابقات عربستان سعودي،شهریار پرهیزگارآقایان  - 1
، نفر اول حفظ قرائت قرآن در مسابقات محمدرضا خرمیانرآن در مسابقات مالزي، اول حفظ قرائت ق

 .، نفر دوم قرائت قرآن در عربستان سعودي بودندمنصورى] کریم [ وهندوستان
 سمبل توده مردم ،شما جوانان حافظ و قارى قرآن کریم« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 2

 .و از اینکه جامعه ما چنین جوانانى را تربیت کرده است، خداوند را شاکریممسلمان و پیکره جامعه هستید 
 تلفیق صورت زیبا با ذوق و سلیقه .است الهى بزرگ هاى نعمت از یکى ،خوش لحنى با قرآن قرائت و حفظ

خاطر این توفیق بزرگ خداوند را   و استفاده شایسته از آن عنایات خاصه خداوند است و شما باید به
نقص و دست  بدون شک قرآن بهترین متن موجود در روى زمین است و این کتاب بى .گزار باشیدشکر

نور و علم و روح بخش جان  نخورده، حجت خدا و وسیله اتصال خالق و مخلوق و مشعل هدایت به
شاهى یکى از عوامل مؤثر تقویت روحیه مبارزان مسلمان در زندان، حفظ و  در دوران ستم .هاست انسان

روز با معانى و معنویت    ضمن تقویت رابطه خود با خداوند روز به،شما جوانان سعى کنید .قرائت قرآن بود
رجوع کنید » .تر شوید، زیرا الفاظ بدون معنى و معنویت موجب خسران و زیان است قرآن آشنا و مأنوس

 1393 انقالب، دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←
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، صـانعى ] حـسن [آقـاى  . در قشم را دادند و براى قرارداد تحویل گاز استمداد کردنـد         
 ، درآمـدها ، خـرداد پـانزده  گزارش عملکـرد بنیـاد       . آمد ]سرپرست بنیاد پانزده خرداد   [

شـرکت  بـراى پرداخـت بـدهى    .  خـرداد را داد پـانزده ها و کمک به ساخت سد         هزینه
 .ست بابت تفاوت ارز مهلت خوا،سپنتا

ــان  ــر آقای ــداهللا[دکت ــبى] عب ــالمی [، جاس ــشگاه آزاد اس ــیس دان ــیدمهدي [ و]ری  ]س
 گزارش کار مـدارس غیـر انتفـاعى را دادنـد و      . آمدند ]مدیر مدارس سما  [،  میرشمسى

 . استمداد کردند است،براى گرفتن وام و زمین که قرار بود بگیرند و کوتاهى شده
] مـسعود روغنـی  [ و ]قتصادي و دارایـی وزیر امور ا [،  نوربخش] محسن[عصر آقایان   
اى کـه قـرار اسـت از چـین و      هاى هسته  اعتبارات ارزى نیروگاه   ة دربار .زنجانى آمدند 

قرار شد اولویت را بـه نیروگـاه بوشـهر بـدهیم و سـپس            . صحبت شد  ،شوروى بگیریم 
  تـأمین کمبـود اعتبـارات آمـوزش و پـرورش     ةچین و شوروى در شـمال و نیـز دربـار          

 والده و همـشیره فاطمـه و بـستگان دیگـر           .پیش از افطار به خانه آمدم     . دیممذاکره کر 
 .هم آمدند
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در اخبـار دسـتگیرى مـتهم بـه انفجـار مرکـز            .والده هـم اینجـا بودنـد      . در خانه بودم  

االصـل  و بـا    ک مسلمان بنیادگراى فلسطینىتجارت جهانى نیویورك و اعالن اینکه ی      
 انگـشت اتهـام بـه سـوى      ، با چنین اتهـامى    .دکن   جلب توجه مى   ،گذرنامه مصرى است  

 .ى مثل عراق یا لیبى یا ایران بلند خواهد شدیکشورها
دیروقت بیدار شـدیم و  . غفلت کرده بودم که زنگ ساعت را براى سحر تنظیم کنم       

بـه   . فاطمه بیدار شده بود و ما را با تأخیر بیـدار کـرد      همشیره .با عجله سحرى خوردیم   
 در مورد گزارشى کـه اطالعـات از ممنـوع         ،]رییس قوه قضاییه  [،  یزدى] محمد[آقاى  

هـا شـده     باعث نـاراحتى زنـدانى   . تلفنى تذکر دادم   ،ها داده بود    کردن سیگار در زندان   
 .است

. بـارد  مـى اسـت،   شب  مده و نی  ساعت  که  از عصر باران شدیدى شروع شده و هنوز         



616

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 616  1371   رفسنجانی                     هاشمی

شـان نرفتـه     بعـد از اسـتقالل آنهـا بـه خانـه          .به منزل مهدى و فرشته رفتیم     افطار با والده    
 آنجـا  دهتـا سـاعت    . محفل خانوادگى خـوبى بـود     . ها هم بودند    عفت و بقیه بچه   . بودم
عفت و همشیره بـه منـزل      .  فاطى و فائزه را هم دیدم      ، یاسر ،هاى محسن   آپارتمان. بودم

 .آمدیم والده به خانهو بستگان رفتند و من 
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 بازدیـد   از طـرح مـصال   وى بـزرگ تهـران رفتـیم    مـصال بـه    صـبح  ساعت هفت و نـیم    
 .وعده تأمین مالى را دادم. هزار متر زیربنا با بزرگترین گنبد دنیا حدود پانصد؛کردیم

وزیـر  [،  فـروزش ] غالمرضـا [ آقاى   .مسپس در مراسم هفته درختکارى شرکت کرد      
 یــک س غــر بعــد از1.ی داشــتم و مــن ســخنان کوتــاه دادگــزارش] جهــاد ســازندگی
 .مرفت  به دفتر،درخت و مصاحبه

                                                
 همین حرکت سبزتر کردن ،از وظایف مهم ما در دهه آینده«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

تخریبى که از ناحیه از بین بردن . کشور است و این امر را باید در بازسازى کشور بخش مهمى قلمداد کنیم
هاى   آثار منفى آن از تخریبتدریج انجام شد، ههاى ما در طول یک یا دو قرن گذشته ب مراتع و جنگل

آمار و .اند کرده عادت ،افتد مى اتفاق خودشان دست  به که تدریجى تخریب این به مردم .جنگ بیشتر است
.  یعنى بازسازى و احیاى منابع طبیعى اقدام کنیم، نسبت به جبران تخریباًدهد که باید سریع ارقام نشان مى

اى به طبیعت  ها لطمه تخریب ساختمان .ازسازى جنگ کمتر نیستلذا این بازسازى منابع و آثار آن از ب
اگر کشور ما داراى  .کند  اما تخریب مراتع و جنگلها، طبیعت را از مسیر خودش منحرف مى،زند نمى

توانیم از حوادث تلخى همچون سیل که آثار مخربى دارد، جلوگیرى کنیم و  آبخیزدارى درستى باشد، مى
ریزى داشته باشیم،  در صورتى که در این زمینه ما برنامه . زیرزمینى نیز تغذیه شوندهاى در عین حال، سفره

ما  . جلوگیرى کنیم،توانیم از خسارات سیل که ممکن است به همین دلیل در سال آینده هم اتفاق بیفتد مى
هاى  هها، تغذیه سفر باید براى سبزتر کردن کشور با کویرزدایى، درختکارى، آبخیزدارى، مهار آب

هاى  اى که براى ترمیم خرابی توانیم با بخشى از بودجه زیرزمینى، در این زمینه تالش کنیم و این اقدام را مى
 منابع احیاء و حفظ زمینه در نیز دنیا امروز . انجام دهیم،شود ناشى از تخریب منابع طبیعى در نظر گرفته مى

 قرار ما اختیار در را نیاز مورد تکنولوژى و للىالم بین امکانات مجموعه و کند مى کمک ما به طبیعى
تواند به  امروز نیرویى که مى. کند مى تهدید هم را خودشان زمینه این در توجهى بى هرگونه چون ،دهند مى

 زیرا این ارگان عالوه بر ، منابع طبیعى کمک کند نیروهاى مخلص جهاد هستنديجهت حفظ و احیا ما در
 کتاب ←رجوع کنید » . باشد و دولت نیز باید آن را پشتیبانى کنداواند کارت امکانات مورد نیاز مى

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
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 ٢٥٥عكس شماره 

 ٢٥٦عكس شماره  
بازدید از پیشرفت های طرح احداث مصالی امام خمینی )ره( تهران
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 ٢٥٧عكس شماره 

 ٢٥٨عكس شماره  
بازدید از  مصالی امام خمینی )ره( تهران



619

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

619 

جمهور مایـل   یسی گفت ر . حرف مهمى نداشت   .خارجه بورکینافاسو آمد  اموروزیر  
ــه ا ــودی مــذاکرات تــشریفات. کنــدیــران ســفراســت ب  هاشــمى] محمدرضــا[دکتــر .  ب

 گفـتم تأسـیس دانـشگاه     . براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمـد        ]گلپایگانی[
 .در طالقان را در دستور بگذارد

 گزارش کامل سـفرم بـه اصـفهان         .استاندار اصفهان آمد  ،  ]آقاي اسحاق جهانگیري  [
از حـوادث    .فوالد مبارکه کمـک مـالى خواسـت       خانه  کاررا آورد و براى فعال شدن       

 .مربوط به آقاى منتظرى اظهار ناراحتى کرد
 بــراى اجــراى قرارهــاى  و ســفیرمان در ســوریه آمــد،اختــرى] محمدحــسن[آقــاى 

 راجـع بـه آینـده سـوریه گفـت و وضـع لبنـان و         .ها اسـتمداد کـرد      تسلیحاتى با سورى  
 خواسـت اشـرافى از   .سـوریه را توضـیح داد  مـان در     تبعیدى و بیمارستان   يها  فلسطینى

 . سفارت هم باشد
 . عصر اخوى محمد آمـد .نى کردند و رفتندو مقدارى شیط  .ظهر حسن و على آمدند    

شوراى عـالى امنیـت ملـى جلـسه         .هاى صداوسیما و تبلیغات صحبت شد        برنامه ةدربار
ده از آن علیـه   انفجـار اخیـر در آمریکـا و احتمـال سوءاسـتفا            ، افغانستان ةدربار. داشت

 .ایران و وضع کنترل مرزهایمان با عراق مذاکره شد
 و ]وزیر امـور اقتـصادي و دارایـی    [،  نوربخش] محسن[نانى و   ر] محسن[شب آقایان   

سیاسـت ارزى در   در مـورد .  آمدنـد ]کل بانک مرکـزي    رییس[،  عادلى] محمدحسین[
 .  مذاکرات مقدماتى شد1372سال 
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] محمـدعلی [دکتـر   . کارها را انجام دادم ده صبح تا ساعت   . امروز هم هوا بارانى است    

 بـراى تـأمین کـسرى اعتبـارات و کاغـذ کتـب درسـى اسـتمداد کـرد و              و آمـد  نجفى
 . رشد داریم،فتوضع کیفیت تحصیلى بهتر شده و به جاى اُکه گزارش داد 

یس یـ گزارش قرار بـا ر  .  و همراهان آمدند    آموزش پزشکی   درمان و  ،ر بهداشت وزی
 آکادمى علوم شوروى سابق در خصوص انتقال تکنولوژى و دانش علوم پیشرفته 
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 نامھ آقاي استیعضاي سعیدي كیا 

نامه در خصوص استیضاح وزیر راه و ترابری
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 ؛شـان کـنم    خواسـتند کـه حمایـت   .و استفاده از دانشمندان شـوروى را دادنـد      تیکبار
 .شان کردم پذیرفتم و تشویق

 و هیــأت داورى طــرح ]کــل بانــک مرکــزي ریــیس[، عــادلى] محمدحــسین[دکتــر 
هـاى مهـم را آوردنـد و بـراى          نتیجـه مناقـصه و طـرح      . ساختمان بانک مرکزى آمدنـد    

و هـا   دهـم بـه مـدیریت ایرانـى     گفـتم تـرجیح مـى   .توضـیحات دادنـد   گرفتن تأیید مـن   
 بـراى گـرفتن تکنولـوژى    ،ت پیشرفته خـارجى  حال با شریک کردن یک شرک      درعین

بـه هـر حـال بـدون     .  بناسـت چهـل طبقـه باشـد    ؛هاى بلند ساخته شود  پیشرفته ساختمان 
 .نتیجه رفتندحصول 
  ]وزیـر راه و ترابـري  [،  کیـا   سـعیدى ] محمـد [آقـاى   . دولت جلسه داشت   هیأتعصر  

دهـد کـه      شان مـى   نـ  ،اطالع داد که نتیجه بررسى جعبه سیاه هواپیماهاى سانحه هـوایى          
 هم سرعت بیش از حد مقرر داشته و هم بـاالتر از سـطح   ؛سوخو مقصر بودههواپیماي  

 .هاى جدید ناتمام ماند  بحث تعرفه. استکرده مقرر پرواز مى
 توافق احزاب افغانى، مسایل بوسنى، تأمین کسرى        ةدربار. همان رهبرى بودم  یشب م 

هـاى انجمـن    خواسـته ، ار در آمریکـا اعتبار آموزش و پرورش، مـسایل احتمـالى انفجـ      
که ایشان بـه شـرط عـدم مخالفـت بـا قـانون               ارى خارجى ذگ  شتى، سرمایه تبدان زر ؤم

وزیـر راه و    [،  کیا  سعیدى] محمد[و استیضاح آقاى      با شرایطى  ،اساسى مخالفتى ندارند  
  مذاکره کردیم]ترابري
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آقـاي سـعید    [. در بیشتر نقاط کشور بارندگى داشتیم.دیشب و امروز باران زیادى آمد     
مـور آمدنـد و     ووزیـر امـور دینـى ک      ،  ]آقاي مسلم موسی  [خارجه و   اموروزیر  ،  ]عثمان

 .خواهند  کمک مى؛ را آوردندشانهورمج یسیر، ]آقاي سیدمحمدجوهر[نامه 
 براى امور عمرانى اسـتمداد کـرد و      .نده آبادان آمد  نمای،  ]آقاي عبدالحسن مقتدایی  [

 گزارش وضع را دادنـد و از  .نمایندگان میاندوآب آمدند .گزارشى از وضع منطقه داد    
خواهنـد بیـشتر    مى.  گله دارند،ردنشین مجاور بدتر است  شان از شهرهاى کُ    اینکه وضع 
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 .صنایع تبدیلى و مراکز آموزش عالىدر زمینه  مخصوصاً ؛به آنها برسیم
خـصوص    بـه ؛هاى زیادى دارد  خواسته.نماینده میانه آمد  ،  ]میآقاي سیدحسین هاش  [

 گـزارش  . آمـد  و شـازند نماینـده سـربند  ،  ]آقاي محمـود آسـتانه    [ .کارخانه نورد فوالد  
 وضـع  ،هـاى مهـم پتروشـیمى و پاالیـشگاه     منطقه را داد و گفت به خاطر اجراى طـرح    

 .ه کردی اراها مالحظاتى در مورد فروش کارخانه. استمردم منطقه خوب شده 
 بـراى دادن ارز خریـد     . آمـد  ]ریـیس سـازمان انـرژي اتمـی       [،  امراللهـى ] رضا[آقاى  

 گفـتم اولویـت را بـه تکمیـل نیروگـاه بوشـهر             ؛اى از چین اصـرار نمـود        نیروگاه هسته 
 در مـورد  .آمـد ]وزیر امور اقتـصادي و دارایـی    [،  نوربخش] محسن[عصر آقاى    .بدهند

هـایى از آنهـا در    گردنـد و پـول   ه داخـل برمـى   کـه بـ   یسختگیرى در خصوص فراریان   
 .جویى کرد چاره ،شود گرفته مى از خمسمورد اموال تحت سرپرستى آنها 
 خـط مـشى پـولى برنامـه دوم تکمیـل شـد و قیمــت       .شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت    

 بـه   چاى و تعدیل نرخ پیمانکـارى ]یارانه [= تضمینى محصوالت کشاورزى و سوبسید   
 . به خانه آمدمنُه و نیم شب ساعت. تصویب رسید

 
 1993 مارس 9             1413رمضان  15  |    1371   اسفند18شنبه  سه

 
  سـعدآباد رفتـیم  ، بـه  از خانه همراه عفت،براى بازدید از آسایشگاه معلولین کهریزك     

جمعـى از   .  مـدیر آسایـشگاه توضـیحات داد       ،آقاى قمى . پرواز کردیم کوپتر     با هلى  و
ى سر مـزار دکتـر حکـیم زاده        ا  فاتحه. اى اطراف هم اجتماع کرده بودند     مردم روستاه 

هـاى مختلـف بازدیـد      هـا و بخـش       اسـتراحتگاه  ،ها   از کارگاه  .ار مرکز خواندیم  ذبنیانگ
  بیـشتر زن ؛دنشـو  حدود هزار نفـر مـددجو دارد و خـوب اداره مـى          کهریزك   ؛کردیم

گیـر را    افراد زمـین .آمده بودند جمعى از زنان تهران هم داوطلبانه براى کمک      .ندهست
 .شان قرار گرفتم  تحت تأثیر روحیه؛دنکن حمام و تمیز مى

یس هیأت مـدیره خیرمقـدم   ی خانم ر، در جلسه توجیهى.معلوالن خیلى راضى بودند  
 هیـأت امنـاء را دوسـتان و همکـاران قبـل از انقالبـم          .گفت و آقاى قمـى توضـیح داد       

 در جمع . انجام دادماى  مصاحبه. کنند  اداره مىهاى مردمى  با کمک.دهند تشکیل مى
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 کارنامه و خاطرات             
 626  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 1. کردم تشویق راپرسنل سخنرانى و آنها
 گزارش بررسـى سـانحه هـوایى را     و ظهر محسن آمد  . به دفتر برگشتیم   یازدهساعت  

 . داشته باشـد ي همکارى بهتر، بگویم]نیروي هوایی ارتش[= اجا خواست که به نه    .داد
همچنـین  مـشى آموزشـى و    خـط  .عصر شوراى عالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت          

 . شداز مساجد براى امور فرهنگى تصویب  اسالمی ارشاد فرهنگ واستفاده وزارت
بعـد   .مهمان مجلس بودییمانقالب فرهنگی،    و اعضاى شوراى عالى      نرایافطار با وز  

 بـه دفتـر و   .دادم جـواب   ، مراجعـات فـراوان نماینـدگان      ، بـه    نماز جماعت و افطـار    از  
 . کردمسپس خانه مراجعت

    
 1993 مارس 10          1413 رمضان 16 |     1371 اسفند 19چهارشنبه 

 
 در مورد تفسیر قـانون اساسـى در   .آمد]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى] حسن[دکتر  

 مـسایل سـفر   ،کابینه آینـده ،یهی گرفتن کاخ مرمر از قوه قضا،یه خارجىخصوص سرما 
 .و مسایل جارى کشور مذاکره کردیم هاى افغانى و پاکستانى به ایران هیأت

 راجــع بــه فــروش . آمــد]جمهــور معــاون اجرایــی ریــیس[، میــرزاده] حمیــد[آقــاى 
یش و بازسـازى  مان به کـ     ، سفر نوروزى  منطقه آزاد  با مدیریت    کیشجزیره  هاى    زمین

 .زده و تأمین مصالح براى مردم و امور رقابتى دانشجویان مذاکره شد مناطق جنگ
 گزارش سفر به امـارات را داد و از استیـضاح وزیـر راه و     .آقاى مسیح مهاجرى آمد   

                                                
بینم   عمل شما را عملى صالح مى،من با آشنایى که با قرآن دارم« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

کند، از  انسان در چنین مراکزى حالت دوگانه پیدا مى . صالحین هستید،در آخرتو شما هم در دنیا و هم 
شود و از طرف دیگر با دیدن روحیات ایثار  یک طرف با دیدن افراد معلول و گرفتار و عقب مانده متأثر مى

دکاران خوشبختانه آنچه که ما امروز در میان مددجویان و مد .شود دوستانه شاداب مى و فداکارى و انسان
 سالمت و امکانات داراى که افرادى کلیه .اى است بخش و امیدوارکننده هاى رضایت شاهد بودیم، صحنه

 دولت تالش خواهد کرد تا .دارى نیازمندان و سالمندان سهیم باشند  در ایجاد مراکزى براى نگه،هستند
 ما .م جهان دچار معلولیت هستند درصد از مرددهاگر این آمار درست باشد که  .عوامل معلولیت را کم کند

 براى رخی افراد .هاى عمده هستند  میلیون معلول داریم که دو تا سه درصد از این رقم معلولیتششدر ایران 
رجوع کنید » .باشد داشته وجود مراکزى چنین کشور سراسر در تا بیایند دولت کمک به مراکز این تأسیس
 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371 سال هاي رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←
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د و پیـشنهاد کـرد کـه       نمـو ها در آینـده اظهـار نگرانـى           تندرواحتمال حذف   ترابري و   
 هیـأت عـصر   . روزنامـه جمهـورى اسـالمى تـشکیل شـود        بنیادى براى مالکیـت امـوال     

 .ها مورد بحث بود اضافه شدن حقوق کادر علمى دانشگاه. دولت جلسه داشت
 صـحبت  ، بعـد از افطـار  .همانم بودنـد یافطار کارکنان دفترم و اعضاى خانواده آنها م      

یـشتر   ب؛همانش بودنـد یجمعى از دوستان یاسر م .کوتاهى برایشان کردم و به خانه آمدم 
 پرسـى  احـوال   هـستند،  طلبه و دانشجو  اغلب   کهاز آنها   . فرزندان دوستان خودم هستند   

 . کردم
  

 1993 مارس 11            1413 رمضان 17  |    1371 اسفند 20شنبه  پنج
 

هاى افغانى و پاکستانى کـه بنـا بـود      هیأتسفر  بروجردى اطالع داد    ] عالءالدین[آقاى  
] مسعود روغنـی [ آقایان ده صبح،ساعت  .قبول کردماست؛ افتاده  به شنبه  ،امروز بیایند 

 اتوبـان  ة دربـار . و کارشناسان آمدند   ]وزیر راه و ترابري   [،  کیا  سعیدى] محمد[ ،زنجانى
و بودجـه  موافـق و سـازمان برنامـه    و ترابـري  وزیـر راه  . تهران ـ چـالوس مـذاکره شـد    

 . اعتبار مطالعات داده شودهنظر دادم ک .مخالف بود
 گفـتم کـه اسـتفاده از     .سفیر جدیدمان در هلند براى خداحافظى و کسب نظـر آمـد           

 قرار است این سیاسـت را در    .براى گرفتن امتیاز بررسى کند    را  اهرم قدرت خریدمان    
، غرضـى ] محمـد [آقـاى   . طـرف معامالتمـان بـه کـار بنـدیم     ي با سایر کشورها  ارتباط

بـراي  مـاهواره  سـاخت  گـرفتن جـواز      در مـورد     .آمـد ] وزیر پست و تلگراف و تلفن     [
قـرار  . اسـتمداد کـرد  اهداف مخابراتی و پرکردن محل ثبت شده به نام ایـران در فـضا          

 .نیز استمداد کرد   در مورد خریدهاى تلفنى.اى داشته باشیم شد جلسه
ــد  ــائزه آم ــدان    وف ــه نیازمن ــک ب ــراى کم ــت   ، ب ــان گرف ــزار توم ــاد ه ــصر .  هفت ع

 در مـورد باقیمانـده سـهم        .آمـد ] کل بانک مرکزي    سریی[،  عادلى] محمدحسین[دکتر
 در  نفــتخواســت کــه وزارت. گیــرى شــد  بررســى و تــصمیم،جمهــور یسیــارزى ر

، آقـازاده ] غالمرضـا [آقـاي   سـپس   . بانک مرکزى همـاهنگى کنـد      فروش نفت با   پیش
 . گفتم هماهنگ شود؛ تلفنى پرسید،]وزیر نفت[
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 کارنامه و خاطرات             
 628  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 فقط چنـد روز توانـستم افطـار    ،ماه رمضاندر . ها هم آمدند   بچه. افطار به خانه آمدم   
 .مباشرا در خانه 

   
 1993 مارس 12              1413 رمضان 18  |     1371 اسفند 21جمعه 

 
نتوانـستم  ،  به خاطر سردى هـوا .ها گذشت به مطالعه گزارشوقت  بیشتر .در منزل بودم  

همـان  ی افطـار م ،هـا  چـه عفت و ب .بارید  برف خفیفى هم مى .از حیاط منزل استفاده کنم    
 .بودند و من تنهایى افطار نمودم

  
 1993 مارس 13                 1413 رمضان 19  |    1371 اسفند 22شنبه 

 
ریـیس بنیـاد   [، رحیمیـان ] محمدحـسن [ آقـاى   ، قبل از جلسه   .مدیران بنیاد شهید آمدند   

ارد تغییراتـى در   گفـت بنـا د  .یس دانشگاه شاهد را گرفتی اجازه تعیین ر و آمد ]شهید
  1.در جلسه گزارشى داد و من هم صحبت مفصلى کردم. ها بدهد مدیریت

                                                
فید هاى م دولت همان طور که معتقد است براى تربیت انسان« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است- 1

ارى کند، اعتقاد دارد بنیاد شهید نیز باید با انجام کارهاى فرهنگى و آموزشى، ذگ ها سرمایه باید در دانشگاه
ها  برخى از ملت .هایى مؤثر و مدیران الیق براى آینده کشور تربیت کند ن انسانعنواه فرزندان شهدا را ب

 اما حضور و آثار شهدا در جامعه ،دهند براى ایجاد حماسه در میان مردم یک سرباز گمنام را الگو قرار مى
ثبات طور طبیعى در همه جاى جامعه اسالمى ایران وجود دارد که موجب استحکام   افتخارى است که به

فقیه براى دفاع از اسالم  هاى آنان که در راه حق و با فرمان والیت آثار شهدا، خانواده .اند معنوى جامعه شده
 افراد و فرهنگى هاى دستگاه . براى جامعه اسالمى ایران بسیار سازنده است،اند و وطن به شهادت رسیده

 هاى نسل تربیت براى عطرآگین فضاى این از ،یغىتبل وسایل و ابزار از استفاده با ،بین روشن و طراح محقق،
 ستم و ظلم افشاکننده و خبیث چهره دادن نشان و جامعه در شجاعت و ایثار روحیه حفظ و آینده
عهده  اند مسئولیت مقدسى را به نوعى در خدمت مردم  همه نهادها و اداراتى که به .کنند تالش و ریزى برنامه
 .کند العاده مهمى دارد که با ادارات دیگر تفاوت مى ر این میان، مسئولیت فوق اما بنیاد شهید د،اند گرفته
 شهداى واالمقامى هستند که براى اهداف بسیار بزرگى به ،کنید هایى که شما براى آنان کار مى انسان

بنیاد هاى درآمدزا و اقتصادى  برنامه .شهادت رسیدند و ملت و بازماندگان آنان در قبال آنان حساس هستند
اى سازنده براى دیگران باشد و نباید درآمدهاى  شهید باید از مدیریت صحیح و قوى برخوردار و نمونه

 رفسنجانی، هاشمی« کتاب ←رجوع کنید » .جنبى آن نقطه ضعفى داشته باشد که نهاد را زیر سئوال ببرد
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د که اعالم شد بعد از ظهـر  ن برسیازده ساعت ،هاى پاکستانى و افغانى قرار بود هیأت 
 ،گزارشى از سازمان ملل داد و اظهـار اطـالع کـرد           . آقاى کمال خرازى آمد   . آیند  مى

اسـامى هـر دو طـرف     .خالف و موافق ایران وجود دارنـد  دو گروه م،در کابینه آمریکا 
 ، قرار است ظـرف یـک مـاه آینـده    .شان ادامه دارد را گفت و اضافه کرد که مباحثات     

تر شـدن    براى جلوگیرى از تیره    هایی پیشنهاد .تصمیم رسمى دولت آمریکا اتخاذ شود     
 .روابط داد

 مناقـصه کارخانجـات    نتیجـه .طباطبایى از وزارت کشاورزى آمـد   ] سیدهادي[آقاى  
خواسـت کـه معـامالت را    . انـد   همگى خیلى گران گفته .طرح نیشکر خوزستان را داد    

 .شود تر مى نقد انجام دهیم که خیلى ارزان
جمهـور افغانـستان و    یسیـ ر، ]آقاي برهان الدین ربانی   [ .ساعت سه به فرودگاه رفتیم    

آنهــا بــه .به کــردیماســتقبال رسـمى و مــصاح . همراهـان از عربــستان ســعودى رســیدند 
 بـه صـورت    ؛ من پاویون جمهورى در دست اصـالح را دیـدم          . رفتند  سعدآباد اقامتگاه

 . استخوبى درآمده
آقـاي  جملـه   من،وزیر پاکستان و جمعى از سـران افغـانى     نخست،  ]آقاي نواز شریف  [

انجـام  اسـتقبال رسـمى   . از حـزب وحـدت رسـیدند        فاضل یلحکمتیار و خل  ] گلبدین[
 . نمودممراجعت و من به دفتررفتند  آنها به اقامتگاه .ردیمک مصاحبه .شد

 مـسأله حملـه هواپیماهـاى مـا بـه       .شـرکت کـردم   ملی  امنیت  عالی  در جلسه شوراى    
 بـه  ،ان در خاك عراق مطرح و قرار شـد بـه صـورت مـبهم              ستردکُ انقالب پایگاه ضد 

رلمـان اروپـا    بیانیـه خـصمانه پا  .عنوان تعقیب آنها پـس از خرابکـارى خبـر داده شـود            
 . کیفیت برخورد را مشخص کند، قرار شد دبیرخانهومطرح 

 .خارجه رفتـیم امور به باشگاه وزارت ،همانانی براى پذیرایى م،مغرب با دکتر والیتى 
 کـشورهاى  نرایسف.  آنها بعد از نماز آمدند. سیاست مذاکرات را تعیین کردیم  ،در راه 

 مـن و نـواز   .س جلـسه سـه جانبـه داشـتیم     سـپ .ضیافت با افطـار بـود   . اسالمى هم بودند  
 همگى در تأکید ضرورت صلح و همکارى و رضـایت از   ،شریف و ربانى و حکمتیار    

                                                                                                              
1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  سخنرانی 
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 کارنامه و خاطرات             
 630  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 ،حکمتیـار خواسـت کـه مـن هـم بـه عنـوان شـاهد             آقـاي    .تفاهمات صـحبت کـردیم    
 . اند فهد امضا کرده قبالً نواز شریف و ملک. نامه را امضا کنم تفاهم

هـا بـه اقامتگـاه     افغـانى .  عکـس مـشترك گرفتنـد   ،جلسهبعد از   . مذاکرات مثبت بود  
سـرمیز شـام هـم کـه     . ها جلسه دو جانبه رسمى و تـشریفاتى داشـتیم      با پاکستانى  .رفتند

هایى از حکمتیار هم       نقل قول  . مذاکرات زیادى داشتیم   ،میان ربانى و نوازشریف بودم    
 حکمتیار گفته اسـت  حتى. شان اعتماد نیست   آید که بین    از مجموع چنین برمى   . شنیدم

 اخـتالف جـدى   ، بـر سـر وزارت دفـاع   . اعتماد و امنیت نـدارد    ،که براى رفتن به کابل    
حاضـر  هـم   حکمتیـار  .شـاه مـسعود دسـت بـردارد    احمد ربانى حاضر نیـست از      ؛دارند

 و اعـضاى کابینـه هـم     استدوستم هم هنوز حل نشدهژنرال مسأله . نیست او را بپذیرد   
 .اند مشخص نشده

   
 1993 مارس 14             1413 رمضان 20  |     1371 اسفند 23به یکشن

 
 همـراه جمعـى از سـران    ، هیـأت پاکـستانى    . کارها را انجـام دادم     یازده صبح تا ساعت   

بـا  اسالمی افغانـستان،   حزب وحدت    يحکمتیار و اعضا  ]گلبدین[آقاي   از جمله    فغانا
] اکبـر  علـی [ و دکتـر  ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [،  حبیبـى ] حـسن [بدرقه آقایان دکتر    

 . رفتند]وزیر امور خارجه[، والیتى
 و همراهـان  ]جمهـور افغانـستان     ریـیس [،  ربـانى ] برهـان الـدین   [ آقـاى    یازده،ساعت  

 ة و بیشتر جواب سواالت مـن دربـار         بود  مذاکرات تشریفاتى  ،رسمى  در جلسه  .آمدند
در سراسـر  سـابق   رژیـم    از زمـان   ، گفت مقادیر زیادى سالح سـنگین      .افغانستان را داد  

اظهار آمادگى کـرد کـه بـراى    . آورى آنها داد   که باید اولویت را به جمع      کشور مانده 
 . حکمتیار حاضر نیست به کابل برود؛آباد برود  به جالل، تکمیل توافقجهتمذاکره 

 در مــذاکرات .دو نفــرى مــدتى مــذاکره کــردیم. کــردتقاضــاى جلــسه خــصوصى 
  اسـالمی،  وحـدت ] شیعه[ى دبیرکل حزب    رمزا] علیعبدال[ که آقاي    خصوصى گفت 

هـا را دور خـود جمـع کـرده و مـانع تفـاهم بـا حـزب          آدم نابابى است کـه کمونیـست   
هـا از   حکمتیـار را آمریکـایى  آقـاي   گفت .اند  خوبي حزببقیه اعضا. وحدت است 



631

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       رونق 
                                                                                                                         سازندگی                       

                 
 

631 

  که آقـاي  مصلحت نیست،اند و گفت  و پاکستان تحمیل کرده   سعودي  طریق عربستان   
 خواسـت  . خواسـته حکمتیـار اسـت   ؛ این ه مسعود از وزارت دفاع برکنار شود      احمدشا

 .بگـوییم کـه بـراى مانـدن مـسعود بـا او همکـارى کننـد           اسالمی  حزب وحدت   به  که  
ترجیح داد که جمعیت اسالمى و شیعه و جنبش شـمالى بـا هـم باشـند و حکمتیـار در                

 . اقلیت باشد
شنهاد قابـل اجراسـت و خواسـته مهـم      ایـن پیـ  ،هاى شیعه را بدهـد  گفتم اگر خواسته 

 هـر دو را  ؛و سهم مناسب در کابینه است   در افغانستان   شیعه  مذهب   رسمى شدن    ،شیعه
 مـذاکرات را ادامـه   ، به دکتر والیتى گفتم که براى شیوه اجراى ایـن منظـور        .پذیرفت

 مسلمانان تاجیکستان بیشتر کمک بکنیم و آوارگان افغان را فعـالً به  خواست که    .دهد
 .مجبور به بازگشت نکنیم

 بـراى شـرکت     ،خارجه عمـان  امور وزیر   ،بن علوى ] یوسف[دکتر والیتى از دعوت     
زاهـدى حـضور    ملـه اردشـیر  ج ازدر جلسه غیررسمى که سیاستمداران قدیمى کشور   

. دولـت شـرکت کـردم    هیـأت جلـسه  عـصر در     . گفتم شـرکت نکنـد     ؛ خبر داد  ،دارند
 .ر بررسى و تصویب شدتبلیغات انتخابات و مسایل روز دیگ

ربانى مـذاکره  آقاي اى امروز افغانستان و پیشنهاده  ة دربار .همان رهبرى بودم  یافطار م 
 وزارت دفـاع  ة دربـار . قرار شد همان سیاست را پیگیرى کنـیم .گیرى کردیم و تصمیم 

هـا و   ه و بیانیه پارلمان اروپا و احکام مـصادر     ]نیروي زمینی ارتش   [= و فرماندهى نزاجا  
رهبري از دلیل عـدم سـفر مـن بـه غـرب پرسـیدند؛              .شان مذاکره کردیم   ن اموال تخمی

هـایی   ها از اول با انقـالب ناسـازگاري کردنـد و حـاال در عمـل همکـاري              گفتم غربی 
دارند، چون مطمئن شـدند انقـالب مانـدگار اسـت و تـرجیح دارد اول سـران آنهـا بـه          

 .رویم ایران بیایند، سپس ما می
 ساختن منازل کل خانواده بـه صـورت امـن    ة دربار، محسن و مهدى  با .به خانه آمدم  

 تلفنـى  ، بـا دکتـر والیتـى   .خـاطرات امـروز و دیـروز را نوشـتم       .و مناسب مذاکره شـد    
 .انـد   بـه تفـاهم رسـیده     ؛  جمهور افغانـستان صـحبت کـردیم       یسی مذاکراتش با ر   ةدربار

ــشب  ــت ام ــانگف ــصل  تُ آقای ــى فی ــد [، رک ــک فه ــرادر مل ــستان  از ]ب ــعرب عودى و س
 ،]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[آقاى  . آیند  از افغانستان مى  ] والی هرات [ ،خان اسماعیل
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 .تلفنى خداحافظى کرد ،معالجه به آلمانجهت براى سفر 
  

 1993 مارس 15              1413 رمضان 21  |    1371 اسفند 24دوشنبه 
 

هـا بـه     عفـت و بچـه  .نـه بـودم   مـن در خا .دیشب همه تا صبح براى احیـاء بیـدار بـودیم    
 دیـشب تـا صـبح در    .خوابیـدم نُه و نـیم   بعد از نماز صبح تا ساعت .مراسم بیرون رفتند 

 . ولى در جنوب خبرى نبود،بارید شمال تهران برف مى
 والـی خـان   اسماعیلآقاي . رفتیم سعدآباد  بهبراى بدرقه هیأت افغان ده صبح   ساعت  

هـاى     خرابـى  :وضـع بـدى دارنـد     . هرات پرسـیدم   ة مقدارى دربار  ؛هرات هم آمده بود   
 بـراى  .ها که مانع اقدامات اساسى است      ناامنى ،و مزید برآن    فقر ،کارىی ب ،زمان جنگ 

 ،ربـانى گفـتم  آقاي  به . مواد غذایى و ساختن راه تایباد ـ هرات استمداد کرد ،سوخت
 بــا ، اســتهـاى ســنگین فـراوان کــه از رژیــم قبـل و روســیه مانـده     مقـدارى از اســلحه 

 ولـى  ، ظـاهراً قبـول کـرد     ؛سـازى و کـشاورزى عـوض کننـد           راه ،هاى مهندسى   ماشین
 تـاکنون  ، مـدعى اسـت کـشورهاى عربـى و پاکـستان     .اطمینان ندارد که جدى بگیرند  

 .اند کمکى به افغانستان نداده
 از توافـق بـا مـا در    .ربـانى در یـک ماشـین رفتـیم    آقـاي   بـا  ،] مهرآبـاد  [تـا فرودگـاه  

 قـرار شـد پیگیـرى    . راضى اسـت  ،ها نها در مقابل پشتو     زبان ى فارس خصوص همزیست 
 .کـردم  ها را به عنـوان شـاهد امـضا    نامه افغان  توافق1.در فرودگاه مصاحبه کردیم  .شود
  .با بدرقه رسمى به سوى مشهد رفتند. اند فهد و نوازشریف امضا کردهملک قبالً 

 .عصر در منـزل اسـتراحت کـردم    . براى کارش استمداد کرد    و ظهر خانم افشار آمد   
                                                

هاي افغانی براي اعاده صلح در   ضمن استقبال از همکاري و تفاهم رهبران گروه، آقاي هاشمی- 1
هاي درگیر به عنوان عامل مهم براي حل مسایل  متقابل و از خودگذشتگی تمامی طرف بر اعتماد ،افغانستان

 جاي کشورهاي اسالمی به«: ایشان با برشمردن مشکالت مردم افغانستان گفت. موجود بین آنان تأکید کرد
رجوع  ».دنپرداختن به کارهاي سیاسی بی مورد، درصدد حل مسایل و کمک به مردم مظلوم افغانستان باش

 1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371هاي سال  مصاحبهرفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←کنید 
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محـسن پیـشنهادى بـراى    . هـا جمـع بودنـد     افطار بچه .شب کارهاى مانده را انجام دادم     
ه ی براى ساخت موشک ارا    ،]سازمان صنایع دفاع   [=  و ساصد  سازندگیهمکارى جهاد 

 .کنند  فعالً هر دو مستقل عمل مى؛داد
  
 1993 مارس 16              1413 رمضان 22  |    1371 اسفند 25شنبه  سه

 
 بـه محـل کارخانـه جدیداالحـداث صـنایع الکترونیکـى در         صـبح  ساعت هفت و نـیم    

 ایـن کارخانـه و صـنایع    ة دربـار ،مهنـدس ریاضـى و مهنـدس محمـودى     . لویزان رفـتم  
هاى مختلـف     از بخش .  یک فیلم نسبتاً جالب دیدیم     .الکترونیک ساصد گزارش دادند   

. سـازند  مـى  هـا  احى و عملیات براى قطعات نیمه هـادى    با طر  ییها   ورقه .بازدید کردیم 
 .ه دادندیشان را هم ارا     هایى از مصنوعات الکترونیکى      نمونه .ارزش افزوده خوبى دارد   

 .برگشتم و به دفترنمودم و صحبت کوتاهى براى کارکنان  کردم اى مصاحبه
زنجـانى  ] مسعود روغنی [ ،]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  نوربخش] محسن[آقایان  

اى آمدنـد کـه     براى ارز نیروگاه هـسته   ]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى] رضا[و  
تاییـد  ملـی  امنیـت  عـالی   قرار شد اگر محـل آن را شـوراى   .قرار است از چین بگیریم  

 سـپس بـا   .شـود ارز داده    ،هـاى فـسیلى در برنامـه         از محل نیروگاه   1372 در سال    ،کرد
کــل بانــک  ریــیس[، عــادلى] محمدحــسین[ ،طباطبــایى] ســید هــادي[آقایــان حــضور 
] محـسن [و آقاى ، ]مه و بودجه   رییس سازمان برنا  [،  زنجانى] مسعود روغنی [ ،]مرکزي

 . ذیحساب اعتبارات طرح نیشکر را داشـتیم      ،]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  نوربخش
 طــرح  قــرار شــد بــه همــین انــدازه.حـدود یکــصد میلیــارد تومــان کــسر اعتبــار دارنــد 

 . کاغذسازى و یا با حذف دو واحد از هفت واحد بخش یا با حذف؛تر شود کوچک
هاى معوق و فشارهاى تبلیغاتى غـرب را         مشکل بدهى  .عصر سفیرمان در آلمان آمد    

 ایـن تبـصره مربـوط بـه    .  را داشـتیم 55جلـسه شـوراى تبـصره    . گفت و عالج خواست  
 قـرار شـد   . بایـد مـصرف شـود      صد کل اعتبارات است که براى امور فرهنگـى        در یک

باشـد و پیـشنهادهاى رسـیده را پـس     اسالمی  ارشاد  فرهنگ و در وزارتآن دبیرخانه  
 .از اظهار نظر به شورا بیاورند
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 ٢٦٦عكس شماره 

 ٢٦٥عكس شماره 

افتتاح بخش ام آر آی کمیته امداد امام خمینی )ره( برای محرومین
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همـانم  یهایـشان م     و خـانواده    حفاظـت   افطـار پاسـداران    .تا افطار کارها را انجام دادم     
ان صحبت کوتاهى کردم و از ابـزار حفـاظتى کـه پاسـداران            بعد از افطار برایش    .بودند

 .  به خانه آمدم.بازدید نمودم، تهیه کرده بودند
  

 1993 مارس 17          1413 رمضان 23 |     1371 اسفند 26چهارشنبه 
 

کمیتـه امـداد امـام    ] عکسبرداري پزشـکی [= بخش ام آر آي     براى افتتاح    ،در راه دفتر  
 .عفـت هـم آمـد    . انـد   بخـش خـصوصى دایـر کـرده       پزشـکان    بـا    ، به کمک من   .رفتیم

 .کردم مصاحبه کوتاهى .توضیحات دادند
 ]دبیـر شـوراي عـالی منـاطق آزاد تجـاري          [،  الویرى] مرتضی[ آقاى   ده صبح ساعت  

 . در مـورد تـصمیمات اقتـصادى بـر محـور تـک نرخـى شـدن ارز تـذکراتى داد                  .آمد
و خبـر شـروع کـار تحقیقـى روى      آن آزادگزارش سفر به چابهار و راه افتادن منطقـه    

 در مورد حوادث مربوط به آقـاى منتظـرى و عـزل آقـاى             .را نیز داد  مناطق آزاد دیگر    
 . کرداظهار ناراحتى ]رییس منطقه آزاد کیش[، ادهیزمهرعل] محسن[

ــف ــراى خــداحافظى   نرایس ــسه و زالنــدنو ب ــد  فران ــدرآقــاي . آمدن  ،اف علــى حی
ها شـد و    ها تشکر کرد و خواستار ادامه کمک        ز کمک  ا  و جمهور نخجوان آمد   یسیر

، بیـگ   ایلچـى ]ابوالفـضل [اً آقـاي    هـا و مشخـص      خلقـى  تجربگـى و ضـعف جبهـه       از بى 
وعـده   .  و تأسیس حزب از طرف خـودش در بـاکو گفـت        ]جمهور آذربایجان   رییس[

 .ادامه کمک و احداث خط لوله گاز دادم
، میـرزاده ] حمیـد [آقـاى  . عیدى گرفت   پنجاه هزار تومان براى دادن     .ظهر فاطى آمد  

عامل پنـاه را مـدیر   یـزدان آقـاي   آمـد و اطـالع داد کـه       ]جمهـور   معاون اجرایی رییس  [
 .کیش نموده استمنطقه آزاد 

 شـب  . شـد ها و مـصوبات فـورى تـصویب    نامه ینی آ.دولت جلسه داشت   هیأتعصر  
هایشان هـر     به بچه . ندهمانم بود ی افطار م  ،ها   معاونان و خانواده   ، مشاوران ،اعضاى دولت 

 خواستند کـه برایـشان   . بعد از نماز جماعت متفرق شدند      .نفر پانصد تومان عیدى دادم    
در  عفـت  .فاطى و مهدى در مراسم بودنـد   .  نپذیرفتم و بعداً پشیمان شدم     ،صحبت کنم 
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 .قم بود و یاسر و فائزه نبودند
   

 1993 مارس 18           1413 رمضان 24  |   1371 اسفند 27شنبه  پنج
 

 ي رام مـوارد  ا   بـراى پیـام نـوروزي      ده صـبح  تـا سـاعت     .باریـد   امروز متناوب باران مـى    
معـاون  [،  حبیبـى ] حـسن [دکتـر   .  شـد   دقیقـه  25حدود  .  پیام ضبط شد   .کردم یادداشت

قرار شد برنامـه سـخنگویى را در سـال آینـده مجـدداً شـروع               . آمد] جمهور  اول رییس 
اجـالس   سران کشورها براى     انهمانیر سعدآباد براى م    ساخت ویالهایى د   ة دربار .کند

 . مـذاکره شـد   و ساخت مرکز نهاد ریاسـت جمهـورى  کنفرانس اسالمى سازمان  سران  
 .در تهران بماند] نوروز[قرار شد ایام 

 و مــصاحبه ]ســازمان صــنایع دفــاع [=  ســهم ارزى ساصــدةتلفنــى بــا رهبــرى دربــار
 تلفنـى اصـرار   ،مسعودى از قم] اکبر  علی[ آقاى. تلویزیونى امروز ایشان صحبت کردم    

ریـیس  [،  رحیمیـان ]محمدحـسن  [ بـه آقـاى  .به شرکت در کنگره شیخ مفید را داشـت  
 .به خانواده شهید بهشتى بدهدرا  منزل بزرگترى ، گفتم]بنیاد شهید

 کار زیادى که بیـشتر مطالعـه   . کارها را انجام دادم و به خانه آمد     پنج و نیم  تا ساعت   
شـب تلفنـى از    .آوردم  بـراى انجـام در خانـه   ، مانـده بـود  ،هـا اسـت   و بولتنها   گزارش

در . براى معالجه چـشم رفتـه بـود      . است از اسپانیا برگشته     .پرسى کردم  احمدآقا احوال 
با آشیخ حسن صانعى هم تلفنـى صـحبت          .اند  تایید کرده را   همان تشخیص ایران     آنجا

تظـاهرات   در جرقومیـه اصـفهان    ساکت کردن مردمى کـه در زادگـاهش          براي. کردم
 .استمداد کرد ،اند کرده
    

 1993 مارس 19                1413 رمضان 25 |    1371 اسفند 28جمعه 
 

. براى اقامه جمعه به دانشگاه تهـران رفـتم   . مطالعه و استراحت داشتمده و نیمتا ساعت   
بنـدى   عاى در جمـ    هخطب . جمعیت زیادى آمده بودند    ،به مناسبت راهپیمایى روز قدس    
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ها هـم آمـده     بچه1.اى را به فلسطین اختصاص دادم   جارى و خطبه   کارهاى داخلى سال  
 .بودند

همـان  یهـا م    عفـت و بچـه     ،افطـار  .هـا گذرانـدم     عصر را و شب را به مطالعه گـزارش        
 .اند  یاسر به شمال و مهدى به جنوب رفته.همشیره فاطمه بودند

  
 1993 مارس 20                 1413 رمضان 26  |    1371 اسفند  29شنبه 

 
 بـا حاجیـه والـده    . با استراحت و مطالعه و دیدار بـستگان گذشـت         وقت. در منزل بودم  

 معلـوم شـد بنـا دارنـد در حـرم      ؛تحویل اینجا باشـند  تلفنى صحبت کردم که براى سال     
 .در قم باشند) س(حضرت معصومه 

ش در اجتمـاع بـانوان اول   ا  سـخنرانی نـویس     بعد از ظهر عفت سرگرم بـازبینى پـیش        
جمهـور   ریـیس [، اوزال] تورگـوت [آقـاي  همـسر    .کشورهاى اسـالمى در ترکیـه بـود       

  .ایم ا هم پذیرفتهم  است؛دعوت کرده  براى مسأله بوسنى و هرزگوین،]ترکیه
 حـضور گـسترده و بـى سـابقه مـردم فلـسطین در مراسـم روز             .ها را آوردند    گزارش

وزیـر    علیرغم فشارها و تبلیغـات و مراجعـت زودرس نخـست    قدس در اراضى اشغالى   
] بـوریس [آقـاي   سـخنرانى امـشب    .مهم اسـت  ،  یل از آمریکا براى کنترل اوضاع     یاسرا

اى در  العـاده   تـصمیم فـوق  ،رود  انتظـار مـى  .مهم است هم  جمهور روسیه    یسییلتسین ر 
توانـد مـسایل    مى  است وشده  با پارلمان روسیه اعالم کنند که سخت مزاحم او      ارتباط

 .مهمى در پى داشته باشد

                                                
ي پرداخت و  آقاي هاشمی در خطبه اول به تشریح عملکرد انقالب اسالمی در عرصه هاي معنوي و ماد- 1

، کامالً مشخص و برجسته است که انقالب در 1371در نگاهی به کارنامه انقالب اسالمی در سال «: گفت
، نتیجه ماین سال نیز مسیر تکاملی خود را پشت سر گذاشته است و از هر جهت که به این کارنامه بنگری

طین روز جهانی قدس، به مسایل فلسخطیب جمعه در خطبه دوم به مناسبت . بینیم بخش می کارها را رضایت
. لسطین استهاي عرب به مذاکرات بی حاصل، یکی از اشتباهات تاریخ ف تن دادن دولت«: پرداخت و گفت

اگر بناست کوتاه بیاید، پس این موج مهاجرت از روسیه چیست؟ . ت که کوتاه بیایدبناي اسراییل این نیس
 هاشمی« کتاب ←رجوع کنید  ». الفرات الی النیل هستندآورند؟ آنها هنوز دنبال من چرا اینها را می

  1393انقالب،  دفترنشر معارف» ،1371سال جمعه هاي  خطبهرفسنجانی،  
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سـارا  . به تماشا نشستیم. شد   مراسم تحویل سال از تلویزیون پخش مى       ،نزدیک افطار 
اى تنظیم کرده بودند که با حضور عفت و فاطى و سـعید و            سلیقهسین با    هفت ،و فاطى 

 .م عیـدى مختـصرى داد    .سارا و على و کاظم و سکینه خـدمتکار پیرمـان برگـزار شـد              
 .رسیدندهم بعداً مهدى و فرشته 

 حــضار . لحظــات ســال تحویــل گــوش دادمدراى و خــودم را   خامنــهاهللا آیــتپیــام 
اعـالم تـصمیم سـازمان ملـل بـراى      . تـر باشـد      زیاد طوالنى است و باید کوتاه      ،معتقدند

 بـرایم جالـب   ، به عنوان لحظه شروع   ،در لحظه تحویل سال ایرانى    » روز زمین و صلح   «
شـب  .  جهـان هآغـاز سـال در کـل نقـاط تقـویم همـ      صحت لحظه اطر اثبات   به خ  ؛بود

 .جمعى از بستگان آمدند
 والسالم علیکم و رحمه اهللا 
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مطبوعاتیکنفرانس       و  
 رادیو تلویزیونی   

 
 :اشاره

 
اهللا هاشمی رفسنجانی     آیتزي انقالب اسالمی،    در آستانه آغاز پانزدهمین سال پیرو     

 150 تلویزیونی با حضور بـیش از    در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو        جمهور، رییس
جمهـوري  ل مهـم اجتمـاعی، اقتـصادي و سیاسـی       اخلی و خارجی، مسای   خبرنگار د 

 . را تشریح کرداسالمی ایران
رامون روابـط ایـران بـا آمریکـا،     پی» تایم« در پاسخ به سئوال خبرنگار مجله   آقاي هاشمی 

دلیل به وجود نیامده است، ریشه در اقداماتی دارد که دولت آمریکـا        این شعارها بی  «: گفت
روزي که مردم ما احـساس   .کند علیه انقالب اسالمی و بعضی کشورهاي اسالمی اعمال می      

ر شعارهایشان ها روش خصمانه اي نسبت به انقالب اسالمی ندارند، شاید د   کنند، آمریکایی 
هـاي مختلـف دولـت آمریکـا علیـه انقـالب اسـالمی           تجدید نظر کنند، ولی ما شاهد توطئـه       

 ».هستیم



686

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 686  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 تجارت بـین دو  «:جمهور به روابط تجاري بین ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت            یسیر
کشور به کلی قطع نشده است و دو طرف اگر در این زمینه نیـازي داشـته باشـند، همکـاري         

.  تغییر اساسی در روابط دو کشور به وجود نخواهـد آورد مسأله و طبیعی است این    می کنند 
ایم که آمریکا بایـد روابـط خـود را در مـورد جمهـوري اسـالمی ایـران         ما بارها اعالم کرده  

  ».اصالح کند
هاي مربوط به   گزارش،آقاي هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه تلویزیونی آلمان

جمهـوري   «:اي تکـذیب کـرد و گفـت    ي اسـالمی ایـران را بـه بمـب هـسته     دستیابی جمهور 
اي اسـت و هرگـز بـه       مخالف تولید و گسترش سالح غیرانـسانی هـسته         اسالمی ایران اصوالً  

 شـایع شـده اسـت،    هاي تبلیغاتی که اخیراً ما معتقدیم این حقه. دنبال آن نبوده و نخواهد بود    
 ».جنبه سیاسی دارد

ــران، گفــت  در مــورد محکــوایــشان ــدتی از «:م شــدن جاســوس آلمــانی در ای ــوز م  هن
 ».ست و تکلیف نهایی او را دادگاه عالی مشخص خواهد کردا محکومیت وي در ایران باقی  

ن جمهـوري اسـالمی   جمهور در پاسخ به پرسش دیگري مبنی بر اینکه نگرانی مسئوال     یسیر
 البته آن نگرانـی کـه مـورد    «:گفتاي در ایران به خاطر چیست؟     هاي ماهواره  ایران از برنامه  
د پایبنـد  مردم ما با اطمینان و با اعتقاد کامل به اصول اسالمی خو.  وجود ندارد ،نظر شماست 

هـاي    هـشداري اسـت بـه مـردم کـه در برابـر برنامـه               صـرفاً  ،شـود  آنچه که گفته مـی    . هستند
ل اخالقی و یسا درستی است که مسئوالن نگران مغیراخالقی، خود را حفظ کنند و این کار

 ».فرهنگی مردم باشند
خبرنگار دیگري سئوال کرد، آیا جمهوري اسالمی ایران قـصد دارد بـه تـدریج قـدرت          

 له موجب نگرانی دیگر کشورها نخواهد شد؟أآیا این مس. اول نظامی منطقه بشود
 اگر این طور وانمود شود که ایران از نظر قدرت    «:جمهور در پاسخ، اظهار داشت     یسیر

ونی یک کشور قدرتمند در منطقه است، ایـن حـرف درسـت اسـت و مـردم ایـران ایـن                     در
هایی در  اگر منظور این باشد که ما برنامهاما  . واقعیت را در جنگ تحمیلی به اثبات رساندند       

 .کنیم این زمینه داریم، آن را به شدت تکذیب می
دهند، بـا    اختصاص می اي را که کشورهاي منطقه به امر تسلیحات        اگر شما میزان بودجه   

نـوان مثـال فقـط هزینـه      بـه ع  . بودجه نظامی ایران مقایسه کنید، پی به این قضیه خواهید بـرد           



687

 
 
  

              
                                                                                                                  

                                                                                                                       
                        ضمائم                                                                                                    

                                                                                                                                                
                 

 

687 

هـاي تـسلیحاتی مـا را         کـل هزینـه    ،از انگلیس توسط عربـستان    » تورنادو«هاي   خرید جنگنده 
 ».شود شامل می

کنیـد    ارزیابی میساله دوم را چگونه جمهور در پاسخ به این پرسش که برنامه پنج     یسیر
ایـم و    ما حدود سه سـال از برنامـه اول را اجـرا کـرده        «:و مشخصه این برنامه چیست؟ گفت     

اقع بینـی در برنامـه اول   و. ارزیابی ما این است که برنامه اول به طور مطلوب اجرا شده است     
امـه اول و  هاي مهم آن بود و بدیهی است برنامه دوم نیز با استفاده از تجربیات برن         از ویژگی 

در برنامه دوم، هم اعتبارات ارزي و هم اعتبارات ریالی  .با نظمی بهتر به اجرا درخواهد آمد     
 ». ضمن اینکه امکانات اجرایی ما نیز توسعه پیدا کرده است،بیشتر شده است

 در پاسخ این پرسش که موضع ایران در مـورد تحـوالت اخیـر تاجیکـستان و نیـز                 ایشان
 ایـران از     جمهوري اسـالمی   «:تان در فلسطین اشغالی چیست، گفت     گشایش سفارت قرقیزس  

 متأسـف اسـت، زیـرا معتقـد اسـت کـه نیروهـاي مردمـی ایـن                  کـامالً  ١حوادث تاجیکـستان  
انـد و دارنـد      هـاي مختلـف تقـسیم شـده         بـه جنـاح    ،به جاي بازسازي کشور خود     ،جمهوري

پیرامـون ایـن    کنـیم و     یمـا دخـالتی در امـور داخلـی آنهـا نمـ            . کنند کشورشان را خراب می   
 ».خواهیم کرداظهارنظر  حوادث بعداً

ی ایـران بـا    جمهـوري اسـالم   «:جمهور در پاسخ به بخـش دوم ایـن سـئوال گفـت             یسیر
یل یزیـرا اسـرا  .  جهـان سـوم، مخـالف اسـت       یل از سوي هر کشور اسـالمی و       یشناسایی اسرا 

 ».کشور نامشروعی است که باید از سوي همه کشورها طرد شود
در سـعودي  گار دیگري سئوال کرد که در حـال حاضـر روابـط ایـران بـا عربـستان        خبرن

نقطه . سطح خوبی است، در حالی که عربستان با شیعیان این کشور روابط خصمانه اي دارد        
 نظرات شما در این زمینه چیست؟

                                                
 به اوج خود 1371چار ناآرامیهایی شد که در سال  جمهوري تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، د- 1

گروههاي مختلف سیاسی در این کشور براي کسب قدرت به زدوخورد پرداختند اما در نهایت دولت مرکزي         . رسید
 در ارتبـاط بـا   ،سیاسـت جمهـوري اسـالمی در دوره سـازندگی    . توانست اوضاع را آرام کند و بر کشور مـسلط شـود         

 .   تحکیم روابط بر اساس احترام متفابل بودکشورهاي آسیاي میانه،
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 باید برطـرف شـود   ،اگر تبعیضی در این زمینه وجود دارد« : در پاسخ اظهار داشت   ایشان
کنیم و  ما در این زمینه نظر خودمان را ابراز می. شان عادالنه برخورد کنند    ها با مردم   لتو دو 

 ».تر شود ها نیز نزدیک گونه که روابط توسعه می یابد، همکاري امیدواریم همان
ثبـاتی در    عـراق یـک عامـل بـی       ،رسـد  آقاي هاشمی در پاسخ این سئوال که به نظر مـی          

ما قبول داریـم کـه عـراق    « :له چگونه است، گفتأبال این مسمنطقه است، موضع ایران در ق  
 هم به خاطر تجاوزي که در گذشته به ایران و هم بـه کویـت   ؛ثباتی در منطقه است عامل بی 

بینیم کـه   اما راه عالج را در این نمی. کرده و هم به خاطر رفتاري که با مردمش داشته است         
 ». تعیین کندقدرت آمریکا سرنوشت مردم عراق و منطقه را

آقاي هاشمی در پاسخ به این سئوال که نظر دولت در مـورد سـخنان اخیـر مقـام معظـم                   
گوییم کـه   ما نمی« :رهبري در مورد اظهارنظرهاي سازشکارانه برخی از افراد چیست، گفت   

اي نظیر فلسطین  مسأله. ل آنها به ما مربوط نمی شود    یییر کنند، آنها آزاد هستند و مسا      آنها تغ 
گـوییم کـه    ما می. دانیم ل آن شریک مییره آن نظر داریم و خود را در مسا که ما دربا   است

انـد، شـما    چون آنها به ما ظلـم کـرده  . آمریکا باید سیاست خود را در رابطه با ما عوض کند 
موردي ذکر کنید که جمهوري اسالمی ظلمی بـه دیگـري روا داشـته اسـت تـا مـا خـود را                     

 با روابط با ارتباطیم آنها باید اصالح شوند، این اصالح باید در        گوی عوض کنیم، ما اگر می    
 ».ایران باشد
هاي منفی ایران در مقابل   در پاسخ به دومین سئوال همین خبرنگار مبنی بر واکنش    ایشان

 اگـر آلـوده   ، در ایران آزادي به حدي است که اخبار فرهنگی    «:هاي فرهنگی گفت   سیاست
اي بـوي   اگـر مـسأله  .  آزادانـه درج مـی شـود   شور نباشد، کامالًبه اخالل و برهم زدن نظم ک    

 با ایـن  ، کشوري مثل ایران    که انصافی است  این بی . کند شک قضیه فرق می    توطئه بدهد، بی  
همه آزادي فرهنگی و اجتماعی و حـضور نماینـدگان مـذاهب رسـمی در مجلـس شـوراي              

 ».اسالمی به زورگویی متهم شود
 سال چهاردهئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه  ایران در  جمهور در پاسخ به س     یسیر

 سئوال ما این است که چرا و «:گذشته براي بهبود روابط با غرب چه کار کرده است؟ گفت
خواهنـد بـا    ود آمـده و عامـل آن کیـست؟ آنهـا مـی     وجـ  هچگونه این تیرگی هـاي روابـط بـ     

کنـیم   مـا فکـر مـی   .  را تحمیل کنند نظرات خود،برخوردهاي استکباري با یک ملت انقالبی 
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ما هیچ وقت مزاحم دیگران نبوده ایم،    . المللی وفق داده ایم    که همیشه خود را با موازین بین      
 ».ولی آنها مزاحم ما بوده اند

و کـارگر مبنـی بـر نحـوه تـأمین      کـار  روزنامه جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار     یسیر
هـاي    بـدهی ،اي که تنظیم شده است    در برنامه  «:هاي ارزي دولت در سال آینده گفت       بدهی

ایـم کـه در    گونه برنامه خود را تنظـیم کـرده   ما این. ارزي به طور کامل پرداخت خواهد شد   
 تعهـدات خـارجی خـود را کـاهش     ، سال اول استقراض کنیم و در دو سال آخـر برنامـه      سه

ایـم و سـال    ود را کـم کـرده    ارد دالر از تعهدات خ    یل می چهارامسال   .دهیم تا به تعادل برسیم    
 ».آینده هم به همین ترتیب عمل خواهیم کرد تا استقراض به صفر برسد

 «:جمهور در پاسخ به سئوال دوم این خبرنگار پیرامون قانون شوراهاي شهر گفـت     یسیر
این قانون اشکاالت اجرایی داشت که دولت آن اشکاالت را اصالح کرده و بعد ازتصویب 

 ».ن از طریق انتخابات، تعیین خواهند شددر مجلس، شهردارا
هاي اقتـصادي     پیرامون سیاست  ، در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري دانمارك       ایشان

 اکو با پیوستن کشورهاي آسـیاي میانـه و قفقـاز، شـکل      «:گفت» اکو«در چارچوب سازمان    
وارد مرحلـه  مـا اکنـون    .جدیدي پیدا کرده است، ولی از لحاظ اصولی تغییري نخواهد کرد  

هـاي   هـا و ایجـاد تعرفـه    بانک مـشترك، بیمـه مـشترك، تخفیـف تعرفـه         . ایم جدي کار شده  
 ».زودي پدید خواهد آمده ترجیحی بین کشورهاي عضو، ب

 مبنی بر توسعه ورزش در بین ،آقاي هاشمی در پاسخ سئوال خبرنگار خبرگزاري فرانسه    
 ولی سیاست دولت این ،اندازه آقایان نبودهها به    در جامعه ما سهم خانم     «:بانوان ایران گفت  

در دهـه فجـر برنامـه     .هـا در ایـن زمینـه افـزایش یابـد      است که هرچه بیشتر مـشارکت خـانم       
 ».ها داریم مشخصی براي یک اجتماع بین المللی از کشورهاي اسالمی براي ورزش خانم

ــر ــید      یسی ــه پرس ــایمز ک ــران ت ــه ته ــار روزنام ــئوال خبرنگ ــاره س ــور درب ــوه :  جمه نح
هاي دولت و مذاکرات مجلس   برنامه«:گذاري خارجی در ایران چگونه است؟ گفت سرمایه

گـذاري خـارجی    نظر ما نسبت به سرمایه.  روشن استو مصوبات قانونی در این زمینه کامالً    
مثبت است و نباید اظهارات اشخاص را مالك قرار داد، بلکه باید مصوبات قـانونی مـالك         

 ».عمل قرار گیرد
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بـا توجـه بـه    :  وال خبرنگار روزنامه جهان اسالم که پرسـید    ئقاي هاشمی در پاسخ به س     آ
ها و عدم تعادل بین اقشار مختلف، آیا اقالم سوبسیدي کاهش خواهد یافت یا  افزایش قیمت 

 درصد افزایش خواهد 25 درصد برسد، حقوق کارمندان دولت      20 اگر تورم به     «:نه؟ گفت 
 حقوق دولتی و ثابت ندارند، دولت بودجه قابـل تـوجهی بـراي    یافت و در مورد کسانی که    

ضمن اینکه کاالهاي اساسـی نظیـر قنـد، روغـن،     . کمک مستقیم به آنها در نظر گرفته است     
به این ترتیب تعـادل  . داي و کوپنی به آنها داده خواهد ش صورت سهمیه هشکر و امثال آنها ب 

نین با توسـعه بیمـه درمـانی در تمـام جامعـه،         همچ. ها و درآمد بوجود خواهد آمد      بین هزینه 
 ».هاي اجتماعی تحت پوشش قرار خواهند گرفت هاي محروم کشور توسط بیمه بخش

 در پاسخ به سئوال خبرنگار کانـادایی مبنـی براینکـه ضـرورت خریـد زیردریـایی                   ایشان
ش یپـ یردریایی بـه   خرید ز«:توسط ایران چه بوده است و محل استقرار آن کجاست؟ گفت    

قـرارداد  . رژیم سـابق از آمریکـا و شـوروي زیردریـایی خریـده بـود           . گردد از انقالب بازمی  
خرید زیردریایی در سفري که در زمان گورباچف به روسیه داشتیم، منعقـد و بـه دنبـال آن         

توانـد تـوازن قـدرت در     این مسأله نمی  .نخستین فروند زیردریایی ساخته و تحویل ایران شد       
 ».ندمنطقه را برهم ز

مریکایی آسوشیتدپرس سـئوال کـرد، مـا در تهـران شـاهدیم کـه              آخبرنگار خبرگزاري   
دولت چه اقدامی بـراي  . هاي خود به دو یا سه کار مشغول هستند      مردم براي تأمین نیازمندي   

 هاي مردم صورت داده است؟ ن نیازمنديتأمی
اي متعددي دارنـد،  ه ها در ایران شغل  اینکه بعضی«: در پاسخ اظهار داشت    جمهور یسیر

بنـابراین  . کـرده اسـت   اي نیست و همیشه حقوق عادي کفاف زندگی مردم را نمـی     چیز تازه 
هـاي زنـدگی    دولت در نظر دارد که درآمدها را افزایش دهد تـا سـطح درآمـدها بـا هزینـه                

 ».هماهنگ شود
م تمرکـز در تهـران سـئوال کـرد کـه      همین خبرنگار در مورد سیاست دولت مبنی بر عد   

راین بناب. اند  مردم از سیاست عدم تمرکز دولت استقبال کرده «:جمهور در پاسخ گفت    یسیر
ي از دوش  بـار ،هاي اقتصادي، بازرگانی، صدور کـاال و تولیـد   با این اقدام در مورد سیاست 

 ».دولت برداشته خواهد شد
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قـاي   سئوال کـرد کـه آ  »مریکاییآمایر « خبرنگار آسوشیتدپرس همچنین در مورد اتهام  
طبیعی است کـه در   . قضیه مایر یک مسأله سیاسی نیست، بلکه قضایی است     «:هاشمی گفت 

گناه باشـد،   اگر بی. شود ي مثل بقیه افراد عادي رسیدگی میکشور ما به اتهامات چنین افراد    
 .شود و در غیر این صورت محاکمه خواهد شد آزاد می

ن خطري بـراي منطقـه نخواهـد      یراخبرنگار کیهان عربی سئوال کرد، آیا قدرت نظامی ا        
د دارد که ایران را هایی در تبلیغات جهانی وجو  شیطنت«: در پاسخ گفتجمهور یسیبود؟ ر

ي براي منطقه معرفی کرده و افکار عمومی را از رژیـم صهیونیـستی منحـرف          به عنوان خطر  
در فکـر تجـاوز    امـا  ،ایم که در دفاع از خودمان بسیار جدي هـستیم   ما بارها نشان داده   . کنند

هاي خودمان نیستیم و  این کشورها نباید نگران باشند که از سوي ایران اذیتـی بـه      به همسایه 
ما با باز شدن پاي غربی ها به منطقه مخالفیم و به نفـع کـشورهاي منطقـه            .آنها خواهد رسید  

 ».کنندپیدا ها در اینجا حضور  هم نیست که غربی
 بعـد از جنـگ قـرار     مـا  «:ام حـاکم بـر بغـداد گفـت        جمهور در مورد روابط با نظـ       یسیر

مان را بـه مـرور حـل کنـیم، امـا رفتـه رفتـه مـشخص شـد کـه عـراق از                       لیگذاشتیم که مسا  
ضـمن اینکـه ایـن حکومـت هنـوز          . تمایالتی که در مذاکرات نشان مـی داد، پیـروي نکـرد           

 جنگـی مـا را   حقوق کامل ما را نپرداخته و تعـدادي از اسـراي مـا را آزاد نکـرده و غرامـت        
 ».نپرداخته است

 قانون اساسی ایـن     «:گذاري هاي خارجی در کشور گفت      آقاي هاشمی در مورد سرمایه    
 اما در مورد میزان سر مایه گذاري خارجی باید شوراي نگهبـان  ،مسأله را روشن کرده است 

 ».نظر بدهد
نـه وجـود   زمی در مورد تکلیف هواپیماهاي عراقی در ایران و شایعاتی کـه در ایـن      ایشان

آن . هاي خارجی مـسأله هواپیماهـاي عراقـی را بـزرگ کردنـد           برخی از رسانه   «:دارد گفت 
تعداد از هواپیماهایی که مربوط به کویت بود به آنها تحویل داده شد، در حـالی کـه هنـوز               
هزینه نگهداري آن را به ما نداده اند، ولی تکلیف هواپیماهایی را که مربوط به عراق است،        

 ».کند ان ملل و وضع آینده رابطه ایران با این کشور معلوم میسازم
 بعـضی از کـشورهاي   «:جمهور در مورد تقویت رابطه با کـشورهاي عربـی گفـت        یسیر

 در حالی که ما بعـد از جنـگ بـه سـوي آنهـا      ،عربی در زمان جنگ تحمیلی به ما بد کردند  
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ن روابـط را تقویـت کـرده و     ایـ ،دست دوستی دراز کردیم و سعی داریم با همکاري بیـشتر   
سیاست مقام معظـم رهبـري منطبـق اسـت و          این با   . مان را دوستانه حل کنیم      مشترك یلمسا

البتـه حـرف ایـشان ایـن     . کننـد  ها را در کشور، مقام رهبري تعیین می  این نوع سیاست اصوالً
 مقام معظم .تضاد بوده و با آن در ستیز هستیم   هاي استکباري در     بود که ما همیشه با سیاست     

ها مبنـی براینکـه نظـام از اهـداف اولیـه خـود فاصـله             رهبري از موضع گیري بعضی روزنامه     
گرفته است، گله کرده بودند و این حرف، حرف حقی هم هست و من هم به نوبه خود در            

استکبار به معناي تجاوز، انحصارطلبی و زورگویی است که ما در مـتن          . این زمینه گله دارم   
ب اسالمی با آن مخالفیم و هرجا چنین سیاسـتی وجـود داشـته باشـد، بـا آن در                و بطن انقال  

ــتیزیم ــران از روز  اول  .س ــالمی ای ــوري اس ــا    ،جمه ــت ب ــاس مخالف ــود را براس ــت خ  سیاس
 ».هاي استکباري قرار داده و این سیاست را ادامه خواهد داد سیاست

 تک نرخی شدن ارز، تـورم  کنید با  در پاسخ به این سئوال که آیا فکر نمی جمهور یسیر
 دولت در مورد تورم هیچ نگرانی ندارد، زیرا تک «:یک جهش صعودي داشته باشد؟ گفت

بنـدي کاالهـاي اساسـی در سـال آینـده ادامـه        سـهمیه  .نرخی کردن ارز غیر از تعدیل اسـت     
هاي تعدیل  شود و سیاست خواهد داشت، سوبسیدها در بسیاري از جاها به ریال پرداخت می

 درصد تعدیل کرده ایم و سطح تورم را 20 راه خود را ادامه خواهد داد؛ ما ساالنه حدود نیز
با پایان برنامه تعدیل در کنترل خواهیم داشـت و مواظـب هـم هـستیم کـه آسـیبی بـه مـردم            

 ».نرسد
خبرنگـار دیگـري پرسـید کـه جنابعـالی برقـراري روابـط بـا آمریکـا را منـوط بـه پایــان            

 :جمهـور گفـت   یسیـ نظرتان در این زمینه چیست؟ ر  . یدا ایران دانسته خصومت این کشور با     
حـرف مـا بـر    . من فکر می کنم جوابی که به سئوال پیشین در این زمینه دادیم، کافی باشـد       «

هاي استکباري آمریکا است و اگر این سیاست تعدیل شود، هیچ خصومتی بـین         سر سیاست 
م  که آمریکا در سیاست خود تعدیلی بـه  یدان اما ما بعید می . دو کشور وجود نخواهد داشت    

وجود بیاورد، چرا که دشمنی آمریکا نسبت به مـسلمانان جهـان و منطقـه ادامـه دارد و ایـن              
عـام مـسلمانان بوسـنی      ولی در قبال قتل،کند  دخالت میکشور در امور مسلمانان عراق دائماً   

 ».تفاوت است هرزگوین بی
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که نظر شما در مورد بررسی الیحه بودجه در مجلس  در پاسخ این سئوال  آقاي هاشمی   
. بینانه بـود   بودجه در مجلس هم جدي و هم واقعهاي  بحث «:شوراي اسالمی چیست، گفت   

مجلس شوراي اسالمی رأي داد که سقف اعتبـارات بـه آن حـدي باشـد کـه دولـت تعیـین            
 رسـیدند و نظـر   هاي فراوان به ایـن نتیجـه      و نمایندگان هم در آخر پس از بحث       کرده است   

ها در ارقام بودجه، حق مجلس شوراي اسـالمی اسـت، امـا     البته جابجایی. دولت را پذیرفتند 
 ».در مجموع تغییر کلی در بودجه کشور داده نشده است

جمهور سپس در زمینـه حـل مـشکالت اساسـی ادارات و حـذف بوروکراسـی از           یسیر
 زمینـه فعـال اسـت و تـا بـه حـال        شـوراي عـالی اداري در ایـن   «:سیستم اداري کشور گفـت   

تصمیمات متعددي اتخاذ کرده و امید است سرعت بیشتري به حذف مسأله بوروکراسی در           
 ».ادارات داده شود

مبنی بر تفـاوت بـین مـذاکره بـا     » العالم«آقاي هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مجله   
دعـوت بـراي مـذاکره    یس رژیـم مـصر از ایـران    یـ  حسنی مبارك ر  اخیراً «:اتفاق نظر، گفت  

کرده است که در این باره ما معتقد هستیم مصر یک کـشور بـزرگ مـسلمان و بـا فرهنـگ             
اسالمی است، لیکن پیشگامی دولت مصر در کمپ دیوید که ضربه بزرگی به جبهـه مقابـل     
رژیم صهیونیستی زد و در صفوف آنها تفرقه ایجاد کرد، موجب شد کـه حتـی کـشورهاي              

هـا در مواضـع خـود     کـنم کـه بهتـر اسـت مـصري      فکر می .ع رابطه کنندعرب نیز با مصر قط 
 ».نسبت به رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کنند تا ما سیاست خود را با این کشور تنظیم کنیم

جمهور در پاسخ بـه دومـین پرسـش همـین خبرنگـار مبنـی براینکـه اگـر از ایـران             یسیر
کت کند، چه نظري خواهد داشـت،  دعوت شود تا در مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل شر     

دانیم و معتقـدیم   یل را دولت نامشروع مییما در خاورمیانه قاطع است و اسرا     سیاست  «:گفت
یل هـیچ امتیـازي بـه اعـراب نخواهـد داد و اگـر از مـا دعـوت بکننـد کـه در ایـن             یکه اسـرا  

 ».مذاکرات شرکت کنیم، شرکت نخواهیم کرد
بطه ایران بـا شـوراي همکـاري خلـیج فـارس را         خبرنگاري از کویت، سئوال کرد که را      

کنید و قضیه جزایر ایرانی خلیج فارس و شکایت امارات به سازمان ملـل     چگونه ارزیابی می  
 به کجا انجامید؟
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فـارس   پایی و نزدیکی با کشورهاي منطقه خلـیج   سیاست ما هم  «:جمهور پاسخ داد   یسیر
مـا ایـن صـمیمت را بـه نفـع      . یمی باشـیم مند هستیم که با آنها از هر جهت صم   هاست و عالق  

 ولی تحریکاتی در منطقه وجود دارد که متأسفانه بـا مطـرح       ،منطقه و صلح جهانی می دانیم     
خواهند که ایـن صـمیمیت را    گانه ایرانی، با بهانه هاي واهی می     کهنه جزایر سه   مسألهکردن  

ایـران بـراي   . ن مسأله حل شـود ما امیدواریم با پا درمیانی کشورهاي همسایه، ای   .از بین ببرند  
مذاکره هیأتی به امارات فرستاد و اکنون نیـز آمـادگی دارد تـا دور دوم مـذاکرات خـود را              

 ».انجام دهد
االجـل کـشورهاي اسـالمی و اروپـایی دربـاره           ضـرب  :یکی دیگر از خبرنگاران پرسـید     

 زمینه اقدامی آیا ایران در این   .  ولی کاري صورت نگرفته است     ،بوسنی هرزگوین تمام شده   
 نگــران ایــن مــسأله هــستیم کــه مــا عمیقــاً« :جمهــور در پاســخ گفــت یسیــر خواهــد کــرد؟

 کـار  ایـران عمـالً   .هاي اروپایی براي ختم این فاجعـه دخالـت مـؤثري نداشـته باشـند           قدرت
اما آنچه را که در توان دارد، در حمایت از مـسلمانان بوسـنی انجـام             . تواند بکند  زیادي نمی 
 ».خواهد داد

طور جدي برخـورد کنـد و      ه ب مسأله سازمان ملل باید با این       «:آقاي هاشمی اظهار داشت   
هـا در بوسـنی مایـه     هاي بزرگ و کشورهاي اروپایی بدانند که تداوم جنایات صـرب    قدرت

 ».روسیاهی هر چه بیشتر آنها است
قتل یک آقاي هاشمی، در پاسخ به پرسش خبرنگاري از کشور ترکیه مبنی بر اینکه آیا           

جمهـور بـه ترکیـه خواهـد      یسیـ  معـاون اول ر ،رك تأثیري در سفر آقـاي حبیبـی     خبرنگار تُ 
اما، .  سیاست دو دولت ترکیه و ایران، گسترش همکاري بین دو کشور است«:داشت، گفت

هایی در ترکیه وجود دارند که مخالف گـسترش روابـط دو کـشور           کنیم قدرت  ما حس می  
دو دولت نبایـد تحـت تـأثیر ایـن          . د تا این همکاري گسترش نیابد     کنن آنها شانتاژ می  . هستند

 ».ها قرار بگیرند تا حرکتی که آغاز شده است، به خوبی ادامه یابد جوسازي
جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمی مبنی براینکـه بـا     یسیر

هــاي  آن برشــاخصتوجـه بــه اجـراي طــرح یـک نرخــی شــدن ارز در سـال آینــده و تـأثیر      
نظـم اجرایـی    «:اي تهیه دیده اسـت یـا نـه، گفـت     اقتصادي، آیا دولت طرح زمان بندي شده     

 90 نزدیک به ،برنامه از دو یا سه سال پیش پدید آمده است و در برنامه اول تا حدود زیادي
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درصد به مورد اجرا گذاشته شد که در برنامـه دوم امیـدواري بیـشتري در اجـراي دقیـق آن           
 ».یمدار

هنوز هـم  «: هاي حمایتی دولت از تولیدات داخلی، گفت آقاي هاشمی در مورد سیاست 
هـاي دولـت بـاقی اسـت و مـا راه نجـات کـشور را تقویـت و           این شعار در سرلوحه سیاست    

ایـم کـه ایـن رشـد       درصد رشد تولید ناخالص داشته10البته تاکنون   .افزایش تولید می دانیم   
در ایـران  سـوخت، حمـل ونقـل و نیروهـاي           . راي مـا اسـت    رقم خوب و شاخص مطلوبی ب     

گیرد و حمل ونقلی  کارگري که با سوبسیدهاي دولت دستمزد می  . کاري ارزان وجود دارد   
که با سوخت ارزان، کار جابجایی تولیدات را به عهده دارد و نیز سوخت فراوانی که بـراي   

از تولیـدات را فـراهم آورده   راه اندازي کارخانه ها مهیاسـت، زمینـه هـاي حمایـت دولـت              
 . است

 درصد بر تعرفه کاالهاي وارداتی به نفع کاالهاي داخلـی تنظـیم       20حدود  :  گفت ایشان
هـاي    ضـمن اینکـه حمایـت    ؛ده به مورد اجرا گذاشته خواهـد شـد        شده است که از سال آین     

 ».اداري و مدیریتی نیز از تولید کنندگان به عمل خواهد آمد
در خـصوص سرنوشـت   » نیویـورك تـایمز  « بـه سـئوال خبرنگـار     در پاسخ  جمهور یسیر

باشد و   مستقل می،کشوردر   رسیدگی به پرونده هاي قضایی «:و دستگیري وي گفت   » مایر«
 ».سعی ما این است که عادالنه و براساس مقررات، با محکومان برخورد شود

شورهاي دیگـر،   در پاسخ به سئوال دوم این خبرنگار در مـورد روابـط ایـران و کـ           ایشان
سعی مـا ایـن اسـت    .  ما از اول گفته ایم که سیاست ما، سیاست دشمن تراشی نیست        «:گفت

البتـه اصـولی   . که موانع را از پیش پا برداشته و روابط خود را با همه کشورها بهبـود بخـشیم     
اي   ناخواسـته یلکن مـسا یهم وجود دارد که ما به هیچ وجه اهل مصالحه برسر آنها نیستیم، ل     

 ».ر سر روابط با برخی از کشورها وجود دارد که سعی داریم آنها را رفع کنیمب
هـا در   یس جمهور در پاسخ به سئوال خبرگزاري آلمان مبنی براینکه کمیتـه مجـازات             یر

مورد بوسنی هرزگوین اعالم کرده است که یک هواپیمـاي ایرانـی همـراه بـا سـالح بـراي                    
آیا این خبر صحت داشـته و ایـران تـسلیحات و        . تمردم بوسنی به این کشور اعزام شده اس       

 یکی از کارهاي ناعادالنه کـه در بوسـنی   «:مستشار نظامی به آنجا فرستاده است یا نه؟ گفت  
 ما معتقـدیم کـه بایـد   . گناه بوسنی است ها در مقابل مردم بی جریان دارد، مسلح بودن صرب  
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 خـصوص  در . جاري از بین برودتحریم ارسال سالح به بوسنی شکسته شود تا جنگ نابرابر        
 وگرنـه چیـزي بـرخالف       ،ها هیاهوي تبلیغـاتی راه انداختـه انـد         هواپیماي مورد اشاره، غربی   

 ».مصوبات سازمان ملل در بوسنی اتفاق نیفتاده است
 وي در پاسخ به سئوال دوم این خبرنگار مبنی بر صدور انقالب اسالمی ایران به سودان، 

مفهوم این جمله آن . نام صدور انقالب نداریم ه   چیزي ب  ما اصوالً  «:سومالی و فلسطین گفت   
توانـد از تجربیـات مـا     ا معرفی می کنیم و هرکس خواست میاست که ما انقالبمان را به دنی   

کنیم و در سودان نیز چنین  ما به هیچ وجه در هیچ کشوري دخالت نظامی نمی       . استفاده کند 
در مـورد  . نها در زمینه کارهاي تجاري و عمرانی اسـت      همکاري ما با آ   . اتفاقی نیفتاده است  

فلسطین نیز سیاست اعالم شده ما این است که هرگونه کمکـی بـراي احقـاق حقـوق مـردم          
  ».فلسطین خواهیم کرد

 در پاســخ بــه ســئوال خبرنگــار خبرگــزاري فرانــسه مبنــی بــر اینکــه آیــا  هاشــمیآقــاي 
هاي اقتصادي بوده است یا   اشی از سیاست  هاي داخلی ایران در ماه هاي مه و ژوئن ن          آشوب

نام آشوب در ایران اتفاق نیفتاده اسـت و آن چیـزي کـه منتـشر شـده،         ه   چیزي ب  «:نه؟ گفت 
اي را گرفته، بـه   سازي عده این مسأله که شهرداري جلو خانه. ها است ناشی از تبلیغات غربی 

 اقتـصادي  یلی بـه مـسا  طور طبیعی در همه جاي دنیا ممکن است اتفاق بیفتد کـه هـیچ ربطـ         
 ».ندارد

شـما در انتخابـات دور آینـده    آیا :   در پاسخ به سئوال دوم این خبرنگار که پرسید   ایشان
 من زندگی خودم را از اول وقـف انقـالب   «:جمهوري شرکت می کنید یا نه؟ گفت      ریاست

  من شخصی نیست و هر وقت نیاز جامعه باشد، در خـدمت هـستم و اگـر در       یلمسا. ام کرده
ست باز هم به من نیاز باشد، در خدمت خواهم بوداین پ.« 
جمهور در پاسخ به سـئوال خبرنگـار روزنامـه جمهـوري اسـالمی پیرامـون حکـم              یسیر

 این حکم براساس فتواي حضرت امام «:ارتداد سلمان رشدي و شرایط لغو این حکم، گفت   
نظـر  . م و ایـران هـستند  حضرت امام مجتهدي عالیقدر در تاریخ اسـال . صادر شده است  ) ره(

ایشان نظري است که بسیاري از کشورهاي اسالمی آن را به عنوان یک نظریه فقهی پذیرفته 
خواهنـد فـشار    اگر کـسانی هـستند کـه مـی    . اند، و کسی نمی تواند نظر ایشان را عوض کند    

 ».بیاورند و نظر ایشان را عوض کنند، کاري عبث را مرتکب خواهند شد
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پاسخ به این سئوال که در غـرب ایـن نظریـه وجـود دارد کـه در دوره         در   جمهور یسیر
ایـن حـرف تـا حـدودي     « :بحرانی بین اسالم و غرب هستیم، شما چه نظـري داریـد؟ گفـت           

 ولی غرب مایل ،درست است، چون تفکر اسالمی در معناي خودش استقالل و آزادي دارد
. رهنگ رایج غرب در تـضاد اسـت   فاز نظر اخالقی نیز اسالم با. به وقوع چنین چیزي نیست  

به افکار اسالمی و ، اما کنند ها برمبناي سیاست خود به دمکراسی و حقوق بشر اتکا می غربی
هـا را بـراي همیـشه       شود ملت  آنها باید بدانند که نمی    . گذارند حقوق جهان سوم احترام نمی    

ارنـد تـا براسـاس    ها باید مردم کشورهاي اسالمی را به حـال خـود بگذ            غربی. سرکوب کرد 
 ».اعتقادات خودشان راه پیدا کنند

 را 72جمهور در پاسخ به سـئوال خبرنگـاري مبنـی براینکـه، دولـت بودجـه سـال               یسیر
 دالر تنظیم کرده است، ولی آیا دولت می توانـد چنـین قیمتـی را    17برمبناي نفت بشکه اي    

 دالر 21اي  بـشکه  مبنـاي قیمـت نفـت را    ،هـاي اوپـک     مصوبه «:حفظ و تضمین کند؟ گفت    
 به شرط آنکه کشورهاي عضو ،دانیم تعیین کرده است که ما اجراي این مصوبه را عملی می  

 ».اوپک از تولید خود کم کنند
ـ           یسیر ایـران مایـل بـه    : ست کـه پرسـید    جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگـار واشـنگتن پ

نـدین بـار عنـوان    هـاي دولـت آمریکـا چ    کـه مقـام   مریکا نیست، در حـالی    آگفتگو با دولت    
تواننـد بـا ایـران مـذاکره کننـد، چـرا ایـران ایـن کـار را                اند که بدون پـیش شـرط مـی         کرده
. سن نیت ببینـد و بـا امیـد وارد مـذاکره بـا آمریکـا شـود          ابتدا باید ایران ح    «:کند؟ گفت  نمی

خـود  هـاي   هاي ایران را در بانـک   سال پیش تاکنون داراییپانزدهمریکا باید بگوید چرا از     آ
شـک   بی. سن نیت باشداند که حاکی از ح مسدود کرده است؟ آنها هیچ عالمتی نشان نداده     

مریکـا  آایم کـه    ما همیشه گفته  . تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد     مذاکره در این شرایط می    
سن نیت نشان بدهد تا آن وقت ما درباره آن تصمیم بگیریمباید اول ح.« 

دربـاره مقابلـه اسـالم بـا تهـاجم        » العالم«ئوال خبرنگار مجله    جمهور در پاسخ به س     یسیر
کنیم که دنیاي اسالم باید خود را با تهاجماتی که آثار آن   ما فکر می   «:فرهنگی غرب گفت  

گـاه جـواب بـسیاري از     اگـر مـردم از درون آمـاده شـوند، آن    . بینیم آماده کند  را به عینه می   
 ».ها داده می شود نگرانی
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ها با هم چگونـه   ر پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی براینکه برخورد فرهنگ       آقاي هاشمی د  
 ما معتقدیم که هـر فرهنگـی مجـاز اسـت بـه تقویـت       «:از نظر ایران ارزیابی می شود؟ گفت     

این مسأله در مورد فرهنگ اسالمی . خود بپردازد و فرهنگ دیگري را تحت تأثیر قرار دهد       
هـا   ا تفکـر و اندیـشه خـاص خـود بـا سـایر فرهنـگ           فرهنگ اسالمی بایـد بـ      .نیز وجود دارد  

 فرهنگ اسالمی پیروز   اگر این برخورد در شرایط مساوي صورت گیرد، یقیناً        . برخورد کند 
نگرانی ما در این زمینه مربوط بـه مبـارزه نـابرابر مـی شـود، مـا اهـل برخـورد و           .خواهد شد 

 ».لفیمهاي نادرست برخورد مخا  ولی با کیفیت و شیوه،اندیشه هستیم
کـشور   هفـت :  جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگـزاري ژاپـن کـه پرسـید              یسیر

هایی براي صدور تکنولوژي پیشرفته بـه ایـران در      محدودیت ،لمانآصنعتی از جمله ژاپن و      
 اگرچه ما با چنین «:ها مقابله خواهد کرد، گفت  ایران چگونه بااین محدودیت   . اند نظر گرفته 

انـد   آنهـا اعـالم کـرده   . ها نـداریم  وافق نیستیم، ولی نگرانی هم از این بابتهایی م  محدودیت
ما با هـر محـدودیتی کـه مـانع از سـاخت           . اي در ایران هستند    که نگران ساخت سالح هسته    

مـا از  . چنین سالحی شود، مخالف نیستیم، چون تصمیم به ساخت چنین سـالحی را نـداریم     
واجـه بـوده ایـم، ولـی چیزهـایی کـه مـورد نیـاز و         هـایی م  اول انقالب بـا چنـین محـدودیت    

 ».ایم دست آوردهه مان بوده است، ب خواست
مبنـی براینکـه در برنامـه دوم    » ایـران اکـسپرت  «آقاي هاشمی در پاسخ بـه سـئوال مجلـه       

 دو سـال اسـت کـه    «:توسعه چه برنامـه اي بـراي صـدور کاالهـاي غیرنفتـی داریـد؟ گفـت                
سیاست ما پشتیبانی .  مطلوبی نیز داشته استآمده و رشد نسبتاًامکانات صادراتی ما به میدان     

 ».از صادرات است
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 اپسران کشورهاي جامعه اقتصادي ارو متن کامل نامه به
 
 پاسخ ایران به گفت وگو 
 
 

برخی اتهامات، ایـران  اي ضمن ایراد  اتحادیه اروپا که در آن زمان  موسوم به جامعه اقتصادي اروپا بود، در بیانیه         : اشاره

اي به سران کشورهاي عـضو اتحادیـه اروپـا، بـه آن اتهامـات       آقاي هاشمی در نامه. وگوي انتقادي فراخوانده بود   را به گفت  

 :است شرح  این بهمتن پیام . پاسخ داده و از سیاست یک بام و دو هواي این کشورها در قبال تروریسم انتقاد کرده بود

 
 

 لرحیمبسم اهللا الرحمن ا
 
 جنابعالی  

منـدي و اعتقـاد شـما بـر ضـرورت       ه عالقـ  ،در قطعنامه اخیر اجالس سـران جامعـه اروپـا         
ما نیـز آمـادگی   . گوي صریح و انتقادي با جمهوري اسالمی ایران تأکید گردیده بود    و  گفت

و تمایل به بحث و تبادل نظر جدي و صریح و انتقادي با جامعه اروپا و اعضاي آن را داریم         
ویژه در منطقه شـما و مـا بـروز     ههایی که در جهان و ب   راین باوریم که مشکالت و چالش     و ب 
 .ها را افزایش داده است ها و رایزنی نماید، ضرورت چنین تماس می
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آمیز غرب، جهان اسـالم و جهـان سـوم را بـه شـدت نگـران        رفتارهاي انتخابی و تبعیض  
تـرین فجـایع تـاریخ       ا یکـی از دردنـاك     آمیز غرب ب   برخورد دوگانه و مسامحه   . ساخته است 

ها علیه مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین، هر انسان آزاده     معاصر، یعنی تجاوز آشکار صرب    
 .سازد  متأثر میو طرفدار حقوق بشر را عمیقاً

یل طی چندین دهـه اخیـر همـواره جنایـات خـود علیـه مـردم مـسلمان فلـسطین را                    یاسرا
تبعید و اخراج فلسطینی ها، کشتار روزمره و شکنجه هاي    افزایش داده و با غصب سرزمین،       

الملـل ایـستاده و در عـین حـال از      قرون وسطایی در مقابل تمامی خواسـته هـاي جامعـه بـین          
 آخرین جنایـت و     ،گناه فلسطینی  هاي وسیع غرب برخوردار است، اخراج صدها بی        حمایت

 .  نخواهد بودنقض حقوق بین المللی و حقوق بشر توسط اسرائیل نبوده و 
گاه برخورد دوگانه غرب با تجاوز عراق به کویت و تجـاوز عـراق       تاریخ معاصر ما هیچ   

در تجـاوز صـدام بـه کویـت، غـرب      . به جمهوري اسالمی ایـران را فرامـوش نخواهـد کـرد     
ت از کشورمورد تجاوز برخاست و با لشکرکشی سریع و بی سابقه به ایـن           یماحیکپارچه به   

 غـرب از متجـاوز   ،در حالی که در تجاوز عراق به جمهوري اسالمی ایرانتجاوز خاتمه داد    
 .حمایت نمود

 هنگامی که دموکراسی و آزادي در الجزایر با حمایت و رهبـري          ،چقدر دردناك است  
 ولی دخالت در انتخابات نیکاراگوئه و جاهاي دیگري کـه نـوعی   ،گردد غرب سرکوب می 

. شـود  نه دفاع از آزادي و دموکراسی توجیـه مـی   به بها،منافع خاص براي غرب مطرح است    
گـو و  و المللـی اسـت کـه گفـت     ها نمونه تناقضات موجود در رفتار غرب در روابط بـین          این

 .تبادل نظر صریح را طلب می نماید
له انباشـتگی  أمـس  .در این بیانیه شما به مشکالت ریشه اي در منطقه ما اشـاره شـده اسـت    

هاي کشتار جمعی، در این منطقـه   ر خاورمیانه و وجود سالحتسلیحات و مسابقه تسلیحاتی د  
خطري جدي است که تالش جمعی براي رفع آن در یک چارچوب فراگیر، همـه جانبـه و        

 . ضروري ساخته استبدون تبعیض را کامالً
جمهوري اسالمی ایران اهمیت فراوانی براي آرامش، ثبـات و اعتمـاد متقابـل در خلـیج            

 درصـد از تولیـد   6/1 تنهـا  ، سـاله هـشت  ما با وجود جنگ تحمیلی       کشور.  است یلفارس قا 
ورتی کـه در منطقـه مـا،    ناخالص داخلی خود را به هزینه هاي نظامی تخصیص داده، در صـ       
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 برابـر  15 برابر و باالترین آن سهترین هزینه هاي دفاعی به تولید ناخالص داخلی    ینینسبت پا 
گونه قرارداد تسلیحاتی قابـل تـوجهی    گذشته هیچما ظرف دو سال . در مقایسه با ایران است    

 در حالی کـه کـشورهاي غربـی قراردادهـاي میلیـاردي فـروش تـسلیحات                 ،ایم منعقد نکرده 
بنـابراین نگرانـی از خریـدهاي    . اند  رساندههمسایگان ما در همین مدت به امضا   پیشرفته را با    

 .تسلیحاتی ایران را قابل توجیه نمی بینم
ایم تا در کنـار همـسایگان خـود        تالش نموده  ،ترین بودجه دفاعی  ما ضمن تخصیص کم   

اي، تقویـت روابـط حـسنه و     هاي جمعی منطقـه  براي ایجاد ثبات از طریق گسترش همکاري   
هـاي عملـی    المللـی گـام   بسط اطمینان و اعتماد متقابل برپایه احترام به قوانین و مقررات بـین        

 .برداریم
یاست یک بام و دوهواي کشورهاي غربـی در مـورد    کمی از س ،همین جا الزم می دانم    

هم خوردن ثبـات و   هموافقت یا مخالفت با طرح ادعاهاي ارضی تاریخی و کهنه که باعث ب           
 نمونه آن  در برخوردتان با ادعاهـاي عـراق نـسبت بـه کویـت و      که انتقاد کنم  ،امنیت است 

 .باشدد مطرح توان ایران و ادعاهاي بی اساس بعضی از همسایگان جنوبی ما می
.  عمـومی ملـت و حقـوق بـشر اسـت         يله دیگـر لـزوم احتـرام بـه دموکراسـی و آرا            أمس

 سال گذشته و در شرایط سـخت جنـگ تحمیلـی،       چهاردهجمهوري اسالمی ایران در طول      
ریزي نهادهـاي مردمـی و دموکراتیـک را بـه عنـوان یکـی از               عمومی و پی   يمراجعه به آرا  

 دور انتخابات دوازدهکار گرفته و مردم ایران در بیش از     هاي اصلی خود به      اهداف و روش  
 نظـام حکـومتی خـود را برگزیـده، قـانون      ،  با شرکت همگانی اعـم از مـرد و زن       ،سراسري

اساسی خود را به تصویب رسانده، رؤساي جمهـور و نماینـدگان پارلمـان خـود را انتخـاب           
 در دو ،ري را به عهـده دارد    مجلس خبرگان را که وظیفه انتخاب رهب       ينموده و حتی اعضا   

 حتی بـا    ،هاي مذهبی در پارلمان با حقوق مساوي       وجود نمایندگان اقلیت  . اند نوبت برگزیده 
 در تضمین این حق در قانون اساسی ما گواه دیگـري در عـذر و اصـالت    ،نماینده اول تهران  

 .دموکراسی ما است
نـی در جهـت اسـتقرار    با وجود اینکـه جمهـوري اسـالمی ایـران بـا چنـین اقـدامات کال           

نظیـر و یـا کـم نظیـر مـی باشـد، کـشورهاي شـما            دموکراسی، در بین کشورهاي منطقـه بـی       
واقعیات را نادیده گرفته و به ناحق از نام دموکراسی و حقوق بـشر بـه عنـوان اهـرم سیاسـی         
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جهت اعمال فشار بر کشورهایی همچون ایران که مصمم به پیروي از یک سیاسـت مـستقل      
کنند و به رغم واقعیـات، آنهـا را نـاقض حقـوق       ملت می باشد، استفاده میي آراو متکی به 

دانید که رفتارتـان بـا کـشورهاي دیگـر      کنند و خودتان می  بشر و حامی تروریسم معرفی می     
انـد،   را نچـشیده ... شان یکبار هم مزه شـیرین انتخابـات و پارلمـان و شـورا و         منطقه که مردم  

 .خودتان چگونه استبراي تأمین منافع مادي 
هـا و مراکـز تبلیغـی     ورد مغرضانه و گمـراه کننـده رسـانه        مناسب است، همین جا از برخ     

   مشکل ایران با قاچاقچیان مواد مخدر انتقاد کنم، با اینکه مـی دانیـد    غرب در مورد مبارزات 
هاي سـنگین مـالی و انـسانی صـرف      ما براي مبارزه با این آفت خطرناك بشریت، چه هزینه         

ها تـن از ایـن سـموم خطرنـاك را کـه بخـش عظیمـی از آن بـه سـوي            کنیم تا ساالنه ده    یم
شود که گویا به  اي مطرح می    به گونه  مسألهباز هم   . کشورهاي شما در راه است، نابود کنیم      

 ؛شـود  روهـاي مخـالف سیاسـی تـصفیه حـساب مـی       بـا نی   ،اسم مبارزه با مواد مخدر در ایران      
 بـه اشـرار و مفـسدان خـدمت     ،هید که با این مسخ حقیقت کردن  د دانم چرا رضایت می    نمی
 .شود

ها آواره مظلوم افغـانی و عراقـی     مردم نجیب ما که با میزبانی سخاوتمندانه میلیون    مطمئناً
 از بـشردوستی و انـسانیت در مقابـل کـشورهایی کـه مراکـز       يمنـد   نمایش شـکوه  ،و کویتی 

د و یا مهاجران را به عنوان نیروي ارزان کار     شو شان به آتش کشیده می     فالکت بار مهاجران  
منـد   لـه  گ شـدیداً ،هـاي عـاري از انـصاف       از ایـن قـضاوت     ؛ه نمودنـد  یـ  ارا ،کننـد  استثمار می 

 . دنباش می
با اینکه موضع جهان اسالم در قبال کتاب موهن آیات شـیطانی بـه کـرات تکـرار شـده              

ام و حتی در بیانیه شما نیز بـه   ه نمودههاي غربی را مشاهد پایه رسانه  تبلیغات بی  است، مجدداً 
 نظریـه توسـط یـک مرجـع     ،ام  هـم گفتـه    گونه کـه قـبالً     همان. له پرداخته شده است   أاین مس 

قدر جهان اسالم صادر شده و سازمان کنفرانس اسـالمی در هجـدهمین اجـالس خـود       عالی
ب مختلــف بـه ارتـداد نویـسنده و اجــراي احکـام اسـالم دربــاره او رأي داده اسـت و مـذاه       

 عنوان کردن لغو نظریه کارشناسی ،اسالمی نیز بر آن تأکید کرده اند و بعید است که ندانید        
 .از سوي دیگران، چه اندازه عوامانه است
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 تحت هر نامی که باشد چیزي جز اهانـت بـه جهـان         ،ادامه هیاهو و جنجال در این زمینه      
گویا .  به صالح شما نیز نخواهد بوداسالم و حقوق بیش از یک میلیارد مسلمان نبوده و قطعاً

 .دارند له را ملتهب نگه میأ این مسدر غرب مراکزي هستند که عمداً
 تعهد متقابـل بـه   ،دانم که جمهوري اسالمی ایران در اینجا تذکر این موضوع را مفید می       

حقوق و مقررات بین المللی را ضروري دانسته، با مداخله در امور داخلی کـشورها مخـالف    
عنوان یک حرکت دموکراتیک وده و احترام به قوانین و مقررات داخلی هر کشوري را به      ب

نمایـد و کـم نیـست     المللـی را محکـوم مـی      کارگیري زور در روابـط بـین         داند و به   الزم می 
توانـد بـه عنـوان دخالـت در      انـد کـه مـی    مواردي که کارشناسان شـما نظریـاتی ابـراز کـرده     

 .سرنوشت دیگران تفسیر شود
هـا،   نجر به شهادت هـزاران تـن از شخـصیت   ما به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم که م 

 با تروریسم به هر شیوه و در هر شکلی و با هر       ،مسئوالن و مردم عادي کشورمان شده است      
المللی براي مبارزه واقعی  اي و بین  دلیلی مخالف بوده و معتقد به یک همکاري جدي منطقه         

 .یمبا تروریسم هست
شـده و   هـاي شـناخته   هایی کـه تروریـست   سن نیت دولتدهید که به ح البد به ما حق می 

یاسـی مـردم را تحـت حمایـت     گـذاري در اجتماعـات عبـادي و س     معترف به ارتکاب بمـب    
 رفتار .کنند، مطمئن نباشیم گیرند و از آنها به عنوان آلت اجراي اهداف خود استفاده می           می

گـذاران در   مب جمعه تهران یا حزب جمهوري اسالمی ایران با بگذاران نماز دوگانه با بمب 
یـان سـرنگون شـد و قربانیـان     ییان ایرباس ایران که توسـط آمریکا ربانقکشورهاي غربی و یا    

هـاي   خود بیندیشید کـه اگـر کـشوري، گـروه    با .  چه توجیهی دارد،هواپیماهاي مشابه غربی 
پـذیرد و بـه آنهـا مرکـز و دفتـر و اجـازه       گذار موجود در برخی از کشورهاي شـما را ب     بمب

کـار   ههاي آنها ب خود را براي نشر ادعاها و خواسته هاي   فعالیت علنی و رسمی بدهد و رسانه      
دانم سعه صدر و حوصله کافی  بعید می. گیرد، برخورد شما با آن کشور چگونه خواهد بود       

 .براي تحمل آن را داشته باشید
 پـرداختیم و اگـر بـه ایـن     ،که خودتان در بیانیه آورده بودیـد لی یتا اینجا در رابطه با مسا 

توانیم وارد فصول دیگري از رفتـار   گوي صریح و دوستانه رضایت بدهید، می و  سبک گفت 
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کشورهاي غربی نسبت بـه کـشورها و مـردم دیگـر در گذشـته و حـال و در ابعـاد مختلـف                 
 .بشویم

ل دیگـري کـه داراي اهمیـت    یااز نظرات شما در این موارد و مـس    خوشحال خواهم شد    
 .شمارم تان مغتنم می فرصت را جهت آرزوي موفقیت براي شما و مردم. است مطلع شوم

                                                                                اکبرهاشمی رفسنجانی
 یس جمهوري اسالمی ایرانی                ر                                                          
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 گزارش صمیمانه به مردم
 
 

جمهور، در یک گفتار تلویزیونی به مناسبت هفته دولت، گـزارش   آقاي  هاشمی رفسنجانی، رییس   : اشاره

و امنیتـی بـه مـردم    هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی  مشروحی از عملکرد دولت سازندگی در زمینه  

 .ارایه کرد

                                     
                     

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 پیـشتازان  ،دانند که هفته دولت به مناسبت شهادت دو نفـر از همـسنگران مـا          مردم ما می  
 اسـت کـه در   رسم بـر ایـن  .  شهید رجایی و شهید باهنر و همراهانشان بنا شده است      ،انقالب

من ضمن گرامیداشت این .  مسئوالن اجرایی کشور با مردم بیشتر صحبت بکنند        ،هفته دولت 
کنم و یـک مقـدار بـا مـردم       از این فرصت استفاده می،حادثه و تسلیت به خانواده هاي آنها     

کنم که در حقیقـت ایـن یـک     خوب کشورمان و پشتیبانان اصلی انقالب و نظام صحبت می   
 . عمومی کشوریله مردم و در جریان گذاشتن آنها درمورد مساگزارشی است ب

 ، چـون وزرا و مـسئولین کـشوري    ،کنم کلیاتی را به صورت فشرده عرض کنم        سعی می 
واهنـد زد و مـردم از زبـان آنهـا     هر کـسی در محـدوده مـسئولیت خـود، بـا مـردم حـرف خ         

 .یات را می شنوندجزی
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 تـشکیل کابینـه   .، ما دولت را تأسیس کردیم مردم ما اطالع دارند که بعد از پایان جنگ        
هاي این دوره ایـن اسـت    یکی از ویژگی . مواجه بود با شرایط جدید کشورمان    جدید کامالً 

 سـاله، دولـت   پـنج  در گذشـته و قبـل از برنامـه    .که این دوره با برنامه درازمدت شروع شـد        
 .د را شروع کرد ساله کار خوپنج ولی دولت جدید با برنامه ،برنامه ساالنه داشت

 وقت دولت بیشتر به تکمیل برنامـه کـه از قبـل در دسـت بررسـی           ، ماه اول  پنج شش در  
هـا را   اول سیاست. برنامه در محدوده و چهارچوب خاصی تنظیم شد. بود، اختصاص داشت 

هـا بـا ریاسـت     به دستور امام راحل تنظیم کردیم، که در آن موقع مـسئولیت تنظـیم سیاسـت     
اي را کـه   ، برنامـه هـا  ما براساس این سیاسـت . بري معظم فعلی انقالب بودوقت و ره  جمهور

 . در دست تهیه بود، تکمیل کردیمقبالً
ــهچــ ــود  ،ارچوب برنام ــررات اســالمی ب ــالب و مق ــاس  .  اصــول انق ســعی کــردیم براس

 .ها و اهداف انقالب و تکالیف اسالمی در برنامه مورد توجه باشـد    آرمان ،هاي کلی  سیاست
 شرایطی بود که کشور ما از لحاظ اقتصادي در وضع     ، که این برنامه تنظیم می شد      در زمانی 

به دلیل اینکه مردم تنها و غریبانه به مدت هشت سال به  دفاع در مقابل متجـاوز           . خوبی نبود 
 قسمت اعظم امکانات کشور در راه این دفاع ملی و مکتبـی صـرف           مشغول بودند که تقریباً   

ر در ابعاد سیاسی، معنوي هاي جدي در ابعاد اقتصادي، اما دستی پ دگیافتا ما عقب. شده بود 
جامعه ما در دوران طوالنی جنگ تحمیلی از لحـاظ معنـوي و روحیـات          . و فرهنگی داشتیم  

 ،انقالبی حسابی ساخته شده بود و آثار انقالب در زوایاي گوناگون جامعه ما وجود داشـت        
 یل توجـه بیـشتري بـه مـسا    ،من حفـظ اصـول انقـالب      ضـ  ،لذا طبیعی بود که در تنظیم برنامه      

 .اقتصادي، فنی و آموزش بشود که در زمان جنگ، ما عقب افتاده بودیم
هـاي    حفـظ سیاسـت  ،شـود  هاي این برنامه که در همه ابعاد آن دیده مـی       یکی از ویژگی  

قالل و عـدم   مثل سیاست نه شـرقی نـه غربـی، توجـه بـه اسـت      ؛کلی موجود در زمان امام بود    
 .ها ابستگی در همه زمینهو

 هـا    ما نه مـی توانـستیم مثـل کمونیـست    ،عد اقتصادي که مستلزم تالش بیشتري است     در ب
ها عمـل کنـیم    توانستیم مثل کاپیتالیست عمل کنیم که آن جهت شرقی اقتصاد است و نه می    

 .که جهت غربی اقتصاد است
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باشـد   ام، اقتصاد مختلط مـی   متذکر شدهطور که قبالً   سیاست اقتصادي مورد نظر ما همان     
این سیاست اقتصادي چیزهایی مـشترك بـا سیـستم اقتـصادي     . که اقتصاد ناب اسالمی است  

بسیاري از چیزهایی که در اقتـصاد  .  ولی اصول آن نه این است و نه آن ،غربی و شرقی دارد   
 اقتصادي مـا در دسـت دولـت     در سیستم،سرمایه داري در اختیار بخش خصوصی می باشد      

آهن، هواپیمایی، منـابع طبیعـی بـه طـورکلی،  انفـال و خیلـی چیزهـاي          معادن، راهست مثل ا
 .دیگر که در قانون اساسی آمده است

تـرین بنیـان را دارنـد و     تـرین و قـدیمی    از لحاظ فرهنگی که کشور ما و ملـت مـا اصـیل            
ن بود کـه   سیاسی ما نیز خیلی روشیلمسا .طبیعی است که همان محور براي ما اهمیت دارد        

کنیم، حاال این اراده ملی ما گاهی با ایـن     براساس تصمیم خود و اراده ملت مان حرکت می        
 .یا آن تطبیق بکند یا نکند که این جهت براي ما اهمیت نداشت

ات مـشکلی هـم   البته ممکن است نکـ . این سیاست و این استقالل نقاط مثبت بسیار دارد       
برنامه ایجاد کنـد کـه مـا آمـاده هـستیم آن راتحمـل       هایی در اجراي    داشته باشد و مزاحمت   

 .در سال اول ما برنامـه نداشـتیم     . گذرد اکنون حدود سه سال از شروع کار  دولت می          .کنیم
البته سال اول را هم به حـساب  . دوسال وچند ماهی است که ما براساس برنامه کار می کنیم       

  برنامه مصوب مجلـس  از سـال   عمالً اما  ، چون کلیاتش برایمان روشن بود     ،برنامه گذاشتیم 
 . اساس کار دولت قرار گرفته است70 و 69

 عـرض   ،انـد  من به عنوان امین مـردم و کـسی کـه مـردم بـه او اعتمـاد کـرده و رأي داده        
 بسیار راضـی  ،هایی که اجرا شده کنم از آنچه که در این سه سال بر ما گذشته و سیاست         می

 ،ها را به حساب خودم یا به حـساب فقـط دولـت بگـذارم              یتتوانم این موفق   البته نمی  .هستم
همه مقام معظم رهبـري هـستند      قبل از   . اند ها تالش کرده   اي براي این موفقیت    یک مجموعه 

 . دریغ در همه زمینه ها حمایت و راهنمایی می کردند که بی
رد  به ما کمک کـرد و در مـو  مجلس شوراي اسالمی دوره سوم در تصویب برنامه واقعاً   

مـردم  . گاه قضایی نیز هماهنگ بـود   تبینیم و دس   مجلس چهارم هم هماهنگی را به خوبی می       
هـا و در   طور گمنام در ادارات، موسسات، شـرکت    ه   نیروهایی را که بدون نام و ب       ما معموالً 

کننــد،  هــا کــار مــی  در کارهــاي اداري و در ســایر بخــش،هــاي آمــوزش و فرهنــگ میــدان
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ام نـ  اینهـا نیروهـاي مجاهـد وگم       ؛کـشند  ی را که خیلی زحمت مـی      شناسند و کارشناسان   نمی
 .اند این برنامه را به اهدافش نزدیک بکنند هستند که در شرایط بسیار دشواري موفق شده

 ها هماهنگ هستیم  در بعضی قسمت   ،ها ما از اهداف برنامه جلو هستیم       در بعضی قسمت  
اي کـه   ا مطمئن باشند کـه برنامـه   در بخش کمی هم عقب هستیم، ولی در مجموع مردم م          و

 هـر مـسئولی    وهر وزیـري . شود تصویب شده و تأیید رهبري را هم گرفته به خوبی اجرا می       
 مربوط به حوزه کار خود را توضیح خواهد داد، مـن هـم کلیـاتی را             یل مسا ،در هفته دولت  

 .ها و نتایج عمومی اجراي برنامه است کنم که بیشتر شاخص عرض می
هاي مهم ارزیابی کارهاي اقتصادي     ولید ناخالص ملی که یکی از شاخص      شاخص اول ت  

 درصد پیش 8 را داشتیم که در برنامه درصد3/8ما در این سه سال به طور معدل رشد . است
 .جلوتر از برنامه هستیمدرصد  3/0 بدین ترتیب  بود،بینی شده

ندکی داشتیم، رشد سال دوم  اما در همان سال رشد ا،با اینکه در سال اول برنامه نداشتیم
 از شـروع  لبـ قخیلی بیشتر از سال اول بوده و وقتی که شما این را مقایسه کنید بـا سـه سـال           

خـاطر شـرایط   ه ها تولید ناخالص ملی مـا بـ   م که در این سالی می بین  67،  66،  65برنامه یعنی   
اینکـه آن نـرخ    منفی بوده است و حاال ما عالوه بر   درصد 7جنگ و چیزهایی که می دانید       

ایم و هر سال هم رشد مطلوبی را داریم   رشد چشمگیري نیز داشته    ،منفی را جبران کرده ایم    
 .هاي آینده خیلی بهتر خواهد بود و پیش بینی می کنیم سال
هـایی در جامعـه مطـرح شـد کـه آیـا         بحـث اخیـراً . گـذاري اسـت   شاخص دیگر سرمایه  

تواند معنادار باشد براي مردم مـا کـه        خیلی می  این. گذاري خوب بوده یا نبوده است      سرمایه
گذاري هم در بخش دولتـی و هـم در     زیرا که استقبال از سرمایه،و خوشحال بشوند   امیدوار

آن مقدار . بخش مردمی بیشتر از ظرفیت ما و بیشتر از برنامه و کشش امکانات ما بوده است             
هـا  اختمانی، نیـروي انـسانی کـه این   ایم جواب بدهیم از لحاظ ارزي، مصالح سـ       که ما توانسته  

هـایی بـشود تـا     باید از لحاظ برق، آب، حمل و نقل و امنیت پشتیبانی         . هاي ما است   محدوده
 2/10گـذاریمان در ایـن سـه سـال حـدود       مـا رشـد سـرمایه   . گذاري انجام گیرد  یک سرمایه 

 مـا  ،نامـه بـاز بدانیـد کـه آن سـه سـال قبـل از بر      .  هست که بسیار امیدوارکننده اسـت      درصد
گذاري  توانست سرمایه  نه دولت می، زیرا شرایط جنگی بوده   ،گذاري داشتیم  کاهش سرمایه 

آن موقع سـاالنه  . توانستیم پشتیبانی کنیم دیدند و ما هم نمی  کند و نه مردم امنیت الزم را می       
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 افتخـاري   گـذاري واقعـاً    اکنون این حجـم سـرمایه     . گذاري داشتیم   کاهش سرمایه  درصد 18
توانـستیم پـشتیبانی    اگـر مـا مـی   . براي کسانی که دست اندرکار اجـراي برنامـه هـستند         است  
همین حاال ما در صـف متقاضـیان   .  شاید رشد سرمایه گذاري خیلی بیشتر از اینها بود     ،بکنیم

 تراکمــی از داوطلبــان داریــم کــه بایــد بــه تــدریج اینهــا را بپــذیریم تــا در  ،گــذاري ســرمایه
 .گذاري کنند رمایههاي مورد نظرشان س بخش

خاطر تبلیغات منفـی در کـشور و خـارج مایـه نگرانـی           هاي که شاید ب    مسألهدر همین جا    
ان  مـال مـردم خودمـ   گذاري عموماً  کنم که این سرمایه     عرض می  ،مان شده باشد   خاطر مردم 

مورد   یکی دو.گذاري خارجی هنوز چیزي استفاده نکردیم ما در این مدت از سرمایه     . است
گـذاري شـود و اگـر ایـن منـاطق       اکره هستند که بیشتر در مناطق آزاد تجاري سـرمایه      در مذ 

 بـراي  ،اگـر پـولی از خـارج آمـده     . گذاري وسعت بگیـرد     ممکن است سرمایه   ،شکل بگیرد 
بینی  در برنامه پیش.  بوده است»ها باي بک«و» ها فاینانس«ها در محدود  گذاري بعضی سرمایه

هـاي دیگـر را راه    ا طـرح یـ هـاي صـنعتی یـا کـشاورزي          طـرح » فاینانس«شده که ما از طرح      
 از طریـق صـادرات یـا     ،صورتی که بعد از اینکه این طرح به بهره برداري رسید           ه ب ،بیاندازیم

هاي خودش را بپردازد که این شیوه اسـتفاده از اعتبـار خـارجی را        بدهی ،جویی ارزي  صرفه
شـود و   با اعتبـار خـارجی راه انـدازي مـی     طرحی  » باي بک «گویند و در شیوه      می» فاینانس«

 .گذاري صاحب بشود  ده درصد از محصولش را بابت سرمایهکند که مثالً تعهد می
بـرداري از منـابع گـازي را بـا سـرمایه و          ما در خلـیج فـارس اگـر بهـره           فرض کنید مثالً  

 20  درصـد یـا  10گـذاریم کـه بعـد از بهـره بـرداري             قرار می  ،تکنیک خارجی انجام بدهیم   
گـذار پرداخـت     ده سال بابت طلـب طـرف سـرمایه     درصد از محصول گاز را در ظرف مثالً       

هـاي   هـم در طـرح  » فاینـانس «هاي مهم انجـام شـده و شـیوه          این شیوه در بعضی طرح    . کنیم
 خودمان گرفتیم ، نیستها اما این پول مال خارجی. کوچکتر در کارخانه ها انجام شده است

شاخص مهم دیگر درآمد دولت است که بـا توجـه بـه     . ن است ش هم ازخودما  ا  و حاکمیت 
 درصـد  31طور معدل ساالنه در این سه سال از لحاظ ریـالی      ه  هایی که اجرا کردیم، ب     برنامه

افزایش داشته ایم که این بسیار خوب است و از لحاظ ارزي هم رشـد مـا در همـین حـدود             
 .بوده است
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هاي دولت از طریق مالیـات و قیمـت واقعـی           اساس سیاستی که در باالبردن درآمد      بر ما
کنیم که در  ارز که تا به حال خیلی ارزان فروخته شده و سایر منابع درآمدي داریم، فکر می 

کـه ایـن شـاخص دیگـري از     .  یعنی سال آینده دیگر کسر بودجه نداشته باشـیم       ،آخر برنامه 
  مقـدار 67ه ما در پایان سال   دانند ک   می مردم ما حتماً  . بهبود زندگی اقتصادي مردم می باشد     

مان را قرض کردیم، یعنی بیش از نصف بودجه از بانک مرکزي قـرض       بودجه درصد 1/50
 بعد از گذشت سه سـال مـا   .این کسر بودجه براي هیچ کشوري قابل تحمل نیست      . شده بود 
 شـما خودتـان فکـر    .گیـریم  مان را از بانک مرکزي مـی   از بودجهدرصد 6حدود 71در سال  

شـود و بـه    شـاءاهللا ایـن رقـم هـم اصـالح مـی        درصد کجا، که ان 6 درصد کجا و     50 ،یدبکن
هاي سـالم یـک مقـدار کـسر       در بودجه معموالً. کند اي که الزم است کاهش پیدا می       اندازه

 .کنند بودجه لحاظ می
 سیاستی را در پیش گرفته ایم که در پایان برنامـه بایـد بـه           ،ما از لحاظ درآمدهاي ارزي    

بین، خوشـ کـنم کـه مـردم مـا بـه آینـده              هایی عرض می   من نمونه . ل ارزي رسیده باشیم   تعاد
 .هاي گذشـته کمبـود ارز بـوده اسـت      نقطه ضعف کار ما در سال؛خوشحال و امیدوار باشند 

در . مان را کم کنـیم  مان  را باال ببریم و هزینه هاي ارزي    سیاست ما این است که منابع ارزي      
 میلیـون  5/2زي به عنوان مثال تولید نفت روزانه در سال شـروع برنامـه   مورد افزایش منابع ار   

 5/4 هزار بشکه رسـیده کـه تـا پایـان سـال بـه       800 میلیون و 3بشکه بوده که همین امروز به    
 البته این قدرت تولیـدمان اسـت و مـا در محـدوده سـهم اوپـک       ؛میلیون بشکه خواهد رسید 

 . تولید خواهیم کرد
 ،)ره(در شهر اراك و بندر امام . هاي بسیار بزرگی برداشته ایم   قدم در بخش پتروشیمی،  

 فکـر مــی کـنم چهـار میلیــون تـن در دو الــی سـه سـال آینــده تولیـدات محــصول        مجموعـاً 
 یک رقم بسیار ،پتروشیمی داریم به اضافه تبریز، شیراز و اصفهان که اگر آنها را اضافه کنیم

امـسال در  . کنـیم  دانند که ما چقدر پول خـرج مـی   ی نمخوبی خواهد شد و مردم ما هم قطعاً 
گـذاري کـرده ایـم، بـراي      مجموعه بخش نفت قریب به یکصدوپنجاه میلیارد تومان سـرمایه   

 این مبالغ را . می کنیم که از بودجه عمومی دولت هم نیست گذاري   سرمایه کارهاي عمرانی 
 از درآمدهایـشان   بایـد ند که بعداًها وام می گیر  یا از بانک  و یا از درآمدهایشان می پردازند    

 .بپردازند
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 مقـدار تولیـد بـرق و    ،در بخش برق در حال حاضر کـه مـن بـا شـما صـحبت مـی کـنم                
 تولیـد هـم   ، همان اندازه که در ساعات پیک مـصرف داریـم          .مساوي است  مصرفمان تقریباً 

لیـل ایـن   هـا بـه د   ایـن خاموشـی  . ها خاموشی اسـت   برخی مکان در  شما شاید ببینید   .کنیم می
کنند و احتیاج بـه   شوند و عیب پیدا می    است که بعضی واحدها به دالیلی از مدار خارج می         

 بـا ذخیـره جبـران    شود که این را معمـوالً  ا خط انتقال در مسیر دچار نقص می    ، ی تعمیر دارند 
  اضافه تولید داشته باشـیم تـا همیـشه بـرق بـه انـدازه        درصد 30 باید    یعنی ما معموالً   .کنند می

هـا خواهیـد بـود و در برنامـه      از این به بعد شاهد وارد مدار شدن نیروگاه     . کافی داشته باشیم  
سـال    االن ما بیش از یک.ها ادامه خواهد داشت فکر کرده بودیم که تا پایان برنامه خاموشی 

 . دو سال و نیم جلـو هـستیم  ،اگر واقعیت برنامه را در نظر بگیریم . و نیم از برنامه جلو هستیم     
در حـال حاضـر از آنچـه کـه بـراي      . گذرد چون دو سال و نیم است که از اجراي برنامه می       

آخر برنامه در نظر داشتیم، جلو هستیم و ایـن از افتخـارات اجرایـی برنامـه اسـت و سـرمایه                 
 .اي بوده است و افراد کمی هم از سرمایه آن با خبر هستند عمده

هـم در  .  زیاد براي شما سخن گفته شده اسـت در صنایع که بیشترین رشد  را داشته ایم،      
صـورتی جـامع،    صنایع کوچک و هم در صنایع بزرگ و مادر و صنایع سنگین و معمولی به       

ر کنـیم،      سیاست ما در صنایع این است که حلقـه      . در حال حرکت هستیم    هـاي مفقـوده را پـ
ت، بایـد خودمـان   اي که از آغاز تولید مـواد تـا تولیـد محـصول الزم اسـ            براي اینکه زنجیره  

بسیاري از کاالهاي واسطه کـه وارداتـی   . کنیم گونه عمل می در اکثر موارد این . داشته باشیم 
 شـما تـا امـسال در هـر کارخانـه      مـثالً . از این به بعد دیگر وارداتی نخواهـد بـود     ،  بوده است 

 خـارج   متکی به ورقی بود که باید ازدیدید ، میرفتید  می که ها مصرف کننده فلزات و ورق    
.  مگـر مـواردي بـسیار معـدود     ،از امسال باید از فوالد مبارکه ورق خود را بخرند         . وارد شود 

ع صنایع حساس ما بوده، به سرعت در حال پیشرفت اسـت  بانحتی فوالدهاي آلیاژي را که م   
آالت و ابزار تولید را بیشتر تولید  در صنایع سنگین که ماشین. زودي فعال بشوند ه  و بناست ب  

 در بخش معـادن، گفتنـی   .هاي خوبی دارند و خودشان به شما خواهند گفت       طرح ،نندک می
 منـابع عظـیم   .شـوند  طـور جهـشی فعـال مـی    ه است معادن ما براي اولین بار در تاریخ ایران ب       

 خیلـی بـه صـرفه نیـست و بیـشتر بایـد       ،صورت خام اگر صادر شـود  همعدنی داریم که البته ب   
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داخل کشور به محصوالت برسند و صادر شوند و این سیاست را ها را فعال کنیم که در        این
 .کنیم در حال حاضر دنبال می

کنـد در همـه جـا حـضور داشـته          در زمینه ارتباطات به طورکلی، صدا و سیما تالش می         
 .ها، در گردنه ها یا ایستگاه ها باشد، پشت کوه

مات پزشکی در همـه  در زمینه بهداشت مانند کشورهاي پیشرفته باید پزشک و سایر خد 
 مـی بیننـد کـه در     ، اگر سري به روسـتاها بزننـد       ،روستاها آشنا هستند  کسانی که با    . جا باشد 

 روستاي صد یا دویست خانوار که االن  مثالً،اکثر روستاها آن سطحی که در نظر گرفته ایم      
وجـود داشـته   دانم پایه محاسبه چقدر است از این مقدار به باال باید خانه بهداشت            نمی دقیقاً
 خانه بهداشت اسـت و بـاالتر از آن   ،ردي که طراحی شدها از مودرصد 90نزدیک به   . باشد

ها براي برنامه هاي بهداشتی و درمانی و کنترل جمعیـت کـه در    مراکز بهداشتی هست و این 
دلیـل نقـشی کـه    ه ها بـ  تعاونی. ها راضی هستیم  در حال کار هستند و از کار این،برنامه است 

وانند در جمع کردن نیروها و کمک کردن به نیروهاي فاقد سرمایه براي فعال شدن در      می ت 
 . در حال تقویت هستند،امر تولید و توزیع داشته باشند

هاي بسیار مهم ماست و گره کار مـا تـا بـه     در بخش حمل ونقل و راه که یکی از بخش         
اول وضع بسیار بهتـر شـده   حال بوده است، شاید مردم احساس بکنند که نسبت به سال هاي  

قـدر کـامیون و اتوبـوس و مینـی بـوس بـه ایـن بخـش تزریـق کـردیم کـه االن                   ما آن . است
هـاي طـوالنی بـود، چـون          در گذشـته صـف    . گردنـد   هاي فروشنده دنبال مشتري می      دستگاه

دادیـم و شخـصی کـه     دادیم، به قیمت هفتصد، هشتصد هزار تومان مـی       کامیون را ارزان می   
اگـر در هفتـه دو سـه روز      . توانست بپردازد   گرفت، اقساط را هم خیلی آسان می       کامیون می 

پرداخت و این خود باعـث   کرد و هم اقساط را می    اش را تأمین می     کرد، هم زندگی    کار می 
هـاي   به قیمت. این وضع را متعادل کردیمما . مشکل جدي در حمل ونقل کشور ما شده بود    

 در حـال حاضـر   .وام هم دادیم تا بتواننـد بخرنـد  . ر کردیممعتدل و تمام شده به مردم واگذا     
تر به قیمت کـامیون بـه      وام ارزان  ،کسی اگر بخواهد کامیون بخرد و براي خودش کار کند         

توانند شبانه روزي کار کنند و هم قـسط هـا را     می، با دو یا سه رانندهاو داده می شود و بعداً 
 .ل ونقل سامان پیدا کرده استم و هم حشان را تأمین کنند بپردازند و هم زندگی
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 ریال بـه یـک تومـان    4یل را از  تصمیم گرفتیم گازویبار مثالً  یک،ما قبل از این سیاست    
کـار دسـت آنهـا بـود و       چون ایـن .باره قیمت حمل و نقل را چند برابر کردند         یک. برسانیم

 یون از اینجـا تـا مـثالً   دانیـد یـک کـام      در صورتی که شما مـی     . کار را بکنند   توانستند این  می
 ولـی  ، اما تفاوت چند ده هزار تومان در مسیر شد،کند بندرعباس چقدر سوخت مصرف می    

چنان به تعادل رسیده است که بار و وسیله حمل ونقل بـار  . تواند بیفتد االن چنین اتفاقی نمی  
. دهـیم   مـی در داخل شهرها اتوبوس زیادي تزریق کردیم و باز هم ادامـه       .  متعادل است  نسبتاً

هاي دیگر کـه حمـل و نقـل      در حال فعال شدن است و بعد هم در شهرستان،مترو در تهران  
ما .  اساسی ترین وسیله حمل ونقل است  ،آهن در یک اقتصاد سالم     راه. مردم را راحت کنیم   

قطارهایی که .  از جنوب به شمال و از بندر امام به تهران ،در حال توسعه راه آهن هم هستیم      
 . واگـن حرکـت کننـد   70 یـا  60 بتواننـد بـا   ، با هشت یا ده واگن حرکت می کردند        معموالً

کنـیم و راه آهـن را تقویـت     تـر مـی   هـا را طـوالنی    ایـستگاه ،کنـیم  یعنی لکوموتیو را زیاد می   
بنـدرعباس و  . این کار به یکباره سه الی چهار میلیون تن تفاوت کـشش بـار اسـت           . کنیم می

مان از ایـن  رابشاءاهللا در سال آینده قسمت اعظم  صل می کنیم و ان  زودي به هم و   ه  بافق را ب  
.  هواپیما مقداري خریـده شـده و مقـداري هـم در حـال خریـد هـستیم       . طریق وارد می شود 

اگر حمل ونقل ما عالی و سر یع نباشـد، هـم در دریـا و هـم           . ها را توسعه می دهیم      فرودگاه
هاي مناسـب   ها و راه ل کنیم که این بخش با آزادراهتوانیم اقتصادمان را فعا زمین و هوا، نمی   

 .در حال توسعه است
مسکن یکی از مشکالت کشور ما در حال حاضـر اسـت کـه مـا بـراي ایـن مـشکل هـم            

تـوانیم   کنم بـا همکـاري مـردم و بخـش خـصوصی مـی            مقدمات را فراهم کردیم و فکر می      
ذشته هم گفته شده، قسمت به طوري که در گ. خیلی سریع آن مشکل را پشت سر بگذاریم     

در درجـه اول  . نـاقص اعظم مردم ما داراي مسکن هستند؛ حاال یا مطلوب یـا غیرمطلـوب و            
 کـار اجـاره را تقویـت    در دنیا معمـوالً . شان حل بشود    مسکن ،باید آنهایی که مسکن ندارند    

ند مالـک  ا  ولی در مملکت ما مردم مثل اینکه مایل،کنند  ارزان می  ،کنند کنند، تسهیل می   می
 کـار و  مـسأله  چـون هنـوز   .کننـد  شان تلقی مـی  باشند و به عنوان یک ذخیره مطمئن زندگی       

کار خیلی دشوار   هر کسی االن عالقمند به این است و براي ما این    ،اشتغال و غیره حل نشده    
 .نیست



714

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 714  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 نبـود مـصالح    و دیگـري   یکی آماده نبـودن زمـین بـود        ،مشکالتی که در گذشته داشتیم    
زمین را در اکثر شـهرها   .  در حال حل شدن استماًا تو،که هردوي این مشکالت  ساختمانی  

البتـه طرفـدار ویالسـازي و    . کنـیم  به اندازه نیاز مردم آماده کردیم و بیشتر داریم آمـاده مـی            
ت دادن بسیار دشوار می اکند و خدم  چون شهرها را خیلی باز می،مصرف زمین زیاد نیستیم   

 در کنار . شهرهاي بزرگ و متوسط مخصوصاً؛دار عمودي رشد کند باید یک مق  قطعاً .شود
گفـتم در بخـش فـوالد بـه     .  مصالح ساختمانی را نیز در حال آماده کـردن هـستیم           مسأله این

 . از این به بعد دیگر کمبود نیازهـاي فـوالدي سـاختمان در کـشور نیـست            و ایم نتیجه رسیده 
هاي زیادي   در مورد سیمان کارخانه   .داشتقیمت هم متعادل است و بازار سیاه هم نخواهد          
 امیدواریم . سیمان هم به وفور خواهد رسید ،در حال ساخت است که اگر  مواد تولید برسد         

در شـهرهایی ماننـد تهـران کـه      .  کسی معطل زمین نماند    ،با سیاستی که وزارت مسکن دارد     
 مسکن مسألهت  سیاست خاصی الزم دارد که ممکن اس،دیگر جمعیت در حد  انفجار است

ما براي سایر انواع مصالح که مانند آجـر    . را تحت الشعاع قرار بدهد و این بحث دیگر دارد         
مان را بـسیج   گذاري  امسال بخش قابل توجهی از امکانات سرمایه،و آهک و غیره نیاز است    

 .ایم که آن هم بتواند به حد نیاز برسد کرده
 کشور ماست، با شـرایطی کـه در منطقـه و    هاي ترین بخش در بخش دفاع که باز از مهم      

هـا بـسیار    البته خارجی. کنیم اي می   گذاري عمده   سرمایه. توانیم غافل باشیم    جهان است، نمی  
طـور کـه    ما همـان . شنوید، درست نیست هایی که می    آن اغراق . کنند  آمیز صحبت می    اغراق

نیروهـاي مـسلح مـا بایـد     . ایم مان در نظر گرفته   بینی کردیم، سهمی براي دفاع      در برنامه پیش  
هم از لحاظ زندگی و هم از لحاظ ابزار کار و آمادگی در حد نیاز منطقه باشند و مـا داعیـه         

براي دفاع خودمان باید آمـاده باشـیم کـه تجربـه ایـن کـار را از زمـان                   . کشورگیري نداریم 
 .جنگ داریم

نطقـه سیاسـت    در م . تراشـی نـداریم     ما سیاسـت دشـمن     .سیاست خارجی ما روشن است    
کنـد، مگـر     هم این همکاري دارد توسـعه پیـدا مـی   ها داریم و عمالً   همکاري با همه همسایه   

در دنیا با همه کشورها  . تآنجاهایی که دیگر خودشان مشکل دارند، از طرف ما مانعی نیس          
 یل اسـت کـه ذاتـاً   سه تا استثناء داریـم کـه یکـی اسـرای     دو یا   .ها همکاري می کنیم    و بلوك 

یل و دشمنی ما با اوتبعات زیادي در سیاست  گرچه این قهر جدي ما با اسرای      . ستوع ا نامشر
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یل با ما دشـمنی دارنـد و مـا ایـن تبعـات را تحمـل         ها به خاطر اسرای     خارجی ما دارد و خیلی    
شـان را نگیرنـد و     دیگري آفریقـاي جنـوبی اسـت و تـا مـوقعی کـه مـردمش حـق                 . کنیم می

ها که تا ایـن حالـت     سوم آمریکایی .  توانیم با آنها کار کنیم     ی نم ،آپارتاید آنجا حاکم باشد   
 طرف خوبی براي ما نیستند و با ،کنند خواهی می شان را دارند و باج ی زورگویسلطه گري و

 .ممکن است با هر کشوري یک مشکل خاصی پـیش بیایـد        . بقیه جاها دیگر مشکلی نداریم    
 .ط است و یا به ماردي است که یا به آنها مربواها دیگر مو این

مان   باید شیالت  .هاي بسیار عمیقی داریم    مردم هم سیاست    در تهیه نیازهاي دامی و لبنی     
خیلی فعال بشود که خوشبختانه در این دو یا سه سال، در بندر وکشتی و ابـزار صـیادي کـه          

گذشـته،  هاي  در سال. اي شده است گذاري عمده باید از این به بعد آثارش را ببینیم، سرمایه     
هایمان که سرمایه بزرگی بـراي اصـالح مراتـع و       مراتع مان خیلی تخریب شده بود و جنگل       

هـاي کـشورمان اسـت وکـویرزدایی و اصـالح           ها و آبخیزداري که یکی از ضرورت        جنگل
 .گونه هاي نباتی که با پیشرفت علوم امروز در حال انجام است، صرف می شود

مـا در  . هاسـت  رد آن خیلی تکیه دارم، مـسأله جـوان  یکی از مسایل مهم ما که من در مو   
مان را و هـم برنامـه جوانـان را     شوراي انقالب فرهنگی بررسی کردیم، هم سیاست فرهنگی    

جایی است . نامه اش تصویب شد اساس. تصویب کردیم و شوراي عالی جوانان تأسیس شد     
بایـد ورزش،  .  کنـد کننـد، هماهنـگ   هایی را کـه بـراي جوانـان کـار مـی      که باید بقیه بخش  

 .فعال بشود آهنگی، بسیج، تفریحات سالم، سینماها و تئاترها پیش
مطرح کردیم و تـصویب کـردیم    کاربردي را    هاي علمی   ها نیز دانشگاه   در زمینه دانشگاه  

هـاي    در شوراي عالی انقالب فرهنگی تـصویب شـده اسـت و از مـاه     نامه اش اخیراً   ینکه آی 
شکیل بـشود کـه   هـایی تـ   آینده نیز اجرا خواهـد شـد کـه در کنـار مراکـز صـنعتی، دانـشگاه        

 از استادان و دانـشمندانی کـه در    .بینند و هم کار کنند    بها هم آموزش     کارگران در کارخانه  
جـویی در   کنند که هم صـرفه  ها و از فضاي آنجا استفاده می  از آزمایشگاه ،این مراکز هستند  

تواننـد بعـدها بـه     هاست و هم تقویت نیروهاي کار است که این اشخاص می  اهبودجه دانشگ 
 .مراحل عالی هم بروند

شجاعت تأسیس رشته هاي دکتري . رشته هاي دانشگاهی باال در کشور ما بسیار کم بود 
 این را شکـستیم و در  .توانیم گفتند نمی  ترسیدند و می    مدیران ما می   .و کارشناسی ارشد نبود   
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و، سه سال تعداد زیادي رشته هاي دکتري و کارشناسی ارشد تأسیس شده که مـا   طی این د  
هایی  نیازمان به اعزام دانشجو به خارج بسیار در حال کم شدن است و جالب اینکه از بودجه

 مقدار کمی از آن را خرج تأسیس این ،گذاشتیم که در اختیار دانشجویان عازم به خارج می 
  وها را تقویت کردیم،  اساتید را جذب کردیم و کتاب و جـزوه     هآزمایشگا. ها کردیم  رشته

 میلیـون  50 ،کـردیم   میلیون دالر خرج اعـزام مـی  500 اگر مثالً. کنیم غیره براي آنها تهیه می   
هـاي بـاال را    مان در کشور خودمان رشته شود و جوانان دالر خرج تجهیز این گونه موارد می    

 نـه بـراي نیـاز    ،شـود  شـان هـم براسـاس نیـاز داخلـی مـی       دهنـد و تزهـا و تحقیقـات       ادامه می 
البته مـواردي هـم هـست کـه بایـد بـه خـارج بفرسـتیم و آنهـایی کـه                    . ها تز بگیرند   خارجی

 .شوند  به خارج اعزام می،آمادگی و صالحیت دارند
مــا در امــور فرهنگــی بایــد بــه طــور جــدي مــسایل فرهنگــی را بیــشتر پــاالیش کنــیم و  

هـا را   ان، هنرمندان تأتر، هنرمندان موسیقی سالم و هنرمندان سایر بخـش          هنرمندان، فیلم ساز  
شـوند و هـم وزارت فرهنـگ و     ها این افراد تقویت مـی  باید تقویت کنیم که هم در دانشگاه 

ارشاد اسالمی براي آنها ابزار کار فراهم می کند و هم کنترل بیشتري روي آنها خواهد شـد      
 .هاي انقالب، با نشاط و فعال باشد نتا صحنه هنر ما در محدوده آرما

هـاي    بخش مهمی از سیاست، مربوط به طبقات محروم و زجرکشیده هاي کشور  یل مسا
در این برنامه هر سـال بودجـه       نقاط محروم در کشور بسیار زیاد است و ما         اوالً. برنامه است 

ا شرایط سخت که  ب ،پردازیم هاي کوچک در این نقاط می       باالیی را براي اجراي طرح     نسبتاً
شاءاهللا  عالوه بر بودجه عمومی است که سهمیه داده شده و بنا داریم که در این دو برنامه ان          

 .نقاط محروم به صورت جغرافیایی دیگر نداشته باشیم
هـاي جنـگ خیلـی     شـما مـی دانیـد خرابـی    . بازسازي یکی از کارهاي مهم برنامه ماست 

 و حادثـه هـاي تلخـی همچـون سـیل را در ایـن       بازسازي زلزله هم اضافه شـد    . سنگین است 
کنیم که هم کار  کارها می مان را صرف این    هاي زیادي از امکانات    مدت داشتیم که قسمت   

 .انسانی و اقتصادي و هم اجتماعی است و به خوبی در حال انجام است
ه یکی از مواردي که مقام رهبري بر آن تکیه دارند و در برنامه هم پیش بینی شده که بـ            

هـاي اجتمـاعی و    آن عمل کنیم و دولت اکنون در حال وارد شدن به آن است، مـسأله بیمـه   
 .بیمه هاي درمانی عمومی است
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هاي درمانی، مردم آن را خیلی جدي نگرفتند، بـه دلیـل مـشکالتی کـه در      در مورد بیمه  
ه به حـد  اجراي بیمه بوده؛ یا پزشکان توجه کافی نمی کردند و یا امکانات در واحدهاي بیم 

هـاي   ما بنا داریم با طرحی که در دست تهیه است، براي همـه مـردم بیمـه      . کافی نبوده است  
درمانی درست کنیم که مردم از لحـاظ معالجـه و سـالمتی خودشـان مطمـئن باشـند و اگـر                  
سرمایه گذاري جزئی می کنند، در پرداخت بیمه ها باشد و وقتی که نیازمند شـدند، در هـر        

تـر از ایـن    هـاي اجتمـاعی وسـیع    بیمه. ترسی به امکانات درمانی داشته باشند     جا به آسانی دس   
شـوند، منطقـی و    شـان عـاجز مـی    است، باید تمامی کسانی که به هـر دلیـل از اداره زنـدگی        
سرپرست هستند و یا به خسارتی و  غیرمنطقی، چه پیر و از کار افتاده، معلول و یا خانواده بی     

این کار آسانی نیست و  خیلـی    . اند، اینها تحت بیمه قرار بگیرند     یا موارد دیگر گرفتار شده      
جاي سوبسیدها را در مواردي خواهد گرفـت و مـا بایـد         . بودجه زیادي می برد   . وسیع است 

بنا داریم در برنامه دوم این امـر اجـرا شـود و از اوایـل سـال      . سیاست این کار را تنظیم کنیم   
 .شود  و این مورد را در آن بگنجانیم و سال بعد اجرا میآینده باید برنامه را به مجلس بدهیم

گونه که مقـام معظـم رهبـري هـم فرمودنـد در ایـن خـصوص بایـد کارهـا را                 البته همان 
اما کار اساسی و بنیادي همین است و باالتر از این ما    . ضربتی و در کوتاه مدت انجام بدهیم      

ایجـاد  . مـان مـی دانـیم    هـاي اقتـصادي   مهکار اساسی را براي رفع فقر و محرومیت، همان برنا 
هـایی کـه    آن وقـت انـسان  . کنـد  اشتغال، کار، تولید، فراوانی که این فقر عمومی را کم مـی          

هم یکی از کارهـایی اسـت کـه شـروع        این. توانند با این قافله بیایند، باید حمایت شوند         نمی
 .شده، ولی طول خواهد کشید

ایـن دو  . کننـدگان اسـت   ه حمایـت از مـصرف     مسأله دیگر که مشکل مردم است، مـسأل       
ما یکی از مراحل را انجام دادیم و مرحله دوم در حال شروع شدن است . مرحله داشته است

خـوبی  ه دلیل اینکه این مرحله را به  ب،کردیمایم، ولی صبر  و نق و زخم زبان هم زیاد شنیده     
بـدهیم، بـازار را اشـباع کنـیم،      مرحله اول این بود که ما تولید را سـامان          .پشت سر بگذاریم  

 همـه چیـز پنهـان نـشود و تبـدیل بـه       ،جامعه باشد که اگر فشار خواست وارد بـشود     کاال در 
تـرین تـصمیمی    شما در زمان جنگ دیدید کوچک. احتکار و بازار سیاه و از این قبیل نشود     

 .شد ی می، تبدیل به انبارهاي زیرزمینزمین می برد و انبارهاي علنیهمه چیز را به زیر
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 االن ،اي که این سه سال عمل کردیم ما با این رویه  . شود کرد  کار را نمی   االن دیگر این  
 مجبورنـد کـار کننـد و    ،هایـشان را بدهنـد   ها براي اینکه جـواب کـارگران و هزینـه       کارخانه

 کـه  ، ایـن دو بـا هـم دیـده مـی شـود      ،قدر زیاد یا تولیـد شـده و یـا وارد شـده           جنس هم آن  
 در ایـن   .رقیبـی بایـد بـراي او وجـود داشـته باشـد            . کننده زور نگویـد     به مصرف  تولیدکننده
ایم که تعـادلی از لحـاظ مـصرف یـا تولیـد یـا واردات در سـطح             به اینجا رسیده   سیستم فعالً 

از اینجـا  .  باید تولید هم باال برود،اگر روزي درآمد مردم باال برود . درآمد مردم وجود دارد   
. ایـم  مان این بوده است که کاالها را تقسیم کرده ایم و اولین اقدام دهمرحله دوم را شروع کر 

این کاالهـا هـم قیمـتش و    . شود یک بخشی از کاالها دولتی است که با ارز دولتی تولید می    
دست چه ه هم کانال توزیعش معلوم است و مشخص است که این مقدار تولید می شود و ب        

قـسمت از کاالهـا بـا ارز رقـابتی اسـت کـه از مـا         یـک   .  اینها خیلـی نیـستند     ؛کسی می رسد  
کنـیم و   اینها را قیمـت برایـشان تعیـین مـی    . گیرند  تومان می  60گیرند، ارز    سوبسید ارزي می  

االن بحث این است کـه کجاهـا کنتـرل      . گیریم  اضافه قیمت را از آنها می      ،اگر گران بدهند  
 .کنند می
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 ورجمه سش و پاسخ با رییسرپ
 

 
در دیدار روحانیون و ائمه جماعات استان تهران با آقاي هاشمی، ایشان  به سئواالت آنان پیرامون : اشاره

 :آید متن این پرسش و پاسخ در پی می. ترین مسایل سیاسی، اقتصادي و فرهنگی پاسخ داد مهم

 
 

سیاست شما در زمینه تهاجم فرهنگی غرب و حفظ دستاوردهاي فرهنگی     : سؤال
 الب اسالمی چیست؟انق

 
مـان را بکنـیم کـه دسـتاوردهاي        راجع به مسایل فرهنگی، باید همه تالش      : آقاي هاشمی 

مـا در مـسایل فرهنگـی بـا دو مقولـه      . فرهنگی انقالب از بین نرود و عمق بیشتري پیدا بکنـد     
من بـیش از آنکـه نگـران سـطح کـار      .  یکی سطح کار است و دیگر عمق آن:روبرو هستیم 

ما ممکن است با فـشار و تهدیـد قـدري ظـاهر کـار را درسـت       . ان عمق آن هستمباشم، نگر 
کنیم،که البته موظف به رعایت ظاهر هم هستیم و ایـن کـار را انجـام مـی دهـیم، امـا بـاطن                

 .قضیه، اساس کار است
 ضـرر خـواهیم    قطعاً،مان را قانع نکنیم و ضمیر و باطن آنها را پاك نکنیم        ما اگر جوانان  

اگـر قـرار    .مـان نیـست   فهمیم که چیـزي دسـت   کنند و روزي می  آنها طغیان می   روزي. کرد
 ،شـان رفتنـد   ها ظاهر را حفظ کنند و به محـض اینکـه بـه داخـل منـازل      باشد افراد در خیابان   

 .د، این چیزي نیست که ما به دنبال آن هستیمنها داشته باش نهایت الواطی رادر معاشرت
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مان خوش باشد به اینکه  گاهی ممکن است خیال. ا داریمما متأسفانه اکنون این مشکل ر    
یک نوار ویدیو کافی است وارد کشور بـشود، آن وقـت   . مقداري جلوي ویدیو مقابله کنیم  

 .تواند مثل حشرات تکثیر بشود می
ایـم از جـان مـردم     کنیم، هنـوز نتوانـسته   ما مواد مخدر را با این همه قدرتی که اعمال می 

فهمـیم،   آنچه کـه مـا مـی     .  مخدر به اندازه نوار ویدیو جاذبه عمومی ندارد        تازه مواد . بگیریم
این است که ظرف دو سه سال آینـده، مـردم چنـدین کانـال مـاهواره را خواهنـد گرفـت و           

در مناطق مرزي، چندین کانال تلویزیـونی خـارجی قابـل      . دیگر نیازي به ویدیو نخواهد بود     
 .تندهاي ما هس اینها هم بچه. استفاده است

ضمن اینکه این راه را هم باید دنبـال کنـیم و نگـذاریم هتـاکی      . راه اساسی ما این نیست    
ما باید ضمن حفظ ظاهر، به باطن هم بپردازیم، کار عمده ما و شما پرداختن     . صورت بگیرد 

وقتی می گوئیم مسأله فرهنگی، باید به دنبال ایـن باشـیم      . به باطن افراد و تزکیه نفوس است      
 .مل بپردازیمکه به ع

هـا   رفـتم، آنجـا دیـدم کـه همـه زن     » ابـراهیم خلیـل  «من در جنوب ترکیه وقتی بـه شـهر     
حجـاب بودنـد و بقیـه     یعنـی تـک و تـوك بـی    . باحجاب هستند ومثل قبل از انقالب قم بود      

حجاب حسابی داشتند؛ با اینکه آنجا شش هفت کانال تلویزیونی بسیار مبتذل وجود دارد و           
حجـاب   خواهد مردم را بـی  در آنجا دولت می  . کند  ر چیزها را تشویق می    دولت  هم این طو    

مـا نبایـد تـصور    . اند؛ این نکته قابـل تـوجهی اسـت     بکند، ولی مردم خودشان را حفظ کرده      
 .شاید خیلی موفق نشویم. کنیم که همواره باید از ابزار فشار و خشونت استفاده کرد

اما اساس کـار ایـن اسـت    .  خانه ها پیدا شود  ما باید سعی کنیم که وسایل فساد کمتر در        
. که ما عمق وجود افراد را پاك کنیم و نگذاریم که به سوي این مسایل گرایش پیدا بکننـد       

آنچه که در ذهن بعـضی هـا   . ها را قانع بکنیم، کار ما دشوار خواهد بود     اگر ما نتوانیم جوان   
و فـشارها، ایـن مـسایل را حـل     هـا   گیـري  شود با برخی از سخت کنند می هست که خیال می   

. هاي اساسی تري را دنبـال کـرد   باید راه . من نگران هستم که ما به این کار قانع بشویم         . کرد
ما اکنون به دستور مقام معظم رهبري، طرحی را براي این مسأله به طور همه جانبه در دست      

 .بررسی داریم و امیدواریم به یک فرمول خوبی برسیم
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ی اسـت کـه باعـث       یلهـا از مـسا     ري و اخاذي در شهرداري    عوارض شهردا : س
 اید؟ براي جلوگیري از آن چه فکري کرده. ایجاد نارضایتی در مردم می شود

هاي دولتی ما با آن برخورد می کنیم، مسأله رشـوه   ترین چیزي که در دستگاه      سخت: ج
 .و اخاذي است

 
 .ها به حد تواتر رسیده است اخذ رشوه در شهرداري

مورد مشخص شود و در صورت تشخیص، با فرد خاطی بـه بـدترین وجـه برخـورد      باید  
اگر یک حالت عمومی در مـردم پیـدا بـشود کـه مـوارد را بـه طـور مـستند منتقـل            . کنیم  می

 .بکنند، دستگاه اجرایی به طور جدي، به دنبال این مسایل است
 مـثالً . فهمـم  ي را مـی    من خـودم مـوارد     .کنیم  استقبال می   ما واقعاً  ،اگر چنین چیزي شود   

گوینـد کـه در شـهرداري     آید یا افرادي می   گویند که گاهی نامه اي می      آیند و به من می     می
 .یا فالن جا این کار را انجام می دهند

شما به ماکمک کنید، شمایی که با مـردم بیـشتر رابطـه داریـد، هـر مـوردي را کـه پیـدا           
مـوردي کـه بـه    .  اسـت ایـن چیزهـا را بفهمـد      دفتر مردمی، منتظر  . کنید به ما اطالع دهید      می

 .رسیم کنیم و تا نهایت می دست ما بیاید، ولش نمی
انـد    مردم عادت نکردهیعنی واقعاً. گونه نارضایتی را قبول ندارم  من در مورد مالیات هیچ    

هر یـک از  . گردیم  ولی ما تنها با نفت می،گردد همه سیستم دنیا با مالیات می    . مالیات بدهند 
 بیایند تا ببینیم آیـا بـه انـدازه حـق شـرعی و      ،یانی که مدعی هستند و از مالیات می لنگند     آقا

یکی از .  خوبی براي شما دارمیلمسا گیرم، خدا را شاهد می. اند یا نه شان مالیات داده   قانونی
کـردیم و بـا هـم در زنـدان      در دوران انقالب بـا هـم مبـارزه مـی    رفقاي خوب بازاري ما که  

میلیـون تومـان   30 اند و گفت مـثالً   کرد که از ما مالیات زیادي گرفته      مد و شکایت     آ ،بودیم
قاضـی و  .  حـاال مـا بـه شـما کـه اطمینـان داریـم       ، ما گفتـیم خیلـی خـوب     ،براي ما بریده اند   

 میلیون تومان بدهکار است و 100 کارشناس گذاشتیم و پیگیري کردیم، دیدیم این آقا مثالً   
حاال ایـن متـدین بـازاري    . کند  داد و فریاد می   ،نی که از اوگرفته اند     میلیون توما  30خاطر  ه  ب

 .دهد  میهم هست، سهم امام را هم واقعاً
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 مالیـات کـم   شود، ما واقعاً ت مییخواهم بگویم اینکه براي مالیات به شما شکا آري، می 
. شـود گیریم، مالیات کشور بایـد درسـت گرفتـه     مالیات این نیست که االن ما می     . گیریم می

شما یک مورد بیاورید که ما .  ولی متأسفانه نمی پردازند،پولدارها باید بیش از اینها بپردازند  
 .از کسی بیشتر مالیات گرفته ایم

 
 ممکـن   ، آنها را حـل نکنـیم      یلها و مسا    جوان مسألهشما فرمودید که اگر ما      : س

تـرین   مهـم .  فرهنگـی آنهـا را حـل کنـیم         یلاست طغیان شود، باید برویم اول مسا      
 مبـاحثی ماننـد    ،شـود  ها مطـرح مـی     اللهی و جوان   هاي حزب  مشکلی که براي بچه   

 بـا آزادسـازي     ،، حاال که زمان بازسازي شده است      استعدالت اجتماعی در اسالم     
ایم همه نوع دزدي      اجازه داده  ،ها همه چیز و دست برداشتن دولت از همه کنترل        

دهیم  دار اجازه می   ایم و به یک سرمایه      مدهیعنی ما آ  . به صورت قانونی انجام بگیرد    
 ، با سه تا پنج برابـر قیمـت        ، بیاید و کاالیی را که دیشب تحت کنترل بوده         هیک شب 

 .تحت حمایت قانون بفروشد
 تومان کـرده ایـم و   140 تومان ارز صادراتی را    400 دالر   ،ما آمده ایم یک شبه    

چـه مقـدار بـه آن    . بیاوریـد جمعـه  یلی است که شـما بایـد در نماز  این یکی از مسا 
گـردد؟ در     برمـی  ،کنـد  بافی نشسته است و کار مـی       بافی که پشت دستگاه قالی      قالی
 در حـال از بـین   ،مان  استقالل اقتصادي ما در برابر استقالل سیاسی، استقراض مسأله

 را  گـذاري خـارجی     قـانون حمایـت از سـرمایه       مسألهیم و   یآ وقتی می . رفتن است 
 در هر کجا که تصمیم داریم حمایت کنیم، این   ،یم و در قشم   یبیاکنیم که    مطرح می 

هـاي    و ایـن یکـی از سـئوال    بـوده  شود که قبالً میدر حقیقت همان کاپیتالیسمی     
 .اساسی است
آیـد و آن اینکـه نمایـشگاهی مثـل نمایـشگاه         فرهنگی پیش مـی    مسألهاز طرفی   

زن و  . دهـیم  باد می  یز را بر   همه چ  کنیم و تماماً   ایرانگردي و جهانگردي برگزار می    
در تمـام  . برند حجاب می ها را بی  در قم هم عروس    .رقصند مرد در کنار یکدیگر می    

 هرکـدام هرنـوع   ،شان کـردیم  ایم و دعوت دارهایی که ما رفته     از سرمایه  ،این شهر 
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کننـد، مـا همـه نـوع امکانـات در اختیـار آنهـا         خواهـد کـار مـی    شان مـی   که دل 
 .ایم گذاشته

مسأله قبلی را فکر کردم شـما    . مسأله را مطرح کردید    یلی خوب، حاال که شما سه     خ: ج
مـا  . اي از یـک دریاسـت، درآورده ایـد      هاي من درباره نظام کوپنی که همانا قطره         از حرف 

 با آن سیستمی که ، حاال نمونه هاي عجیبی برایتان بیاورم.بدون آدم داریمپنج میلیون کوپن   
کـامیون  . کـردیم  اي مـی  آمدیم توزیع کامیون را سهمیه   ما می  مثالً. یدشما از آن دفاع می کن     

آوردیـم،    مـا نفـت مـی فـروختیم، ارز مـی       ،که مال من و شما نیست، مال همـه مـردم اسـت            
، و 9، 8 هزار تومـان و او  800 یا  500دادیم به دست آقایان به مبلغ        آوردیم و می   کامیون می 

کـرد،    نمی فروخت روزي یـک سـاعت کـار مـی         هم فروخت و اگر    میلیون تومان می   10یا  
 آزادسـازي معنـایش ایـن    ؟آمـد  این پول گیـر چـه کـسی مـی    . خواست بدهد  قسطی هم نمی  

 .کردیم  داشتیم اموال مردم را تلف میگونه این !است
هاي نامشروع   چقدر از این کانال. اي کرده بودیم ما در دوران جنگ، همه چیز را سهمیه     

همه این مسایل در آن . ردند، در بازار فروختند و یک شبه میلیاردر شدند   دولتی، اجناس را ب   
کنـیم، در حـین    در نظامی که ما االن داریم عبوري عمل مـی . افتد بندي اتفاق می نظام سهمیه 

کـردیم، یـک عـده     ها را گران و یا ارزان می زمانی هم که قیمت. افتد  عبور، این اتفاقات می   
توانـد    استفاده ببرند، اما وقتی که به تعادل رسید، دیگر اینهـا نمـی  اي در این میان ممکن بود   

االن تاجرهاي آهـن دارنـد ورشکـسته مـی شـوند، در صـورتی کـه در گذشـته                . اتفاق بیفتد 
االن دیگـر  . فروخـت  کرد و فردا به قیمت گزافی مـی      هرکس آهن می فروخت، احتکار می     

ور همانند بحثی که سـه یـا چهـار سـال     االن احتکار را در کش. احتکار آهن صرف نمی کند 
 .گذشته بود، نداریم

کردند؟ به خـاطر ایـن بـود     کردیم، چقدر از احتکار استفاده می در جنگ این کار را می     
من همین توزیع شیر پاستوریزه را که براي شما مثال زدم،      . که کاال محدود و سهمیه اي بود      

 کسی که باید یک شیشه بگیرد، پنج شیـشه     یعنی. روزانه در تهران پنج میلیون گناه می شود       
کنـد و   کنـد، گیرنـده گنـاه مـی     بقال گناه مـی . گیرد، چون می بیند سهمیه و کمبود است    می

مـن هـم مـی دانـم در آزادسـازي      . ها را ببینید شما آثار این. مردم را در صف معطل می کند   
 . برسدمسایلی هست، اما اینها در نهایت درست می شود، وقتی که به تعادل
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 میلیارد دالر بدهی داشتیم، یعنی جنس از خارج بـه  12ما وقتی که شروع به کار کردیم       
یوزانس هم از آن معامالت بـد اسـت و در     . صورت یوزانس خریده بودیم و بدهکار بودیم      

مـا هنـوز یـک مـورد هـم سـرمایه       . خریـدیم  رفتیم و جنس را نـسیه مـی         آن شرایط ناچار می   
ایـن موضـوع االن در حـد حـرف       . زننـد   حرفی است که دارند مـی     . گذاري خارجی نداریم  

گذاري نکـرده   کسی از سرمایه گذاران خارجی به دلیل عدم اطمینان، اقدام به سرمایه      . است
از وقتی که ما در رأس امور اجرایی کـشور قـرار گرفتـه ایـم، حتـی یـک مـورد هـم                      . است

 .سرمایه گذاري خارجی نداشتیم
ایه گذاري خارجی در زمینه کارخانه بنز و یکی دو مورد دیگـر        البته یکی دو مورد سرم    

اي  اما از لحظـه . قبل از آمدن ما در کار اجرایی وجود داشته است که االن هم محفوظ است 
که ما مسئولیت اجرایی را پذیرفتیم، یک مورد هم سرمایه گذاري خارجی در داخل کشور              

 .نداشتیم
هـاي آزاد   گذاري  در قشم، مناطق آب      سرمایه ناال. االن فقط مسأله در حد حرف است      

گیـرد، اصـالً    کار صورت مـی  اگر شرایط در آن مناطق فراهم شود، این. در حد حرف است 
 .فلسفه مناطق آزاد براي جذب سرمایه هاي خارجی است

اگر روزي برسد که به طور سالم سرمایه دیگران به سمت کشورمان سـرازیر شـود و در     
 خارجی را تحت کنترل درآوریـم، ایـن یکـی از بهتـرین وسـایل حفاظـت        هاي  اینجا سرمایه 

کشور است، نه به آن شکلی که در نظام شاه معمول بوده است، بلکه مطابق با آن مقرراتـی            
 .که ما می توانیم به کار ببندیم

ایم، یعنی هنوز نه کسی راضی به سرمایه گذاري در کشور         البته هنوز به آن نقطه نرسیده     
اگـر شـما توانـستید، یـک     . فقط حرف آن را می زننـد    .  و نه کسی هم پیدا می شود       شود  می

کنیم نظام اقتصادي سالم در واقـع   ما فکر می. مورد سرمایه گذاري خارجی را فقط نام ببرید    
همان نقطه نظر قبلی من می باشـد، در غیـراین صـورت در اقتـصاد سـهمیه بنـدي هـم فـساد              

 .ءاستفاده و هم احتکار وجود دارداخالقی مشاهده می شود،  هم سو
. احتکار در چنان شرایطی پیدا می شود، در غیـر ایـن صـورت، احتکـار مفهـومی نـدارد        

فقط باید هر کسی کاالیش را تبلیغ کند تا آن را به فروش برساند؛ حتی ازمجمـوع صـد در             
سـایر  صد کاالها ممکن است پنج یا ده درصد آنها احتکـار بـشود، در حـالی کـه در زمینـه            
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کاالها، احتکار مقرون به صرفه نیست، بلکه باید زودتر به فروش برسد و پول آن را تحصیل 
این راهی است که در این دو سه سال اخیر به همین صورت طـی شـده اسـت، حـاال                  . نماید

 .توانیم این راه را ادامه بدهیم چقدر می ببینیم بعداً
مـا نبایـد بگـذاریم    .  دادم اسـت کـه قـبالً    جوابم همان جوابی، فرهنگی مسأله در رابطه با  

 اگر یک چنـین چیـزي    خوب قطعاً  . پیش بیاید که افراد برقصند     ،یدیطور که شما می گو     آن
 جلـوي آن را   باید جلویش را بگیریم و ما هم اگر موردي را ببینیم، قطعاً        ،وجود داشته باشد  

 .گیریم می
از رقـصیدن مـرد و زن در   منظور شـما  اگر . باید ببینم این آقا و خانم در کجا می رقصند 

ها پیش وجود داشـته    ممکن است از خیلی وقت   .اي نیست  ها است که وضع تازه     داخل خانه 
 . جدایی است که باید با آن برخورد شودمسألهاما اگر اقدام به رقص علنی بکنند، . است
 

ـ 30 یا 25ها تا سن  اگر امکانات و مقدورات الزم براي ازدواج جوان   : س الگی  س
هاي انحرافی بـراي جوانـان جامعـه فـراهم            زمینه لغزیدن و راه    فراهم نباشد، طبعاً  

 .خواهد بود
اشـکال عمـده مربـوط بـه موانـع موجـود بـر سـر راه                . البته اشکال عمده همین است     : ج

آقایان، ما باید ریشه و اساس مشکل را پیدا . ازدواج و تأهل گزیدن دختر و پسر مجرد است      
 سـالگی نمـی تواننـد ازدواج بکننـد و     30 و 25 وقتی که جوانان ما تا .یمیحل نما کنیم و راه    

 ،وسیله اقناع مشروعی هم خودشان در اختیار ندارند، همه شما هـم اگـر االن جـوان نیـستید                 
 .باالخره روزي خود شما هم جوان بودید و می دانید معنی این حرف چه چیزي است

اي حل نکنیم، در آینده مـشکالت اساسـی پیـدا مـی        اگر ما این موضوع را به طور ریشه       
مان این است که به سوي شرایطی سوق داده بشویم کـه وقتـی     در واقع اساس سیاست   . کنیم

یک جوان احساس نیاز کرد، بتواند به راحتی و آسـانی اقـدام بـه ازدواج نمایـد و  ایـن هـم           
حال آنکه . ه و شرایط بشودتر این زمین چیزي نیست که توصیه به فراهم ساختن هر چه سریع    

این شرایط موقعی فراهم می شود که ما در کـشورمان آب، بـرق، مـسکن و سـایر مایحتـاج          
 .ضروري به اندازه کافی در اختیار داشته باشیم
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یعنی یک جوان به محض اینکه ازدواج کرد، به راحتی بتواند مسکن مورد نیازش را در        
. تصاد سالم می توانیم به این شرایط دسترسی پیدا کنیمما با داشتن یک اق. اختیار داشته باشد 

بنـدي و امثـال آن بـه چنـین شـرایطی دسترسـی        حال آنکه ما با وضـعیت مربـوط بـه سـهمیه           
بلکـه بایـد تحـت شـرایط     . نخواهیم یافت که بتوانیم به همه مردم بـی مـسکن، خانـه بـدهیم             

 .خودش انجام شود
 

حـضورشان را در صـحنه هـاي سیاسـی،        اللهی که ما هـر وقـت         همان افراد حزب  : س
 از برخورد کردن آنها با انحرافات و        ،استفاده می کنیم  از آنها    ،اجتماعی ضروري می دانیم   
 مهم امر به معروف و نهـی        مسألهآید و یا براي انجام       عمل می  همفاسد اجتماعی جلوگیري ب   

 چـرا  .جلوگیري می شـود  ،کنند از منکر که افراد مسئول و انقالبی اقدام به شعارنویسی می   
 طور عمل می شود؟ این

مـا بـا خطـر    . شـود و راه اساسـی ایـن نیـست       شکنی محسوب می    این کار نوعی قانون   : ج
همه افراد که آدم هاي سالمی نیستند کـه دعـوت بـه ایـن     . ناامنی در کشور مواجه می شویم  

بـاالخره  . نـد بعضی ها مسایل و اختالفات خانوادگی خودشان را دخالت مـی ده         . کار شوند 
نمی شود به کـسی اجـازه داد کـه اگـر کراواتـی را      . باید در کشور نظم و قانون حاکم باشد   

صد فقره فعل حرام مرتکب بشود، تـا اینکـه بخواهـد    . پشت شیشه دید، بزند مغازه را بشکند   
 .پذیر نیست جلوي یک فعل مکروه را بگیرد؛ این امکان
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 نطق در جنبش عدم تعهد 
 
 
آقاي هاشمی در دومین روز از اجالس سران عدم تعهد که با حضور سران کشورهاي عضو ایـن         : اشاره 

جنبش در جاکارتا برگزار شد، در نطق مهمی، مواضع جمهوري اسالمی ایران را در قبال اهـداف و عملکـرد      

فقیـر و غنـی،   هاي بین المللـی، شـکاف بـین کـشورهاي           جنبش، نقش مخرب استکبار در نظم جهانی، بحران       

ایشان در این نطق، پیـشنهاد کـرد یـک    . کشی مسلمانان در بوسنی هرزگوین و امنیت جهانی تشریح کرد    نسل

 .هاي داخلی جنبش ایجاد شود  براي حل درگیري،مرکز داوري با قدرت اجرایی مناسب

تی به کرامت و حرم کشی آشکار در بوسنی هرزگوین را نمونه بارز بی آقاي هاشمی، در این سخنرانی نسل

ایشان از اجالس سـران جنـبش   . عزت ملتی دانست که خواهان استقالل و تعیین حق سرنوشت خویش است       

آقاي هاشمی، . طور مؤثر و پیگیر براي پایان بخشیدن به این تراژدي بزرگ اقدام کند عدم تعهد خواست، به  

ر مسأله فلسطین انجام نشده، ابـراز نگرانـی   اي براي حل عادالنه و مؤث  همچنین از اینکه اقدام مثبت و سازنده      

مـتن کامـل   . کرد و تنها راه خاتمه دادن به تجاوزات اسراییل را حمایت همه جانبه از قیام مسلمانان دانـست       

 :سخنان رییس جمهوري اسالمی ایران در دهمین اجالس سران جنبش غیرمتعهدها به این شرح است

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
  والسالم علی رسول اهللا و آله و صحبه  الحمداهللا

 !یسیآقاي ر
انتخاب جنابعالی را به ریاست دهمین اجالس سران عدم تعهد تبریک گفتـه و موفقیـت          

همچنـین ضـمن ابـراز    . شما را در حسن اداره این اجالس از خداوند متعال آرزو مـی نمـایم            
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ور شـما بـه عنـوان یکـی از     نوازي گرم دولت و مردم اندونزي، امیدوارم کش     تشکر از مهمان  
بنیانگذاران اولیه جنبش عدم تعهد، بتواند به تقویت این نهضت، براسـاس اصـول و اهـداف            

امیـد اسـت ایـن    . اساسی جنـبش و ارتقـاي نقـش آن در دوره متحـول کنـونی کمـک کنـد          
اجالس با تدبیر شما و مساعی تمامی کشورهاي حاضر بتواند ضمن ارزیابی دقیق معـضالت          

 .ها را نیز بیابد ن المللی، راه حل و نحوه برخورد صحیح با چالشجامعه بی
 

 !یس، سران و نمایندگان محترم کشورهایآقاي ر
من از جانب ملتی با شـما سـخن مـی گـویم کـه خـود و رهبـري ارجمنـدش، حـضرت                   

اي با پیروي از اندیشه هاي رهبر فقیدش، حـضرت امـام خمینـی، قـدس سـره              اهللا خامنه  آیت
ادي سیاست نه شرقی و نه غربی و نفی وابـستگی و مبـارزه بـا سـلطه و اسـتعمار            الشریف، من 

جمهوري اسالمی ایران با اتخاذ این سیاست، ضـمن احتـرام بـه حاکمیـت و تمامیـت               . است
 .ارضی همه کشورها، اعتقاد خود را به اصول عدم تعهد به اثبات رسانده است

. نــدي جدیــد و غیرمنتظــره اســتتحــوالت بعــد از نهمــین اجــالس ســران، پیــام آور رو
ترین تحول، پایه هاي نظـام دو قطبـی        فروپاشی اتحاد شوروي و بلوك شرق به عنوان ژرف        

اما آیا این امـر بـه معنـاي پیـروزي     . اي در روابط بین الملل گشود  را فرو ریخت و عصر تازه     
سازي و تبـدیل  توان همگرایی بین المللی را نوعی همانند          آیا می ! داري است؟   نهایی سرمایه 

 !جهان به هویتی یکپارچه تحت رهبري نظام سرمایه داري غرب تلقی کرد؟
واقعیت فرهنگی جوامع گوناگون انسانی و نیز بحرانی که غـرب چـه در بعـد اقتـصادي               
وچه در بعد سیاسی و اجتماعی با آن دست به گریبان است، پاسخی منفی به ایـن سـئواالت     

 و نقش تاریخ ساز انسان را نادیده گرفت، سـرمایه داري          اگر شرق، عدالت سیاسی   . دهد  می
نیز همراه با نفی عدالت اجتماعی، روح و جسم انسان غربی را به بند کشیده و او را از خـود      

 .بیگانه ساخته است
بشرکنونی راهی دیگر می جوید و تشنه عدالتی اسـت کـه رشـد و کمـال او را تـضمین                 

تمدن مـادي امـروز همـراه بـا گـره      . چگونه زندگی کندخواهد بداند     انسان عصرما می  . کند
کننده اي که در مقابله با  هاي خیره   اي که در زندگی بشر کرده و توانایی         گشایی بس ارزنده  

گـري را در تمـامی    طبیعت به او داده است، به دلیل کم توجهی به معنویات و مذهب، مادي   
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ابزار و تکنیک ساخته است و اخالقیات وجوه زندگی انسان رسوخ داده و او را بنده و برده      
 .نیز در چهارچوب مالحظات خاصی با بینش مادي اعتبار و ارزش دارد و تفسیر می گردد

هـا بـیش از گذشـته بـه      تعبیـر مـی گـردد و انـسان    » دهکـده کوچـک  «آیا در جهانی که     
ا کرامـت  ها نیز به یکدیگر نزدیک شده و با هم مهربان شده اند؟ آی اند، دل   یکدیگر نزدیک 

و آزادي واقعی انسان در این جهان تأمین شده است؟ بـشر بایـد آینـده اي مطمـئن و رو بـه                 
کمال داشته باشد و دیگر نمی تواند به رویاهاي موجود دل بسته و در سرگشتگی و تحیر به            
سر برد و مایل است که راهی نو گزیده و در ظاهر و باطن از استکبار و زنجیره هاي اسارت   

تواند به تحقق این آرزوي ازلی و ابدي     یابد و توجه و راهنمایی هاي خالق هستی می        رهایی  
 .بشر کمک کند

باید به این نکته اشاره نمود که یکی از دالیل افزایش گرایش نسل جدیـد بـه معنویـت،            
هایی اسـت کـه قـادر بـه نجـات انـسان از        عالوه برعامل فطرت، واکنش در برابر ایدئولوژي    

 .ه و نتوانسته اند عطش جهانیان را براي عدالت برطرف کنندسرگشتگی نبود
توجهی به نهاد مقدس خانواده، زمینـه هـاي رشـد و ترقـی واقعـی زنـان را بـه شـدت                بی

مـایلم توصـیه نمـایم کـه کـشورهاي عـضو جنـبش بـه عنـوان یـک                   . تضعیف نمـوده اسـت    
 الزم بـراي ارتقـاي   ضرورت، تدابیر الزم را بـراي اسـتحکام بنیـان خـانواده و ایجـاد محـیط              

شخصیت واقعی زنان و حل مشکالت آنان اتخاذ نمایند تا مانع از عواقب شومی گردند کـه     
 .گریبانگیر زنان غرب شده است

 
 !حضار محترم

تأکیــد براینکــه یــک جریــان عینــی همکــاري در حــال وقــوع اســت و نادیــده گــرفتن   
. ر بـه شـمار مـی رود   هاي موجود به دور از واقع نگـري اسـت و یـک خطـاي آشـکا         چالش

ها در مرحله نوین بین المللی، فرصت ها و امکاناتی تازه را بـراي همکـاري           توسعه همکاري 
گسترده تر اعضاي جامعه جهانی به وجود آورده، اما در عین حـال مـی توانـد بحـران هـاي             

 .تازه اي را نیز به وجود آورد
یا جهان چنـد قطبـی را   خارج شدن جهان از سیستم دو قطبی، بحث جهان یک قطبی و              

به طور جدي به میان کشیده است و در چنین روندي، جنبش عدم تعهد می باید بـا در نظـر            



730

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 730  1371   رفسنجانی                     هاشمی

هـاي   گرفتن شرایط، استراتژي خود را روشن سازد و در مقابـل شـانتاژهاي تبلیغـاتی قـدرت      
 .سلطه گر، سدهاي حفاظتی الزم را ایجاد نماید

 المللی نشان داده است کمتـر از ظرفیـت و   آنچه تاکنون جنبش عدم تعهد در صحنه بین   
توانایی این مجموعه بوده و فقدان تفاهم و درك مشترك از عوامل مؤثر در تحوالت براي              
تصمیم گیري منطقی و کاربردي، از جمله دالیلی ا ست که می توان در ایـن ارتبـاط مـورد          

اسـب، بتـوان بـراي حـل     شاید با ایجاد یک مرکز داوري با قدرت اجرایی من    . اشاره قرار داد  
 .هاي داخلی جنبش که مهمترین عامل آن عدم تفاهم است، اقدام نمود درگیري

استفاده بجا از توانایی هـا در جهـت اهـداف جنـبش و درك درسـت و وضـعیت نـوین          
المللی، شرط ادامه صحیح تالش ها در جهت اهداف اولیه جنبش و تقویت و تکمیـل و               بین

أسفانه امروز بایـد بپـذیریم کـه بـه اهـداف جنـبش نزدیـک                مت. غناي محتواي حرکت است   
 .ایم نشده

آیا انسان تحت ستم جنوب که جنبش عدم تعهد براي احقـاق حقـوق او و نجـات او از            
ستم و عقب ماندگی به وجود آمد، امروز وضـع بهتـري دارد؟ و آیـا اهـداف مهـم و عـالی              

امیـت ارضـی، عـدم دخالـت در     جنبش چون احترام به حقوق بشر، احترام به حاکمیت و تم        
آمیـز اختالفـات    امور داخلی دیگران، نفی استعمار و استثمار، تأمین عدالت و حـل مـسالمت    

هـاي تحـت سـتم امـروز از حـق آمـوزش،        همچنان دور از دسترس نیست و آیـا ایـن انـسان           
 بهداشت، غذا، مسکن و آزادي انتخاب و حق توسعه برخوردارند؟

به عنوان یکی از اولویت هاي نظـام نـوین بـین الملـل بـه       شاید طرح موضوع حقوق بشر      
معناي برآورده شدن بخشی از خواست ها و آرزوهاي جنبش عدم عهد در ایـن دوره تلقـی    

احترام به حقوق بشر یک اصل پذیرفته شـده از سـوي   . گردد، اما واقعیت چیز دیگري است  
 غرب از این موضوع ارزشمند ها و کشورهاست، اما آیا می توان تفسیرهایی را که   همه ملت 

در جهت اهداف خود ارایه می دهد پذیرفت؟ آیا برخورد گزینشی و تبعیض آمیز با مـسأله          
 حقوق بشر قابل قبول است؟

متأسفانه امروز موارد آشکار نقض حقوق بشر چون آپارتاید، استعمار، تهاجم فرهنگی، 
د و  و مذهبی کشورها، نفی بل سنن ملیها و خانواده، اهانت به ارزشتضعیف نهاد مقدس 

 از حق توسعه از سوي برخی به اصطالح مدافعان  جنوب عدم برخورداري انساننهایتاً
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هاي استکباري سعی دارند از این اهرم به  حقوق بشر مورد بی توجهی قرار گرفته و دولت
ون عنوان ابزار سیاسی جهت تحمیل نظرات خود و اعمال فشار استفاده کنند و حتی در در

جوامع خودشان با انسان هاي غیربومی و تحت استعمار به صورت انسان دست دوم برخورد 
 .شود می

هاي جدید استکباري که ویژگی آن را باید در انتقال از  آیا امروز جهان با سیاست
رقابت در تقسیم جهان به تالش براي جلوگیري از محدود شدن سیستم استکبار وکوشش 

ک قطبی جستجو کرد روبرونیست؟ آیا نابرابري اقتصادي خاتمه در جهت ایجاد نظام ی
 !یافته که جنبش نیز بتواند هدف مبارزه با استثمار و استعمار را نادیده بگیرد؟

ها بوده است، مسئولیت ما به عنوان  یابیم عصر ما، عصر رشد نابرابري وقتی که در می
 قدرت خرید کشورهاي در حال در دهه اخیر. تر می شود اعضاي جنبش عدم تعهد سنگین

توسعه با سقوط قیمت کاالهاي صادراتی سنتی آنها و نیز سقوط قیمت مواد اولیه در بازار 
هاي حمایتی کشورهاي صنعتی و نیز  جهانی کاهش یافته و این معضل با اتخاذ سیاست

 .گسترش دامنه بحران قروض خارجی شدت یافته است
 جمعیت جهان که در کشورهاي صنعتی  درصد23براساس گزارش هاي منتشره 

 درصد 77 درصد ثروت و درآمد کره خاکی را در اختیار دارند و 85زندگی می کنند، 
 15جمعیت جهان که در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته سکونت دارند، تنها از 

 .درصد درآمد جهانی بهره مندند
دي بین المللی و افـزایش شـکاف میـان    باید افکار جهان را قانع کرد که اگر وضع اقتصا    

شمال و جنوب به همین ترتیب ادامه یابد، جهان شاهد رکـود وبحرانـی فزاینـده تـر خواهـد          
شمال بدون یک جنوب توسعه یافته براي همیشه نمی توانـد بـا رونـق اقنـصادي بمانـد،         . بود

م اقتصادي ولی افزایش کارآیی اقتصادي جنوب به رونق اقتصادي شمال و شکل گیري نظا           
 .متعادل و پویا در سطح جهان کمک خواهد کرد

به منظور ایجاد فضاي سالم اقتصادي در جهان، ضروري است اقداماتی براي جلـوگیري     
از انتقال آثار سوء رکود اقتصادي ادواري کشورهاي صنعتی به کشورهاي عقب نگه داشـته    

علی الخـصوص در کـشورهاي   شده، از میان بردن عوامل رشد ناموزون در اقتصاد کشورها          
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در حال توسعه، همچنین کاهش نرخ سود، افزایش نرخ پس انداز در کـشورهاي صـنعتی و           
 .انتقال بخشی از آن به کشورهاي در حال توسعه انجام شود

کشورهاي توسعه یافته وظیفه دارند ضمن فراهم آوردن امکانـات دسترسـی کـشورهاي         
هـاي مـالی و فنـی و سـرمایه      ه بـه افـزایش کمـک      در حال توسعه به بازار کشورهاي پیـشرفت       

گذاري سالم در جهان سوم مبادرت ورزند و نباید تنها به روند ایجاد بازار مشترك در میان           
خود بسنده کرده و با ادعاي داخلی، یک حاشیه ترجیحی براي جهان سوم در نظر بگیرند و    

 .از مسئولیت بین المللی شانه خالی کنند
هداف می توانیم اولویـت هـاي نـوین بـین المللـی نظیـر حفـظ محـیط             ما با حفظ همان ا    

زیست را نیز مد نظر قرار داده و جنبش عدم تعهد را در برخـورد و تـصمیم گیـري در قبـال         
نکته قابل توجه اینک منشاء آلـودگی محـیط زیـست و بـه مخـاطره افتـادن        . آن فعال سازیم  

 درصـد  80بـراي نمونـه بـالغ بـر     . عتی اندها به طور عمده کشورهاي پیشرفته صن    حیات انسان 
لـذا  . مواد شیمیایی آسیب رسـان بـه الیـه اوزون را کـشورهاي صـنعتی بـه کـار مـی گیرنـد                

ضروري است کشورهاي پیشرفته صنعتی در الگوي تولید و مـصرف خـود تغییـر عمـده بـه                   
 در. وجود آورده و به موازات آن به توسعه سالم کـشورهاي در حـال توسـعه کمـک کننـد      
 .واقع حفظ محیط زیست و بهبود آن نیازمند تالش مشترك اعضاي جامعه جهانی است

 
 ، رؤسا و نمایندگان محترم کشورهایسآقاي ری

با شناخت درست وضعیت نوین بین المللی و تعیین اولویت هـا در چهـارچوب اهـداف           
اري از جنبش عدم تعهد می توان مفهوم و مصداق صلح و امنیت و امکان توسعه و برخـورد     

 .ها را براي جهان سوم مشخص کرد فرصت
 گاه از مبارزه به خاطر بهبود زندگی و صلح خسته نمی شوند و مـسلماً            مردم جنوب هیچ  

 نمی تواند همیشگی ،صلح و امنیتی که براساس بی عدالتی و استضعاف به وجود آمده باشد      
ها و از بین بـردن مواضـع      دوره نوین، فرصتی را براي گسترش همکاري       .بوده و دوام بیاورد   

 صلح پدید آورده، اما باید ببینیم عناصر سازنده صلح و امنیت بین المللی چیست؟
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صلح و امنیت بین المللی واقعی مستلزم تضمین حق توسعه براي همه، امتنـاع از کـاربرد                
ها و حقـوق   زور و خشونت، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، احترام به حاکمیت ملت      

 .المللی و تالش براي از بین بردن کانون هاي بحران استبین 
هـاي فـی    این نکته حائز اهمیت است که کشورهاي عضو جنبش مـی بایـستی همکـاري        

مابین را براي یافتن راه حلی به منظور مقابله با ابزارهاي مختلـف سـلطه منجملـه تهدیـدهاي             
حریم هاي اقتصادي و چـشمان  نظامی و سیاسی، سوء استفاده از شوراي امنیت و حق وتو، ت          

 .اي جاسوسی که همواره تمامی فضاي ما را زیرنظر دارند گسترش دهنده نامحرم ماهواره
تیزهاي رقـابتی یعنـی تبـدیل       یراتی در ماهیـت قـدرت و سـ        اگرچه جهان شاهد ایجاد تغی    

 سیاسی به قدرت اقتصادي و بروز رقابت در این حوزه است، امـا وقـایع در          –قدرت نظامی   
 . سال گذشته نشان می دهد که نیل به صلحی واقعی و غیرمسلح دشوار استسه

تداوم بحران در خاورمیانه و استمرار تجاوز و خشونت از سوي رژیم اشغالگر قـدس در      
هـاي قـومی در یوگـسالوي سـابق و      منطقه،تبعات حادثه اشغال کویت اختالفات و درگیري   

فقــاز، ادامــه آپارتایــد در افریقــاي جنــوبی و هــاي فزاینــده در منطقــه ق افغانــستان، درگیــري
گسترش مداخله جویی هـا کـه بـا تهدیـد حاکمیـت ملـی کـشورها همـراه بـوده، بخـشی از            

 .هاي پس از جنگ سرد را به ما نشان می دهد بحران
مایلم در همین جـا نـسل کـشی آشـکار در بوسـنی هرزگـوین را بـه عنـوان نمونـه بـارز               

و عزت ملتی که خواهان استقالل و تعیین حق سرنوشت وحشیگري و بی حرمتی به کرامت   
د به طور مؤثر یابخویش است مورد تأکید قرار دهم و به اعتقاد اینجانب اجالس حاضر می          

 .ي بزرگ اقدام نمایددو پیگیر در پایان بخشیدن به این تراژ
هـاي جدیـد منطقـه اي، تـداوم توسـعه        افزایش شکاف میان شـمال و جنـوب، درگیـري         

ها و مداخله جویی ها، تضادهاي تاریخی و قومی، عـدم وفـاق میـان توسـعه سیاسـی و        طلبی
اي جدیـداز   اقتصادي، گسترش تسلیحات مدرن براي دسترسی بـه منـابع جهـان، بـروز دوره           

بحران ها را ممکن می سازد و در این میان ظهور ناسیونالیزم افراطی در گوشـه و کنـار دنیـا            
هاي یوگسالوي سابق و بحـران ملیـت هـا در آسـیاي             نا آرامی  .بر دامنه مشکالت می افزاید    

میانه و منطقه قفقاز مبین آن است که در صورت عدم یافتن راه حل مناسب براي بحران ها،           
 .کس نیست هر لحظه جاي جاي کره ما شاهد بی ثباتی خواهد بود و این به نفع هیچ
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 فقـر بـه عنـوان    ي  به امحـا الًَبه منظور تخفیف و حذف بحران ها در عرصه جهان باید او 
 قابلیت هاي تجاوز و نزاع را که در رابطه سـلطه  ثانیاً. یکی از منابع اولیه بحران مبادرت کرد   

در این میان خلع سالح عمومی با پرهیز از برخورد تبعیض گرایانه و . از میان برد. نهفته است
 .گزینشی بخصوص در خاورمیانه حائز اهمیت است

 آن فـی الجملـه منـوط بـه کـاهش ظرفیـت       ي به صـلح و  امنیـت و ارتقـا   در حقیقت نیل 
در میـان   .تهدیدهاي بالقوه و نیز از میان بـردن اختالفـات اجتمـاعی اقتـصادي کـشورهاست           

مناطق بحرانی جهان، خاورمیانه از پرتنش ترین مناطقی است که تمامی ابعاد یک بحـران را       
ساس واقعیت هاي موجود، عامل اصلی بحران در به اعتقاد ما و برا   . در خود جاي داده است    

هاي بیگانـه و وجـود رژیـم اشـغالگر قـدس و            آمریکا و قدرت  خاورمیانه، مداخالت مستمر    
اگر چه شرایط نوین بین المللی فرصت و موقعیت . اقدامات تجاوزکارانه آن در منطقه است     
 بوجـود آورده اسـت،   هاي منطقـه اي و بـین المللـی    مناسب را براي حل بسیاري از درگیري      

ولی باید اذعان داشت که تاکنون اقدام مثبت و سازنده اي در راستاي حـل عاقالنـه و مـؤثر          
مشکل فلسطین صورت نگرفته است و نگرانی جدي این است که از این فرصت در جهـت               
عکس، بهره برداري شود، بخصوص که حامیان اصلی صهیونیزم با بهانه حفاظـت ازکویـت       

تـداوم تجـاوزات و جنایـات    . ه و گستاخانه اي در منطقه به دست آورده اند       حضور بی سابق  
هاي اشغالی و جنوب لبنان مبـین آن اسـت کـه ایـن رژیـم،            رژیم اشغالگر قدس در سرزمین    

مذاکرات صلح را وسیله ایجاد تفرقه و ضـعف و نیـز طفـره روي سیاسـی و پیـشبرد اهـداف         
حال تنها راه خاتمه دادن بر این تجاوزات حمایت در این . توسعه طلبانه خود قرار داده است

همه جانبه از قیام مسلمانان و خواست عادالنه و حق طلبانه فلـسطینیان مظلـوم و تـالش همـه      
 .جانبه براي تحقق اراده آنان است

 13 در اینجا الزم است پیوستن برادران افغانی بـه خـانواده غیرمتعهـدها را کـه درنتیجـه             
 خـستگی ناپـذیر مـردم مـسلمان ایـن کـشور حاصـل گردیـد، بـه مـردم             سال مبارزه و تالش   

هـا و   مسلمان افغانستان وجامعه جهانی تبریک گویم و تذکر دهـم کـه توجـه بـه اراده ملـت       
تالش براي تحقق خواست حق طلبانه و عادالنه آنها می تواند زمینه و آثار بحـران را از بـین    

دوارم مـردم مـسلمان افغانـستان بـا حفـظ          امیـ . برده و به گسترش صلح و ثبات کمـک کنـد          
وحـــدت و هوشـــیاري کامـــل بـــه دور از دخالـــت بیگانگـــان از دســـتاوردهاي مبـــارزه و  
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همچنـین  . هاي خود پاسداري نموده و زمینه صلح و ثبات داخلی را فـراهم سـازند         مجاهدت
ضرورت دارد جامعـه جهـانی نیـز در ایـن مرحلـه حـساس بـه یـاري ایـن کـشور در جهـت                   

 .ها بشتابد ها و ویرانی  و ترمیم خرابیبازسازي
 

 یس، حضار محترمآقاي ری
المللی و مجموعه عدم تعهد قراردارد با  ها و مشکالتی که در برابر جامعه بین      حل چالش 

همکاري گسترده اعضاي جنبش که نزدیک به دو سوم جامعه جهانی را تشکیل می دهنـد،           
بش عـدم تعهـد از زمـان تـشکیل     در ایـن چـارچوب همکـاري جنـوب کـه جنـ            . میسر است 

کمیسیون جنوب به آن عنایتی خاص داشته، حائز اهمیت است، بـه رغـم تمـامی مـشکالتی         
که فراروي جنوب قرار دارد، این بخـش از جهـان داراي منـابع و نیروهـاي الزم و اسـتعداد           

انــسجام تــشکیالتی و تعیــین . بــراي رشــد و تأثیرگــذاري فعــال بــر تحــوالت جهــانی اســت 
 .ها می تواند زمینه عمل مؤثر سیاسی و اقتصادي را فراهم آورد تاولوی

 با توجه به نقش و جایگاه سازمان ملل در دوره کنونی و نیز  اهتمـام همیـشگی جنـبش                 
هـاي بـین المللـی ضروریـست مـسأله       عدم تعهد بـه پیـشبرد اهـداف خـود از طریـق سـازمان          
د در اولویت برنامه هاي جنـبش قـرار     دموکراتیزه شدن سازمان ملل و تجدید ساختار آن بای        

ــد        ــوه رون ــد، نح ــدم تعه ــبش ع ــراي جن ــت ب ــساس و در اولوی ــسأله ح ــه م ــرا ک ــرد، چ گی
ها در این سازمان، ایجاد رابطـه متـوازن بـین مجمـع عمـومی، شـوراي امنیـت،                 گیري  تصمیم

دبیرکل سازمان ملل، توسعه اختیارات دبیرکل، تجدید نظر در تعداد اعضاي شوراي امنیـت         
 حذف حق وتوي اعـضاي دائـم و نیـز جلـوگیري از سـلطه یـک قـدرت در حـال حاضـر             و

نیل به ایـن اهـداف، محتـاج مـشارکت و همکـاري         . آمریکا، می باید مورد توجه قرار گیرد      
 .تمامی اعضاي جنبش عدم تعهد سازمان ملل است

 
 !یسآقاي ری

اي حضور فعال تر  اعضاي جنبش عدم تعهد بااهداف و اراده مشترك از ظرفیت الزم بر
تواننـد بـه اهـداف     هـاي متقابـل مـی    در عرصه بین المللی برخوردارند و با گسترش همکاري    

جنبش عدم تعهـد بـراي ارتقـاي موقعیـت خـود و برعهـده گـرفتن        . عدم تعهد تحقق بخشند  
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نقشی در خور در عرصه جهـانی، ملـزم بـه برخـورد واقـع گرایانـه و اصـولی بـا تحـوالت و              
 . این مبناستتقریب نظرات بر

 
  

                                                      والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
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 گوید آمار سخن می 
 
 

 دکتر حسن واعظی 

 
 
 
 

رشـد  . ، دوران چهارسـاله دولـت پـنجم بـه اتمـام خـود نزدیـک شـد              1371با پایان سال    
 تـا انتهـاي   68درصد و میانگین رشداقتـصادي از ابتـداي سـال         4 معادل   71 اقتصادي در سال  

هاي مرکـز آمـار     درصد و بر مبناي گزارش02/9 براساس گزارش بانک مرکزي  1371سال  
 71 تـا  68طبق گزارش بانک مرکزي، رشد اقتصادي در سال    .  درصد بوده است   85/9ایران  

ــب  ــه ترتی ــل   درصــد و متوســ4 و 1/12 و 1/14 و 9/5ب ــران، در فواص ــصادي ای ط رشــد اقت
 3 برابـر متوسـط رشـد اقتـصادي منطقـه و بـیش از       5/2، نزدیک به 71 تا انتهاي 68هاي   سال

هـاي   ایـن میـزان رشـد در میـان تمـام دولـت      . برابر متوسط رشد اقتصادي جهان بـوده اسـت       
ي متوسـط رشـد اقتـصاد   . نظیـر بـوده اسـت    تشکیل شده پس از پیروزي انقالب اسالمی، بـی  

 . درصد بود3 درصد و متوسط رشد اقتصادي جهان 24/4منطقه 
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 کارنامه و خاطرات             
 738  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 ظرفیت تولید نفت خام
 1371 میلیون بـشکه بـود، در سـال    903 حدود 1367ظرفیت تولید نفت خام که در سال  

 49 از رشـد  1371میـزان تولیـد نفـت خـام در سـال      .  میلیـون بـشکه افـزایش یافـت        1348به  
 برخوردار شـد و از  1370 درصدي نسبت به سال 8رشد  و از    67درصدي در مقایسه با سال      

دومیلیون و چهارصد وهفتادوسه هزار بشکه در روز، به سه میلیون و هفتصد هزار بـشکه در           
روز ارتقا یافت و ظرف چهارسال، روزانه یـک میلیـون و دویـست و سـی هـزار بـشکه، بـه                

 .ظرفیت تولید نفت کشور اضافه شد
 

 بودجه کشور
 220 بـا  1371 میلیـارد ریـال بـود کـه در سـال      3/9008 معـادل   67 سال   بودجه کشور در  

 . برابر گردید2/3 سال 4بودجه کشور ظرف .  میلیارد ریال رسید1/28912درصد رشد به 
 

 هاي کشور ها در پاالیشگاه ظرفیت تصفیه نفت خام و انواع فرآورده
 به 1371که درسال  متر مکعب در روز بود 244481 معادل 1367ظرفیت تصفیه در سال  

.  درصــد برخــوردار گردیــد2/48 مترمکعــب در روز افــزایش یافــت کــه از رشــد  362547
 مترمکعـب در روز  101852هـاي کـشور از       هـا در پاالیـشگاه      متوسط تولیـد انـواع فـرآورده      

 6/48 رســید و رشــدي معــادل 1371 مترمکعــب درســال 151363 بــه روزانــه 1367درســال 
 . درصد داشت

 
 دتولید فوال

 هـزار  2203 بـه  1370 هزار تن بود که درسال  978 حدود   1367تولید فوالد خام درسال     
 3 سال، تولید فـوالد در کـشور   4 هزارتن افزایش یافت و ظرف 2937 به 1371تن و درسال   
 .  رشد داشت1370 درصد نسبت به سال 33 بیش از 1371تولید فوالد درسال . برابر گردید
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 مقدار تولید برق
، با 1371 میلیون کیلو وات ساعت بود که درسال 47600 معادل  1367ید برق درسال    تول

 بـیش از  1371تولید برق درسـال   .  میلیون کیلو وات ساعت رسید     72112 درصد رشد به     52
 72112 میلیـون کیلـو وات بـه      64126 رشـد داشـت و از        1370 درصد نسبت بـه سـال        4/12

 . میلیون کیلووات ساعت افزایش یافت
 

 تولید و واردات غالت
 درصـد  47 بـا  1371 تُن بـود کـه در سـال    10786647 معادل 1368تولید غالت در سال     

 10،  نزدیـک بـه   70 نـسبت بـه سـال       71تولید غالت درسـال     .  تُن رسید  15810840رشد به   
 تُـن بـود کـه در سـال     7961243 بـالغ بـر   1368واردات غالت در سـال  . درصد رشد داشت  

 1370واردات غـالت در سـال    .  تُـن کـاهش یافـت      4664499کاهش به    درصد   70 با   1371
از .  تن رسید4664499 درصد کاهش به   4/21 با   1371 تُن بود که در سال       5666797معادل  

 درصد 70 درصد رشد و واردات غالت با 47 تولید غالت در داخل کشور با       71 تا   68سال  
 . کاهش مواجه گردید

 
 تولید و واردات گندم

 هـزار تُـن   10732 بـه  72 هزار تُن بود که درسال 5877 معادل   1367گندم در سال    تولید  
 بـالغ بـر   1368واردات گنـدم کـه در سـال    .  درصـدي برخـوردار شـد     6/82رسید و از رشد     

 درصد کاهش، بـه  111 به بیش از نصف کاهش یافت و با        1371 تُن بود در سال      5179057
 درصــد 2/48 بــا 1370 نــسبت بــه ســال 1371واردات گنــدم درســال .  تُــن رســید2453269

 درصـد رشـد و   6/82در دولت پنجم، تولیـد گنـدم در داخـل کـشور بـا      . کاهش مواجه شد 
 .  درصد کاهش مواجه گردید111واردات گندم از خارج با 
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 کارنامه و خاطرات             
 740  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 تولید برنج و جو
 رسـید و  71 هزار تُن درسـال  2015 به بیش از     1367 هزارتُن درسال    1222تولید برنج از    

 15 بـا رشـد   1367 هزارتُن درسال 2636تولید جو نیز از .  درصدي برخوردار شد 65ز رشد   ا
 .  هزارتُن افزایش یافت3000درصدي به 

 
 تلفن ثابت

 1371 درسـال   3087245 درصد رشـد بـه       2/64 با   1367 درسال   1879682تلفن ثابت از    
 . رشد داشت درصد 6/25 بیش از 70 نسبت به سال 71تلفن ثابت درسال . بالغ شد

 
  نفر کارکن و بیشتر 10هاي صنعتی داراي  کارگاه

 کارگـاه  10245، حدود 1367هاي صنعتی باالتر از ده نفر کارکن در سال    تعداد کارگاه 
 .  کارگاه افزایش یافت13011 درصد رشد، به 27 با 1371بود که درسال 

 
مات اجتماعی و سازمان بیمه خد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین

 درمانی
شدگان اصلی و تبعی تحت پوشـش سـازمان بیمـه خـدمات درمـانی، درسـال           تعداد بیمه 

.  رسـید 6372000 درصـد رشـد بـه      27 بـا    1371 نفر بود که درسـال       5011000 بالغ بر    1368
 معـادل   1367اجتمـاعی نیـز درسـال         شدگان اصلی تحـت پوشـش سـازمان تـأمین           تعداد بیمه 
 .گذار رسید  بیمه3580785 درصد رشد به 7/48ا  ب1371 بود که درسال 2408397

  
 ضریب جینی و نسبت سهم درآمدي دهک اول نسبت به دهک آخر

و درسـال  /. 3996 بـه  1370بـود کـه درسـال    /. 4043 معـادل  1367ضریب جینی درسال   
درصـد  10سـهم درآمـدي   . باشد می/. 0173رسید که بیانگر کاهشی معادل  /. 3870 به   1371

 برابـر  6/17 بـالغ بـر     1367درصـد از فقیرتـرین مـردم جامعـه، درسـال            10ن به   از ثروتمندتری 
هاي مذکور بیـانگر آن   شاخص.  برابر رسید9/15 برابر کاهش به    7/1 با   1371بودکه درسال   

 . میزان حدود دوبرابر کاهش یافت  به71 تا 68هاي  که فاصله طبقاتی طی سال است
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 سالمت و بهداشت و درمان
 پزشک 10465 نفر بود که    13898داد پزشکان مشغول به کار درکشور        تع 1367درسال  

 نفـر رسـید کـه    18712 ایـن رقـم بـه    1371در سـال  .  پزشک خـارجی بودنـد  3433ایرانی و  
ــی و 16106 ــد 2606 پزشــک ایران ــارجی بودن ــل  .  پزشــک خ ــنجم و در فواص ــت پ در دول

 درصـد از پزشـکان   32و  درصد به پزشکان ایرانی افزوده شـد        54 حدود   72 تا   68هاي    سال
 به ادامـه خـدمت   1372اي که درسال  گونه خارجی مشغول به کار در ایران کاهش یافت، به     

 . پزشکان خارجی پایان داده شد
 بـه  1370 پیراپزشک در کشور مشغول به کار بودند که درسـال          100054،  1367درسال  

هاي ثابت بیمارسـتانی از   تعداد تخت.  نفر افزایش یافت112822 به 1371 و درسال    105658
 .  افزایش یافت1371 تخت درسال 88105 درصد رشد به 2/13 با 1367 درسال 77804

 واحـد  9734 بـه  1367 واحد درسـال  7042هاي بهداشت فعال در روستاها از   تعداد خانه 
.  درصد داشته اسـت  56 رسید که رشدي معادل      1371 واحد درسال    10988 و   1370درسال  
مراکـز بهداشـتی و   .  درصدي برخوردار بوده اسـت 13 از رشد  1370بت به    نس 1371درسال  

 .  رسید1371 مرکز درسال 4921 درصد رشد به 16 مرکز با 4246درمانی کشور از 
 واحـد درسـال   2198 بـه  68 واحـد درسـال   1671هـاي تـشخیص پزشـکی از          آزمایشگاه

 درصـد رشـد از   60نیز با مراکز توانبخشی .  درصد افزایش داشته است5/31 رسید که   1371
 2562 درصـد رشـد از   25هـا نیـز بـا      داروخانـه .  رسید 1371 مرکز درسال    488 مرکز به    304

 . واحد افزایش یافت3200واحد به 
 

 سواد عمومی
 سـال از  4 درصد ارتقا یافت که ظـرف  8/75 درصد به 1/67سواد عمومی در کشور، از      

 . درصد برخوردار شد7/8رشدي معادل 
 

 در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالیتحوالت 
 71 – 72 میلیون بود که در سال تحـصیلی     12 حدود   1367آموزان کشور در سال      دانش

 هزار کالس و واحـد آموزشـی   53حدود  هزار به 42کالس درس از    .  میلیون نفر رسید   16به  
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 کارنامه و خاطرات             
 742  1371   رفسنجانی                     هاشمی

نیمـه وقـت از   اعضاي هیأت علمی تمام وقـت و  . هزار افزایش یافت90 هزار به حدود  77از  
هزار و تعـداد پذیرفتـه   108 هزار به 30التحصیالن نیز از  فارغ.  هزار ارتقا یافت30 هزار به   15

 .هزار ارتقا یافت190 هزار به حدود 97ها از  شدگان در دانشگاه
 

 هاي علمی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی جدول برخی از شاخص
 1371  تا پایان 1367از سال 

 
 71 70 69 68 67 سال

 رشد اقتصادي مرجع
 بانک مرکزي

5/5- 9/5 1/14 1/12 4 

 درآمدهاي دولت
 )میلیارد ریال(

3/809 1/1515 1/3375 4/3549 9/5145 

 درآمدهاي مالیاتی
 سایر درآمدها

5/986 
6/289 

8/1187 
7/471 

1695 
4/562 

2/2765 
9/618 

5/3775 
1/963 

 بودجه کشور
 )میلیارد ریال(

3/9008 7/9741 3/13156 3/20097 - 

 خام ظرفیت تولید نفت
 )میلیون بشکه(

903 1076 1179 1248 1348 

خام  ظرفیت تصفیه نفت
 هاي در پاالیشگاه

 )هزاربشکه(کشور 
244481 305641 317692 361903 362547 

 هاي فرآورده تولیدانواع
 پاالیشگاهی نفتی

 )مترمکعب در روز(
101852 126882 130337 149363 151363 

 2937 2203 1425 1081 978 )هزارتن(خام   فوالد تولید

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 742  1371   رفسنجانی                     هاشمی

نیمـه وقـت از   اعضاي هیأت علمی تمام وقـت و  . هزار افزایش یافت90 هزار به حدود  77از  
هزار و تعـداد پذیرفتـه   108 هزار به 30التحصیالن نیز از  فارغ.  هزار ارتقا یافت30 هزار به   15

 .هزار ارتقا یافت190 هزار به حدود 97ها از  شدگان در دانشگاه
 

 هاي علمی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی جدول برخی از شاخص
 1371  تا پایان 1367از سال 

 
 71 70 69 68 67 سال

 رشد اقتصادي مرجع
 بانک مرکزي

5/5- 9/5 1/14 1/12 4 

 درآمدهاي دولت
 )میلیارد ریال(

3/809 1/1515 1/3375 4/3549 9/5145 

 درآمدهاي مالیاتی
 سایر درآمدها

5/986 
6/289 

8/1187 
7/471 

1695 
4/562 

2/2765 
9/618 

5/3775 
1/963 

 بودجه کشور
 )میلیارد ریال(

3/9008 7/9741 3/13156 3/20097 - 

 خام ظرفیت تولید نفت
 )میلیون بشکه(

903 1076 1179 1248 1348 

خام  ظرفیت تصفیه نفت
 هاي در پاالیشگاه

 )هزاربشکه(کشور 
244481 305641 317692 361903 362547 

 هاي فرآورده تولیدانواع
 پاالیشگاهی نفتی

 )مترمکعب در روز(
101852 126882 130337 149363 151363 

 2937 2203 1425 1081 978 )هزارتن(خام   فوالد تولید
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 تولید ناخالص برق
 میلیون کیلووات(

 )ساعت

47600 
52712 59102 64126 76014 

 مقدار تولید غالت
 )تن(

- 10786647 13683870 14447270 15810840 

 4664499 5666797 5524791 7961243 - )تن(واردات غالت  

 10732 - - - 5877 )هزار تن(تولید گندم  

 2453269 3636563 2381813 5179057 - )تن( واردات گندم

 2015 - - - 1222 )تن(تولید برنج هزار  

 3087245 2456437 2194338 2029038 1879682 تلفن ثابت

هاي  تعدادکارگاه
 نفر و10صنعتی داراي 
 بیشتر

10245 - - - 13007 

 3870/0 3996/0 3969/0 4092/0 4043/0 مقدار ضریب جینی

 10سهم درآمدي 
 درصد ثروتمندترین

  درصد فقیرترین10به   
4/17 6/17 9/15 2/16 9/15 
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 تولید ناخالص برق
 میلیون کیلووات(

 )ساعت

47600 
52712 59102 64126 76014 

 مقدار تولید غالت
 )تن(

- 10786647 13683870 14447270 15810840 

 4664499 5666797 5524791 7961243 - )تن(واردات غالت  

 10732 - - - 5877 )هزار تن(تولید گندم  

 2453269 3636563 2381813 5179057 - )تن( واردات گندم

 2015 - - - 1222 )تن(تولید برنج هزار  

 3087245 2456437 2194338 2029038 1879682 تلفن ثابت

هاي  تعدادکارگاه
 نفر و10صنعتی داراي 
 بیشتر

10245 - - - 13007 

 3870/0 3996/0 3969/0 4092/0 4043/0 مقدار ضریب جینی

 10سهم درآمدي 
 درصد ثروتمندترین

  درصد فقیرترین10به   
4/17 6/17 9/15 2/16 9/15 
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 تولید ناخالص برق
 میلیون کیلووات(

 )ساعت

47600 
52712 59102 64126 76014 

 مقدار تولید غالت
 )تن(

- 10786647 13683870 14447270 15810840 

 4664499 5666797 5524791 7961243 - )تن(واردات غالت  

 10732 - - - 5877 )هزار تن(تولید گندم  

 2453269 3636563 2381813 5179057 - )تن( واردات گندم

 2015 - - - 1222 )تن(تولید برنج هزار  

 3087245 2456437 2194338 2029038 1879682 تلفن ثابت

هاي  تعدادکارگاه
 نفر و10صنعتی داراي 
 بیشتر

10245 - - - 13007 

 3870/0 3996/0 3969/0 4092/0 4043/0 مقدار ضریب جینی

 10سهم درآمدي 
 درصد ثروتمندترین

  درصد فقیرترین10به   
4/17 6/17 9/15 2/16 9/15 
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 کارنامه و خاطرات             
 744  1371   رفسنجانی                     هاشمی

 
 

 71 70 69 68 67 سال

 پزشکان
 ایرانی  پزشک10465
 خارجی پزشک 3035

  ایرانی12690
  خارجی2934

  ایرانی13837
  خارجی2864

  ایرانی14753
  خارجی2700

  ایرانی16106
 خارجی2606

 112822 105658 104372 105724 100504 پیرا پزشکان
 هاي تعداد تخت

 ثابت بیمارستانی
77804 82085 82694 85810 92805 

 هاي بهداشت فعال خانه
 در روستاها

7042 7923 8736 9734 10988 

 4921 4705 4474 4331 4246 مراکز بهداشتی و درمانی
 8/75 1/74 - - 1/67 سواد عمومی

 آموزان عداد دانشت
 )میلیون نفر(

12 13 14 15 16 

 89759 87947 87024 82127 77659 تعداد واحد آموزشی
 527285 506980 485186 455146 422129 تعداد کالس درس
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 ها دردانشگاه
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هـاي پـنجم تـا یـازدهم در      هاي توسعه در ایران؛ نقش دولـت  ها و ناکافی   کامیابی«کتاب   :مأخذ
، 1393، نشر هرمس، »1392تا  1368هاي  توسعه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور سال   

 .تهران
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 هاي تعداد تخت

 ثابت بیمارستانی
77804 82085 82694 85810 92805 

 هاي بهداشت فعال خانه
 در روستاها
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هاي پنجم تا یازدهم در توسعه سیاسی،  هاي توسعه در ایران؛ نقش دولت ها و ناکافی کامیابی«کتاب : مأخذ

 .، تهران1393، نشر هرمس، »1392 تا 1368هاي  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور سال
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تعداد اعضاي هیأت 

 علمی
15950 17447 23376 25503 30527 

هاي پنجم تا یازدهم در توسعه سیاسی،  هاي توسعه در ایران؛ نقش دولت ها و ناکافی کامیابی«کتاب : مأخذ

 .، تهران1393، نشر هرمس، »1392 تا 1368هاي  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور سال
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 متن استعفانامه
 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت سازندگی
 
 

 
به دنبال استعفاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، متن استعفانامه آقاي سید محمد خاتمی         : اشاره

ي اسـالمی    تسلیم رییس جمهور شد، توسط خبرگزاري جمهور       1371که در تاریخ سوم خرداد ماه       
 :متن این  استعفا نامه بدین شرح است. منتشر شد

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
 حضرت حجت االسالم والمسلمین آقاي هاشمی رفسنجانی

 ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران
 

 با سالم و احترام
 افتخــار خــدمت بــه 15/10/1370 و مــذاکرات مورخــه 10/10/1370پیــرو نامــه شــماره 

می و ملت شریف ایران در ساحت اندیشه و فرهنگ و وسائط ارتبـاط جمعـی،            انقالب اسال 
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نعمت بزرگی است که خداوند منان، نصیب این بنده ناچیز خود که جـز فـضیلت دوسـتی،               
او کـه بخـشاینده     . گـذارم   از این نعمت بزرگ، پروردگار را سپاس می       . فضیلتی ندارد، کرد  

 .مهربان است، از تقصیر و قصور عذر می آورم
اي وسیع و پیچیده اسـت، بـه پیچیـدگی خـود      عرصه فرهنگ و هنر و بیدادگري، عرصه    

دار  انسان که احوال کنونی عالم، آن را پیچیده نیز کرده است و رسالت انقالب ما که داعیـه  
نجات انسان و پایه گذاري فرهنگ برتر است در این عرصه از همه عرصه هـا سـنگین تـر و        

 .می وادي ها خطر خیزتر استسیر در این وادي از تما
پرواضح است که اگر نبود اندیـشه و تـدبیر پیـشواي فقیـد امـت اسـالمی حـضرت امـام              

الشریف، و فتواهاي روشنگر آن عزیز، برداشتن گامی موفق، نه بـراي مـن     سره  خمینی، قدس 
جهاد که براي بزرگان نیز میسر نبود و امام با همه شجاعت و صالبتی که دردفاع از اسالم و       

با دشمنان حقیقت دین و حقوق و کرامـت مـردم داشـتند، وقتـی در بـاب ایجـاد تحـول در                   
جامعه از جمله امور فرهنگی و فراهم آوردن فضاي مناسب با نیازهاي اساسی انسان روزگار 
ما و متناسب با مقتضیات زمان سـخن مـی گوینـد و شکـستن حـصارهاي جهـل و خرافـه را           

هـاي   می دانند با توجه بـه ذهنیـت  ) ص( اسالم ناب محمدي    شرط رسیدن به سرچشمه زالل    
زنند و  نادرست و تأثیر آن در جامعه مؤمنان است که از لزوم قربانی شدن در این راه دم می             

 .هاي آن گردند خواهند تا دعا کنیم که آن وجود شریف نیز یکی از قربانی می
ندیـشه و ادب و هنــر و  سـاز امــام بـود کـه اصـحاب بــا انـصاف ا      هـاي دوران  راهگـشایی 

بخصوص مؤمنان فرهیخته را با شور و امید به عرصه تالش و جهاد فرهنگی کـشاند وچنـان              
شد که در همـه احـوال و اطـوار پـس از انقـالب، حتـی در کـوران جنـگ تحمیلـی چهـره                 

 .اي برجسته و درخشان چه درداخل و چه در خارج بود فرهنگی جامعه انقالبی ما چهره
 هـاي فکـري و فرهنگـی بـه متفکـران و هنرمنـدان و              آفـرین   عظمـت من ضـمن تبریـک      

 .فرهنگیان به سهم خود صمیمانه از همه این عزیزان سپاسگزاري می کنم
سازي رشد  ایجاد ثبات در صحنه اندیشه و فرهنگ و تالش براي حاکمیت قانون و زمینه

لطـف خداونـد چنـین    نیروهاي مؤمن و کارآمد در این عرصه کار آسانی نبوده است، اما به      
واقعه مبارکی، در حد قابل قبولی تحقق یافت تا اصحاب فکـر و فرهنـگ و هنـر بتواننـد در           
. چارچوب ضوابط و قانون با امنیت خاطر کـه شـرط مهـم آفریننـدگی اسـت، تـالش کننـد          
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آوردن زمینـه هـاي رونـق سـالم فرهنگـی شـرط بـاالبردن             مطمئن بـوده و هـستم کـه فـراهم         
 جامعه و ایجـاد مـصونیت بـراي نـسلی اسـت کـه از هـر سـو در معـرض                 هاي فکري   توانایی
هاي مهیب الحاد و انحراف، تحجر و فساد است و طبیعی است کـه اهتمـام بـه رونـق               طوفان

حوصله، حتی به قیمت تعطیل اندیشه و  فرهنگی لوازم و تبعاتی دارد که فقط ظاهربینان تنگ
گین و ویرانگري را به بار خواهـد آورد، آن  هاي مشروع و قانونی که نتایج سهم      نفی آزادي 

 .را برنمی تابند
هـاي فرهنگـی را بـه     ها، برنامه ها و فعالیت   قضاوت درست و همه جانبه در باب سیاست       

امـا یـادآور   . کنم وجدان وآگاهی داوران منصف که بحمداهللا فراوان هم هستند، واگذار می    
سـت و آنچـه امـروز بـه آن رسـیده ایـم و       می شوم که مقایسه میان آنچه پیش از این بـوده ا       

هاي ذهنی و عینی و امکانات ناچیز در این زمینه شرط وصول به یک داوري      لحاظ دشواري 
 .درست است

هـاي واالي انقـالب اسـالمی و     من و همکاران عزیزم معتقدیم که تـا رسـیدن بـه هـدف          
اه درازي در پـیش  استقرار و استواري فرهنگ و هنر متناسـب بـا شـأن واالي ملـت آزاده، ر          

هاي اسالمی و تشویق مؤمنان به جدي  است که طی آن نیازمند تبیین درست اصول و ارزش         
گرفتن امر فرهنگ و هنر و برداشتن سدهاي منفی ذهنی و خارجی از سر راه پرورش بهتر و     

امـا مـدعی هـستم کـه بـا      . بیشتر استعدادها و باالخره همت بلند صاحبان اندیشه و رأي است     
ها و کمبودها، کاري که در این زمینه شده است، اگر بزرگتر از   به مشکالت و ذهنیت توجه

ها نباشد، به هیچ وجه کوچکتر نیست و اگر مالمتی روا باشد، بیش از همه متوجه  سایر زمینه
شـان تبیـین    متفکران اسالمی و حوزه ها و محافل و مراکزي است که فلسفه وجود اجتماعی         

قانیت، اصالت و گیرایی نظري و عملی اسـالم و یـا وظیفـه اصـلی شـان      دین و نشان دادن ح    
تولید و نشر آثار مختلف علمی، فرهنگی و هنري و دینـی اسـت و آیـا بـدون آن مـی تـوان           
انتظار تحول اساسی و دیرپا در فرهنگ و هنر جامعه داشت و سـئوال اینکـه بعـد از انقـالب          

  شده است؟نیاز فکري و معنوي جامعه تا چه حد برآورده
اینجانب گو اینکه مدعی هـستم کـه بـه لحـاظ همـه شـرایط، نقـص و عیـب در صـحنه                       

ها است، بخصوص که تالش پیچیـده     هاي فرهنگی و هنري، کمتر از خیلی از صحنه          فعالیت
تـر   مـا را بـه آینـده بهتـر و کـم اشـتباه      بروز  مندتر کردن این عرصه روز        و پیگیر براي ضابطه   
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هایی کـه در   ها و فعالیت نظران از سیاست ما به هر حال انتقاد صاحب    ا. تر کرده است   نزدیک
حوزه مسئولیت من است و ارزیابی آن از سوي جامعه را از الطاف بزرگ الهی مـی دانـم و           

 الزم اسـت کـه   ،صـدر مطلـوب    جامعه متعادل فکري و پیدایش سعه  معتقدم که تا رسیدن به    
هـا و حتـی    نامهربـانی هـا،   اد که حتی بی انـصافی متصدیان امور بیش از همه کس نه تنها انتق        

 تحمـل کننـد و از ایـن راه شـیوه      ،شـود   به نام انتقاد متوجه آنان مـی       هایی را که احیاناً    تهمت
ثار بـه جـا   ل ندانستن را به همه بیاموزند و آک باهمدیگر زیستن  و خود را محور عالم و عقل      

 کـه اسـاس آن بـا انقـالب اسـالمی فـرو             مانده دیکتاتورزدگی و استبداد چندین صدساله را      
 انـدك  ،حوصـله و دشـمنان منـصف      با نشان دادن سعه صدر در برابـر دوسـتان کـم            ،ریخت

هـاده نـشود و   د که اندیشه جـز بـا اندیـشه برابـر ن        اي فراهم آی   شاءاهللا زمینه  اندك بزداید تا ان   
 . و آرا حاکم شودها دلیل و برهان و منطق و انصاف میان اندیشه

 ؛ عمل شده اسـت یگر داي یوه است که به ش  ي چند ،یتأسفانه در صحنه امور فرهنگ    اما م 
 کار از نقـد و  ی و عرفی اخالقی، شرعی، قانوني چه بسا که با شکسته شدن همه مرزها    یعنی

 مباح شمرده ی به اهداف خاصیدن رسي برااي یلهگذشته و هر وس   ) یرمنصفانهولو غ  (یابیارز
 و مـشروع خـارج شـود و در    ی از روال منطقـ ی که کار به کلـ ودر ی م،ینسانشده است و بد 

 یـت  و عـدم امن ی دلزدگـ ، اثـر آن تـرین  ي کـه فـور  یـد  آیـد  ناسالم و آشـفته پد    یی فضا یجهنت
 انقـالب و اسـالم    یفته مـؤمن و شـ     ی و حتـ   یت و هنرمندان سالم و صاحب شخص      یشمنداناند

 .است
 انقـالب و مـصالح     یـادین  بن ايیارهـ  مرز اصول و مع    ، هنگامه ین ناخواسته در ا   ي خدا اگر

شـده   یرفتـه  پذیبـازار بـا مبـان     آشفتهین جامعه درهم شکسته شود و اگر قرار باشد در ا    یحتم
 ، مقابلـه و معارضـه شـود   یحاً تصری و حتیحاً تلویز حضرت امام ن  ينظام، از جمله آرا و فتاو     

 آن نظـر  یـه  پا شروع شود کهي هنرهاي یاست سی از بعضیزيانگ  شبههو ی نف ینهرچند که ا  
 صـورت شـاهد آغـاز رونـد     یـن  کـه در ا یمو موضع محکم و مصرح امام است، مطمئن باشـ  

 . خواهد لرزاندیز را نیگر دهاي یه از اصول و پایاري بس، که امواج آنیم هستیخطرناک
 یقیاز موسـ ) یت چه سـوءن یت،ن چه با حسن(ام که مخالفت با نظرات امام     گفته یشتر پ من
 .یاورد ختم نخواهد شد و خدا آن روز را نجا ین به همی ول،شود یآغاز م
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 کـه از ادامـه   دهـد  ی قرار مـ یتی چنان بوده و هست که مرا در موقع  یط مجموعه شرا  باري
 موضـع و نظـر   یـن  کـه ا ید مستحـضر  ی کنم و حـضرتعال    ی عذرخواه یخدمت در سمت فعل   

 در آستانه ي،ر و مذاکرات بعد و ابراز شده است و به استناد نامه سابق االشعایدا پیشها پ    ماه
. یریـد  مـرا بپذ ي خواستم تا به بهانه مجلس اسـتعفا     ی از جنابعال  سانتخابات دوره چهارم مجل   

 وزارت یـن  از ایـت  واقع نشد و ضمن اظهار محبت و حما     ی تقاضا مورد قبول جنابعال    یناما ا 
 و یط شـرا ییـر  بـه تغ يیـد که چنـدان ام ین و من با اید فرمودید و ادامه راه تأک   یداريبر لزوم پا  

 یدید و دیدیم اما د؛نظر شما را نگاه داشتم  حرمت،نداشتم و فرهنگ را یشهاوضاع به نفع اند 
 از یبانـه فر  عـوام ی سـوء و حتـ  یـري گ  بهـره يکه موج ناسالم موجود بـه تـالش نامقـدس بـرا           

 . ناسالم کشانده شديها  مؤمن در جهت هدفیروهاي از نیاحساسات بخش
حـضور    خداوند مراحل انتخابات دوره چهارم که بحمداهللا بـا یاريتا به    صبر کردم    بنده

 ي تقاضـا یـد  برسد و اکنون فرصت تجد یان به پا  ،خوب و با شکوه ملت سرافراز برگزار شد       
 . استیده فرا رسیقبل

 نظـام و اهـداف واال و   یـت  مـدافع کل یـد  از مـن با یش که بـ   يوالن بزرگوار ئ که مس  حال
 بـه  یـا  نگرفتـه  ي و فرهنگ جدیشه را در ساحت اند   یر اخ یدهايد ته ، آن باشند  هاي  یاستس

 یشاناند  کجیشتر بي امر سبب تجرین در برابر آن سکوت کردند و هميا   و مالحظه  یلهر دل 
 در صـحنه  یرسـان   امر فرهنگ و هنر و اطالع   يدار  سکان تو بدخواهان شده است، بهتر اس     

 ي صـحنه جـار  یـن اورشـان بـا آنچـه در ا    و بیت که شخص  یرند به عهده گ   ی کسان یزاجرا را ن  
 . باشندی فعلیط و قادر به انجام کار در شرایکم راض  دستیا ناسازگار نباشد ،است

 درخـور  یـار  و اختي بـا آزاد یـی  اجرایتولئ که بدون دغدغه مسدهم ی م یح ترج اینجانب
ه آن را  کـ ي خود را در دفاع از اسالم و مصلحت نظام، طور   ی و انسان  ی و انقالب  ینی د یفهوظ
 کــه آن را یـی گرا  مقابلـه بـا جمــود و تحجـر و واپــس   یــز و بــه آن بـاور دارم و ن شناسـم  یمـ 

 و ذهـن مبـارك امـام را بـه     دانـم   ی م ینی د یده به قدرت رس   ام آفت حکومت و نظ    ینبزرگتر
 تـاب  ی نگران و بیداً شد،سوز ی و زندگ  یمان آفت ا  ین نسبت به ا   یر اخ يها  خصوص در سال  

 تـا آنجـا کـه تـوان و     ، مشروع جامعه و افـراد  هاي  ي دفاع از حقوق و آزاد     ین و همچن  ام  یافته
 . انجام دهمیگر دی و به صورتازه تیتی در موقع، من و امکانات اجازه دهدیزدرك ناچ
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ول و بـه انقـالب   ئ مسیران همه ما نسبت به سرنوشت اسالم و ا   ینکه با اذعان به ا    یان در پا 
 در ،یم را که متحمل شـو ی و هر زحمتیمکجا که باش و در هر     یم هست یون مد یبزرگ اسالم 

 پـاك  ون و خـ یـران  و آزاد و مـسلمان ا   یف و همت ملـت شـر      یمان ا یز موج خ  یانوسبرابر اق 
 یش بـ يا  جانبـازان و آزادگـان و مجاهـدان راه خـدا قطـره      یزانگ   شگفت ي و فداکار  یدانشه

 کـه در  یمـه کـسان   هیـز نخواهد بود و با تـشکر از همـه همکـاران گذشـته و حـال خـود و ن          
 و صـبورانه بـار    یمانه صـم  یرسـان    و اطـالع   ی مطبوعـات  ي، هنر ی، گوناگون فرهنگ  يها  عرصه

 بـه حـق   هـا،  یـت  مثبـت فعال یج نتاینکه و با اعتراف به ا    یدند کش ش را به دو   یت مسؤول ینسنگ
 و هـا  ییهـا و نارسـا    خاضـعانه همـه ضـعف   یرش اسـت و بـا پـذ   یـزان  عزیـن مرهون زحمت ا  

 خود را از سمت وزارت فرهنگ ي استعفاوسیله ینه در صحنه بوده است، بد کهایی ییناروا
 .دارم ی میم تقدیو ارشاد اسالم
 رهبر معظـم را از  ییدات و تأ  ی اسالم ي اسالم، عزت مسلمانان، عظمت جمهور     سربلندي

 یفـه  وظي در ادای حـساس کنـون  یـت  در موقعی جنابعـال ي و بـرا کـنم  یخداوند منان طلب مـ  
 . روزافزون دارمیق توفي آرزویدعهده دار که به ینیسنگ
 

  عزت مستدام ایام                                                                                                             

 یک هفتادویصد و سیکهزار خردادماه                                                      سوم                                                                                           

  ی خاتم        سیدمحمد                                                                                       
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 311  ، زالل آب
 301  ، فرات آب

 621 ،560 ،411 ،247  ، آبادان
 422 ،421 ، آباده

 276  ،274  ، آبیک
 300  ،17  ، آپارتاید
 500 ، خالق آتایف،
 415 ، آذرآب

 ،45 ،44  ،40  ،39  ،34  ،18  ، آذربایجان
48،  56،  63،  67  ، 505 ،  106،  110،  

112،  113،  114،  115،  116،  119،  
122،  144،  145،  156،  163،  180،  
182،  190،  200،  212،  213،  214،  
277، 358 ، 395 ، 420، 426، 436، 473، 
500، 501، 504، 506، 509، 510، 514، 
515، 544، 603، 605، 609، 611،  635 

  ،212  ،204  ،198  ، شرقی آذربایجان
226،  226، 358 ، 495، 506، 609 
  396 ،196  ،19  ، نتینآرژا

 269  ، زنجان  قزوین، آزادراه
  ،174  ،145  ،99  ، ها گروگان آزادي

177،  247 
 622 ، 378 ، کهریزك معلولین آسایشگاه

  ،131  ،127  ،23  ، رضوي قدس آستان
135،  138،  171، 376 ، 393  

 622 ، محمود آستانه،
 ،225  ،134  ،119  ،18  ،17  ، میانه آسیاي

408 
 96  ، آشتیان

 246  ، اکبر علی آشتیانی،
 567 ،203  ، آفریقا

 567 ،300  ،229  ،17  ، جنوبی آفریقاي
 479 ،459 ،392 ،189  ،54  ، جالل آقا

  ،112  ،98  ،58  ،51 غالمرضا، آقازاده،
170،  200،  239،  282، 355 ، 363 ، 375 

، 411، 460، 463، 506، 541، 573، 612، 
627 

 409 ،  92  ، علی آقامحمدي،
 118  ، عسکر آقایوف،

 40  ، غالمحسین آقایی،
 121  ، ترکمنستان علوم آکادمی
 619 ، شوروي علوم آکادمی
 406 ، آلماتی
  ،99  ،96  ،78  ،60  ،56  ،49 غربی، آلمان

113،  145،  159،  166،  166،  170،  
174،  177،  225،  227،  242،  246،  
258،  278،  282،  291  ، 362 ، 553، 
603،  632،  633، 336، 339 ، 340، 345 ، 
347 ، 347 ، 457، 493، 564 

  ،  91  ،62  ، 41  ،23  ،  20  ،17  ، آمریکا
96،  103،  107،  120،  200،  212،  222،  

225،  234،  235،  242،  246،  248،  
253،  257،  277،  278،  289،  305،  
308،  309،  310،  321  ، 423، 339 ، 349 

، 350 ، 359 ، 363 ، 376 ، 397 ، 398 ، 
408، 421، 435، 463، 494 ، 500  ، 505 ، 
513، 514، 515، 517، 520، 545، 565، 
571، 573، 610، 619، 621، 629 
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 412 ، آمل
 610 ،608 ،18  ، هاشم میرزا آملی،

 609 ،105  ، پرورش و آموزش
  ، چمران شهید اي حرفه نیف آموزشگاه

285 
  402 ، آنکارا

 552 ، صادق آهنگران،
 توسعه المللی بین صندوق (آیفاد

 309  ،) کشاورزي
 ،320  ،198  ،156  ، اصغر اصل، ابراهیمی

549 
 419 ، حسین ابراهیمی،

 452 ،446 ، ابرقو
 241  ، ابطحی
 418 ،   محمد سید کاشانی، ابطحی

 57  ، سیدمحمدباقر ابطحی،
  390 ، سعدي الرضا، ابن

 614 ، احمد ، ابوالقاسمی
 215  ، محمدجواد ابوالقاسمی،

 276  ، اکبر علی ابوترابی،
 33 ثمالی، ابوحمزه
 501 ، ابوظبی

  ،97  ،  92  ،  91  ،76  ، )جزیره(ابوموسی 
291،  308،  325،  331،  332،  334، 336 

، 340، 339 ، 347 ،  348، 350 ، 351 ، 
355 ، 358، 374 ، 375 ، 417، 472، 501، 
502، 504، 566، 603 

 324  ، ابوموسی
 515 ، 341 ،171  ، اروپا اتحادیه

  ، آموزان دانش اسالمی هاي انجمن اتحادیه
212 

 246  ،225  ، اتریش
 18  ، اتیوبی
 500 ،309  ،178  ،251  ،  94  ، اتیوپی
 426 ، اکبر علی سید نژاد، اجاق

 156  ، زمین اجالس
 566 ، صباح ، الصباح االحمد

 166  ، عبداهللا بداوي، احمد
 203  ، الدین رفیع احمد،

 611 ، عوض احمدالجاز،
 254  ، شمشاد احمدخان،

 239  ، علی احمدي،
 16  ، محمود نژاد، احمدي
  380 ، عباسعلی ، اختري

 619 ، حسن محمد اختري،
 499 اخالقی،

 334  ،246  ، المسلمین اخوان
 229  ، احمد ادریسیان،

  397 ، ادیب
  ،216  ،212  ،165  ،150  ،58  ،14  ، اراك

242، 374 ، 411، 415 
 499 ، محسن اراکی،
 605 ،486 ،57  ، 24  ، محمدعلی اراکی،

 347 ، 346 ، )عراق( اربیل
 ،409 ، 396 ، 371 ، 358 ،282  ، اردبیل

467 
 533 ،532 ، اردستان
 446 ،445 ،  اردکان
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 178  ،67  ،18  ، اردن
 516 ، مهدي اُرگانی،
  ،56  ،41  ،40  ،39، 34  ،18  ، ارمنستان

106،  112،  113،  114،  115،  116،  
119،  122،  147،  156،  175،  176،  
189،  190،  277،  308، 500 ،505 ، 512، 
609 
 359 ،336  ،198  ،170  ،156  ،  93  ، اروپا

، 435، 505 ، 515، 544، 629 
 329  ،328  ، ارومچی
 50 ،48 ارومیه،

 254  ،147  ، اروندرود
  396 ، اوراسابو ، اریتگا

 ، 349 ، 121  ،120  ،118  ،58  ، اُزبکستان
350 ، 433،  423، 434 

  377 ،213  ،73  ، جواد اي، اژه
  636  ، 345 ، اسپانیا

 436 ، آزادي استادیوم
 420 ،212  ،191  ، مرکزي استان

 265  ،198  ، استانبول
 178  ، یاسین استانبولی،

  ،124  ،102  ،101  ،60  ،59  ، استرالیا
155،  300،  334 

  ،315  ،314  ،313  ،49 غالم، خان، اسحاق
316،  317،  318،  319، ،  320 

 233  ،101  ، محمد مدنی، اسحاق
  339 ،336 ، حافظ اسد،

  364 ، اسدآباد

  ،308  ،247  ،197  ،188  ، 17  ، اسراییل
334، 637 

 421 ، اسفراین
 514 ، لبنان ارامنه اُسقف

 203  ، اسکاپ
  350 ، اسکندرف

 313  ،312  ، آباد اسالم
 220  ، کرج آباد اسالم

 499 ، اصغر اسالمی،
 225  ، رسول اسالمی،
 612 ،304  ، اسلوونی
 632  ، خان اسماعیل
  346 ، الدین شهاب اشراقی،
 159  ، سیدمحمد اصغري،
 320  ، محمد اصغري،
  ،103  ،67  ،46 ،24  ،57  ،14  ، اصفهان

116،  159،  171،  185،  226،  239،  
289،  324، 360 ، 403 ، 406، 431، 435، 
451، 495، 517، 520 ، 521 ، 522 ، 523 ، 
524 ، 525 ، 526 ، 527 ، 528 ، 529 ، 530 

، 531 ، 532 ، 533 ، 534 ، 535 ، 536 ، 
537 ، 538 ، 539 ، 540 ، 514 ، 542، 552، 
619،  636  

 36 اصفهانک،
 423 ،  اداري اصالحات

 446 ، علیرضا اعرافی،
 62  ، آي بی اف

 601 ، 334،398 ، گودرز ، جهرمی افتخار
  358 ، اهللا فرج افرازیده،
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 555 ، غالمعلی افروز،
 632  ، افشار

 464 ،436 ، علیرضا افشار،
  340 ، بهرام افشارزاده،

 408 ، محمد ، اهللا خلیل افضل
  ، 66  ،49 ،45 ،  20  ،18  ،17  ، افغانستان

67،  72،  73،  76،  79،  91  ،  93  ،  95  ،  
96،  97،  98،  99 ، 418، 463،  105،  

107،  112،  115،  119،  124،  140،  
163،  165 ،  170،  208،  212،  220،  
235،  253،  254،  301،  304،  308،  
316،  317،  348، 349 ، 360 ، 374 ، 391 

، 402 ، 406، 419، 433، 467، 469، 493، 
502، 504، 509، 510، 550، 552، 555، 
562، 563، 603، 605، 611، 619، 621، 
627، 629، 630، 630، 631،  632 

  400 ، اقدسیه اقامتگاه
 319  ، الهوري اقبال

 557 ، پور بالیاق
 189  ، هند اقیانوس
  393 ، سیدرضا ، اکرمی

  ،49، )هاي اقتصادي سازمان همکاري( اکو،
254،  313، 436، 460  ، 553، 571 

 176  ، محمدرضا البرزي،
 ، 339 ،  92  ،  91  عربی، متحده امارات

350 ، 350 ، 400 ، 472، 501، 563، 571، 
575، 626 
 208  ،) ع(حسین امام
 288  ،138  ،129  ،127  ،) ع(رضا امام

 332  ، 391 ،214  ،) ع(صادق امام
 500 ،) ع (علی امام
  364 ، کاظم محمد سید ، موسوي امام

 138  ،) س(کاظم بن حسین امامزاده
  53  ،) س(حمزه امامزاده
 191  ، عبداهللا امامزاده
  479 ،) س (جعفر ابن علی امامزاده
  391 ، )س(محمد امامزاده

 563 ،502 ،248  ، محمد کاشانی، امامی
 60  ، سعید امامی،

 511 ،160  ، پور امان
 ،320  ،222  ،196  ،160  ، رضا امراللهی،

359 ، 426، 437،443، 594، 622، 
590،633 
 609 ، تربیتی امور
 554 ، خدا امید

 36 امیرسلیمانی،
  358 ، فخرتاج امیرشقاتی،

 533 ، امینی
 555 ،483 ، ابراهیم امینی،
 567 ، امینیان

  339 ، حسن امینیان،
 181  ، رضا امینیان،

 64  ، اسالمی شوراي مجلس انتخابات
 435 ، اصناف اسالمی انجمن
  ، التحصیالن فارغ دانشجویان اسالمی انجمن

171 
 564 ، قلبی بیماران از حمایت انجمن
 419 ، کلیوي بیماران از حمایت انجمن



761

 
 
  

              
                                                                                                                  

   نمایه                                                                                                                            
                                                                                                                                                

                 
 

761 

 فارغ و انشجویاند اسالمی هاي انجمن
  361 التحصیالن،

  ،293  ،292  ،229  ،148  ،18  ، اندونزي
300،  310،  312، 372 ، 396  

 19  ، اي هسته انرژي
 210  ، لندن اسالمی انستیتوي
 509 ، حامد انصاري،
 499 ، مرتضی شیخ انصاري،
 507 ، 347 ، غالمرضا انصاري،
 516 ،419 ، مجید انصاري،
  373 ،332  ، لیمحمدع انصاري،
  358 ، جواد انگجی،
  ،253  ،246  ، ،210 ،59  ،23  ، انگلستان

 ا 359 ، 350 ،347 ،336  ،289  ،277  ،257
، 507 

 225  ، سیدفخرالدین انوار،
 191  ، الدین محی انواري،
  ،14  ،)کشورهاي صادرکننده نفت( اوپک

58،  92  ،  300، 397 ، 550، 566، 573 
 ، تورگوت ،506 ،332  ، گوتتور اوزال،

508، 637 
  ،98  ،97  ،96  ،  92  ،59  ،18  ، اوکراین

101،  222، 573 
 233  ، تونجی اوالگونجو،

 409 ،179  ،156  ،589 ، اهرم
 609 ،506 ،191 ، سیدمحمدعلی ایازي،

 265  ، ایاصوفیه

  ،265  ،241  ،237  ،236  ،59،160 ، ایتالیا
282،  324،  336، 455، 455، 463، 473، 
606 
  ،34،40 ،21  ،20 ،19 ،18  ، 14  ،7 ایران

41،  56،  58،  59،  62،  63 ،  66،  72،  
91  ،  93  ،  94 ،  102،  107،  120،  155،  

162،  170،  174،  176،  180،  189،  
200،  220،  233،  241،  247،  269،  
278،  291،  299،  300،  308،  309،  
316،  320،  332،  324، 339 ، 356 ، 360 

، 374 ، 378 ، 401 ، 403 ، 406، 420، 
426، 475، 500، 505، 509، 511، 514، 
566، 573، 609، 611، 619،   638 

 421 ، ایرانشهر
 392 ، 375 ، حسین ، ایرانی
 420 ، ایرلند

  364 ، جواد محمد  ، ایروانی
 540 ،226  ، عباس ایزدي،

 242  ، جاف ایلِ
 241  ، کیم سونگ، ایل

 567 ،58  ،198  ،160  ، ایالم
  ،609 ،144  ،180  ، ابوالفضل بیگ، ایلچی

635 
 150  ، اسداهللا ایمانی،

 317  ،313  ، خان ایوب
 233  ، بابانگیدا

 110  ، بابایف
 559 ، بابل

 مانشاهکر  باختران
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 236  ، بارسلون
  395 ،30 داریوش، باریکانی،

 216  ، مهدي ن،بازرگا
 348  ، حسن محمد ، حق باستان

 30 ،26 قادر، باستانی،
 274  ، کوثر باغ
 125  ، خانی مصطفی باغ

 420 ، باغشاه
 504 ،23  ، بافت
 451 ،138  ،88  ، بافق

  396 ، باقرآباد
 635  ،180  ،116  ، باکو

 304  ،225  ، 21  ، بالکان
 416 ، اسالمی توسعه بانک
 244  ، جهانی بانک
 463 ، سپه بانک
  ،147  ،119  ،12، 49  ، مرکزي بانک
170،  204،  213،  233،  278،  289، 396 

، 411، 509، 514،  553، 571، 574، 603، 
607، 621 

  390 ، ملت بانک
 420 ،269  ، ایران ملی بانک
 443 ، محمدتقی ، بانکی
 170  ،166  ، اشمیت باور،

 242  ،156  ،72  ، محمدرضا باهنر،
  396 ، بجنورد
 336  ، اروپا پولی بحران
 308  ،296  ،199  ،18  ، بحرین
 176  ، شاهپور بختیار،

 214  ،) سینمایی فیلم (بدوك
 592 ، برازجان
 40  ، برزنجی

 396 ،160،175  ،156  ،125  ،  94  ، برزیل
، 606، 607 

 336 ، برلین
  402 ، مخدر مواد المللی بین کنترل برنامه

  95  ،  94  ،72  ،71  ، عالءالدین بروجردي،
،  111،  181، 627 

 467 ، محمود بروجردي،
 163  ، بروکسل

 305  ،18  ، برونئی
 453 ، علی برهان،

 544 ،543 ، نبیه بري،
  391 ، 390 ، بسطام

  391 ، بایزید ، بسطامی
 ،407 ،332  ،246  ،220  ،185  ،43 بسیج،

436، 464، 536 
 ، 215  ،165  ،135  ،63  ، جلیل ی،بشارت
345  ، 364 ، 429، 437، 502، 607 

 204  ،177  ، محمد علی بشارتی،
 82  ، بشاگرد
 257  ، بشیري

 30 ،26 عباس، بشیري،
 542 ، بغداد
 155  ، لبنان بقاع

 ، 405 ، 401 ، 400 ، عزت علی ، بگوویچ
549،557 

 567 ،174  ،158  ،57  ،35 بلژیک،
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  347 ، تانبلغارس
 305  ، حسن البلقیه،

 308  ، عیسی خلیفه، آل سلمان بن
 77  ،14  ،) ره(خمینی امام بندر
  بهار اه چ  بهار چاه بندر
 605 ، دیلم بندر
 101  ،85  ، باهنر شهید بندر
 77  ،23  ، رجایی شهید بندر
 ، ،88  ،86  ،79  ،82  ،77  ،23  عباس، بندر
101  ،292، 395 ، 411 
 82  ، لنگه بندر

 631 ، یوسف علوي، بن
 217  ، العابدین زین علی، بن

  347 ،148  ، بنگالدش
 254  ، جنگ مهاجرین امور بنیاد
 615 ،392 ،240  ، خرداد پانزده بنیاد
 436 ،55  ، تاریخ بنیاد
 502 ذهنی، معلول کودکان از حمایت بنیاد
  ،236  ،219  ،212  ،200 ،158 ، شهید بنیاد
239،  242،  247،  251،  288،  333، 380 

، 418 ، 419،  437، 636 ، 469، 628 
 178  صدوق، بنیاد
 199  ، پاکستان شیعیان به کمک بنیاد
  ،61  ،43 ،36 جانبازان، و مستضعفان بنیاد
69،  182،  237،  274، 407، 535، 612 

 60  اسالمی، انقالب مسکن بنیاد
 260  ، ابوالحسن صدر، بنی

 515 ، علی والفتح،ب
 550 ،424 ،316، نظیر بی بوتو،

 317  ، علی ذوالفقار بوتو،
 619 ،408 ، بورکینافاسو

 254  ، بوستان
 36 آزادگان، بوستان
  ،112  ،99  ،21  ،17  ، هرزگوین و بوسنی

113،  120،  145،  165،  196،  218،  
225،  241،  246،  248،  278،  291،  
301،  304،  312،  317،  325،  331، 336، 
362 ، 395 ، 397 ، 400 ، 401 ، 405، 408، 
410، 411، 412، 417، 420، 424، 436، 
455، 506، 512، 513، 543، 549، 557، 
607، 612، 621، 637 

 545 ،408 ، 397 ، جرج بوش،
 ، 576 ،567 ،499 ،412 ، 347 ،24 بوشهر،

577 ، 578 ، 579 ، 580 ، 581 ، 582 ، 583 
، 584 ، 585 ، 586 ، 587 ، 588 ، 589 ، 

590 ، 591 ، 592 ، 593 ، 605، 612، 622 
 510 ، بوکان

 550 ، محمد ، بوکونتا
 452 ، بهاباد

 536 ،455 ، بهارستان
 236  ، 39  ، بهبهان

 70  ، احمد بهبهانی،
 445 ،  حسین محمد بهجتی،

 606 ،512 ، پور بهرام
  364 ، باقر محمد ، بهرامی

 218  ،46 هرمان،ب
 159  ، مریم بهروزي،
 48 محمدرضا، بهزادیان،
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 کارنامه و خاطرات             
 764  1371  فسنجانی ر                     هاشمی

 50 محمدرضا، بهزادیان،
  377 ، 363 ،290  ، زهرا بهشت
 227  ، بهشتی

 ، 373 ،332  ،227  ،80 ، سیدمحمد بهشتی،
377 ، 490،  636  

 227  ، سیدمحمدرضا بهشتی،
 38 شهربانو، بی بی

 50 اسداهللا، بیات،
  347 ، محمود بیات،

 143  ،40  ،24  ، بیرجند
 191  ،190  ، کال بیشه

 463 ، گلپایگانی اهللا آیت بیمارستان
 413 ، 363 ، اختر بیمارستان
  403 ، شریعتی دکتر بیمارستان
 227  ،216  ، سینا بیمارستان
 237  ، نژاد لبافی شهید بیمارستان

 51 درمانی، همگانی بیمه
 ،)حزب کارگران کردستان( ك.ك.پ

420 
 611 ، پاپ

  58  ، اشرف پادگان
 420 ، باغشاه پادگان
 473 ، مرغی قلعه پادگان
 239  ، جنوبی پارس
 169  ، ساعی پارك
 317  ، شکرپریا پارك

 629 ، اروپا پارلمان
 210  ، انگلستان مسلمانان پارلمان
 425 ،156  ،  91  ، پاریس

  367 ، الخفوس پاسگاه
 454 ، حسن سید نژاد، پاك
 454 ،440 ، عباس سید اد،نژ پاك

  ،120  ،118  ،49 ،  20  ،19  ،18  ، پاکستان
93  ،  94  ،  95  ،  96   

  ،236  ،235  ،233  ،208  ،199  ، پاکستان
237،  247،  254،  278،  288،  299،  
301،  312،  313،  314،  315،  316،  
317،  318،  319،  321،  336، 337، 347 ، 
355 ، 408، 424، 426، 436، 479، 509، 
550، 562، 570، 571، 611، 614، 627، 
629، 630، 631 

 25 کنگان، پاالیشگاه
 200  ، پاناما

  402 ، تُرکیسم پان
 218  ، رومئو پانچیرولی،

  364 ، پاوه
 119  ،115  ،113  ، لئون پتروسیان،
 58  ، اراك پتروشمی،
 541 ، اصفهان پتروشیمی

 564 ، 364 ، ر . م . ش پدافند
 42 پرند،

  396 ، پرو
 499 ، سجیل موشکی پروژه
 499 ، باقري شهید موشکی پروژه
 499 ، همت شهید موشکی پروژه

 F.M.S ، 398،421 پرونده
 614 ، شهریار پرهیزکار،
 219  ، پریماکف
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 324  ،321  ،19 ، پکن
 515 ، دختر پل
 66  ، سیدخندان پل
 190  ، ورسک پل

 62  ، یکاآمر فدرال پلیس
 45 حسین، آذر، پناهی

 334  ، پنتاگون
 320  ، پنجاب

 310  ، پوپخاك
 605 ، پوپسکو

 70  ، منوچهر پوراحمد،
 510 ، رسول پورزمان،

 ،219  ،174  ،148 مصطفی، پورمحمدي،
339 ، 345 ، 420، 425، 495 

 516 ، احمد پورنجاتی،
 540 ، یداهللا پورهادي،

 433 ، رضا پهلوي،
 612 ، لوئیز ، پیترله

 40  ، پیرانشهر
 504 ، احمد ، بین پیش

  341 ، ماستریخت پیمان
 495 ،409 ، 375 ، 345 ، علیرضا تابش،
 607 ، نورعلی ، تابنده

 ،119،120  ،115 ،113  ،18  ، تاجیکستان
180،  204،  207،  208،  319، 349 ، 350 

، 363 ، 374 ، 395 ، 420، 502، 504، 631 
 433 ، ونلئ تادوسیان،

 255  ، فردوسی تاالر
 571 ،36 ، وحدت تاالر

 18  ، تانزانیا
 511 ، 364 ،310 ، تانزانیا
 632  ، تایباد
 156  ، تایلند
 324  ،321  ،185  ، تایوان
  358 ،212  ،47 ،14  ، تبریز

  347 ، ایوان تپکوف،
  393 ، محمود سید ترابی،
 170  ، مصطفی ترابی،
 134  ،24  ، حیدریه تربت

  ،221  ،212  ،198  ،96  ،67  ، اکبر ترکان،
320، 374 ،  325، 337، 571 

  ،116  ،107  ،106  ،58  ،18 ، ترکمنستان
117،  118،  121،  134،  185،  249،  
287، 356 ، 396 ، 401 ، 423، 434، 500، 
501 

 150  ، ترکی
  ،299  ،196  ،120  ،118 ،49 ،39  ، ترکیه
308،  325،  332، 347 ، 355 ، 374 ، 377 

، 402 ، 405 ، 408، 411،  418، 420، 422 
، 505،425، 506، 509، 557، 571، 637 

 218  ، انریکه تروخیوراپایو،
 563 ، رزمندگان بسیج تعاونی

 453 ،178  ، تفت
 96  ، تفرش
  392 ، رضا سید ، تقوي
 ،493 ،421 ،410 ، ارز کردن نرخی تک
421، 431، 552،495، 597 

  341 ، برزان تکریتی،
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 766  1371  فسنجانی ر                     هاشمی

 499 ، جامد سوخت تکنولوژي
 545 ،517 ،103، ان ان سی تلویزیون

 603 ،504 ،502 ،324  ،291  ،)جزیره(تنب
 412 ، تنگستان

 81  ، هرمز تنگه
 332  ،159  ،138  ،57  ، محمدرضا توسلی،
 ،214  ،156  ،418 ، ابوالفضل بینا، توکلی

350 ، 494  
 39 حسن،محمد توالیی،

 217  ، تونس
 40  ، تویسرکان

 ،35 ،34 تهران،  ،41  ،40  ،10  ،8  ، تهران
36، 38، 42، 44، 46،55،  57،  60،  62،  
66،  67،  69،  76،  101،  110،  119،  

134،  144،  150،  156،  163،  174،  
178،  189،  190،  191،  198،  208،  
210،  213،  217،  247،  248،  254،  
276،  285،  290،  299،  301،  320،  
331، 342 ، 358 ، 359 ، 361 ، 392، 392 ، 
394 ، 396 ، 412، 459، 464، 484، 490، 
513، 515، 554، 563، 563، 593 

 348  ، علی تهرانی،
 484 ،214  ،) ع(صادق امام تیپ

 39  ، تهرانی ثقفی
 39 بتول، ثقفی،

 566 ، جابراالحمد
 325  ، بین جازه

  ،437 ،394 ، 363 ،48 عبداهللا، جاسبی،
454، 566، 615 

 79  ، جاسک
 555 ، بالرام جاکار،
  ،312  ،296  ،293  ،292  ،18  ، جاکارتا

328 
  396 ، جامائیکا

  ،72  ،67  ،66  ،51 مبارز، روحانیت جامعه
117،  188،  159 

 196  ،159 ،) س (زینب جامعه
  ،169  ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

191،  220، 480، 483 
 208  ، تهران وعاظ جامعه

 244  ،242  ، داوودا جاوارا،
  358 ، اسماعیل ، جبارزاده

 213  ،144  ، آذربایجان خلق جبهه
 182  ،180  ، آذربایجان خلق جبهه
 101  ، نجات ملی جبهه
   91  ، کردستان میهنی جبهه
 46 اسالمی، نجات جبهه
 458 ،211  ، اسکی جت
 460 ،416 ، جده

  636  ،534 جرقومیه،
  396 ،312  ،309  ،46 ،18  ، الجزایر
 556 ، فارور جزیره
  قشم   قشم جزیره
 ش کی کیش جزیره

 568 ، خوارزمی جشنواره
 499 ، 377 ، جعفري
 506 ، محمد گیالنی، جعفري

  377 ، )محمدعلی(عزیز جعفري،
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 48 محمدتقی، جعفري،
  391 ، آباد جالل

 555 ، احمد جاللی،
 191  ، حیدرعلی خمینی، جاللی
 535 ، اصفهان جلفاي
 211  ، عبدالسالم جلود،

 499 ، جماران
 431 ، محمود جمالی،

  ذربایجان  آ آذربایجان جمهوري
  367 ، غالمحسین  ، جمی

 416 ، اهللا فتح جمیل،
 241  ، اسالمی جهاد جنبش
 251  ، اهللا حزب جنبش
  ،249  ، 241  ،229  ، دتعه عدم جنبش

300 
  ،229  ،211  ، 60  ،55  ،54  ، احمد جنتی،

237، 362 ، 367 ، 375 ، 494  
 229  ،195  ، علی جنتی،
  402 ، تریاك جنگ

 252  ، 237  ، غالمرضا فر، جوادي
 611  ،606  ،555 ، علی جوان،

 278  ، رامسر جواهرده
 188  ، حبیب حیات، جوهر

 621 ، دمحم سعید جوهر،
  397 ، دانشگاهی جهاد
   ،134   ،77   ،54  ،25 سازندگی، جهاد
151،   160،   185،   210،   265،   334،  
364 ،  370 ،  390 ،  409،  437،  445،   

479،  500،  505 ،  509،  511،  532،   
581،  610،   633 

   ،185   ،159   ،86  ، اسحاق جهانگیري،
226،  495،  619 

 559 ، جهرم
 199  ، سیدمحمد جهرمی،

  400 ، چین ، وي جی
  402 ، جورجیو ، جیاکملی

 88   ،23  ، جیرفت
 103   ،77  ، چابهار

 516 ، افست چاپخانه
 443  ،24  ، چادرملو
  ،134   ،122  ،118   ،107  ، آتا چاریف،

249 
 554  ،148  ، چالوس

 445 ،  افضل چاه
 504 ، بهار چاه

 150  ، شهر چرم
 98  ، چرنوبیل

  393 ، علی چشمه
 317  ، الي چوئن
 493  ، 364  ،236  ، بختیاري و محال چهار
 198  ، حمید چیان، چیت
 198   ،156   ،155   ،76   ،48  ،19  ، چین

،  235،   277،   288،   310،   317،   320 
،  321،  322،  323،  324،  325،  326،  

327،  328،  329،  330،  331 ،  355 ،  
359 ،  374    ، 337،  396 ،  400 ،  403 ،  
415،  445،  499،  550،  594،  622 
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 464 ، مهدي تهرانی، حائري
 504 ، آخوند حاج
 468  ، 80  ، بخشی حاج

 88   ،79  ، آباد حاجی
 99  ، الکربی حادثه
 166  ،165  ، مشهد حادثه

  341  ،150  ، الدین محی شیرازي، حایري
 40  ، سیدابوالحسن زاده، حایري
   ، 94   ،63   ،58   ،48  ،10  ، حسن حبیبی،

106،   125،   156،   165،   175،   195،   
212،   220،   229،   237،   253،   276،   
282،   292،   332،  345 ،  359 ،  363 ،  
377 ،  402 ،  410،  423،  463،  494 ،  
500،  505 ،  508،  509،  543،  554،  
557،  601،  607،  609،  626،   636 ،  
562 

  398  ،333  ،) رهیده (شفیقه حبیبی،
 562  ،475 ، شهال حبیبی،
 534 ، حبیبیان

 243  ، اصغر سیدعلی حجازي،
 504  ،495  ،103  ، محمود حجتی،
 292  ، محمود حجتی،

 516  ، 360 ، غالمعلی عادل، حداد
  ،348   ،165  ، افغانستان المیاس حزب

360 ،  374 ،  418،  510 
   95  ، افغان اهللا حزب
 506 ، قم اهللا حزب
  364  ،107  ، لبنان اهللا حزب
 17  ،7 ، بعث حزب

 248   ،203  ، اسالمی جمهوري حزب
 248  ،247  ، دموکرات حزب
  397 ، دموکرات حزب
 336  ، کردستان دموکرات حزب
 411 ، رستاخیز حزب
 49 آلمان، دموکرات سوسیال حزب
 197  ، کارگر حزب
 420 ، کردستان کارگران حزب
 325  ، چین کمونیست حزب
 550  ،316  ، مردم حزب
  ،467  ،418 ،  95  ، اسالمی وحدت حزب

509،  630،  631 
 18  ، محمود حسابی،

 151  ، آباد حسن
 453 ، جواد حسنعلی،

  359 ، 358 ، سیدمصطفی ، اي حسینی خامنه
  ، 349 ، حسین سید ، شاهرودي حسینی

389  
 452 ، ابراهیم سید حسینی،
 504 ، احمد سید حسینی،
 421 ، مسعود سید حسینی،
 549 ، ارشاد حسینیه
 191  ،117  ،) ره (خمینی امام حسینیه

،219، 339  
  64  ، جماران حسینیه

  ،240   ،67   ،53 ،)س (عبدالعظیم حضرت
514 ،  515 

 332   ،10  ،) ص(محمد حضرت
 480  ،240  ،) س(معصومه حضرت
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 412 ، الیاس حضرتی،
  ، مسلح نیروهاي کل ستاد اطالعات حفاظت

70 
 34 بشر، حقوق

 101   ،98  ،  95  ،  94  ، گلبدین حکمتیار،
،  111،   165،   253،  308،   348،  360 ،  

374 ، 418 ، 510، 629،  630،  631 
 622 ، دهزا حکیم

 ،  346  ،225   ،160  ، سیدمحمدباقر حکیم،
409،  610 

  367 ، عبداهللا علی ، الحمود
 443 ، علی ، حمیدیا

  ،220   ،191   ،169  ،61  ، قم علمیه حوزه
358  ، 376 ،  395 ،  411،  483،  486 

 214  ، اسالمی تبلیغات سازمان هنري حوزه
  370 ، رجبعلی ، حیدرزاده

 40  ، ماشاءاهللا مقدم، حیدري
 241  ، احمد حیدري،
 258  ، علی حیدري،
 450  ،24  ، اهللا سیدروح خاتمی،
  ، 93  ،16،49  ،11  ، سیدمحمد خاتمی،

103،   159،   180،   197،   198،   213،   
219،   225،   292، 356 ،  394 ،  454 

 304  ، خارطوم
 581 ،553 ،   459  ،411  ،23  ، خارك

 47  ،38 هادي، سید اي، خامنه
  ،40   ،26  ،10  ،7  ، سیدعلی اي، خامنه

43،  44،  49، 51،   54،  55،   57،   62،  
63،   67،  69،   80،   94  ،  99،   103،   

107،   124،   145،   158،   162،   166،   
171،   177،   181،   190،  191،   200،   
212،   219،   220،   226،   241،   244،  
248 ، 249،  251،   277،   278،   282،   
288،   289،   292،   331،   332،   348 ، 
349،  356  ، 358،  359   ،362 ، 364 ،  
371 ،   374 ،  375 ،  395 ،  401 ،  403 ،  
405 ،  406،  418،  419،  421،  425،  
431،  433،  434،   463،  465 ،  469، 
472،  473،  483،  494  ، 503،  504 ،  
507،  510،  515،  549،  552 ،  559،  
567،  568،    597،  605،  610،   621،  
631،   636 ، 638 

 502  ،424 ، نقی علی خاموشی،
 285   ،105  ، کارگر خانه

 38 خاوران،
 520 ، ایرنا خبرگزاري
  ،30 ،) ایرنا (اسالمی جمهوري خبرگزاري

254  ، 362 ،  214 
 502 ، فرانسه خبرگزاري

 82  ، جلیل خُبره،
 264   ،261  ، خدابنده

  ،304   ،301   ،150  ، عبدالحلیم خدام،
510 

 629 ، 494  ،469 ، 400 ، کمال ، خرازي
  ، 363 ،162   ،62  ، سید صادق خرازي،

494  
 506 ، باقر محمد سید خرازي،
 247   ،191   ،96  ، سیدکمال خرازي،
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  ،165   ،158   ،129   ،124   ،23  ، خراسان
166،   171،   195،   229 

 86   ،78  ، احمد خرم،
 611 ،51 آباد، خرم

 429  ،288   ،247  ،147  ، خرمشهر
 614 ، رضا سید ، خرمیان

  363 ، ابوالقاسم خزعلی،
 467 ، هادي سید خسروشاهی،

 331  ، برقی اتوبوس خط
 589  ،412  ،25 محرم، لوله خط
 101  ، ها ماهواره خطر

 195  ، خلخال
 40  ،38 صادق، خلخالی،

   ،209   ،110   ،25  ،22  ، فارس خلیج
234،   242،   261،   324،  355 ،  360 ،  
463،  472،  510،  550،  563،  573 

 309  ، سرخ خمرهاي
 191   ،87  ، خمین

  ،11  ،10  ،9 اهللا، روح امام سید خمینی،
1239،  45 ،  57،   97،  110،  111،  155،  

171،   174  ،  240  ،  290،  291، 363 ،  
359 ، 362 ، 376 ،  403 ، 434،  460،  
467،  507،  566 

 560 ، حسن سید خمینی،
 119   ،67   ، 55   ،39  ، سیداحمد خمینی،

،  124،   191،   242،   252،   282،   290 
،  332،  425،  463،  476،   636  

 39  ، سیدمصطفی خمینی،
 195  ، آتور شو، خنان

 40  ، خواف
 216  ، ابوالفضل خوانساري،
 221  ، سیدمحمدکاظم خوانساري،

 144  ، خوجالی
  345  ،288   ،278   ،179   ،39 خوزستان،

، 375 ،  409،  513،  515،  552،  567،  
590 

  359 ، عزیزاهللا خوشوقت،
 565 ، عبدالعزیز ویطر،الخ

  ،250  ،249   ،18  ، سیدابوالقاسم خویی،
251،   289،  252  ، 562 

 331  ، دماوند خیابان
 248  ، سرچشمه خیابان
  372 ، خسرو ناصر خیابان
 70  ، تهران نواب خیابان

 472 ، حسین محمد داجمر،
 421  ، 398  ،334   ،21  ، الهه دادگاه
 555 ، نظامی ویژه دادگاه

 457 ، داروپخش
 509  ،506  ،308  ، داکا

 592 ، دالکی
  392  ، 391 ، دامغان 

 96  ، علی منفرد، دانش
 461 ،  برق و آب دانشکده
 573 ، تهران جهانگردي دانشکده
  380 ، مهندسی فنی دانشکده
  358  ،186  ، زیبا هنرهاي دانشکده
  ، 394  ، 363  ،48 اسالمی، آزاد دانشگاه

408 ، 409،  437، 440،  454،  567،  615 
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 541  ،73  ، اصفهان دانشگاه
  376 ، دین اصول دانشگاه
 309  ، االزهر دانشگاه
 392 ، الزهرا دانشگاه
 196  ،) س(الزهرا دانشگاه
 512 ، حسین امام دانشگاه
  370 ،) ع (علی امام دانشگاه
 163  ، بروکسل دانشگاه
 261   ،256  ، بوعلی همدان دانشگاه
 274  ،) ره(خمینی امام المللی بین دانشگاه
  359 ، فنی دبیر تربیت دانشگاه
 244  ، مدرس تربیت دانشگاه
 239  ، قم مدرس تربیت دانشگاه
   ،222   ،181   ،106   ،76  ، تهران دانشگاه

290،   336،   348،  494 ، 502، 556، 636 
، 556 

 253  ، کاربردي علمی جامع دانشگاه
 244  ، طوسی نصیر خواجه انشگاهد

  360 ، شاهد دانشگاه
 564  ، 359 ، شیراز دانشگاه
 112   ،101  ، شریف صنعتی دانشگاه
 288   ،237  ،16  ، کاربردي علمی دانشگاه

، 612 
   94  ، اهواز پزشکی علوم دانشگاه
 348  ، تهران پزشکی علوم دانشگاه
 262  ، زنجان پزشکی علوم دانشگاه

  ،237  ، بهشتی شهید پزشکی علوم شگاهدان
364 ،  411 

 170  ، سنت اهل دینی علوم دانشگاه

 423 ،  رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه
  375 ، اسالمی مذاهب فقه دانشگاه
 409 ، قم مفید دانشگاه
 512 ،) عج (عصر ولی دانشگاه
  359 ، هرمزگان دانشگاه
 472 ، هوایی دانشگاه

 61  ، گیل مک دانشگاه،
 170  ، دانمارك

 529 ، فارابی داورسازي
 103  ، کشور عالی دبیران

 607 ، گنابادي دراویش
  398 ، درخشانی

 66  ، درویش
  ،431  ،226  ، قربانعلی آبادي، نجف دري
511 

 554  ،553  ، 403  ،122  ، خزر دریاي
 501 ، سیاه دریاي
 499 ، دزفول
 80  ، میناب دشت
 585  ،412 ، دشتی

 516 ، محسن ، عاگود
 607 ،  94  ، سیدمحمود دعایی،

 511  ،125  ، زنان امور دفتر
   ،181  ، جمهور ویژه رییس بازرسی دفتر
198،  199،   214،   227،  420،  464،  
499،  514،  573 
 211  ، اسالمی تبلیغات دفتر
 506  ،191  ، قم اسالمی تبلیغات دفتر
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 ستاد یالملل بین حقوقی خدمات دفتر
 601  ، 398 ،334 ، جمهوري ریاست

 244  ، استراتژیک مطالعات دفتر
   ،165  ،135، 63   ،16  ، محروم مناطق دفتر
215،  345 ،  364 ،  429،  502 
  ،30 ،29 ،28 ،26 انقالب، معارف نشر دفتر
362  

 40  ، دلفان
 592 ، علی رییس دلواري،
 392 ، 391 ، دلیجان
 301  ، دمشق

  405  ، 397  ، 377  ،332  ، سلیمان ل،دمیر
، 422،  425 

 630  ،467 ، عبدالرشید دوستم،
 469 ، 395 ، دوشنبه
 57  ، دوالب
 150  ، علی الدولی،
 77  ، عبدالحسین دهاجر،

 422 ، دهبید
 412 ، دیر

 215  ، جران دیکشت،
  ،252   ،186   ،180  ، اداري عدالت دیوان

501 
 17  ، الهه دیوان

 221  ، سید محمدباقر والقدر،ذ
 86  ، سیدمصطفی ذوالقدر،

 525 ، اصفهان آهن ذوب
 215  ، رائو
 500 ، تام الینه، رات

 490  ،257  ، سی بی بی رادیو
   ،296   ،257   ،73  ، آمریکا صداي رادیو
300،  490 

 59  ، کارلو مونت رادیو
 265  ، رازانی

 246  ،  94  ، علی رازینی،
 48 تراند،بر راسل،

 437 ، کاظم محمد راشد یزدي،
 278  ، رامسر

 88  ، بندرعباس  -بافق آهن راه
 434 ، تجن _ سرخس آهن راه
 134   ، 91  ، مشهد  سرخس، آهن راه
 138  ، بافق  -مشهد آهن راه

  347 ، الدین برهان ، ربانی
 139  ، املشی ربانی

 509 ، برهان ربانی،
   ،253   ،247  ، 95  ، الدین برهان ربانی،

304،   308،  418، 629،  630،   632 
 421 ، نورمحمد ، ربوشه
 105  ، علی ربیعی،
 210   ،62  ، سعید خراسانی، رجایی

 610 ، محمدعلی رجایی،
 225  ،224  ، محمد رجبی،

 425 ، کاظم رجوي،
 70  ، رحمانی

 424 ، علی محمد رحمانی،
 536 ، 355 ، رحیم صفوي، سید یحیی

  364 ، رحمان حیمی،ر
 431 ، محمدرضا رحیمی،
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 348   ،185  ، محمد رحیمیان،
 292   ،288   ،239  ، محمدحسن رحیمیان،

،  333،  469،  628،   636  
 236  ، همدان رزن

 252  ، رشت
 507  ، 359 ، سلمان  رشدي،

 34 فخرالدین، رضازهی،
 411 ، امیدوار رضایی،
   ،162  ،  92  ،  91   ،43 محسن، رضایی،

200،   210،   221،   333،  399،  411،  
409،  429،  509،  550،  552،  555 

 513 ، محمدحسین رضایی،
 515 ، غالمرضا رضوانی،

 72  ، رضوي
  364 ، سیدابوالفضل رضوي،
 423  ،408  ،221  ، سیدمنصور رضوي،

   ،220   ،218   ،217   ،212   ،44 رفسنجان،
221،   274،  410،  413 ،  423 ، 508،  
512 
  ،237   ،182   ،69  ، محسن دوست، رفیق
407،  612 

 619 ، محسن  رنانی،
 155  ، فتح روایت

 316  ، روتسکنوي
  ،  94   ،73   ،72   ،46 حسن، روحانی،

176،    188،   235،   248،   278،   291،   
293،  345 ،  347 ،  350 ،  380 ،  381 ، 
413،  501 

 562  ،560 ، صادق محمد سید روحانی،

 254  ، سیدحمید روحانی،
 123  ، جیحون رود
 544 ، سکوي رود

 429 ، رودبار
 592 ، شاپور رودخانه

 411 ، رودسر
 607 ،  94  ، اطالعات روزنامه
 406 ، ایزوستیا روزنامه
  ،411  ،254  ، اسالمی جمهوري روزنامه

493،  50 
 159  ، رسالت روزنامه
 60   ،11  ، سالم روزنامه
 348   ،233   ،200  ، کیهان روزنامه
 532 ، آباد امیر روستاي
 533 ، آباد جالل روستاي
 259  ، آباد حسین روستاي
 190  ، دوآب روستاي
 446 ، آباد رکن روستاي
 81  ، کالهی روستاي
 274  ، آباد کمال روستاي
 260  ، بیجار کوه روستاي
  392  ، 390 ، محمدآباد روستاي
 274  ، آباد مهدي روستاي
  ، )ترکمنستان(رفسنجانی هاشمی روستاي

287 
   ،115   ،101   ،97  ،96   ،59  ، روسیه

120،   185،   198،   212،   219،   287،   
316،   321،  356 ،  359 ،  396 ،  397 ،  
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403 ،  406،  426،  435،  473،  544،   
505  ،  555،  632 ، 637 

   ،237   ،112  ، مسعود زنجانی، روغنی
252،  341 ،  463،  476، 347 ،  375 ،  
410،  426،  429،  456،  467،  507،  615 

، 627،   633 
 605 ، رومانی

 516 ، هاشم محمد رهبري،
 45 حسن، ریاحی،
 301  ، ریاض

 633  ،614  ،215   ،214  ، شکراهللا ریاضی،
 473  ، 378 ،148  ، سیدابراهیم رییسی،
 45 محمد، رییسی،

 567 ، زئیر
 159   ،34 زابل،

 504 ، زادسر
 504 ، علی زادسر،

  373 ، علیرضا ، زالی
  364 ، عباسعلی زالی،

 159  ، زاهدان
 631 ، اردشیر زاهدي،
  395 ،86  ، غالمعباس زایري،
 534  ،440 ،24  ، رود زاینده

 317  ، علی آصف زرداري،
 570  ،503 ، رسول ،171  ، رسول زرگر،
 222  ، سیداحمد زرگر،
 216  ، موسی زرگر،

 57   ،34 محمدحسین، زرندي،
 528 ، شهر زرین

 333  ، قلم زرین
 635   ،607  ،465  ،296   ،18  ، زالندنو

 516  ،214   ،179  ، محمدعلی زم،
  358  ،258  ، احمد زمانیان،

 331  ، جیانگ زمین،
 – 261   ،244   ،188   ،163   ،24  ، زنجان

262،  263،  264،  265،  266،  267،  268 
،  270،   288،  351 ،  420   ، 505  

 185  ، صباح زنگنه،
 533 ، زواره
 170  ، سیدرضا اي، زواره
 516 ، حسن محمد ، زورق

 410 ، کریستوفر زیانگو،
 567  ، 396  ،300   ،229  ، زیمباوه

  ،251   ،197   ،175   ،110   ،46 ژاپن،
553، 603 
 543  ،196   ،176   ،67   ،35 ژنو،

 211  ، فالدیو ژیزلوپرون،
 145  ، ادوارد سائوما،
 123  ، قوم قره ساحل

 236  ، جالل ساداتیان،
 39 جمال، ساداتیان،
 469  ،21  ، سارایوو

  358 ، محمدعلی سارخانی،
 412  ، 375 ، ساري

 80  ، آب سازمان
  377  ،73  ، درخشان استعدادهاي سازمان
 158  ، ملی اسناد سازمان
 313  ، اکو سازمان
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  ،221  ، استخدامی و اداري امور سازمان
408   ، 423 

   ،196   ،160   ،19  ، اتمی انرژي سازمان
222،   320،  359 ،  426،  443،  590،  
594،  622،   633 

 196  ، کشور کل بازرسی سازمان
 476  ،170  ، بودجه و برنامه سازمان
 459 ، بنادر سازمان
 220  ، جهانی بهداشت سازمان
  371  ،221   ،218  ، بهزیستی سازمان
  350  ،239  ،179  ، اجتماعی تأمین سازمان

، 515 
   ،199   ،179  ، اسالمی تبلیغات سازمان

211،  214،   219،  424،  467 
  401 ، 392  ، 340 ، بدنی تربیت سازمان
  367 ، احوال ثبت سازمان
  ،156  زیست، محیط از حفاظت سازمان

340  
 556 ، ها زندان سازمان
   ،191   ،182   ،169  ، صداوسیما سازمان

248،  340 ، 461،  476،  619 
  636   ،633   ،499 ، دفاع صنایع سازمان
 203  ، متحد ملل صنعتی سازمان
  360 ، عراق اسالمی عمل سازمان
 145  ، فائو سازمان
 ،246 ، 94  ، مسلح نیروهاي قضایی سازمان

608،  611 
   ،185   ، 19  ، اسالمی کنفرانس سازمان

300،   304   ، 416،  460،  509،  636 

   ،60  ،59  ،58  ، خلق مجاهدین سازمان
62،  63،   67،   102،   170،   198،   242 

،  260،  373 ، 412 
   ،67   ،63   ،62   ،18  ، متحدملل  سازمان

72، ،  73،   94  ،   96،   99،   101،   145 
،  162،   176،    181،   188،   191،  203 
،  210،   218،   235،   247،   299،   301 
،  312،   334،  340 ،  363 ،  400 ،  402  
، 426، 461،  463،  469،  472،  513،  

517،  638 
 568  ،499  ، 356 ، فرهنگی میراث سازمان

، 606 
   95  ، نصر سازمان
 165  ، پزشکی نظام سازمان
 567 ، آفریقا وحدت سازمان
 196  ، ایران پزشکی وسایل سازمان
 212   ،69   ،62  ، کشور هواپیمایی سازمان

  378 ، داکون ، ساکو
 170  ، عباس ساالري،

 559 ، ساوجبالغ
  494  ،42 ساوه،
 304  ،) ارتش هوایی سازمان( ساها

  358  ،47 علی، محمد اللهی، سبحان
، 134  ، 92  ، 91   ،61   ،43 پاسداران، سپاه
162،   166،   182،   200،   210،  
211،221،  372 ،  376 ،  377 ،  422،  
484،  509،  512،  523،  536،  550،  552 

، 555 
 182  ، 91  ، قدس سپاه
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 607 ، دگانآزا امور ستاد
 556 ، جمعه برگزاري نماز ستاد
 145  ، حج ستاد
  ،276  ، آزادگان امور به رسیدگی ستاد
422 
 571  ،221   ،70  ، مسلح نیروهاي کل ستاد
 517  ،473 ، مخدر مواد با مبارزه ستاد

  401 ،92 ،73  ، منصور ستاري،
  392 ، ستاق

 62  ، اهللا عزت سحابی،
 391  ، 375 ، خرداد پانزده سد
 504 ، پیشین سد
 88  ، جیرفت سد
  392 ، دامغان سد
 592 ، دز سد
 204  ، بیشه سیاه سد
 276  ، طالقان سد
 42 فشافویه، سد
 515  ،46 ،4 کارون، سد
 512  ، 373  ،211   ،172   ،105  ، لتیان سد
 80   ،23  ، میناب سد

 251  ، سدکارون
 57  ، سرآسیاب

 34 سراوان،
 622 ، سربند

 140  ، سربیشه
 45 سرچشمه،
 176  ، ضیاء سرحدي،

 134  ، 91  ، سرخس

  381 ، سرخه
 242  ، جاف سردار
 79  ، ایران اي سرود
 45 اسالمی، جمهوري ملی سرود

  ،242   ،233   ،213  ، عبدالکریم سروش،
608 

  54  ، نوروزي تعطیالت سریال
 236  ،70  ، خانه چراغ سریال

  372 ، عارفین ، سریگارد
  396  ، 347 ، سریالنکا
 332  ، عصمت سزگین،
  آباد سعد اخ ک سعدآباد

 155  ، سعیدالذاکرین
 ،   ،77   ،73   ، 63  ، محمد کیا، سعیدي

86،   91 ،  198،   247،   320،  378،  147 
،  156،   176،   236،   269،  345 ،  378  
، 398 ،  554،  573،  610،  612،  620،  

621،  627 
 422 ، علی سعیدي،

 24 صدرا، سکوسازي
 638 ،) خدمتکار (سکینه

 413 ، صادق محمد سالجقه،
  349 ، محمد  ، سالمتی
 123  ، سنجر سلطان
 264  ، خدابنده محمد سلطان

 264  ، سلطانیه
 40  ، سلماس
 235  ، سلیمان

 443 ، سلیمانی
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  377 ، قاسم ، سلیمانی
 451 ، جواد سید سلیمانی،
 36 سلیمانیه،

 234  ، سماواتیان
  ، 375  ، 374  ، 351  ، 349  ،24  ، سمنان

378 ،  380 ،  381 ، 382 ، 383 ، 384 ، 
385 ، 389 ،  391 ،  392 ،  398 ،  409 

  339 ، جمعه ائمه سمینار
 182  ، فارسی زبان سمینار
 464 ، دور راه از سنجش سمینار

 325  ، کیانک سن
 58  ، مابراهی سنجقی،
 310   ،18  ، سنگاپور

 550  ،509  ،508  ، 396  ،300  ، سنگال
 431  ،429 ، سنندج
 45 سوئد،

  ،440  ،196   ،176   ، 91   ،58  ، سوئیس
493 

 73  ،72  ، بنان سوان،
 252   ،235   ،233   ،221   ،211  ، سودان

،  254،   296،   299،  397 ،  549،  611 
 51 ،محمد علی سوري،
   ،148   ،115   ،  91   ،69   ،18  ، سوریه

175،   237،   248،   290،   296،   301،   
312،   331،  339 ، 340،  376 ،  510،  
557،  571،  619 

 309  ، سوکارنو
 166  ، فرناندو سوالنا،
 292  ، سوماترا

   ،304   ،301   ،296   ،99   ،18  ، سومالی
308،  469،  475 ، 500،  567 

   ،300  ،293 ،229   ،18 محمد،  ، سوهارتو
309، 372  

  367 ، 356  ،246  ، محمد سهرابی،
 545  ،517 ، ان ان سی

 25  ،10  ،7  ، اعتدال سیاست
   95  ، رسول سیاف،

 204  ، بیشه سیاه
  ، 355 ،198 ،159  ، سیدجلیل سیدزاده،

458،  508 
 60  ، سیدنی

 412  ،409  ،242   ،88   ،44 سیرجان،
 229  ، عارفین سیرگار،
  ،241   ،223   ،103  ، بلوچستان و سیستان

495،  504،  507 
  356 ، رضا اللهی، سیف
 536 ، عبدالحسین اللهی، سیف

  358 ، کاظم محمد ، سیفیان
 185  ، محمدکاظم سیفیان،
 186  ، تنیگر سیگوا،

 246  ، هاریس سیالروویچ،
 309  ، منوردو سیهانوك،

 308   ،  92   ،  91   ،73  ، شارجه
 622 ، شازند
 436  ، 395 ، غالمرضا ، شافعی

 321  ، یانگ شانکن،
  381 ، محمد سید ، شاهچراغی
  380 ، مسیح سید ، شاهچراغی
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  392  ، 391  ، 389  ، 374  ، 349 ، شاهرود
 592 ، شبانکاري

 40  ، الشتر
 112  ،101  ، محمدحسن فر، شجاعی
 559 ، مهدي محمد فرد، شجاعی
 412  ، 375 ، حسن سید ، کیاسري شجاعی
 510  ، 339  ،336  ،301  ، فاروق الشرع،
  ،391  ، 375  ،158  ، محمدعلی شرعی،

396 ،  473،  480،  484، 510 
 336  ، صادق شرفکندي،

 415 ، آب آذر شرکت
 455 ، ایتالیا و ایران شرکت
 189  ، پتروشیمی شرکت

 555 ،417 ، پیشگامان رکتش
 536 ، سازي خانه جهاد شرکت
 151  ، دوستان دام شرکت
 251  ، دخانیات شرکت
 510 ، دریاپاي شرکت
 270  ، قزوین دشت شرکت
 615 ،606 ، سپنتا شرکت
 459 ، النجات سفینه شرکت
 59  ، شاهد شرکت
  347 ، کشاورز شیمی شرکت
 581 ، صدرا شرکت
  374 ، آب آذر صنایع شرکت
 25 دریایی، صنایع شرکت
 472 ، کشتیرانی شرکت
 215  ، گاز شرکت
 415 ، اراك سازي ماشین شرکت

 608  ،508 ، مخابرات شرکت
 242   ،45 سرچشمه، مس شرکت
 605 ، پتروشیمی ملی شرکت
 443 ، فوالد ملی شرکت
 585 ، گاز ملی شرکت
 62  ، مونیکو شرکت
 62   ،35 ، خوزستان نیشکر شرکت

 42 اتوبوسرانی، واحد تشرک
 70  ، آسمان هواپیمایی شرکت
 573 ، اپراتور ایران هواپیمایی شرکت
   ،174   ،69   ،63  ، هما هواپیمایی شرکت

،378 ،211،  573 
  373 ، هیوندایی شرکت
 525  ،472 ، شریعت

 516 ، حسین ، شریعتمداري
 197  ، علی شریعتمداري،

 40  ، قادر زاده، شریف
  ،629 ،317  ،316   ،299  ، وازن شریف،

630،  632 
 499 ، شریفیان

 96  ،71  ، قاسم سعدي، شعله
 612 ، اهللا حبیب شفیق،

 241  ، فتحی شقاقی،
  ، 378  ،211   ،69  ،63  ، حسن شقتی،

573 
 516 ، ایرج نخعی، شگرف

  ،409  ،210   ،79   ،77  ، علی شمخانی،
590 
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  ،407  ،219   ،48 علی، اردکانی، شمس
614 

 254  ،66  ، شمیران
 ، 544 ،543  ،186  ، ادوارد نادزه، شوارد

545  
 235  ، ملی امنیت عالی شواري

   ،177  ، روستا و شهر اسالمی شوراهاي
212 

 476 ، زنان اجتماعی شوراي
  385 ، سمنان استان اداري شوراي 

  ،110  ،101  ،70  ،59  ، اقتصاد شوراي
159،  170،  178،  189،  195،  204،  
213،  219،  227،  236،  243،  285،  
332، 341 ، 349 ، 358 ، 376 ، 396 ، 476، 
495،  505 ، 510، 543، 570، 605، 611، 
622 

  55   ،21  ،20  ، ملل سازمان امنیت شوراي
،  218  ،  225  ،  276  ،  334  ، 426  ، 

607 
   ،229  ،  210   ،15  ، اداري عالی شوراي

244،    288،  408،  423، 500،  512،  
554 

 186  ، اقتصاد عالی شوراي
  ،  67  ،  45 ،44 ملی، امنیت عالی شوراي

73  ،  76  ،  94   ،  97  ،  ،112،106  ،  
124  ،  148  ،  156  ،  165  ،  176،   182  

،  188  ،  200،   212  ،  225  ،  226،  241 
، 248،   248  ،  278  ،  282  ،  291  ، 339  
، 345   ، 347 ،  350   ، 355 ،  374 ،  375  

، 380   ، 411  ، 413  ، 420  ، 426  ، 461  
، 472  ، 493،  501،  502  ، 509  ، 550، 

557  ، 603  ، 619  ، 629  ،  633 
   ،60  ،58  ، فرهنگی انقالب عالی شوراي

92   ،  102،101، ، 105 ،  112،   147،   
165  ،  170  ،  182،   188  ،  200  ،  209 

،  220  ،  235   ،  237،   251  ،  253  ،
254،   288  ، 342  ، 359   ، 373 ، 377  ، 
398  ، 402  ، 408  ، 419،  423 ، 455  ، 
460  ، 463  ، 469  ، 472  ، 476  ، 502  ، 
506  ، 517  ، 550  ، 560  ، 573  ، 603  ، 
619  ، 626 

 503 ، خارجی تبلیغات عالی شوراي
  ،  188  ،    92  ،  15  ، جوانان عالی شوراي

212  ،  237  ،  253،   289،   292  ، 360  ، 
465،  506 

 209  ، فارس خلیج عالی شوراي
 178  ، عشایر عالی شوراي
 160  ، زیست محیط عالی شوراي
  ، 340  ،292  ، آزاد مناطق عالی شوراي

405 ،  493  ، 510  ، 520،  562  ،  635 
 182  ، ویرایش عالی شوراي
 امور براي هماهنگی عالی شوراي

  ، شوروي سابق نشین مسلمان هاي جمهوري
212 

 71  ، زنان اجتماعی فرهنگی شوراي
 ،43 ،  39   ،38  ،10  ،9  ، نگهبان شوراي

44،  49،  50،  51،   55  ،  58،  60  ،  62  
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،  66  ،  222  ،  226،   236، 363   ، 411،  
515  ، 557،  557  ، 563 

   356 ، خزر همکاري شوراي
  ،  324  ، فارس خلیج همکاري شوراي

331  ، 422،  501 
 105  ،103  ، سیاهپوستان شورش
  ،  107  ،  56  ،  39   ،20  ،  17  ، شوروي

110  ،  144  ،  156  ،  218  ،  309  ، 355 
، 374،  395 ، 397  ، 403 ،  453  ، 509،  

609  ، 619،  621 
  364 ، شوشتر

  394 ، علی ، شوشتري
 41 حسین، الدین، شهاب

 429  ،325  ،  304   ،217  ، علی شهبازي،
 41 اندیشه، شهر

  ،  47  ، 42  ،38 ،36 ،35 تهران، شهرداري
54  ،  55  ،  70  ،  72  ،  93 ،   148،   150  

،  248  ،  252،   254،  331  ، 345  ، 400 
، 502،  554 

 66  ، شمیران شهرداري
 53 شهرري،
 42 اکباتان، شهرك
 204  ، دیپلماتیک شهرك
 36 سعیدیه، شهرك
 446 ، یزد صنعتی شهرك
 42 غرب، شهرك
 253  ، فرش شهرك
 510  ،391 ، مهدیه شهرك
 559 ،235  ، قم مهدیه شهرك

 45 رد،شهرکُ
 159  ،  34 غالمعلی، شهرکی،

 412 ، الدین کمال سید شهریاري،
  380 ، شهمیرزاد

 331  ، دنگ شیائوپینگ،
 333   ،213  ، ابراهیم شیبانی،
 ، 358  ،213   ،178   ،60  ، عباس شیبانی،

400 ، 463 
   95  ، اکبري شیخ
   350  ،290  ،  155  ، حسین االسالم، شیخ

، 397  
 425 ، علیرضا ر،عطا شیخ
 555 ، مفید شیخ

   ،101  ،99  ،  73  ،  71   ،14  ، شیراز
165،  208، 341   ، 359 ، 564 

 560 ، صادق سید شیرازي،
  360 ، محمد سید شیرازي،
 278  ،  170  ، سیدعبداهللا شیرازي،

 40  ، شیروان
  396 ، شیلی

   94  ، احمد صادق،
 525 ، صادقی
 334  ، ابراهیم صالح،
 328  ، محمد صالح،

 585  ،186  ، اسداهللا فروز، صالحی
 251  ، اصغر علی صامت،
 176  ، حسن صانعی،
  636  ،615 ،392 ، حسن صانعی،
 124  ،119  ، یوسف صانعی،
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 276  ، جابر محمود احمد الصباح،
   ،249  ،  22  ،  21  ،  17  ، صدام حسین

276  ،  278  ، 517  ، 610 
 503 ، صدر
 516 ، محمد سید ، صدر

 55  ، صدرایی
 437 ، محمد صدوقی،
 ،  450 ،440  ،178  ، محمدعلی صدوقی،

452  
  49 محمد، کانجو، خان صدیق

 610 ، صدیقی
 210  ، کلیم صدیقی،
   95  ، محمدحسین صدیقی،
 246   ،229   ،218   ،113   ،21  ، صربستان

،  296،   299،   304،   312،  401 ، 513 ، 
543 

 422 ، صفاشهر
  35 عباس، صفریان،
  ،  163   ،46 ،)والده(بی  بی ماه صفریان،

171،  172،   179،   189،  190  ،  217،  
218  ،  222،  223،  395  ، 413  ، 553  ، 
563،  566، 568  ، 608،  615،  616  ، 
637  

 529 ، صلواتی
 67  ،  34 جهانی، سرخ صلیب
 33 سرخ، صلیب

  374 ، دفاع یعصنا
 499 ، سپاه موشکی صنایع

 291  ، پول المللی بین صندوق

 417 ، خمینی امام الحسنه قرض صندوق
 277  ، محمدحسین طارمی،

 609 ، پور طالب
 45 طالبان،

   94  ،  91  ، جالل طالبانی،
 619  ،276  ، طالقان
 510 ، احمد طاها،

 510 ، طاهري
 418 ،199  ، سیدحسن آبادي، خرم طاهري
  374 ، باقر محمد ، شاهرودي طاهري

 542 ،523 ، الدین جالل طاهري،
 611 ، صالح محمد طاهري،

 42 مهدي، سید شیرازي، طباطبایی
 533 ، یوسف سید ، نژاد طباطبایی

  ،629   ،62   ،35 ، هادي سید طباطبایی،
633 

 411 ، 364  ،237  ، سیدمحمود طباطبایی،
 195   ،140   ،135   ،24  ، طبس
  358 ، خسرو ناصر خیابان طرح
 53  ، سالم شهر طرح
 502 ، آباد عباس طرح
 70  ، نواب طرح
  ،515  ،513  ،234   ،225  ، نیشکر طرح
552  ، 629 

  375 ، اسماعیل ، ططري
 564 ، فجر طلوع

 512  ،508  ،229  ، محمدجواد ظریف،
 70  ، علی عابدزاده،

 39  ، نوراهللا عابدي،
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  ،  147  ،  119  ،  49 حسین، محمد ی،عادل
170،   204،   289،   213  ،  222  ،  233  ،  
252،  333  ، 396  ، 363 ،375،  410،  
493،  509  ، 514  ، 571  ، 574  ، 603  ، 
607  ، 619  ، 621،   633 

 293  ، عارفین
 534 ، عبابافی
 473 ، آباد عباس

 564 ،  364 ، مجید ، عباسپور
  395 ، عباس ، عباسی
 225  ، مجید پور، عباسی
 180  ، محمدرضا فرد، عباسی

 196  ، زهرا عباسی،
 86  ، عباس عباسی،
 158  ، محمد عباسی،
 510 ، محمد پور، عباسی
 506 ،191  ، محمد خراسانی، عبایی

 210  ، حسان عبدالرحمن،
  350 ، عبیداهللا ، اف عبدالرزاق
  506 ، 226  ،   50  ،48 علی، زاده، عبدالعلی

، 609 
 309  ، مأمون عبدالقیوم،

 45 عبدالطیف، المیمنی، عبداهللا
 265  ، عبداللهی
 516 ، محمود ، عبداللهی

 550 ، عبدودیوف
 60  ، عباس عبدي،
 621 ، سعید ، عثمان

  ،  91  ،  58  ،  57   ،25 ،22   ،7  ، عراق
92 ،  95  ،  160،   163،   188،   209،  

210،   225،   233،   234،   235،   242،   
248،   251،   277،   278،   289،   291  ،  
301،   308  ،  332،  339  ، 346 ،  360   ، 
397  ، 408  ، 409  ، 411  ، 418، 420  ، 
475  ، 509،  510،  512،  513  ، 517  ، 
517  ، 520،  563  ، 565  ، 566،  603  ، 
605  ، 610  ، 611  ، 615،  619  ، 629 

 191  ، مجتبی عراقی،
 597 ، مهدي عراقی،

   ،150   ،101  ، 92   ،45 سعودي، عربستان
174،   185  ،  200  ،  219  ،  229،   233،   
299،   301،   305 ،  296، 352  ، 355،  
367 ، 375 ، 416،  437  ، 500،  565 ،565 

، 568،  631  
 550  ،308  ، یاسر عرفات،

  ،226   ،188  ، اهللا حبیب عسگراوالدي،
358 ، 612 

 499 ، عسگري
  376 ، مرتضی سید ، عسگري
 25 عسلویه،

 200   ،122  ، 117  ، آباد عشق
  363 ، حسین عظیمی،
 420 ، مختار سید عظیمی،
 246  ، عبداهللا عقبایی،
 246  ، حسین عالیی،
 409 ، محمود سید علوي،

 62  ، احمد ،بابایی علی
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 150  ، آباد علی
  ،  285   ،147   ،145  ، حیدر اوف، علی
635 

 236   ،189  ، قدرت علیخانی،
 69  ،36 محمد، سید علیزاده،

 631 ، 341  ،305   ،296  ، 91  ، عمان
 299  ، عمرالبشیر

 467 ، اردبیل عنبران
 241  ، عبداالعزیز عوده،
  40  ، سیدعلی زاده، عوض

 191  ، رغدی عید
  57  ، فطر عید
 181  ، قربان عید

 416  ،304  ، حامد الغابد،
   ،101   ،99  ، 94   ،18  ، پطروس غالی،

247،   299،   301، 502 
 ،  337 ،  293  ،  197  ، سیدمحمد غرضی،

372 ،  378 ،  429،  464  ، 476،  507  ، 
627 

  358 ، محمد علی غریبانی،
 51 ، 40  ، هادي غفاري،
  401  ،392  ، 340 ، حسن فرد، غفوري

  360 ،  308   ،18  ، غنا
 ،  490 ،  429 ،  53 ،24 علی ، سید غیوري،

505  
 124  ، فائو

 408 مامونی، فابره،
  ،567  ،409  ،405 ، 171   ،96  ، فارس

605 

 348  ، الدین جالل فارسی،
 556 ، فارور
 483 ، محمد لنکرانی، فاضل

  350  ،191   ،165  ، ایرج فاضل،
 511 ،) تانزانیا دولت مشاور وزیر (فاطمه

 219  ، عبداهللا نیا، فاطمی
  393 ، قاجار شاه فتحعلی
 574  ،514،509  ، اصغر کاشان، فخریه
   ،289   ،277   ،246   ،174   ،58  ، فرانسه

324،  341 ، 396  ، 436  ، 603،   635 
 291  ، ارمین تاك، فراي

 195   ،135   ،24  ، فردوس
 195  ، 139  ، اسماعیل پور، فردوسی

 550 ، قادریه فرقه
 ،63  ،62   ،42 ،)ره(خمینی امام فرودگاه

402  
 41  ، پیام فرودگاه
  ،113   ،96  ،  77   ،42 مهرآباد، فرودگاه

116،  117 ،  125،   144 ،  174،   204،   
242،   255،   287،  288،   292،   331،  
347 ،  378  ، 400 ، 402 ، 406  ، 433  ، 
434،  520،  543،  568،  573،  574  ، 
597 

 ،  334   ،210   ،77  ، غالمرضا فروزش،
364 ،  370  ، 378 ، 409، 479  ، 505  ، 
509  ، 511  ، 532  ، 533،  581،  610  ، 
616 

  345 ، محمد فرهادي،
 165  ، فارسی ادب و زبان فرهنگستان
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  350 ، پزشکی علوم فرهنگستان
 35 بهمن، فرهنگسراي

 253  ، عبدالصبور فرید،
 516 ، مهدي فریدزاده

 431 ، اصفهان فریدن
 24  ، فریمان
 151  ، فشافویه

 239  ، الدین سیدجالل ایمانی، فقیه
  73  ،  71   ،67  ،63  ،  59  ، علی فالحیان،

،  148،   166،   198،   244،  359  ، 376 ،  
336،  409  ، 436  ، 509،  612 

 197  ، عبدالجواد فالطوري،
 525 ، فالورجان

 249  ، ادواردو فلریو،
 ،  308  ،  241  ، 120  ،  43  ،18  ، فلسطین

506  ، 510  ، 615  ، 619  ، 637 
 446 ، آلیاژي فوالد
  528 ، شهر فوالد
 ،  473 ،  443  ،162  ، 24 مبارکه، فوالد
607  ، 609  ، 619 

 467 ، حسین ، فوالدي
 429 ،221  ، سیدحسن فیروزآبادي،

 182  ، مهدي فیروزان،
 190  ، فیروزکوه

 631 ، ترکی فیصل،
 140  ،  24  ، قائن

 51 قائنات،
 277  ، توفیق اوف، قاسم
 499 ، فریدون ، زاده قاسم

 58  ،  47 فریدون، قاسمی،
 510 ، قاضی
 511 ، عسکر قاضی

 239  ، ديمه قاضی،
 419 ، منصور زاده،   قاضی
 410 ،  308   ،18  ، قبرس

 124  ،60  ، محمدحسن ابیانه، قدیري
 567 ، معمر ، قذافی
  ،  191   ،162   ،106   ،25   ،10  ، قرآن
253،   255  ،  289، 614 

 612 ،  503 ، 359 ،  59  ، محسن قرائتی،
  392 ، کویرزدایی قرارگاه

 46 جاوید، اوغلی، قربان
 287  ،118  ، قرقیزستان

  ،113   ،71  ،  56  ، 44  ،40   ،34 ، باغ قره
114،  115،  116،   119  ،  120  ،  145،   
147  ،  156،   158،   160،   175،   182،  
185  ،  196،  197،  397 ، 500 
 122  ، بغاز قره

 467 ، فاتح سید قریشی،
 296  ، سیداصغر قریشی،

 ،  282   ،225   ،119   ،118  ، قستانقزا
356 ، 401 ، 402  ، 403 ،  405،  406،  
411،  412،  420،  425،  429،  434 

  ،271 ،270  ،269   ،41   ،24  ، قزوین
272،  273،  274،   276،   413  ، 473  ، 
515 

 407 ،  405 ، 355  ،219  ،  81  ،  48 قشم،
، 429  ، 510  ، 615 
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 67  ، شیرین قصر
 552  ،333  ، فیروزه قصر
  ،308   ،239  ،  124  ،  106  ،  18  ، قطر
352 ، 355  ، 364  ، 375 ، 506 

 67   ،7 ،  598 قطعنامه
 17  ، قفقاز

 257  ، الوند قله
  131  ، کالت قله
   ،191   ،158   ،61  ،  57  ،  40  ،  24  ، قم

211،   214،   216،   218  ،  235،   246،  
339  ، 358 ، 375 ، 409،  412  ، 418  ، 
420،  445، 463  ، 464،  473  ،  479 ، 
480 ، 481، 482 ، 483 ، 484، 485 ، 486 ، 
487 ، 488 ، 489 ، 490 ، 491 ، 492 ، 493 

، 506  ،  555 ،   605،  607  ،  636  
 622 ، قمی
  396 ، محمد ، قمی
   ،252   ،196   ،195  ،  150  ، قضاییه قوه

332  ، 457  ، 501  ، 609  ، 615،  626 
  392 ، قهاب

 499 ، علی قیامتیون،
 262  ،261  ، قیدار
   ،98  ،97  ،    94  ،  73  ،  72  ، 20  ، کابل
111،   165،   197  ،  218،   247  ،  278  ،  
308  ،  348 
 440 ، مخابرات سازي کابل
  360 ، چی کاتا،

 313  ، صدر ایوان اخک

  ،113   ،97   ،38 ،35  ،41  ، سعدآباد کاخ
114،   151،   204،  207،   229 ،  244  ،  
287،  347  ، 394   ، 402 ،  415،  434،  
479،  544  ، 567،  568  ، 629،   632 
 ،  571 ،  567 ،  565  ،433 ، مرمر کاخ
626 

 458 ، سبز کارت
 266  ، زنجان روي و سرب تولید کارخانه
 129  ، ثامن سازي سرم کارخانه
 256  ، همدان شیشه کارخانه
 440 ، غدیر کارخانه
 446 ، آلیاژي فوالد کارخانه
 473 ، گالوانیزه کارخانه

   ،160   ،53  ،  47 الدین، سراج کازرونی،
204،   334  ، 508، 536 

 214  ، محمد کاسبی،
 309   ،218  ، فیدل کاسترو،

 236  ، جیووانی ستالنتا،کا
 431 ، 339 ، کاشان

 30 مهوش، زاده، کاشانی
 329  ،328  ، کاشغر
 251  ، حسین اردبیلی، پور کاظم
 30 محمد، پور، کاظم
 412 ، محمود سید دینان، کاظم

 195  ، سیدمطهر کاظمی،
 440 ، کاظم سید کاظمینی،

  390 ، کالشور
 309   ،18  ، کامبوج
 536 ،41  ، لیسیدمحمدع کامروا،
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 102  ،  61  ، کانادا
 512 ، سوئز کانال
 169  ، کودکان فکري پرورش کانون
  400 ، دادگستري کارشناسان کانون

 40  ، نادر کاووسی،
 251  ، محمدحسن کاهین،

 261  ،260  ، کبوترآهنگ
 51 احمد، کبیري،

 571 ، سال جمهوري اسالمی کتاب
 41 اجتماعی، عدالت کتاب

 292   ،224  ، ملی کتابخانه
 97  ،96  ، لئونید کراوچوك،

  ،  47  ،37 ،35  ،8  ، غالمحسین کرباسچی،
53،  54،  55،  93 ،  103،   169،   252،   

331،  345 ،  502،  554 
 515 ، 350 ، مهدي ، کرباسیان

  ،457  ، 364  ،276   ،220   ،41 کرج،
563 

 515 ، کرخه
 41  ، کُردان

 ،  227   ،215   ،160  ،  91  ، کُردستان
336،  408،  420،  431،  495،  629 

  ،247   ،242   ،235   ،215    ،86  ، کرمان
377  ، 411  ، 460، 495  ، 504،  508  ، 
567  ، 605 

  ، 375  ،210   ،159   ،57   ،34 کرمانشاه،
499،  504 

  557 ،  549 ،  543  ،436 ،  304  ، کرواسی
، 612 

   ،49  ،44 ،40   ،39  ،10  ، مهدي روبی،ک
54،   119،  124،   159،   219،  374،  412 

، 419 
   ،156   ،102   ،76   ،23  ، جنوبی کُره
198،   321،  465 
 509 ،461  ،310   ،241   ،18  ، شمالی کُره

، 550،  566،  571 
 ، 350 ،120   ،118  ، اسالم اوف، کریم
433،  434 

 560 ، داود ی،کریم
 220  ، سیدجعفر کریمی،

 35 تهران، کشتارگاه
 425  ،422 ، مالیس کاپ کشتی
  373 ،234   ،23  ، فارس خلیج سازي کشتی

 413 ،410 ، کشکوییه
 555  ،120   ،49 کشمیر،

  391 ، ضیج کالته
 606 ، کاللی

 605 ،  535 ، 356 ، عیسی کالنتري،
 236  ، مختار کالنتري،

 609 ، کلباسی
  396  ،63  ، کلمبیا
 516 ، مهدي کلهر،

 ،545  ،408 ، 376  ،247  ، بیل کلینتون،
514 

 ، 378  ،285   ،234   ،105  ، حسین کمالی،
528 

 635   ،611 ، امداد کمیته
 409 ،  92  ، عراق مسایل بررسی کمیته
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 214  ، صادرات توسعه کمیته
  340 ، المپیک ملی کمیته
 236  ، اسالمی انقالب هاي کمیته

 421 ، نود اصل  کمیسیون
  ،431  ،227  ، بودجه و برنامه کمیسیون

494  
 463  ،431 ،  67  ، بشر حقوق کمیسیون
 214  ، سالح خرید کمیسیون
 227  ، اسرا امور به رسیدگی کمیسیون
 226  ، صنایع کمیسیون
  402 ، الملل بین عفو کمیسیون
  358 ، مجلس کشاورزي کمیسیون

  400 ، مخدر مواد با مبارزه میسیونک
 278  ، شیمیایی هاي سالح منع کمیسیون
 431 ، نفت کمیسیون
  403 ، آسیا کنفرانس
 409 ، اربیل کنفرانس
 455  ،437 ، اسالمی کنفرانس
   94  ، زیست محیط المللی بین کنفرانس
 18  ، تعهد عدم جنبش کنفرانس
 175  ، زمین کنفرانس
  ،293  ، تعهد عدم شجنب سران کنفرانس

294،  295،  296 297،  298،  299،  300،   
301،  302،  303،  304،  305،  306،  
307،  308،  309،  310،  311،  312 

  346  ،301  ، 160  ، وین کنفرانس
 584 ،412  ،25 کنگان،

 63  ، محسن کنگرلو،
 127  ،) ع(رضا امام کنگره

 110  ، حج کنگره
 549 ، قرآن قرائت و حفظ کنگره
 254  ، غیرمتعهد هاي خبرگزاري کنگره
 160  ، زمین کنگره
 499 ، انصاري شیخ کنگره
  636  ، مفید شیخ کنگره
 610 ، الدین صالح کنگره

 131  ، بیس کنه،
  396 ، کنیا
 607  ،309   ،218   ،18  ، کوبا

  376  ،218  ، سیدمحمد کوثري،
 621 ،  416 ، کومور

 260  ، بیجار کوه
   ،225   ،188  ، 91  ،  76   ،22  ، کویت

233،   237،   276،   299،   301،  341  ، 
566،  568،  571 

 622 ، 378  ،151   ، کهریزك
 421 ، احمد بویر و کهکیلویه

  ،278  ،170  ،166  ،  56  ، هلموت کهل،
493 
 431 ، اسداهللا ارثی، کیان

 30 کیوان، منش، کیانی
 463 ، هنري ، کیسینجر

  ،407 ،  406 ،   355  ، 351  ،39 کیش،
412،  455  ، 457،  458،  459،  463،  
465،  503،  504،  510،  556،  568،  574 

، 575،  612،  626،  635 
 159  ، هوایی کیهان
 479 ، گابن
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 475 ،472 ،431 ، رینالدو گالیندوپل،
  376 ،  244   ،243   ،242  ، گامبیا

 464 ، یزدي گرامی
 544  ،543  ،500  ،308   ،186  ، گُرجستان

، 552 
 217  ، منیر گُرجی،

 105  ، قوچک گردنه
 333  ، سپاه فرماندهان گردهمایی

 178  ، گرگان
  393 ،   391 ،  150  ، گرمسار

  396 ،  پانزده گروه
  374  ،57  ، گلپایگان

 484 ، باقر سید ، گلپایگانی
 562 ،  484 ، جواد سید ، گلپایگانی

 395  ،57   ،24  ، سیدمحمدرضا گلپایگانی،
، 463،  473،  484  ، 490 ، 562،   605 

 41 گلشهر،
 77  ، ایران گمرك

 607  ،178   ،139  ، گُناباد
 591 ، گُناوه
 55   ،51 ،49 کاووس، گنبد

  403 ، میخاییل ، گورباچف
  505 ،  412 ، 360 ، گیالن

   95  ، حمدپیرا گیالنی،
 607 ، مک گینون

 416  ، 378 ، گینه
 211  ، ییسائو گینه

 252   ،226   ،219   ،159  ، علی الریجانی،
،  285،  356 ، 514،  529، 543 

 516 ،515 ، جواد محمد الریجانی،
 99  ، الکربی

 409 ، المرد
  363 ، حمید ، الهوتی

 ، 552  ،495 ، 363  ،162  ، حسن الهوتی،
619 

 638 ، 543  ،215  ،214  ، سارا الهوتی،
  ،413 ، 363  ،49  ،39  ، سعید الهوتی،

543،  638 
  ،619 ،  552 ، 543  ،495 ، علی الهوتی،

638 
 425 ، مونا الهوتی،

  319   ،19  ، الهور
 421 ، 398  ،334   ، الهه

 559 ، 494  ،476 ، بودجه الیحه
 147  ، اروندرود الیروبی،

   ،163   ،160   ،155   ،145  ، 99  لبنان،
175،   177،   247،   251،   301،  364،  
514،  543،  544 

 59  ، محمدصادق لبنانی،
 199  ، لرستان

 113   ،103  ، آنجلس لُس
 57  ، بدر لشکر
  377 ، کرمان ثاراهللا لشکر
 289  ، لندن

 204  ، لواسانک
 603 ، لوکزامبورك

 348  ، جرگه لویه
 544 ، تانلهس
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   ،211   ،99  ، 95   ،55  ،  20   ،19  ، لیبی
233،   235،   252  ،  299،  308، 507،  
573،  615 

) ره(خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه
،  61 

   94  ، اطالعات مؤسسه
 227  ، معاصر تاریخ تحقیقات مؤسسه
 320   ،159  ، کیهان مؤسسه
 61  ، اسالم مطالعات مؤسسه

 483 ، محمد ، ؤمنم
 510 ، محمد مؤمن،

  380 ، محمد ،  مؤمنی 
 563 ، محمد ، شهمیرزادي مؤمنی
 310  ، مؤینی

 324  ، مائو
 125  ، علی ماجدي،

  376 ، ماداگاسکار
 97  ، مارکسیسم

 515 ، مارون
 563 ، 494  ،412  ،145   ، مازندران

  341 ، ماستریخت
 554 ، ماشاءاهللا

 415 ، اراك سازي ماشین
 510 ، ماکو

 309   ،18  ، مالدیو
 416 ، مالدیو
  ، 396  ،312   ،310   ،305   ،166  ، مالزي

419 
 127  ، مأمون

 229   ،17  ، نلسون ماندال،
 310  ، ماندونگولی

 429  ،408 ، ماهواره
 418 ،17  ، فدریکو مایور،
 165  ، فرهنگی تهاجم با مبارزه

 24 مبارکه،
  346 ، کامپیوتر و ریاضی فیزیک، المپیاد
 324  ، پکن متروي
   ،181   ،156   ،76   ،41 تهران، متروي

198،  396 ،  461، 464،  484  ، 549 
 33 منوچهر، متکی،

 457 ، مجارستان
 490 ، قضایی عالی آموزش مجتمع
 78  ، المهدي مجتمع

  494 ، محمد مجدآرا،
  ،101  ، 95  مجددي، اهللا صبغت مجددي،

165، 418 
  346  ،160  ، اسالمی انقالب اعالي مجلس

 409 ،  عراق225  ،
 597  ،594 ، خبرگان مجلس
  ،11  ،10  ،9  ،8  ، اسالمی شوراي مجلس

39 
 254  ، خرداد پانزده مجله

 180   ،73  ، نظام مصلحت تشخیص مجمع
،  222،   289، 345 ، 358 ، 375 ، 425،  

501،  555،  608 
  372 ، مذاهب نبی تقریب مجمع
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 ،44  ،40   ،10  ،9  مبارز ، روحانیون مجمع
45،  49،  50،   54  ،  66،  72،   111،   

117،   246،  490 
  ،426  ،334  ، ملل سازمان عمومی مجمع

431 
 214  ، مجید مجیدي،

 554 ، محبی
   95  ، آصف محسنی،

  494  ،418  ،106  ، عباس محفوظی،
 510  ،196  ، مصطفی داماد، محقق

  376 ، قضات عالی محکمه
   ،138  ،  94 ،  77   ،48 حسین، محلوجی،

162،   176،   219،   237،   266،  443،  
463،  609،341 ، 407،  614 
 336 ، جوادیه محله

  ،115  ،114  ،113  ، یعقوب محمداوف،
116،  119 

 77  ، مرتضی محمدخان،
 416 ، احمد محمدعلی،

 564 ، محمدي
 213   ،177  ، شهري ري محمدي
  ،211   ،199  ، محمود عراقی، محمدي

424،  467،  516 
 243   ،51 غالمحسین، گلپایگانی، محمدي
 ،  411  ،49  ،44 محمد، گیالنی، محمدي

418 
  371  ،218  ، محمدرضا محمدي،

 58  ، کرم علی محمدیان،

   ،110   ،53 محمد، شهري، ري محمدي
145،   240، 411،  513 

 633  ، محمودي
  374 ، ابوطالب سید ، گلپایگانی محمودي

 479 ، مرتضی سید محمودي،
 615  ،48 سما، مدارس
 455 ، حسن سید مدرس،
 420 ،) ع(باقرالعلوم مدرسه
 178  ،147  ، حقانی مدرسه
 486  ،483 ، دارالشفاء مدرسه
 564 ، شاهد مدرسه
 336 ، بهشتی شهید مدرسه
 510 ، قاضی تربیت یعال مدرسه
 502  ،248  ، مطهري شهید عالی مدرسه
 483 ، فیضیه مدرسه

  360 ، تقی محمد سید مدرسی،
 227  ، روشن آیین مدرسیه

 506  ،221   ،35 مراکش،
 638، 606 ، 512 سیدکاظم،  مرعشی،
 495 ، اشرف مرعشی،
 490 ، الدین شهاب سید مرعشی،
 490 ، محمود سید مرعشی،
  ،242  ، 215   ،86  ، دحسینسی مرعشی،

460، 495،  567 
  176  ، سیدمهدي مرعشی،
   ،59   ،55   ،49  ،47  ،39 عفت، مرعشی،

71،   72،  115،  117،   125،   159،   162 
،  172،   189،   211،   215،   219،   221،  

222،   242،  243،   254،   278،   310،  
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352 ، 358 ،  360،  378  ، 407  ، 410 ، 
412،  413،  421،  457،  465،  495،  500  

، 508،  573، 555،  606  ، 616 ،  628،   
632،   635، 638 

  378 ، فرخ مرعشی،
 508 ،495 ، قدسی مرعشی،
 422 ، محمد مرعشی،

 254  ، اسالمی انقالب اسناد مرکز
 69  ، ایران پزشکی مرکز
 215  ، کردستان اسالمی تبلیغات مرکز
 615 ،  610 ، جهانی تجارت مرکز
 ، 361  ،248  ، استراتژیک تحقیقات مرکز
377 ، 413 

 ریاست نهاد استراتژیک تحقیقات مرکز
 60  ، جمهوري

 317  ، فارسی زبان تحقیقات مرکز
 581  ،25 شیالت، تحقیقات مرکز
 499 ، دفاع صنایع تحقیقات مرکز
 512 ، لیرزي تحقیقات مرکز
 511 ، جهاد موشکی تتحقیقا مرکز
 237  ، هلیجرد تحقیقات مرکز
 ، 400 ، خارجه امور وزارت مطالعات مرکز
416 
 123  ،122  ، مرو

 51 مرودشت،
  376 ، هادي ، مروي

 111  ، مزارشریف
 630  ،510 ، 95  ، عبدالعلی مزاري،
 610 ، ارك مسجد

 309  ، استقالل مسجد
 269  ، )ص(النبی مسجد
 251  ،) ره(خمینی امام مسجد
 66  ،) ع(صادق امام مسجد
 555  ،550  ،506  ،469 ، بابري مسجد
 480 ، باالسر مسجد
 542 ، اهللا لطف شیخ حاج مسجد
  352 ،) ع (ابراهیم حضرت مسجد
 437 ، خظیره مسجد
 66  ، قبا مسجد
 66  ، منیریه مسجد
 123  ، همدانی مسجد

 118  ، مسجداالقصی
   ،112  ،111   ،97  ، 95  ، احمدشاه مسعود،

118،  630،  631 
  ،240   ،220  ، اکبر علی خمینی، مسعودي

480 
  636  ،555 ، اکبر علی مسعودي،

  375 ، شهر مشکین
  ،594  ،486  ،483  ،339 ، علی مشکینی،

597 
   ،125   ،122  ،  91   ،62   ،44 مشهد،

128،  129،  134،   165،   171،   176،  
254،   256،   277،   278،   288،  289،  
292، 349 ، 403 ،  412،  553، 573،   632 

 128  ، مشیري
 420  ،61  ، محمدتقی یزدي، مصباح

  ،331   ،309   ،301   ،299   ،215  ، مصر
339،  396،  437،  460،  500،  512،  615 
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 39  ، زهرا خمینی، مصطفوي
  346 ،39  ، صدیقه خمینی، مصطفوي

 39  ، فریده خمینی، فويمصط
  ،473  ، 374  ،246   ،57  ، تهران مصالي

502،  616 
 144  ، ایاز اوف، مطلب

 504 ، مطهري
 504 ، علی مطهري،
  362 ، 106  ، مرتضی مطهري،

 609  ،549  ،436 ، معادیخواه
  241   ،222   ،55  ، عبدالحمید معادیخواه،

، 362  
 176  ، سپیده معتمد،

  378 ، سیتبوک معدن
 451 ، چغارت معدن
 443 ، ساغند معدن
 443 ، ملو چادر سنگ معدن
 451 ، چاهون سه معدن

 479 ،443 ، علیرضا معیري،
 234   ،222   ،176   ،145  ، مصطفی معین، 
، 346 ، 417، 499،  517، 541  ، 581،  

606،  607 
  375 ، مغان

 606 ، الجنان مفاتیح
 77  ، صادق مفتح،

 621 ، عبدالحسن ایی،مقتد
 103  ، مرتضی مقتدایی،
 304  ، مقدونیه
 473 ، اهللا حبیب مقیسه،

  362 ،  رابرت فارلین، مک
 483 ، ناصر شیرازي، مکارم

 607 ، 396  ،166  ، مکزیک
 233  ، 189   ،70  ، مکه

 515 ، مالوي
 258  ، مالیر
   ،99  ، 94   ،69   ،51 رضا، زاده، ملک
175 ،  227،   258، 351 ، 373 ،   405 ،  
455،  503،  564،  619،  237،  409 

  ،630  ،565  ،437  ، 375  ،45 فهد، ملک
631 

 212  ، مسلم ملکوتی،
 41 مجید، تبار، ملکی
  340  ،237   ،156  ، هادي منافی،

  101   ،96  ، رسول نیا، منتجب
  ،490 ،418  ،226   ،24 حسینعلی، منتظري،

540،  603،  605،  611، 619 
 188  ، حسنعلی منصور،
 226  ، غالمحسین منصور،

 614 ، کریم ، منصوري
 550 ، جواد منصوري،
 608 ، منصوریان

 292  ، چابهار آزاد منطقه
 242  ، سیرجان آزاد منطقه
 48 قشم، آزاد منطقه
 635   ،575  ،458  ،351 ، کیش آزاد منطقه

 499 ، منوچهر ، منطقی
 328  ، رتیمو موات،
 421 ، محمد حاجی سید ، موحد



793

 
 
  

              
                                                                                                                  

   نمایه                                                                                                                            
                                                                                                                                                

                 
 

793 

 555  ،553  ،191  ، موحدي
 35 علی ساوجی، موحدي
 296  ،18  ، مورتیانی

 434  ،116  ، فرش موزه
 460 ،) ع (الموحدین مولی خیریه موسسه

 240  ، موسوي
  375 ، اهللا سیدآیت ، اجاق موسوي
  ،119  ، سیدعبدالکریم اردبیلی، موسوي

409، 487 
   ،148  ، سیدابوالفضل تبریزي، موسوي

212، 359  
 50 سیدحسین، تبریزي، موسوي
  ،178  ، سیدمحمدعلی جزایري، موسوي

409 
   ،55   ،40  ، سیدمحمد ها،  خویینی موسوي

60،  361 ،  374  ، 377 ،  244 
 255  ، سیدابوالحسن همدانی، موسوي

 282   ،277   ،252  ، الدین سراج موسوي،
 30 نقی، علی یدس موسوي،
 418 ،  334  ، سیداحمد موسوي،
 111  ، سیدرسول موسوي،
 251  ، سیدعباس موسوي،
  355  ،175   ،10  ، میرحسین موسوي،

 242  ،174  ،166  ، سیدحسین موسویان،
 621 ، مسلم موسی،
 225  ، تالویس موك،

 568  ،567 ،567  ،300  ، رابرت موگابه،
 304  ، نگرو مونته
 510 ، دمهابا

 516  ،467 ، 162  ، عطاءاهللا مهاجرانی،
  ،516  ،493  ،411  ،254  ، مسیح مهاجري،

626،  563 
 504 ، باقر محمد سید مهدوي،

 48  ،46 پور، مهدي
 111  ، زاده مهدي
 139  ، مهدي زاده، مهدي
  380 ، شهر مهدي
 40  ، قاسم صدقیانی، مهرزاد

 635   ،575 ، محسن ، مهرعلیزاده
 453  ،178  ، هریزم

 110  ، میازاوا
  390 ، میامی

 621 ، میاندوآب
 99  ، میانمار

 622  ،226  ، میانه
 446 ، میبد

   94  ، اهللا لطف میثمی،
 574 ، آزادي میدان
 321  ، آسمانی میدان
 331  ، حسین امام میدان
 461 ،) ره (خمینی امام میدان
 8  ، شوش میدان
 440 ، بهشتی شهید میدان

  ، 340  ،292   ،289  ،  مرتضی میرباقري،
465 

   ،102  ،  77   ،62   ،44 حمید، میرزاده،
135،   147،   171،   172،   189،   198،   
210،   288،   220،   237،   254،   320،  
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345 ،  351  ، 364 ،  371 ، 375   ، 378 ،  
398 ،  408  ، 437،  424،  457، 465  ، 
466،  503،  511،  568، 517  ، 556،  562 

، 575 ،612،  626،   635 
 550 ، مصطفی میرسلیم،

 615 ، سیدمهدي میرشمس،
 59  صادق، میرمحمد

 409 ، محمد سید میرمحمدي،
 34 محمد، سید میرمحمدي،

  339  ،336   ،17  ، میکونوس
  80   ،79  ،  23  ، میناب

  62  ، ناصر میناچی،
 311  ، تومن مینی
 310  ، نابزر

  347 ، علی محمد راد، ناجی
 419 ، گلپایگانی ناشر

  340  ،176   ،67  ، سیروس ناصري،
 262  ، مصطفی ناصري،

 72   ،55   ،54   ،46 اکبر، علی نوري، ناطق
،  103،   156،   186،   248،  134،   188،   

191،   207،   226،   242،   289   ، 461،  
476،  511،  516 

 220  ، هیروشی ناکاجیما،
  ،461 ،156   ،46  ،77  ، بیژن زنگنه، نامدار

160،   204،   291،  363 ،  378 ،  413،  
495،  506،  606 

 300  ، نامیبیا
 533  ،479  ،392  ، 364 ، نایین

 158  ، مرتضی نبوي،

 204  ،120  ،115  ، عبدالرحمان اوف، نبی
 305  ،18  ، نپال

 573 ، محمدنبی ، نجاریان
 562  ،499  ،249  ، نجف
 540  ، 505 ،  آباد نجف
 601  ،71  ، نجفی

 40  ، حسین نجفی،
 111  ، رضا نجفی،
   ،98   ،69   ،47  ،46 محمدعلی، نجفی،

105،   169،   210،  336،  346 ،  355 ،  
465،  516،  609،  619 

 300  ، سام نجوما،
 72  ،45 محمد، اهللا، نجیب

 ،  285  ،  160  ،  147  ،  145  ، جواننخ
436  ، 501  ، 506 

 559 ، محسن ، نریمان
 601 ، نزاجا

   ،208   ،82  ،77  ، هادي حسینیان، نژاد
239 

 107  ، سیدحسن نصراهللا،
 473 ، نصیب اوف، نصیب

 254  ، حسین نصیري،
 533 ، نطنز

 227  ، محمدعلی نظران،
  ، 402  ،121  ،120  ، سلطان نظریایف،

405،  412 
   ،77   ،67   ،49 محمدرضا، زاده، نعمت

217،   252،  360 ،  378 ،  507، 571 
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 78  ، غالمعلی آبادي، نعیم
   95  ، انیس نقاش،
 215  ، نقاشان
 324  ، مینیاتوري نقاشی

 510 ، نقده
 241  ، محمدرضا نقدي،
 570  ،317  ،316  ، سیدساجد نقوي،

 553 ، نکا
   ،107   ،102  ، تهران المللی بین گاهنمایش
189،  352 ،  361  

 597 ، زن تشخص نمایشگاه
 252  ، محمدمهدي مطلق، نواب

 420  ، 61  ، سیدابوالحسن نواب،
   93  ، نوازشریف

  373 ، علی نوبخت،
 510 ، عبدالرحیم نوربخش،
  ،571  ،51  ،47  ،46 ، محسن نوربخش،

601،  91  ،  112،   113 ،  119،   150،   
162،   185،   219  ،  222،   243  ،  252  ،  
290،   333  ،  334،   349  ، 375 ،  410،  
416،  426،  463  ، 467،  469،  473،  
509  ، 514  ، 517،  601  ، 615  ، 619  ، 
622  ،  633 

  ،252   ،  95  ، محمدرضا شاهرودي، نوري
507 

 44  ،43  ،40   ،39  ،38 ، 9  ، عبداهللا نوري،
  ،  103  ،  67   ،63  ،62   ،51  ،50  ه،49 ،

124،   145  ،  117،   150،   165،   171،  
180،   219،   240،   244،   248،   278،  
356 ،  360 ، 400 ، 435،  495، 503،  
552، 557،  611،  631 

 610 ، یحیی نوري،
  ،212   ،69   ،62  ، محمد علی نوریان،

377  
 200  ، مانوئل نوریگا،

  358 ، نوشهر
  358 ، نورالدین اقدم، نوعی

  ،413  ، 395  ،223   ،218   ،163  ، نوق
534 

  358  ،258  ،257  ، نهاوند
 143   ،140  ، نهبندان

 48 البالغه، نهج
 467 ،62  ، ایران آزادي نهضت
 503  ، 359  ، 59  ، سوادآموزي نهضت
  ،122   ،119  ،117  ، مراد صفر نیازف،

123،  287   ، 423 
 606 ، علی نیازي،
  396  ،233  ، نیجریه

 590  ، 347  ،25 ،19  ، بوشهر اتمی نیروگاه
، 622 

 98  ، چرنوبیل اتمی نیروگاه
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 796  1371  فسنجانی ر                     هاشمی

 413 ، رجایی شهید نیروگاه
 ،210   ،79   ،77  ، ارتش دریایی نیروي

601 
  377 ، سپاه زمینی نیروي

   ،243   ،178   ،73  ، ارتش هوایی وينیر
292،  457،  610،  626 

 612 ، سیدرضا نیري،
 463 ، نیشابور

  376 ، بخت نیک
 463 ، ریچارد نیکسون،

  ، 350  ،334   ،162  ،  91  ، نیویورك
400 ،  610،  615 

   ،134  ،129  ،127  ، عباس طبسی، واعظ
171،   195، 376  

 16  ، حسن واعظی،
   ،119   ،106   ،71   ،44 محمود، اعظی،و

122،   147،   174،  352 ،  359 ،  396 ، 
407   ، 423،  425   ، 505 ،  508 

 411  ،185  ، ابوالقاسم وافی،
 225  ، کورت والدهایم،
 544 ، والسا، لخ

 42 واوان،
 608  ،163  ، اهللا سیف دستجردي، وحید

 291   ،182   ،  91  ، احمد وحیدي،
  396  ،150  ، ورامین

  ،514 ، 362 ،   291  ، فریدون نژاد، وردي
520 

 71  ، بانوان ورزش
 605 ، بانوان ورزش
 597 ، اسالمی کشورهاي بانوان ورزش

 58   ،47 ورزقان،
 190  ، ورسک
  ،210   ،98  ، پرورش و آموزش وزارت

336،  355 ،  361 ،  465،  516،  608  
   ،71   ،63   ، 62   ،59  ، اطالعات وزارت

96،   174،   198،   219،   226،   244،   
336،  339 ،  345 ،  373 ،  412،  420،  
425،  436،  469،  490،  509،  542،  559 

، 615 
 ،243   ،290  ، دارایی و اقتصاد امور وزارت

517 
   ،111   ،72 ،71 ، 56  ، خارجه امور وزارت

181،   324،  355 ،  372 ،  407،  421،  
423،  463،  507،  512،  614،  629 

 554  ،77  ، بازرگانی وزارت
 پزشکی ، آموزش و درمان بهداشت وزارت

373 ، 400 ،  405 ،  564 
 429  ،41 تلفن، و تلگراف و پست وزارت
  340 ، تعاون وزارت
  ،511  ، 374  ،214   ،212  ، دفاع وزارت

614 
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 269  ، بريترا و راه وزارت
  360  ،217  ، صنایع وزارت
 239   ،208  ، سنگین صنایع وزارت
 176  ، عالی آموزش و فرهنگ وزارت
   ،99   ،96  ،  93  ، ارشاد و فرهنگ وزارت

169،   175،   197،  158،   159،   180،   
191،   200،   213،   219،   226،  252،   
285،  356 ،  408،  499،  542،  571 

   ،234   ،105  ، اجتماعی امور و کار وزارت
285 

 535  ،512 ، کشاورزي وزارت
 44 ،43  ،39   ،38  ،34  ،9  ، کشور وزارت

، 46،  51،   66،   69،   240،  371 ،  420 
   ،204   ،73  ، شهرسازي و مسکن وزارت

334،  102،  393 ،  509 
 176   ،102  ، فلزات و معادن وزارت

  355  ،239   ،200  ، نفت رتوزا
 493 ،461 ،   413  ،156  ، نیرو وزارت

  350 ، ذاکرجان ، وزیراف
 511 ، وکیلی

 122  ، حسین وکیلی،
 607 ،422  ،276   ،170  ، عباسعلی وکیلی،
   ،73  ،  58   ،46  ،40  ، اکبر علی والیتی،

91    ،  93  ،  106،   111،   116،   148،   
160،   165،   175،   182،   196،   208،   
217،   219،   225،   233،  235،   237،   

241،   248،   277،   282،  290 ، 214 ، 
349 ،    324،   334،  336،  352 ،  356 ،  
364 ،  372    ، 418،  422،  436،  455،  
460،  508،  571،  607،  629 
 257  ، الوند

 552  ،550  ،506 ،    396 ، ونزوئال
  ، 341  ،170   ،119  ، عبدالحسین وهاجی،

197،   213،  352 ،  435 
 305  ، ویتنام
 517  ، 356  ،209  ، ویدئو

   ،170   ،163   ،62   ،44 مرتضی، الویري،
292،  340 ،  405 ،  493،  520،  562،   
635 
 160  ، وین

  375 ، سید محمدعلی ، آبادي نجف هادي
 500 ، گاگیک ونیان،هارات

 419 ، اکبر ، بهرمانی هاشمی
 568 ، علی ، بهرمانی هاشمی
 502  ،  95   ،45 احمد، بهرمانی، هاشمی
 278  ، صدیقه بهرمانی، هاشمی
 553  ،171  ، طیبه بهرمانی، هاشمی
 512 ، علیرضا بهرمانی، هاشمی
  ،190   ،57   ،30 عماد، بهرمانی، هاشمی

512 
   ،  95  ،71 ،49 فائزه، بهرمانی، هاشمی

101،   101،   103،   117،   124،   162،   
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163،   247،   278،  392، 425،  525،  
552 

    ،35 ،)همشیره(فاطمه  بهرمانی، هاشمی
189،  190،  217،   222،  223،   278،  
553، 567، 637 

  ،60   ،49  ،39  فاطمه، بهرمانی، هاشمی
92،  95  ،  103،   117،   125،   148،   

163،  171، 172،   181،   196،   212،   
214،  215،   218،   220،   227،   254،  
358 ،  360 ، 376 ،  392،  419، 457،  
495،  508،  516،  543 ، 552  ، 562  ، 
568  ، 603، 608، 614، 615،  635، 638 

   ،102   ،101  ، فرشته بهرمانی، هاشمی
215،   299،  495  ، 616 

   ،66   ،57   ،35 ، محسن بهرمانی، هاشمی
95  ،   101،   121،   155،  158، 163،   

172،   181،   190،   198،  199،214،  
223،   227،   332،   233،  362 ، 373 ، 
376  ، 395 ، 397 ، 410  ، 420،  429،  
464،  490،  499،  512،  514، 516،  517 

، 543 ،549، 563، 597،  607،  608، 616،  
626،  631،  633 

   ،163   ،131  ، محمد بهرمانی، هاشمی
182،   212،   217،  218،   248،  340    ، 
362 ،  514،  619 

 218  ، محمود بهرمانی، هاشمی

 218  ، مرجان بهرمانی، هاشمی
   ،60  ،59   ،25 مهدي،  بهرمانی، هاشمی

101،   102،   117،   124،   155،   172،  
174،   189،  190،   215،    218،    233،   
276،   299،  401 ، 407،  409،  410، 
411، 412،  421،  429،  437   ، 457،  
490، 495،  512،  553،  575، 603،  616،  
631،   635 

 218  ، میرزاعلی بهرمانی، هاشمی
   ، 57   ،54   ،39 یاسر، بهرمانی، هاشمی

117،   172،  174،   189،  190،   215،   
218،   276،   290،   305،  352  ، 358، 
407،  409،  457   ، 512،   516،  543، 
553،  575، 606،  616، 627 

   95  ، حایري هاشمی
 409 ، محمود سید شاهرودي، هاشمی
  352 ، مصطفی طبا، هاشمی
   ،58 ، سیدمحمدرضا گلپایگانی، هاشمی

105،   165،   182،   200،   235،   251،  
355 ،  373 ،  402 ،  455،  472،  502،  
514،  550،   560،  603،  619 

 622 ،226  ، سیدحسین هاشمی،
 236  ، 111  ، سیدمحمد هاشمی،
   95  ، صادق شیخ هاشمی،
 516  ،332  ، محمد هاشمی،

 278  ، محمد هاشمیان،
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  110  ، موتو هاشی
 568 ، استقالل هتل
 559 ، الله هتل
 299  ،293  ، هیلتون هتل

 606  ،455  ،160  ، سیدمجید زاده، هدایت
 632   ،631  ،516  ، 374  ، 360 ، هرات

 467 ، عبدالحسین هراتی،
   ،102  ،  86   ،78   ،77   ،23  ، هرمزگان

159،   198،   261،  355 ، 359 ،  412،  
458،  508،  567،  568،  605 

 41  ، هشتگرد
  ،333   ،262   ،196   ،163  ،  احمر هالل
398 ،  424،   429،  505 

  347 ، راین هلدشلگ،
 627  ، 341 ، هلند

 237  ، هلیجرد
  358 فاطمه، مقدم، همایون

 140  ، زاده همت
  375 ، احمد ، همتی

   ،244   ،40   ،236   ،171    ،24  ، همدان
255،   256،  257،  258، 261،  288،  351  
  ،299   ،289   ،249   ،215   ،148  ، هند

396 ، 397 ،  418،  425،  509،  550،  
555،  562،  571 

 570 ، توپولف هواپیماي
 621  ،570 ، سوخو هواپیماي

 605 الهی،
 171   ،102  ،  72   ،69   ،58  دولت، هیأت

،  176،   185،   191،   198،   212،   215 
،  219،   221،   239،   242،   254،   278 
،  282،  285،   288،   290،   292،   334،  

345 ،  360 ،  364 ،  375 ،  378 ،  395 ،  
398 ، 405 ،  408،  412،  420،  421،  
424،  431،  434،  457،  463،   464،   
467،  500،  504،  507،  515،  520،  554 

، 564،  607،  614،  621،  627،  631 
 516 ، صداوسیما بر نظارت هیأت
 186  ، اسالمی مؤتلفه هاي هیأت

 566 ، یانگ ، سوپ هیونگ
 236  ، یاسوج

 416 ، کبی الیاشوروتی،
 416 ، کرفاال یانس،
  339 ، یثربی

 431 ، محسن سید یحیوي،
 240 ، 239 ، 238  ،204   ،178   ،24  ، یزد

، 241 ، 242 ، 243 ، 244 ، 245 ، 246، 
247 ، 248 ، 249 ، 250، 251 ، 252 ، 253 

، 254،  412،  437،  459،  463،  472،  
607 

 635  ، پناه یزدان
 465 ،252 یزدي،
 615  ،150 ، محمد یزدي،



800

 
 

 
 

 کارنامه و خاطرات             
 800  1371  فسنجانی ر                     هاشمی

 276  ، جاسم بدر الیعقوب،
  ، 397، 321 ،287   ،219  ، بوریس یلتسین،

403 ،  406،  435،  555،  637 
 301  ، یمن

 550 ، الیز یوپارا،
 304   ،251   ،21  ، یوگسالوي

 296  ، 18  ، یونان
 418 ،    18  ، یونسکو

 239   ،50 علی، یونسی،
 241  ، کیم نام، یونگ
 203  ، یونیدو

 
 

 

 


