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  حرف اول  
  

  الرّحیم الرّحمن اللّه بسم
  

   مشکالت فرارو-  انتخابات-سازندگی
 1372شهرت یافت، در سال » کار، بازسازي و سازندگی«چهار سال اول دولت که به کابینه 

اي که به دست آمده  به پایان رسید و با رأي مردم، دوره دوم با شور و اشتیاق بیشتر و تجربه
 و اقتصادي بنیه تقویت زمینه در سازندگی، دوره اول سال چهار در چهآن. بود، شروع شد

تورم و بیکاري از صدر مشکالت  .بود سابقه بیایران  تاریخ در شد، انجام کشور زیربنایی
 شاهد کارهاي عمرانی و رشد تولید در ، مردم در سراسر کشور وجامعه پایین کشیده شده

 اي تابناك در مردم مشهود  امید به آینده.آمیز بودند مسالمتسایه امنیت و آرامش و روابط 
   .بود

 را به ایران، ها و همگرایی دولت با رهبري در پیش گرفتن سیاست اعتدال در همه زمینه
ها  درپی، در همه زمینه هاي پی کانون ثبات و امنیت در منطقه تبدیل کرده و اثرات موفقیت

بخشی از موانع . منتقدین هم کم و بیکار نبودندالبته . بودبه خوبی در سطح جامعه ملموس 
. هایی هنوز نیاز به اقناع و جلب همکاري وجود داشت پیشرفت رفع شده، اما باز در بخش

ها بر محور پیشرفت  گرفت و تمرکز فعالیت غالباً این کار وقت و انرژي زیادي از من می
 و ملموس طوره ب ورکش اداره در خداوند عنایت. کرد ملی را گاه دچار مشکل می

 دهاار ،خداوند که ندارم ، شکالهى لطف آثاربا مشاهده  و شود حس می همیشه محسوس،
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 و ها خم و پیچ از خوبى به رااسالمی ایران  انقالب که است گرفته قرار این بر اش ازلى
 عنوانه ب ما مردم و ما کشور طریق از را خود دین دیگر بار و بدهد عبور ها نشیب فرازو

   . کند مطرح بشریت براى جهان در حجت
 که کاهش قیمت نفت، باعث التهابات بازار ارز شد، مواضع غیرمنصفانه 1372در سال 

علیه دولت در جریان تبلیغات انتخابات را به دنبال داشت و باالخره نحوه تعامل مجلس 
   آمادهچهارم که با شعار حمایت از دولت تشکیل گردید، ولی در عمل ضعیف شد، اما

اي در اداره کشور  کابینه با شرایط تازه. شدن شرایط براي توسعه کارمان را روان کرده بود
در طول کتاب، خوانندگان محترم . مواجه شد که نیاز به تالش بیشتر براي همگرایی داشت

المللی  اي و بین هاي اجرایی دولت و مشکالت متنوعی که در سطح ملی، منطقه با تالش
ترتیب تاریخی  کند، به شود و هر کدام بخشی از توان دولت را به خود مشغول می ینمایان م

 را 1372در این مقدمه نیز بخشی از فرازهاي مهم توفیقات و مسایل سال . شوند آشنا می
  . آورم می

  
  ساله اول توفیقات برنامه پنج

 تراز ول،ا ساله پنج برنامه در شده انجام هاي گذاري سرمایه عظیم حجم وجود با
 روبرو بدهی دالر میلیارد 12 با کشور دولت، کار شروع در. شد مثبت کشور هاي پرداخت

هاي زیربنایی از   در بخششده انجام  کالنهاي گذاري سرمایه علیرغم رقم این اما بود،
جمله آب، برق، گاز، نفت، مواد اولیه زیربنایی چون سیمان، فوالد و تولیدات پرمصرف 

 سال دو از اینکه ضمن بود؛ رسیده دالر میلیارد 20 از کمتر به ،رزي و مسکنصنعتی، کشاو
 چهار در. بودیم کرده شروع را ي سررسیدشده ارزيها بدهی بازپرداختساماندهی  ،قبل
 هزینهاز جنگ،  دیده آسیب مناطق بازسازي براي مبالغ کالنی سازندگی، دولت اول سال
توسط دفتر  عمرانی کارهاي محروم، مناطق و وستاهار اکثر در تقریباً آن کنار در و شد

که  شده، انجام کارهاي ریالی حجم که گرفت می صورتجمهوري  مناطق محروم ریاست
 سال در تومان میلیارد 50 از بیششد، به  به طور مستقیم از ریاست جمهوري دریافت می

  . درسی می
صوب امام راحل در امر بازسازي و هاي کلی م ساله اول که با الهام از سیاست برنامه پنج
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ساله، در دولت تنظیم شده و به تصویب مجلس شوراي  سازندگی، پس از جنگ هشت
 مشکالت حل جهت کشور کردن آماده و موانع رفع برايبستر الزم اسالمی رسیده بود، 

 و ها خرابی و پیروزي از بعد آشوب دوران و پهلوي رژیم میراث هاي ماندگی عقب از ناشی
کنم  در اینجا به بخشی از دستاوردها اشاره می ؛را فراهم کرد مقدس دفاع دوران رفتن قبع

 کتاب و کتاب این در تاریخی ترتیب با را تر مبسوط مطالب دتوانن و خوانندگان محترم، می
  .بخوانید 1371تا   1368 ل سا خاطرات

 قبول قطعنامه از یکسال از بیشوقتی دولت سازندگی، سکان امور را در دست گرفت، 
 هنوز ما اسراى .نداشتیم خود میان در هم را بزرگوارمان امام و گذشت مى جنگ ختم براي

 علیه جهان خبرى هاى رسانه و تبلیغاتى مراکز بخشی از و بود تعطیل ما حج .بودند عراق در
 عراق، جمهور رییس و منیک اعتراف به وادار را دشمن خوبى بهتوانستیم  ما. داشتند موضع ما

 از را دشمن .برگشتند ما اسراى. پذیرفت را ما هاى خواسته همه خود نامه آخرین در
 ها عراقی بودن متجاوز و خودمان حق به را ملل سازمان اعتراف و کردیم بیرون مان خاك

  . گرفتیم
در پایان برنامه . بود کرده ویران تقریباً را استان سه و روستا 1200 و شهر ها ده جنگ،

 . بودندبازگشته ها آوارهاکثر مهاجران و  شده، بازسازى ها خرابی درصد 90  به نزدیک ،اول
کشور در سال اول دولت  بودجه. رفتند می آبادانى به رو سرعت به روستاها و شهرها

 51،جنگ از مانده جاى بهو عدم نفع  خسارات دالر میلیارد هزار بر عالوهسازندگی، 
 به میل نیز ملى ناخالص تولید. بودشده  منفى ،گذارى یهسرما رشد. داشت کسرى درصد
 کارهاى صرف مبلغ ناچیزي و نداشت تناسب جارى و عمرانى بودجه. داشت کاهش
  . روزمره بودیم زندگى به ناچار  وشد مى عمرانى

در .  شروع شدساله اول پنج که با برنامه بوداین سازندگی هاي دوره  یکی از ویژگی
 ،ارچوب اصول انقالبساله در محدوده و چ برنامه پنج. انه داشتیمه سالگذشته دولت برنا
ها و  هاي کلی، آرمان  سیاستبر آن بود کهسعی . و مصالح ملی تنظیم شدمقررات اسالمی 

در زمان تنظیم . مورد توجه باشداول توسعه  در برنامه ،اهداف انقالب و تکالیف اسالمی
به دلیل اینکه مردم .  نبودقابل قبولیقتصادي در وضع  کشور از لحاظ ااین برنامه، شرایط

 تقریباً قسمت و مشغول بودند انتنها و غریبانه به مدت هشت سال به  دفاع در مقابل متجاوز
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گی جدي در ابعاد ماند  عقبواعظم امکانات کشور در راه دفاع ملی و مکتبی صرف شده 
ر در ابعاد سیاسی، معنوي و فرهنگی دستی پخوشبختانه ، اما  به وجود آمده بوداقتصادي

  .داشتیم
 حسابی ، از لحاظ معنوي و روحیات انقالبی،جامعه ما در دوران طوالنی جنگ تحمیلی

ساخته شده بود و آثار انقالب در زوایاي گوناگون جامعه ما وجود داشت، لذا طبیعی بود 
یل اقتصادي، فنی و که در تنظیم برنامه، ضمن حفظ اصول انقالب، توجه بیشتري به مسا

به عنوان امین مردم و کسی  فلذا .شود که در زمان جنگ، ما عقب افتاده بودیمی آموزش
 شد، ییاجراتصویب و هایی که  ند، از سیاست بود که مردم به او اعتماد کرده و رأي داده

  .مبودراضی 
 بدونا ر بودجه ،سال 25 از بعد بار اولین براىدر آخرین سال دولت اول سازندگی، 

. رسید درصد 29 به 19 از  کشورعمرانى بودجه نسبت و کردیم تقدیم مجلس به کسرى
 زیربنایى کارهاى هایی در پیشبرد دولت سازندگی با حمایت مردم و نخبگان، چنان موفقیت

 انقالب و کشور به کلى آسیب نتواند ،نفت قیمت سقوطدیگر  که کشور به دست آورد
 کاال و بفروشیم نفت داشتیم نیاز ،مصرفى موارد همهتأمین  براى ،کشور این در زمانی ؛بزند

اي رسیدیم   به مرحله1372در سال . گذشت روز آن ولى ،بکنند زندگى مردم تا بیاوریم
 داخل تولید آلومینیوم و روى سرب، مس، فوالد، از را خود اولیه مواد عمده ،ها کارخانهکه 
از داخل تأمین  پتروشیمىاولیه  مواد از را خود نیاز عمده ،دیگر هاى کارخانه .ندفترگ مى
 را خارجى کارشناسان و مستشاران جاى چنان آنتعلیم دیده، متخصص نیروهاى .کردند می

 خارجى متخصص نیروى حضور به نیاز احساس ملت ها، صحنه اغلب در که گرفتند
 سیاسى تعبیرات نوع و از مردم براى کننده دلخوش اظهار و ادعا و شعار یک این. کند نمى

  .است  در پایان برنامه اولموجود وضع از کارشناسى بلکه نظر یست؛ن
 تقویت و سازند مى نیاز بى ینفتارز  از را کشور که هایى بخش رساندن ثمر به سیاست با

  ،جدى نیاز داخلى، تولیدات با وارداتى نیازهاى از بسیارى جایگزینى و غیرنفتى صادرات
 در صنعتمورد نیاز  اولیه مواد از مهمی بخش. شد کم نفت به شدید وابسته صورت هب

 مثل ،داشت عمده بريارز که بزرگى کارهاى از بسیارى .شد تولید می کشور داخل
 اول برنامه در ،مادر سنگین صنایع از بسیارى و شیمیایى صنایع ها، پاالیشگاه و ها نیروگاه
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 ارز نداشت، پیشرفت عمیق علمی ایران به جهتو دنیا که شرایطى در خوشبختانه .شد انجام
 به مادر صنایع نوع این از زیادى تعداد وتخصصی تأمین شد  آالت ماشین موردنیاز ساخت

  . رسید بردارى بهره
 آب،  برق، گاز، انرژي،نبودن خاطر به ،میکرد شروع همکارانمان با را اجرایى کار وقتى

 چه که بود روشن برایمان خیلى ،قبیل این از هایىچیز و اولیه مواد و نقل و حمل راه، برق،
 از بسیارى  باید،اینها به رسیدن براى دولت که کردیم لمس و دانستیم مى. داریم مشکالتى

 چنین وارث ،ما از بعد دولت که مخواست نمى من و بگیرد دیدهان را مردم روزمره لمسای
البته . دیدیمبرنامه اول در  را  و زیربنایی عمده هاى طرح لذا ؛باشد مشکالتى

 ،بود آمده وجوده ب ما کشور از بخشى براى گذشته در غیرعادالنه که ىیها ماندگی عقب
 بسیار ندرو یک ،حال هراما در  ؛کنیم جبران را آنها که دارد الزم وقت سال هاى سال

  .یافت جریانکشور  در ها ماندگی عقب و ها خرابی ترمیم و بازسازى جدى
، اما بر خالف بود مى دالر 19 باید 1372، در سال بودیم دیده برنامه در ما هک نفتىقیمت 

با این وجود در این سال، توانستیم . رسید دالر 12 تا10  بهبشکه هر قیمت ها،  بینی پیش
در سال  بود، راکد تقریباً که پتروشیمى.  تقدیم کنیممجلس به يکسر بدون ،بودجه الیحه
 حال در شدة نصب پتروشیمى هاى فرآورده صنعت تن، ونمیلی پنج به نزدیک 1372

 کُند خیلى بود، ما آرزوهاى جزو که گازرسانى. مشتیدا بردارى بهره آماده یا بردارى بهره
 گاز شهرمان 160  حدود به ، در پایان برنامه اول،گزاف هاى هزینه با. رفت مى پیش

 سرعت به و شدند گازى گاهنیرو و بزرگ کارخانه دویست و هزار از بیش و رساندیم
 در را سد 20 و مطالعه دست در را سد 100 حدود ،آب بخش در .کرد می پیدا توسعه
 رسیدیم جایى به ،واردات تن میلیون 6  کشور بهنیاز از فلزات بخش در. مشتیدا اجرا دست

 تن ونمیلی پنج 1368 سال در. داشتیم فوالد صادرات ،تن هزار 800 در پایان برنامه اول، که
 ينفر میلیون ششدر سال آخر دولت اول، علیرغم افزایش  ولى کردیم، مى وارد گندم

هاي بسیار بزرگی  در بخش پتروشیمی، قدم. کردیم مى وارد تن میلیون 5/2  فقطجمعیت،
 در مجموع قریب به ،، تبریز، شیراز و اصفهان)ره(در شهرهاي اراك و بندر امام. داشتیمبر

فروشی دور شویم و به   تا از خامگذاري کردیم سرمایهدر صنایع نفت   میلیارد تومان150
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آمدهایشان  ها، این مبالغ را از در پروژه. ارزش افزوده صنعت نفت دست پیدا کنیم
  .هایشان پرداخت کردند ها وام گرفتند که بعداً از محل درآمد پرداختند؛ از بانک می

هاي  شد و با این کار خاموشیساوي تولید و مصرف تقریباً ممیزان ، در بخش برق
صنایع بیشترین بخش در . اي که مردم را کالفه کرده بود، به خوبی مهار کردیم گسترده

 بهایع بزرگ و مادر و صنایع سنگین  در صنایع کوچک و هم در صن.تجربه نمودیمرشد  را 
 این ، در صنایعدولت سازندگیسیاست . هاي مهمی صورت دادیم صورتی جامع، حرکت 

اي که از آغاز تولید مواد   براي اینکه زنجیره؛ کنیممتصلرا تولید هاي مفقوده   که حلقهبود
در بخش معادن، براي اولین بار در تاریخ . ، خودمان داشته باشیمبودتا تولید محصول الزم 

  . هاي عظیمی را تجربه کردند  و پیشرفتنددش  منابع عظیم معدنی به طور جهشی فعال ،ایران
 جابجا که کمى بار مقدار همان. بود کشور کارهاى ترین مشکل جزو نقل و حمل

 هم با بار کشتى چند هارکبیبه  اگر و داشت سیاه بازار نقل و حمل وضع همیشه کردیم، مى
 تعادل به طی چهار سال که بردند مى باال را باردموراژ و حمل  قیمت دفعه یک شد، مى وارد

 آهن راه اصالحبا  آوردیم و فراوان هاى واگن و لوکوموتیو. بود شده فعال آهن راه. رساندیم
با توسعه  همچنین و تهران به جنوب آهن راه خطوط توسعه و السیر سریع قطار انداختن راه و

و اصالح  –شد  فعال فرودگاه شهرها، از بسیارى در که - ها فرودگاه و ها بزرگراه و ها راه
   .یت سامان داده شدوضع بود، بار فالکت قعاًوا که شهرى نقل و حملسیستم 

 وجوده ب نظامى ساختار اصالح و برداشتیم مؤثرى بسیار هاى گام نظامى، صنایع در
 خدمتدر  هم که کردیم منظوره دو را تولیدات آن و بود شده متورم جنگ در که آوردیم

 مسلح روهاىنی مشکالت به این کنار در ومسلح  نیروهاى خدمتدر  هم و باشند مردم
 بود، مانده جنگ زمان از که هایى ماندگى عقببه . کردیم ترمیم را ها حقوق و رسیدیم
 و آمدند کشور عمران خدمت در مسلح نیروهاى .کردیم بازسازى را ابزارشان یم وپرداخت

   .دهد انجام عمرانى کار تومان میلیارد سى حدود پایان برنامه اول، تاتوانسته بود،  سپاه تنها
 دولت جز نداشت؛ متولى واردات اصالً  وبود ریخته هم به  بسیاروضع ،توزیع بخش در

 و قاچاق و مسافر امید به نوعاً ،مردم نیازهاى و کرد مى وارد دولتى ارز بارا  معینى موارد که
 و عرضه و اشباع حد به بازار در چیز همه در پایان برنامه اول، که شد مى تأمین اینها

. ه بودرسید برابر چهار به تقریباً و شده فعال صادرات. شتدا وجود عادلمت تقاضاهاى
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 تعداد افزایش جمله از ،تحقیقات و آموزش بخش در آمده دسته ب هاى پیشرفت
آور  حیرت ،سوادآموزى چشمگیر رشد و نفر هزار 800 به نفر هزار 400 از دانشجویان

 رواج و رونق ،چاپ و کاغذ وضع شدن ىعاد با مطبوعات. کردیم تغذیه را ها کتابخانه.بود
 پوشش و زیربنایى فضاى توسعه و هنرى کارهاى و سینما و فیلم براى. یافتند خوبى

 بزرگى بسیار هاى قدم، آموزش و فرهنگى کارهاى ورزش، و توریسم و صداوسیما
  . بودن مقایسه قابل اصالً ،گذشته با آن شرایط که برداشتیم

ساله دفاع مقدس و مشعل روشنگر خون شریف  ثار و جهاد هشتموج سازنده ایتردید،  بی
هایشان و  انگیز خانواده بر هاي طوالنی جانبازان و همچنین صبوري تحسین شهدا و رنج

خصوص آزادگان غیور و صبور و افتخارآفرین و جاویداالثرهاي مفقود، باعث سالمت  به
یحه معطر و آموزنده ایثار، همه را به یافتن مسئوالن و خدمتگزاران بود؛ را جامعه و انگیزه

خدمت خالصانه در جهت اهداف انقالب و ایثارگران، همراه با طراوت و درخشندگی 
  .کرد رهنمودهاي امام راحل، مسئوالن و مردم را به تالش بیشتر دعوت می

  
  دستاوردهاي سیاسی و اجتماعی

با حل مشکل . ی داشت دولت سازندگی در زمینه سیاسی و اجتماعی، دستاوردهاي مهم
عراق که در سالیان دور تا این زمان، خسارات زیادي وارد کرده بود، مراجعت سرافرازانه 

مان را آزرده داشت، اخراج کامل دشمن از آخرین  آزادگان که روح و جسم و جان
هاي اشغال شده میهن اسالمی، حل مشکل انجام فریضه مهم حج که امام راحل را  وجب

م را نگران ساخته بود، ترمیم و تحسین روابط خصمانه با کشورهاي عربی که غمگین و مرد
هاي اسالمی که در مسیر  تقویت توجه به نهضت، در جنگ جانب صدامیان را گرفته بودند

هاي مفید و  حق و عدالت و ستیز با ستم فعال بودند، تحسین موقعیت کشورمان در سازمان
یب شده بود، عضویت در کمیسیون حقوق بشر المللی که دچار ضعف و آس مؤثر بین

هاي  شدن همکاري ها، فعال سازمان ملل، با هدف دفاع از حق و مخالفت با سوءاستفاده
سیاسی، اقتصادي، علمی و فنی با کشورهاي شرق و غرب، جانبداري معنادار از جنبش 

بزار براي ا شده دنیا، بازشدن محیط و   داشته نگه تعهد و همچنین کشورهاي عقب عدم
منطقه، فعال کردن سازمان   این  هاي تالش براي رفع بحران منابع خلیج فارس و   گیري از  بهره
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 اثبات حقانیت ایران در جنگ تحمیلی و  هاي اقتصادي اکو و توسعه و تقویت آن، همکاري
ت بررسی خسارات وارده به ایران و أتعیین خسارات با آمدن دبیرکل سازمان ملل و هی

زدایی  سرعت در بازسازي و مینبه مبلغ یکصد میلیارد دالر،   ین مبلغ غرامت استحقاقی،تعی
 رفع موانع مهاجران ایرانی، مایل  وانتظار به وطن و برگرداندن مهاجران زجرکشیده و چشم

  . بخشی از این دستاوردهاستبه مراجعت از خارج کشور
  

  دستاوردهاي اقتصادي و صنعتی
کم شدن کسر بودجه و توان از  قتصادي و صنعتی در برنامه اول، می براي دستاوردهاي ا

 مزاحم به  هاي گذشته، هدایت نقدینگی استقراض از بانک مرکزي و پرداختن بخشی از وام
سوي عمران و سازندگی و خدمات مفید که در عمل، آثار مخرب نقدینگی، تبدیل به 

آفرینی،  ها از ضرردهی به سود ع بانک، تبدیل وضهایی در خدمت رفاه و توسعه شد سرمایه
ها در  ها و سپس مشارکت بانک گذاري هاي انگلی به سپرده از طریق جذب نقدینگی

 در که رشد تولید ناخالص کشور و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت ،هاي توسعه ملی طرح
تجدید فعالیت ، شدن و باال رفتن اقتصاد و سود سرانه را در پی داشت عمل بزرگ

احدهاي تولیدي که پس از انقالب و در جنگ، دچار ضعف تولید و یا تعطیلی شده و
اصالح درآمدها ، مین سرمایه در گردشأبودند، با تهیه مواد اولیه و قطعات و نوسازي و ت

با باال رفتن سهم درآمد اقشار ضعیف و کم شدن درآمد دهک باال که براي اولین بار 
ین اصالح شد و روند تقویت قشر متوسط جامعه را در هاي پای ضریب جینی به نفع دهک

یاد  ،هاي فقرا راه یافت که پیش از آن سابقه نداشت داشت و کاالهاي بادوام به خانه پی
  .کرد

  رشد بودجه و اعتبارات عمرانی و اصالح شدن نسبت اعتبارات عمرانی به هزینههمچنین 
بارات باال رفت و عمل هم شد و در  درصد اعت29اي که سهم عمرانی از  جاري، به گونه

به با کاهش درصد بود، 9/14 داشت و اُفت آمار بیکاري را که نتیجه رشد اشتغال را در پی
هاي جنگ، در دست افراد و   جذب ارزهاي سرگردان که در سال. رساند درصد11

صادي چرخه فعال اقتها به عنوان سرمایه جمع شده بود و آوردن سرمایه راکد به  خانواده
شد، به داخل، با  داري می  جذب ارزهاي ایرانیان که در خارج کشور نگهتولید و تجارت،
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اجازه ورود کاال بدون انتقال ارز که تا آن زمان مقدور نبود و سود زیادي هم نصیب 
کردن قاچاق کاالها در واردات و صادرات از طریق قانونی نمودن  کم،کرد صاحبان آنها می

 این کار آثار زیادي ،آن نوع از کاالها که در زمان جنگ ممنوع بودتجارت خارجی در 
ها هم اثر  شدن جرایم و سودهاي حرام و انحرافات اخالقی داشت و البته بر مالیات در کم

ها و باال بردن  اي براي رفع محدودیت هاي یارانه  تعدیل بعضی از قسمت؛مثبت گذاشت
نه و بهترکردن خدمات که در عمل رضایت درآمد خزانه و جلوگیري از مصرف مسرفا

  . گاز، برق، آب، گازوییل و مازوت مثل؛جامعه را فراهم کرد
 300 ریال به 50شش برابر شد و از لیتري ، در طول پنج سالبه عنوان مثال، بهاي بنزین 

ریال رسید؛ در کنار آزاد کردن بنزین در حد نیاز همه، هم مردم راحت شدند و هم بازار 
ده برابر قیمت کوپن دولتی بود، جمع شد و جامعه را چنان راحت و  که قیمت در آن،سیاه 

مواد ناگهانی مقایسه کنید با شیوه باال بردن . خوشحال کرد که اعتراضی به گوش نرسید
هاي  تعدیل نرخ خرید.  هاي اخیر که چه بالیی در جامعه به وجود آورد سوختی در سال

ورزي، با هدف تشویق تولید کشاورزان و باال رفتن تولید که تضمینی کاالهاي تولیدي کشا
، بخش دیگري از هاي کشاورزي و صنعتی، فوراً مشاهده شد آثار آن، با تعدیل قیمت نهاده

  .این دستاوردهاست
نامه   براساس آیین،ها کردن بار دولت و سودآور نمودن سرمایه سازي و کم آغازخصوصی

و ] جمهور معاون اول رییس[حبیبی،  ]حسن[شادروان دکتر شده، با مدیریت  دقیق و حساب
که باعث رشد به انجام رسید در نظر گرفتن سهم قانونی کارگران، با واگذاري سهام آنها 

کردن  توجه به صنایع دستی و روستایی، با هدف حفظ و بالندگی روستاها و کم. تولید شد
 صنایع دستی و تقویت اقتصاد موج مهاجرت از روستا و سهم بیشتر در تجارت جهانی

هاي  که محدودیتآزاد گردید قیمت بسیاري از کاالها .  انجام شدخانوارهاي روستایی
خاطر اشباع  ها نبود و جالب توجه این است که به زمان جنگ، دیگر مانع آزاد بودن قیمت

  .ها نشد و بازار سیاه از میان رفت بازار، باعث باالرفتن قیمت
وفور عرضه کاالهاي ساختمانی، با هدف تأمین نیازهاي دهاي این دوره، از دیگر دستاور

 ،سازندگی و توسعه و جلوگیري از دالل بازي و سودهاي بادآورده و رونق سازندگی
المللی در حمایت از تولید  هاي فصلی و ساالنه داخلی و بین تر کردن نمایشگاه توسعه و فعال
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 ترمیم دستمزد و حقوق کارمندان و ،کننده مصرفو عرضه و دادن حق و فرصت انتخاب به 
 باالبردن درآمد  وکارگران که در دوران جنگ، امکان آن نبود و جبران عقب افتادگی

هاي دوران دفاع  ها با هدف ارایه خدمت بهتر به شهروندان و ترمیم فرسودگی شهرداري
این کار منجر به . اره کردتوان اش می ، برده بودند ها مقدس و تأمین ابزار کار که به جبهه

  .شادابی فضاهاي شهري شد
ها که پس از انقالب دچار فرسودگی و کم رونق شده بود؛ با هدف  فعال کردن بورس

 تسریع در ،ها  هاي خُرد و کالن و تقویت بازار سرمایه براي پشتوانه سازندگی جذب سرمایه
ی کشور بود و رشد تولید و هاي جنگ که نیاز کل تقویت صنایع بخش نفت و ترمیم خرابی

خصوص جلوگیري از هدر رفتن مخازن مشترك و  بازیابی بازارهاي از دست رفته و به
مهاجرت نیروهاي کاردان و عالم و تأمین نیاز مالی دولت و خزانه و قدرت رقابت و 

 تقویت صنایع  ،هاي تولیدي ها و بنگاه ثیرگذاري جهانی و نیازهاي مصرفی پاالیشگاهأت
ترین میدان داراي مزیت اقتصادي و تأمین خوراك هزاران صنعت  شیمی، به عنوان مهمپترو

  .، به انجام رسیدریزي شده بود پایین دستی که با صادرات پرسود و رقابت باال، برنامه
هاي صنعتی، با هدف رفع مشکل تولیدگران و صنعتگران از  توجه ویژه به توسعه شهرك
 از شهرها براي  مزاحم کم شدن هزینه تولید و بردن صنایعلحاظ زمین، آب، برق، گاز و

هاي صنعتی براي روستاها، با  جلوگیري از تخریب محیط زیست و تأسیس مناطق و مجتمع
 ،هدف ایجاد اشتغال براي نیروهاي مازاد کشاورزي روستایی و بردن صنعت به روستاها

ها با  ها و مهار آب تأمین نهادهتوجه ویژه به بخش کشاورزي، با توسعه آموزش و ترویج و 
مین به موقع کود و سم أثر و تؤهاي م سازي مزارع و بیمه سدهاي مخزنی و انحرافی و کانال

ها، به منظور استفاده یکپارچه  و بذر و پرداخت به موقع وجه خرید تضمینی و توسعه تعاونی
رزي مکانیزه و استفاده از استفاده از کشاو  ها، با کردن هزینه مالکان و کم از زمین خُرده

برداري عالمانه از آب و زمین و کم شدن مصرف آب و  آبیاري تحت فشار، با هدف بهره
امکان استفاده از اراضی بایر و موات و انبارداري و انتقال محصول به بازار مصرف و 

دار، در  هاي جهت سازي مزارع و باغات، با شخم عمیق و اراضی دیمی، با شخم بهینه
هاي مناسب آب و هواي منطقه و کمک به  رف آب و حفظ خاك و آوردن گونهمص

 ،چایکارها براي بهتر کردن کشت محصول با خرید تضمینی و جلوگیري از قاچاق واردات
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هاي جدید،  هاي آسیب دیده از جنگ و ساخت پاالیشگاه توجه و تسریع و ترمیم پاالیشگاه
، از دیگر جاي نفت خام ها به یز صادرات فراورده و ن با هدف جلوگیري از واردات فراورده

  .دستاوردها بود
 و خودروسازي از سواري،  کامیون، ، روي آلومینیوم، مس،در صنایع فلزي از قبیل فوالد

با تقویت صنعت . هاي چشمگیري داشتیم بوس و صنایع ریلی، پیشرفت اتوبوس و مینی
سازي   اي، تولید سرعت گرفت، کشتی سازي، عالوه بر اشتغال خوب نیروهاي حرفه قطعه

وارد مرحله جدیدي شد و در بخش نظامی و هم غیرنظامی، به سطح خوبی در تولید 
هاي بلندي  در ساخت تجهیزات بهداشتی و درمانی و داروسازي، گام. شناورها دست یافتیم

نگ در اکتشاف و استخراج معادن از قبیل س. ها چشمگیر شد برداشته شد و تولید واکسن
 با .گردیدآهن، مس، کروم، طال، منگنز و اورانیوم و نظایر آن، کشور وارد مرحله جدیدي 

ها، بخش مهمی از  سی  ان سازي سبک و سنگین و ساخت سی سازي و قالب ماشین
  .شد هاي بخار و گازي، در داخل کشور تولید می نیروگاه

الت آبیاري تحت فشار و آ صنایع سنگین و مادر، مثل آذرآب و تراکتورسازي و ماشین
سازي سبک و  ها و کابل هاي بلند نیروگاه هاي تراش و خطوط تولید و برج حفاري و ماشین

 خطوط انتقال و فیبرنوري  تکمیل و ساخته شد و یا ،هاي کوچک و بزرگ  سنگین و دکل
 ها نیزکه قبالً  به طور کلی ساخت سیلوهاي بزرگ و سردخانه. در مسیر ساخت قرار گرفت

هاي  ها، پل ها، تونل در ساخت بنادر، اسکله. شد، بومی شد ها سپرده می به دست خارجی
هاي بزرگ قند، نیشکر، کاغذسازي و پتروشیمی و تولید  بلند و بزرگ و مرتفع، کارخانه

الیاف و قطعات مهم و پیچیده واحدهاي بزرگ صنعتی و طراحی و ساخت سدهاي بتونی و 
  .مخاکی، صاحب تکنولوژي شدی

نکته مهم دیگر، توجه به توسعه صنایع نظامی در دوران دفاع مقدس و استفاده از نیازهاي 
پس از جنگ هم بسیاري از نیازهاي مصرفی . صنعتی جنگ در واحدهاي غیرنظامی بود

شد  جامعه یا قطعات جانبی واحدهاي صنعتی غیرنظامی، از مجموعه صنایع نظامی تأمین می
می سود بردند و فعال ماندند و هم پشتیبانی خوبی از نیازهاي فنی که هم این واحدهاي نظا

خاطر هماهنگی  در حقیقت این دو بخش، به. و صنعتی و مصرفی غیرنظامی به عمل آمد
  . خوبی که بخش نظامی و بخش غیرنظامی داشتند، مکمل یکدیگر بودند
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ریزي و تشکیل  رنامهبا ب. براي کار در دریا، صنایع دریایی بسیار ضعیف و سطحی بودند
مهدي، همکاري وزارت صنایع سنگین و وزارت  ] فرزندم[ با ابتکار ،شرکت صنایع دریایی

ها در  برداري ها و بهره نفت، وارد مرحله تهیه تکنولوژي ساخت سکوهاي دریایی و حفاري
هاي کف دریا را با کوتینگ و جوش، براي عبور  فارس شدیم و توانستیم لوله اعماق خلیج

  .هاي کف دریا را فراهم کنیم نفت و گاز بسازیم و وسایل الزم براي نصب و تعمیر لوله
هاي  ها و قایق  پایه ساخت زیردریایی،در صنایع دریایی سپاه و ارتش، در زمان جنگ

هاي  امروز شرکت صنایع دریایی در رقابت. تندرو و سپس شناورهاي سنگین فراهم شد
برنده شود و به خوبی از عهده انجام کار برآید و در تواند  مهم در شرق و غرب، می
نیروهاي مسلح، بسیاري از  .هاي مهمی در دست انجام دارد ه کشورهایی مثل هند، پروژ

و بسیاري دیگر از نیازها در دست اجراست و اند  نیازهاي ساخت و لجستیک را بومی کرده
هاي  ندرو و پرنده و اژدرها و موشکهاي مسلح ت قایق. برداري رسیده است یا از قبل به بهره

دهند و ناوگان دریایی در اقیانوس  سازند و توسعه می زن مورد نیاز را به آسانی می دقیق
  . اطلس حضور دارد

  
  دستاوردهاي فرهنگی و آموزشی 

، در زمینه فرهنگ نیز دستاورهاي بسیاري داشت که  در پنج سال اولدولت سازندگی
ریزي و اجراي گام جهشی در مبارزه با  برنامه: کنم ر ذکر میبخشی از آن را به اختصا

براي ارتقاي فضاي باز سیاسی و آزادي .  انجام شدسوادي و ارتقاي سواد عمومی بی
 163هاي نوشتاري از   رسانه کردیم وتالش اي کشور مطبوعات و شکوفاسازي فضاي رسانه

 .دو برابر شد عنوان افزایش یافت، یا به عبارت دیگر 344عنوان به 
  در این زمینه با .  شدگذاري سرمایه تلویزیونیورادیو  هاي براي افزایش برنامههمچنین 

هاي  گرفته، ضمن افزایش قابل توجه کمی و کیفی برنامه هاي صورت گذاري سرمایه
توجه به . هاي صدا و سیما افزایش یافت رادیویی و تلویزیونی، مناطق تحت پوشش شبکه

در این بخش، . هاي برنامه اول بود ، جزو اولویترهنگ کتابخوانیبخش کتاب و ف
 درصد رشد داشت و 95 گویاي آن است که تعداد عناوین انتشار یافته ،آمارهاي ثبت شده

 ریزي براي تحکیم بنیان خانواده برنامه. شمارگان کتاب نیز نسبت به قبل دو برابر شد
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 درصد به باالترین رشد 8/15ق، با واج به طالد نسبت از1372در سال . صورت گرفت
حمایت از فرهنگ جهاد و ایثار و . هاي پس از پیروزي انقالب رسید ازدواج در سال

.  بودسازندگیهاي دولت  ترین دغدغه هاي شهدا و ایثارگران و آزادگان، از مهم خانواده
 داران  درصدي بودجه مربوط به این بخش، گویاي توجه خاص به این مشعل43رشد 

 .فرهنگ جهاد و ایثار بوده است
انگیز آموزش در   و توسعه ستایشگذاري در آموزش و پرورش و آموزش عالی سرمایه

هاي آماري  سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی قابل توجه بود و آمار این عناوین در سالنامه
 یگاهدانش واحد 103 و دانشجو هزار 350 .سازمان برنامه و بودجه همان سال موجود است

ها و  موزه. فقط در دانشگاه آزاد اسالمی به ثبت رسید ،التحصیل فارغ  نفرهزار100 و
در این . هاي اجراشده نیز شاهد تحول جدي بود هاي فرهنگی و هنري و نمایشنامه نمایشگاه

به عنوان مثال، تعداد . بخش نیز آمارهاي ثبت شده، نشان دهنده رشد مثبت است
همچنین در این . ها، دو میلیون نفر نسبت به سال قبل افزایش داشت بازدیدکنندگان از موزه

بخش ورزشی و تفریحات سالم نیز .   نمایشنامه در سطح کشور اجرا شد437سال، تعداد 
ر کردن  درصد رشد، توانست در زمینه پ85بدنی با  بودجه سازمان تربیت. شاهد رشد بود

  .  امات مهمی را به انجام برسانداوقات فراغت و توجه به ورزش قهرمانی، اقد
  

  دستاوردهاي صنعت هسته اي  
هاي برق  هاي بزرگی در زمینه ساخت نیروگاه پیش از پیروزي انقالب اسالمی، طرح

آمیز، با حمایت کشورهاي فرانسه، آلمان و آمریکا جریان  هاي دیگر صلح اي و بخش هسته
در . ، متوقف شدتهرانیروگاه تحقیقاتی بعد از پیروزي انقالب، همه آنها، به جز ن .داشت

بعد از . اي در کشور انجام شد دوران جنگ، اقدامات محدودي براي تجدید حیات هسته
ها به طور جدي دنبال شد و  ختم جنگ و آغاز دولت سازندگی، در این بخش هم فعالیت

  .یمآمیز، اقدامات مقدماتی را در حد مقدور شروع کرد هاي گوناگون صلح در زمینه
س از برگشت آلمان، با روسیه وارد مذاکره شدیم أبراي تکمیل نیروگاه بوشهر، پس از ی

قرارداد تکمیل آن بسته شد، ولی با مشکالتی که پیش آمد، هاي بعد،  در سالو نهایتاً 
تأخیرهاي مکرر و باال بردن ها طول کشید تا قرارداد وارد مرحله اجرایی شود و با  سال
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ت یاهمچنین در سفر من به چین، با حم. برداري رسید به بهره1391، سال هزینه
با حضور .  مگاواتی بسته شد300جمهور این کشور، قرارداد ساخت دو نیروگاه  رییس
با فشار ولی بعد از مدتی، چین  ، امضا کردیم، قرارداد رانگارانخبرچین و جمهور  رییس

  . دادقرارداد را فسخ کرد و پول پرداختی ما را پس غرب، 
قرارداد ساخت یو اف سی اصفهان هم به همین سرنوشت دچار شد؛ البته بخشی از آن را 

ها  کاره رها کردند؛ شاید با فشار غرب، ولی خودمان توانستیم با داشتن نقشه ساختند و نیمه
   .برداري برسانیم و فاز اجرایی، آن را تکمیل کنیم و به بهره

ورانیوم ساغند داشتیم که آن را تکمیل نکردند، ولی هایی هم با چین در معدن ا همکاري
اي را در  برداري رساندیم و براي تولید کیک زرد از آن معدن، کارخانه خودمان به بهره

توسط هاي تهیه شده  طرح ساخت سانتریفیوژ را هم با استفاده از نقشه. اردکان یزد ساختیم
آب سنگین هم با طرح سه دانشمند  . که در نطنز فعال گردیدانجام دادیمنیروهاي خودي 

هاي  بخش. یید یک شرکت روسی به عنوان مشاور رسید و اجرا شدأایرانی آماده و به ت
داشتن محصوالت کشاورزي و نظایر آن  دیگر ساخت رادیودارو و همچنین بهداشتی نگه

 سازي آزمایشی پیش رفتیم و سپس در لیزر هم تا حد غنی. هاست که فعال است هم سال
  . متوقف شد

ترین  ار مهم دیگري که مطالعات و تحقیقات آن در جریان است، در مورد یکی از مهمک
اي، با فناوري گداخت  اي، از جوش هسته  که به جاي شکافت هستهباشد میآرزوهاي بشر 

ها، نور و  براي تولید برق و انرژي استفاده شود؛ همانند سیستم خورشید که با جوش اتم
هاست در دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه امیرکبیر  این طرح، سال.  می کندحرارت تولید

  . در حال تحقیق است
کنون چند کشور پیشرفته جهان، با همکاري مشغول بررسی و ساخت اولین نیروگاه این ا

چنین . برداري برسد  میالدي به بهره2029فناوري حیاتی هستند و امید دارند که در سال 
عمده . مین انرژي خواهد بودأنتیجه برسد، بزرگترین دستاورد بشر براي تکاري اگر به 

برداري رسیده بود و بخشی از آنها در دست  موارد ذکرشده، در سال آخر برنامه اول به بهره
  .برداري رسیده است هاي بعد به بهره اجرا بود که سال
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  دستاوردهاي امور اداري
اداري، اقدامات مفیدي در جهت اصالح امور اداره با استفاده از اختیارات شوراي عالی 

 رفع موانع روان بودن صادرات و واردات و   :عبارتند ازکشور انجام شد که بخشی از آنها 
رسانی به  سازي نیروهاي کار و اطالع هاي غیرضرور و سالم گمرك، با حذف گلوگاه

کردن  ، کممل بارکردن کارهاي دستی و وضع مقررات ح کنندگان و مکانیزه مراجعه
ها و استفاده از  ها و گذاشت و برداشت از حساب مشکالت گشایش اعتبارات در بانک

  ،سازي صادرات و واردات ز طریق روانسود کردن قاچاق کاال، ا  کم ،هاي اعتباري کارت
انتظامی و  هاي انقالب، تحت عنوان نیروي یتهادغام نیروهاي شهربانی، ژاندارمري و کم

 روان  ،روزه گذرنامه و گواهینامه رانندگی  صدور یک ،ارت دفاع و وزارت سپاهادغام وز
هاي خدمات   و شروع ساخت مجتمعکردن کار انجام بیمه و پویایی سازمان تأمین اجتماعی

   .اداري که معموالً در شهرها پراکنده و متفرق بودند
  

  رسیدگی به مناطق محروم
هاي  هاي کشور، بخش مهمی از سیاست شیدهمسایل مربوط به طبقات محروم و زجرک

 بودجه ، و ما هر سالبودنقاط محروم در کشور بسیار زیاد . 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 ازسازي ب

، زلزله یا چون سیلوادث تلخی حالبته اضافه شد و  رودبار به آن 1369سال بازسازي زلزله 
هاي  مسأله بیمه. آن کردیم را صرف   زیادي از امکانات داشتیم که قسمتهم  بالیاي طبیعی

هم از آرزوهاي قدیمی من بود که با وجود همه اي درمانی عمومی ه اجتماعی و بیمه
  .ها و مشکالت، سعی کردیم اقدامات اولیه مفیدي را سامان دهیم محدودیت

  
  انتخابات ریاست جمهوري

 جاي خود را در مجلس چهارم ، انتخابات مجلس برگزار شد و جناح چپ1371در سال 
 بعد از .معموالً آنها در مجلس اکثریت قاطع داشتند ،قبل از رحلت امام.  به جناح راست داد
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مان امام در زالبته آنها  مشکالتی بین بعضی از آنها و رهبري و نیز دولت بروز کرد که ،امام
نامزدهاي  . فضا عوض شده بوددیگر  داشتند، اماجمهوري  هم این مشکالت را با ریاست

 رأي نیاوردند و اکثریت ر انتخابات، دها شدن صالحیت جناح خط امام، در عین پذیرفته
ر و نتیجه آن د در اختیار جناح مقابل قرار گرفت ، برخالف سه دوره سابق،مجلس چهارم

 در دولت قرار ،که تعدادي از وزراي آن جناحداد من هم خود را نشان دوم دولت دوره 
 نیمی از ،اد سالم نمره ديورتند که روزنامه معروف  وقتی، گرچه بعد از آن هم؛نگرفتند

ها مانده بود و همین وضع در مجلس پنجم هم تقریباً  اعضاي دولت در اختیار خط امامی
ها اغلب در دست  جو دانشگاه. تغییر فضا، تأثیر خود را در جامعه گذاشته بود.  شدتکرار

موارد . رفت جناح چپ بود و با از دست دادن مجلس، جریان امور به نحو دیگري پیش می
  .خوانید  این مسایل و اختالفات دو جناح را در سراسر کتاب میزیادي از

 اعالن انتخابات قطعى آمار. جمهوري برگزار شد  انتخابات ریاست1372در بهار سال 
  .انتخابات رقابتی خوبی به انجام رسید دیگر؛ نفر سه بقیه، و من درصد 1/63: شد

 و این امر نددبر مى رنج گرانى از ىا عدههاي توسعه، معلوم بود که  در اجراي برنامه
هاي مختلف، به  هاي بزرگ کشور در بخش پیشرفت. تبعاتی براي مجریان توسعه دربردارد

کشور نیاز داشت که رهبران افکار عمومی،  .توقعات فزاینده در جامعه، دامن زده بود
امه گویندگان، خطبا، اساتید و فرهیختگان جامعه، با درك شرایط توسعه و پیشرفت، ع

مثالً در سطح  . گرفت، اما کافی نبود البته این کار تا حدي صورت می. ندکن توجیه مردم را
ها، سالم و رسالت، دو روزنامه چپ و راست، براي منفی نوشتن علیه دولت  رسانه

گاه دولت به خود اجازه  کردن دل مردم، با هم مسابقه داشتند؛ گرچه هیچ سازندگی و خالی
  .عات اقدامی کند و شکایتی مطرح سازدنداد، علیه مطبو

  
  ترکیب کابینه جدید

در دوره دوم دولت سازندگی، اکثریت مجلس چهارم در اختیار جناح راست قرار داشت، 
 مختصرى ،دولت هیأتمن در جلسه . بنابراین ترکیب فراجناحی کابینه دستخوش تغییر شد

 عدم عذر و کردم تشکر و زدم حرف بود، نخواهند آینده کابینه در که وزرایى دربارة
 همکارى بناىگفتند که  و کردند برخورد استغنا روى از و نجابت با خیلى. گفتم را معرفى
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 خاطر به ،آنها با مجلسیان متمرکز مخالفت احتمال از برخی وزرا. دارند را جدید وزراى با
در کابینه . دمکر تکذیب را شایعه کردندکه نگرانى اظهار ،حذف با من مخالفت عدم شایعه

 مرندي ]علیرضا[دکتر بشارتی به جاي عبداهللا نوري، وزیر کشور، ]علی محمد[، آقایان دوم
ترکان، ] اکبر[، ]درمان و آموزش پزشکی[زاده، وزیر بهداشت،  ملک] رضا[دکتر به جاي 

جاي   آخوندي، به] احمد  عباس[و ترابري،  کیا، وزیر راه سعیدي] محمد[جاي   به
 ترکان، ]اکبر[ فروزنده به جاي ]محمد[ کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازي، ]ینالد سراج[

 وهاجی، ]عبدالحسین[ آل اسحاق، به جاي ]یحیی[، ]و پشتیبانی نیروهاي مسلح[وزیر دفاع 
 معین، ]مصطفی[دکتر  هاشمی گلپایگانی، به جاي ]سید محمدرضا[دکتر وزیر بازرگانی و 

   .فی شدند معر،وزیر فرهنگ و آموزش عالی

 همفکرانشان از راست، نمایندگان از بخشى که کردند شکایت نمایندگان از جمعى
 به ؛بدهند آنها به مثبت رأى نتوانند تا گیرند مى را خود مخالفت مورد وزراى سفید کارت
 خالف مسأله این باالخره ولى ،است شده کار این مانع گفت  کهدادم تذکر مجلس رییس
  راگیرى رأى نتیجه .شد مقابل جناح نمایندگان اى نامه آیین طاراخ باعث که شد کشف
 در چون بود، تعجب ۀمای همه براى .شدیم نوربخش دکتر افتادن کردند که متوجه اعالم

 اى گونه به که کردند پیشنهاد. کابینه شد یناراحت و باعث نبود او با مخالفتى مذاکرات
  . دانستند مى جبران راه را اقتصادى امور در جمهور رییس معاونت پست ؛کنیم جبران

  
  التهاب در بازار ارز و سکه

 به دلیل کاهش قیمت نفت و نیاز ارزي کشور باعث شد، در میانه سال، 1372 در سال 
همچنین فرارسیدن سررسید . کشور التهابات شدیدي در زمینه قیمت ارز تجربه کند

برنامه دولت آن بود که . کرد تر می هتعهدات ارزي بالفعل، مشکل کمبود ارز را پیچید
هایی کاهش دهد و در زمینه معوقات هم به مذاکره با  تقاضاي عمومی ارز را با اجراي برنامه

 در خوبى مشارکت ها، گذاري سپرده از استفاده با ها بانک. کشورهاي طلبکار بپردازد
 زمینه در هایى نگرانى .داشتند اساسى کارهاى و کشور مهم صنایع در گذارى سرمایه

 با گذشته سال چهار طى دولت بحمداللّه که داشت وجود کشور در ارز شدن نرخى تک
   .کند جایگزین توانست را سیستم این سخت، اى دوره گذاشتن سر پشت
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   بهمن12ترور 
هاي خالف زیادي در  ، مخصوصاً در زمان تبلیغات انتخاباتی، برخی حرف1372در سال 

ها و نحوه بیان آنها، حداقل در یک دهه  این حرف. زندگی گفتندمورد عملکرد دولت سا
طلب که ذهنی  ومرج شدن برخی عناصر افراطی هرج سابقه بود و باعث جري گذشته، بی

تابند،  گیرند و اصوالً  نظم جامعه را برنمی تأثیر قرار می بین و تنگ دارند و زود تحت کوته
و مترصد فرصتی هستند تا به زعم خود با این عناصر در جامعه وجود دارند . شد می

  .رساندن به افراد، آرامش کشور را بر هم بریزند آسیب
رفتم تا طبق سنوات گذشته، ) ره(، به آرامگاه امام 1372در اولین روز دهه فجر سال 

یکی از همین عناصر افراطی که در نیروي . مراسم بزرگداشت پیروزي انقالب را آغاز کنم
بود و فرصتی براي امیال شیطانی خود پیدا کرده بود، در میان جمعیت وارد انتظامی شاغل 

اى که تیر شلیک  آن نقطهبه خاطر اینکه . شد و در اثناي سخنرانی، به طرفم تیر شلیک کرد
 بعد که . من اول فکر کردم که المپ منفجر شد، با نقطه تریبون خیلى فاصله داشت،شد

آرامش خود را حفظ .  که المپ نیست و تیر استردیدگ آن وقت معلوم ،متعدد شدشلیک 
 شلیک شد که گویا گلوله چهار .کردم و با حفظ خونسردي، به سخنرانی خود ادامه دادم

مرحوم حاج احمدآقا هم . شد شلیک هوایی ضارب، به مردم حمله دلیل به ،آن گلوله سه
در کتاب . و تحویل دادندمردم به سرعت ضارب را دستگیر کردند . آمد و در کنارم ایستاد

  . خوانید آثار و تبعات این سوءقصد را می
 

  انتشار تفسیر راهنما
 و جدي هاي پژوهش به نیاز اسالمی، مسایل به وسیع گرایش و انقالب پیروزي از پس

 در که هایی کاستی سبب به قرآن بخش در و آمد وجود به ها زمینه همه در گسترده
 و نمود رخ جدیدي هاي ضرورت شد، می احساس علمیه هاي حوزه در قرآنی تحقیقات

 هاي نوشته دست تا مدندگردآ گروهی جمله از. گرفت صورت اي گسترده هاي تالش
 ارایه آماده و تکمیل  بود،قرآن تفسیر از جدیدي سبککه  رام شاهی ستم زندان دوران

 علمیه و جامعه  اولین جلد آن منتشر شد و مورد استقبال وسیع حوزه1372در سال . کنند
جایزه کتاب سال . خوانید هایی از این استقبال را می قرآنی قرار گرفت که در کتاب، نمونه
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جمهوري اسالمی ایران نیز از سوي داوران به تفسیر راهنما تعلق گرفت که آن را به 
  .ها را نظم داده بودند، تقدیم کردم محققان دفتر تبلیغات اسالمی قم که یادداشت

 
   استانی سفرهاي

 با محوریت رسیدگی به ،هاي مختلف کشور  از استان1372به لطف خداوند، در سال 
 تجدید دیدار با مردم و ،هدف این سفرها. برخوردار بازدیدهایی داشتم مناطق محروم و کم

سفر اول من . ها و آشنایی با مشکالت موجود بود واسطه با آنان و دیدن پیشرفت ارتباط بی
 فروردین به استان 25روز . هاي کرمان و سیستان و بلوچستان بود  به استان1372در بهار 

در سیرجان، استقبال ملت به قدري . در این سفر مردم سنگ تمام گذاشتند. کرمان رفتیم
در استان کرمان، کارخانه . بود که متأسفانه، چند نفر از مردم در اثر ازدحام مجروح شدند

گهر، صنایع جانبی مس  دوشصت تختخوابی، معدن گلسازي، بیمارستان یکص الستیک
سازي رفسنجان را افتتاح کردیم و کلنگ چند  شهید باهنر، سیلوي ماهان و کارخانه کابل

  .طرح مهم و بزرگ از جمله احداث کارخانه کرمان خودرو را بر زمین زدیم
ی افتتاح شد که یک مهم طرح سه بلوچستان، و سیستاناستان محروم  به سفر در
 آب و کردند باز را سد دریچه وقتى ،پیشین سد افتتاحهنگام . برداري از سد پیشین بود بهره

 و آب جریان شکوهمند منظره آن من براى شد، سرازیر رودخانه به  ها دریچه از فشار با
 از تر شیرین چیز هیچ که بود بخش لذت چنان آن کوبید، مى مسیر هاى دیواره به که امواجى

 کارگزاران همت با مرز، نزدیکى در بلوچستان، خشک بیابان در که نبود ام گیزند در آن
 به را ما باارزش خاك و بود خسارت مایۀ و رفت مى هرز همیشه که آبى اسالمى، جمهورى

 مطمئنى جریان و است شده مهار امسال آب این برد، مىاز بین  را ها روستایى هستى و دریا
 مثل نظرم به دیدم، مى که را سد دریاچه. داشت خواهد قهمنط ربشُ و کشاورزى براى را

ام، آب  براي من که در کویر به دنیا آمده. آمد مى زیبا آب این بس از بود؛ بهشت منظره
  . هاي زندگی من بود معناي دیگري دارد و این صحنه از زیباترین صحنه

را افتتاح کردیم که  به استان مرکزي، پاالیشگاه شازند اراك 1372 شهریور 11در سفر 
 زمان در توانست، که عظیم طرحى. دیدم مى یافته تحقق را خود دیرینیکی از آرزوهاي 

 ظرفیت شده تعیین حد آخرین دگمه، سه فشار با من و برسد نتیجه به خوبى به مقرر
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 نفت بشکه هزار 150 به که دیدم کامپیوتر روى کنترل مرکز صفحه در را پاالیشگاه
 هستند، کشور پیشرفت به مند عالقه که کسانی براى واقعاً این. رسیدیم گاهپاالیش خوراك

  است شیرین
 مسیر در مازندران باوفاى مردمسفر کردم و   به خطه سرسبز شمال1372در اول دي 

 استقبال مردم خارج ار حد .کردند خود محبت و لطف غرق مرا ها، خیابان در حرکت
در . ه مردم به انقالب اسالمی و دستاوردهاي آن بودتصور بود که نشان دهنده عمق عالق

کنار، سیلوي گالیکش و سد نومل را افتتاح کردیم و در  الین بابل این سفر، طرح مرغ
اجتماع پرشور مردم سرافراز این استان، از گرگان تا رامسر، به بیان آثار سازندگی و 

  .پییشرفت پرداختیم
  

  سیاست خارجی
 سیاست همکاري ،در منطقه. مشتیتراشی ندا  سیاست دشمنبود؛سیاست خارجی ما روشن 

، مگر آنجاهایی که کرد و عمالً این همکاري توسعه پیدا را پیش بردیمها  با همه همسایه
ها  در دنیا با همه کشورها و بلوك. بود از طرف ما مانعی ن وندشتدیگر خودشان مشکل دا

گرچه .  که ذاتاً نامشروع استبود اسراییل یم که یکیشت استثنا داچند. ردیمک همکاري می
 و شت تبعات زیادي در سیاست خارجی ما دا،این قهر جدي ما با اسراییل و دشمنی ما

. ردیمک  این تبعات را تحمل می، امادارندداشتند و ها به خاطر اسراییل با ما دشمنی  خیلی
یم با آنها کار ستتوان نمی، رژیم آپارتاید که به خاطر حاکمیت دیگري آفریقاي جنوبی بود

شان را  گري و زورگویی تا این حالت سلطهاعالم کردیم که بودندها  سوم آمریکایی. کنیم
 دیگر مشکلی ، با بقیه جاهااما. کنند، طرف خوبی براي ما نیستند خواهی می دارند و باج

  . یمشتندا
است خارجی کشور ی با مجله تایم انجام دادم و سیمفصل و مهم مصاحبه ،1372سال  در

 دولت محاکمه «عنوان با ،مصاحبه این از تهران، چاپ مطبوعات  اغلبرا تشریح کردم که 
توانند متن   خوانندگان کتاب، می.کردند یاد »تایم مجله با جمهور رییس مصاحبه در آمریکا

  .کامل آن را در ضمایم کتاب مطالعه کنند
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   ساف-آمریکا- اسراییل
ات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین در زمین چمن کاخ سفید، با  یاسر عرف1372در سال 

جمهور آمریکا، در کنار اسحاق رابین نخستوزیر رژیم  وساطت بیل کلینتون، رییس
 نظر به سرشکسته خیلى هم عرفات. صهیونیستی نشست و توافقنامه صلح امضا کرد

 دیدن از هم عفت ر خانه،د. صحنه تأثربرانگیزي براي حامیان آرمان فلسطین بود .رسید مى
بعد از این حادثه تلخ، برخی کشورهاي عرب منطقه که روابط . بود کرده گریه آن مناظر

بودند که نمیپذیرفتیم؛  اسراییل با سازش در اعراب اقدامخوبی با ما داشتند در صدد توجیه 
 انجام عربى کشورهاى علیه عملى اقدامىگرچه سیاست جمهوري اسالمی این بود که 

 قدرت از گاه متاسفانه هیچ ،عربى کشورهاى. کنیمن مخفى هم را  مخالف خودنظر و ندهیم
  .گرفتندناساسی  بهره فلسطین براى خود

  
  تنش در روسیه

 از پیش اندکی که یلتسین بوریس.  کشور روسیه غرق در تنش و التهاب بود1372در سال 
 در و شد انتخاب روسیه هوريجم ریاست به سوسیالیستی شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی
 گذاري قانون بحران فاصله گرفت که به پارلمان از، داشت مؤثري نقش شوروي فروپاشی

 جماهیر اتحاد زمان در اعضایش که پارلمان و یلتسین بوریس میان قدرت جنگ. دمنجر ش
 کشور این در اساسی قانون بحران ایجاد موجب و گرفت باال بودند، شده انتخاب شوروي

  . کرد امضا را پارلمان انحالل فرمان یلتسین. شد
 مسلح، نظامیان شبه پشتیبانی با پارلمان نمایندگان از شماري 1372 مهر 11 در

 تلویزیون ساختمان داشتند قصد و دادند قرار حمله مورد مسکو در را دولتی هاي ساختمان
 نفر ها ده و کردند باران هگلول را پارلمان ساختمان ها تانک روز آن فرداي. کنند تصرف را

 نموده محاصره را روسیه پارلمان اطراف ها تانک داد دستور یلتسین که زمانی. شدند کشته
 گام یک یلتسین که آنجا از. رسید خود اوج به بحران کنند، شلیک مخالفین سوي به و

 رگیريد به دیگر زمانی هر از بیش روسیه بود، برداشته مجلس انحالل جهت در غیرقانونی
 استفاده با را خود قانون تا یافت را امکان این یلتسین سپس. بود شده نزدیک داخلی جدي

 به 1372 آذر در پرسی همه طریق از که نماید تحمیل جمهوري ریاست اختیارات از
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 هرگز اما رسید، قدرت به بینی خوش از موجی برروي یلتسین اگرچه. رسید تصویب
  .نیافت باز را خود محبوبیت

  
  سفرهاي خارجی

هاي رو به استقالل، به  پس از آغاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، توجه جمهوري
نشین، با سفرها و  هاي مسلمان ما هم به جمهوري. جمهوري اسالمی ایران جذب شد

هاي ایران  ها، پس از استقالل، به کمک این جمهوري. ارتباطات، توجه ویژه نشان دادیم
وزارت امور خارجه ایران، تالش چشمگیري . کردیم ما هم دریغ نمیچشم امید داشتند و 

کرد که مردم تشنه آن  خصوص ارتباطات دینی می براي ایجاد روابط سیاسی و فرهنگی و به
  . بودند

طور  ها شکل گرفت و جلسات آن به در ایران، شوراي عالی رسیدگی به این جمهوري
در تأمین نیازهاي ضروري آنها و  .کردم شد و خود من هم شرکت می منظم برگزار می

. کردیم خصوص پس از به رسمیت شناختن این کشورها، کوتاهی نمی سفرهاي دوستانه، به
خواندند و گاهی با تعبیر خانه دوم یاد  سران این کشورها، بدون استثنا، ایران را پناه خود می

ودند و از زیر آوار خدمت کردن به مردمی که هفتاد سال اسیر ب براي ما .کردند می
 اینکه ما براي اینها وسیله .شتند، بسیار اهمیت دا بود سربرآورده،هاي مارکسیسم مخروبه
، تلفن و سایر ترانزیت هوایی، ییدریاسیر و هم بسازیم آهن   راه و راه، کنیمتأمینارتباط 

  . کردند  خوشبختانه آنها هم استقبال می کهنیمفعال کرا وسایل ارتباطی 
 به کشورهاي اُزبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان سفر 1372ال در س

هاي  استقبال بسیار گرم و صمیمانه مردم و مسئولین این کشورها، نوید همکاري. کردم
داد که در کتاب آثار این سفر و اقدامات صورت گرفته را  آینده درخشانی را می

 بعد، از این بستر خوب و مستعد ایجاد شده، استفاده درست هاي متأسفانه در سال. خوانید می
همچنین در . و به موقع نشد و کشورهاي دیگر منطقه، توانستند جاي خالی ایران را پر کنند

این سال به استانبول نیز سفر کردم و در اجالس سران کشورهاي عضو سازمان 
  . و خوبی داشتشرکت نمودم که آثار پربار) اکو(اي  هاي منطقه همکاري
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  اعتدال :  حل اسالم راه

در سایه راهنمایی قرآن، به این نتیجه رسیدم ام،  گونه که قبالً هم به آن اشاره کرده  همان
است؛ همۀ ادیان آسمانی نیز » اعتدال« ها،  که بعد از عقاید صحیح، محور رفتار درست انسان
از . ها آیۀ قرآن، شاهد این ادعاست ده. دان جامعه را معتدل و دور از افراط و تفریط خواسته

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

رت، تبلیغ، مصرف، قرآن خواستار اعتدال در همه شئون زندگی، عقاید، احکام، معاش
انبیاء را . خواهد اسالم همۀ ابعاد و ارکان جامعه را معتدل می. انفاق، سیاست و قضاوت است

توفیقات نظام اجرایی کشور از . کند هایی معتدل معرفی می معلم اعتدال و آنها را انسان
شه  که خاطرات و کارنامه آن سال اکنون پیش روي شماست، قطعاً ری1372جمله در سال 

شود، معلول خروج از اعتدال و بیرون  در اعتدال دارد؛ اگر ضعف و یا شکستی هم دیده می
  . است» خَیراالُمور اوسطها«رفتن از محورِ 

  
  حرف آخر

، مربوط »دوران مبارزه«، شانزدهمین کتاب خاطرات من است؛ کتاب این جلد از خاطرات
، مربوط »انقالب در بحران«و » روزيانقالب و پی«هاي  کتاببه خاطرات قبل از انقالب و 

. ها و اسناد تهیه شده است ، سخنرانیها  از روي مصاحبه،1359 و 1358، 1357هاي  به سال
در چاپ و نشر . هاي روزانه خودم بوده که تاکنون ادامه دارد  نوشته، 1360از سال 

شتباهی باشد و آید، جز در مواردي که ا خاطرات، تقریباً عین عبارات مکتوب دستی من می
شود مطالب مربوط به  سعی می. یا نشر آن ضرري داشته باشد و یا به کسی توهین شود

دیگران در صورتی که احتمال عدم رضایت طرف داده شود، با خود او در میان گذاشته 
 موارد بسیار نادري، اگر چیزي هنوز از  در.شود و در صورت عدم موافقت، نوشته نشود

ام که موارد سرّي را ننویسم، بنابراین  شود، اما چون توجه داشته  چاپ نمیاسرار نظام باشد
 . موارد حذف، نزدیک به صفر است
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ایشان . خواهم دهم و نظر ایشان را می اي می اهللا خامنه اي به آیت معموالً قبل از چاپ نسخه
ویراستار، در پاورقی کتاب نیز آقاي قادر باستانی، . کنند در موارد کمی اظهار نظر می

به . نویسند که معموالً با کسب نظر خود من است توضیحاتی راجع به مطالب مهم می
شود که اصالت و صحت مندرجات تضمین شود و  هرحال سعی و وقت زیادي صرف می

اي اضافه شود، در  اگر در ویراستاري کلمه. تغییرات بسیار جزیی و معموالً لفظی است
  .آید داخل کروشه می

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

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

 مدیریت دفتر نشر ،الخصوص عماد که اخیراً به جاي محسن این راه مساعدت دادند، علی
 . متشکرم،معارف انقالب را برعهده گرفته است

  
      اکبر هاشمی رفسنجانی

1/11/1394 
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  یادداشت ناشر              
  

  الرّحیم الرّحمن اللّه بسم
  

 مجلد از روزنوشت هاي حضرت آیت اهللا شانزدهمین، 1372کارنامه و خاطرات سال 
هاشمی رفسنجانی است که به مردم شریف و قدرشناس ایران، عالقمندان تاریخ انقالب 

 را حمد خداي بزرگ. شود پرشکوه اسالمی و پژوهشگران و فرهیختگان گرامی تقدیم می
 سیاسی را به -گوییم که به ما توفیق عطا فرمود تا بتوانیم این مجموعه تاریخی و سپاس می

دفتر نشر معارف انقالب، براي پاسخگویی به عطش مشتاقان تاریخ . زیور طبع آراسته کنیم
هاي ایشان را  کند تا هر سال، دفتر جدیدي از روزنوشت معاصر انقالب اسالمی، تالش می

  .مایدعرضه ن
هاي نخست،  بیست و سه سال پیش که بر وادي نشر گام نهادیم، مشکالت فراوان و گام

هاي شما ملت عزیز و سلحشور میهن اسالمی، ما  ها و دلگرمی سخت و لرزان بود، اما تشویق
. ها مصمم تر ساخت را به تداوم راه در این مسیر پرفراز و نشیب و استمرار انتشار کتاب

 عنوان کتاب در حوزه تاریخ معاصر، سنگینی مسئولیت 60نتشار نزدیک به اکنون پس از ا
کنیم و از  ایم، به خوبی درك می دار شده اسالمی عهده بزرگی را که در قبال تاریخ انقالب 

جوییم که این توش و توان را در ما افزون سازد تا بتوانیم با  پروردگار متعال استعانت می
  . ي به انتشار حقایق مکتوم انقالب اسالمی همت گماریمسرعت بیشتر و کیفیت بهتر
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براي . شود جمهوري و فعالیت دولت سازندگی آغاز می ، دوره دوم ریاست1372در سال 
هاي مختلفی در سطح  گیرد و بحث ، انتخابات رقابتی شکل می1360نخستین بار بعد از سال 

شود که اغلب ماهیت جناحی  مطبوعات، درباره عملکرد مدیریت اجرایی کشور مطرح می
روزنامه رسالت به عنوان نماد جناح راست . کند دارد و فضاي خاصی را در کشور ایجاد می

گراي سازندگی  و روزنامه سالم، نماد جناح چپ، تؤامان به تخریب عملکرد دولت اعتدال
  .پردازند می

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

هاي تاریخ انقالب اسالمی، دستمایه مفید و ارزشمندي  قطعاً این خاطرات در تدوین واقعیت
دفتر نشر معارف انقالب، صرفاً وظیفه تدوین و . براي پژوهشگران و مورخان خواهد بود

طرفانه  شار اسناد تاریخ انقالب اسالمی را وجهه همت خود قرار داده و این از انتشار بیانت
خاطرات که گاه با نارضایتی یک جناح و گاه مطلبی دیگر با نارضایتی جناح مقابل همراه 

مالك انتشار در این دفتر، اصالت تاریخی، بدون توجه به . شود، مشخص است می
  .هاي سیاسی است گیري جهت

دفتر نشر معارف انقالب، براي استفاده نویسندگان، پژوهشگران و مورخین تاریخ معاصر، 
هاي منتشرشده و  سازي بانک اطالعات متمرکز کامپیوتري از مجموعه در حال فراهم
ها  ها و مصاحبه هاي نمازجمعه، پیام ها، خطبه هاي جنبی شامل سخنرانی همچنین کتاب

  .، اما فرصت انتشار نیافته استباشد که تهیه و تدوین شده می
هاي دیگري  ها، کتاب       برنامه دفتر نشر معارف انقالب، آن است که با توسعه فعالیت

از تاریخ معاصر انقالب اسالمی را تهیه، تدوین و تقدیم جامعه کتابخوان کشور و 
فرهیختگان پژوهشگر عرصه تاریخ و سیاست نماید؛ امید که مورد توجه و عنایت 

  .  ندیشمندان قرار گیردا
دفتر نشر معارف انقالب، نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا متونی صحیح، پاکیزه و 

در این مسیر . ها و مستندات تاریخی انتشار دهد روان با اسناد دست اول و عکس ها، نقشه
ر این کار نیازمند یاري هموطنان فرهیخته و بزرگوار هستیم که با ارسال اسناد تاریخی، د

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

و سرویس عکس این ) ایرنا(مدیریت محترم سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی
هاي مستند و  پور که در زمینه تهیه و انتخاب عکس رگزاري و جناب آقاي محمد کاظمخب

مان کردند و همچنین ویراستار مجموعه، جناب آقاي قادر باستانی، قدردانی  تاریخی یاري
  . نمایمو تشکر 

  
  عماد هاشمی                                                                           

  مدیرعامل دفتر نشر معارف انقالب
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   1993 مارس 21                    1413 رمضان   |  27   1372 فروردین 1به نیکش

  
ــت    ــدر اس ــیه در ص ــوادث روس ــه ح ــوط ب ــار مرب ــصمیم  . اخب ــالن ت ــوریس[اع ــسینیل]ب  1،ت

                                                
 -ي جمهوراستی به ریستیالی سوسي شوروری اتحاد جماهی از فروپاششی پی، اندک1991 در سال  بوریس یلتسین 

 موجب در روسیه، احزاب کوچک یفراوان.  داشتي نقش مؤثري شوروی در فروپاشنیلتسی.  انتخاب شدهیروس
 .دیگردي  منجر به بحران قانونگذاری، پارلماني از رهبرنیلتسی يریگ فاصله.  شده بودي در بخش قانونگذاریآشفتگ
 باال ، انتخاب شده بودندي شوروری در زمان اتحاد جماهشی و پارلمان که اعضانیلتسی سی بورانی قدرت مجنگ

 مهر 11در  . فرمان انحالل پارلمان را امضا کردنیلتسی.  کشور شدنی در این قانون اساس بحراجادیگرفت و موجب ا
 را در مسکو مورد حمله قرار ی دولتيها  مسلح، ساختمانانی نظامبه شیبانی پارلمان با پشتندگانی از نمايشمار 1372

باران کردند  ا ساختمان پارلمان را گلولهه  آن روز تانکيفردا.  را تصرف کنندونیزی و قصد داشتند ساختمان تلوندداد
 ي را محاصره نموده و به سوهی روسپارلمانها اطراف   دستور داد تانکنیلتسی که یزمان .ها نفر کشته شدند و ده

 در جهت انحالل مجلس یقانونری گام غکی نیلتسی آنجا که از .دی به اوج خود رس، بحران کنندکی شلنیمخالف
 افتی را امکان نی انیلتسیسپس .  شده بودکی نزدی داخلي جديری به درگگری دی از هر زمانشیب هیبرداشته بود، روس

 بیبه تصو 1372آذر  در ی همه پرسقیر که از طدی نمالی تحمي جمهوراستی راراتیتا قانون خود را با استفاده از اخت
 در سال نیلتسی .افتی خود را باز نتیحبوب اما هرگز مد،ی به قدرت رسینیب  از خوشی موجي بررونیلتسی اگرچه .دیرس

 ي د10 خیاو در تار. ماند ی مقام باقنی در ا1378 انتخاب شد و تا سال هی روسي جمهوراستی بار به رنی دومي برا1375
 . سپردنی پوتریمی والد، وقتریوز  کرد و اداره امور کشور را به نخستيریگ  از قدرت کناره1378سال 
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ــ دیــده گــرفتن نقــش پارلمــان و اعــالن وضــعیت  اجمهــور در مــورد اداره کــشور و ن یسری
اساسـى و   یس دادگـاه قـانون  یـ العاده و اراده برگزارى رفراندوم و مخالفـت پارلمـان و ر        فوق

معاون یلتسین، توجـه دنیـا را جلـب کـرده و خطـر درگیـرى و          روتسکوى،  ]الکساندر[آقاى  
سران غرب از یلتسین . ان مثبت و منفى آن بر جهان مطرح استجنگ داخلى و عواقب فراو

آباد براى تشکیل  در جاللافغانستان  عدم موفقیت سران احزاب  در خبرها،.اند  حمایت کرده 
  . له مهمى استأکابینه و اجراى توافق پاکستان هم مس

یـک   هربـه . ده آمدندزا فاطمىدامادش آقاي پیش از ظهر همسر شهید بهشتى و محبوبه و          
بعـد از ظهـر    . تشکر داشتنداى بزرگتر  از دستور مبنی بر جابجایی خانه به خانه   ؛ى دادم ا  سکه

 ]تعطـیالت عیـد نـوروز را     [  کـه  اند  والده مایل .  اخوى محمد آمدند   باوالده و همشیره فاطمه     
  . بیایند و من خواستم که با ما به کیش بروندهمراه محمد به رفسنجان

پـیش   . صد یا دویست تومان؛مده معموالً به همه عیدى مى  . مدندشب جمعى از بستگان آ    
 براى معالجه به ؛ند هست بیمار.  رفتیم 1همسر امام ،  ]خدیجه ثقفی بانو  [دیدن  به  از ظهر با عفت     

  .  ولى روحیه خوبى دارنداند، اى نگرفته  نتیجهاما ،انگلستان رفته
  

  1993 مارس 22                    1413 رمضان   | 28  1372 فروردین  2ه بدوشن
  

پـیش از ظهـر بـه     .با همشیره فاطمه و کاظم سـحرى خـوردیم     . دیشب هم کمى برف باریده    
 اصـرار   ؛ آمـد  ]مدیر مـسئول روزنامـه جمهـوري اسـالمی        [،  مهاجرى]مسیح[آقاى  . دفتر رفتم 

 ،خـاتمى ]محمـد [آقایـان   .دارد که براى افتتـاح چاپخانـه روزنامـه جمهـورى اسـالمى بـروم              
] محمـدعلی [ و ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی     [،  نوربخش]محسن[،  ]جمهور  اور رییس مش[

 جـارى روسـیه و سیاسـت     حـوادث دربـارة کمـى  .  آمدنـد ]وزیر آموزش و پرورش[،  نجفى
  .مان مذاکره شد خارجى

                                                
 -با امام 1308اهللا ثقفی تهرانی بود و در سال  دختر آیت) 1388 – 1292(ی، معروف به قدس ایران  بانو خدیجه ثقف 

و ائمه اطهار علیهم السالم را دیده بود، با ازدواج ) ص(او براثر خوابی که در آن پیامبر اکرم. ازدواج کرد) ره(خمینی 
االسالم والمسلمین حاج سید احمد  مینی و حجتاهللا سید مصطفی خ ثمرة این ازدواج آیت. با ایشان موافقت کرد

 سالگی در تهران 96 در سن 1388بانو ثقفی در اول فروردین . هاي صدیقه، فریده و زهرا بود خمینی و سه دختر به نام
 .درگذشت و در حرم مطهر حضرت امام، در کنار همسر و فرزندش دفن شد
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 ،بـانکى ] محمـدتقی [ آقـاى  دربـارة .  آمـد ] معادن و فلزات   وزیر[،  محلوجى] حسین[آقاى  
گفتم بهتـر اسـت    . مس صحبت شد  شرکت  فوالد و   شرکت  هدوز و   کال]محسن[معاونش و   

 ، و خـوراك صـنایع کـشورند       پایـه براى ورود محصوالت فـوالدى و پتروشـیمى کـه مـواد             
  .اى نبندیم تعرفه

 راجـع بـه اصـالح منـزل و تغییـرات آن      . مهـدى آمدنـد    بـا آقایان حالجیـان و شهـسوارى       
صـحبت کـردم و   تلفنـى  ر رفـسنجان  د بـا محـسن   .نهایى اتخاذ شـد  صحبت کردیم و تصمیم 

  .گفتم تعمیر خانه پدرى در بهرمان نوق را انجام دهند
در مورد برنامه عید فطر و اینکـه بایـد بـراى احتمـال         ،ند هست تلفنى با رهبرى که در شمال     

از کرخـه تـا   «عصر فیلم جدیـد   . صحبت کردم شنبه آماده باشیم،      عید بودن چهارشنبه یا پنج    
   1. اشکاالتی هم دارداما جالب است ؛داد رگردان آن نیز توضیح مى کا. را دیدم»راین

هـا بـه     از آلمـانى ؛ از سفرش به اسپانیا تعریـف کـرد   و احمدآقا آمد.عصر به خانه برگشتم 
اند که براى جلوگیرى از تشدید  اطبا گفته . خاطر تفتیش بدنى ایشان در فرودگاه گله داشت       

  .  نرود،ه استکسالتش، به داخل شهر تهران که آلود
پارلمان تشکیل شده و از دادگـاه قـانون    . له روسیه در صدر است     هنوز مسأ  ،ها  در گزارش 

 اقدام یلتـسین نظـر بدهـد کـه اگـر خـالف قـانون اساسـى باشـد،                  دربارةاساسى خواسته که    
شکـست حـزب سوسیالیـست فرانـسه در انتخابـات      . تواند بـه استیـضاح یلتـسین بیانجامـد       مى

  . دیگر است خبر مهم ،مجلس
  

  1993 مارس 23                    1413 رمضان   |29   1372 فروردین  3ه بشن سه 
هـى   با همـرا  .رود له روسیه در صدر است و اوضاع رو به وخامت مىها هنوز مسأ   در گزارش 

                                                
 - دیسعاي به نام  این فیلم داستان رزمنده.  استایک ی حاتممی ابراهیدان و کارگریسندگی به نویلمی ف،نیاز کرخه تا را 

. شود ی معالجه به آلمان اعزام مي از همرزمانش برایبه همراه گروهو  شده نای نابییایمی شيکه بر اثر بمب هااست 
. ندیب ی مشگاهی آسا را دردیکند، سع ی می زندگونسی و پسرشان یهاست در آلمان با شوهر آلمان  که سالدیخواهر سع

و بگیرد  ی قصد دارد پناهندگدی سعیجی از همرزمان بسیکی. شود ی مرقرار بیقی عمی رابطه عاطفونسی و دی سعنیب
 شود، ی معالجه مدی سعيها  از چشمیکی ،با کوشش پزشکان.  نسبت به عمل او معترض هستندگرشی و دوستان ددیسع

آفرینی  نقش و هما روستا ي دهکردی عل در این فیلم. سرطان خون شده است مبتال بهییایمی شيگازهااما او بر اثر 
 .باشد ی می انتظامدی از آثار مجلمی فنی ماندگار ایقیموس. اند کرده
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  کارنامه و خاطرات              
 40   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 تخـت و  300. یس بیمارسـتان توضـیحات داد   ریـ . رفتـیم  تجریشيبه بیمارستان شهداعفت  
کـه نیمـى از آن را   دارنـد   میلیون تومـان بودجـه سـاالنه    500و حدود مانی در کادر    نفر 360

  .گیرند  مىبیماران را از  دیگردهد و نیم دولت مى
 - حـدود یکـصد نفـر   -ن از همـه بیمـارا     ؛ خلـوت بـود    ، بیمارسـتان  عیـد تعطیالت  به خاطر   

بخـش  .  بیشترشان از اقـشار محـروم بودنـد     .همگى اظهار رضایت کردند   . پرسى کردم  احوال
  کمـک هـم  به بیمارسـتان قرار شد  .اى دادم یو را افتتاح کردم و به همه بیماران هدیه         سى آى

 بـه   ولـی ، بـه کـیش پـرواز کنـیم    یک بعد از ظهـر قرار بود ساعت   .  برگشتیم به خانه . بنماییم
  . موکول شدچهارخواست فاطى و فائزه به ساعت 

 .به سوى کـیش پـرواز کـردیم   مان، هیبا خانواده و چند م   چهار بعد از ظهر   حدود ساعت     
 .وزید باد شدیدى مى.  به کیش رسیدیمششساعت    . رفسنجان است در  یاسر نبود و محسن     

 و من به استراحت پرداختم و زود  رفتندبازاربه ها   بچه، بعد از افطار.کمى لب دریا قدم زدم 
  .خوابیدم

 . که فردا عیـد فطـر اسـت      کردندبرطرف شد و اعالن     شوال  ماه  استهالل  خوشبختانه ابهام   
قرار گذاشتیم که براى مراسم مالقات رهبرى و قـرار مالقـات کـه خـودم در دفتـر گذاشـته           

  .زود خوابیدم.  به تهران برگردم،بودم
  

  1993 مارس 24        1413 رمضان   |30   1372 فروردین  4ه بشن چهار
  

معاون اجرایی [، میرزاده] حمید[اى  همراه با پاسداران و آق،ماع اخباربعد از نماز صبح و است     
   .ها را خواندم دفترم رفتم و گزارش به . به سوى تهران پرواز کردیم]جمهور رییس

 چندین زوج براى عقـد ازدواج و چنـد طلبـه بـراى عمامـه         . رفتم اي  اهللا خامنه   به دفتر آیت  
  مـن تبریـک   .  رفتـیم  با هم به جلسه رسمى عیـد  . هم آمدند  1سایر سران . آنجا بودند گذاشتن  

  
  

                                                
 - اکبر ناطق نوري، ریاست مجلس شوراي اسالمی و آقاي محمد یزدي، ریاست قوه  ، آقاي علی1372 در سال

 .دار بودند قضاییه را عهده
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  کارنامه و خاطرات              
 42   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  2. و رهبري صحبت کوتاهى داشتند1گفتم
] اکبـر  علـی [ آقـاى  . آمدنـد   و نمایندگان و مدیران براى تبریـک       ، جمعى از وزرا   در دفترم 
 جمهـوري   ریاسـت  راجـع بـه انتخابـات   ؛ آمـد  ]رییس مجلس شـوراي اسـالمی     [،  ناطق نورى 
  . صحبت شد

 در راه آقاى میرزاده مقدارى از  . پرواز کردیم بالفاصله به سوى کیش    و   به فرودگاه رفتیم  
 گفـت و راجـع بـه    ]منطقـه آزاد کـیش    [ مـدیریت قبلـى    ،زادهمهرعلی] محسن[عملکرد آقاى   

شـرکت  ایـن   دولتى از تهران و کم کردن حقوق مـدیران         هاي  ضرورت انتقال دفاتر شرکت   
  .بحث شد

سـپس بـه نخلـستان    .  ساعتی جت اسکی سوار شدم. استراحت به دریا رفتیم  بعد از ناهار و   
از پارك  .رسد رشد خوبى دارد و بر نشان داده است  به نظر مى. جدیداالحداث است ؛رفتیم

ها و سواحل و مسجد در دست تعمیـر و توسـعه شـیعه بازدیـد کـردیم کـه              جنگلى و خیابان  
  .جالب بود

روى   کمـى در سـاحل دریـا پیـاده    .جمعى صـرف کـردیم    دسته   ،شام را هم مطابق معمول    
مقدارى با محـسن راجـع بـه مجموعـه فرهنگـى      . کردم و خاطرات دو روز گذشته را نوشتم      

 یشبه مهدى گفتم کـ .  صحبت کردم 1با حاجیه والده  هم   مقدارى   . صحبت کردم  3رفسنجان
                                                

 -زیر نظر عماد هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، 1372هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  وع رج ،
1394. 

 -ماه رمضان، بارها و بارها عرض نیما در ا«: اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب، در بخشی از سخنان خود گفتند  آیت 
 که بدحالىِ ما را به برکت و لطف خودش، به می متعال خواستي خدااز. »سن حالک سوء حالنا بحریاللّهم غ« که میکرد
 از ما که بار کیبخصوص هر.  مشکالت حل خواهد شد  همه،ی بشود، به فضل الهنیاگر ا.  دهدریی تغکوی نیحال

  بزرگ به همان اندازه،يها تی کوچک و چه مسئوليها تی چه مسئول؛میا  سطح کشور بر دوش گرفتهر را دیتیمسئول
 از شی که بکنم یبنده خودم را عرض م. می از سوء حالِ خودمان بنالدی باشتری و بمی داراجی حالت احتریی تغنی به اشتریب

انّ اهللا «.  حرکت و تحول استدی ملت، کلکی و در شور ککی در ن،یا.  دارماجی احتریی تغنی معنا ابتال و به انیشما به ا
هاست،   آنيها هاست، در جان  آنيهاست، در خودها آنچه که در انفس آن» . بانفسهم ماروایغی ی ما بقوم حتّریغیال 
 .اي اهللا خامنه آیت آرشیو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت: منبع» . متحول شودی کند تا امور زندگدای تحول پدیبا
 - عج(عصر ساي دانشگاه ولی، اندیشه ایجاد مرکز اسناد، کتابخانه و موزه هاشمی رفسنجانی را رؤ1371 در سال( ،

و دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان، از سوي ) ع(خدمت امام صادق معلم ضمن دانشکده علوم پزشکی، پیام نور، تربیت
اهللا هاشمی موافقت  متعاقب این درخواست، آیت. جمهور مطرح کردند دانشگاهیان این شهر در قالب نامه اي به رییس

 این. اشیاء و مدارك تاریخی متعلق به خود را به این مجموعه فرهنگی واگذار کندنمود که بخش مهمی از اسناد، 
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  .  و من استراحت کردم رفتندها به گردش بچه. را به والده نشان دهد
  

  1993 مارس 25                     1413 شوال    |1   1372 فروردین  5 شنبه نجپ
  

 ساعتى جـت  ،عصر. روى در ساحل دریا گذشت به استراحت و مطالعه و پیاده   وقتم  تا عصر   
 ، چون محافظان نتوانستند همراه باشـند ؛اسکى سوارى کردم و به نقاط دور دست دریا رفتم         

  .رى هم در دریا شنا کردممقدا. ناراحت شده بودند
.  مذاکراتى داشـتیم  ؛میرزاده آمدند ] حمید[ و   ]کل سپاه پاسداران    فرمانده[،   محسن رضایى 

هـا و جلـب سـرمایه     ارىذگـ  اى کـه مـانع سـرمایه    نظرانـه  هـاى تنـگ   آقاى رضایى از سیاست   
 انتقاد داشت و گفت دارنـد مراکـز اشـغال شـده توسـط      ،شود  و امنیت اقتصادى مى     خارجى

کنند که هنوز حدود یک هزار و سیصد مورد اسـت تـا مـوارد           سپاه در جنگ را بررسى مى     
  .ها برگردد مورد نیاز انتقال قطعى شود و موارد غیرالزم به ارگان

سـاز بازدیـد   ا ماشـین گـشتیم و از بیمارسـتان نو       هـاى کـیش بـ       سر شب مقدارى در خیابان    
ه خیاطى کـه حـدود هفتـاد چـرخ       سپس از یک کارگا    . تمیز و جامع و خوب است      ؛کردیم

انبـار کـه بـا مـدل      از دو آب.  بازدید کـردیم    است، دارد و به منظور صادرات به کیش آمده       
 آثـار  مدلآورى آب باران و نیز ارایه   به منظور جمع،انبارهاى قدیم مناطق یزد و کرمان     آب

ن درخـت   سپس براى شام بـه رسـتورا  . ساخته شده است، دیدن کردیمقدیمى براى سیاحان  
  . همه همراهان آمده بودند و مردم را هم مانع نشده بودند. رفتیمسبز

 وزیـر نیـرو هـم       ،زنگنـه ]  نامـدار  نبیژ[ استاندار کرمان و آقاى      ،مرعشى] سیدحسین[آقاى  

                                                                                                              
رود و سالیانه چندین هزار نفر از آن بازدید  مرکز اکنون از جمله مراکز فعال فرهنگی در استان کرمان به شمار می
 . کنند می
 - از مادرِ » دوران مبارزه«ایشان در کتاب . یا رفت از دن1374اهللا هاشمی، در سال  بانو ماه بی بی صفریان، مادر آیت

داري، در امور زندگانی با پدرم همکاري  او عالوه بر خانه. مادرم از اهالی روستاي بهرمان بود« : کند خود چنین یاد می
راي هاي او ب اطالعات و تجربه. سواد بود، اما اطالعات خوبی از خواص گیاهان دارویی داشت او هرچند بی. می کرد

» .کنیم که هنوز هم گاهی از همان تجربه ها استفاده می اعضاي خانواده و حتی اهالی روستا سودمند بود، چنان
هاشمی رفسنجانی،  دوران مبارزه، زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، جلد اول، «  کتاب ←کنید  رجوع

 .58صفحه 
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. در دست احداث سیرجان دادنـد    اقتصادي   منطقه ویژه    دربارةتوضیحاتى   .اضافه شده بودند  
 دربـارة  . و انبار جامعى براى کاالهاى عمده مـورد نیـاز باشـد          تواند مرکز   مىاین منطقه ویژه    

ـ           مسأ آقـاى   . مـذاکره شـد  ،ربله قیمت آب در منـاطق ممنوعـه بـراى مـصارف صـنعتى و شُ
 ولى دفاع آقاى زنگنـه هـم قـوى    ،بها خیلى گران در نظر گرفته شده  مرعشى مدعى بود آب   

   .بود
به پاویون برگـشتیم   .پرسى کردم  احوال،بعد از شام از چند خانواده که در رستوران بودند    

  . له روسیه در رأس استها هنوز مسأ در گزارش. وابیدمو خ
  

  1993 مارس 26                          1413 شوال   | 2  1372 فروردین  6جمعه 
  

هـا را   بعـد از صـبحانه مقـدارى گـزارش و بـولتن     . دیشب دیر خوابیـده بـودم  . دیر بیدار شدم  
  .سر بردم ه ساعتى در ساحل دریا ب.بارید و هوا بسیار مطبوع است م نم باران مىن. خواندم

 آمـد و افکـار خـودش را در          ]مدیرعامل منطقه آزاد کـیش    [،  پناه یزدان] محمدرضا[آقاى  
دانـد   الزم مى. میرزاده سازگار نیست] حمید[ با نظرات آقاى ؛مورد برنامه آینده کیش گفت  

  . راه بازتر شود،امه دهند و براى جذب سرمایه خارجى کارشان را اد،که مشاوران
ضرورت باز کردن راه جذب سرمایه خارجى در     آمد و بر  کرمان   استاندار   ،آقاى مرعشى 

  و آمـد  ]دبیر شوراي عالی مناطق آزاد کـشور      [،  الویرى] مرتضی[آقاى  .  تأکید داشت  کشور
 گفـت روزانـه سیـصد    .ى اسـت  راضـ   از برنامه آنها   ؛گزارش وضع منطقه آزاد چابهار را داد      

و برضرورت اخذ تـصمیمات در   ا. استشود و چهل غرفه تأسیس شده هزار کارت داده مى  
جهت دفع موانع جذب سرمایه خارجى به مناطق آزاد و داخل کشور و اجازه تأسیس بانک    

  .خارجى در کیش تأکید نمود
زیـر آوار بیـرون    چنـد نقطـه آن را از       کـیش رفتـیم؛   عصر به محـل شـهر باسـتانى جزیـره           

 تیمـى را  ،میـراث فرهنگـى  سازمان  گفتم زیر نظر .اند و قسمت اعظم آن مدفون است  آورده
نـام کارگـاه    هى به نام منـزل خـان و جـاى دیگـرى بـ     حیاط. بگمارند که به کشفیات بپردازند   

خانـه درخـت     در قهـوه .ه را دیـدیم هاى شکـسته شـد   هبآورى محصوالت دریایى و کتی    عمل
  . احساسات گرمى ابراز کردند؛خوردیم چاى  مردمهمراه ،سبز
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 .شمخانى آمد و راجع به ادغام نیروهاى نظامى ارتـش و سـپاه پیگیـرى کـرد              ] علی[آقاى  
رســانى بــه   و از افتتــاح طـرح آب  آمـد ]وزیــر جهادســازندگی[، فـروزش ] غالمرضــا[آقـاى  

  .روستاهاى آبادان خبر داد
امـام  ، ]آقاي غالمعلـی نعـیم آبـادي   [و مزگان هراستاندار ، ]آقاي سیدجلیل سیدزاده  [شب  

بـه قاچـاق    مقدارى از عملکرد در جزیره قشم انتقاد داشتند و راجـع    .  آمدند  بندرعباس جمعه
و امـور  بنـدرعباس  براى حوزه علمیه .  زدگان گفتند هاى انجام شده براى سیل ال و کمک  کا

  .  قول کمک گرفتند،عمران و ادارى استان
  

 1993 مارس 27                     1413 شوال    |3   1372 فروردین  7شنبه 
 

 همـراه  ،هـا  ماع اخبار و مطالعـه گـزارش  زدن در ساحل دریا و است     قدم  مقداري از و بعد از نم  
آقایان میرزاده، زنگنـه، فـروزش،   .  قبل از دیگران صبحانه خوردیم  ،عفت و والده و همشیره    

مرگـى  هـاى گ  یـت  سـطح معاف  دربارةمقدارى  . دندپناه آم   شمخانى، رضایى، واعظى و یزدان    
 صـحبت   کارهـاى پیـشگامان سـازندگى     دربـارة هـم   مقـدارى   . بنادر آزاد کیش مذاکره شد    

  .کردیم
اي براى اجازه دادن به مردم   سریعاً دستور و برنامه،به آقایان فروزش و زنگنه دستور دادم 

هـاى   نى بـراى مهـار آب  هـاى کوچـک کوهـستا    براى ایجاد بندهاى کوچک در مسیر دهنـه   
  .دست تهیه کننداضى موات زیرفصلى و استفاده از ار

کـردن آن در خـدمت حمـل و          با مـسافربرى   ؛شدیم سپاه   1کرافت دسته جمعى سوار لندي   
 ساعتى در دریا گشتیم و ضـمن گـشت بـا همراهـان مـذاکراتى          . است نقل کیش قرار گرفته   

دهـى    گزارش کارهاى اقتصادى و سرویس     ،]فرمانده نیروي دریایی  [ ،آقاى شمخانى . داشتم
 از حمـل و نقـل   .هـاى دیگـر را گفـت      براى بخش  ]نیروي دریایی ارتش  =[از امکانات نداجا  

                                                
 - فت ا کرگنی لندای کن ادهیروپی ن،یخاک یناوچه آب)Landing craft(، آن فهی است که وظییای شناور درکی 

 يها ی شناورها در ابعاد مختلف و طراحنیا.  و خودروها در سواحل استنظام ادهی پيروهای کردن نادهی و پییجابجا
ناور  شي در جلوي دري شناورها دارانیاغلب ا. شوند ی متفاوت ساخته میکی لجستيازهای فراهم کردن نيمختلف برا

 .شود ی آن انجام مقی از طرهی و تخليری شده و عمل بارگبداری سطح شکی به لی که با باز شدن، تبداست
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 میلیون تومان درآمـد دارنـد   200انه حدود ی مجموعاً سال، هوایى و خدمات مهندسى ،دریایى
و خرمـشهر و  براى واگذارى اراضى نداجا در سـیرجان  . شود  که صرف امور عمرانى نیز مى     

  . تمام نداجا در تهران اعالم آمادگی کرد ساختمان نیمه
رضایى برضرورت اصالح نیروهاى مـسلح و تعـدیل مواضـع سیاسـى نظـام               ]محسن[آقاى  

تـش بـه جـاى ایجـاد     را   آقاى میرى از طرح توسـعه اسـکله  .براى تسریع در سازندگى گفت   
یرى اختـصاصى شـناورهاى    در اسـکله مـشاهده شـد کـه جایگـاه بـارگ           .اسکله جدید گفت  

جویى زیـاد   با توجه به صرفهدهند  والفجر خالى است و اجازه استفاده به شناورهاى سپاه نمى 
اسـکى   یاسر هم در سفر دریایى با جت .  گفتم مشترکاً استفاده کنند    ،هزینهآمد و   در رفت و    

  .کرد ما را همراهى مى
تأخیر فائزه . هران پرواز کردیمنزدیک غروب به سوى ت    . عصر مقدارى در دریا شنا کردم     

ام نـزد همراهـان     باعث اوقات تلخى و شرمندگى     ،و بعضى همراهان در حضور هنگام پرواز      
  .  مدتى به تأخیر افتاد و پروازشد

  
   1993 مارس 28                      1413 شوال   | 4  1372 فروردین  8یکشنبه  

  
ها هنوز   خیابان. به دفترم رفتم1372 در سال ي براى اولین روزکار  ، صبح ساعت هشت و نیم   

، عـادلى ] محمدحـسین [دکتـر  . کار زیادى براى انجام نبـود   . اند  به صورت عادى شلوغ نشده    
 راجع به وضع ارز و تعهـدات و نحـوه مـصرف ارز در سـال     . آمد ] بانک مرکزي  کل  رییس[

  .هاى معوق صحبت شد  و سطح نقدینگى و بدهى1372
 در مورد نرخ پروازهـاى خـارجى در       . آمد ]وزیر راه و ترابري   [،  کیا ىسعید] محمد[آقاى  

ساداتیان ] جمال[آقایان . ارایه کرد و گزارش حمل و نقل ایام عید را    توضیح داد  1372سال  
برنامه سفر بـه اسـتان کرمـان را بررسـى        . بشارتى هم براى تبریک عید آمدند     ] محمد  علی[و  

  .کردم
بـه خـاطر در سـفر بـودن جمعـى از وزرا بـه رسـمیت             ؛دولـت جلـسه داشـت     هیأت  عصر  
گیـرى   هـا تـصمیم    تخلف نانواهاى تهران در گران کردن نـان و تعرفـه          دربارة ولى   ،نرسیدیم

  .شد
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 ؛ قبـول کـردم  ،خارجـه روسـیه بـه تهـران را کـه نظـرات مخـالفى هـم بـود           امورسفر وزیر   
هشت تا ساعت  .ان استها به خاطر احتمال سقوط دولت یلتسین در معرکه با پارلم         مخالفت

  . ها را خواندم و به خانه آمدم گزارشو نیم شب 
  

  1993  مارس 29                    1413 شوال   | 5  1372 فروردین  9دوشنبه 
  

 از استخر استفاده . کارها را انجام دادمساعت دوازده ظهر تا .به دفترم رسیدمنُه صبح ساعت 
آقـاي  [ خالصـه مـذاکراتش بـا     و آمـد ]وزیر امـور خارجـه  [، والیتى] اکبر علی[دکتر   .کردم

خارجـه روسـیه مالقـات    امـور   با وزیـر     .خارجه روسیه را گفت   اموروزیر  ،  ]آندره کوزیرف 
هاى  االت کردم که جواب وضع روسیه و آینده و احتمدربارةسئواالت زیادى از او   . کردیم

ــات ــانع  دیپلم ــه و غیرق ــده مأبان ــه؛اى داد کنن ــعیف  روحی ــود اش ض ــا  ب ــال از م ــین ح  و در ع
 من هم از او خواستم که مسلمانان را     .خواست که از مسلمانان تاجیکستان حمایت نکنیم        مى

  .اذیت نکنند
 1372 سـال   درکاالهـاى اساسـى   نحـوه تـأمین      دربـارة  .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

ت امـور   وزار کارشـناس منطقـه هندوسـتان   ،خبر دادند که آقاى صـالحى      .گیرى شد   تصمیم
  .متأثر شدم؛ ندا اش مجروح  یزد فوت شده و خانوادهجادهتصادف در اثر  در خارجه،

  
  1993 مارس 30                     1413 شوال   |6   1372 فروردین  10شنبه  سه 

  
تـا سـاعت    .ع کـردیم یتـشی ریاست جمهوري جنازه مرحوم صالحى را در خیابان مجاور نهاد  

واحـد مرکـزي خبـر    مـصاحبه دو سـاعتى بـا    . ام مطالعـه کـردم   احبهمـص آمادگی   براي   یازده
 بـه همـین جهـت    1. انجـام دادم ]روز جمهوري اسالمی= [ فروردین12صداوسیما به مناسبت  

                                                
- ببینیم اهدافى که براى انقالبمان و خیلى خوب است که ما به ارزیابى بنشینیم «: در بخشی از این مصاحبه آمده است

 چه مقدار تحقق پیدا کرده و در ، جمهورى اسالمى،آزادى ،دادند، استقالل که مردم می  شعاري،مطرح کرده بودیم
 مردم  واقعاًرنج می برد و ،ها و از خفقانى که حاکم بود وابستگى به ابرقدرت جامعه ما ازدر زمان گذشته، . کجا هستیم

هیم ببینیم خوا حاال مى.  اهدافشان را تعیین کرده بودند در انقالب،مردم.  شریک نبودند خودسرنوشت  هیچ نحو درهب
  مان در تحقق  مردم. ما باید خیلى راضى باشیم،نظر منه  ب؟ایم ایم یا نرسیده  به این شعار رسیده و آیاایم چه کرده
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  .و سرشب به خانه آمدم عصر هم کارها را انجام دادم .مالقات نگذاشته بودم


   1993 مارس 31                   1413 شوال   | 7  1372 فروردین  11شنبه  چهار
  

. اى دادم عقـد ازدواج یکـى از کارکنـان را بـستم و هدیـه     . پیش از ظهر چند مالقات داشـتم  
 براى گرفتن اعتبار بیشتر اصـرار  ؛ مسئول طرح نیشکر اهواز آمد،طباطبایى] سید هادي[آقاى  
ه کـل  اصـرار دارد کـ  . تـر کنـد   ایم طرح را کوچک  گفته، اعتبار محدودیتبه خاطر   . داشت

  .پارچه اجرا شودطرح یک
 راجـع  . آمـد ]المپیـک کمیته ملی وزیر معادن و فلزات و رییس     [،  محلوجى] حسین[آقاى  

گفتم چرا بـه سـازمان تربیـت بـدنى        . اش گفت   به کمیته المپیک و نیازهایش و کمى بودجه       
درعباس و جزیـره قـشم،      م بن و آلومینی ،مس سرچشمه هاي    شرکتراجع به   . شود  واگذار نمى 

   .کهر و فوالد مبارکه هم بحث شد نگ آبى گلس
بحث ضرورت داشتن نمایندگى در ایـران در      . دولت شرکت کردم  جلسه هیأت   عصر در   

  .مورد کاالهاى خارجى مورد مذاکره بود که ناتمام ماند
  
  1993 آوریل 1                     1413 شوال   | 8  1372 فروردین  12 شنبه پنج

  
کـه  چاپخانه مهمى اسـت   رفتم؛  افتتاح چاپخانه روزنامه جمهورى اسالمىپیش از ظهر براى  

 هزار 60ساعتى تا تواند  مى ساخته شده و     ]آلمان[حدود پانزده میلیون مارك   اي در     بودجهبا  
 بـه خانـه  اى  بعـد از مـصاحبه  و  1سـخنرانى کـردم  بـراى حـضار    .دچهاررنگ چاپ کن  نسخه  

                                                                                                              
این   تحقق در مسیر ست که ما ااین  قدرمسلم .مستقل شده استامروز  جامعه ما واقعاً. باشند شعار خیلى شاکر این

ه ب برنامه هاى درازمدت این اهداف را  با وباید تالش بیشترى کنیم. منحرف نشدیمکنیم و بحمداهللا  ف حرکت مىاهدا
، زیر نظر عماد هاشمی، دفتر 1372هاي  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید  رجوع» .طورعالى تأمین کنیم
 .1394نشر معارف انقالب، 

 -سن نیت  آقاي هاشمی برخورد اندیشه هاي جاري در مطبوعات کشور را برخورد سالم و سازنده و از روي ح
روزنامه جمهوري اسالمی حرکتش را در خط امام آغاز «: توصیف کرد و با ابراز رضایت از عملکرد مطبوعات گفت

    کرد و در طول مدت فعالیتش هم انصافاً خط خودش را گم نکرد و این راه را امروز نیز با همان آهنگ اولیه
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  . آمدم
بـستگان و همچنـین خـانواده شـهید     هم بعد از ظهر  .  بودند پیش از ظهر خانواده امام آمده     

  1.ام را گوش دادم بخشى از مصاحبه. شب بیشتر پاى تلویزیون گذشت. مطهرى آمدند
  

  1993  آوریل 2                    1413 شوال    |9   1372 فروردین  13جمعه 
  

هاى   بچه. حیاط خانه گذشتبه استراحت و مطالعه و قدم زدن دروقتم . در خانه بودم امروز  
 آمدند عیدى گرفتند و با عفت براى سیزده بدر بـه کـرج   ،اند محسن که از رفسنجان برگشته  

ریـیس بنیـاد تـاریخ      [،  معـادیخواه ] عبدالمجیـد [عصر آقاى   . من و یاسر ناهار خوردیم     .رفتند
ار اسـتمداد   مجموعه انتشارات بنیاد تـاریخ را آورد و بـراى توسـعه کـ        . آمد ]انقالب اسالمی 

  . کرد
  

  1993 آوریل 3                     1413 شوال    | 10  1372 فروردین  14 شنبه
  

 تـشکیالتى و  نمـودار  راجـع بـه       و  دبیر شوراى عالى جوانـان آمـد       ،باقرىمیر] مرتضی[آقاى  
  آمد ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی    [،  معین] مصطفی[دکتر   .تشکیل جلسه شورا گفت   نحوه  

جوان و تقویت بودجه اعـزام اسـاتید   ] علی[تأسیس مرکز لیزر با کمک پروفسور    راجع به    و
 علمى اعضاي هیأتو کتب و باال بردن حقوق   علمی  براى فرصت مطالعاتى و تهیه مجالت       

  .استمداد کردها  دانشگاه
                                                                                                              

هاشمی «  کتاب←کنید  رجوع» .ن امر نشانگر ایمان و اعتقاد کارکنان این مجموعه استدهد که ای می ادامه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی

 -همین حضور مردم در در ثبات نظام جمهوري اسالمی، ترین عامل   اساسی«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است
که از بیرون نگاه  کسانیبه همین دلیل . و توده مردم وجود داردنظام  بین مسئوالن است که صحنه و این انسجامى

سال هشت . گ استن یکى تجربه ج،که ما داریم  تجربه خوبی.بینند که این یک جامعه مستحکمى است  مى،کنند مى
شود،   فشار فیزیکى تسلیم نمى تحت،روصورت براى همه ثابت کرد که ایران آسیب ناپذیر است و این کشآن دفاع به 
در ثبات  نقش زیادى  نیز و همچنین تدبیر امروز رهبرى)ره (تدبیر شخص امام.  دخالت کنند  کهیوس شدندأمبنابراین 

، دفتر نشر معارف 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب←کنید  رجوع» .و آرامش کشور داشته است
 .1394انقالب،
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 بـراى   ،] دبیـر شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی          گلپایگانی،[هاشمى] سید محمدرضا [دکتر  
 ]وزیـر بازرگـانی   [،  وهـاجى ] عبدالحـسین [آقـاى   . دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد     

. کـردن پخـت نـان را داد    ماشـینى برنامـه   گزارش وضع نان و خرید کاالهاى اساسـى و   .آمد
  . کردمه از استخر استفاد. آمدسلمانى براى اصالح

اش بـه    خـانواده همـراه وزیر مالزى که در رأس هیأتى  نخست محمد، هاتیراآقاى معصر با   
مند به ه آنها عالق. ها بود  توسعه همکارىدربارة مذاکرات . مالقات داشتیم است،ایران آمده 

  و استفاده از خـاك ایـران بـراى ترانزیـت کـاال بـه آسـیاى میانـه            ]پالم [=فروش روغن نخل  
  .  ندهست

 دربــارة . داشــت را  1372 در ســال  خــودلــین جلــسه    او ملــی،شــوراى عــالى امنیــت  
 روسیه و برخورد با تبلیغـات آمریکـا و غـرب و منـافقین              و آذربایجان، افغانستان ]جمهوري[ 

  .مذاکره شد
 سر میـز شـام و قبـل از شـام سـئواالت           .دادمضیافت شام    یهمانان مالزیایی شب به افتخار م   

 در مالقـات بـا ایـشان در    ؛ خـاطر نداشـت  ارقـام را بـه  . هاتیر محمـد کـردم  امآقاي زیادى از   
شب عفـت  . همان عفت بودندیهایشان هم همزمان م   خانم .تر یافته بودم     او را مسلط   ،اندونزى

  .کردن داشت دیرتر از من رسید و کلى حرف براى تعریف
  

  1993 آوریل 4                     1413 شوال   |11   1372 فروردین  15یکشنبه 
  

تـالش غـرب ایـن    .  جمهور روسیه و آمریکا در کانادا در رأس خبرها است       مالقات رؤساى 
 موضـع او را در مقابـل     ،]جمهـور روسـیه     ریـیس [،  یلتـسین ] بـوریس [است که با حمایـت از       

  .دنمعارضین تقویت کن
 . همراه با مدیران رادیو آمدند  صداي جمهوري اسالمی،  یس   ری ،زورق]محمدحسن[آقاى  

شـان نمـودم و      و تـشویق   1حبت مفـصلى بـراى آنهـا کـردم         مـن هـم صـ      .نـد گزارش کار داد  
                                                

 -خواهم  هاي مختلف رادیو، تلویزیون و مطبوعات می من از مسئولین بخش« :  این سخنرانی آمده است در بخشی از
امروز ایران به عنوان . جانبه، مردم را به فرهنگ اعتدال ترغیب کنند ریزي همه با بهره گرفتن از اطالعات کافی و برنامه

 ر سرنوشت دنیا هرگز مانند امروز مهم و مؤثرالقراي جهان نو در دنیا مطرح است و نقش جمهوري اسالمی د ام
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 قبل از جلسه، در مورد اثرات احتمالى منفى بـرون مـرزى    .هاى کلى را توضیح دادم      سیاست
  .زبان کشورگفت براي تجزیه فرهنگى بخشى از مردم غیرفارس

هـاى عراقـى را گفـت و       وضـع گـروه    . آمـد  ]رییس کمیته عراق  [،  آقامحمدى]علی[آقاي  
را رخورد با آنها و پیشنهاد به کار گرفتن سود معامالت مرزى براى تقویت نهضت   سیاست ب 

  . نکاتى گفت،هاى جعلى علیه ایران و عراق  اسکناسدربارةو همچنین مطرح کرد 
هـاى اسـالمى دیگـر     تالف با گروهئ در مورد ا و آمدند] اسالمی[مؤتلفه  ] هاي  هیأت[سران  

 کـه گفـتم مـن       کردند صحبت   ]جمهوري  ریاست [بات تبلیغات انتخا  دربارة. مشورت کردند 
  .هاى رأى باشد تبلیغات باید روى اصل حضور مردم پاى صندوق لیغات ندارم؛نیاز به تب

کـه  هـاى جدیـد بحـث کـردیم       تعرفـه دربـارة . دولت شرکت کردمجلسه هیأت عصر در   
مکارى با مالزى ت خارجى و ه سیاسدربارة. اى بودم اهللا خامنه   همان آیت یشب م  .ناتمام ماند 

ها و مصارف  له تعرفهو مسأ] علمیه قم[مسایل حوزه گوین و    هرزروسیه و بوسنى و     ل  و مسای 
  .ارزى مذاکره کردیم

  
  1993 آوریل 5                    1413 شوال    | 12  1372 فروردین  16دوشنبه 

  
 .به روسیه مهم است هاى آمریکا     کلینتون در مورد کمک   ]بیل[یلتسین و   ]وریسب[خبر توافق   

 بـه خـاطر سـردى روابـط     . آمـد  سفیر جدید هلند بـراى تقـدیم اسـتوارنامه        ،  ]آقاي هامی بن  [
تأکیـد  مـان  بـر لـزوم تعـادل معامالت     از اختیارات ملکه هلند پرسیدم و        .حرف مهمى نداشتیم  

  .کردم
قاسم رمضانپور نرگسی، محمد مهدي محمدرضا نوبخت حقیقی،  آقایان الیاس حضرتی،    [
بري املشی، حسن شاخصی، عبدالغفار شجاع، محمدرضـا شـفیعی، پرویـز صـیقلی، سـید         ره

                                                                                                              
بعضی مسایل . ما براي آن انقالب کردیم که کشور نیرومندي داشته باشیم و احکام الهی را پیاده کنیم. نبوده است

آمد، اکنون هموار شده است و ایران در افق چهار، پنج سال آینده یکی  که در سه، چهار سال قبل مانند کوه به نظر می
دشمن می خواهد رونق اقتصادي کشور را که . ترین کشورهاي جهان از نظر مسایل زندگی خواهد بود مسأله  بیاز

در این شرایط ضرورت دارد، مردم از برنامه هاي . اکنون نقطه قوت ماست، با تبلیغات خود به نقطه ضعف تبدیل کنند
، دفتر نشر معارف 1372هاي سال  نی،  سخنرانیهاشمی رفسنجا«  کتاب←کنید  رجوع» . دولت آگاهی داشته باشند

 .1394انقالب،
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اعـضاي  ، ]و بهـرام یعقـوبی  مجتبی عرفانی، فرامرز گلشنی، شاپور مرحبا، احمد نـصرتی راد           
زراعـى مـزارع چـاى و دادن      خواستار سفرم بـه گـیالن و بـه   .مجمع نمایندگان گیالن آمدند   

اولین جلسه بند  . شدند]منجیل و رودبار   [زده ن مناطق زلزله  زا و کمک به عمرا      صنایع اشتغال 
 کیفیـت دخالـت در بـازار بـراى تنظـیم      دربـارة  1. در مورد ارز را تشکیل دادیـم      29 تبصره   3

  .هاى سال قبل و کیفیت تأمین نیاز ریالى بودجه تصمیم گرفتیم قیمت ارز و پرداخت فیش
شـب بـه   .  عمومى را تصویب کردیم خط مشى مالى و.عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت  

  .منزل آمدم
  
  1993 آوریل 6                    1413 شوال   | 13  1372 فروردین  17شنبه  سه
  

، درمان وزیر بهداشت، ]زاده دکتر رضا ملک[.  آمدند، به مناسبت روز بهورز     بهورزان نمونه 
  2.آمیز نمودم ویق جوایز نخبگان را دادم و صحبت تش. گزارش دادو آموزش پزشکی

نخـست وزیـر مـالزى بـه سـاختمان      ، ]آقـاي ماهـاتیر محمـد   [ همراه بـا    ،در پایان مذاکرات  
 در برنامـه نبـود و خیلـى از    ؛و دقایقى مذاکره کردیمرفتم  ]جمهوري  ریاست [تشریفات نهاد 

                                                
 - توازن وحفظ و  کشوري تعهدات ارزمی به منظور تنظشده بود، موظف يانک مرکز قانون بودجه، ب 29تبصره   در  

 يها استی کشور و سی و بانکی پولقانون  را در چارچوبیضوابط، 1372 سال ی طي ارزيها تعادل در تراز پرداخت
 به يا تهیکم این تبصره مقرر شده بود، 3 در بند.دی نماتی رعای قبلتعهداتي فای و اي تعهد ارزجادی در اي و ارزیپول

برنامه و    سازمانسیی ر،ي مرکزبانک  کلسیی ر،یی و داراي امور اقتصادری وزتی عضوابجمهور و  سیی راستیر
 در داخل و در حد امکان به صورت دهای خرقی و تشوبی جهت ترغ، جمهورسیی رانتخاب  از وزرا بهیکیبودجه و 

د و نسبت به و شلیتشک  مربوطيها  و دستورالعملها استی سنی الزم و تدويها  تعادلجادیا   بازار ارز ومی تنظوی الیر
 به ی اسالمي مجلس شوراندگانی نفر از نمادو .  کندمورد اقدام   آن حسبصی تبصره و تخصنی موضوع ايل ارزیمسا

 .کردند می شرکت تهیکم  به عنوان ناظر در جلسات،انتخاب مجلس
 -تقویت مراکز بهداشتى است، از کارهاى خوب و پرثمر چند سال اخیر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است  .

البته هنوز کار تمام نشده، ولى تا اینجا خیلى رضایت بخش است و ، شبکه بهداشتى کشور به خوبى تقویت شده
ما در این جهت نه تنها مزاحمتى از خارج نداریم، بلکه . خوانى دارد هاى جهانى بهداشت هم شبختانه با سیاستخو

 هزار خانه بهداشت در 12اگر امروز  . فهمند که این کار با ارزشى در دنیا است آنها هم مى. شویم کمک هم مى
ى بهداشت و مراکز بهداشتى و اعزام پزشک به این ها  سیاست تقویت خانه.روستاها داریم، این مایه افتخار ماست

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب←کنید  رجوع ».استمناطق، از کارهاى خوب وزارت بهداشت و درمان بوده 
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
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  .اند اصفهان قرار گرفتهشهر تحت تأثیر فوالد مبارکه و وضع .این اقدام خوشحال شدند
 1.ها و توزیع اعتبارات جلسه داشت نامه کیفیت تصویب طرح ین براى آی55 تبصره   شوراى

رییس [، اخوى محمد. چند مصوبه داشتیم. عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     
 آمریکـا را بـراى شـرکت در    ان  ان  شـبکه سـی  قـرار شـد دعـوت    .  آمـد  ]سازمان صداوسیما 

  .ار نپذیردنسمی
  

  1993 آوریل 7                  1413 شوال  14 |   1372ین   فرورد18شنبه  چهار
  

 و  ]رییس سـازمان تربیـت بـدنی      [ فرد،   رىغفو] حسن[دکتر  . ورزشکاران موفق آمدند  صبح  
فرمانده نیروي انتظامی، در خصوص کـسب مـدال قهرمـانی تـیم           [اللهى  سیف] سرتیپ رضا [

آقـاى   2.اى نمودم کننده  صحبت دلگرمز را دادم وجوای.  گزارش دادند  ]فوتبال پاس در آسیا   
کـه  هـایی   تنعبازسازى و صدر مورد   و آمد]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[

خواسـت کـه   .  گـزارش داد   ،انـد    تأسیس شده  زده  با کمک دولت در شهرهاى مناطق جنگ      
  .مواظب قیمت ارز و تورم باشیم

                                                
 - و تالش در جهتییزدا تیحروم و می به منظور مقابله با تهاجم فرهنگ: قانون بودجه آمده است55 در تبصره  

 ی بودجه عمومسرجمع  درصد ازکی اعتبار صیتخص  به هنگام، اعتبار مکلف استصی تخصتهی کم، کشورییخودکفا
فصول آموزش و پرورش    و اعتباراتدهی گردفیتکل نیی تبصره تعنی که تا ای مبالغيبه استثنا ( کل کشور 1372سال 
 .کند اضافه ییها فیرا کسر و به رد)  و دفاعهی درمان، تغذهداشت،ب ،یقاتی و تحقی آموزش عال،یعموم

 -،اظهار امیدوارى کرد که در ،هاى مختلف ورزشى هاى ورزشکاران رشته  ضمن قدردانى از تالش آقاي هاشمی 
باید به ن« :  ایشان در بخشی از این سخنرانی گفت.، استاندارد مطلوبى براى ورزش کشور فراهم شودتوسعهبرنامه دوم 

ترین  ورزش در متن زندگى مردم قرار دارد و یکى از عالى. اى و لوکس نگریسته شود عنوان امرى حاشیهه ورزش ب
هاست و  این تصور که هدف اصلى ورزش در فرهنگ اسالمى تالش براى ارزش .رود شمار مىه کارهاى انسانى ب

هاى خدادادى را  توان انگیزه  تصور درستى نیست، زیرا نمىبنابراین نباید در پى کسب پیروزى و قهرمانى و مدال باشیم
 ورزشکاران ایشان،» .شود  پیروزى در آن با ارزش محسوب مى،نادیده گرفت، از آنجا که هدف ورزش مقدس است

ه اقتدا کنند که بدون کین) ع(کشور را به غلبه بر نفس خود فراخواند و از آنان خواست در این راه به موالى خود على 
اهمیت اصول اخالقى توأم با  با اشاره به ایشان .و غضب و با روحیه جوانمردى با دشمن و رقیب خود برخورد کرد

 ورزشى است که اخالق را با جوانمردى توأم ،ورزشى که ما خواهان آن هستیم«: افزودقهرمانى در میادین ورزشى 
» .و درس و ابعاد مختلف زندگى نیز محبوب و موفق هستند در خانواده ،اى دارند سازد و ورزشکارانى که چنین روحیه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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هـاى ادارى گـرفتیم و    مـع تبـراى مج تصمیمات تکمیلى . شوراى عالى ادارى جلسه داشت   
 فرهنگ و ارشـاد اسـالمی  میراث فرهنگى از وزارت علوم و الحاق به وزارت      سازمان  انتزاع  

  .معین و همراهانش ناراحت شدند] مصطفی[دکتر . تصویب شد
هـاى کتـاب خـدمات      یادداشـت .دولت نرفتم و کارها را انجـام دادم هیأت عصر به جلسه    

 در دسـت تهیـه    فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی   ل را کـه توسـط وزارت    دولت در طول برنامه او    
 فیلمـى دیـدم و     ،حاضرى خوردم شام،  . کسى نبود . شب به خانه آمدم    . بررسى نمودم  ،است

  .خوابیدم
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یـک و  هـاى    از اقامتگـاه موقت دو سه ماهه، براى انتخاب مسکن در راه دفتر، همراه با عفت 
 این روزهـا  .مان را خالى کنیم  منزل،تعمیراتانجام  ست براى   ؛ بنا سعدآباد بازدید کردیم  دو  

 و عفـت بـیش از مـن     اسـت هـم ریختـه   ه نظم خانه بـ    یم،ها  براى جمع کردن وسایل و کتاب     
  .مشکل خواهد داشت

 گـزارش   ]رییس بنیاد مسکن  [،  آخوندى ]عباس[ آقاى   .مدیران بنیاد مسکن انقالب آمدند    
نماینـده   [ محالتـی، رسـولى ] سیدحـسن [ سپس با آقایان 1.کار داد و من هم تشویقشان کردم 

                                                
 -علت فقدان مسکن مناسب، آب و برق، بهداشت و مدرسه در  اینکه در رژیم گذشته به  با اشاره به آقاي هاشمی

 همواره در ،سیاست ما از زمان مبارزه تاکنون« :  تأکید کرد ،شهرها بودند ناگزیر از مهاجرت بهیان یروستاها، روستا
یان در روستاها از نظر یحفظ روستا. شود تر مى زمینه مقابله با این ظلم بوده است و این سیاست در آینده جدى

 جز خسارت، بیکارى و بیکارى پنهان و ،رهاشه یان بهی و انسانى به نفع جامعه است و مهاجرت روستايمحاسبات اقتصاد
 تنها حل مسأله مسکن ،کار بنیاد مسکن انقالب اسالمى.اى نخواهد شد پرداختن به مشاغل کاذب و آوارگى آنان نتیجه

اید، ولى سیاست بنیاد در  اى برداشته هاى ارزنده یان نیست و شما براى حل مشکالت اقشار محروم جامعه نیز گامیروستا
با تدبیرى علمى و با صرف هزینه کمى که در درازمدت به نفع  . اقدام با ارزشى بوده است،یانیهاى روستا  خانهاصالح

اى که از زلزله گیالن و  هایى مقاوم در برابر سیل و زلزله پناه داد و با تجربه یان را در خانهیتوان روستا مى، کشور است
خاطر فقدان استانداردهاى مطلوب  بینیم که بیشترین خسارات به دست آمده است، مى زنجان و سیل سال گذشته به

، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ». متوجه روستاییان است،مسکن
    .1394معارف انقالب، 
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 بـراى  ،]معـاون بنیـاد مـسکن    [،  مروت] محمد[آخوندى و   ] عباس[ ،]فقیه در بنیاد مسکن    ولی
یان و تأمین ستایى تأسیس صندوق کمک به مسکن رو برا. ها مذاکره داشتیم    ها و برنامه    طرح

  . قول کمک دادم،مسکن ارزان قیمت
معتقـد  .  گـزارش وضـع روسـیه را داد    وسفیرمان در مسکو آمـد    ایزدى،  ] نعمت اهللا [آقاى  

 وضـع زنـدگى   ،رغم تورم سـنگین گوید علی مى. تر است است وضع کنگره از یلتسین مطمئن 
  .در آنجا مشکل نیست

] اکبـر [ ،] امـور اداري و اسـتخدامی کـشور        دبیرکل سازمان [،  رضوى] سید منصور [آقایان  
طرحـى  .  آمدند ]معاون توسعه مدیریت  [،  اکرام جعفرى ] محمدجعفر[ و   ]وزیر دفاع [،  ترکان

خــشى از بحــث قابــل توجــه و بخــشى ب. بــراى اصــالح ســاختار تــشکیالت دولــت آوردنــد 
  . قرار شد براى اعالن نظر آن را مطالعه کنم؛منطقى به نظرم آمدغیر

 گـزارش سـفر   . آمـد ] بانک مرکزيکل رییس[، دکتر عادلى. ها را انجام دادم  تا عصر کار  
به پاکستان و تصویب تأسیس بانک مشترك براى اکو را داد و متن بخشنامه جهت مراجعـه        

 قـرار شـد اعـالن کننـد کـه      .ها را مشخص کـردیم  ها براى تأمین نیازهایشان به بانک    دستگاه
  . هستندها آماده پرداخت نیازهاى آنها بانک

 خاطرات دیـروز و امـروز را   .عصر به خانه آمدم.  استدیشب و امروز باران خوبى باریده    
  . گذاشته بود ها در کارتن دفترچه خاطراتم را همراه کتابآقاجالل دیشب . نوشتم

  
  1993 آوریل9                         1413 شوال    16  1372 فروردین  20جمعه 

  
مقـدارى هـم وقـت    .  هـا زیـاد بـود      همـان ی رفت و آمد م    ،  صبح و عصر  . در خانه بودم  امروز  

  .آیند  به نظرم جالب مى؛ مقاالتصرف مطالعه مقاالتى براى کنگره شیخ مفید نمودم
 در مـورد کیفیـت کتـاب و    ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی   [،  الریجانى] علی[عصر آقاى   

 در مورد بعـضى از    .مشورت کرد ] ولا[ساله   برنامه پنج ] دولت سازندگی در  [جزوه عملکرد   
هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویـژه      [نمحس . نظراتى براى راه حل ابراز شد      ،مطبوعات مزاحم 

  .  و اصالح خانه نوق گفتي تهرانله دخانیات، مترو راجع به مسأ و آمد]جمهور رییس
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 ، امباکــه] شــیخ مرتــضی[ آقــاي .آخــرین نقــشه اصــالح منــزل را بررســى و تــصویب کــردم
. قبالً در سـفر سـنگال او را دیـده بـودم         .  مسلمانان سنگال آمد   1یهمریدیس فرقه   ری] جانشین[

  . کمک خواستبراى تقویت امور دینى در سنگال
کار ساخت سـموم پایـه     گزارش پیشرفت   .  آمد ]وزیر کشاورزي [،  کالنترى] عیسی[دکتر  

از وضع . کشاورزى را در مرحله آزمایشگاهى داد و براى تولید نیمه صنعتى کمک خواست 
 محصوالت سال جارى اظهار رضایت کرد و تأکید برضرورت کار بیشتر روى منابع طبیعـى     

  .داشت
 گزارش کار دادند و براى شرکت من در کنگره       2.هیأت اجرایى کنگره شیخ مفید آمدند     

 ، تـذکر دادم کـه مواظـب باشـند    .، قول قطعى نـدادم  به خاطر سفرم به کرمان ر نمودند؛ اصرا
   3.انگیز بین شیعه و سنى پیش نیاید هاى تفرقه بحث

                                                
 - شیخ احمد فرزند او، . نهاده شد در سنگال بنیان »شیخ محمد بامبا امباکه« در پایان قرن نوزدهم توسط ،فرقه مریدیه

اصول اعتقادي مریدیه بر پنج اصل . بامبا در ابتدا از معتقدین به طریقه قادریه بود و بعدها خود اعالن طریقه نموده است
 کیلومتري شرق داکار قرار 200 شهر طوبی در فاصله فرقه،مرکز این  . زکات و حج استوار است، روزه، نماز،شهادتین

رب و بیع وي احکام خاصی را از قبیل حرمت شُ. وبی مرکز حکومت دینی شیخ امباکه محسوب می شودشهر ط. دارد
 30حدود .  است حرمت استماع موسیقی و برخی احکام دیگر براي این شهر وضع کرده،کشیدن  حرمت سیگار،خمر

کننده در دولت   داراي نفوذي تعیین، علیرغم قلت پیروانفرقهاین . کنند مریدیه تبعیت میفرقه درصد از مردم سنگال از 
 شاید بزرگترین کتابخانه آن نیزکتابخانه . شود  یکی از مساجد بزرگ آفریقا محسوب میفرقه،مسجد این . می باشد

 . از این شهر بازدید کرد1370در سال هاشمی اهللا   آیت.اسالمی در غرب آفریقا باشد
 - ی در علم کالم تبحر داشت و مکتب کالماری بود که بسیعی شمتکلم و هی فق،)يقمر هجري 413 - 336 (دی مفخیش 
 ینیدر مناظرات د. دی گردی به او منتهعهی شتی و مرجعاستیش ریعصر خو در و دی در عصر او به اوج کمال رسعهیش

اشاعره  سیی ری، ابوبکر باقالنی فرقه معتزله بغداد و قاضسیی عبدالجبار ری داشت و مناظراتش با قاضیمهارت خاص
 و ی شافع،ی ابن عماد حنبل،ی ابن حجر عسقالنلی و احترام بزرگان اهل تسنن از قبنیمورد تحس شیخ مفید .معروف بود

 . در بغداد درگذشتی سالگ75 در سن دی مفخیش .برجاي مانده است کتاب عنوان 200 از شیاو باز .  بودگرانید
 - انى هزاره شیخ مفید را کارى مقدس و پرارزش خواند و با  مالقات، برگزارى کنگره جهنیآقاى هاشمى در ا

عمل  اساس تحقیقات جمعى به« : هاى علمى، فرهنگى جهان و احیاى آنان گفت  اشاره به اهمیت بزرگداشت شخصیت
تجربه موفق برگزارى این .  علمیه باشدوزهتواند مبنایى براى استمرار تحقیقات بعدى در ح آمده در این کنگره مى

 ره در حوزه علمیه قم، موجب ترغیب سایر مراکز علمى، فرهنگى و اسالمى در انجام این امور و بزرگداشتکنگ
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هـاى مختلـف را گـرفتم و     گـزارش کـار بخـش   . عصر با مدیران بنیاد شهید جلـسه داشـتم     
 بـیش از دو  ،هـاى شـهید   امسال حقوق خانواده. تذکرات الزم را دادم و نیازهایشان را گرفتم 

 همـه  ، سـاخت  در دسـت  با تحویـل ده هـزار مـسکنِ        .شود و هنوز هم کمبود دارند       برابر مى 
  .سه ساعت طول کشید جلسه، .شوند هاي فاقد مسکن داراي مسکن می خانواده

اجـازه سـفر بـه اروپـا      ،ىهاى دریـای   شرکت جدیدالتأسیس سازهط باابترا در   . مهدى آمد 
وسـایل منـزل را جهـت    . بـه خانـه آمـدم   . کارها را انجـام دادم ونیم  نُهت شب تا ساع  . گرفت

  .اند جمع کرده ،آمادگی براي شروع کار تعمیر
  

  1993 آوریل 11                  1413  شوال   |18   1372 فروردین  22یکشنبه 
  

ى از اوضاع گزارش.اهللا لبنان بود یس حزب ری ،وز با آقاى سید حسن نصراهللا     اولین مالقات امر  
معتقدنــد . نــدا  بــراى آینــده نگــران، امــا فعــالً مــشکل مهمــى ندارنــد؛اهللا داد لبنــان و حــزب

از . کننـد  فـشار وارد مـى   ها تصمیم به حذف آنها دارند و به سوریه و دولت لبنـان          آمریکایی
 سـوریه  .داننـد  هـاى آمریکـا مـى    د و او را عامل اجـراى خواسـته  ان حریرى ناراضی  رفیقآقاي  

بـه    گفـتم ]وزیر امور خارجـه [، به دکتر والیتى.  استى اجازه ورود اسلحه به آنها نداده    مدت
راى ند که ارتـش بـ   هستنگران برخورد احتمالى با ارتش لبنان در جنوب. سوریه فشار بیاورد  

توصیه کردم که سعى کننـد بـا ارتـش    . یل تحت فشار است   جلوگیرى از عملیات علیه اسرای    
 وعـده  ؛اند خواستار جبران، دو ماه عقب افتادگى دارد؛  کمکى به آنها  مقررى   .درگیر نشوند 

، در خـصوص  هاى تبعیدى از فلسطین به لبنـان  به نحوى عمل نادرست حماسى   . دادمکمک  
  .کنند پیمایى روز قدس را توجیه مىعدم شرکت در راه

ا و نجـ  خواسـتار توجـه بیـشتر بـه آ    .زسـتان آمـد  یسـفیرمان در قرق  ،  ]آقاي مرتضی توسـلی   [
اش بهتـر شـده     روحیـه ،گفـت بـرادرش مهنـدس توسـلى    . کمک اقتـصادى و فرهنگـى شـد     

                                                                                                              
دیکن رجوع» .ام این کار بوده هاى جهان اسالم خواهد شد و اینجانب از اول عالقمند به شخصیت سایر ←  

 1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372 سال هاي انیسخنر  رفسنجانی، هاشمی«کتاب
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   1.کارى به او محول شوداست؛
  و فـضلى گـزارش مبـسوطى داد      ] علی[ آقاى   .آمدند)] ع(سیدالشهدا[ 10فرماندهان لشکر   

 اعـالن  آمـاده . ر مورد تعداد پرسنل، سازمان، امکانات و اماکن و نیازها و مشکالت گفـت  د
 بـراى مـسکن   . هستندذارى بخشى از اراضى وسیع تصرفى در خوزستان در زمان جنگ        واگ

 ؛ خوانـد ، مـن گفتـه بـود   دربارة  شعرى کهروحانى لشکرآقاى بهارى،  .پرسنل استمداد کرد 
  . ایثارگر و انقالبى هستند،مردم خوب. ى به او هدیه دادمعبای

از احتمال محروم کردن    . د آم ]جمهور  مشاور سیاسی رییس  [،  موسوى] میرحسین[مهندس  
  اسـت، اظهـار نگرانـى کـرد؛    ها مطـرح شـده   ایران از عبور از کانال سوئز که اخیراً در رسانه 

 احتمـالی آمریکـا در آینـده پیـشنهادهایی         مواجهه بـا فـشارهاى       دربارة. نگرانى هم نیست   بى
   .هاي قدرت در دنیا  منجمله نوعى تهدید و نوعى جذب سایر قطب،داشت

از عدم همکارى شاهد بـا فروشـگاه شـاهد در ترکمنـستان و از     . مشیره زاده آمد  ه ،حسین
براى پذیرش مـسئولیت جدیـد   .  است، گله کردترکمنستان ایجاد کردهدولت  مشکالتى که   
سرچـشمه  ]شـرکت مـس  [اخـوى احمـد آمـد و گفـت دارد از     .  مشورت نموددر بنیاد شهید 
  . شغلى خواست؛شود بازنشسته مى

 وزارت نــب جا،قاضــا کـرد کـه در مــورد رسـیدگى بـه شــیعیان پاکـستان     دکتـر والیتـى ت  
جلـسه  عـصر در   .اسـت شـده   هم اکنون به وزارت اطالعات موکول      ؛خارجه را بگیریم  امور

کـه  دو روز اسـت  ؛  کیفیت کنترل نرخ ارز بحث کـردیم دربارة. دولت شرکت کردمهیأت  
  .هم بحث شد در مورد کیفیت تأمین ریال سپرده .رود حساب باال مى بى

را خواندند که به دادگاه  منتظرى] حسینعلی[ اهللا یتایشان نامه آ . همان رهبرى بودم  یشب م 
 . جواب مشورت شـد دربارة .دبانهؤ البته م؛اند اطالعات حمله کردهوزارت ویژه روحانیت و   

، له کانـال سـوئز و احتمـال ایجـاد مـشکل در معـامالت اقتـصادى        سفر به کرمان، مسأ  دربارة
  . مذاکره کردیمي دولتیها  دادن نشان سیاست وقمعلمیه حات در حوزه اصال

 تـا سـاعت   .ایم و جاى جدید هنوز آماده نیـست       را تخلیه کرده   نزلم. شب در دفترم ماندم   
  . کار کردم و خوابیدمدوازده شب

                                                
 - اولین ،توسلیمهندس . است نهضت آزادي یس دفتر سیاسییعضو شوراي مرکزي و ر ،محمد توسلی آقاي 

 .بود اسالمیانقالب پیروزي  پس از تهران شهردار
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  1993  آوریل12                1413  شوال    |19   1372 فروردین  23دوشنبه 
  

 کارهـا را انجـام دادم و    ده صـبح  تـا سـاعت     . قبل از اذان بیدار شدم و دیگر نخوابیـدم        صبح  
نامـه  . جمهور آذربایجان آمـد  یسمقام ری قائم، ]اوفآقاي پناه حسین [ .ها را خواندم    گزارش

در . ه بودقبالً دکتر حبیبى گزارش کوتاهى از مذاکرات داد.  را آورده بود انجمهورش رییس
 تقاضـاى کمـک   ،در موضع ضعف .ندا  خیلى ناراضی ،هاى اخیرشان از ارمنستان     شکستاثر  

اعتـراف  ایرانى اتخـاذ مواضـع ضـد    غذایى و سیاسى دارند و به اشتباه جبهه خلـق در         ،نظامى
داخلـى   هم وعده کمک دادم و هم نصیحت به اتحـاد    .اند   در مجموع خام و نپخته     کنند؛  می

  . کردم
 را که به تازگى شانجمهور یسر انرژى ماداگاسکار آمد و نامه ریوزی، ]آقاي ام راتافیکا [ 

هـایش را از روى    صـحبت . نفت با مهلت و تسهیالت   ؛خواهد  کمک مى . انتخاب شده آورد  
  .خواند که طوالنى هم شد نوشته مى

  
 كاسكار عكس مادا

دیدار با وزیر انرژی ماداگاسکار
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 کیفیت توزیع ارز براى کنترل نرخ مـذاکره  دربارة. کمیته سیاست توزیع ارز جلسه داشت    
 1.هـا سـریعاً افتتـاح شـود     سـی  الها به مردم ارز بدهنـد و    بانککه  شد  بر این   یم  تصم. کردیم

عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه      .نمـودیم مصوباتى هم در جهت کم کردن تقاضاى ارز اتخاذ   
یش از ظهـر   پهاى جدید پروازهاى خارجى تصمیم گرفتیم و مصوبات            قیمت دربارة. داشت

  .را در مورد ارز تکمیل کردیم
تلفنـى بـه   .  استمان تخلیه شده هنوز جاى جدید آماده نشده و منزل      . فترم ماندم شب در د  

له انـسداد  خانـه مـسأ   گفـتم در دبیر   ] دبیـر شـوراي عـالی امنیـت ملـی         [،  روحانى]حسن[کتر  د
 بررسـى  مقابلـه نحـوه  حـل و   هایمان براى پـیش بینـى راه        روى کشتى ه  احتمالى کانال سوئز ب   

  . شود
 بـراى حفـظ امنیـت فـضاى     ،ناتو، ]ی شمالکی آتالنتمانیان پسازم[ تصدى  ،ها  در گزارش 

  . ولى اقدامى ناکافى است، هرزگوین مهم است و بوسنى
  
  1993 آوریل 13                   1413  شوال  20 |  1372 فروردین  24شنبه  سه

  
 او کارهکردم   را مطالعهها  گزارشنُه صبح،بیدار شدم و پس از نماز تا ساعت   شش  ساعت  
  . انجام شد مطابق معمول،ماع اخباردادم و است را انجام
 تلفنـى اطـالع داد کـه بـا          ،]رییس سازمان برنامه و بودجه    [،  زنجانى]  روغنی سعودم[آقاى  

 نـشان از  کـه  قیمت ارز آزاد پایین آمـده     ،درز کردن خبر تصمیم دیروز در مورد تزریق ارز        
 و ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی    [، نـوربخش ] محـسن [آقایـان  . تأثیر جدى تـصمیم اسـت     

 با توضـیحاتى اجـازه گرفتنـد کـه        و  آمدند ] بانک مرکزي  کل  رییس[،  عادلى] محمدحسین[
                                                

 -ياعتبار اسنادسی یا   ال) Letter of Credit(،و شود ی و فروشنده داده مداری از بانک است که به خري تعهد 
 بانک. دی به دست فروشنده خواهد رسحی به موقع و با مبلغ صح، به فروشندهداری خری پرداختزانی که مشود یتعهد م
 شده يداری خريا که کاالههیدأیی تافتی تا زمان در، استيدارنده اعتبارات اسناد  که نگهداری از خرابتی به ننیهمچن

 همچون مسافت و ی که شامل عواملیالملل نی معامالت بتی ماهلی دلبه . وجه را پرداخت نخواهد کرد،اند حمل شده
  .شده استتبدیل  یالملل نی مهم در تجارت باری جنبه بسکبه ی ي، اعتبارات اسنادباشد  می کشورهانیتفاوت قوان
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هـزار دالر پـایین     بـه پـنج  ،مـصوب دالر ارز نقـد بـه اشـخاص را از ده هـزار            ] فروش[سقف  
  .م؛ پذیرفتآورند

آورد کـه قبـل از    یـادم   و وزارت ارشـاد آمـد    ] مطبوعات خارجی [کل   مدیر ،آقاى بهشتى 
 –دیدن فرزندش  هکه ب  هنگام بودن حاج شیخ ابوالمکارم ربانى در فردوس  ،انقالبپیروزي  

 در منـزل پـدر او   ، به آنجا رفته بـودیم ، که در فردوس تبعید بود   -]املشی[مهدى ربانى آقاي  
لش  پدر را با اتومبیل پژوي خودم از فردوس به ام، و پس از دیدارهااقامت کردیمدر مشهد   

هـاى وزارت    وضع خبرنگاران خـارجى در ایـران و مـشکالتى کـه در دخالـت               دربارة. بردم
ام   گفت و براى هماهنگی مـصاحبه ،آید  خارجه و تداخل وظایف پیش مى     امور  اطالعات و   

  .با مجله تایم اجازه گرفت
 تاز تـأخیر مالقـا  .  آمد ]جمهور در امور اصناف     مشاور رییس [،  بینا  آقاى ابوالفضل توکلى  

مـدیرعامل شـرکت هواپیمـایی    [، شـفتى ] حـسن [ آقاى . و تذکرى در مورد ارز داد گله کرد 
 دربـارة .  گلـه کـرد   گـزارش وضـع همـا را داد و از تـأخیر وقـت مالقـات دفتـرم          . آمـد  ]هما

اندرکاران پروازهاى حج و مـشکالت دوگـانگى همـا و سـازمان هواپیمـایى و قیمـت          دست
  .هاى خارجى صحبت شد تبلی

 سیاسـت و شـیوه بررسـى    دربـارة .  قاضى شرع دادگاه انقالب آمـد    ،ىنیرّ] یدرضاس[آقاى  
امسال تمام   امیدوار است کار تا پایان   .اموال تحت سرپرستى و توقیفى طاغوتیان توضیح داد       

 شـرکت   دربـارة  .ى ناراضـى اسـت    ى اخیر در سطوح باالى دستگاه قضای      ها   از تعویض  .شود
نظــر   آن بــا گــرفتن بــدهى،]ســیدمحمد گرامــی= [ بــراى برگردانــدن بــه صــاحبش1ســیمرغ

 ایـشان را فـردي   ؛بیـنم   گفتم در اصل اقدام اشکالی نمی، چون اطالع کافی نداشتم  خواست؛
  .جواب را به بعد موکول کردم. ه تشخیص دادماو معتدل و حق خ،آگاه

رى انـوا ] الـدین  محی[،  ]کاشانی[راستى] حسین[جنتى،  ] احمد[خزعلى،  ] ابوالقاسم[آقایان  
 ]مجلس خبرگان  [براى فعال کردن کمیسیون تحقیق    . موحدى کرمانى آمدند  ] محمدعلی[و  

قـرار شـد   .  دادمنظراتم را. مشورت کردند براى کنترل حوزه رهبرى  ، قانون اساسى  11اصل  
 طـرف دیگـر   ند که باعث رنجش رهبرى شود و ازا نگران. ل با خود رهبرى صحبت کنند   او

                                                
 - هاي  در استانيدی تولهاي است که با داشتن واحدانهی در خاورمي مجتمع مرغدارنی بزرگترمرغی سشرکت 

 .کند ی متی در کشور فعالیمرغ خوراک  کننده تخمدی تولنی به عنوان بزرگترزدی و ن،خراسان،کرمانیقزو اصفهان،
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هاى تحت حـوزه رهبـرى مثـل      اشکاالتى هم در بخش     اینکه کنند؛ ضمن   احساس وظیفه مى  
  .اند دیده...  و روحانیتبنیاد مستضعفان و دادگاه ویژه

 آقـاى انـوارى   .پـور اسـتمداد کـرد    صـانعى ] محمود[کارگیرى آقاى  هآقاى خزعلى براى ب  
 روحانیـت مبـارز کمـک خواسـت و آقـاى جنتـى در مـورد مـشکل        جامعـه  هاى    براى هزینه 

ــى ــى یکـ ــذکر داداخالقـ ــدیران تـ ــد  .  از مـ ــسنجان آمـ ــى از رفـ ــاى فردوسـ ــصر آقـ  از .عـ
  . شکایت داشت چاه و برق،هاى وزارت نیرو در مورد آب گیرى سخت

، جلـسه شـوراى عـالى    براى تمام کردن کارهاى جارى و آماده شدن براى سفر به کرمان           
 جمهـوري  سـت  ریا در باشـگاه نهـاد     هـا   شب با معاونان وزارت خانه     .ادارى را تعطیل کردیم   

   1. برایشان صحبت کردم.جلسه داشتیم
  

  1993آوریل14                 1413  شوال  |21   1372 فروردین  25 چهارشنبه
  

صبح زود همـراه عفـت و همـشیره     .  بد خوابیدم  ؛غیر مأنوس بود  . ماندیمدیشب در سعدآباد    
نـیم سـاعت تـأخیر پـرواز      بـا   . رفتـیم ] مهرآبـاد  [ فرودگاه ، به فاطمه و  همسرش آمیرزا احمد     

چنـد نفـر از وزراء و    .  براى اصالح معطـل شـدیم       که گفتند هواپیما نشت بنزین دارد    .کردیم
  .صبحانه در هواپیما صرف شد.  به سوى کرمان پرواز کردیم.معاونان هم همراه بودند

 .انجام شـد فرودگاه استقبال در مراسم رسمى . وارد فرودگاه کرمان شدیمنُه صبح  ساعت  
 ،حدود ده کیلومتر مسیر فرودگاه تا ورزشگاه محل سـخنرانى      . کردیم  حرکت  سوى شهر  به

 خیلى پرشـور بـود و   ؛ با محبت استقبال کردندبود کهصفوف فشرده مردم با نشاط و خندان      
  .نظیر  کم

بعـد از  . رفتـیم هـاى ایثـارگران    در جمـع خـانواده   مستقیماً بـه سـالن سرپوشـیده ورزشـگاه      
                                                

 -ساز تسرنوش کشور امور در ، ها سازمان و ها وزارتخانه معاونان نقش «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 که کنم مى فکر و ندارم مشخصى گله  ودارم رضایتاز کار شما برادران  م اکلی هاى ارزیابى درو  مجموع در .است

 نکته اي که می خواهم اشاره کنم، ضرورت. کنند مى عمل خوب  خودوظایف به مقدورشان حد در آقایان عمدتاً
 وظایف به را اصالت اینکه ضمناست، یعنی  انخودم خاص وظایف و بخش در شدن ذوب از پرهیز و نگرى جامع

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب←کنید  رجوع .بداریم مقدم را نظام کل مصالح که است الزم اما ،دهیم مى خودمان
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
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سپس در اجتماع  1.کردمسخنرانى در میان احساسات گرم حضار    ،سروداجراي  خیرمقدم و   
امام جمعـه خیرمقـدم گرمـى گفـت و مـن هـم سـخنرانى        . شکوه بود رفتیم که خیلى با  مردم

   . نمودمتشکرمردم   از و تجلیل کردم و از این حضور بى سابقه مردم در صحنه2نمودم
امام جمعه صحبت کرد و من     .  کردم مالقاتاستان  سپس در سالن استاندارى با روحانیت       

 از وظایف روحانیت گفتم و خواستم کـه حکـومتى و اجتمـاعى       3؛هم براى آنها حرف زدم    

                                                
 -اى باشد مردم،  دى، جانبازى و آزادهاى که آثارى از شهی  در هر محله«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

و در هر خانواده و . شوند ى که قابل هدایت هستند، هدایت مىیگیرند، آنها ى که اهل درس هستند، درس مىیآنها
ما انقالبمان، انقالب . باشد، این خانواده مصونیت دارد و جلو است فامیلى رایحه دل انگیز شهادت و ایثار آثارى داشته

بنابراین شما . ها، الهاماتى است که از شهیدانمان و ایثارگرانمان داریم هایمان پاسدار همه ارزش ر ارزشد. هاست ارزش
اى که هستید، در هر حدى که هستید، هر جاکه هستید قدر خودتان را بدانید، قدر ایثارگران اصلى را  مردم از هر طبقه

هایشان را موردتوجه قرار  هایشان را و نورافشانی  آثارشان را، حرفبدانید، شهدا، جانبازان و آزادگانتان را و یادشان را،
هاى  کنم که تا این روحیات و  این حاالت در خانواده من فقط یادآورى و تأکید مى. دهید بدهید، که دارید و مى

قالب ایثارگران ما هست جامعه ما آسیب ناپذیر است چون اینها خودشان صاحب انقالب هستند،خودشان وارث ان
شان را در راه انقالب گذاشتند، پاسدارى و  گذارى کردند و عزیزترین هستند، خودشان مدعى هستند، خودشان سرمایه

، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».کنند و مردم هم چشم به اینها دارند حفاظت مى
 .1394دفتر نشر معارف انقالب،

 - دانم که با چه تعبیر و بیانى از این همه محبت و عواطف و احساساتى  نمى«: ن سخنرانی آمده است در بخشی از ای
راستى که در مسیر از  به. ، تشکر کنممبین که از شما مردم متدین و انقالبى و با شعور و همیشه در صحنه کرمان مى

رگران و این لحظه در میان انبوه جمعیت و شما مردم  هاى شهدا و ایثا ها و در بین خانواده فرودگاه تا اینجا، در خیابان
اى برخورد کنیم  دهم که به گونه بینم و به خودم حق نمى اى در اقیانوس مى داشتنى کرمان، خودم را مثل قطره دوست

 من هم مثل شما و در میان شما و یکى از شما هستم و همه ما به. که گویى این عواطف و احساسات مربوط به من است
هاى مقدس شهدایمان، این گونه در صحنه  خاطر خدا و براى اسالم، قرآن، انقالب، امام، رهبرى و پاسدارى از خون

کنم و امیدوارم که خداوند به من  ولى به هر حال چون به اسم من و به نام من است، خاضعانه تقدیر و تشکر مى. هستیم
هاشمی «  کتاب←کنید  رجوع » .».راى این مردم خوب باشمتوفیق بدهد که بتوانم جوابگوى مناسبى با خدمتم ب

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
 -هاى   براى من این جمع، جمع انس است، خیلى به فکر سخنرانى و بحث«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى مسن این جلسه، ما از قدیم صمیمى  با بسیارى از چهره. داریممفصل نیستیم، مذاکرات دوستانه و خودمانى با هم 
هاى جوان را ما دیگر توفیق پیدا نکردیم آشنا بشویم، باید  متأسفانه چهره. بودیم، همدوره بودیم و سوابق زیادى داریم

هاى قبل که ما   در سالروحانیت کرمان، قدیم هم .یک وقتى، با یک فرصتى اینجا باشیم که بیشتر آشنا بشویم با آقایان
هاى قم که  هاى درسخوان و نجیب و دوست داشتنى بودند در حالى که وضع طلبه خواندیم، جزء طلبه قم درس مى

 ها بودند در محاسبات عمومى که داشتیم، الحمدهللا در انقالب هم شایستگى خودشان را شد، جزء خوب بررسى مى
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.  اى که در تاریخ اسالم بر روحانیت تحمیـل شـده بـود     نه منزوى و فردى و حاشیه      ،بیندیشند
  .رفتیمناهار را با آنها خوردیم و براى استراحت مختصرى به اقامتگاه 

زدایى شده  از منطقه کویر.  به سوى کارخانه الستیک سازى کرمان حرکت کردیم    سپس
هـاى طـاق بـزرگ     ل گرفتـه و بوتـه      عبور کردیم که قبل از انقالب شک       جنوب شرق کرمان  

  . استهاى روان نجات داده از هجوم شنرا شده و شهر 
چنــین ، وزیــر صــنایع و هم]زاده آقــاي محمدرضــا نعمــت[ســازي،  الســتیکدر کارخانــه 

 تیـوپ و   ، تـایر  تولیـد با حدود سى هزار تن ظرفیـت        این کارخانه    1.عامل توضیح دادند  مدیر
خـانواده و همراهـان هـم    .  بازدیـد کـردیم  .رفته افتتـاح شـد  هاى پیـش   الستیک با ماشین  خمیر  
  .بودند

 بازدیـد و افتتـاح کـردیم و اسـناد           رفتـیم؛  سـازندگی  از آنجا به قرارگاه کویرزدایى جهاد     
] غالمرضـا [ آقـاى  2. از منـافع کـویرزدایى گفـتم   ام انىر سـخن در. ا به دامداران دادیـم  مراتع ر 
  . هم گزارش خوبى داد]وزیر جهادسازندگی] ، فروزش

حـدود سیـصد   . در استان کرمان رفتیم اسالمی  هاى انقالب    آنجا  به نمایشگاه دستاورد      از
                                                                                                              

1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».به منصه ظهور رساندند و خوب کار کردند ،
 .1394دفتر نشر معارف انقالب،

 -از کسانى که تالش کردند و این واحد صنعتى با ارزش را در این استان به «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
م خودکفا باشیم و بلکه منبع تأمین نیروهاى توانی اً مىعما در صنعت حمل و نقل قط. اینجا رساندند خیلى متشکریم

باتوجه به وجود بسیارى از مواد این صنعت الستیک در کشورمان و باتوجه به اینکه . بسیارى از کشورهاى منطقه باشیم
خودروسازى هم مراحل خوبى را پیشرفت کرده، طبیعى است که صنعت الستیک سازى را هم نباید بگذاریم از این 

این مراحلى که من در . یکى از افتخارات شما این است که باتجربیات داخل کشور اقدام کردید. ماندها عقب ب بخش
آالت و همه  این نمایشگاه اخیر دیدم با اندیشه و جهاد فکرى از تجربه خودمان مانند طراحى، نصب و انتخاب ماشین

ارزش مادى و صرفه . د، خودتان انجام دادیدگیرن اینها که معموالً مشاورین در جاهاى دیگر از ما پول زیادى مى
جوییش مهم است؛ ولى مهمتر این اعتماد به نفسى است که در نیروهاى متخصص و مدیر کشور وجود دارد که به 

هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».خودشان جرأت دادند و به این کار اقدام کردند
  .1394الب،، دفتر نشر معارف انق1372

 -ها و نقاط عشایرى و  باید از کسانى که به فکر مردم هستند و در این بیابان«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
خواهند زندگى کنند و فکر اصالح زندگى آنها و بهترکردن شیوه  این شغل و حرفه بسیار شریف مى دور دست با

ها حضور  هاى ما در این مسافرت ترین برنامه از مطلوب. منید، تشکر بکشان  و کم کردن مشکالتشان هستن دارىرب بهره
، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».در همین مناطق کویرى و بیابانى است

 .1394معارف انقالب،
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 صـنایع  ، دامـدارى  ،ت شـیال  ، معـدن  ، سوله بزرگ و صحن نمایشگاه کشاورزى      18غرفه در   
ها و خیلى چیزهاى دیگر براى نمایش    امور فرهنگى و جهادى و کاردستى      ،سبک و سنگین  

حـدود پـنج   بازدیـد  . داد را نمـایش مـی  و چهره اسـتان   بود  با صفا و با شکوه      . ند بود  گذاشته
 ، سـرودى و شـعرى کـه در مـدح سـازندگی سـروده بودنـد       ،آخـر کـار  . ساعت طول کشید 

  . شان کردم  تشویق؛صدایى خواند ر خوشخواننده بسیا
خیلـى  به استاندارى آمـدیم؛   شوراى ادارى   جلسه   شب براى شرکت در      ونیم  ساعت یازده 

  . شام خوردیم و خوابیدیم.به اختصار گذراندیمجلسه را . دیر بود و خسته بودیم
  
  1993 آوریل15                 1413  شوال   |22   1372 فروردین  26 شنبه پنج

  
 هفـت، صبحانه و گرفتن اخبار ساعت صرف  ،پس از نماز صبح  . دیشب هم خوب نخوابیدم   

استقبال گرم در فرودگـاه سـیرجان و در   . به فرودگاه رفتیم و به سوى سیرجان پرواز کردیم      
 استاندار و همراهان از اوضاع سـیرجان و اسـتان         ،]آقاي سیدحسین مرعشی  . [انجام شد مسیر  

 با یکهزار و پانصد هکتـار زمـین و   کهرا منطقه حراست شده تجارى  .اطالعات خوبى دادند 
] محمدرضــا[آقــاي  اســتاندار و  .دیــدیمرفتــیم و  ، در دســت احــداث اســتبرنامــه خــوب

 خــانم مهنــدس مــشاور . توضــیح دادنــد]اقتــصادي ســیرجانمــدیرعامل منطقــه [پنــاه،  یــزدان
 در ذخیـره و تـسهیل     سـیرجان منطقـه آزاد     من مصاحبه کردم و نقش       .توضیحات خوبى داد  

  1.ها را توضیح دادم رساندن کاال و مواد کارخانه
بیش از حد توقع همـه    . استقبال بسیار با شکوه مردمى انجام شد      . وارد شهر سیرجان شدیم   

معـاون  [، میـرزاده ] حمیـد [آقاى  . اى از مردم مجروح شدند      متأسفانه بر اثر ازدحام، عده    . بود
خـوب نـشود و لـذا خیلـى     اسـتقبال  اشین من دلهـره داشـت کـه          در م  ]جمهور  اجرایی رییس 

  .داد  تفسیر و تحلیل مى وخوشحال شده بود
 بازدید  .را افتتاح کردم  سازمان تأمین اجتماعی    خوابى   ابتدا بیمارستان یکصدو شصت تخت    

 بیمارسـتان در  65 تـصویر  .شـان کـردم    تـشویق . گزارش دادند  . جامع و جالب است    ؛دیمنمو
  .ا آورده بودنددست احداث ر

                                                
 -1394عارف انقالب،، دفتر نشر م1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب←کنید   رجوع. 
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جمعـه و   امـام . رشورى بـود اجتماع عظیم و بسیار انبوه و پ      .  رفتیم از آنجا به ورزشگاه شهر    
 از آنجا بـا  1.آنها نمودمنماینده شهر به گرمى خیرمقدم گفتند و من هم صحبت گرمى براى       

  .قطار جالبى است .هر رفتیمگ آهن گل بوترن به معدن سنگقطار تور
 .آهــن توضــیحات خــوبى دادنــد  راهشــرکت مــدیر و ترابــري ر راه و ن وزیــ در راه معــاو

 و نـیم  دو ،در فـاز اول   . گهـر توضـیحات شـنیدیم      گلمعدن  در  .  را در راه دیدیم    ییها  دشت
ـ    و  ن کنسانتره سنگ آهن     میلیون تُ  و   ناتمـام اسـت  ؛ خواهـد داد ندر فـاز دوم پـنج میلیـون تُ

ن سـنگ مـس و کارخانـه تغلـیظ در دسـت      از معد. شود احتماالً شش ماه دیگر عملیاتى مى    
  . بازدید کردیمنیز اجرا 

یـه در  کوپترها بـه سـوى بخـش ارزوی      با هلى  ،نماز و ناهار و صحبت براى کارکنان      بعد از   
 حرکـت  هـاى سـیل اخیـر و رسـیدگی بـه وضـع مـردم                براى بازدید از خرابى    ،جنوب استان 

مردم اجتمـاع  . رود آمدیمخش فز بزده را دیدیم و در مرک      از هوا چند روستاى سیل     .کردیم
  .نشاطى داشتندبسیار باحال و با

آمیز نمودم و وعده جبران خسارات و بازسازى    بخشدار گزارش داد و من صحبت تسلیت      
ظـاهراً  . و خسارات را گفتند  دیدگان آمدند    تعدادى از آسیب   2.و پیشگیرى براى آینده دادم    

                                                
 -هایى که ما امروز در شهر سیرجان از مردم متدین و انقالبى و   با صحنه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

ترین  بینیم و با آن چه که دیروز در شهر کرمان ، در میان مردم کرمان دیدیم، اولین و مهم صبور این شهرستان مى
ترین مکتب و راه براى اداره جامعه و انسجام و وحدت اجتماع است و این  ، موفقگیرى من این است که اسالم نتیجه

تواند کانون الهام بخش و آرامش خاطر و هدایت انسان   الوثقى آسمانى ما، قرآن کریم، مىهالهى، عرو  ریسمان محکم
تواند مردم  ن، هیچ نظامى نمىبدون هیچ تردید و اغراقى در هیچ یک از کشورهاى دنیا در زیر این آسما .عصر ما باشد

هاى شهر شما و در میان  آنچه که من امروز در خیابان. را این گونه با این عواطف و احساسات در صحنه داشته باشد
بینم، براى من که  ها و هم آقایان، هم نوجوانان و هم مردم مسن از عموم اقشار مى هاى مسلمان این شهر، هم خانم توده

ام، باز درس جدیدى است و باز منشا تحلیل و تفسیر  ام و دیده و و عادت کردهخ سال است که پانزده ها، با این صحنه
هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».اى است که باید روى آن ایستاد و فکر کرد تازه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
 -ما حادثه این از اما شد، پیدا مردم شما براى که مشکالتى براى متأثریم ما« : ت در بخشی از این سخنرانی آمده اس 

 هاى سال اساس بر مردم نبود؛ کشور در بارندگى که بود ها مدت. بگیرید درس باید هم شما و بگیریم درس باید
 هاى سال ما هم باز ها ینىب پیش با احتماال و شدید بارندگى که سالى دو یکى،. بودند کرده تنظیم را شان زندگى خشک
. است خیز سیل اینجا چون. بکنیم بینى پیش را سیل قبیل از حوادثى که بگیریم را درس این داشت، خواهیم ترسالى

 اینجا مناسب، بندهاى سیل بدون و عریان هاى دشت و متعدد هاى رودخانه و ارتفاعات خاطر به است معلوم
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 ایـن .  وضـع منطقـه عـادى اسـت    .انـد   گفته ت خسارات را خیلى بیش از واقعی     ،ها  در گزارش 
  . خوبى دارد نیرومند و دامدارىِ کشاورزىِ،منطقه

 کنـار ورزشـگاهى کـه مـردم     . در راه اسـتاندار توضـیحات داد  .به شهر بافت پرواز کردیم 
 امـام جمعـه و نماینـده شـهر     .ي بـود رشـور اجتمـاع خیلـى پ  .  فـرود آمـدیم   ،جمع شده بودند  

مـردم بافـت و    . سـرود خـوبى خوانـده شـد       . مطـرح کردنـد   هـا را      هخیرمقدم گفتند و خواست   
   1.زدند و سوت هم داشتند می همراه شعارها کف ،یهارزوی

ـ   مسیر کوهـستانى و سرسـبز پر      . از آنجا به بردسیر پرواز کردیم      رآب رودخانـه و  بـرف و پ
 .ظم بودنـد انبوه و من  .در بردسیر هم کنار اجتماع مردم فرود آمدیم       . هاى فراوان است    چشمه

  2.امام جمعه خیرمقدم خوبى گفت و من هم صحبت گرم و امیدسازي داشتم
                                                                                                              

منطقه مسئوالن که دارم انتظار من. داریم مناطق این به رسیدن براى خوبى تباراع امسال خوشبختانه. است پذیر آسیب 
 خسارت که آنهایى خسارات. بکند تضمین را منطقه این آینده که کنند صرف اى گونه به را اعتبارات این ،کنند تالش
 وسیله خرابى، و سیل این هم شاید. بدهیم انجام بزرگى کار آینده، براى و بکنیم فکر و بشود جبران اى گونه به ،اند دیده

  کتاب ←کنید  رجوع» .بشود شما براى ترى اساسى کارهاى که کرد پذیر آسیب مناطق این به را نظام بیشتر توجه جلب
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«
 -و احساسات و الطافى که از شما مردم مسلمان، متدین و این عواطف  با«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

کنیم که قدرت  بینیم و خاضعانه اعتراض مى بینیم خودمان را براى جواب مناسب این عواطف عاجز مى غیور مى
مان بیشتر  من با مردم بافت در جریان جهاد و دفاع مقدس .اظهار عجز چیزى نیست ى به این عواطف جز بایجوابگو
این که در سطح استان اولین روستاى نمونه از نظر تعداد  هاى بسیجیان شجاع شهرستان، و خبر اخبار دالورى .مآشنا شد

. آور است شهید، در شهرستان شماست و این که سومین روستا در سطح کشور هستید، براى شما افتخار آمیز و نام
  کتاب ←کنید  رجوع ».لحاظ غناى طبیعى مسلم استاستعداد مردم بافت مورد قبول است و استعداد شهرستان شما از 

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی« 
 -در . هاى عظیمى در شهرتان داده است خوشبختانه خداوند به شما نعمت« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

برند، شهرستان بردسیر از این نعمت مهم الهى، از این  آبى رنج مى از بىشرایطى که اکثر نقاط جنوبى و شرقى کشور ما 
. تواند وسیله خوبى براى آمدن امکانات دیگر به اینجا باشد حمداهللا به اندازه کافى دارد و این نعمت مى مایه حیات به

 که خوشبختانه نظام براى شما توانند در بردسیر شکل بگیرند  مى،بسیارى از صنایع کشور که نیاز به آب فراوان دارند
یکى فوالد کرمان است که بناست در بردسیر . صنایع مهمى را در نظر گرفته که چهره این منطقه را عوض خواهد کرد

تواند شهرستان را دگرگون بکند و  زایى است که به تنهایى مى زا و ثروت اجرا بشود که صنعت بسیار عظیم، اشتغال
دیگرى، طرح بزرگ . هاى معدنى یکى از صنایع اساسى و بنیانى است  ماشین.ازى استس دیگرى، طرح عظیم ماشین

هاى کشور مسلمان اندونزى قراردادش منعقد شده و آنها خودشان  بافى است که با شرکت الیاف مصنوعى و پارچه
هاي سال  انی،  سخنرانیهاشمی رفسنج«  کتاب←کنید  رجوع ».اند  بردسیر را انتخاب کرده،اند وقتى که در منطقه آمده

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
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پـرواز   ،کوپترها به سوى باغین، کارخانه شهید باهنر که در صنایع جنبی مس اسـت    با هلى 
مـدیر  .  کردیم بازدید و استراحت،وضو و نماز بعد از .هنگام غروب آفتاب رسیدیم  . کردیم

 کارخانه بسیار مهمى با بیش از پنجـاه هـزار تـن ظرفیـت تولیـد        .عامل توضیحات کاملى داد   
هـاى   و لولهبسیار کم  ضخامتها با  هاى برنجى و مسى و نیکلى از ورق    انواع فرآورده . است
هـا و خطـوط نـورد بازدیـد      ره از تمام کـو .کند  تولید میهاى مختلف  باریک  در اندازه   بسیار

  . است ولى هنوز فاقد بازار الزم،افزوده زیادبسیار تمیز و منظم و داراى ارزش . کردیم
  سـهام را   درصـد 51هـاى اجتمـاعى کـه     یس سـازمان بیمـه     گزارش ری  ،در جمع کارکنان  

بـا    به سوى کرمان  1. برایشان صحبت کردم   .هاى سازمان شنیدیم    اريگذ   سرمایه دربارة،  دارد
 ،هـاى کرمـان   بـان  در مسیر خیا   . وارد شهر کرمان شدیم    یازده ساعت   .ماشین حرکت کردیم  
 جمـع  ،انـد  شـته ا مردم با دیدن مأموران انتظـامى کـه در مـسیر گذ   ،کنم هر وقت که عبور مى    

مـوزه صـنایع اسـتاد اکبـر     بـه  . کننـد   احساسات مـى برازشوند و به گرمى هنگام عبورمان ا  مى
 حـضور داشـت و   کـه خود آقـاى صـنعتى هفتـاد سـاله اسـت        .  افتتاح کردیم  و  رفتیم صنعتى

  2.اهى استفرزند پرورشگ.  آثار خوبى دارد.داد ىتوضیحات م
 بـه  . در اسـتقبال از مـن نـشان داده شـد         اسـالمی  ارشـاد فرهنـگ و     فیلم کوتـاهى از اداره      

 عفـت  . را نوشـتم و خاطرات دیروز و امـروز    خوردم   شام   کردم، استحمام   .اقامتگاه برگشتیم 
ی و تحرکـات فـراوان دو   خـواب  خاطر دو شب کم به.  ابراز رضایت کرد    از سفرش   و هم آمد 

دیروقـت   ،آثار سـازندگی و شـادمانی مـردم       مشاهده   همراه با نشاط     ، احساس خستگی  ،روز
  .ونیم خوابیدیم؛ ساعت دوازده

  
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید   رجوع. 
 - است که دو موزه به نامش ثبت یرانی تنها هنرمند ا،ساز  نقاش و مجسمه،)1385 - 1295 (ی صنعتاکبر یعل 

سال  او در.  توپخانه تهراندانیاحمر در م  همان موزه هاللای) تهران (یو موزه صنعت) کرمان (ی صنعتموزه: است شده
درگذشت و مادرش که  طاعون به دلیل ابتال به بیماري جنگ جهانی اول پدرش در پایان. دنیا آمد به کرمان در 1295

سس این پرورشگاه، ؤم. ان سپردکرم پرورشگاه صنعتی اکبر را به  علی،توانایی تامین مخارج زندگی او را نداشت
 نام خانوادگی خود را به روي آنها ،اي پرورشگاه بتوانند تحصیل کننده ، براي اینکه بچهزاده اکبر صنعتی علی حاج

 نظر زیر قدیم صنایع مدرسه و مستظرفه صنایعو نقاشی را در مدرسه  سازي مجسمه هاي تخصصی، و دوره ا.گذاشت می
 استاد صنعتی در. بود گذرانده حیدریان و) ساز مجسمه (صدیقی ابوالحسن ،)مینیاتوریست (بهزاد طاهرزاده، استادان

 . ماندی فرهنگستان هنر باقوستهی عمر عضو پانی تا پاشد و آوران نام بزرگداشت در هنر فرهنگستان منتخب ،1379 سال
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  کارنامه و خاطرات              
 70   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  1993 آوریل 16                    1413  شوال   |23   1372 فروردین  27 جمعه
  

 چنـدین مرکـز   . رفتـیم خـابرات ها و اخبار به مرکـز م      بعد از نماز و صبحانه و قرائت گزارش       
 ، درماع گزارش مـدیران و تـشویق آنهـا   بعد از است. افتتاح شدهمزمان توسعه تلفن در استان     

  1. در توسعه تأکید کردم بر اهمیت نقش تلفنیسخنرانى کوتاه
یس دانـشگاه و   ریـ . رفتـیم در جمع دانشگاهیان و فرهنگیان  از آنجا به دانشگاه شهید باهنر       

 سیاســت ،تـر   مــن هـم مفــصل . گـزارش دادنـد  و پــرورش خیلـى مفــصل مـدیرکل آمـوزش   
سپس به دانـشگاه آزاد   2.توضیح دادمرا   آموزشى و پژوهشى در برنامه اول و دوم          ،فرهنگى

یس دانـشگاه در مـسیر   یـ  ر.هـا و تجهیـزات بازدیـد کـردیم      فقط از ساختمان  و اسالمى رفتیم 
زار دانـشجو داریـم کـه نـصاب خـوبى      هـ  بیش از سىکرمان، مجموعاً در استان    . توضیح داد 

بـا جمعـى از    .ند هـست  حدود چهل درصد آزاد و شصت درصـد دولتـى      از این تعداد،     ؛است
 از وضع خوابگـاه و تحـصیل و غـذا و    ،کوپتر جمع شده بودند دختران دانشجو که کنار هلى  

  .شهریه پرسیدم که اظهار رضایت کردند
                                                

 -من از تالش برادرانمان در وزارت پست و تلگراف و تلفن و مخابرات  « :  از این سخنرانی آمده است در بخشی
بینیم که تلفن را خوب  متشکرم و تحول و تالش زیادى در این وزارتخانه بود و در این دوره آثارش  را هم داریم مى

منتهى از آن نیازهایى است که . جدى مردم استاین نیاز . در بخش پست هم ما وضع خیلى بهترى داریم. توسعه دادند
شود و در   گاهى نقش تلفن در زندگى مردم محاسبه نمى. اندازند شود و کمتر روى آن سرو صدا راه مى کمتر حس مى

شد و کال منافعى که از ناحیه مخابرات مطلوب، در اختیار مردم گذاشته  ها و پیشرفت امور اگر محاسبه مى صرفه جویی
هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب←کنید  رجوع ».شد ، حتمآ تقاضاى بیشترى از منابع مختلف و دلسوز کشور مىشود مى

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
 -توانیم سرفراز باشیم که در بخش   مى،خوشبختانه ما در پایان برنامه اول« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

ها در نظر گرفتیم، مخصوصاً  در اعتباراتى که ما براى این بخش. هاى مؤثرى برداشتیم تحقیق و فرهنگ، گامآموزش و 
 درصد رفتیم که در بخش 56 درصد به 12از رشد . در بخش آموزش عالى، رشد خیلى بیش از حد توقع برنامه بود

 دانشجو، 800 سال از 15 استانى مثل کرمان ما در اینکه در. بینیم آینده بسیار خوبى را مى.  درصد رسیدیم61جارى به 
سیاست تمرکززدایى در بخش آموزش عالى آثار خودش .  هزار دانشجو برسیم، این رشد کمى بسیار خوبى است30به 

 آموزش عالى، یکى از عوامل مهم توسعه، ترقى و تکامل جامعه است و هرجا یک مرکز .دهد را دارد نشان مى
 چند نشان را ،کردن تحصیالت عالى ما براى بومى. دهد شود، سطح فکرى مردم را ارتقا مى مىآموزش عالى تأسیس 

کرده و  ها و ثانیاً تثبیت نیروهاى تحصیل ها، شهرستان  اوالً تقویت سطح فکر مراکز دور افتاده، استان؛هدف گرفتیم
ها   باعث کشف استعدادها و منابع استان،ها، دانشمندان و محققان حضور دانشگاه. ها در خود شهرستاني آنها ابقا
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .شود مى
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 دربـارة در راه اسـتاندار توضـیحاتى   . سرچـشمه پـرواز کـردیم   ] شـرکت مـس  [از آنجا بـه   
کـشت و  همچنـین  رود و  از بردسیر به سـوى رفـسنجان مـى   در فصل باران هایى که    رودخانه

  .صنعت باغین داد
 پروسـه تولیـد و اصـالحات انجـام شـده            دربـارة  مـدیران توضـیحاتى      ،در معدن سرچشمه  

الیشگاه تبدیل مس آنـد  از پا . ولى کمتر از ظرفیت اسمى است، وضع تولید بد نیست    ؛دادند
. گـرى هـم دیـدن کـردیم     از خـط ریختـه  .  بازدید کردیم و مطالب جدیدى فهمیـدم  دبه کات 

 ، مردم در مسیر و جلوى رستوران دور سالن بـزرگ   . رفتیم به محل مسکونى  برخالف برنامه   
بـراى مـردم در   بعـد از نمـاز و ناهـار،    . کرده بودند و حاضر به رفـتن نبودنـد        اجتماع بزرگى   

  1.دان و در سالن صحبت کردممی
 پدر ، گزارش وضع مس و آقاى انصارى،]وزیر معاون و فلزات[،  محلوجى] حسین[آقاى  

هاى   وضع خانوادهدربارة توضیحاتى ،یس اداره بنیاد شهید شهرستانیشهید و واعظ شهر و ر    
   . مشکالت را گفت و از زیاد شدن اعتبارات اظهار رضایت کرد.شهدا هنگام ناهار داد

شـهربابک   آباد  استاندار در مورد دشت خاتون     ، در راه  .از آنجا به شهربابک پرواز کردیم     
گـزارش  اسـت،   حفر چاه در آنجـا ممنـوع شـده    ،که براى آب مورد نیاز آینده صنعت مس 

 قرار بود،. جتماع مردم فرود آمدند محل ا درکوپترها کنار ورزشگاه  هلى، در شهربابک .داد
 دالتأسیس دادگـسترى را افتتـاح کنـیم کـه بـه خـاطر فـشردگى جمعیـت        ابتدا ساختمان جدی 

 وزیر دادگـسترى محـول      ،شوشترى] اسماعیل[به آقاى   این کار   زیرآفتاب منصرف شدیم و     
 .بندان گیر کرده بود و دیر رسید  امام جمعه هم در راه. بود مو منظ  خیلى عظیم    ،اجتماع .شد

 مـن هـم صـحبت گـرم و     .ها را مطـرح کردنـد      ستهفرماندار و نماینده خیرمقدم گفتند و خوا      
                                                

 -امروز در کل صنعت کشور، همه جا حضور دارد و اکثر ،محصوالت مس« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
ها که  یی موفق شدید بعد از رفتن امریکا،تان تان، با کوشش شما با تالش. برند هره مىصنایع ما از محصول کار شما ب

. کم به تولید مطلوب برسانید ، این واحد مهم را حفظ کنید و کمباشندکردند براى همیشه آنها باید اینجا  خیال مى
 این همه د بای،اگر ما این را نداشتیم. شود گیرد و در جامعه مایه اشتغال و کار زیاد می اقتصاد کشور از اینجا بهره مى

.  این همه ارز تهیه کردن کار دشوارى است،محصوالت مسى وارد کنیم که در دورانى که کشورمان صنعتى بشود
تان را بدهد و ما هم بتوانیم در شرایط بهتر، محیط کارگرى و محیط  امیدواریم خداوند به شما ثواب و اجر تالش

دارند، حقوق آنها را عادالنه ادا  هایشان محیط اقتصادى کشور را سالمت نگه مى  که با این تالشمان صنعتى به مردم
، دفتر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .کنیم که اینها در برنامه نظام و دولت است

 .1394نشر معارف انقالب،
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 آنهـا .  شغل غالب مردم کشاورزى است و صنعت باارزشـى ندارنـد    1.اى نمودم   امیدوارکننده
  .خواهند  گاز  و صنایع و دانشگاه می

 بـه اصـرار   ، امـا بنا بود از فضا بازدید کنـیم . بالفاصله به سوى معدن میدوك پرواز کردیم     
اجـراى  از بـردارى   ؛ پـرده   معلـوم شـد از پـیش برنامـه داشـتند           .آقاى محلوجى فـرود آمـدیم     

اندکـه   هنـوز تـصمیم نگرفتـه   .  اسـت عملیات خاکبردارى از معدن که قبالً هـم شـروع شـده          
؛ تأکید بر ادامه کـار  خاتون، یا سرچشمه باز     دشت  در ؛کارخانه استحصال مس را کجا بزنند     

  .تردید هم نیست کردم که بى
 در کنار پارك بـزرگ شـهر و در محـل مرکـز فرهنگـىِ      . یمدکربه سوى رفسنجان پرواز     

ی دختران شاهد سرود بسیار جـالب . ندد جمعیت زیادى آنجا آمده بو.دست اجرا فرود آمدیم  
از لــوح یــاد بــود  .و بــه شــکل ابتکــارى اجــرا کردنــد و مــسیر را گلبــاران نمودنــدخواندنـد  

دکتـر  . دارى کننـد   هم در آنجا نگـه  فرهنگى مرا و   قرار است آثار علمى      .بردارى کردم  پرده
 قـبالً  ؛ پـذیرفتم ،جا این تقاضا را از من کرد  همان،)]عج(عصر  رییس دانشگاه ولی  [،  پور بهرام

  .اند با محسن قرار گذاشته
کـار از دسـت   م زد و راه را بـست و  هـ    برنامـه را بـه     ،هجوم جمعیت براى ابراز احـساسات     

.  میـسر نـشد   تـالش کـردیم، امـا    از آنجـا مـدتى بـراى خـروج   . محافظان و پلیس خارج شـد   
به زحمت با ماشین خودمان را بـه      .ها و ورزشگاه شهر منتظر بودند       م در خیابان  دمرهمزمان،  

ورزشگاه را خیلى خوب زینت کـرده  .  کنار ورزشگاه فرود آمدیمدرکوپتر رساندیم و   هلى
 در سرور و شادى بـود  اجتماع غرق . هاى سرود بسیار بزرگ و ابتکارى داشتند        گروه. بودند

 خیـر مقـدم   ،]رفسنجان [ امام جمعه ،]هاشمیان[ آشیخ محمد . زدند  و مرتب کف و سوت مى     

                                                
 -کشى  امیدواریم روزى بیاید که همه مردم ما یا از گاز طبیعى و لوله « : آقاي هاشمی در جمع مردم شهر بابک گفت

 البته شما خوشبختانه نزدیک لوله اصلى هستید و ؛ برخوردار باشند،شود و یا از گاز مایع که با وسایل دیگر منتقل مى
هم باز نیاز به  بخصوص که بناست معدن دیگر مس هم در این منطقه فعال بشودکه آن ،این هدف دور دستى نیست

هاى نسبى منطقه را   مزیت.ها بیرون بیاورید و وارد میدان شوید ها را از آستین  حتماً باید خودتان دست.آمدن گاز دارد
آید، صنایع  ى که در اختیارتان است یا مىیتان با پشتیانى دولت و بانک و امکانات زیربنا  براى جوانان ودر نظر بگیرید

ها را آموزش دهد و فنون مناسب طبیعت کشورمان رواج پیدا  ست که جوانا کار دولت .جاد کنیدزا ای ممکن و اشتغال
زا و سودآور و در عین حال سازنده و مولد در منطقه خودتان درست کنید که سیاست دولت هم   امور اشتغال.کند

 .1394شر معارف انقالب، ، دفتر ن1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».همین است
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  1.ایراد نمودم  من هم سخنرانى تشویق و تشکر. گفت و مداحى زیاد کردیمفصل
 ،اند  مدعى.گزارش کار دادند. مهم است رفتیم؛سازى  بالفاصله براى افتتاح کارخانه کابل    

از طـرز کـار    .تـأمین کننـد   قرار اسـت چهـل درصـد نیـاز کـشور را          ،یل فاز دوم  پس از تکم  
از شهرك صنعتى  .هاى فروشنده و سفیر هم بودند نمایندگان شرکت . ها بازید کردیم    ماشین

ــد شــد گــشتى در .  توضــیح داد]وزیــر صــنایع[، زاده نعمــت] محمدرضــا[ آقــاى .هــم بازدی
  . یع شده استتمیز و سرسبز و وس. هاى شهر زدیم خیابان

 فاطمه و صـدیقه و  ،ها طاهره   والده و همشیره  . رفتیمبه اندرون   .  رفتیم به خانه آشیخ محمد   
 زیـادى را  يهـا  هـا و نوجـوان    بچـه .مدتى با آنها نشـستیم . بستگان دور و نزدیک جمع بودند 

  . اجتماع خانوادگى گرمى بود. ا را معرفى کردنده بسیارى از آن.شناختم نمى
ل مسای دربارةضمن صرف شام، . ان و همراهان بودند بستگ رفتیم؛ ه حیاط منزل  براى شام ب  

از همچنـین   احمد هاشـمیان از عـوارض بـر صـادرات پـسته و      آقاي. شهرستان هم بحث شد 
  .ها را گفتند جمعى از جانبازان هم بودند و خواسته. گران شدن سم و کود شکایت داشت

و کودکـان  فکـري  ى از دختـران کـانون پـرورش         گروه .دوباره به جمع زنان فامیل رفتیم     
شیخ محمد دیروقت در کتابخانه آ   . اى آوردند   ى خواندند و هدیه   رودس. انارآمدندنوجوانان  

  .خوابیدم
  

  1993 آوریل 17                    1413  شوال    |24   1372 فروردین  28شنبه 
  

خواسـتم   نمـى . انـد  رون قفـل کـرده  اق را از بیـ ، دیـدم درب اتـ  براى نماز صبح که بیدار شدم  
عفـت هـم   .  بـاز کـرد   و آشیخ محمد آمـد ،در زدم. اى نبود    ولى چاره  ،دیگران را بیدار کنم   

                                                
 -ها و عواطف شما، از   ما در لحظه ورود به شهر رفسنجان از فرط محبت«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

کوپترها، مردم  هایى که در منطقه فرود هلى  این محبتاًاوال از زحمتى که به شما دادیم و ثانی. جهاتى شرمنده شدیم
 باعث شرمندگى است که اًها بودند پاسخ بدهیم و جد انیم به احساسات مردم که در خیابانداشتند، باعث شد که ما نتو

آنجا هم . آباد بود هایمان همین مسئله را داشتیم، آن هم در شهر نجف ما یک بار دیگر در مسافرت.  اتفاقى افتادینچن
ى کوپتر به نزدیک میدان اجتماع رفتیم و که وارد شدیم، عین اتفاقى که در رفسنجان افتاد، چنین شد و ناچار با هل

 ».به هر حال از طرف من کوتاهى نبود نسبت به کسانى که در خیابان منتظر بودند. ها معطل گذاشتیم مردم را در خیابان
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع
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  کارنامه و خاطرات              
 74   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  .دیگر نخوابیدم. بیدار شد
و با یک ساعت تأخیر به سوى نوق   صبحانه را با فامیل خوردیم      .  اخبار خارجى را گرفتم   

نظم خـوبى  . جا جمع بودند  مردم همان  .مدیمکنار امامزاده گلزار شهدا فرود آ     . پرواز کردیم 
  .  رفسنجان شلوغ کرده بودند مثل دیروزِ،در سفر گذشته. داشتند

 نقشه خوبى تجدید بنـا   ا ساختمان امامزاده را ب    .از قبور شهدا و مقبره امامزاده بازدید کردم       
ران اقامـت  هاى هم سن در دو  متولى امامزاده از بچه. قول کمک دادم  ؛ناتمام است . کنند  مى

  . براى تکمیل بنا کمک خواست است؛در بهرمان و اکنون پدر دو شهید
.  مگر یک جمله که بـد خوانـد  ،اى شعر بسیار خوبى سروده بود و خوب خواند     دختر بچه 

من هم سخنرانى خودمـانى و     . اى گفتند    خیرمقدم ستایشگرانه  ،انصارىآقاي  آشیخ محمد و    
  1.ر و مهاجرت به قم خاطره اولین سف:گویى نمودم خاطره

بـراى صـفّه و سـالن در    . انـد   اخیـراً خانـه را تعمیـر کـرده         .از آنجا به خانه خودمـان رفتـیم       
در منـزل بـا بـستگان دیـدار      .گلـى بـود   اند کـه کـاه   اند که قبالً نداشت و سفید کرده      گذاشته

نى در سـن   بادگیرى را کـه در زمـان نوجـوا   ، به همراهانم . به بام خانه رفتیم    .کوتاهى داشتیم 
 بـراى خـودم   . نشان دادم،تمام مانده بودم و نیمه سالگى در آنجا به دست خود ساخته      سیزده

  . ى کنمای بن،ام چنین ه در آن سن توانستههم جالب بود که چگون
عالقـه داشـتم   . پرسى کردیم به گرمى احوال. جمعى از زنان و مردان روستا به خانه آمدند   

حـدود دو سـاعت   . دیـر شـده بـود     یم و   تسـتان بـم برنامـه داشـ        ولـى در شهر    ،که بیشتر بمانم  
                                                

 -من . اینجا درباره ما زیادى گفتند،مان  پسر عموى محترم، آقاى هاشمیان«: ی آمده است در بخشی از این سخنران 
.  ایشان باعث شدند که ما به قم برویم،حتى قم رفتنى که صحبت بود.  نیستم،آن طورى که ایشان توصیف کردند

 13 .من سنم کمتر بود. ه بودخان آباد مکتب تنعم در حسینیه .ایشان مکتب داشتند و من پیش ایشان شاگرد مکتب بودم
شان، مرحوم عمویمان بروم و   ایشان مرا وادار کردند که پیش ابوي.شان بیشتر بود  ایشان یک مقدار سن.ساله بودم

جاى اینکه ه  از همان اول درد غربت ما را گرفت و ب،که که رفتم بگویم  وقتى.تقاضا کنم که اجازه بدهند ما قم برویم
 .ماندیمو قم بردند به  باالخره با اصرار زیاد تسلیم شدند و ما را با خودشان در یک سفرى .دم گریه کر،حرف بزنم

 شما از ما عقب . حاال اینجا هم باز افتخار دیگرى هم بود، اگر در میان شما هم بودم و نرفته بودم؛تقدیر این چنین بود
  دنیاما از این  ما باید خدمت کنیم و یک روزى همه   باالخره همه، اگر راه اسالم است و اگر راه قرآن است.نیستید
 این است که کار خوب بکنیم ،آنچه مهم است. کند که کى کجا کار کرده است و کى کار نکرد  چه فرقى مى.برویم

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب←کنید  رجوع ».تواند انجام بدهد  آدم مى،ىیو کار خوب را در هر حدى و در هر جا
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372اي سال ه سخنرانی
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  و کـه مـادر شـهید اسـت     رفـتم  بـه خانـه همـشیره طیبـه     .دمـان در بهرمـان طـول کـشی         اقامت
هـاى   شـاگردى  ها و هـم   احمد عالیى از هم سن    آقاي  ،   آنجا در. پرسى کوتاهى نمودم   احوال

  .ردت کئ قرا که در مدح من سروده بودی شعر خوب،دوران مکتب من
هـاى کـویرى بازدیـد        گفـتم از پـسته     ]وزیر جهاد سازندگی  [،  فروزش] غالمرضا[به آقاى   

گفـتم مـشکل   دارنـد؟    مردم زحمت کـش پـسته برمـى   ،کند و ببیند که چگونه از زمین شور    
آب انبارسنتى درب منزل ما توجـه همراهـان را جلـب کـرده     . رسانى روستا را رفع کنند  آب
  1.ى هم با من داشتندهای  خبرنگاران مصاحبه.بود

 . سـوار هواپیمـا شـدیم   ، در فرودگاه نیمـه تمـام رفـسنجان   . پرواز کردیمبه سوى رفسنجان 
و بـاالخره   مـدتى معطـل شـدیم   .  مشکل داشـت ،آورد  که همراهان را مى  130 سی هواپیماى

  .کوپترهاى شنوك آمدند و کمى بعد از ما رسیدند آنها با هلى
اسـتقبال  بعد از مراسـم  با تأخیر زیاد و .  فرود آمدیم بم منزدیک ظهر در فرودگاه نیمه تما     

اجتمـاع   .در راه از شـهر پـانزده هـزار نفـرى بـروات گذشـتیم        .  کردیم حرکتبه سوى شهر    
مـردم شـهر در   .  رفتـیم  عبور کردیم و به شهر بم.ها بود  و پرشورى از مردم در خیابان      خوب
  . ستقبال کردندرشور ا خیلى باشکوه و پ، در ورزشگاه وها خیابان

 .داد زیادى قربانى کـردن گوسـفند و گـاو و شـتر در اینجـا و شـهرهاى دیگـر رنجـم مـى                
کمى .  رسم قربانى در انظار مردم را ممنوع کنم، به نحوى در سفرهاى آینده     ،تصمیم گرفتم 

 مقدار زیادى گـل پرپـر   ، مردم و مخصوصاً زنان،ها در خیابان .ام پاشید  خون هم روى عمامه   
راه را ، بعــضى در کــف خیابــان. پاشــیدند روى ماشــین مــىبودنــد و پرهــاى گــل را  کــرده

به طور کلى بـه نظـر رسـید    . فرش کرده بودند که ماشین حامل من از روى گل رد شود            گل
براین، عالوه . شود هاى جدیدى همراه مى که مراسم استقبال در سفرها با ابتکارات و ظرافت 

خلـق  هاى جالـب و   هاى بدیع و نوشته د و اجراى موسیقىهنرمندان براى سرودن شعر و سرو 
کـنم   اند و فکر مى   استه به مسابقه برخ   ،تابلوهاى تازه و پالکاردهاى اهالى با مضامین شاعرانه       

  .کند  نقش مهمى ایفا مىصداوسیما 
 امــام جمعــه و نماینــده خیرمقــدم گفتنــد و ،در اجتمــاع مــردم در اســتادیوم بــزرگ شــهر

را تسلیت ) ع(من هم سخنرانى مفصلى کردم و شهادت امام صادق. ان کردند ها را بی    خواسته
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب←کنید   رجوع. 
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  1.نمودمبازگو را  42در سال گفتم و حادثه فیضیه 
ها پـیش از اسـالم     قرن  مربوط به  .اثر باستانى بسیار مهمى است    . براى دیدن ارگ بم رفتیم    

بیش مساحت آن . اى است   که گویا افسانه  ساخته شده   ان بهمن اسفندیار    مگویند ز   مى. است
خیلى  که راهنما دبیر خوش ذوقى بود.  خشت و گليها  با ساختمان،از شصت هکتار است   

  .داد خوب توضیح مى
 ساختمان چهـار  ، باالترین نقطه ساختمان که حدود شصت متر مرتفع است    ،در قلعه ارگ  

ار و ناهـ نمـاز خوانـدیم و توضـیح شـنیدیم     در مـسجد وسـیع آن     . دفصل را فرش کرده بودن    
دستور دادم به سرعت بازسـازى کننـد و بـراى    . همانى بودند یجمع زیادى هم در م    . خوردیم

  .انجام دهندجلب توریست تبلیغات بیشترى 
 هنـوز هـم در     .آبـاد در بخـش محـروم نرماشـیر حرکـت کـردیم             به سوى روستاى دولـت    

 .اشتى بـود  مراسمى براى شروع کار ساخت یک مرکز بهد.خیابان، مردم زیادى مانده بودند  
اى از زنجیره ساخت هزار مرکز است که با کمک وام بانک جهانى بنـا   به خاطر اینکه حلقه   

  .براى مردم از اهمیت بهدارى گفتم.  به آن اهمیت دادیم،است بسازیم
اى  شـرکت کـره  مـشارکت یـک    با .رفتمخودرو  زنى کارخانه کرمان    براى کلنگ از آنجا   
کوپترهـا از فرودگـاه بـه ماهـان      هلـى  بـا .  پرواز کردیمسپس به سوى کرمان . شود  ساخته می 

  .رفتیم
المللـى علـوم و تحقیقـات و        براى شـروع کـار اجرایـى شـهرك دانـشگاهى و مرکـز بـین               

  . شود  پاکستان پیاده مى2تکنولوژى پیشرفته جهان سوم که با همکارى عبدالسالم
.  نزدیـک غـروب بـود   . اجتمـاعى عظـیم داشـتند       و مردم ماهان کیلومترها راه آمده بودنـد      

 آثـار مهـم ایـن مرکـز در پیـشرفت      دربـارة جمعه خیرمقدم گفت و من صحبت کوتاهى   امام
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید   رجوع. 
 -  را به کیزی نوبل فزهی جا1979 در سال يو. شمندان مشهور پاکستان استاز دان) 1996 –1926(محمد عبدالسالم 

 دهی نامفی الکتروضعيروی که نفی ضعيا  هستهيروی و نسی الکترومغناطيروی ني براي واحدبندي ایه فرمولخاطر ار
 1964 يها ل بود و در ساایتالی استهیدر تر) ICTP (ي نظرکیزی فیالملل نیمؤسس مرکز ب وي . کردافتی در،شود یم

»  عبدالسالمي نظرکیزی فیالملل نیمرکز ب« نام مرکز به ، مدتنیپس از ا.  مرکز را بر عهده داشتنی اتی هدا1993تا 
کتابخانه دانشکده .  نمودی معرفانیرانی زمان را به اخچهی کتاب تارران،ی به ايعبدالسالم در سفرپروفسور . داده شدرییتغ
 . است شدهي نامگذارعبدالسالمه افتخار او به نام  ب،فی شری دانشگاه صنعتکیزیف
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وزیـر  [،  معین] مصطفی[دکتر منصورى و دکتر     .  سپس مراسم مرکز انجام شد     1.ماهان داشتم 
هــاى پزشــکى و  بــا حــضور جمعــى از چهــره. گــزارش دادنــد ]فرهنــگ  و آمــوزش عــالی

  کـردم؛ زنـى  نمـودم و کلنـگ  آمیـز   سـخنرانى تـشویق  مـن    و   ى کردیم   بردار   پرده دانشگاهى
  .  در این سفر کلنگ زیاد زدیم،ام برخالف سلیقه

در راه مردم .  رفتیم یک صد هزار تنى در جاده ماهان ـ کرمان ياز آنجا براى افتتاح سیلو
 متـأثر  ؛گـشتند    از محـل اجتمـاع برمـى    با زن و بچـه  پیاده،ماهان را دیدم که در شب تاریک  

  .خواست کردمامه بازشدم و از مسئوالن برن
 و ]وزیـر جهـاد سـازندگی    [فـروزش آقاي توضیحات بعد از  .در محل سیلو نماز خواندیم    

کـرده  سـازندگی   کار عظیمى است که جهاد  بازید کردیم؛  از سیلو و آسیاب    ،مدیر اجرایى 
د و همین سیلو هم به ایتالیـا   ان  ها ساخته    همه سیلوها را خارجى    ، انقالب  پیروزي قبل از . است

 اکنـون طراحـى   . داریما که دعو بودند ارز زیادى گرفته و کارى نکردهبود کهواگذار شده   
کننـده   هـاى تـشویق     بـا صـحبت    . در دسـت دارد    سـازندگی و اجراى سـیلوها را کـامالً جهاد       

  2.شان کردم دلگرم
                                                

 -من مایل نبودم . تان ما را شرمنده کردید  شما مردم شریف ماهان با این اقدام«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
به ماهان بناى ما این بود که در یک فرصت مناسب . که بیرون شهر و دور از  منازل شما، با شما در خیابان مالقات کنم

ما براى . مایلند در آنجا بیایند و شما را در شهرخودتان زیارت کنیم، اما شما این را انتخاب کردید بیایم، ماهانى که همه
ل عالى کشور است و در کنار ماهان است برنامه داریم که ان شاءاهللا خیر و برکتش به یبرنامه دیگرى که مربوط به مسا

 ماهان خواهد رسید، ولى شما با این اقدام، بازحمت زیاد و با آمدن این انبوه زیاد امت اسالمى و بخصوص به مردم
کنیم که چرا ما براى شما مردم خونگرم،  جمعیت از شهر، ما را آنچنان شرمنده کردید که ما از شما عذرخواهى مى

ى که یها ما، دست پرهستیم و برنامهالحمداهللا در این مالقات ما با ش. برنامه در شهرتان نداشتیم ولى به هر حال گذشت
  ←کنید  رجوع».کلى عوض خواهد کرد هبراى منطقه ماهان در نظر گرفته شده است شرایط زندگى را در این منطقه ب

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب
 - به این نقطه ، مدت زیادى طول خواهدکشید،کردیم ر مىما اوایل فک« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 

بینیم کارى  االن مى.  خودمان طراحى و اجرا کنیم راهاى بزرگى مثل سیلوهاى بیش از صد هزار تنى برسیم که طرح
هاى جهاد  البته بچه. ى است که با همه ابهت و شکوهش در دسترس و منظر مردم استتاست که انجام شده و حقیق

مان از آنها در  ل دفاعیی کارهاى عظیمى براى تسهیل وسا، ما در دوران جنگ؛ انواع کارها را کردندخیلى از
کنیم و  هاى مختلف علمى، فنى، صنعتى و اجتماعى داشتیم و امروز ما از دستاوردهاى این نیروها استفاده مى بخش

 که انقالب 1357 قراردادش را بستند و اواخر 1353سال همین سیلو که صحبت از آن است، . شود مند مى جامعه ما بهره
ها  دست خارجىه نظام فاسدى که این گونه کارها را ب.  صفر بوداً نتیجه کار تقریب. هنوز در اوایل کار بودند،شود مى
 .هاى فراوان نفتى و ارتباط بسیار نادرستى که با خارج داشتند  کلید در دست و با پول کامالً؛خواست انجام بدهد می
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نظیـر در    شـاید بـى  ،ه است  بسیار با شکو    رفتیم؛  در ماهان  1شام به باغ شاهزاده   صرف  براى  
 ، همـراه صـرف شـام   .عالى ها و هواى یده و آبشارها و فواره  فلک کش   ه با درختان سر ب    .ایران

 ، عمـوزاده ، بـه رضـا  .امام جمعه کرمان انتقاداتى از استاندار داشت و خصوصى به من گفت     
بـراى  .  تـذکر دادم ،کـه مـورد شـکایت اسـت    محیطی گیرى در مسایل زیست     سخت دربارة

  . خوابیدمدوازده و نیم شبخسته وکوفته ساعت . استراحت به کرمان آمدیم
   

  1993 آوریل 18       1413  شوال    |25   1372 فروردین  29یکشنبه  
  

هـا را    و گـزارش  رفـتم حمـام . هاى دیروز کسل بودم خوابى و خستگى از برنامه     به خاطر کم  
بـراى شـرکت در   سـپس    . را گزارش داد    وضع امنیتى استان    و کل اطالعات آمد   مدیر .دیدم

اجتماعـات  مـسیر،   جـاى جـاى     ، در بـین راه    . رفتـیم   به پادگان سرآسـیاب    مراسم روز ارتش  
 .مشترك انجـام شـد  صبحگاه . نمودند میکردند و قربانى    زیادى از مردم ابراز احساسات مى     

  2. کردمسخنرانىمن  رفتند و رژه دادند،گزارش 

                                                                                                              
 این یک نمونه است که ما حاال ادعا داریم سى و شش میلیون دالر از ما گرفتند و وضع سیلو را آن جورى تحویل

 با ارزبرى بسیار کمى ، ظرف کمتر از چهار سال،  در صورتى که چیزى شبیه این را نیروهاى مخلص جهادى،ما دادند
، دفتر نشر 1372هاي سال   رفسنجانی،  سخنرانیهاشمی«  کتاب←کنید  رجوع» .خودشان طراحى و اجرا کردند

 .1394معارف انقالب،
 -  نیا. باشد یم)  شمسی1276( هی مربوط به اواخر دوره قاجاررانی ایخی تاريها   از باغیکی باغ شازده ایباغ شاهزاده 

 دو آشکوبه ساخته  و به صورتباستی زاری آن بسيها  همان عمارتایکوشک .  هکتار دارد5/5 به بی قریباغ مساحت
 و ممتاز زی متمایرانی ايها  باغری برخوردار است که آن را از ساییبای زیلی خياست و سر در آن از معمار شده

 فواره نیباتری ز،ها که در طول باغ قرار دارند  فوارهنیا. دهد ی را نوازش ميا نندهی آن چشم هر بيها فواره. سازد یم
 فعال هستند که يگری ديروی نچی باغ شاهزاده بر اساس اختالف ارتفاع و نه هيبای زيها فواره.  هستندیرانی ايها باغ

 ، متر122متر و عرض آن 407طول باغ شاهزاده .  استنیزم  بر هوش و ذکاوت مردمان کرمانیلی خود دلنیا
 . شود ی مسوب محیرانی ایخی باغ تارنیباتری و زنیبزرگتر

 - ارتش جمهورى اسالمى ایران و نیروى   مبارك باشد این روز بزرگ بر«:  استدر بخشی از این سخنرانی آمده
خوشبختانه امروز انقالب ما با خیال راحت، به خاطر . زمینى ارتش و همچنین برامت اسالمى و کل نیروهاى مسلح ما

 عالى فداکارى داشتن پشتوانه نیرومند دفاعى، در دوران هشت سال دفاع مقدس موفق شد صالحیت و قدرت و مراحل
 ه بدهد، موفق شد اعتماد مردم را در حد اعال جلب بکند و موفق شد رابطه صمیمى بین مردم و نیروهاى مسلحیرا ارا

 نیروهاى مسلحى که روى پاى خود و با ابتکار خود در دوران هشت سال دفاع از عهده نابرابرترین. ایجاد کند
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 منجملـه  .شان نمـودم  افتتاح کردم و تشویق. رفتیمکرمان  استان  اد ملى   از آنجا به مرکز اسن    
  .انقالب جمع شده بود  از مبارزات قبل از،اسنادى راجع به خود من

بلوچستان پرواز استان سیستان و با بدرقه رسمى به سوى سد پیشین در و    رفتیم به فرودگاه 
آقـاي سـید حـسین    [کـه    دو فرونـد هواپیمـاى مـسافرى دیـدیم           ،در فرودگاه کرمان  . کردیم

بـراى تأسـیس شـرکت هواپیمـایى      ،مـان  هـا بابـت طلـب      استاندار کرمان از مصرى   ،  ]مرعشی
ان و هم براى امکانات  هم به خاطر وصول مطالباتم؛ که کار مهمى است استگرفته] ماهان[

  .ىترابرى هوای
در . یم قـرار شـد آنجـا را محـور کنـ     . همراهان اطالعات دادند ، روى جازموریان  ،در مسیر 

شین فـرود  یـ کنـار روسـتاى پ    که براى عملیات اجرایى سد ساخته شـده بود،        فرودگاه خاکى   
مراسم رسمى استقبال   . مردم روستاهاى اطراف و علماى اهل سنت آنجا جمع بودند         . آمدیم

  1. را دادم براى مردم وعده عمران منطقهی کردم وصحبت کوتاهمن  .انجام شد
هـوا   .بودشده  راه زمینى بسته ، زیرا با آبگیرى دریاچه سد،مکوپتر به محل سد رفتی     با هلى 

 و افتتـاح بعـد از  .  توضـیحات دادنـد   مـدیران  .کـردیم  بازدید کوتاهى از سد      .خیلى گرم بود  
 کـه  ماهدر اسـفند  . را تماشا کـردم  منظره جالب خروج آب از گالرى سد       ،بردارى   بهره آغاز

هـاى    جمـع شـده و امیـد دارنـد در بـاران      چهارده میلیون متـر مکعـب آب   ،باران فصلى آمد  
.  یکصد و هفتاد و پنج میلیون متر مکعب اسـت    ،ظرفیت سد . ر شود  دریاچه پ  ،فصلى تابستان 

در .  مدیران ذیربط توضیح دادنـد  کههاى مهم استان را هم در سالنى آماده کرده بودند           طرح
 داد و مـن سـخنرانى    توضـیح ]وزیـر نیـرو  [، زنگنـه ] بیـژن نامـدار  [مراسم افتتـاح سـد، آقـاى        

                                                                                                              
دفتر نشر معارف 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ».جنگ تاریخ برآمدند ،

 .1394انقالب، 
 -ها،  ها، انتقال آب نیروگاه ها و سدسازى از سیستان تا اینجا زهکشى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى  که با سرمایهساختمان کارخانه بزرگ سیمان، ساختمان نیروگاه عظیم ایرانشهر، بندرها و خیلى چیزهاى دیگر 
ما . شود هاى اضافى است که از طرف دولت مى شود و همه در برنامه اول است و با حمایت فراوانى دارد ساخته مى

امیدواریم ظرف دو سه سال آینده، این استان را به کلى از مشکالتى که مخصوص خودش دارد، براى مردم خودش 
در حد مطلوب و سیستان و بلوچستان،  زندگى را در استان  وحت کنیم استان را را و این مشکالت را حل کنیم،دارد

هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ».استانداردى که در سایر نقاط کشور هست، برسانیم
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب، 1372
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  1.آمیز کردم تشویق
اسـتقبال  .  حرکـت کـردیم  نـارك  به سـوى پایگـاه هـوایى در کُ   ،ناهار و استراحت پس از   
در مسیر به ابراز . به سوى چابهار رفتیم ،هزار تنى براى افتتاح سردخانه پنجسپس و انجام شد   

مجـري  [، فـتح  صـادق م آقـاي . احساسات مردم که در مـسیر جمـع شـده بودنـد پاسـخ دادم              
  . توضیحات دادند]وزیر بازرگانی[، وهاجى] عبدالحسین[ و  ]هاي کوثر چابهار پروژه

 استاندار و امـام جمعـه و آقـاى وهـاجى خیرمقـدم      2. سپس در جمع مردم سخنرانى کردم   
 . رفتـیم  از آنجـا بـراى افتتـاح عملیـات اجرایـى انتقـال آب از سـد پیـشین بـه چابهـار           .گفتند

                                                
 -ار فرودگاه از مردم روستاى پیشین دیدیم، اینها  که ما چند لحظه بیش در کنىیها این انسان« :  آقاي هاشمی گفت

ما باید به فکر آنها باشیم؛ همین طور که به فکر مردم دیگر نقاط . هم مسلمان، ایرانى، برادران و خواهران ما هستند
رود؛ مقدارى هم  کند و مى شود و فرار مى باالخره آبى است که در یک فصلى از سال وارد و نازل مى. هستیمکشور 

کشاورز یا هر کسى که . این آب اکنون مهار شده و به صورت مطمئن جریان پیدا خواهد کرد. شود زاحم مردم مىم
حاال کم یا زیاد، آن مقدارى که هست رویش . تواند با اطمینان روى جریان آب حساب کند بخواهد کار کند، مى

 همین جا آمده بودیم، به دست ینی که در پاما در آن سفرى.  حیات و زندگى استمایهآب واقعاً . کنند حساب مى
اى است که براى کشاورزى و براى  شود و هوا و زمینش به گونه  مىدی آنجا تولىیروستاها رفتیم، محصوالت گرانبها

شان زندگى کنند و  شان و آب این مردم باید به امید بازوى خودشان و خاك. مردم بومى اینجا خیلى سودبخش است
، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .ها نیست هیچ راهى جز مهار آبدر این منطقه 

 .1394دفتر نشر معارف انقالب،
 -استان شما به عنوان یک ،من سفر را به عنوان سفر به سیستان و بلوچستان« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

.  تا پروژه خاص آمدم و قصد مزاحمت شما مردم بزرگوار را هم نداشتم  براى دو سه؛کنم سفر استانى حساب نمى
خوشبختانه امروز سه تا طرح مهم را ما در سفر .  بنده هم اظهار ارادتى در بین شما خواهم داشت،دیگر شما جمع شدید

آنچه که  .شود  مىاش آغاز عملیات اجرایىدیگر، با آن برخورد داریم که دو تا از آن به نتیجه رسیده است و یکى 
 افتتاح سد پیشین بود که وقتى دریچه سد را باز کردند و آب با فشار از ،امروز بسیار مایه خرسندى و لذت من شده

هاى مسیر   براى من آن منظره شکوهمند جریان آب و امواجى که به دیواره،ها  به رودخانه سرازیر شد دریچه
 ،م نبود که در بیابان خشک بلوچستانا تر از آن در زندگی  هیچ چیز شیرینم لذت بخش بود کهیچنان برا  آن،کوبید مى

 خسارت بود و خاك ۀرفت و مای  آبى که همیشه هرز مى، با همت کارگزاران جمهورى اسالمى،در نزدیکى مرز
ئنى را براى  این آب امسال مهار شده است و جریان مطم،برد ها را مى برد و هستى روستایى باارزش ما را به دریا مى

 از بس این آب ؛ به نظرم مثل منظره بهشت بود،دیدم دریاچه سد را که مى. کشاورزى و شرب منطقه خواهد داشت
 منظره اً اما اینجا واقع، این قدر زیبا نباشد، ممکن است در مازندران و گیالن و غرب کشور و جاهاى دیگر.آمد زیبا مى

کنند و قدر  ى مردمى که در کویرها و در محیط خشک و گرم زندگى مى برااًزیبایى است و لذت بخش است و حتم
، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع ».کنند  آنها هم مثل من فکر مى،دانند آب را مى

 .1394دفتر نشر معارف انقالب،
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 قـرار  .برنـد   انتقال آب از بر جاده به زاهدان را در اینجا به کـار مـى   وو شدههاى طرح لغ  لوله
 چـون بـا   ؛ سد زیر آن را بسازیم،کن که براى چابهار خریده بودیم      شد با فروش آب شیرین    

هـاى    و در مـسیر طـرح   برگـشتیم نـارك بـه پایگـاه کُ    .  نیازى بـه آنهـا نیـست       ،انتقال آب سد  
 و توضـیح نتـایج   1یک ساعته رادیـو تلویزیـونى   ماز و مصاحبهن بعد از    .کویرزدایى را دیدیم  

  .  رسیدیمیازده شب ساعت .کردیم  پرواز به سوى تهران،سفر
   

  1993 آوریل 19       1413  شوال   |26   1372 فروردین  30دوشنبه  
  

مقـدارى از کارهـاى مانـده از دوران    .  رفتـیم  سپس به دفتـر .در خانه بودمده صبح  تا ساعت   
]  روغنـی  سعودمـ [ عـادلى و     ]محمدحـسین [،  نـوربخش ] محـسن [آقایـان   .رم را انجام دادم   سف

 بانک مرکزي و ریـیس سـازمان برنامـه و    کل وزیر امور اقتصادي و دارایی، رییس    [،  زنجانى
 فعالً روى قیمت. ندا  راضی؛ گزارش عملکرد سیاست ارزى جدید را دادند     و  آمدند ]بودجه

 ،کننـد اگـر در همـین قیمـت      ولى فکر مـى   ،وانند پایین بیاورند  ت   و مى   است  تومان مانده  165
اندازنـد و    آنهـا را از نفـس مـى     ،هاى صرافان و دالالن     چند روزى صبر کنند، با گرفتن ریال      

  .آورند ئناً قیمت را پایین میمسپس مط
 خـط  .آمیـز ارزیـابى شـد     سیاست جدید ارزى موفقیت    .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

  . انرژى تصویب شد و پیشنهاد باال رفتن کرایه قطارها رد شدهاى کلى  مشى
 .ام را تماشا کردم و به خانه آمدم خشى از مصاحبهب. نُه شب کارها را انجام دادم    تا ساعت   

  . ها بودند مهدى و فاطى و بچه

                                                
 -چون بعضى از ،ن و بلوچستان اختصاص دادیمامروز وقت را به استان سیستا« :  در بخشی از این مصاحبه آمده است 

 سد پیشین بود که از ها یکى از آن. من اهمیت براى آنها قائل بودم وهاى مهم به نتیجه رسیده بود ها و پروژه طرح
 آنجا من دعاکردم براى کسانى که این تالش .آرزوهاى دیرین من بود و بسیار منظره خوبى امروز در کنار سد داشتیم

 نیروهاى نظامى ارتش، پیمانکار ،االن زیر سد. الحمداهللا سد به نتیجه رسید.  کار سختى هم بوداً واقع؛را کردند
 غیر از اراضى که خود مردم کشاورزى ؛کنند هاى یک و دو هستند؛ اراضى را براى استفاده از این آب آماده مى کانال

و در همین رابطه یک خط لوله از سد به چابهار که  حاال آب مطمئن خواهند داشت ،کردند و آب مطمئن نداشتند مى
» .تشنه چابهار برسانیم  آب مطمئنى هم به شهر تارا در چابهار افتتاح کردیمیی آن  ما امروز عملیات اجرا وآید مى

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه«  کتاب←کنید  رجوع
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  کارنامه و خاطرات              
 82   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  1993 آوریل 20       1413  شوال   | 27  1372 فروردین  31شنبه  سه 
  

آقـاي   در دفتـر یـادبود   . رفتیمبا هم به سفارت ترکیه.  آمد ]ور خارجه وزیر ام [،  دکتر والیتى 
  .دادتوضیحاتى   او سفیرشان در خصوص کیفیت مرگ. یادداشت نوشتم1اوزال] تورگوت[

براى تـرمیم خـسارات روسـتاهاى    و امام جمعه مشهد آمد ، ]آیت اهللا سید عبداهللا شیرازي  [
 پیـشنهاد  د بندهاى مهار آب در اطراف مشهد  براى ایجا  .؛ اهل آنجاست  داراب استمداد کرد  

  . قبول کردم و تشویق نمودم که دنبال این گونه امور باشندداد؛
قرارگـاه   [ گـزارش عملکـرد  . آمـد ]فرمانـده کـل سـپاه پاسـداران    [، آقاى محـسن رضـایى    
 حـدود سـى میلیـارد تومـان طـرح      آنهـا در .  پیمانکـارى سـپاه را داد  ]سازندگی خاتم االنبیاء  

 و گزارش سفر مدیرانش بـه آمریکـا       استمداد کرد   براى گرفتن امتیاز تلفن موبایل     .ندا  گرفته
 تأکید کردم که پیشگامان در بلوچستان و    ؛و دیدن امکانات فراوان شرکت مورد نظر را داد        

  . ر اقدام کنندینرماش
ــز و تعمیــر ســاختمان 2دکتــر حبیبــى  اســترداد در مــورد.  آمــدهــاى ســعدآباد  بــراى تجهی

  .شروع مجدد سخنگویى دولت مذاکره شدو همچنین ورهاى شاهنامه شاه طهماسب اتیمین
 اجالس عمان و پیش فروش نفت به ژاپن براى دربارة .وزیر نفت آمد، ]غالمرضا آقازاده [

  هـاى آمریکـایى در میـدان ابـوذر و      هاى معوقه و تکمیل قـرارداد بـا شـرکت         پرداخت بدهى 
                                                

 - و هیترک برالیل یاسیس رهبران از او .بود هیترک جمهور سییر نیهشتم ،)1993 - 1927( اوزال تورگوت لیخل 
 در دوران سازگی، اوزال روابط خوب و نزدیکی با جمهوري اسالمی ایران .بود کشور آن ریوز نخست زین یزمان

 شدن مشخص با. شد یکاآمر ژهیو به غرب با هیترک شتریب یکینزد باعث ،اوزال ياقتصاد يساز یخصوص استیس. داشت
 سال در .شد اعالم هیترک هشتم جمهور سییر مرگ لیدل عنوان به ،خطرناك سم کی قیتزر ،یکالبدشکاف جینتا

 يو خانواده. شد انجام ییقضا دستور با اوزال، تورگوت قبر نبش .کردند اعالم یقلب سکتهرا  اوزال مرگ لیدل 1993
 65 سن در یدرحال بود، هیترک يکردها از که اوزال سکته خبر .است دهیسر قتل به يو که بودند کرده دیتأک بارها
 .بود کرده آغاز کشور نیا يکردها مشکل حل جهت را شیها تالش زمان آن در يو که شد اعالم یسالگ

 - ق  و حقویشناس  جامعهي دکترايداراایرانی،  حقوقدان و دولتمرد استمدار،یس) 1391 - 1315 (یبی حبمیابراه حسن
 و دولت اولِ یهاشماهللا  آیت در هر دو دولت ،رانی جمهور اسیی معاون اول رنیاولاو .  بود فرانسهاز دانشگاه سوربون

 و پس از ی علوم و آموزش عالریبازرگان، وزمهندس  ارشاد دولت ریوزوي همچنین .   بودی محمد خاتمدیسآقاي 
 ی و از جمله حقوقدانانیشناس رانی اادی بنسیی رنیهمچنبی دکتر حبی . ي بود موسومهندس دولت ي دادگسترریآن وز

او تا .  کردهی کشورها تهری سای اساسنی را با استفاده از قوانی قانون اساسسینو شی پ، اسالمیبود که پس از انقالب
 . مصلحت نظام بودصی و مجمع تشخی انقالب فرهنگی عالي عمر عضو شوراانیپا
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  .گزارش داد، دانتوسعه پاالیشگاه آبا
 از نـاراحتى احتمـالى   . آمـد ]دبیر شوراي عـالی امنیـت ملـی       [،  روحانى] حسن[عصر دکتر   

شـوراى عـالى انقـالب     .دیسک گردن و برنامه شوراى امنیت و کار انتخابـات صـحبت شـد     
و دانـشگاه تربیـت    ها و عـدم فـشار بـر صـوفیه      در مورد استرداد عتیقه.فرهنگى جلسه داشت 

ها قتل عام فرقه داودیه در آمریکا جلب توجه      در گزارش . گیرى شد   میممدرس بحث و تص   
   1.کند مى

                                                
-کورش در . آمدایدن ه در تگزاس ب1959 در سال ، داد رییتغ  کورشدیویا نام خود را به د که بعدههی رهبر فرقه داود 

ه ل سا14 مادر ، دو ماه قبل از تولد فرزندشدیوی آمد که پدر و مادر او با هم ازدواج نکرده بودند و پدر دای به دنیحال
 ساله خود را به چهار فرزند یبعد از مدتمادر کورش .  ترك کرده بودگری دختر دکی با یی آشنالی را به دلدیوید

 ی سالگهشتدر سن که دارد  ی خود اظهار مکورش . سال ترك کرد و او را نزد مادربزرگ خود گذاشتسهمدت 
 یی در دوره ابتدالی که از تحصي به طور، بوديریادگی عدم توان يماری او دچار ب. ته بودرف قرار گیمورد تجاوز گروه

 در سال  وي. را حفظ بودانیحی مسدی جدلی کل انجی سالگ13 کورش در سن یی، عدم توانانی با وجود ا.بازماند
 ی به جرم سوءاستفاده جنس پلیس کورش توسط. خداستامبری پنی ادعا کرد که آخری،نیچ  مقدمهی بعد از مدت1983

 ، کورش بودندننفر آنها فرزندا 14 خود که روانی نفر از پ82 که به همراه یهنگام.  بودبیاز چند دختر بچه تحت تعق
 که گاز اشک آور در محل ی محاصره شد و زمانپلیس شده بود، توسط ی خارج شهر مخفي درا  که در خانهیدر حال

 . در آتش سوختندنی ساکنی شد و تمامي آن محل دچار آتش سوز، آنان انتشار داده شده بودياختفا

  
 عكس تركیھ  

امضای دفتر یادبود تورگوت اوزال، نخست وزیرفقید ترکیه
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  1993 آوریل 21               1413 شوال   |28   1372 اردیبهشت  1چهارشنبه 
  

صداوسیما بـراى افتتـاح کنفـرانس کـار     ] هاي سازمان مایشسالن ه [ صبح به محل     نُهساعت  
یس اجـالس سـابق بـه      ریـ وزیـر کـار چـین،        .شورهاى آسیا و اقیانوسیه رفتـیم      کار ک  نرایوز

 بـه  .عامل صداوسیما مـذاکرات مختـصرى داشـتیم   وع در دفتر مدیراستقبال آمد و قبل از شر    
 ون نوشـته ایـراد کـردم کـه باعـث       سخنرانى را بـد 1. و با سخنرانى من افتتاح شد    رفتیم جلسه

ــا یکایــک م،بعــد از ســخنرانى .تعجــب حــضار شــد همانــان مــصافحه کــردم و ی در ســالن ب
  .پرسى نمودم و خیرمقدم گفتم احوال

آقایـان  ، ]سـران جنـاح راسـت    [. کارهـا را انجـام دادم    دوازدهتا سـاعت      و   به دفترم رفتم    
راوالدى عـسک ] اهللا حبیـب [پـرورش و    ] اکبـر [ ،بـاهنر ] محمدرضـا [ ،]نـوري [نـاطق ] اکبر  علی[

 .هـا و کابینـه آینـده و انتخابـات مـذاکره شـد         راجع به مسأله ادغام بعضى وزارتخانـه      . آمدند
نامه انتخابـات ریاسـت جمهـورى و الیحـه حمایـت از       ین آی.دولت جلسه داشت  هیأت  عصر

  . هر دو ناتمام ماندکهکنندگان در دستور بود  مصرف
  و همچنـین  آمد استاندار کرمان براى دنباله کارهاي سفر     ،  ]شیآقاي سیدحسین مرع  [شب  

                                                
 -روى کار ،عنوان مسلمان و پیرو قرآن  جوهر زندگى است و ما به،کار« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

هر دلیل   بهاً طبع،همه کشورها و همه مردم .گذاریم بسیار اهتمام داریم و شرافت و نقش کار را در زندگى بسیار ارج مى
ى این تقدس را ها کار تقدس دیگرى دارد که کشورهاى اسالم  براى بعضىاًمخصوص.  کار چه اهمیتى دارد،دانند مى

 مسأله نیروى انسانى و منابع انسانى است که مشکالت زیادى  در حال توسعه،یکى از مشکالت جهان  .از اسالم دارند
ها   مایه یأس خیلى،از یک سو فاصله طوالنى که در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد. براى زندگى ایجاد کرده است

همچنین .  و سرعت پیشرفت استقکفى براى اکثر کشورها، مانع کارهاى خالشود و از سوى دیگر نبودن سرمایه م مى
االن شاید نیروهاى کیفى کار جهان  . مشکل دیگر ما و اکثر کشورهاى جهان سوم است،نداشتن تکنولوژى و دانش

نیروى انسانى اگر برنامه خوبى براى صیانت  .دهند سوم در کشورهاى صنعتى فراوان باشد که کارهاى آنها را انجام مى
چرا که وضعیت کشورهاى . اند داشته باشیم و وزراى کار بتوانند از عهده این وظیفه برآیند، کار مهمى انجام داده

هاى اجالس این نیز باشد که استانداردهایى را  باشد، شاید یکى از ضرورت آمریکاى التین و آفریقا نیز مانند ما مى
. آرامش خاطر و شرایط زندگى مطلوبى برخوردار باشد و حقوقش نیز ضایع نشودبراى تعادل تعیین کند تا کارگر از 

البته قوانین کار متکلف این مهم هستند و شما . روى در رابطه با حقوق کارفرما و کارگر مهم است اعتدال و میانه
ها باید  تجربه. توجه خواهیم کردبه تجربه شما . ما تجربه خوبى داریم. توانید هدایت کنید تا قوانین کار عادالنه باشد مى

هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .در این اجالس متصل شود و دستاوردها توضیح داده شود
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 
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 مبنی بر فواید همکاري دولتی مصر و ایران    ،امی از طرف یک شرکت خصوصی مصري      غپی
کمـپ  ] پیمـان [جواب مـساعد دادم و گفـتم بـه خـاطر تحـرك زیـاد مـصر در ادامـه           .آورد
 همکـارى   اتهامـات .دو انجام ش شاید در آینده  ولى    مشکل داریم،   فعالً براى روابط   ،1دیوید

  . اساس خواندم ا حضور نظامى در سودان را بىما با مخالفان رژیم مصر، ی
  
   1993 آوریل 22               1413  شوال   | 29  1372 اردیبهشت  2 شنبه پنج 

    2هیتـ سـفیر آکرود ، ]آقاي ویـن لـوین  [ صبح،  ده ساعت   .به دفترم رسیدم  ساعت هشت و نیم     

                                                
 -لییر و اسرا مصانی بود که به صلح ملیی جنگ اعراب و اسرانی طرفانی صلح ممانی پنی اول،دیوید  کمپمانی پ 

 با لیی وقت اسراریوز  نخستن،ی بگمیجمهور وقت مصر و مناخ سیی ر، انور ساداتلهی به وسمانیپ این .دیانجام
) 1357 شهریور 26(میالدي  1978  سپتامبر سال17روز  در ی، پس از دوازده روز مذاکرات مخفآمریکا، يگر یانجیم

 کی سیی رنی اول، ساداتانور.  متحده استاالتیجمهور ا سیی رياه  از استراحتگاهیکی ،دیوید کمپ .دیبه امضا رس
 او.  کشور اقدام کردنی شناختن اتی و به رسملیی بود که به صلح با اسرالیی جنگ اعراب و اسرانی از طرفیکشور عرب

 . ترور شدی رژه نظامکیدو سال بعد در 
 -  در ،ولت متبوع خود در کشوري که مقیم استکه عالوه بر نمایندگی سیاسی داست سفیري ، کرودیتهآسفیر 

 .  مانند سفیر مقیم است،کنسولی کند و از نظر حقوق کرودیته فعالیت میآکشور مجاورآن نیز به عنوان سفیر 

  
  عكس اجالس بین اللملي كار 

  
  

اجالس وزیران کار آسیا و اقیانوسیه در تهران
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، ]آقاي مـصطفی سـی سـه   [ سپس . لباس مخصوصى داشت   . آمد  براى تقدیم استوارنامه   برمه
از . کـرد  فرانسه و عربى تکلم مى. جمهور سنگال آمد یس ری،یوفدعبدوآقاي فرستاده ویژه   

ها هم مواضـع مـا را قبـول     و مدعى شد که آن    داستکبارى ما تجلیل کر   مواضع اسالمى و ضد   
 ،ند و در انتخابـات آینـده مجلـس    هـست یل تحـت فـشار    ارند و به خاطر عدم شناسایى اسرای      د

 بــا ایــن .کننــد شــوند و احــساس خطــر مــى  از ســوى اســتکبار تقویــت مــىاناحــزاب رقیبــش
 بـراى تبلیغـات انتخابـات      کمـک مـالى    چهار میلیـون دالر    - از ما در حدود سه       ،توضیحات

 بررسـى  ، تـصویب پارلمـان باشـد     اگفتم چون کمـک خـارجى مـا بایـد بـ           . تمجلس خواس 
  .کنیم مى

 دو دستور نیمه تمام مورد بحث قرار گرفـت         .جلسه داشت نظام  مجمع تشخیص مصلحت    
براى دیدن تا عصر کارها را انجام دادم و قبل از مغرب  . به جلسه بعد موکول شد  ادامه آن  و

 بـا عفـت و فـاطى و علـى     . به اقامتگاه آمدم  .پسندیدم رفتم؛منزل  تعمیرات در دست اجرا به      
 بـرود و شـنبه   1خواهـد تـا نخجـوان    یاسـر از ارومیـه تلفـن کـرد و گفـت مـى           . شام خـوردیم  

  .گردد برمى
  

   1993 آوریل 23                    1413  شوال   | 30  1372 اردیبهشت  3 جمعه
  
ظهـر   2.شگاه تهران براى اقامه جمعه رفتـیم  در خانه بودم و سپس به دان      ساعت یازده و نیم   تا  

 راجـع بـه دخانیـات، متـرو، ارز،        .پیش از ظهـر محـسن و عمـاد آمدنـد          . بستگان اینجا بودند  
چالوس و خط آهـن سـریع تهـران ـ اصـفهان       -المللى امام خمینى، جاده تهران  فرودگاه بین
قـدرى هـم قـدم    . مها آش رشته خـوردی  همانان و بچه  یعصر در حیاط منزل با م     . صحبت شد 

  .زدم
  

                                                
 - است که در جنوب قفقاز و شمال رود ارس واقع جانی آذرباي از جمهوری بخش، خودمختار نخجوانيجمهور 

 هی و از غرب محدود به ترکرانی از جنوب محدود بــه ا، ارمنستانيحدود بــه جــمهورشده و از شمال و مـشرق مــ
 .است

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاشمی رفسنجانی،  خطبه هاي جمعه سال «  کتاب←کنید   رجوع. 
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   1993 آوریل 24                       1413 ذیقعده   |1   1372 اردیبهشت  4 شنبه
  

وزیر پست و تلگـراف  ]غرضى، ] سیدمحمد[آقایان  . دردفترم بودم ساعت هشت و نیم صبح      
، زنجـانى ] مـسعود روغنـی  [ و ]وزیر امـور اقتـصادي و دارایـی       [،  نوربخش] محسن[،  ]و تلفن 

 و کارشناسـان  ]رییس سازمان صداو سـیما  [،   و اخوى محمد   ]یس سازمان برنامه و بودجه    ری[
  . آمدندبراى بررسى موضوع ساخت ماهواره مستقل

 را 1ر ماهواره مستقل اسـت وطـرح مـاهواره زهـره    ا طرفد ،وزارت پست و تلگراف و تلفن     
 ،مـاهواره موجـود   اجـاره کانـال از    هستند کهند و مدعىا  دیگران مخالف  .استآماده کرده   

تـا   قـرار شـد   ؛به توضیحات دو طرف گوش دادم و بحث ناتمام مانـد . مقرون به صرفه است   
مجموعـاً آقـاى غرضـى و    . در مورد تعداد ترانسپوندر مورد نیاز کارشناسى بـشود        جلسه بعد   

 .کنـد  شـان را تـأمین مـى    کردند نتیجه همین جلسه هـدف   خیال مى ؛دوستانش ناراحت شدند  
اش به آمریکا براى شرکت در اجالس بانک جهـانى        ش ماند و براى سفر آینده     دکتر نوربخ 

  . کسب نظر کرد پولالمللى و صندوق بین
سـازمان   سران محل اقامت  در مورد    . آمد ]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  

دکتـر والیتـى     .مـذاکره کـردیم   ... ل ارز و  اش و مـسای     اسالمى و محتواى مـصاحبه    کنفرانس  
 ]جمهور فقید ترکیـه  رییس[، اوزال] تورگوت[آقاي  گزارش سفر به ترکیه براى تدفین    .آمد

 براى سفر به پاکستان جهت. آوردندم را مردم ترکیه به شکل مذهبى دررا داد و گفت مراس  
در مورد . ى کسب نظر کردکنفرانس اسالم سازمان   امور خارجه    یران اجالس وز  شرکت در 

  .هم صحبت شد ال و مسأله آقاى سیداحمد موسوىجمهور سنگ یسکمک به ری
نمایندگان اردبیل ، ]آقایان علی محمد غریبانی، نورالدین نوعی اقدم و میرنقی قاضی پور          [

                                                
 - در رانیا.  متوقف شدرانی ای آن بعد از انقالب اسالمي اجرای ول،رسد هواره زهره به قبل از انقالب میطرح ما 

 ي منظور وزارت ارتباطات و فناورنی اي گرفت پروژه ساخت ماهواره زهره را دنبال کند و برامی تصمگریبار د 70دهه 
 ساخت و پرتاپ ،ی طراحي براااکسپورتی اوی با شرکت روسيدالر ونیلی م132 ي قرارداد1383اطالعات در سال 

12 يشود و دارا ی محسوب مرانی اي هوا فضا برانهی قدم بزرگ در زمکیاره  ماهونی ا.هره امضا کردماهواره ز 
 تیفی با کیتالیجی ديبردارری تصویی است و توانای اصلستمیسری زپنج ي ماهواره دارانی انیهمچن. ترانسپوندر است

 . داردزیباال را ن
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وزیـر  ] آقاي عبداهللا نوري[ .  آمدند1ستان جدیدالتأسیس اردبیلابطه با انتخاب استاندار ادر ر 
 دربـارة مپیوترى کـردن انتخابـات و   کشور و معاونان آمدند براى گزارش پیـشرفت کـار کـا       

  .آوارگان افغانى هم صحبت شد
 پیـشرفت دخالـت در بـازار    . مصوبات زیاد داشتیم.عصر براى سیاست ارزى جلسه داشتیم  

 یاسر. ساعت ده شب به خانه رسیدم . استرو به تنزل قیمت گذاشتهدالر ارز خوب است و   
راه داخـل  پیـشرفت پـروژه سـاخت    از  گزارشـى  ،ارومیـه و اردبیـل برگـشته بـود      سفر   از   که

سـرعین اردبیـل و شـکایت      همچنـین منطقـه      و   ]بزرگـراه شـهید کالنتـري      (=دریاچه ارومیـه  
  .کشاورزان از گرانى کود و سم داد

  
   1993 آوریل 25                   1413 ذیقعده    | 2  1372 اردیبهشت  5یکشنبه 

  
قـول   هیلتسین پیروز شده و ب] بوریس[رسد آقاى  امروز در روسیه رفراندوم بود که به نظر مى  

  .شان است خودشان نقطه عطف در تاریخ
میانـه    و براى سفر به کـشورهاى آسـیاى   آمد]وزیر بازرگانی[،  وهاجى] عبدالحسین[آقاى  

مـدیرعامل سـازمان خبرگـزاري جمهـوري     [، نـژاد  وردى] فریـدون [آقـاى  . کسب نظـر کـرد   
هـاى خبـرى و تبلیغـى       خبرگزارى را داد و براى سیاسـت        گزارش کار  . آمد -ایرنا–اسالمی  

  . نظراتى هم ارایه داد.نظراتم را گرفت
 قـرار شـد وام ارزان و زمـین  و     .اى براى رفع نیازهاى مدارس غیـر انتفـاعى داشـتیم            جلسه

کننـده در    قانون حمایت از مـصرف    . دولت جلسه داشت  هیأت  عصر   .تسهیالت بیشتر بدهیم  
بـه کـشاورزان    تصمیم بر این شـد کـه تخفیفـى در قیمـت کـود و سـم                 همچنین. دستور بود 

  .بدهیم
 سفر ایشان، کمـک بـه سـودان و آذربایجـان و سـنگال،      دربارة. همان رهبرى بودم یشب م 

مذاکره و ... ها، محدوده کار مجمع تشخیص مصلحت و مسایل ارز و کار و   ادغام وزارتخانه 
و   عفت هم به  جلسه کمک به بیمـاران تاالسـمى  . دیر وقت به خانه آمدم   .تبادل نظر داشتیم  

                                                
 -استان شدن حهی ال1371 سال ي د22در  و پیگیري ایشان، 1370اهللا هاشمی به اردبیل در سال   در پی سفر آیت 

 . شدلی مستقل تبدی به استان1372 سال نی فرورد23 در منطقه نی ا.رسید بیتصوبه  لیاردب
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  . و کلى تعریف کرد رفته بودمان سپس براي مشاهده تعمیرات منزل
   

   1993 آوریل 26                   1413 ذیقعده   |3   1372 اردیبهشت  6 دوشنبه 
  

 صبحده تا ساعت  .ها پیروزى نسبى یلتسین در رفراندوم روسیه مورد توجه است        در گزارش 
   .ها همه از نمایندگان مجلس بودند  مطابق معمول، مالقات.کارها را انجام دادم

 براى منطقـه خـود اسـتمداد کـرد و بـراى      .نماینده فیروزآباد آمد ،  ]آقاي خداکرم جاللی  [
 کـه ارزان   گفتم تصمیم دولـت همـین اسـت   ؛تر کردن قیمت کود و سم اصرار ورزید  ارزان
 بـراى آسـفالت جـاده و کارخانـه     .نماینـده ورزقـان آمـد   ، ]سـی آقاي گل محمـد الیا  [  .کنند

نگون از نیروهاى کـار ورزقـان اسـتمداد    وآسفالت و کارخانه نئوپان و استفاده معدن مس س     
  .کرد
مسایل مهم اقتصادى در سطح ملـى و  . جام آمد نماینده تربت، ]آقاي سید محمد حسینی  [  

  اسـتان  مجمـع نماینـدگان   اعـضاي  .طقى آمد به نظرم مطلع و من؛نیازهاى تربت جام را گفت    
 از مدیرکل اطالعات شکایت داشتند و بـراى امـور عمرانـى         .فارس به همراه استاندار آمدند    

   .ارایه دادنداى   پیشنهادهاى بلندپروازانه،استان
 اخاللگـران در سیاسـت ارزى را    مـسأله  گفـتم ]وزیـر اطالعـات   [،  فالحیان] علی[به آقاى   

 تخفیـف زیـادى در قیمـت کـود و سـم         .ر شوراى اقتـصاد جلـسه داشـت       عص .پیگیرى کنند 
در بخـش مخـابرات و   هاى برنامه دوم   سیاست،]یارانه[=ها میلیارد تومان سوبسید  با ده  .دادیم

  .را تصویب کردیمحمل و نقل 
  . کارها انجام شد و به خانه آمدمهفت بعد از ظهر تا ساعت 

   
   1993 آوریل 27                   1413یقعده   ذ | 4  1372 اردیبهشت  7 شنبه سه

  
عراقى گـزارش داد و مـن   ] محمود محمدي[ آقاى   . آمدند  اسالمی  سازمان تبلیغات  مسئوالن
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 جنتى آمد و خواستار شرکتم در سمینار امر ]احمد [آقاى 1.صحبت مفصلى براى آنها نمودم  
  .دم رد هم نکر، قول ندادم؛به معروف و نهى از منکر در قم شد

را داد و بـراى عمـران شـهر    زده   منـاطق جنـگ   گزارش بازسـازى    . استاندار خوزستان آمد  
گـزارش  . یـسه بانـک کـشاورزى آمدنـد       هیـأت ری  اعضاي  عامل و    مدیر .اهواز استمداد کرد  

سازى اراضى زیر سدها و تأسیسات آبیـارى تحـت فـشار و        عملکرد بانک و نیز برنامه آماده     
  .هاى خوبى دارند  فعالیترا دادند؛ کشاورزى هاى واگذارى به مردم و بیمه

 تسریع در کار سازمان ثبـت اسـناد و      دربارة .بعد از ظهر شوراى عالى ادارى جلسه داشت       
امـروز هـم    .هر دو ناتمـام مانـد  که هاى اصولى صنعتى مورد بحث بود   نیز موافقت امالك و   

  . در بعضى نقاط کشور سیل جاري شده است.هوا ابرى و بارانى بود
   

   1993 آوریل 28       1413 ذیقعده   |5   1372 اردیبهشت  8 چهارشنبه
  

 .از منزل بـه ورزشـگاه آزادى رفتـیم و در مراسـم روز کـارگران و دولـت شـرکت کـردیم               
] حـسین [ و آقـاى  ]دبیرکـل خانـه کـارگر   [، ربیعـى ] علـی [آقـاى  . جمعیت عظیمى آمده بود   

 جـوایز  . بیانیه خانه کارگر خوانـده شـد  .کردند صحبت ]وزیر کار و امور اجتماعی    [،  کمالى

                                                
 -پایدارى و توسعه . هاست ترین منبع هدایت و معارف انسان اسالم غنى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 شیوه استدالل و برهان در تاریخ هزار و چهارصد ساله اسالم همواره شک مرهون اقناع است و استفاده از اسالم بى
 ولى ، اگر در مواردى ضرورى است،استفاده از زور و فشار و تنبیه براى اجراى احکام اسالمى .وجود داشته است

از ابزار پیشرفته ضرورت استفاده روحانیت از ابزارهاى مدرن در امر تبلیغ و استفاده  .عمده کار با ارشاد و تشویق است
تبلیغات غیرمستقیم مانند داستان، نمایشنامه، تئاتر، فیلم، سرود و . استتبلیغى و نحوه کاربرد آن در جامعه حائز اهمیت 

ویژه جوانان از این   بیش از گذشته براى هدایت اقشار جامعه بهباید روحانیت است و داراى تأثیر پایدار ،آهنگ انقالبى
توان حساب زندگى مادى مردم را   نمى.دارد یروحانیت در اداره امور کشور مسئولیت سنگینامروز  .شیوه بهره جویند

لذا روحانیون باید . گوى کلیه مسایل مردم باشد از زندگى فرهنگى و دینى آنان جدا کرد و روحانیت امروز باید پاسخ
اسالم  .هاى نظام داشته باشند ها و برنامه ستبر اطالعات خود در مورد مسایل روز بیفزایند و اطالعات کافى از سیا

ها  دور از پیرایه  اگر احکام اسالم را خالص و به. استگوى کلیه نیازهاى فطرى جوامع  مکتبى کامل و غنى و پاسخ
  ←کنید  رجوع» . در این صورت هر انسان محقق و اندیشمندى به حقانیت و اصالت آن پى خواهد برد،اجرا کنیم

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانیهاشمی «کتاب
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  . اجتماع پرشورى داشتند1.دمکرکارگران نمونه را دادم و صحبت مفصلى برایشان ایراد 
 گـزارش  . آمـد ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [، میـرزاده ] حمیـد [آقـاى  . به دفتـرم رفـتم   
  .اه کیش را دادبندى کمک به استان کرمان بعد از سفرم و توضیح دانشگ بازسازى و جمع

وزیـر  [، آقـازاده ]غالمرضـا [ و ]وزیـر مـسکن و شهرسـازي   [،  کازرونى]الدین  سراج[آقایان  
هاى مسکونى پاالیـشگاه بنـدرعباس     براى اختالفى که در خصوص محل ساخت خانه        ]نفت

 آقاى کازرونى اصرار دارد کـه بایـد در شـهر جدیدالتأسـیس علـوى باشـد و             .، آمدند دارند
  . جدا و مستقل باشد،رار دارد که در زمینى دیگرآقاى آقازاده اص

آقـاي علـی   [ 2. کنگـره حـج را افتتـاح کـردم     ورفـتم ) ره(امـام  کوپتر به مرقد  عصر با هلى  
ــانی ــر ، ]الریج ــگ و وزی ــادفرهن ــالمیارش ــت  اس ــدم گف ــى . خیرمق ــا هل ــضا    ب ــوپتر از ف   ک

                                                
 -کارگران از موقعیت واالیى در جامعه برخوردارند و افتخارات اجتماعى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

اى  هیچ جامعهترین و مؤثرترین قشر جامعه هستند و بدون آنان  ترین، قانع کارگران شریف .اند اى را کسب کرده ویژه
ها نیست و مدیران، معلمان،  معناى کم کردن موقعیت بقیه بخش این به .عظمت، پیشرفت و رفاه دست یابد  تواند به نمى

وجود  با .ها همه جایگاه خود را دارند اساتید، دانشجویان، کسبه، بازرگانان، نیروهاى نظامى و انتظامى و دیگر بخش
 دچار استثمار و استضعاف بوده است و زحمت بسیار و بهره ،ین قشر در تاریخ بشریت امقام برجسته کارگران معموالً

ها حق واقعى  دور از افراط و تفریط دولت به .هاى دنیاى ناسالم امروز و دیروز بوده است گی اندك همواره از ویژ
 بوده است و بدون تعیین حق آنان خواهد داد و عدالت همواره یکى از اهداف و ارکان اساسى انقالب کارگران را به

 به بهبود اوضاع ،اى خود  فنى و حرفهيآقاى هاشمى از کارگران کشور خواست تا با ارتقا» .شود نیروى کار محقق نمى
به هر میزان که سطح آموزش نیروى کار باال برود به همان نسبت زمینه براى « : اقتصادى کشور کمک کند و گفت

اى زندگى کارگران و اقتصاد کشور بهتر  شود و با تقویت آموزش فنى و حرفه ىاحقاق حقوق کارگران بیشتر م
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .شود مى
 -زیارت، ، مسئوالن سازمان حج و  معظم انقالب این مراسم که مسئوالن بعثه و نماینده رهبر آقاي هاشمی در

« :  گفت،الحرام از استان تهران حضور داشتند اهللا ران بیتئهاى حج و جمع زیادى از زا روحانیون و مدیران کاروان
اگر  .ترین مکان براى همفکرى و هماهنگى امت اسالمى براى رفع مشکالت جهان اسالم است خانه خدا مناسب

ژادى را کنار بگذارند و از دریچه دین و قرآن به جامعه بزرگ هاى تنگ جغرافیایى و ن مسلمانان در این مراسم دیدگاه
در مراسم حج باید دردهاى بزرگ اسالم  . تأثیر بسیارى در رفع مشکالت جهان اسالم خواهد گذاشت،اسالمى بنگرند

م را ل مهم و خطراتى که دنیاى اسالیباغ و سایر مسا هرزگوین، کشمیر، سومالى، قرهو همچون مسأله فلسطین، بوسنى 
هاى تمرکز و اعمال  در مبداء وحى و محافل حجاج، مسلمانان باید راه .کند، مورد بحث و بررسى قرار بگیرد تهدید مى

انگیز  ل تفرقهیطرح مسا. طور رو در رو با یکدیگر مطرح و بررسى کننده هاى جهانى را ب قدرت مسلمانان در سازمان
گیرى از خیرات و ثمرات حج است و حجاج باید بدانند که طرح مسائل  ره مانع از به،در مراسم حج و جامعه مسلمانان

  کتاب ←کنید  رجوع» .دنبال نخواهد داشته  اثرى جز سست کردن مسلمانان ب،ها انگیز و اختالف سلیقه تفرقه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«
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  .گرفته استها  درخت ؛هاى اطراف جاده تهران ـ قم را دیدم درختکارى
سرشـب آقـاى    .کننـده تکمیـل شـد     الیحه حمایت از مصرف.دولت رفتمهیأت   به جلسه   

 شب بـه خانـه   دهساعت .  داشتهایی تبلیغات انتخابات پیشنهاد   دربارة .الریجانى آمد ] علی[
  . ورزش داشت و اجازه سفر به قرقیزستان گرفتدربارة هاییفائزه پیشنهاد. آمدم
  
   1993 آوریل 29                  1413 ذیقعده   | 6  1372هشت   اردیب9 شنبه پنج

  
یـت   اطالعات در مـورد آ ]وزارت [و] روحانیت[ازشیوه عمل دادگاه ویژه . فرماندار قم آمد 

  واسـتاندار مازنـدران آمـد    . و مقـدارى از سیاسـت خـودش گفـت     انتقاد داشـت   منتظرى اهللا
. و خواست که زودتر سـفري داشـته باشـم    ا گفتگزارش وضع استان، نیازها و استعدادها ر  

  .رد شدن امالك زراعى را گفتو کوچک و خُدر منطقه مشکل بیکارى 
 .شـکایت یکـى از آشـنایانش از مالیـات و بیمـه را آورد              . دعایى آمـد  ] سیدمحمود[آقاى  

   بـراى ارز کارخانـه   و آمد]تؤلیت مدرسه عالی شهید مطهري  [،  امامى کاشانى ] محمد[آقاى  

  
 عكس كنگره عظیم حج  

کنگره عظیم حج
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  . استمداد کردمدرسه التحصیلى آن  اى مدرسه عالى شهید مطهرى و همچنین برنامه فارغبر
] مـصطفی [ آقـاى  .رسـید   مـى   از گـران شـدن شـیر پاسـتوریزه سوبـسیدى     يشکایت زیـاد  

 آذربایجان گزارش  و امارات ، ترکیه ، عراق دربارة  و اطالعات آمد ] وزارت[ورمحمدى از   پ
   .داد

  .بارید باران مى .کم آمدند ها هم کم  بچه. رفتمتیانبه سد لبراى استراحت عصر 
  

   1993  آوریل 30                1413 ذیقعده    |7   1372 اردیبهشت  10 جمعه 
  
مقـدار زیـادى کـار آورده بـودم کـه      .  در لتیـان بـودیم    مراه با خانواده و بعضى از بـستگان       ه

سـد هنـوز پـر نـشده و معمـوالً تـا        .روى کردیم  کمى هم پیاده؛قسمت عمده وقتم را گرفت   
  . شود خرداد پر مى

شـرکت  سـیس  تأمهدى گزارشى از انجام مقـدمات کـار   .  شب به خانه رسیدیم   دهساعت  
  . را داد و از عدم همکارى گله داشت1هاى دریایى سازه

                                                
 - به عنوان نخستین شرکت پیمانکاري عمومی ساخت و نصب ،یسات دریایی ایرانسأشرکت مهندسی و ساخت ت 

هاي مهدي هاشمی راه اندازي شد و در سال   با پیگیري1372 در سال ،هاي فراساحلی صنعت نفت و گاز ایران سازه
ات فراساحلی از آن زمان تاکنون، شرکت خدم.  توسعه قابل توجهی یافت،ن لولهوسیس کارخانه اندود بتأ با ت1378

هاي فراساحلی در عملیات  گیري از ناوگان مجهز دریایی به پشتیبانی پروژه خود را با موفقیت توسعه داده و با بهره
 ،ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه1383در سال  .اندازي پرداخته است اندازي و راه راه گذاري، نصب، پیش لوله
امروزه  .بندي نمود رتبه) شامل نصب فراساحلی(نعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت را در رتبه یک پیمانکاري صاین 

سیسات دریایی به یک شرکت پیمانکار مهندسی، خرید، ساخت و نصب در تراز أشرکت مهندسی و ساخت ت
 شرکت داراي بیش از چهارصد نفر کارکنان در دفتر مرکزي و هشتصد نفر در  این.المللی تبدیل شده است بین

 حفظ این شرکتهدف  .ها مشغول به کار هستند هاي مختلف اعم از عملیات و پروژه باشد که در عرصه ها می کارگاه
و توسعه بازار خود در منطقه خلیج فارس، عراق و اقیانوس هند و ورود به بازار دریاي خزر، شمال و غرب آفریقا و 

ها و اجراي  ي حمل و نقل و نصب سازه برا،سیسات دریاییأشرکت مهندسی و ساخت ت .آمریکاي جنوبی است
ناوگان این  .باشد  تخصصی برخوردار میگویی به نیازهاي بازار از ناوگان دریایی کامالً عملیات فراساحلی و پاسخ

هاي  گذاري و سایر فعالیت ها است که براي حمل و نقل، نصب، لوله  متشکل از انواع شناورها و کشتی،شرکت
هاي فراساحلی صنعت نفت و گاز را  این ناوگان توانایی اجراي انواع پروژه .گیرند قرار میفراساحلی مورد استفاده 

ناوگان شرکت  .شود  اینچ را شامل می60 تا 4هایی با قطر  گذار با توانایی کشیدن لوله هاي لوله دارد و انواع کشتی
نایی حمل و نصب انواع سکوها و دار است که توا هاي جرثقیل تاسیسات دریایی همچنین مجهز به انواع کشتی

 ها، شرکت تاسیسات دریایی همچنین شناورهاي مسطح براي حمل جاکت .هاي سبک و سنگین را دارند سازه
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   1993 مى 1                          1413 ذیقعده   | 8  1372 اردیبهشت  11 شنبه 
  

 تلفنـى اطـالع داد کـه قـرارداد سـه میلیـارد دالرى بـا         ،]وزیر نفت [،  آقازاده]مرضاغال[آقاي  
ــى ــا ژاپن ــه ،ه ــراي پرداخــت معوق ــضاءکرده   ب ــا را ام ــر .  اســته ــا[دکت ــمى] محمدرض  هاش

 دکتر حبیبى براى امور جـارى   .  آمد  براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى      ،]گلپایگانی[
  .آمد

 جـوایز اسـتادان نمونـه بـه دانـشگاه تربیـت       اسـم اعطـاي  صبح بـراى مر  یازده و نیم  ساعت  
گـزارش   ،یس دانـشگاه وزیـر علـوم و معـاونش و ریـ     ،  ]آقاي مـصطفی معـین    [. ممدرس رفتی 

 و  تقـدیر بـه هـر یـک و لـوح     ] بهـارآزادي [و اعطاى پـنج سـکه        معرفى اساتید بعد از   . دادند
  1.کردمسخنرانى من مفصل  ،ها کتاب

 تلفنى اطالع داد کـه   ،]وزیر جهاد سازندگی  [،   فروزش ]مرضاغال [آقاى.  برگشتیم  به دفتر 
                                                                                                              

آپ و تعمیر و نگهداري سکوها در  هاي اقامتی براي عملیات هوك هاي دریایی و کشتی ها و دیگر سازه عرشه
برداري نزدیک  ها و ترانشه وب این شرکت براي عملیات الیروبی کانالهاي الیر عالوه بر این، کشتی .اختیار دارد

توسعه میدان  :هاي اجرا شده توسط این شرکت بزرگ عبارتند از از جمله پروژه .گیرند سواحل مورد استفاده قرار می
اهی و سکوهاي سر چ، LNG ایران -طرح شیرین سازي گاز، توسعه ابوذر، 18 و 17 فازهاي -گازي پارس جنوبی 

گذاري،   لوله– فاز یک -توسعه میدان گازي پارس جنوبی، توسعه میدان گازي پارس جنوبی فاز یک، هاي بالل عرشه
توسعه میدان گازي پارس ، تولید برق و بخار پتروشیمی ایالم، 21 و 20 فازهاي -توسعه میدان گازي پارس جنوبی 

 . مخابرات خشکی- فاز یک -جنوبی 
 -ها و دانشمندان   تشویق شخصیت، نفر از استادان نمونه آموزش عالى14 مراسم دومین دوره معرفى  در آقاي هاشمی

آموزش عالى در جمهورى اسالمى داراى « :  و گفتها، اعتبارات و حق جامعه دانست کشور را قدردانى از ارزش
خواهان ایشان » .زش عالى است آمواًجایگاه خاصى است و راه ترقى کشور در سایه تقویت دانش، علم، فن و مشخص

عمل ه بینى که در قانون اساسى ب  براساس پیش«: هاى علمى کشور شد و افزود استمرار تشویق دانشمندان و شخصیت
در برنامه اول توسعه در بخش آموزش عالى  .این افراد اهدا خواهد شد هاى رسمى نظام به زودى نشان و مداله ب، آمده

هایى که در بخش آموزش عالى کشور   تا پایان برنامه دوم توسعه، کمبودها و نارسایىمارامیدو.کشور جلوتر هستیم
صدر برخورد   الزم است در این زمینه با سعه ونظرى در بخش علم به ضرر کشور است تنگ .وجود دارد مرتفع شود

 عالى باید محیط باز و آزادى هاى کشور باشیم و مراکز آموزش ها در دانشگاه ما نباید نگران برخورد اندیشه .کنیم
هاى علمى ایرانى در  حضور دانشمندان و شخصیت .ها باشد ه نظرات و افکار دانشجویان و اساتید دانشگاهیبراى ارا

کم سوادى و   دشمنان انقالب، ما را متهم به. است مایه عظمت اسالم و جمهورى اسالمى ایران ،مجامع علمى دنیا
  ←کنید  رجوع» .هاست این شرارت شما در سمینارها و مجامع علمى دنیا پاسخى بهکنند و حضور  نظرى مى تنگ

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب
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 تومـان  هجـده از بیست تومان به توانند  مى  است،قیمت شیر را که در تهران اخیراً گران شده 
  . برگردانند

ریـیس  [، نـورى  نـاطق ] اکبـر  علـی [ و آقـاى  ]رییس قوه قضاییه[،  یزدى] محمد[عصر آقاى   
 شـرح مفـصلى از علـل تغییـرات عمـده در      ،زدى آقـاى یـ  . آمدنـد ]مجلس شـوراي اسـالمی    

هاى احتمالى گـروه مدرسـه      براى توجیه من در مقابل شکایت      ؛هاى قوه قضاییه داد     مدیریت
  . ندا ها ناراضی  که از این تعویض1حقانى

شـوراى عـالى انقـالب       . راضـى اسـت    ؛ گزارش سـفر پاکـستان را داد        و دکتر والیتى آمد  
برخـورد بـا   موضـوع    ،امارات بر سـر جزایـر     با  امه مذاکره   در مورد اد  . فرهنگى جلسه داشت  

ــافقین ــسطین    ،من ــره فل ــانى و کنگ ــر روح ــى و دکت ــر والیت ــفر دکت ــزارش س ــذاکره و ، گ  م
  .گیرى شد تصمیم

گـزارش سـفر بـه    و   آمـد    ]دبیر شوراي عالی امنیـت ملـی      [،  روحانى] حسن[سرشب دکتر   
هـا مـصمم بـه     مانقد است که آل  معت . را داد  این کشور آلمان و مذاکرات خصوصى با سران       

  .اند هایى در جهت تعدیل مواضع ما داشته ند و توصیها توسعه روابط با ایران
   

   1993 مى 2                         1413 ذیقعده   | 9  1372 اردیبهشت  12 یکشنبه
  

   وزیـر آمـوزش  [، نجفى] محمدعلی[دکتر . معلمان و مدیران نمونه آموزش و پرورش آمدند  
                                                

 - يها در سالحوزه،  ی در نظام آموزشراتیی که با هدف تغاست قم هی از مدارس حوزه علمیکی ،یمدرسه حقّان 
، يرازیش ی ربانمی ، عبدالرحی قدوسی، علیبهشت  ی، آیات مدرسه حقانگذاران انیبن.  یافتسی تأس1330 دهه یانیپا

 خدمت ي برااي ه مدرس، قم درصدد بودرانی، از خی حقانیعل حاج.  بودنديری جزایدمرتضی سی وتهران ي حائريمهد
 از آن را به ساختمان مدرسه ی و بخشدی خرینی منظور زمنیبه هم.  طالب احداث کندی قم و رشد و ترقهیبه حوزه علم

 يدی که طرح جدی بهشتآقاي از ي، فرزند وی حقاننی شد، حسيبردار  از آنکه مدرسه آماده بهرهپس .اختصاص داد
 نی ایبهشتشهید .  طرح را در مدرسه آنان اجرا کندنی خواست ا، کرده بودنی حوزه تدوی آموزشيها  دورهيبرا

.  آن را ستوديها  کرد و برنامهدی از مدرسه بازدي بروجرداللّه تیت آن، آی پس از آغاز فعاليچند .رفتی را پذشنهادیپ
بعد از پیروزي  .ند داشتدهعه ر بی قدوساهللا ، آیت1357 تا 1347 و از يمحمدمجتهدشبسترآقاي  مدرسه را ابتدا تیریمد

اصغر  علیاي،  اژه محسنی علی فالحیان، غالمحسینیان التحصیالن این مدرسه از جمله آقا انقالب اسالمی، برخی از فارغ
کاظم ، احمد زرگر، یونسی علی، پورمحمدي  مصطفی،جنتی  علی،کرباسچی غالمحسین  حسینیان،هللا  روحي،حجاز

 .هاي قضایی و امنیتی مشغول کار شدند   در سمتایر یناصر ب و  مرتضی آقاتهرانیصدیقی،
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  نمونـه معلمان درصد  51ها بود که    موفقیت بیشتر خانم   ،نکته جالب .  گزارش داد  ]و پرورش 
آمیز مفصلى   صحبت تشویق.ستند ه درصد47 با اینکه در مجموع عددي     ؛اند  را کسب کرده  

  1.نمودم
ست و تلگـراف و تلفـن     [،  غرضى] محمد[آقاى   بـراى کاندیـدا شـدن در    و  آمـد  ]وزیـر پـ

گفتم ما دنبال این هستیم که کسى به عنوان رقیب        .نتخابات ریاست جمهورى مشورت کرد    ا
 جهـات منفـى را   . خوب اسـت ، اگر بتواند این نقش را داشته باشد  ؛انتخابات در صحنه باشد   

  .هم تذکر دادم
  نماینده ولی فقیه در امور حج و تؤلیت آستان حضرت    [،  شهرى  رى]محمد محمدي [آقاى  

                                                
 -هر «:  دولت در کاهش مشکالت معیشتی معلمان بعد از دوران دفاع مقدس، گفت آقاي هاشمی با اشاره به تالش

هاي مؤثري تاکنون در این راه برداشته شده است، ولی هنوز در میانه راه هستیم و امیدواریم به تدریج بتوانیم  چند قدم
ه مقدس خود بپردازند و تمام شرایطی را ایجاد کنیم که معلمان کشور فارغ از مشکالت زندگی بتوانند به انجام وظیف

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب←کنید  رجوع» .ساز کشور کنند نیرو و انرژي خود را صرف تعلیم و تربیت قشر آینده
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی

  
 عكس بیت رھبري 

مالقات با مسئوالن سازمان حج و زیارت
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گزارشى از پیشرفت اصالح ساختار حـرم شـاهزاده عبـدالعظیم       . آمد)] س(عبدالعظیم حسنی 
  . انتقاد مستدلى ارایه نداد، اما از کار وزیر اطالعات انتقاد داشت.را داد

ــسئوالن  ــازمان م ــجس ــارتح ــد و زی ــان رى. آمدن ــهرى و   آقای ــد[ش ــاتى و ] احم پورنج
گـزارش  هـا    ها و برنامه    ها، اصالح مدیریت    ها، آموزش   جویى  از صرفه رضایى  ] محمدحسین[

  .شان کردم تشویق. دادند
 از جامعــه ]خمینـی [مـسعودى ] اکبـر  علـی [کریمــى و ]سـیدجعفر [ ،امینـى ] ابـراهیم [آقایـان  

 تذکراتى در جهـت  ،ضمن قدردانى از کار و برنامه دولت      .  آمدند ]حوزه علمیه قم  [مدرسین
 جلوگیرى ، مبارزه با بدحجابى، صداوسیماهاي  کردن موسیقى از برنامه     کم ،ها  رفع نارضایتى 

از گرانى بیشتر و مراقبت کردن بیـشتر در ایـام پـیش از انتخابـات دادنـد و خواسـتند کـه در         
  .شود قم شرکت کنم که هفته آینده برگزار میعلمیه جلسه طالب حوزه 

از . التحـصیلى طـالب مدرسـه عـالى شـهید مطهـرى شـرکت کـردم         عصر در مراسم فـارغ  
همانـان  یدر جمع م. دم تجهیزات جدید میکروفیلم بازدید نموبخانه و کتب نفیس خطى و کتا

  
 عكس میكروفیلم مطھري  

بازدید از تجهیزات میکروفیلم کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری
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  1.کردمصحبت در کتابخانه و دانشجویان و اساتید 
اى  اهللا خامنـه  همـان آیـت  یشـب م  .دولـت نـرفتم  هیأت   براى انجام کارهاى مانده به جلسه       

دبیر شـوراي عـالی     [،  انىروح] حسن[نتایج سفر دکتر    ،   گران شدن شیر و چاى     دربارة. بودم
 طـرح ادغـام   ، انتخابـات ریاسـت جمهـورى   ، تحـوالت قـوه قـضاییه   ، بـه آلمـان  ]امنیت ملـی  

 امـام کـه از مکـه برگـشته     دربـارة هاى صنعتى در مجلس و خواب عجیب رهبرى    وزراتخانه
... پاکـستان و هرزگوین و بودند و مالقات ایشان و من با امام و همسر امام و مسایل بوسنى و   

  . دیروقت به خانه رسیدیم. گیرى کردیم حبت و تصمیمص
   

   1993 مى 3                     1413 ذیقعده    |10   1372 اردیبهشت  13 دوشنبه
  

هاى ناشران داخلـى   از غرفه. المللى کتاب رفتیم صبح براى افتتاح نمایشگاه بین هشت  ساعت  
هـا از گرانـى    بعضى.   خیلى راضى بودند؛دمنموو عربى بازدید کردم و با اکثر آنها صحبت        

هـاى ایرانـى نـسبت بـه همـه کتـب             در مقایـسه، کتـاب    . کاغذ و ابزار چاپ شکایت داشـتند      
  .تر است خارجى ارزان

 ]معاون توسعه صادرات وزارت بازرگانی    [،  طبا هاشمى] مصطفی[، آقاي   در مراسم رسمى  
 مـن هـم   . و خیرمقـدم داشـتند   گـزارش ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی [، الریجانى]علی[و  

  . بقیه روز در منزل بودم و کار فراوان براى انجام آورده بودم2.سخنرانى کردم
  .ها جمع بودند ظهر هم بچه. ها در باغچه خانه آش رشته خوردیم عصر با بچه 
   

                                                
 -ارتباطات پیشرفته امروزي اگر استاد شهید مطهري از ابزار و امکانات و« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

دانشجویان و طالب کشور باید با استفاده از ابزار و ارتباطات . کرد برخوردار بود، قطعاً آثار بیشتري به جامعه عرضه می
هاشمی «  کتاب←کنید  رجوع» .اي تببین کنند که جوابگوي نیازهاي جامعه امروزي باشد مدرن، اسالم را به گونه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
 -تکیه بر سازندگی روحی جوانان، جزو اصول و برنامه هاي کشور بعد از « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

جامعیت این دوره از نمایشگاه چشمگیر و مشهود است و بخش هایی که به جوانان . پیروزي انقالب اسالمی بوده است
گذاري   اختصاص داده شده است، حرکت بسیار مهمی است که باید بیش از گذشته در این زمینه سرمایهو نوجوانان

کنید  رجوع» . هاي آینده کار کنند من امیدوارم که اندیشمندان و هنرمندان، با تالش بیشتري در این زمینه در سال. کنیم
 .1394معارف انقالب،، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←
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   1993 مى 4              1413 ذیقعده   | 11  1372 اردیبهشت  14  شنبه سه 
  

، ]آقاي محمد نجیـب بـن تـون رازاك   [  صبح،دهساعت . در دفترم بودم  م  ساعت هشت و نی   
جـذوب آن  به اصفهان رفته و م    .  پیشنهاد خرید مقدارى تسلیحات داد     .وزیر دفاع مالزى آمد   

صـحبت از سـاخت   . خواندگى اصفهان و کواالالمپـور را داشـت  شهر شده و پیشنهاد خواهر  
وزیـر  ،  ]آقـاي نـوین مـان کـام       [ .ى کـرد  هواپیماى مشترك بـا همکـارى پاکـستان و انـدونز          

 من صحبت . خواهند  اعتبار ارزي مى    صحبت از توسعه روابط بود و      .خارجه ویتنام آمد  امور
  .از توسعه همکارى و مبادالت کردم

 براى توجیه اقـدامات  ،]نماینده قم و رییس کمیسیون اصل نود[، شرعى] محمدعلی[آقاى  
 اظهـار عـدم رضـایت کـردم و گفـتم بـدون       آمـد؛   در مورد جزیره قـشم نودکمیسیون اصل   

.  انجمن حمایت  از بیماران تاالسمى آمدنـد  ياعضا. توانستند نتیجه بگیرند    سروصدا بهتر مى  
بـراى پیـشگیرى و   و  تشکر کردنـد از توجه من و عفت و فاطى به آنها گزارش کار دادند و     
 بـا   ایـن انجمـن   ریاسـت . وعـده کمـک دادم  ؛کمک بیشتر خواستند... بیمه و هزینه درمان و   

  . ها در مجلس است ىت نماینده سابق زرتش،پور ملک] پرویز[همسر آقاى ، ]دکتر مینا ایزدیار[
 تلفنـى اطـالع داد کـه دو واحـد دیگـر از پاالیـشگاه آبـادان                ،]وزیر نفـت  [،  آقازادهآقاي  

 .دکنـ  نفـت در روز تـصفیه مـى    که مجموعاً سیصدوپنجاه هـزار بـشکه        است  اندازى شده     راه
اشـپیگل  مجلـه    در مورد خبـرى کـه در         ،]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى] رضا[آقاي  
چـاپ شـده، صـحبت     اتمـی  مبنی بر پناهندگى یکى از کارکنان مهم سازمان انـرژى     ،آلمان
  .  پیگیرى کنند قرار شد براى کشف حقیقتکرد؛

فقیـه در   ایندگان ولىنامه نم  اصالح آیین.عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت  
 صـحبت شـد   ]رییس دانـشگاه آزاد اسـالمی  [، جاسبى] عبداهللا[با دکتر . ها انجام شد    دانشگاه

دیـر وقـت بـه خانـه     . رقیـب نباشـد   صحنه بىتا شود نامزد که در انتخابات ریاست جمهورى   
ى آقا . کلى تعریف کرد، معلمان نمونه آمده بودتقدیرعفت هم که از جلسه مراسم     . رسیدم

 اظهـار   بودن صـحنه از رقابـت در انتخابـات          از خالى   هم تلفنى  ]وزیر کشور [،  نورى] عبداهللا[
  . دکتر جاسبى اسم بنویسد فردا قرار شده،نگرانى کرد که گفتم
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   1993 مى 5                  1413 ذیقعده   | 12  1372 اردیبهشت  15 چهارشنبه
  

سپس .  دستوراتى براى اصالح تعمیرات دادم     .رفتیم  به منزل  شده، براى دیدن تعمیرات انجام   
 مـصاحبه  .آمده بودندبراي مصاحبه دبیر مجله تایم و همراهانش از آمریکا  سر.به دفترم رفتم 

شـان   هـم بـه سـئواالت   .  حدود دو ساعت طول کـشید 1.مفصل و بدون محدودیت انجام شد     
ت آمریکـا نمـودم کـه در    جواب دادم و هم سئواالتى از آنها در مورد عمل و سیاسـت دولـ   

 برایـشان  ،اگـر کـامالً مـنعکس کننـد    . کردنـد   اعتراف بـه ضـعف خودشـان مـى        ،اکثر موارد 
 براى کم کـردن    ،سازى در افکار عمومى آمریکا      شان زمینه  کننده است و اگر هدف     محکوم

  . مصاحبه کارساز است،فشار بر ایران باشد
گـزارش سـفر بـه آمریکـا     .  آمـد ]یـی وزیر امور اقتصادي و دارا[،  نوربخش] محسن[دکتر  

المللـى پـول و توافـق بـا فرانـسه بـراى         بانک جهانى و صندوق بـین     شرکت در اجالس   براى
  .هاى معوق را داد مهال بدهىستا

 شـیر  قیمـت  تـصمیم گـرفتیم کـه مقـدارى از     .دولت شرکت کـردم جلسه هیأت  عصر در   
موقـع دارو و    بـراى تـأمین بـه   هـم  ی تـصمیمات . بکـاهیم  است،پاستوریزه که اخیراً گران شده  

 تبلیغـات  دربارة. همانم بودندیروحانیت مبارز م اعضاي جامعه   شب   .اتخاذ شد ... ها و   شوینده
  . دیر وقت به خانه آمدم. جمهورى بحث شد انتخابات ریاست

  
   1993 مى 6                   1413 ذیقعده   |13   1372 اردیبهشت  16 شنبه پنج 

  
 از چنـد  دوازدهتـا سـاعت     .  رفتـیم  اتمیانرژى  سازمان  مرکزى  سایت   به    صبح ساعت هشت 

 گفتنـد نـیم میلیـون    . کتابخانه مرکز مهم اطالع رسانى را افتتـاح نمـودم         .طرح بازدید کردیم  
از پیـشرفت کـار    .اى دارنـد  میکروفیش از کتب و مجالت و مقاالت مربوط بـه علـوم هـسته      

 چـین  از و سـپس سـاخت لیـزر بـا کریـستال کـه              ها  ساغند و ساخت معرف   ] اورانیوم[معدن  
 ،جملــه لیـزر بــزرگ جداکننــده ســاخت لیزرهــاى گـازى و من . ایـم  تکنولـوژى آن را گرفتــه 

  .آزمایشگاه و ساخت ویفرهاى فیبرنورى بازدید کردم و به دفترم برگشتم
                                                

 -متن کامل این مصاحبه به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب چاپ شده است  . 
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 ،]آقاي عبدالحسین وهـاجی [و ] وزیر امور اقتصادي و دارایی [،  نوربخش] محسن[آقاي  با  
عـصر   . ورود بـه موقـع گنـدم و مـواد روغنـى نبـاتى صـحبت کـردم                  دربارة ،یر بازرگانى وز

شـب بـه    .هاى بخش مسکن و مخابرات تصویب شد   خط مشى  .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
  .تنها شام خوردم.  بودعفت به خانه دختر شهید بهشتى رفته. خانه آمدم

   
   1993 مى 7                       1413 ذیقعده   | 14  1372 اردیبهشت  17 جمعه 

  
ها هم  بچه. ها گذشت  به استراحت و مطالعه گزارش  وقتم . کار زیادى نداشتم   .در منزل بودم  

با مـا بـود و    ناهار .مان آمد  مستخدم قدیمى،معصومه. امروز کرج بودند و زیادى خلوت بود 
مـشکالت دارویـى   فاطى هم آمـد و از   .خانه دوزندگى جامکو گفتمقدارى از اوضاع کار  
رفتـه  عفت براي شرکت در مراسم جشن ازدواج صبیه شـهید بهـشتى         .بیماران کلیوى گفت  

  .است
بـه او  .  تلفنى مراجعت از سفر آسیاى میانـه را اطـالع داد           ،]وزیر بازرگانی [،  آقاى وهاجى 

، عـادلى ] محمدحـسین [کتـر  د .موقـع گنـدم و روغـن نبـاتى تأکیـد کـردم       در مـورد تهیـه بـه   
هاى معوقه را  ى با فرانسه در مورد بدهى تلفنى گزارش توافق نهای،] بانک مرکزي کل  رییس[

  .ارایه کردو مصرف ارز را کاالها داد و گزارش قیمت 
 پیـام آقـاى گلبـدین    .عازم سـفر بـه انـدونزى اسـت    . دکتر والیتى براي مشورت آمد    شب  

ه ایران اعتمـاد دارد و بـه    ب. امیدى به نتیجه مذاکرات ندارد است،یار را آورد که گفته حکمت
 کـار را یکـسره    تصرف کننـد و    با زور  توانند کابل را   پاکستان و عربستان اعتماد ندارد و مى      

جـواب دادم مـا راه جنـگ و خـونریزى را       .  اسـت   در این باره نظر ایـران را خواسـته         .دننمای
راوان و تلفـات و خـسارات فـ   . تواننـد کـار را یکـسره کننـد         با جنگ نمـى   . دانیم  درست نمى 

هـاى دیگـر را    دانیم کـه بتوانـد طـرف    بعید مىبر این،  عالوه .برادرکشى طوالنى خواهد بود   
بهتـر اسـت   پـس  . شـوند   دوباره مجبور به مـذاکره مـى  ،شکست بدهد و پس از مدتى جنگ    

  . ها قناعت کنند  به بعضى از خواسته و اطراف کوتاه بیایند،ضمن مذاکرات فعلى
را ] هاي جهـادي  گروه[یار فهمیده است که سران    تاده حکمت  فرس دکتر والیتى از اظهارات   

ه ن ؛شوند اند و مانع رفتن آنها تا رسیدن به توافق مى داشته آباد به زور فرماندهان نگه  در جالل 
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 نامـه  ،ربـانى ] الـدین  برهـان [آقاي . رسند  به جایى نمى  ،بنابراینکنند  روز است که مذاکره مى    
در مورد سـفر دکتـر والیتـى بـه      . کرده است استمدادشکالتدیگرى فرستاده و براى حل م   

  .حج برودموسم  قرار شد در صورت امکان قبل از ،کشورهاى جنوب خلیج فارس
   

   1993  مى 8                        1413 ذیقعده   |15   1372 اردیبهشت  18 شنبه 
  

 بزرگـراه  در ، واقع حمرا  صبح با اتومبیل به سوى کارخانه سرنگ سازى هالل        ساعت هشت 
خانم دکتـر حبیبـى و دکتـر الیاسـى     .  صبح رسیدیمساعت نُه . قزوین حرکت کردیم   -کرج  

 بـا ظرفیـت    ومرتـب و تمیـز و مـدرن اسـت    .  سپس از کارخانه بازدید کردیم    .توضیح دادند 
 و امکان تولید تا پانصد میلیون  کار می کند در دو شیفت  ،یک میلیون سرنگ در روز    تولید  

  . را داردنگ در سالسر
حبیبـى جالـب   ] = رهیـده شفیقه[اندازى آن و مدیریت خانم   سرعت عمل در ساخت و راه     

 و ]ریـیس سـازمان هـالل احمـر    [ دستجردي،  به گزارش دکتر وحید، در جمع مدیران  .است
 گوش دادیم و فیلم مراحل پیشرفت کـار را  ]مدیرعامل شرکت سرنگ سازي[، خانم حبیبى 

. توانیم صـادر کنـیم    و مى  ن کارخانه از سطح نیاز مصرف داخلى بیشتر است        تولید ای . دیدیم
اى هم انجام دادم و مقدارى با مدیران در مورد نیازهاى کـار و مـسأله کمبـود سـرم          مصاحبه

  .مذاکره کردیم... و
 در مـورد علـت     .آقاى احمـد تـوکلى آمـد       . ظهر به دفتر رسیدم    . به دفترم مراجعت کردم   

تـر   بـه خـاطر کمـک بـه جـدى     .  مشورت کـرد  شیوه تبلیغدربارة و ح داد  توضی نامزد شدنش 
  . تشویقش کردمو امکان رقابت انتخاب شدن انتخابات

بخــش  درخواســت دادن سوبـسید بیــشتر بــه  .عـصر جمعــى از نماینــدگان مجلـس آمدنــد  
 هزینـه بـه   ،شدن ارز نرخى  به همان اندازه که تک و قرار شد بررسى شود    ؛کشاورزى داشتند 

هـاى انجـام شـده کمتـر از       کمـک رسـد،  یبـه نظـر مـ   .  کمک شود   است، ا تحمیل کرده  آنه
  . قرار شد همین سیاست را در برنامه دوم داشته باشیم.ها نیست هزینه

 افغانـستان، آذربایجـان، مـصر و جامعـه اروپـا            دربارة .جلسه داشت ملی  شوراى عالى امنیت    
  . و به خانه آمدمتا ساعت نُه و نیم شب کار کردم . گیرى شد تصمیم
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   1993 مى 9                       1413 ذیقعده   | 16  1372 اردیبهشت  19 یکشنبه
  

ولت را آنجـا  دهیأت جلسه .  رفتم]ریاست جمهوري[ ناشتا به باشگاه نهاد   هفت صبح ساعت  
وزیـر بهداشـت،    [،  زاده  ملـک ] رضـا [ دکتـر    .ند دولت چکاپ شـو    تشکیل دادیم که اعضاي   
 من هم از قلـب و چـشم و گـوش و    . ترتیب معاینات را داده بود ،]درمان و آموزش پزشکی   

.  خون براي آزمـایش گرفتنـد  . عموماً رضایت بخش بود ؛معاینه شدم ... اعضا و فشار خون و    
  . صبحانه خوردیم و ساعتى هم جلسه دولت بود

.  وزیــر دادگــسترى آمــد،شوشــترى] اســماعیل[آقــاى . م رفــتم بــه دفتــرده و نــیمســاعت 
ریـیس قـوه    [،  یـزدى ] محمـد [خدماتش به دادگسترى و رضایت قضات و کارکنان و آقاى           

 ایـشان در  و گفتم که آقاى یزدى خواهان ابقـاي      من هم تأیید کردم     .  را توضیح داد   ]قضاییه
  . استيکابینه بعد

 ]جمهـور  ري اسالمی و مشاور اجتماعی ریـیس مدیر روزنامه جمهو[، آقاى مسیح مهاجرى  
ک نرخـى شـدن ارز و از مـشکالت خـودش در     تـ  از مـشکالت مطبوعـات بـه خـاطر     .آمـد 

آقــاي  [. گفـت روزنامـه جمهـورى اسـالمى و عـدم تحـرك و کـار در مـشاورت اجتمـاعى        
گـزارش کارهـاى شـهردارى را داد و در مـورد     . شهردار تهران آمد،  ]غالمحسین کرباسچی 

 دربـارة  نظراتـى  .مـشورت کـرد  ... رانـى و   اتوبوس شرکت واحد تربار و مسایل  وه و   میمیدان  
  . زمین و انتخابات ارایه داد

 . گزارش بازار خرید گنـدم را داد و در مـورد مـسافرت همـراه عفـت گفـت              .محسن آمد 
معـاون وزیـر   [ ،سـالمتی ] محمـد [امور اجتمـاعی و آقـاي   وزیر کار و ، ]آقاي حسین کمالی [

اى و مـشکل تـداخل آن بـا شـوراى            شوراى عالى آموزش فنى و حرفه      دربارة .ندآمد،  ]کار
 بعـد از  . آمـد سلمانى براى اصالح. عالى علوم کاربردى صحبت شد که قرار شد عالج کنم      

  .ظهر کارهاى دفتر انجام شد
 گـزارش کارهـاى معـادن و    . آمـد ]وزیر معـادن و فلـزات    [،  محلوجى] حسین[عصر آقاى   

 747بوئینـگ  هواپیماي  پیشنهاد فروش   ،خبر داد که یکى از وزراي ایتالیایی      فلزات را داد و     
  . از برخی مواضع تند  اظهار نگرانی کرد. استرا داده

سد آمدنـد و گـزارش آسـیب     ساخت   و مهندسین    ]وزیر نیرو [،  زنگنه] بیژن نامدار [ آقاى  
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آقـاى  .  اعتبار خواستند وارایه کردند طرح ترمیم آن را      .پور را دادند   سرریز سد شهید عباس   
کمبودهـاى اعتبـارات   . زرگـر آمدنـد  ] رسـول [ وزیر کشور و معاونش آقاى     ،نورى] عبداهللا[

ل  انتخابـات و مـسای  دربـارة  .ها و نیازهاى فراوان آنها را گفتند و کمک خواسـتند            شهردارى
  .سیاسى و اجتماعى مذاکره شد

هـاى مـن بـه آسـتانه      از کمک.  آمد]رضوي [ قائم مقام آستان قدس ،کریمى] علی[ آقاى  
هـا اسـتمداد    شـان از ارگـان   هاى عمرانى و پرداخت مطالبات   و براى تکمیل طرح   تشکر کرد   

 بعد از عمل جراحـى  ،]تؤلیت آستان قدس رضوي[، طبسى] عباس واعظ[ گفت آقاى    .نمود
  .وضع بدترى دارد

به شـمال، کابینـه    سفر ایشان جمهوري،  ریاست  انتخابات دربارة. همان رهبرى بودم  یشب م 
 و جنتـى ] احمد[آینده، نامه جامعه اروپا، مصاحبه من با مجله تایم، مواضع غیر منطقى آقاى         

  .  دیر وقت به خانه آمدم. مذاکره کردیممسایل افغانستان
   

   1993 مى 10            1413 ذیقعده   | 17  1372 اردیبهشت  20 دوشنبه
  
در مــذاکره بــر مواضــع . امــور خارجــه لیبــى آمــدوزیــر ، ]آقــاي عمــر مــصطفی المنتــصر[ 

. نـد ا هـاى اعمـال شـده و آینـده نـامعلوم ناراحـت             ولـى از تحـریم     ،شان تأکید داشت    انقالبى
 ، پیشنهاد داشت کـه در جمـع سـه کـشور ایـران     .هاى من هم دوستانه و در تأیید بود  صحبت

  .ف کنیمیل منصرد سوریه را از موضع سازش با اسرای تالش شو،سوریه و لیبى
بـراى تـسریع در کـار بانـک     و  آمـد   ]وزیـر جهـاد سـازندگی     [،  فـروزش ] غالمرضا[آقاى  

عادلى تلفنى تأکیـد  ] محمدحسین[به دکتر . ها استمداد کرد مرکزى براى خریدهاى خارجى   
  .کردم
 گزارش کار داد و براى اعتبارات بیـشتر  . آمد]وزیر راه و ترابري[، کیا سعیدى] محمد[آقاى  

مـدیرعامل شـرکت    [،  ابراهیمى] اصغر[محسن آمد و گزارش مذاکره با آقاى        . رداستمداد ک 
گـزارش  آقـاى ابراهیمـى هـم آمـد و        . هاى متـرو را داد       در مورد خرید واگن    ]متروي تهران 

اى گفـت کـه    گونه نقطه مورد انتقاد محسن را در گزارش به . کامل پیشرفت کار مترو را داد     
  . انتقاد محسن وارد نیست
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 در مـورد اقـدامات بـراى سـرعت گـزارش کـار       .عصر آقایان نـوربخش و عـادلى آمدنـد    
ــد   ــیحات دادن ــصرف  توض ــشارهاى م ــه ف ــتند ک ــیم  و خواس ــادل کن ــدگان ارز را متع  از .کنن

 .عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت          . نژادحسینیان انتقاد داشتند   ]هادي [برخوردهاى آقاى 
  . هاى بخش کشاورزى و آب را تصویب کردیم ستسیا

  
   1993 مى 11            1413 ذیقعده   | 18  1372 اردیبهشت  21شنبه  سه

  
  براى خـواب بامداد مشغول تهیه مقدمات سفر بود و پس از اینکه    دو  ساعت  دیشب عفت تا    

بـا محـسن    . قه کردمبعد از نماز و صبحانه او را بدر.  من بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد       ،آمد
  .رفتندبراى معالجه 

کننـدگان در مـسابقات    شـرکت صبح  نُه و نیمساعت .  به دفترم رسیدم   هشت و نیم  ساعت  
وزیـر  [،  نجفـى ]محمـدعلی  [دکتـر  .آمـوزان آمدنـد     قرائـت قـرآن دانـش     و  المللى حفـظ      بین

ن آوره از مــسابقات قــرددر ایــن  گــزارش داد کــه ده کـشور اســالمى  ]آمـوزش و پــرورش 
 .انـد   اول و ایـران دوم شـده       ،کنندگان سودان   شرکت .ابتکار از ایران است   . اند  شرکت کرده 

آموزان نوجوان مالزى و انـدونزى قـرآن خواندنـد و از سـودان و لیبـى امتحـان حفـظ            دانش
 ، سـاله 17ى لیبیـای آمـوز   یـک دانـش   کـل قـرآن را و   ،ىسـودان آموز یازده ساله   دانش. دادند

سـخنان کوتـاه   هـم  بچه تاجیکـستان  پسر. تند و خوب امتحان دادند  حفظ داش را  نصف قرآن   
 نوجوانی از سوریه سـرودى  1.شان کردم و سخنرانى نمودم  تشویق،لذت بردم. مهیجى گفت 

                                                
 - الهى خاص توفیق را جوانان بین در بویژه آن آسمانى آیات ترویج و قرآن وادى در نهادن گام ،یهاشمي آقا 

 محور و حول اسالمى امت مشکالت و است انسانى جوهر کننده متحول و فطرت کتاب قرآن«   : گفت و دانست
 شود، منعکس جهان در اسالمى کشورهاى آموزاندانش قرآن مسابقات برگزارى که زمانى. است حل قابل قرآن

 کسى و شد خواهد کریم قرآن الهى آیات حفظ و فراگیرىبه مستعد و مشتاق جوان ها میلیون ترغیب و تشویق موجب
 و تبلیغى اثرات. بود خواهد سعادتمند و صالح فردى همیشه براى و کندمى حفظ را وى قرآن گرفت، انس قرآن با که

 دیگر مسابقات از یک هیچ  بااسالمى کشورهاى نونهاالن و جوانان بین در ویژه بهی مسابقات چنین برگزارى ارشادى
 مهم عامل و خلوقم و خالق بین سند ترینشریف و زمین روى در متن ترینمهم قرآن. نیست مقایسه قابل جهانى

 کشورهاى آموزاندانش جمع در تاجیکستانى نوجوان حضور به اشاره با  شانیا» .است اسالمى هاىامت وحدت
 افتخار موجب کشورها این در اسالم بزرگان وجود«  : گفت میانه آسیاى کشورهاى در اسالم درخشان سابقه و اسالمى

   تکامل و سعادت و گردندبازمى خویش اصل به بزرگان، این از نگرفت الهام با ها ملت این و است اسالم تاریخ



112

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 112   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  .خواند
ریـیس شـوراي   [، دعـاگو ] محـسن [ آقـاى  . آمـد حبیبـى بـراى امـور جـارى    ] حـسن [دکتر  

قتـصادى مطـرح کـرد و بـه خـاطر       مـسایل ا دربـارة  نظراتـى  .آمـد ] سیاستگذاري صداو سیما  
 يتـشتّت آرا و و از ضـعف  گله داشـت  مسایل جلسه شوراى عالى سیاستگذارى صداوسیما      

 درسـت  گفـت؛ راء اال االهـواء و  گیرى در آن جمع مختلف   اعضاى شورا و از مشکل تصمیم     
  .گوید مى

د و  گـزارش کـار دا  . آمد ]رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان    [،  دوست  رفیق] محسن[آقاى  
ــاد مستــضعفان گفــت و  ــراى بعــضى از امــور اســتمداد کــرد  از خــدمات چــشمگیر بنی  از .ب

  .خبر دادروحانیت مبارز جامعه ش به ا کمک
و  آقـاجالل آمـد   . کمک گرفت براى نیازمندان انتظامات و اقبالى آمد  ]محمدجواد[آقاي  

دنـد و از  عـصر عفـت و محـسن از لنـدن تلفـن کر      . پول گرفـت  هاى جارى خانه    براى هزینه 
اند و از  شناختهآنها را . راحتى سفر و برخورد خوب مأموران انگلیسى اظهار رضایت کردند       

  . شدند داشتند آماده رفتن به پزشک مى. اند پاویون برده
شب در دفتـرم  . تسهیل اجازه صنعت را تصویب کردیم. شوراى عالى ادارى جلسه داشت   

  . ماندم
  

   1993 مى12                1413 ذیقعده  19   1372 اردیبهشت  22 چهارشنبه 
  

بـراى امـر بـه    و قرائتـى آمـد   ] محـسن [آقاى .  کارها را انجام دادم ساعت ده صبح  تا نزدیک   
 ستاد هدایت امر به معـروف بـه ریاسـت      نفرهدوازدهمعروف کمک خواست و گفت گروه   

 ،آقـاى جنتـى   اجـازه خواسـت کـه    .انـد و کمـک خواسـت    جنتى تشکیل داده] احمد[آقاى  
 وزرا از دسـت آقـاى   مگفـت . نـد دعـوت ک  برنامه و اسـتمداد از آنهـا    و   را براى طرح     نرایوز

 ؛هـاى آنهـا انتقـاد کـردم      کارى از  افراط  . شان اثر منفى خواهد داد      اند و جلسه    جنتى ناراحت 
  . قول داد معتدل عمل کنند

                                                                                                              
رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کنندمى جستجو اسالم احکام بیشتر هرچه کارگیرى به در را خود  

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی
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 منجملـه  ؛رى از اوضـاع کـشورش پرسـیدم      مقدا . آمد سفیر زالندنو براى تقدیم استوارنامه    
یس پارلمان ری.  دارد لکه انگلیس که گفت موافق و مخالف      مسأله فرماندارى خانم نماینده م    

و براى در اختیار گذاشتن استمداد کرد  براى کمک نفتى و معامالت تجارتى     .اوکراین آمد 
 ، مـواد اولیـه   گفـت بـه خـاطر کمـى ارز و انـرژى و             .نمـود اظهار آمـادگى    امکانات صنعتى   
محصوالت کشاورزى کاسته و مـسأله منطقـه    شان خوابیده و خشکسالى از        بسیارى از صنایع  

  .دهد شان مى  و اختالف با روسیه رنج1ریمهک
 گـزارش سـفر بـه کـشورهاى آسـیاى       . آمـد  ]وزیر بازرگانی [،  وهاجى] عبدالحسین[آقاى  

  .ورد مهمى نداشتا دست؛اند فته خوب تحویلش نگر،زبکستان و قزاقستان در اُ.میانه را داد
ــت   ــسه داش ــادرات جل ــه توســعه ص ــد و  . کمیت ــار دادن ــارةگــزارش ک ــه  درب ــسهیالت ب ت

                                                
 - در مجمع يریگ أي رکی ی اما ط، استهی روسونیاس خودمختار تحت کنترل فدري جمهورکی ،مهی کريجمهور 

 شامل بخش ي جمهورنیا.  شناخته شدتی به رسمنی از اوکرایی جزیالملل نی به صورت ب، سازمان ملل متحدیعموم
 و دولت يگذار  مجلس قانون،ی قانون اساسي منطقه دارانیا. شود ی ماهی سيای در شمال درمهی کررهیجز عمده شبه

 .، روسیه در پی بروز اختالف با اوکراین، این منطقه را به خاك خود منضم کرد1393در سال  .خاص خود است

  
 عكس پارلمان اوكراین  

مالقات با رییس پارلمان اوکراین
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  کارنامه و خاطرات              
 114   1372   رفسنجانیشمی                     ها

عـصر   .وام و مقررات سـاده و بیمـه و حمـل و نقـل تـصمیم گـرفتیم          ارایه   با   ،صادرکنندگان
وسـازى کنـیم و    را ن  1تـصمیم گـرفتیم کـه شـهر مـسجدسلیمان         . دولت جلـسه داشـت    هیأت  

و در کنار شهر، شهر جدیدى بنا  ها را کم کنیم   ها و لوله     چاه ، از مخازن  ت گاز مشکالت نش 
  .کنیم

  .کار کردم  شب را در دفترم ماندم و تا نزدیک نیمه شب
   

   1993 مى 13           1413 ذیقعده   | 20  1372 اردیبهشت  23 شنبه پنج
  

 .جلـسه داشـت  ] بودجـه قـانون  [ 55شـوراى تبـصره    .بعد از نماز صـبح کارهـا را انجـام دادم       
بـار دیگـر   .  براى تصمیم اعتبارات به توافق برسـند  در جلسه خود،  کارشناسان نتوانسته بودند  

ریده شـد و هـم    ب،؛ با پیشنهاد متعادل منهمه صحبت کردند و اعتبارات خود را کم دانستند      
  .قبول کردند

ل خـارجى و     مـسای  دربـارة  . آمـد  ]دبیر شـوراي عـالی امنیـت ملـی        [،  روحانى]حسن[دکتر  
  وجاسبى آمـد ] عبداهللا[دکتر  .مجلس و کابینه و مرکز تحقیقات استراتژیک صحبت کردیم  

  . از استخر استفاده کردمامروز. ش مشورت کردا  و برنامه و شیوه تبلیغاتیابراى محتو
  جنــب نهــاد،]واقــع در خیابــان پاســتور[ســازندگی، عــصر بــراى بازدیــد بیمارســتان جهاد

بـراى  پزشـکى    در بخش دنـدان  .شکن بازدید کردم   بخش سنگ  از   .فتمر] جمهوري  ریاست[
 و کمـى هـم اصـالح     اسـت، قالـب گرفتنـد    که اخیراً گم شـده     ]محافظ دندان  [= گارد ایتن

بـه خـاطر   بازدیدي کردم از لحاظ ایمنـى منطقـه و مرکـز رهبـرى کـه      . ها و معاینه شد   دندان
  .مورد صحبت استمراجعات زیاد، 

 .هاى صنعت و معدن و ارزى و فرهنگی تصویب شـد       خط مشى  ،تصادشوراى اق جلسه  در  
 مــذاکرات، دوســتانه و . صــدر اعظــم آلمــان تمــاس تلفنــى گرفــت ،کهــل]هلمــوت[آقــاى 

                                                
 - نیا.  استان خوزستان استنینش ياری بختي زاگرس و از شهرهايها  کوهانی در میخی تاري شهر،مانیمسجدسل 

 نی از ايالدی م1908 در سال  رارانی استخراج نفت ا،ی دارسومیکنسرس. باشد ی مرانی نفت در اي حفارشگامیشهر پ
 نی اولي نفت را براي اکتشاف ومی را گرفت و ترانی مجوز جستجو و اکتشاف نفت در ای، دارسامیلیو .شهر آغاز کرد

 . کشف کردمانی در شهر مسجدسلانه،یبار در خاورم
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 از اوضـاع اعتـصابات   .فرسـتند  اى بـا پیـک مخـصوص مـى      گفـت کـه نامـه      .بودآمیز    تعارف
ا اهمیتـى کـه    ولى قابل حل اسـت و بـ  ، گفت مشکلى هست   ؛کارگرى آلمان شرقى پرسیدم   

  . تحمل این گونه مشکالت قابل پذیرش است،وحدت دو آلمان دارد
کـم دارنـد از    هـاى ارز کـم    خبـر داد کـه دالل     ،]بانـک مرکـزي     کل  رییس[،   دکتر عادلى 

.  اسـت ارز ادامـه دارد و خریـدار کمتـر شـده      قیمت  دارند و سیر نزولى       مقاومت دست برمى  
  . با هم شام خوردیم .فاطى هم آمده بود. شب به خانه آمدم

غربى باران  استان آذربایجان در .بارد باران مى. سه روز خاطرات مانده را نوشتم و خوابیدم 
  . عجیب استسالاز این همه باران در این فصل . ایم ، زیاد داشته سیل و خرابى

  
   1993 مى 14                      1413 ذیقعده   | 21  1372 اردیبهشت  24 جمعه

  
ـ     .کمى سرماخوردگى داشـتم   . ر منزل بودم  د پـیش از ظهـرم    .سکن خـوردم  صـبح و عـصر م

 مطالـب خـوبى   ؛ام با مجله تایم براى انتشار گردیـد  متن مصاحبه بسیار طوالنى  مطالعه  صرف  
  .دارد

عصر . بعضى از بستگان هم آمدندهم  امروز . آمده بودفاطى از سر شب براى پذیرایى من   
  . رفتفاطى پیش از ظهر براى دیدن نمایشگاه گل و گیاه .کمى قدم زدمدر حیاط 

 بازدیدى از مراکـز دریـایى مربـوط بـه      . گزارش سفر به ایتالیا را داد       و سرشب مهدى آمد  
داشـته  گذارى زیر آب و حفارى در دریـا و سـاخت سـکوها        لوله ،هاى دریایى   صنعت سازه 

یـن نتیجـه رسـیده کـه      بـه ا ، انتقـال تکنولـوژي  جهـت  تشکیل شـرکت مهندسـى    براي. است
دهند  تر از چیزى است که فعالً به ما مى  خیلى ارزان ،گونه کارهاى نفتى   عملیات اجرایى این  

  .و احتماالً نوعى خیانت و سوءاستفاده در کار است
شان  به چند دکتر مراجعه کرده و منتظر نتایج درمان. با عفت در لندن تلفنى صحبت کردم    

  . روند فردا به بلژیک مى. است
  

   1993 مى 15                       1413 ذیقعده   |22   1372 اردیبهشت  25 شنبه
  .تعمیرمـان رفـتم   اى مختصر خوردم و به منـزل در دسـت    تنها، صبحانه . سرماخوردگى داشتم 
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بازدید از بیمارستان سرخه حصار

مالقات با مدیران بانک های کشور
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هـا را تـأمین    مـده خواسـته   تقریبـاً ع   .ها مانده است    کارى  اصالحات اصلى تمام شده و نازك     
  . اند کرده

بـه   بـا هـم   . هـم آمـده بـود   ]وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی        [،  زاده  دکتر ملک 
 بـسیج  تخصـصى قلـب و شـرکت در مراسـم      براى افتتاح بخش فوق ،حصار بیمارستان سرخه 

هـاى    از بخـش . اسـت ى است و خوب بازسـازى شـده    صفای رفتیم؛ جاى با   آموزش بهداشتى 
 قطره واکـسن فلـج   به عالمت اهمیت بهداشت و پیشگیرى،. یمارستان بازدید کردممختلف ب 
ــال  ــودکى ریخــتم اطف ــان ک ــصاحبه.را در ده ــد ازاى   م ــردم و بع ــیحات و  ک ــتماع توض  اس

  . برگشتم به دفتر، در جمع حضار1سخنرانى
 از .آمــد] انقـالب فرهنگــی  [دکتـر هاشــمى گلپایگـانى بــراى دســتور کـار شــوراى عــالى   

 ،تقىمحمـد .  قول رسیدگی دادم شکایت داشت؛  هاى نادرست و افراطى حزب اهللا قم       نوشته
 گفت به رضاآباد در . از حاالت والده و بستگان و کارها جویا شدم  .کارگرمان در نوق آمد   

شده و بسیارى از درختان خشک شده و  میجلگه کشکوییه رفته و دیده که مزرعه بد اداره        
اى براى سفرش   هدیه. گفتم جدى بگیرد   ؛ وضع طبیعى برگردد   باید هزینه زیادى کرد که به     

  .به سوریه دادم
المللــى علــوم و   و مــسئوالن کنگــره بــین]وزیــر فرهنــگ و آمــوزش عــالی[، دکتــر معــین

 .هـاى خـود را دادنـد     گـزارش کـار و مقـاالت رسـیده و برنامـه           . تکنولوژى پیـشرفته آمدنـد    
  .شان کردم تشویق

 گفتم ؛ اصرار داشتبراى تشکیل ستاد تبلیغات انتخابات. مدالریجانى آ ] علی[عصر دکتر   
وزیـر امـور   [، دکتـر والیتـى   .بـر نباشـد   بلیغ نکنند و کارها هزینه خودشان باشند و افراط در ت     

                                                
 -کند و  طور جدى دنبال مى ههاى اجتماعى و درمانى را ب له بیمهأدولت مس« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى مردم نسبت به مواقع بیکارى، آسیب دیدگى و  بخشى از مشکالت و نگرانى .دهد آن مى بهاى الزم را به
ها رفع شوند شرایط زندگى مردم نیز تغییر خواهد کرد و بسیارى از  بازنشستگى است و در صورتى که این نگرانى

امر بهداشت بویژه در مناطق دورافتاده   توجه زیادى به،ساله  برنامه دوم پنجدولت براى .شود هاى مردم رفع مى نگرانى
 خانه بهداشت در مناطق مختلف کشور ایجاد خواهد 1000همین منظور در سال جارى تعداد  به. کشور خواهد داشت

ود پزشکان هاى پزشکى پشتوانه خوبى است و وج  هزار دانشجوى مشغول تحصیل در رشته100حضور نزدیک به  .شد
 امرى ضرورى ،اصل پیشگیرى در بهداشت .ایرانى خارج از کشور نیز در کنار کادر پزشکى کشور مایه دلگرمى است

  ←کنید  رجوع» .ها و مبلغین در ترویج این اصل تالش کنند و مردم مناطق مختلف کشور را آگاه سازند  رسانه.است
 .1394دفتر نشر معارف انقالب،، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب
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در مورد سـفر بـه    .، برونئی و اندونزى را داد   مالزىکشورهاي   گزارش سفر به     . آمد ]خارجه
 در 29کمیـسیون تبـصره    .ارس مـذاکره شـد   گرجستان و کشورهاى جنوب خلـیج فـ    ،اسپانیا

 محـدود کـردن واردات   ۀهـاى ارزى و واردات و مـشکالت ناشـى از بخـشنام       مورد سیاست 
  . بررسى و رفع شد،بدون انتقال ارز

 مـذاکرات تـشریفاتى و   . صدر اعظم آلمان با توافق قبلى تلفن کـرد       ،کهل] هلموت[آقاى  
خواست که او را . فرستند  پیک مخصوص مى   اى با    گفت مطالب جدى در نامه     .دوستانه بود 

  . به حضور بپذیرم
 .هـا هـم آمدنـد    پیش از ظهـر مـدیران بانـک   . شب را در دفترم ماندم و با کسالت خوابیدم    

را داد و مـن  نظـام بـانکی کـشور     گزارش عملکرد   ،] بانک مرکزي  کل  رییس[،  دکتر عادلى 
   1.شان کردم هم تشویق

  
   1993 مى 16            1413 ذیقعده   | 23  1372 اردیبهشت  26 یکشنبه

  
سکن کارهـا را انجـام دادم    . امروز صبح زود با کسالت بیدار شدم   آقـاى . بیشتر با مـصرف مـ 

گزارش کار نیروهـاى انتظـامى و   . آمد] رییس بازرسی نیروي انتظامی [علیخانى،  ] اهللا  قدرت[
   گرفت و گفت بدنه آنهـا از افـراد  بیشتر وقت را براى توجیه جریان رادیکال . بازرسى را داد 

                                                
 - هاى اسالمى و جمعى از  ت مدیره، انجمنأیس کل بانک مرکزى، مدیران عامل و اعضاى هییدر این دیدار که ر

ها، مشارکت  گذاري ها با استفاده از سپرده  بانک«: حضور داشتند، آقاي هاشمی گفتکارکنان سیستم بانکى کشور 
این روند نشان دهنده میزان اعتماد . اند ر صنایع مهم کشور و کارهاى اساسى داشتهگذارى د بسیار خوبى در سرمایه

هایى در زمینه تک نرخى شدن ارز در  نگرانى .مردم به سیستم بانکى و مؤید روند مثبت سیاست اقتصادى دولت است
 این سیستم را ،اى سخت  بحمداللّه دولت طى چهار سال گذشته با پشت سر گذاشتن دوره کهکشور وجود داشت

تدریج حل ه طور طبیعى پشت سر خواهد گذاشت و مشکالت ب توانست جایگزین کند و طى برنامه دوم این روند را به
دلیل ایجاد تعادل بین نرخ  سال بهام. یک ضرورت استتقویت نرخ ریال در برابر ارزهاى خارجى  امروز .خواهد شد
ذخیره ارزى .  دولت نیاز به همکارى صمیمانه سیستم بانکى کشور دارد سالى مهم است که در این راستا،ارز و ریال
ریزى مستحکم وارد میدان شده است و آن دسته از افرادى که  دولت با برنامه است و  در دست دولتیقابل توجه

تباه خود پى هاى آینده به اش دنبال جریان نزول قیمت ارز طى هفتهه  ب،اند ذخیره سازى ارزهاى خارجى کرده اقدام به
، دفتر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .برده و آن را به ریال تبدیل خواهند کرد

 .1394نشر معارف انقالب،
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افتتاح کنگره علمی تکنولوژی های پیشرفته در دانشگاه تهران
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 اصـرار داشـت کـه الزم اسـت آقـاى      .نـد ا جملـه روزنامـه سـالم ناراضـی     افراطى جریان و من   
 بـراى بررسـى وضـع    ،شاهددانشگاه هیأت امناى  .دارم هنورى را در کابینه آینده نگ     ] عبداهللا[

 مدیر جدید، ]دکتر احمدعلی نورباال[ بررسى نیازها و تصویب    ،ینده سیاست کار آ   ،دانشگاه
   . برگشتمهکار دولت شرکت کردم و نیمهجلسه هیأت عصر در  .جلسه داشت

 ، کابینـه ،اهللا قـم     حـزب  ،سـالم ] روزنامـه [هـاى      کجـروى  دربارة .همان رهبرى بودم  یشب م 
 کمـى تـب   . مذاکره کردیم...هاى اختصاصى رهبرى و سفر ایشان و من و          هزینه ،صداوسیما

  .  به دفترم برگشتم و با خستگى خوابیدم.داشتم
  

   1993 مى 17            1413 ذیقعده   |24   1372 اردیبهشت  27 دوشنبه
  

 کارهاى دفتر نُه صبحتا ساعت . بعد از نماز کمى خوابیدم. با تب، اول طلوع فجر بیدار شدم  
. رفـتم بـه دانـشگاه تهـران    مـى و تکنولـوژى پیـشرفته       را انجام دادم و براى افتتاح کنگـره عل        

 ]رییس دانشگاه تهـران [، رحیمیان]محمد[  آقاي ولى طوالنى،هاى مقدماتى مراسم و صحبت 
، شـریعتمدارى ] علـی [آقـاي   و ]وزیـر فرهنـگ و آمـوزش عـالی       [،  معـین ] مصطفی[آقاي  و  
 ریاسـت عـالی   1.د انجام شـ  و سپس صحبت افتتاحیه من]فرهنگی عالی انقالب   عضو شوراي [

                                                
 -کشورهاى اسالمى با داشتن امکانات کافى مالى و معنوى و نیروى انسانى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 باید جوهر انقالبى و ،این هدف براى رسیدن به . در کسب و پیشبرد تکنولوژى جدید موفق شونددنتوان  مى،مستعد
دوستانه را در جوامع و مراکز علمى و دانشگاهى حاکم کرد و شرایط و امکانات الزم براى حفظ  اسالمى و انسان

هاى غیرمنطقى و  ط و استفاده از شیوهتوان با افراط و تفری در این مراکز نمى. استعدادها و دانشمندان فراهم آورد
ترین نیاز و کمبود ما امروز همین تحصیل علم و پیشرفت تکنولوژى است که به  اساسى .غیرعلمى وارد عمل شد

لحاظ سابقه  اول به. دنیاى اسالم شرایط مناسبى براى جذب تکنولوژى دارد .همکارى کشورهاى اسالمى نیاز دارد
دوم  .کند رود و این را خود غرب هم اعتراف مى شمار مىه هاى تمدن و علم ب ترین حلقه تاریخى خود که یکى از مهم

سوم، استعدادهاى بسیار باالیى که در کشورهاى اسالمى وجود دارد و دیگران هم این را . فرهنگ غنى اسالمى است
فرق و بدون هدایت هستند و در اختیار  ولى متأسفانه مت،اند هرجا که جوانان ما میدان پیدا کردند درخشیده. قبول دارند

اند، چه کنیم تا  خارج رفته یکى از وظایف کنگره این است که کشف کنیم نیروهاى ما چگونه به .دیگران قرار دارند
بسیارى از آنها هنوز داراى عشق به میهن و مذهب . عوامل جذب را ایجاد کنیم و موانع را مرتفع سازیم. برگردند

دانند که در حال استثمارشدن هستند و در خدمت  زیرا خودشان مى. گردند یط مطلوب باشد باز مىهستند و اگر شرا
 البته. ها و شانتاژها ایستادگى کرد  باید برابر مخالفت،یک اراده سیاسى براى این منظور الزم است .بیگانه قرار دارند
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  .مراجعت کردمسپس به دفتر . کنگره با من است
هایى ارایه   آمد و گزارشى از اوپک و ژاپن داد و تحلیل          ]اردبیلی[پور  کاظم] حسین[آقاى  

هاى ساخته شده و اسامى   نشان.هاى دولتى آمدند  اندرکاران نشان   دست.  پخته و ناپخته   کرد؛
 گفـتم صـبر   . اسامى به نظرم مناسـب نیامـد    .رایه دادند  را ا  پیشنهادى وزرا براى دریافت نشان    

  . کنند تا راه دیگرى براى انتخاب افراد شایسته تهیه کنیم
 ؛یکال مجلس را مبنـى بـر حمایـت از مـن آورد    دعصر دکتر نوربخش آمد و پیام گروه را 

 و 1 بـا بحـث ناتمـام مانـد       52در شـوراى اقتـصاد شـرکت کـردم و تبـصره              .توضیحاتى دادم 
  .هاى صداوسیما و بهداشت را براى برنامه دوم تصویب کردیم سیاست

پـور   سـهراب ] حمیـد [زاده و دکتـر   ملـک ] رضا[دکتر  . زودتر به دفتر برگشتم    ، تب داشتم 
و دستور برداشتند اى براى کشت  ها نمونه ت لوزهنلین تزریق کردند و از عفو یس  آمدند و پنى  

  .استراحت دادند
 بـراى مراجعـه بعـدى نظـر      . کلیـد قـرآن را فرسـتاده بودنـد         ژهپـرو هاى نهـایى      از قم نمونه  

 خـاطرات سـه روز را نوشـتم و شـام     .شـب بـه خانـه آمـدم    .  تا اینجا خوب است  ؛اند  خواسته
رونـق انتخابـات در ایـران مـورد توجـه           ها شروع تبلیغات کم     در گزارش . خوردم و خوابیدم  

مفـصل   نیز انتشار مصاحبه بسیار   توکلى تبلیغات کم رنگى دارد و       ] احمد[آقاي   فقط   ؛است
  2.و روشنگرم در مجله تایم آمریکا و نقل خالصه آن در صداوسیما

                                                                                                              
 هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←د کنی رجوع» .وجود داردخوشبختانه این اراده سیاسى در کشور ما

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 
 - و کشوری  پوليها استی در چارچوب سشده بود، مکلف يبانک مرکز، 1372قانون بودجه سال  52تبصره  طبق 

 بخش يها تیعال از فگروه  آنيگذار هی جهت سرماازی مورد نياعتبار التی تسه، اقتصادي شورابیبر اساس تصو
 ي بر اساس مصوبات شوراای و  بودند 1372 سال دری تی تثبمتی را که مکلف به عرضه کاال و خدمات با قیدولتریغ

 برنامه و بودجه سازمان  .دی نمانی تأمی بانکستمی از محل منابع س،بودند تبصره نی االتیتسه اقتصاد مجاز به استفاده از
 حهی در الدی در سررس،گردد ی منیی اقتصاد تعيشورا و کارمزد متعلقه را که توسط از سود ی قسمتای تمام شدمکلف 
الذکر  ها جهت وصول مطالبات معوق الوصول فوق  بانکفی وظای ناف،نیتضم  این .دی منظور نماندهیسنوات آ بودجه

 ی و عدم پرداخت بدهندبود نک ملزم به بازپرداخت مطالبات با، تبصرهنی اي اعتبارالتی از تسهکنندگان استفاده  .نبود
 .شد محسوب می یوجوه دولت   در اموال وی قانونریدر حکم تصرف غ

 - محاکمه دولت آمریکا در « در آن زمان، اغلب مطبوعات چاپ تهران، از این مصاحبه مهم و مفصل، با عنوان
 .یاد کردند» جمهور با مجله تایم مصاحبه رییس
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   1993 مى 18                    1413 ذیقعده  | 25  1372 اردیبهشت  28 شنبه  سه
  

سـید  [  آقایـان .بعد از نماز به خاطر درد و کسالت، کمـى اسـتراحت و مقـدارى کـار کـردم            
، اکـرام جعفـرى  ] محمدجعفر[ و  ]دبیرکل امور اداري و استخدامی کشور      [،رضوى] منصور

 حـرف  ؛ى براى اصالحات ادارى داشـتند های پیشنهاد . آمدند ]رییس سازمان مدیریت دولتی   [
  . نبوداي تازه

نماینده رهبري در امور دانشجویان خارج از کشور و رییس سازمان           [،اى  اژه] جواد[آقاى  
مقدارى از وضع دانشجویان ایرانـى خـارج   .  آمد]اماد شهید بهشتیاستعدادهاي درخشان و د  

از کشور و مدارس تیزهوشان و از ساخت مقبره شهداى هفت تیـر گـزارش داد و بـراى آن            
شدن سران اشرار  کشته از مشکالتى که براى بعضى از ایرانیان به خاطر مسأله .کمک گرفت 
  . گفتبرلین پیش آمده] رستوران میکونوس[کردستان در 

سیاست دولـت در تقویـت        خیلى از  . امام جمعه الهیجان آمد    ،قربانى] العابدین  زین[آقاى  
 .کسب و صنعت چاى اظهار رضایت کرد و تقاضاى تخفیف قیمـت کـود و سـم را داشـت            

 مالقات دکتـر حبیبـى را       ،به خاطر کسالت   . کمک خواست  1براى برگزارى کنگره الهیجى   
  .لغو کردم

 ،دکتـر والیتـى  . خواهد همراه دکتر والیتى بـه مکـه بـرود     مى. آمدفاطى براى خداحافظى  
 سفر به کشورهاى جنوب خلـیج فـارس مـشورت    دربارةتلفنى گزارشى از سفر اسپانیا داد و     

هاى آموزشـى و فرهنگـى     خط مشى.عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت    .کرد
  . شب را در دفترم ماندم .را تصویب کردیم

  
   1993 مى 19                1413 ذیقعده   |26   1372 اردیبهشت  29 چهارشنبه

   سـپس بـراى بازدیـد از مرکـز کنتـرل     . بعد از نماز تا ساعت هشت صبح کارها را انجام دادم  

                                                
 - و متلکمان برجستهلسوفانی از ف»یجیاله اضیف« مشهور به ،) ق1072(الهیجى  فیاضحسین  على بن عبدالرزاق بن ٔ 

مالمحسن . است  بودهيرازی شي از شاگردان ممتاز مالصدرایکی داماد و يو . متولد شدجانی در الهاو .است عهشی
ذشت و در قبرستان  در قم درگي قمر1072 در سال او. است  داماد مالصدرا، همدرس او در قم بوده،ی کاشانضیف

 . به خاك سپرده شدخانیش
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دیدار با مدیران اجرایی طرح اصالح نظام آموزش متوسطه

مالقات با اعضای مجمع نمایندگان طالب حوزه علمیه قم
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بازدیداز مرکز کنترل ترافیک شهر تهران

مراسم شروع به کار سیصد اتوبوس دوکابین شرکت واحد اتوبوسرانی
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 شـرکت  ۀ شرکت در مراسم شـروع بـه کـار سیـصد اتوبـوس دوکابینـ       ران و ترافیک شهر ته  
  1.رفتممسجد شرکت واحد افتتاح  و اتوبوسرانی واحد

 روحیـات  دربـارة گزارشـى از وضـع حـوزه و نظراتـى     . وافى یزدى آمـد ] ابوالقاسم[آقاى  
بـا  از سوى من اجازه دارد که بـه نحـوى از وضـع رفتـار ادارات دولتـى         . مردم و ادارات داد   

 در ى براى صحبت مـن بـا نماینـدگان طـالب    یاه پیشنهاد.مردم سر در بیاورد و گزارش کند     
به خـاطر اینکـه حمـل بـر تبلیغـات      .  قرار بود براى توجیه طالب به قم بروم. دادمالقات فردا 

  . ترجیح دادیم که جمعى از آنها به تهران بیایند، انتخاباتى نشود
بندى بازسـازى    گزارش و جمع. آمد]جمهور  ایی رییس معاون اجر [،  میرزاده] حمید[آقاى  

 نزدیک به دویست میلیـارد تومـان و     ۀ هزین ؛ارقام مهمى دارد  . هاى جنگ را ارایه داد      ویرانى
  ....هاى سریع بازسازى و چهارساله دولت من و پیشرفتدوره ششصد میلیون دالر در 

ن بخش اطالعات مردمى از  و مدیرا]وزیر اطالعات مردمی  معاون  [،  شفیعى] محمد[آقاى  
هـاى   حـل   نفـى و عوامـل نارضـایتى مـردم و راه          گزارشى از نقـاط م    .وزارت اطالعات آمدند  

  .  اما تحلیل بدى نبود،گرچه ماهیت اطالعاتى نداشت. نظر خودشان را ارایه دادندمورد
 انـصارى گـزارش   ] محمـدعلی [آقـاى   . اعضاى ستاد برگزارى مراسم سالگرد امام آمدنـد       

 2.کـردم  من هم به خاطر کسالت، صحبت کوتاهی    .  و براى رفع نیازها استمداد کرد      کار داد 
                                                

 -یکى از ، بخش حمل ونقل درون شهرى«:  آقاي هاشمی در مراسم افتتاح ناوگان درون شهري گفت 
ما در شروع مسئولیت اجرایى متوجه شدیم که حمل ونقل کشور از .استهاى خدماتى کشور  ترین بخش رزحمتپ 

 سیاست اصلى این بود که ،بعد از جنگ تحمیلى .ى بحران آن گرفته شودهر جهت مشکل دارد و باید سعى شود جلو
کرد، لذا ما   این سیاست هزینه بسیار سنگینى را طلب مى.هاى تولیدکننده خودرو را در داخل تقویت کنیم کارخانه

فقیت نسبى یک مو ناچار شدیم در شروع کار تعدادى اتوبوس و تاکسى از خارج وارد کنیم که خوشبختانه امروز به
تهران پیشانى کشور است و با جمعیتى  . ولى سیاست دولت این است که اتوبوس را در داخل تولید کند،ایم دست یافته

ها نیز از این نظر با  البته شهرستان. حمل ونقل عمومى آن رسیدگى شود  میلیون نفر ضرورت دارد که بههفتبالغ بر 
عنوان یکى از ه مترو ب .کردند هاى فرسوده زمان گذشته استفاده مى بوسها از همان اتو مشکل روبرو بودند و سال

مراحل خوشبختانه  ي تهران،مترو. ، نقش مهمی در رفع مشکل حمل و نقل داردامکانات مؤثر حمل ونقل درون شهرى
 سیستم حمل هاى آن هستیم که امیدواریم با وارد شدن مترو به مهم خود را گذرانده است و االن در حال خرید واگن

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب←کنید  رجوع» .و نقل درون شهرى تهران مشکالت مردم در این زمینه برطرف شود
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی

 - و دشمنان هاىتوطئه معاصر جهان در) ره (امام حضرت سیاسى و علمى و دینى شخصیت از تجلیل با هاشمى آقاى 
 را ایران اسالمى جمهورى بنیانگذار الهى هاىاندیشه و مقدس راه دادن جلوه کمرنگ در تاریخ مادى گرانتحلیل
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 ؛شب در دفترم ماندم . به خاطر کسالت تا آخر جلسه نماندم.عصر هیأت دولت جلسه داشت
  . انجام دادم و هم تلویزیون تماشا کردمرا هم کارها 

   
   1993 مى 20            1413 ذیقعده   | 27  1372 اردیبهشت  30 شنبه پنج

  
 ، در رفرانـدوم آتـى   ]تشکیل اتحادیه اروپـا   [= یید پیوستن دانمارك به عهدنامه ماستریخت     تأ

 مانع مهمى از راه وحدت اروپا را برداشته کـه اگـر   نتیجه این رفراندم،. مسأله مهم روز است 
  1.اى در جغرافیاى سیاسى دنیا است  تغییر عمده،به تحقق برسد

 وزیر ،]آقاي محمدعلی نجفی. [ اصالح نظام آموزش متوسطه آمدند    مدیران اجرایى طرح  
 صحبت مفصلى از منافع طرح گفـتم  درها را داد و من      گزارش موفقیت  ،آموزش و پرورش  

 اهللا یـت  در مـورد مـسأله آ  .آبـادى آمـد   طاهرى خـرم ] سید حسن[آقاى  2.شان کردم  و تشویق 
                                                                                                              

و بدخواهان آلودبغض هاىدشمنى رغم به ،سال 1400 گذشت از پس اکنون« : گفت و دانست عبث و بیهوده 
 و متفکران شگفتى و تعجب اطهار، ائمه راه و اسالم الشأنعظیم پیغمبر دین رصالبتپ انوار تاریخ، طول در دنیاپرستان

 احیاءکننده و بیکران مرکز آن از اىشمه که) ره (خمینى امام بلند شخصیت تحلیل و است برانگیخته را اندیشمندان
 ىمعنو نویسانتاریخ .است تاریخ مادى مفسران اندیشه ظرفیت از بیش ،بودند) ع (بیتاهل هاىرسالت تاریخ از مقطعى

 با که داریم وظیفه نیز ما البته. دهندنمى راه دل به تردید و شک) ره (امام و اسالم راه ماندن پایدار و قداست به اىذره
 حفظ لذا و کنیم حفظ را راه این درخشندگى و تالءلو ،آن صدیق پیروان راه و اصیل اسالم از هاپیرایه و غبارها زدودن

 هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .است ارزشمند و مقدس کارى ،خمینى امام حضرت مقدس و بلند هاىآرمان و افکار
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،

 - اروپا به هیمنشأ اتحاد. است  شدهلی تشکیی کشور اروپا28 است که از یاسیسي،  اقتصادهی اتحادکی اروپا هیاتحاد 
 کی شکل گرفت و صرفاً یی کشور اروپاشش نیم بنامه ر  با توافق1957 که در سال گردد یاز م اروپا بيجامعه اقتصاد

، توافق 1993در سال . تر شد  اروپا بزرگهی اتحادد،یجد ي با اضافه شدن اعضاخیاز آن تار.  بودي اقتصادهیاتحاد
 به نام ی واحد پول مشترک1999 در سال  اروپاهیاتحاد . کرديگذار هی را پاهی اتحادی کنونی چارچوب قانونختیماستر

 اروپا هی اتحادي کشور از اعضا21 .است  شدهی مليها  پولنیگزی کشور جا19 کرد که تاکنون در ی را معرفوروی
 شنگن مانیپ.  اروپا شکل گرفتهی اتحادهاي پایه یکی از به عنوان تی مشترك خارجه و امناستیس .باشند یعضو ناتو م

وآمد   برداشته شد و امکان رفتی داخلي از مرزهاياری در بسزی نی گمرکيها ستیلغو کرد، ا را دیکنترل رواد
 . شدشتریب يگذار هی مسافرت، کار و سرما،ی زندگي اروپا براهیشهروندان اتحاد

 -  منظور پیشرفت  وفن و صنعت در کشور را به  اهمیت تربیت نیروهاى متخصص به حرفهآقاي هاشمی، در این دیدار
 دولت با تأمین اعتبار بیشتر مصمم است اصالح نظام آموزش « :  و گفتو توسعه فنى صنعتى کشور خاطرنشان ساخت

 التحصیالن این مقطع بتوانند بالفاصله جذب میدان کار و صنعت طور جدى دنبال کند تا در آینده فارغه متوسطه را ب
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گفـت و بـراى بنیـاد خیریـه کمـک بـه       منتظرى و ضرورت ایجاد تفاهم بین ایشان و رهبرى        
  . کمک خواستشیعیان پاکستان

فــاکر و آقــاى ] درضــاممح[آقــاى . مجمــع نماینــدگان طــالب حــوزه علمیــه قــم آمدنــد 
 ، از هــر شــهرى کــه حــداقل پنجــاه طلبــه در قــم دارد .وافــى توضــیحات دادنــد]ابوالقاســم[

شـدن   شـان توجیـه   خواسته. رسند و این جمع به امور طالب مى      است  اى انتخاب شده      نماینده
 بـراى آمـادگى بیـشتر در تبلیغـات     ،سئواالتبه  ها و برنامه دولت و جواب         در مورد سیاست  

  . بودو توجیه و هدایت طالب و مردم] جمهوري ریاست[انتخابات 
 اوضاع کشور قبـل از شـروع کـار دولـت مـن و وضـع فعلـى و         ،ضمن یک بحث طوالنى   

وردهاى ایـن  اهـاى مـصرفى و دسـت    کاسـتن از هزینـه  ضرورت توجه به زیربناهاى کـشور بـا         
نماز ظهر و عصر را بـه  . اند  گفتند جواب همه سئواالتشان را گرفته    1.سیاست را توضیح دادم   

  .  جمع خوبى هستند؛ حدود هفتاد نفر بودند.امامت من خواندند و رفتند
 را شـتغال هـاى اجتمـاعى و امـداد و ا    مـه هاى بی  سیاست.عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

. قرار بود سرشب به طور غیر رسمى از نمایشگاه گـل و گیـاه بازدیـد کـنم           . تصویب کردیم 
  البتـه خیلـى خـسته    . به خاطر شلوغى صرف نظر کـردم ؛گفتند نمایندگان مجلس هم هستند 

  . هم بودم
به آقاى .  شام را با هم خوردیم.هاى محسن، عماد و علی آمدند    شب فائزه و مهدى و بچه     

  ، گفتم که به سفیرمان در مالزى بگوینـد ،]قائم مقام وزیر امور خارجه [،  بشارتى] محمد علی[
                                                                                                              

هاى کاربردى علوم بیشتر توجه  ها به جنبه  امر به دانشگاهبا اصالح نظام آموزش متوسطه و تعمیم این .کشور شوند
هایى که نیاز  هاى صنعتى یا وزارتخانه خواهد شد و براى همین امر چندین دانشگاه علوم کاربردى بزودى در شهرك

ى مناسب و ها ها با استفاده از فضا و آزمایشگاه کار خواهند کرد و این دانشگاه به نیروهاى متخصص فنى دارند آغاز به
ضمن ایشان » .کنند نیروى متخصص و کارآمد را براى کشور تربیت خواهند کرد دانشمندانى که در آنها تدریس مى
وفن و نقش آن در بهبود زندگى شخصى و  التحصیالن جوان دوره متوسطه با حرفه برشمردن اثرات مثبت آشنایى فارغ

 خواست تا با تربیت کادر ،ى کشور از مسئوالن اجرایى این طرحزایى و پیشرفت فنى و صنعت اجتماعى آنان و اشتغال
هاى فنى و آزمایشگاه و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با  آموزشى مجرب و تأمین نیازهاى کمک آموزشى همچون کارگاه

» .بخش روند کار را دنبال کنند هاى فنى خصوصى تا حصول به نتیجه مطلوب و رضایت وزارت کار و کارگاه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←د کنی رجوع

 - متن کامل این سخنرانی و پرسش و پاسخ با طالب حوزه علمیه قم، به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب 
 .به چاپ رسیده است
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نامه به رییس جمهور در خصوص سیل سیستان
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گزارش در خصوص توزیع پودر رختشویی کوپنی
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] عبـداهللا [دکتـر  .  براى خرید یک محموله روغن نباتى پالم براى رفع کمبودمان اقـدام کنـد             
  . آمد شیوه تبلیغات انتخاباتى در مورد مشورت براىجاسبى

   
   1993  مى 21                     1413 ذیقعده   |28   1372 اردیبهشت  31 جمعه

   
 سلطنت يماستریخت و ظهور جریان احیا   پیمان   پیوستن انگلستان به     ،هاى امروز   در گزارش 
  .روسیه مهم استدر و تزاریسم 

قبالً خیال داشـت  . ندما خارجه مىامورفاطى از عمان تلفن کرد و گفت تا آخر سفر وزیر            
 قـرار اسـت امـروز نتـایج     .با عفت و محسن در لندن تلفنى صـحبت کـردیم       .از مکه برگردد  

  . است گویا نارسایى کبد و کمى از آثار عفونت قبلى کلیه؛شان و معاینات را بدهند درمان
 را صرف بررسى اولین جلد راهنماى تفسیر موضوعى و کلید قرآن    قسمت زیادى از وقتم     

عیـوب و  .  خوشـم آمـد  ؛ خوانـدم م،اى که نوشـته بـود     مقدمه.  است  اخیراً چاپ شده   نمودم؛
  . اشکاالتى در ترتیب کار به نظرم رسید که باید برطرف شود

 م؛حمـامی رفـت  . ، بـا هـم شـام خـوردیم     مهـدى و فرشـته آمدنـد   ، شب.ظهر بستگان بودند  
  . نمایم احساس رفع کامل کسالت مى
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   1993 مى 22                                1413 ذیقعده   |29  1372 خرداد  1شنبه 
  

مـسیر   در. خـوردیم ،صبحانه را با مهدى و فرشته که به خاطر من شب را اینجـا مانـده بودنـد         
کـادر مرکـزى بنیـاد    .انگیز اسـت  تنوع و نشاطم جالب و ؛ به نمایشگاه گل و گیاه رفتیم      ،دفتر

 مهنـدس  . آمدنـد سـالگرد فـتح خرمـشهر   ، ]سـوم خـرداد  [حفظ آثار دفاع مقدس به مناسبت    
قرار بـود سـوم خـرداد بـه خرمـشهر و      . شان کردم  چمران گزارشى داد و من تشویق     ] مهدي[

 افتتـاح  1.هاى الزم را در این مالقات مطـرح کـردم    لذا حرف ،صرف شدم آبادان بروم که من   
  .فاز سوم پاالیشگاه آبادان هم بود که قرار شد به مالحظه سهمیه اوپک اعالن نشود

ضـمن اظهـار وفـادارى گفتنـد بـراى      .  مجلـس آمدنـد    تنـدرو جمعى از نماینـدگان جنـاح       
 بنا دارند به طور فعـال در انتخابـات       ،جلوگیرى از فشار جناح مقابل در تشکیل کابینه جدید        

  .  خواستار رابطه منظم و بیشتر با من شدند.ابراز وجود کنند
 ضمن تشکر از من به خاطر کمک بـه    .شیبانى آمدند ] عباس[زرگر و دکتر    ] موسی[دکتر  

وزارت .  خواستار ادامه حمایت تا تکمیل دستور سـال گذشـته شـدند    ،توسعه بیمارستان سینا  
  .کند ل مىلعها ت  ساختمانورش در مورد تحویلآموزش و پر

  گـزارش مرکـز سـنجش افکـار        . آمـد  ]جمهـور   معـاون اول ریـیس    [،  حبیبـى ] حسن[دکتر  
 شبیه وضع ؛را در مورد انتخابات آورده بود که خوب است      ] جمهوري  ریاست [ى نهاد عموم

  . استهاى گذشته انتخابات
 موضوع نحـوه رابطـه   ،مسایل جارىعالوه بر . عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت   

  . اى در دارخوین مخالفت شد   با احداث نیروگاه هسته    . ناتمام ماند  کهبا غرب در دستور بود      
                                                

 -از هم مردم. دادند انجام را عظیمى کار اد،روز سوم خرد مسلح نیروهاى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
براي آزادي  که شورى و نشاط و شادى موج آن. کردند استقبال خوب کردند، خیلى مسلح نیروهاى که کارى این

 اى نکته. نیست مقدور آدم براى توصیف آن اصالً نیست، مقایسه قابل دیگري چیز هیچ با بود، گرفته را خرمشهر مردم
 ایران دنیا قدرت تاریخ، قطعه آن تا. ایران شد با آن از بعد است که برخوردهایى است، توجه یخى قابلتار لحاظ از که

 توجیه داشتند و به نحوي آن را تردید بودیم، هنوز آورده دست به که هم پیروزى هر در و بود نشده را درست شناخته
 کارهاى و براى رفتند آنها کردند و عوض را شرایط کنند، توجیه شد نمى دیگر چون در آزادي خرمشهر،. بودند کرده

 جهت هم این تاریخ جنگ، از .دانند مى بیش و کم مردم پنهان نیست و ما دید از این. کردند ریزى برنامه تر درازمدت
هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب←کنید  رجوع» .را جمع کنیم اسناد باید حال هر به که است بررسى قابل

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
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توصیه شد دنبال جاى مناسب در مناطق مرکز و جنوب شرقى  . ها اجرا کنند    قرار است چینى  
  . شد دریاچه بختگان و میناب برده ، اسم جازموریان.باشند

، دکتـر عـادلى  .  بـه کـار و مطالعـه پـرداختم    یـازده شـب   شب در دفترم ماندم و تا سـاعت         
 ارز بـازار آزاد کاسـته شـده     در اطالع داد که از فشارهاى تقاضا      ،] بانک مرکزي  کل  رییس[

  .  در جهت تنزل قیمت ارز حرکت کنیمیمتوان و مىاست 
   

   1993 مى 23                                1413 ذیحجه  |1 1372 خرداد  2 یکشنبه 
  

] رضا[ آقاى .فرماندهان و بازرسان نیروى انتظامى آمدند . کارها انجام شد   ده صبح تا ساعت   
هـاى مـرزي    ها منجمله اسـتقرار پاسـگاه   گزارش برنامه ،]فرمانده نیروي انتظامی [،  اللهى  سیف

اظهار رضایت ت و بازرسى از هماهنگى با عقیدتى سیاسى و حفاظ  در غرب کشور را داد و       

  
 شھر عكس خرم

مالقات با مسئوالن بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس به مناسبت سالگرد فتح خرمشهر



135

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

135 

 آقـاى  1. نمـودم آمیز کـردم و نـصیحت بـه جلـب اعتمـاد مـردم          صحبت تشویق هم   من   .کرد
سـید  [، خـصوصى اطـالع داد کـه آقـاى     ]رییس بازرسی نیروي انتظـامی   [علیخانى،  ] قدرت[

اى بـه   ، گفتـه نامـه محرمانـه   ]عضو جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم     [کاشانى،    ابطحى] محمد
هـاى   ته و اظهار نظر کرده است کـه بعـضى از اعـضاي دفتـر ایـشان، خـط مـشى         رهبرى نوش 

  .کنند مناسب سیاست کلى نظام را مخدوش مى
 جـواب   را  حـدود پنجـاه سـئوال      . جمع زیادى بودنـد    .خبرنگاران مطبوعات داخلى آمدند   

 ،هـا را کـه مایـل بـودم     تقریباً عمـده حـرف  . دو ساعت طول کشید و خیلى خسته شدم . دادم
   2. خوب بود؛ح کردممطر

 دربـارة مقـدارى  . همـان رهبـرى بـودم   یشـب م . دولت شرکت کردمجلسه هیأت عصر در  
 سـفر  ، نیروگـاه دارخـوین  دربارة .هاى بیمارمان حرف زدیم وضع مزاجى خودمان و خانواده   

هـاى بـسیجى     به ایران و برخورد نامناسـب بعـضى از افراطـى   ]پادشاه عربستان سعودي  [،  فهد
  .دیر وقت به دفترم آمدم و خوابیدم . توافق داشتیم؛ممذاکره کردی

   
   1993 مى 24                             1413 ذیحجه    |2  1372 خرداد  3دوشنبه 

  
 از دوره . آمدنـد ،شـان بنـد شـده    جمعى از نمایندگان مجلس که به نحوى در جنـگ دسـت      

                                                
 -ریزى برنامه و ادغام با اهللا الحمد ،کشور نظم و امنیت حافظ ينیروها شما«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 امید و بینیم مى بهبود به رو را انتظامى نیروى وضع روز به روز ما ،کردند امور اندرکاران دست که تالشى و شد که
 در بحمداهللا که هستند  خوب هاى انسان اینجا در ما سرمایه. داریم مان انتظامى نیروى براى خوب آینده یک به بیشترى

 هاى میدان در آنها از بسیارى و کشور سرنوشت به مند هعالق و دلسوز و متدین هاى انسان .اند فراوان خیلى شما جمع
 اسالمى و انقالبى روحیات همین ،است بیشتر امید مایه که آنچه .شدند تر کارآزموده و دیدند دوره هم دفاع و نبرد

 درو  ها خیابان در که است افرادى آموزشضرورت  ،کنم مى تأکید که اي هکتن .دارد وجود نیرو این پیکره در که است
مردم  وضع با آشنایى شناختی و روان هاي آگاهی به ،انسانى روحیات به باید اینها .دارند مردم سروکار عمومى با اماکن

 شما و کنند امنیت و آرامش احساس شما دیدن مردم ازو  شود ایجاد مردم و پلیس بین صمیمى تا ارتباط باشند جهز م
 زیاد خیلى اینجا در بازرسى نقش همچنین و سیاسى عقیدتى، نقش .ببرید لذت ،هستید مردم میان در اینکه از هم

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال   سخنرانیهاشمی رفسنجانی، «  کتاب←کنید  رجوع» .است
 - متن کامل این کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، به جهت اهمیت، در بخش ضمایم همین کتاب درج شده 

 .است
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 حمایـت از رزمنــدگان  اىمعمـوالً بـر   کــه وجـود آمـد   هبـ در مجلــس چنـین تـشکلى    ،سـابق 
 عـدم شـمول رزمنـدگان در قـانون     دربارة. ندا  چپ و راست شریک همکارى دارند و جناح   

  .استمداد کردند... تعدیل نیروى انسانى دولتى و اجراى طرح حمایت از جهادگران و
هاى مـن بعـد از سـفر      از کمک.طبس آمد] فردوس و[نماینده ،  ]قاي محمدرضا توسلی  آ[

هـاى   طرح آب طـبس و سـاخت خانـه   سان تشکر کرد و براى سرعت اجراى به جنوب  خرا  
  . ترمیم کابینه نظراتى گفتدربارةمانده از زلزله استمداد کرد و  باقى

 . آمـد )]ره(نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امـام خمینـی  [، عسگراوالدى] اهللا حبیب[آقاى  
 ؛ اداى دین آقاى مقـدم اسـتمداد کـرد     براى ،ضمن قدردانى از اعتبارات زیاد به کمیته امداد       

 براى چـاپ بروشـورهاى تبلیغـاتى نامزدهـاى دیگـر             که اجازه گرفت . ورشکسته شده است  
  .انتخابات کمک شود

وزیـر امـور   [، نـوربخش ] محسن[، ] بانک مرکزي کل  رییس[ ،عادلى] محمدحسین[آقایان  
.  آمدنـد ،]مـه و بودجـه  ریـیس سـازمان برنا   [زنجـانى،   ] مسعود روغنی  [ و ]اقتصادي و دارایی  

 1372تالش داشتند که اجازه بگیرند بخشى از تسهیالت بانکى مصوب قانون بودجـه سـال        
  .ند هست نگران باال رفتن نقدینگى و تورم.م؛ نپذیرفتهاى دولتى را کم کنند به شرکت

 قـرار اسـت فـردا جـواب نهـایى معاینـات را          .صحبت کـردم  تلفنى  شب با عفت و محسن      
عـصر   .تـایم گفـت  مجلـه  ام در   راجـع بـه امـور جـارى و درج مـصاحبه     ؛ى آمد مهد .بگیرند

 -سوبـسید ریـالى بـه جـاى ارز         - 52 اعتبـارات تبـصره      دربـارة  .شوراى اقتصاد جلسه داشت   
  .شب در دفترم ماندم .گیرى شد تصمیم

  
   1993 مى 25                        1413 ذیحجه   |3  1372 خرداد  4شنبه  سه

  
 بـه خـاطر رفـع    ، بـراى اولـین بـار در دوره ریاسـت جمهـورى     ،نماز صبح و اسـتحمام   بعد از   

، نـیم  خستگى به دلیل ماندن چند روز و شب متوالى در محل کار و نرفتن به خانـه و بیـرون               
  .ساعتى در باغچه دفتر قدم زدم

 ]وزیـر معـادن و فلـزات   [، محلـوجى ] حسین[آقاى . معادن و فلزات آمدند  وزارت  مدیران  
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] رضـا [دکتـر   1.شـان کـردم    ها را داد که خیلى خـوب اسـت و مـن تـشویق               رش موفقیت گزا
، آذرنـوش ]سیدمرتـضی [ و دکتـر  ]وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی       [،  زاده  ملک

از کمبود دارو در صورت عدم سرعت در دادن ارز و تسهیالت   .  آمدند ]معاون غذا و دارو   [
  .ادمقول مساعدت داظهار نگرانى کردند؛ ادارى 

حـال و   آدم با .  و تکنولـوژى انـدونزى آمـد       صـنایع وزیر  ،  ] حبیبی بهاءالدین یوسف آقاي  [
و از داد  توجه به اسالم و انسانیت و تکنولـوژى در انـدونزى   دربارة توضیحاتى  .جالبى است 

   . اظهار مسرت کردهاى آینده پیشرفت ایران و همکارى
 . آمـد  ]جمهـوري   نهـاد ریاسـت   [ حـروم  منـاطق م   ]امـور دفتر  رییس  [،  بشارتى] جلیل[آقاى  
گروهـى از فرمانـدهان سـپاه    .  و اسـتمداد داشـت  زدایـی را داد     اقـدامات محرومیـت    گزارش
 در مــورد معــامالت مـرزى بــا عــراق و نحــوه اسـتفاده از آن بــراى حــضور مناســب   .آمدنـد 

اطالعاتى در داخل عراق توضیح دادند و بـراى تـسهیل ارسـال نفـت بـه افغانـستان اسـتمداد           
  . نمودند

  خـداحافظى کردنـد و بـراى سـفر حـج       . ناهار با هم خـوردیم     .ظهر مهدى و فرشته آمدند    
  .عفت از لندن تلفن کرد و اجازه گرفت که احتماالً از آنجا به مکه برود. رفتند

   مجوزهـاى صـنعتى و تولیـدى       صـدور   ع در   یسرتـ  .عصر شوراى عالى ادارى جلسه داشت     
                                                

 - استفاده در موفقیت و است کشور اىپایه صنعت عنوان ، معدنى صنایع«: است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 
 در معدنى محصوالت صادرات چشمگیر رشد و است کشور استقالل از اىعمده راه کننده هموار بخش، این از تربه

 سه ظرف کشور فلز و معدن بخش صادرات. شودمى محسوب امر این تحقق در اساسى و بزرگ گامى گذشته سال سه
 معضالت از یکى و است شده اشباع نیز لىداخ بازار که است شرایطى در این و شده برابر چهارده گذشته نیم و سال

 دنبالبه صحیح توزیع امکان عدم خاطربه را فساد ترینبزرگ که فلزات بخش در جدى کمبود یعنى کشور، اصلى
 با ایران مردم  که است نیا نیمب کشور، در آهک و گاز آهن،سنگ غنى معادن مجموعه. است رفته میان از داشت
 در امیدوارم. باشند داشته ترىفعال حضور جهانى بازار هاىرقابت در دارند حق خدادادى، و غنى معادن چنین داشتن
 الزم. شود کامل کشور معدنى صنایع استقالل زنجیره حلقه چادرملو، و گهر گل معادن از بردارىبهره آغاز با آینده
 ورق، مس، همچون فلزاتى هکنند مصرف صنعتگران از من و شود رفع کشور در روى فلز استخراج مشکل است،
 صنایع و اشتغال ایجاد در که را پایه صنایع در گذارىسرمایه توسعه امکانات تمامى تا خواهمی م روى و سرب، آهن،
 جهت الزم تکنولوژى گذشته سال سه ظرف خوشبختانه طال، بخش در. کنند فراهم بود، خواهد مؤثر نیز کشور فرعى

 یافتن و تولید بهتر امکانات ایجاد جهت تالش کردن معطوف با و است شده فراهم کشور در طال تولید و استخراج
 هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .بود خواهد جهان در طال کننده تولید مراکز از یکى ایران آینده در طال، جدید منابع

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
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 شـب  .اد امالك تصویب شد و بحث ارزیابى کارکنان دولت شروع شـد     دیگر و صدور اسن   
  .را در دفترم ماندم

  
   1993 مى 26                        1413 ذیحجه   | 4 1372 خرداد  5شنبه  چهار

  
سپس مصاحبه رادیـو تلویزیـونى بـراى انتخابـات انجـام          .  کارها انجام شد   ده صبح تا ساعت   

  هرزگـوین بـراى      کنیـا و بوسـنى     ن کـشورهاي  رایسف،  ]و عمر بهمن  سلیم جمعه   [آقایان   1.شد
                                                

 -اقتصادي کشور را -ین کنفرانس مطبوعاتی، با ارایه گزارش کار دولت به مردم، وضعیت سیاسی آقاي هاشمی در ا 
کنم، آنچه در چند سال گذشته در زمینه  من فکر می« : ایشان در بخشی از مصاحبه گفت. براي خبرنگاران تشریح کرد

با وجود حجم عظیم . ده استسابقه بو تقویت بنیه اقتصادي و زیربنایی کشور انجام شده، در طول تاریخ بی
در شروع کار . هاي کشور در سال گذشته مثبت شد ساله اول، تراز پرداخت هاي انجام شده در برنامه پنج گذاري سرمایه

هاي انجام شده، کمتر از   میلیارد دالر بدهی روبرو بود، اما اکنون این رقم با وجود سرمایه گذاري12دولت، کشور با 
در چهار سال گذشته، . ها شروع شده است ست؛ ضمن اینکه از دو سال پیش، برنامه بازپرداخت بدهی میلیارد دالر ا20

  میلیون دالر، براي بازسازي مناطق آسیب دیده هزینه شد و در کنار آن تقریباً در600 میلیارد تومان و 200حدود 

  
 عكس مالقات با بسیج و سپاه  

مالقات با فرماندهان سازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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، ]آقـاي البغلـی  [ . آمـد سفیر نروژ براى خداحافظى، ]آقاي یان نربی[ . آمدندتقدیم اعتبارنامه 
 همکـارى بیـشتر و مـسأله مرزهـاى دریـایى و         دربـارة  بـراى مـذاکره      .وزیر نفت کویت آمد   

  .هاى اوپک صحبت شد یهحفارى ما در کنار مرز و سهم
 گـزارش داد و مـن   ]فرمانـده بـسیج  [، افشار] علیرضا[ آقاى  .فرماندهان سپاه و بسیج آمدند    

 گفتـه بـود احتمـاالً    .صبح عفت تلفنى خبر آمدنش را داد    1.آمیز کردم   صحبت کوتاه تشویق  
                                                                                                              

50 کارهاي انجام شده، بیش از همه روستاها و مناطق محروم، کارهاي عمرانی صورت گرفت که حجم ریالی 
 11 درصد به 9/14هاي تولیدي، نرخ بیکاري در کشور از  همچنین با ایجاد رونق در فعالیت. میلیارد تومان در سال بود

 معارف نشر دفتر ،1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکنجوعر» .درصد کاهش یافت
 .1394انقالب،

 - را جامعه در آنان حضور بسیج، نیروهاى و فرماندهان ارزنده نقش ازی قدردان ضمن مالقات، نیا دری هاشمي آقا 
 انقالب مسئوالن و رهبرى دلگرمى مایه بسیجى، نیروهاى و فرماندهان شما« : گفت و دانست بخشآرام مردم براى

 مادى زندگى جذب بسیج ىنیروها جنگ، شدن تمام با بودند مدعى که سوءدشمنان تبلیغات رغم به و هستید
 جنگ اگرچه. هستند آفریننقش نیز صلح زمان در بسیج نیروهاى و نبوده گونه این دهدمى نشان آمار شوند، مى

. است شده دارترریشه و ترمتنوع آنان هاىدشمنى بلکه است، نیافته خاتمه انقالب دشمنان هاىشیطنت اما شده، تمام
 و ها ایثارگري با درآورند، پاى از جنگ با را اسالمى انقالب خواستندمى که دشمنان تصور برخالف بحمداللّه

  
 عكس وزیر نفت كویت 

دیدار با وزیر نفت کویت
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 ،ىطباطبـای ] سـید محمـود  [عصر دکتر  .اش بد آمده و نرفته است    رود که استخاره    به حج مى  
هاى افراطیون رادیکال گفـت و    از مزاحمت . پزشکى شهید بهشتى آمد   علوم  س دانشگاه   ریی

   .کمک خواست
 بازسازى و مسایل جارى و بررسـى گـزارش کمیـسیون    دربارة .دولت جلسه داشت  هیأت  
 توضـیحاتى از سـفرش و نحـوه    .عفت تنها بـود . عصر پیش از غروب به خانه آمدم . کار شد 

شـب  . وز نتیجه نهایى را نگرفته و منتظر آخرین آزمـایش از کبـد هـستند         معاینات داد که هن   
  .هم بستگان اینجا بودند

  
   1993 مى 27                        1413 ذیحجه   |5  1372 خرداد  6شنبه  پنج

  
هـا و مـدیران    وزیـر و رؤسـاى دانـشگاه   صـبح   دهساعت .  به دفترم رسیدمساعت هشت ونیم 

ها  ها و موفقیت گزارش وزیر از پیشرفت .  آمدند و آموزش پزشکی   ن درما ،وزارت بهداشت 
و طرح مشکالت و نیازها، توسـط دو مـدیرکل تهـران و همـدان و صـحبت طـوالنى مـن و                

  1. انجام شدها تشویق
                                                                                                              

حال در سرعت به کشور امروز و کردند اعتراف ما حقانیت به دشمنان و شد پیروز ایران عزیزان، شما هاى رشادت 
 خود حال به را ایران رکشو تا اندنشده مأیوس هم باز جنگ، در ایران پیروزى از پس انقالب دشمنان. است بازسازى

 نامطمئن را جامعه که دارند سعى سوء تبلیغات و شایعات از استفاده با آورند،مى دست به که فرصتى هر در و کنند رها
 خود پیشتازى و ایثارگرى با مواج، اقیانوس همچون بسیج مقاومت نیروى ها،شیطنت این رغمبه. بدهند نشان متزلزل و
 نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .دهدمى یناناطم و آرامش جامعه به

 .1394انقالب، معارف
 - کشور بهداشت و پزشکى آموزش و درمان وضع شما کوشش و تالش با« : است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 

 بهداشتى، مراکز توسعه التحصیالن،فارغ و دانشجویان تربیت در که دارید را افتخار این شما و است شده متحول
  کشور گذشته تنگناهاى از یکى پزشکى، بخش در انسانى نیروى کمبود. باشید جلوتر برنامه از تجهیزات و درمانى

 و بهداشت بخش وجههیچ به که است روشن و داشتیم امید بسیار بخش این در انسانى نیروى تربیت به نسبت ما. است
 راهى مقصود، اینبه رسیدن براى و یافتنمى سامان باشد، داشته را پزشکى علوم هاى بخش همه ینکها بدون درمان،

 هزار 60 رقم از پزشکى علوم هاىدانشگاه دانشجویان شمار افزایش. نداشتیم کافى میزانبه انسانى نیروى تربیت جز
 در کیفیت که است حالى در این و است جدى یتموفق نشانه دانشجو، هزار 80 به اول برنامه در شده بینىپیش نفرى

 تمام در بیمارستانى تجهیزات و ابزار تأمین و متخصص پزشک تربیت میزان. است نشده کمیت فداى نیز هادانشگاه این
 این ام،داشته درمانى بهداشتى و پزشکى علمى مراکز از که بازدیدهایى در ومن است سابقهبى ایران تاریخ
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آقـاي  [ و بشارتى]علی محمد[ همراه آقاى ، امام جمعه جهرم،اللهى  آیت]سیدحسین[آقاى  
 مالقاتمان چند دقیقـه  ،چون وقت نداشتیم  .  جهرم آمدند  نماینده ،]محمد مهدي شجاعی فرد   

  .بیشتر نشد و به تعارف گذشت
ابـد در اثـر     مسأله زندانیان محکوم به حبس    دربارة .مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت    

هـاى مـذهبى در مـسایل      اقلیـت دربـارة  مـسأله قـضاوت    وجنایت قتل عمد که شاکى دارنـد   
ریـیس مجلـس   [، ]نـوري [با آقاى نـاطق . دو ناتمام ماند  احوال شخصیه در دستور بود که هر        

  ومحاسـبات مـورد اعتـراض اسـت     قرضه که از سـوى دیـوان    اوراق دربارة ،]شوراي اسالمی 
 ایـشان از نوشـته تنـد روزنامـه جمهـورى           .کود و سم صـحبت کـردیم        تخفیف قیمت  دربارة

با سفر فهد به ایـران  هایى که مخالفت    اسالمى در مورد اعتراض شدید آقاى ناطق به بسیجى        
  1.، گله داشتاند داشته

                                                                                                              
هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .هستم راضى آن از و امدریافته وضوحبه ار هاپیشرفت 

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال
 - چنین » دربارة سفر فهد« خرداد در مطلبی با عنوان 5 روز چهارشنبه 2048 روزنامه جمهوري اسالمی در شماره

هاي عاشوراي تهران، ضمن  ییس مجلس شوراي اسالمی در جمع بسیجیان گردانآقاي ناطق نوري، ر«: نوشته بود
شود،  هاي تهران، علیه سفر شاه فهد به تهران نوشته می گرامیداشت فتح خرمشهر، درباره شعارهایی که اخیراً در اتوبان

ان فرمودند، کاري که فهد در مورد فهد و عربست) ره(در زمانی که حادثه مکه اتفاق افتاد، حضرت امام : چنین گفتند
، مسئولین را خواستند و گفتند ارتباط را برقرار کنید تا حج بار دیگر )ره(کرد، صدام نکرد و بعد از مدتی، حضرت امام

ایشان با اشاره به سفر وزیر . حاال اگر کسی بخواهد داغ تر از امام حرف بزند، باید بر دهان او کوبید. برقرار شود
عزیمت وزیر :  جنوبی خلیج فارس و دعوت از فهد براي سفر به جمهوري اسالمی ایران گفتندخارجه به کشورهاي

کنند آنهایی که در  خارجه بر اساس مصوبه شوراي امنیت ملی و با تأکید رهبر انقالب اسالمی انجام شده و غلط می
نکاتی را به رییس محترم مجلس، الزم در این زمینه یادآوري . نویسند ها شعار می این رابطه، بر در و دیوار اتوبان

ضمناً ارتباطی . شود، نه سفر فهد به برقراري ارتباط و انجام حج مربوط می) ره( دستور حضرت امام-1  :دانیم می
 تأیید رهبر معظم انقالب نیز مربوط به سفر وزیر خارجه است، نه -2. تواند بدون سفر فهد هم برقرار باشد فیمابین می

 کسانی که علیه سفر فهد -3. ن اینکه شایسته نیست، براي هر چیزي از رهبر انقالب مایه گذاشته شودضم. سفر فهد
زنند، نباید به دهان آنها کوبید، بلکه باید آنها را ارشاد  زنند و حتی اگر می شعار می نویسند، داغ تر از امام حرف نمی

کند، به کسانی که  رت بر اجراي آن است، ایجاب نمیگذاري و نظا  جایگاه رییس مجلس که جایگاه قانون-3. کرد
 و آخرین -5. کنند  زائرش را به شهادت رسانده است، بگویند، غلط می400ها علیه سفر فهد به کشوري که  در اتوبان

چه . کنند کنند و حتی یک بار هم مسئولین اشتباه نمی نکته آنکه، آیا باورتان این است که همیشه مردم اشتباه می
اگر چنین باشد، . نویسند، درست تشخیص داده باشند شکالی دارد که این بار همین کسانی که علیه سفر فهد شعار میا

  ».کند، حرف خود را پس بگیرند آیا بزرگواري مسئولین، ایجاب نمی
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هـاى    مجلس و کابینه و سیاست خارجى ایران و مراجعت دربارة .عصر دکتر روحانى آمد   
هـاى عفـت از سـفرش گـوش      عصر به خانه آمدم و مقدارى به تعریف        .موجود صحبت شد  

] جلیـل [آقـاى  . ى داشـت های پیشنهاد ؛ظهر هم یاسر آمد و گزارش سفر به اروپا را داد          . دادم
  . براى کارهایش تلفنى نظر خواست،مناطق محرومامور دفتر ، رییسبشارتى

 از مکـه تلفنـى   ،]نماینده ولی فقیـه و امیرالحـاج ایـران     [،  شهرى  ري] محمد محمدي [آقاى  
 بـه  .انـد و اسـتمداد کـرد       شـده  ]از مشرکین [تها مانع برگزارى مراسم برائ      سعودىگفت که   

 بـاالخره   .خارجـه گفـتم پیگیـرى کننـد       امور وزارت   ]قائم مقـام   [،بشارتى] محمد  علی[آقاى  
شهرى اعالن متفرق شدن مـردم   نشده و آقاى ري  واقع  ها مؤثر     وقت اطالع داد که تالش    دیر

  . استرا داده
 وهـاى مطبوعـات و دانـشگاه     العمـل   در اینجـا گفتـه کـه عکـس       ]سـعودي [ عربستان   سفیر

در برخورد عربستان  [فهد به ایران] ملک[رد سفر مودر همایش برپایی  یا ،شعارهاى دیوارى
] محمـدعلی [ آقـاى بـشارتى از قـول دکتـر     . مـؤثر بـوده اسـت      ]با مراسم برائـت از مـشرکین      

بـه   و کـار  د نمایـ یى نخواسته کـه سـفارت اقـدام       رهبر  نقل کرد که بعثه    ]آبادي  نجف[هادى
  . استاینجا رسیده

  
   1993 مى 28                        1413 ذیحجه   | 6 1372 خرداد  7جمعه 

  
ام   که مطلع شده بود مـن گفتـه   ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  وقت محسن رضایى  دیشب دیر 

 نماز جمعه تهران صحبت کند و به اقدام    ]هاي  خطبه [ فردا قبل از   ، بشارتى ]محمد  علی [آقاى
زیـرا  عاف کـنم،  م تلفنى درخواست کرد که او را  از این صحبت    ،نمایداعتراض  ها    سعودى

  . قبول کردم؛حساب بزند هاى بى ممکن است در خطابه دچار احساسات شود و حرف
. ها و استراحت گذشت  به قدم زدن و مطالعه گزارش وقتمبیشتر تمام روز در خانه بودم و    

شـهرى از مکـه تلفنـى گفـت کـه        آقـاى ري ،پیش از ظهر. ها به کرج رفت    عفت همراه بچه  
 چـون  ؛ خواستار کمک براى رفع این مشکل شد   .ندا  ه محاصره در آورد   هبها بعثه را      سعودى

بـه دکتـر    .تواننـد انجـام بدهنـد     مقدور نیـست و کارهـاى مراسـم را نمـى     به بعثه   آمد  و رفت
 را هـم کـه   ]آبـادي  نجـف [  دکتـر هـادى  . گفتم کـه اقـدام کنـد      ]وزیر امور خارجه  [،  والیتى
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  . استعصر خبر آمد که رفع حصر شده.  کنند مأمور کردم که در آنجا اقدام،جا بود همان
 و کشورهاى جنوب خلیج فارس را ، گرجستان  گزارش سفر به اسپانیا     و دکتر والیتى آمد  

، ]آقاي فیلیپ گـونزالس [ هستند و ها مایل به توسعه روابط با ایران  معتقد است اسپانیایى  . داد
د براى سفر به ایران و نیز براى گفت شاه فه. دخواهد به ایران بیای     این کشور مى  وزیر   نخست

از .  جـدى اسـت  ها بـر نفـت   همکارى در کمک به بوسنى و نیز مبارزه با جعل مالیات غربى         
 فهمیـده کـه   ،حمـدان پـسرش   و ]بن سلطان آل نهیان، حاکم امارات متحده عربی  [دشیخ زای 

گذاشـته  ذاکرات آنها مایل به تیره شدن روابط با ایران در شرایط فعلى نیستند و بناى ادامه م       
ها هم مسأله گرفتن آب و عبور دادن لوله  قطرى.  قرار شد بدون عجله اقدام کنیم. استشده

 گرجستان هم اهمیت زیادى بـراى همکـارى بـا ایـران قایـل      .اند گاز از ایران را جدى گرفته   
  .  از سوى وزارت امور خارجه صادر شود،سعودى] عربستان[اى علیه  قرار شد بیانیه .است

   
   1993 مى 29                                  1413 ذیحجه   |7  1372 خرداد  8شنبه 

  
از بقایـاى نمایـشگاه شـیالت     .یاسـر هـم آمـد   .  رفـتم المللى بعد از نماز صبح به نمایشگاه بین    

 که مجموعـاً سـه سـاعت و نـیم      را بازدید نمودم   سپس نمایشگاه صنایع سنگین    . کردم دیدن
نرخى شدن ارز صنعتگران را به تالش      ضمن اینکه تک   1.اى انجام دادم    حبهصا م .طول کشید 

  .نالیدند ها از کمبود نقدینگى مى از آن خیلى است،و ابتکار بیشتر واداشته
دبیرکــل امــور اداري و [، رضــوى] سیدمنـصور [آقــاى  . بــه دفتـرم رســیدم سـاعت یــازده   

آقــاي غالمرضــا  [.ى داشـت هاید بــراى اصـالحات ادارى پیــشنها  و آمـد ]اسـتخدامی کــشور 
 آبادان و بندر امام را داد و ،هاى اراك گزارش پیشرفت پتروشیمى. وزیر نفت آمد،  ]آقازاده

 پـس از تکمیـل    کـه  میلیون تن تولید فـرآورده شـیمیایى داریـم         پنج و نیم  گفت فعالً حدود    
 کابینـه  دربـارة اطالعاتى از نظرات نمایندگان مجلـس      . رسد   میلیون تن مى   دوازدهها به     طرح

  .آینده داد
                                                

 - یرا بسیاري از انتظاري که از این نمایشگاه می رود، توسعه اطالعات است، ز« : در بخشی از این مصاحبه آمده است
» .تواند براي مراجعات در صنایع کارساز باشد اطالع هستند و این نمایشگاه می تولیدکنندگان صنایع از یکدیگر بی

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکنرجوع
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هاى وزارت کشاورزى در  انتقاداتى از سیاست. سازى آمد آقاى پروین، مدیر کارخانه سم  
  . خواستار شکستن انحصار آنها شد.خصوص قیمت سم و کود داشت

هـاى سـازمان     سیاست نماینده ایران در سازمان ملل آمد، گزارشى از     ،آقاى کمال خرازى  
هاى مردد آمریکا در مورد ایران به سوى خصومت  هاى آمریکا و چربیدن سیاست     و دشمنى 

  .گفت و براى کیفیت برخورد کسب نظر کرد... و
خـواهى دوم در  نتیجـه نظر .  آمد براى امور جارى   ]جمهور معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 

انـد مـن     درصد گفتهبیش از هشتاد . اول است  نظرسنجیمورد انتخابات را ارایه داد که شبیه        
  . اند درصد دیگران را گفته  از دوتر کم؛شوم پیروز مى

معارف قرآن از قم براى مشورت در مـورد کیفیـت تنظـیم مراحـل       فرهنگ و   عصر گروه   
 از ؛ آمـد ]رییس سازمان انرژي اتمی[،   امراللهى ]رضا [آقاى 1. آمدند کلید قرآن پروژه  دیگر  

  . نگران بود مجلس در کارشمال تفحصتاح
  
  

                                                
 - هاي جدي و گسترده در  ل اسالمی، نیاز به پژوهشی به مساپس از پیروزي انقالب اسالمی در ایران و گرایش وسیع

هاي علمیه احساس  که در تحقیقات قرآنی در حوزهیی ها ها به وجود آمد و در بخش قرآن به سبب کاستی همه زمینه
هاي  از جمله تحقیقات و نوشته. اي صورت گرفت هاي گسترده هاي جدیدي رخ نمود و تالش شد، ضرورت می

می رفسنجانی تحت عنوان کلید قرآن بود، این پژوهش انگیزه بسیار نیرومندي را فراهم نمود تا گروهی اهللا هاش آیت
مرکز فرهنگ و معارف « .ه کنندیهاي دوران زندان ستمشاهی ایشان را تکمیل و آماده ارا نوشته گردهم آیند و دست

رش فرهنگ و معارف قرآن و دفاع ازحقانیت  با هدف گست1366دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در سال » قرآن
دهى  هاى تفسیر، ترجمه و موضوعات قرآنى، به جهت هاى آن شکل گرفت و با نگاهى کامالً نو به عرصه آموزه

این مرکز وظایفى همچون تأمین منابع و اسناد قرآنى، . هاى قرآنى در حوزه علمیه قم، بسیار یارى رساند فعالیت
هاى متنوع قرآنى، پدیدآوردن تفاسیر  المعارف هریها و دا نامه ى معارف قرآنى، تدوین فرهنگبندى و سازمانده طبقه

   .گویى به سؤاالت و شبهات و شناسایى خألها و نیازها در عرصه فرهنگ قرآنى را به عهده گرفته است گوناگون، پاسخ
 هاشمی رفسنجانی در دستور کار مرکز قرار اهللا هاي آیت نوشته  تهیه تفسیر راهنما با استفاده از دست1366از سال 

 سبک د، سال کار مستمر و پژوهش دقیق موفق شدنپانزده طی ،پژوهان این مرکز ها نفر از محققان و قرآن ده. گرفت
 ي گام ها، تا مرکز به همت پژوهشگران خوددی سبب گردقاتی تحقنیا .وجود آورند هجدیدي از تفسیر قرآن را ب

المعارف  هری مانند فرهنگ قرآن و دايگری متون دنی بردارد و به تدوی قرآنی پژوهشي هاتیفعال را در حوزه يبلند
 عنوان 60 از شی بدی آن شکل گرفت و هم اکنون مرکز با تولي پژوهش هاری اساس سانی بپردازد و بر امیقرآن کر

 به عنوان ی نرم افزار قرآننی چنددی و تولی قرآني و کاربرديادی بني پژوهش هانهی جلد در زم140کتاب در قالب 
 . کشور شناخته شده استی مرکز قرآن پژوهنیبزرگتر
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  کارنامه و خاطرات              
 146   1372   رفسنجانیشمی                     ها

   1993 مى 30                               1413 ذیحجه   | 8 1372 خرداد  9یکشنبه 
  

رضوى گزارش کار آمـوزش     ] منصور[ آقاى   .التحصیالن مدیریت دولتى آمدند     انجمن فارغ 
خواسـتار  بـا توضـیح اهمیـت تربیـت مـدیر و ضـررهاى مـدیران ضـعیف،              مدیریت را داد و     

  1.شان کردم تشویق. شناسایى وزارت علوم براى ارتقاء به مدارج علمى باالتر شدند
 بـراى گـزارش وضـع    ،]رییس ستاد رسیدگی به امـور آزادگـان  [،  وکیلى] عباسعلی[آقاى  
 و گفت مبالغى به صـورت   اظهار آمادگى کرد براى انحالل یا ادامه کار ستاد  . آمد آزادگان

 براى ساخت مجتمع فرهنگى از موقوفـه پـدرش         .کرده است جنس از اعتبارات ستاد ذخیره      
  .استمداد کرد

آقایان سـیدمحمود دعـایی، مهـدي نـصیري، مرتـضی نبـوي، غفـور گرشاسـبی و مـسیح                [
 . ابرار و جمهورى اسالمى آمدنـد ، رسالت، کیهان،هاى اطالعات مدیران روزنامه ،  ]مهاجري

هـاى کـشور آشـنا     دند و بـا سیاسـت  براى نیازهاى ناشى از تک نرخى شدن ارز استمداد کر         
] مـسیح [بـه آقـاى    به خاطر تنـدروى در مـسأله عربـستان سـعودي،             .قول کمک دادم   ؛شدند

  . تذکر دادممهاجرى
طرح استفاده از قدرت خریـدمان بـراى گـرفتن امتیـاز از     . دولت جلسه داشتهیأت عصر  

در . اى بـودم    هاهللا خامنـ    همـان آیـت   یشـب م  .  بررسى و تصویب شد    ،کشورهاى طرف معامله  

                                                
 - اسالمى انقالب جدى نیازهاى از یکى عنوان به دولتى، مدیران آموزش گسترش بری هاشمي آقا مالقات، نیا در 

 انقالب طبیعت« : گفت ودش وارد کشوربه تواندمى مدیریت ضعف ناحیه از که خساراتى یادآورى با و کرد تأکید
 امکان نیز مبارزه دوران در و نداشت وجود امور تصدى براى دیده آموزش و کافى مدیر که بود اىگونه به اسالمى

 معنوى هاىصالحیت با انقالب از بعد مدیران و نبود فراهم انقالب اندرکاراندست براى آموزشى هاىدوره برگزارى
 داراى که است مدیرانى داشتن اسالمى، جمهورى نظام امتیازات از یکى .کنند اداره را کشور توانستند دلسوزى، و

 علوم از مدیریت امروز .برسد مطلوب کمالبه آنان مدیریت مدون، آموزش با باید که هستند معنوى و روحى امتیازات
 کندمى پیدا تحقق شایسته مدیران حضور سایه در تحقیقاتى و صنعتى تحوالت از بسیارى که طورى به دنیاست؛ جدى

 از نباید است، برخوردار پاکدامنى مدیران از اسالمى نظام اینکه صرفبه. یابندمى توسعه وسیلهبدین کشورها و
 و بازسازى هاىطرح اجراى در قطعاً کنند، طى را علمى هاىدوره مدیران اگر و شویم غافل دولتى مدیریت آموزش

 و جانبه همه طوربه باید دولتى مدیریت آموزش. کندمى کشور عاید را زیادى سود و شد خواهد تسریع کشور توسعه
  ← دیکنرجوع» .کرد خواهد هیارا را الزم هاىکمک آن اجراى از حمایت ضمن نیز دولت و شود پیگیرى ترجدى
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب
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. دستورات مجمع تشخیص مصلحت و انتخابات، مذاکره کردیم      همچنین  ها و     مورد مصادره 
، بـه  کـاري طلب قرار شد ضمن حفظ مراتب اعتـراض و  ،آمده با عربستان در مورد مسأله پیش   

] برگـزاري مراسـم  [کنیم که حج سال آینده به خطر نیفتد و سعى کنیم اجازه          اى عمل     گونه
  . را بگیریم]مشرکیناز  [تبرائ

  
   1993 مى 31                            1413   ذیحجه |9  1372 خرداد  10دوشنبه 

   
جمعى از نویسندگان و هنرمندان کانون پرورش فکرى کودکان و سایر مراکـزى کـه بـراى       

   1. من هم صحبت کردم.گزارش کار و نیازها را دادند.  آمدند،کنند کودکان کار مى
 بـراى    نماینـدگان مـشهد    ،علـوى ] قدسـیه [فتـاحى و همـسرش دکتـر        ] سـید حـسین   [دکتر  

 بـراى  .ها در جامعه استمداد کردنـد  تر شدن خانم  و براى فعال    و  آمدند مشکالت شهر مشهد  
  .، اظهار آمادگى کردندکسالت داردینه و معالجه عفت که شنیده بودندمعا
   بـراى امـور عمرانـى تربـت     .ه آمـد نماینده تربـت حیدریـ    ،  ]آقاي محمدناصر توسلی زاده   [

                                                
 - در هنرمندان تالش از قدردانى ضمنی هاشمي آقا شد، برگزار کودك جهانى روز مناسبتبه که یدارد این در 

 در واقعى تحول و عمیق شکوفایى شاهد آینده در که کرد امیدوارى ابراز نوجوانان، و کودکان براى متنوع آثار خلق
 از یک هیچ در انسان اینکه به اشاره با انشیا. باشیم اسالمى انقالب و اسالم چارچوب در هنرى و ادبى دستاوردهاى

 و رشد در سزایى به اهمیت هنرمندان، آثار« :  کرد تأکید ،نیست نیازبى دارجهت ادبى و هنرى آثار از ،سنى مقاطع
 قرار جامعه در خاصى هاى انسان اختیار در خداوند که است الهى موهبتى هنرى چنین و دارد ها انسان روحى تعالى
 هنرى و ادبى آثار. است ارزشمند و مقدس ها، انسان تعالى هدف با و اسالمى چارچوب در هنرى آثار خلق. تاس داده
 این در آنان زندگى مسیر و ذهنى محتواى و اساس و است برخوردار بسیارى حساسیت از نوجوان و کودك براى
 و قلم اهل جمع. است سازسرنوشت یاربس کودکان تکامل روى بر هنرى آثار تأثیر لذا شود،مى ریزىپایه مقطع

 خدمتبه کودکان ادبیات و هنر عرصه در که افرادى. است ارزش با و مبتکر و خالق جمعى متعهد هنرمندان
 آینده نسل هدایت و رشد و سرنوشت دربارة که بدانند و باشند داشته سنگینى مسئولیت احساس باید اند، مشغول

 خود هنرى اثر آثار و اهداف به باید ،کندمى القاء را اىاندیشه و آفریندمى نقشى مندهنر وقتى لذا. کنندمى کشورکار
 آثار بیشتر و برخوردارند سازندگى با توأم و انسانى اىروحیه از سازنده و اسالمى هنر و ادب اهل. باشد واقف کامالً
 داده قرار هنرمندان اختیار در را نهایتىبى فضاى اسالم. است انسانى واالى هاىارزش و هافضیلت داراى آنان هنرى
 و اندیشید آزادانه توانمى جاهلیت، قرآن تعبیر به و تعصب حصارهاى از گذشتن با و انقالب و اسالم سایه در و است
 معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .داد هیارا درستى فکر

 .1394انقالب،
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آقـاي نقـی   [ ،نماینـده ، ]آقاي اسماعیل نوروزي[ . تشکر داشت استمداد کرد و از مواضع من     
 براى امـور فرهنگـى و عمرانـى شـهر      وفرماندار اقلید آمدندهمچنین  وامام جمعه ،  ]وحیدي

 هر یک جداگانه از حـوزه  .آذربایجان غربى آمدند  استان  مجمع نمایندگان    .استمداد کردند 
  .انتخابیه خودش گفت و همگى براى امور عمرانى و خسارات سیل کمک خواستند

ــسه داشــت   ــصاد جل ــد هواپیمــا   .عــصر شــوراى اقت ــى و خری ــسایل صــنایع داروی ــراى م  ب
  . سرشب از استخر استفاده کردم .گیرى شد تصمیم

 کاندیـداى   ،تـوکلى ]احمـد [وزیر کشور اطالع داد کـه نطـق آقـاى           ،  ] نوري آقاي عبداهللا [
 گفـتم سـعى   ؛ براى تلویزیون اشکال مقرراتى دارد و کسب تکلیف کـرد   ،ریاست جمهورى 

  .کنند حل شود و پخش کنند
در راه خانه از تلویزیون ماشین شنیدم که وزارت کشور اعالن کرده نطق با قـانون منطبـق       

 بـه آقـاى نـورى گفـتم کـه بهتـر اسـت        .به خانه آمدم. شود ح پخش نمینیست و براي اصال  
  . تأخیر پخش شد] یک ساعت[همین امشب پخش شود که با 

  
   1993 ژوئن 1                         1413 ذیحجه   |10  1372 خرداد  11شنبه  سه

  
هاى نفت وگـاز   ح با طرارتباطهاى باند دالل در  شرارتبه  راجع .محسن آمد. در خانه بودم  

بـراى  عـصر   . هـاى دریـایى را گفـت    هاى آنها براى شـرکت سـازه       گزارشى داد و مزاحمت   
حالى داشـتند و   رفتم؛ مراسم با به زورخانه بانک ملى  شرکت در مراسم ورزشکاران باستانى    

 آنهـا  . از تبریـز را دادم نصرت  بنی] ایوب[بازوبند پهلوان    .هر یک به نحوى هنرنمایى کردند     
درخواست یـک سـاختمان بـراى ورزش    . ازوبند پهلوانى به عنوان قدردانى به من دادند هم ب 

  . نزدیک غروب برگشتم1.آمیز نمودم  صحبت کوتاه تشویق. پذیرفتم؛باستانى کردند
  هـا و پوسـترهاى تبلیغـاتى      عکـس ، روحانیـت مبـارز و خانـه کـارگر         ، جامعه ها   در خیابان 

                                                
 -کردند مى خیال که این بود شان ذهن در انقالب از بعد ها بعضى گاهى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 کارهاى ترین عالى ورزش، جزو. بود تصور اشتباهی که کنیم حساب اى حاشیه و لوکس کار باید یک ورزش را
 نتیجه در و سالم روح توانند نمى نباشد، سالم مردم جسم اگر دانیم، مى ما .باشد ما زندگى متن باید در است و انسانى
جامعه ورزشکار ما پیام آور نشاط،  .داشت سالم جسم یا  سالم روحیه شود نمى ورزش بدون .باشند داشته سالم جامعه

 ».باشد ترین فرهنگ می ترین و بارزش شادابی، سالمتی، مردانگی و صمیمیت است و این امر نزد مردم ما شریف



150

شرکت در مراسم ورزشکاران باستانی در زورخانه بانک ملی ایران
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  . تا آخر شب کارها را انجام دادم. اند؛ پیغام دادم که اسراف نکنند زیادى از من گذاشته
  

   1993 ژوئن 2                      1413 ذیحجه   | 11 1372 خرداد  12شنبه  چهار
  

  خرداد و سرانپانزدهجمعى از بازماندگان شهداى .  به دفترم رسیدمساعت هشت ونیم صبح 
 صـحبت   ]رودسـر و از علمـاي پیـشوا        [ امام جمعه  ،جنیدى] شیخ احمد [ آقاى   . آمدند مؤتلفه

رییس کمیته امـداد  [، نیرى] سید رضا[ آقاى 1. گفتمکرد و من هم مفصالً از اهمیت آن روز      
هاى دولت به کمیته امداد امام تـشکر کـرد و       هم جداگانه آمد و از کمک      )]ره(امام خمینی 

  . پشتیبانى بیشتر خواست،براى توسعه خدمات
 بــراى امــور جــارى و کــیش و ]جمهــور معــاون اجرایــی ریــیس[، میــرزاده] حمیــد[آقــاى 

 .هاى قبالً وعده داده شده در سفرها استمداد کرد  براى کمک. آمد بازسازى و گرفتن اعتبار   
 ا  و نیازهـا ر    ]سازمان صـنایع دفـاع    [= آمد و پیشرفت ساصد    ]وزیر دفاع [،  ترکان] اکبر[آقاى  
  . نالید] نیروهاي مسلح[  و از کارشکنى ستادکلگفت

 سـوم   صـحبت از تأسـیس کانـالِ   . آمـد ]رییس سازمان صـدا و سـیما  [، عصر اخوى محمد 
ها که قبول نکردم و گفتم در  تلویزیون داشت و پیشنهاد گرفتن پول از مشترکین براى هزینه        

                                                
 - هاىخانواده و جانبازان بازماندگان، از گروهى جمع در خرداد، پانزده اسالمى قیام سالگرد آستانه دری هاشمي اآق 

 کسانى و است سازسرنوشت و اهمیت با بسیار روزى ایران ملت تاریخ در خرداد پانزده  روز« : گفت قیام این شهداى
 تمامى اعزام با اگرچه سابق رژیم. دارند اسالمى انقالب و ایران تمل بر بزرگى حق اندداده سازمان را مهم قیام این که

 کردمى فکر خود نادرست محاسبات با اما کرد، سرکوب اىوحشیانه طوربه را قیام این ورزیده، نیروهاى و ها تانک
 با خرداد، پانزده ریزانبرنامه و فهمیدند بفهمند را حقایق خواستندمى که کسانى آنکه حال و است شده تمام کار که

 و دادند سامان را 56 سال میلیونى تظاهرات و راهپیمایى بودند آورده بدست اسالمى قیام جریان در که اىتجربه
 در مذهب گذشته، در اگرچه. است 42 سال خرداد پانزده قیام شهداى خون از گرفته نشأت اسالمى انقالب پیروزى
 اهللاآیت حمایت و رضاخان دوران استبداد با مدرس مرحوم مخالفت مشروطه، تنباکو، نهضت مانند سیاسى حرکات
 42 خرداد قیام وقوع زمان در اما است، کرده ایفا را اساسى نقش نفت، صنعت شدن ملى از مذهبى هاىتوده و کاشانى

 از پس. وردبیا وجوده ب را عظیم موج این توانستنمى مان، راحل امام از غیربه کس هیچ زمانى حساس شرایط آن و
 حرکت یک حتى که بود کمحا جامعه در اختناقى چنان آن اسالم فداییان فجیع سرکوب و ملى نهضت سرکوب
 انقالب تاریخ در حادثه بزرگترین که خرداد پانزده حماسه خلق با ما مردم ولى کرد،مى جلوه عظیم هم کوچک
 پشتوانه فاقد پهلوى رژیم که کردند ثابت دنیا به و ندساخت متزلزل را سابق رژیم هاىپایه رود،مى شمار به اسالمى
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .است مردمى
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  . براي بررسی مطرح کنند،دولتجلسه هیأت 
یس جمهـور در مـورد   زام بانک مرکزى به گرفتن تأیید ری مسأله ال ،تدولهیأت  در جلسه   

آقـاي  [ گزارش کنترل رشد جمعیت را شنیدم و بـه  .ها را تصویب کردیم تغییر نرخ سود وام   
 به نام من  ]جمهوري  انتخابات ریاست  [ تبلیغات ،شهردار تهران گفتم  ،  ]غالمحسین کرباسچی 

  .درا از تابلوهاى تبلیغات شهردارى بردارن
مقـام   قـائم [، بـشارتى ] محمـد  علـی [قـاى  آاى و دکتر والیتى در مورد سفر  اهللا خامنه با آیت 

 هـر دو بـه خـاطر سـفر اتبـاع لیبـى بـه             . تلفنـى صـحبت کـردم      ، بـه لیبـى    ]وزیر امور خارجـه   
  . ندا المقدس با این سفر مخالف بیت

 تغییـر اساسـى در    نـشان ،بارد که در این فصل بـاران  ها باران مى  دو سه روز است که شب     
  . وضع آب و هوا است

  
   1993 ژوئن 3                     1413 ذیحجه   |12  1372 خرداد  13شنبه   پنج 
   

م را ا تلویزیـونی صبح، مواد نطق انتخاباتى رادیو  دهبه دفترم رسیدم و تا ساعت       ساعت هشت   
  1. انجام شدمصاحبه حدود سه ربع ساعت. مهیا کردم

                                                
 -نامبه که کسانى از انتخابات، در مردم حضور اهمیت بر تأکید ضمن ابتدا  این نطق انتخاباتی،دری هاشمي  آقا 

 سخنان از دیگرى بخش در شانیا .بپرهیزند غیرالزم هاىهزینه و اسراف از خواست کنند،مى تبلیغ انتخابات در نایشا
 نفر یک من چون شود؛ گذاشته بنده هاىموفقیت حساببه نباید حتماً شود،مى هابرنامه از تعریفى اگر«  : گفت خود

 براى حاال. است بوده کارساز مردم هاىتالش و حمایت ههم از بیش و رهبرى هاىهدایت و مجلس و دولت و هستم
 کنندمى داخلى ناآگاه محافل از بعضى و بیگانه هاىرسانه که هایىسمپاشى تأثیر تحت و ایمکرده کار چه بدانیم اینکه

 و آنها فکر دارىمق کوتاه صحبت این با بتوان کنممى فکر باشیم، نگرفته قرار نمایند،مى آلوده را مردم ذهن احیاناً و
 جمهورى ریاست پست تصدى هنگامبه کشور کلى وضعیت تشریح در سپس شانیا» .کرد تصحیح را ها سوءبرداشت

 در هنوز ما اسراى نداشتیم، خود میان در هم را بزرگوارمان امام و گذشتمى جنگ ختم از یکسال از بیش« :  گفت
 ما. داشتند موضع ما علیه و دشمن نفع به جهان خبرى هاىرسانه و تىتبلیغا مراکز کل و بود تعطیل ما حج بودند، عراق

. پذیرفت را ما هاىخواسته همه خود نامه آخرین در عراق، جمهور یسیر و کردیم اعترافبه وادار را دشمن خوبىبه
 هم را این بتوانیم، دهآین در شاءاللّه ان و هستند آنجا در هاعراقى لجاجت با هنوز که تعدادى مگر برگشتند، ما اسراى

 ها عراقی بودن متجاوز و خودمان حقبه را ملل سازمان اعتراف و کردیم بیرون مانخاك از را دشمن. کنیم حل
 درصد 90 به نزدیک بحمداللّه االن. بود کرده ویران تقریباً را استان سه و روستا 1200 و شهر ها ده جنگ،. گرفتیم
 شده بازسازى هزینه دالر میلیون 600 و تومان میلیارد 200 به نزدیک و اندبازگشته اهآواره شده، بازسازى ها خرابی



153

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

153 

                                                                                                              
چگونه موقع آن که دانندمى مردم را کشور مالى اوضاع. هستند آبادانى به رو سرعتبه روستاها و شهرها و است 
 خسارات دالر میلیارد هزار بر عالوه دارد، را مشکالت این کشورى کمتر و داشت کسرى درصد 51 ما بودجه. بود

 میل ساله همه ملى ناخالص تولید. شدمى کمتر سال به سال و بود منفى گذارىسرمایه رشد. جنگ از مانده جاىبه
 بودیم ناچار. شدمى عمرانى کارهاى صرف کمى مقدار و نداشت تناسب ما جارى و عمرانى بودجه. رفتمى کاهشبه

 کسرى بدون بودجه سال 25 از بعد بار اولین براى امسال ما. بینندمى را ما وضع مردم هم حاال. کنیم زندگى روزمره که
 29 به درصد 19 از یعنى. بود سابقهبى مانعمرانى بودجه نسبت سال 27 از پس بار اولین براى و کردیم تقدیم مجلسبه

 و داشته را درصد 3/8 خالص رشد تولید، و رفته باال نفتى درآمدهاى شود،مى وصول خوبىبه هامالیات. رسید درصد
 سمتبه قبال که چرا شده اصالح توزیع درآمد،کم طبقات نفع به و کندمى حرکت شدن عادالنه سوىبه هم توزیع

 ضمن سپس ،یهاشمي آقا» .بود اندوزهاثروت نفع به همه احتکار و ناسالم هاىکانال و بود منعطف خاصى طبقات
 به نفر هزار 400 از دانشجویان تعداد افزایش جمله از تحقیقات و آموزش بخش در آمده ستبد هاىپیشرفت برشمردن

 و کاغذ وضع شدن عادى با مطبوعات. کردیم تغذیه را هاکتابخانه« : گفت سوادآموزى چشمگیر رشد و نفرهزار  800
 و صداوسیما پوشش و زیربنایى فضاى توسعه و هنرى کارهاى و سینما و فیلم براى. دارند خوبى رواج و رونق چاپ

 قابل اصالً گذشته با آن شرایط که برداشتیم بزرگى بسیار هاىقدم اًواقع آموزش و فرهنگى کارهاى ورزش، و توریسم
 هاىفرآورده صنعت ،تن میلیون پنج به نزدیک ما امروز الحمداللّه بود، راکد تقریباً که پتروشیمى. نیست مقایسه

 کردندمى فکر هاخیلى ژاپن، و ایران پتروشیمى. داریم بردارىبهره آماده یا بردارىبهره حال در ةشد نصب پتروشیمى
 بار ده. کردیم بازسازى را آن گرفتیم، هاژاپنى از که پولى همان با ما که حالى در رفته، دست از کلى به دیگر که

 قیمتگران فرآورده تن میلیون سه نزدیک آینده در و است بردارىبهره حال در آن از قسمتى االن بود، شده بمباران
 خیلى بود، ما آرزوهاى جزو که گازرسانى. کنیم اضافه هم شیراز و اصفهان و تبریز و اراك اگر داریم؛ مىیپتروش

  دویست و هزار از بیش و رساندیم گاز شهرمان 160  حدود به ما امروز گزاف هاىهزینه با. رفتمى پیش ندکُ
 کشور سوخت و زیستمحیط نجات که کندمى پیدا توسعه دارد سرعتبه  و اندشده گازى نیروگاه و بزرگ کارخانه

 در. داریم اجرا دست در را سد بیست و داریم مطالعه دست در را سد یکصد حدود آب بخش در. است گاز در ما
. داشتیم فوالد صادرات تن هزار 800 گذشته سال که رسیدیم جایىبه واردات به تنى میلیون 6 - 5 نیاز از فلزات بخش

 وارد تن میلیون 5/2 ،جمعیت نفر میلیون شش شدن زیاد با امروز ولى ،کردیممى وارد گندم تن میلیون پنج 68 سال در
 و حمل وضع همیشه کردیم، مى جابجا که کمى بار مقدار همان. بود ما کارهاى ترینمشکل جزو نقل و حمل. کنیممى
 االن که بردندمى باال به را بار قیمت دفعه یک شد،مى وارد هم با بار کشتى چند یا بار یک اگر و داشت سیاه بازار نقل

 و آهنراه اصالح و فراوان هاى واگن و آوردیم لوکوموتیو. است شده فعال کامال آهنراه. رساندیم تعادل به ما
 که هافرودگاه و هابزرگراه و هاراه در همچنین و تهران به جنوب آهنراه خطوط توسعه و السیرسریع قطار انداختنراه
 چقدر که بینندمى ما مردم بود، بارفالکت واقعاً که شهرى نقل و حمل در. ستا فعال فرودگاه ،شهرها از بسیارى در

 برق و آب هم مصالح، هم زمین، هم بود اىسهمیه چیز همه مسکن در. است شده بهتر شهرى داخل ونقل حمل وضع
 اختیار در ساختمان آماده زمین جا همه ،بزرگ شهر سه دو در جز کافى اندازهبه زمین االن. بود نوبتبه چیز همه و

 ما را سوبسیدها و بخرد تواندمى اقتصادى حد در هرکس. ندارد سیاه بازار اصال مصالح و دولتى قیمت به هست مردم
 بوجود نظامى ساختار اصالح و برداشتیم مؤثرى بسیار هاى گام ما نظامى، صنایع در. پردازیممى کوچک هاىخانهبه

 خدمتبه هم و باشند مردم خدمتبه هم که کردیم منظوره دو را اینها کارهاى و بود شده متورم جنگ در که آوردیم
 .کردیم مترمی را هاحقوق و رسیدیم مسلح نیروهاى مشکالت به این کنار در و هستند بحمداللّه که ،مسلح نیروهاى
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 در سالن نخست وزیرى سابق با  .هاى خارجى مراسم سالگرد امام آمدند       انهمیجمعى از م  
 ةانصارى توضیحات داد و من صحبت کوتاهى دربار       ] دعلیممح[آقاى  . آنها مالقات کردم  

   حدود سـى  ،سپس در سالن دیگر 1.هاى انقالب اسالمى ایراد کردم ویژگیو  شخصیت امام   
                                                                                                              

نیروهاى که بینیممى امروز و کردیم بازسازى را ابزارشان پرداخت بود، مانده جنگ زمان از که هایىماندگىعقب 
 صورت به داده، انجام عمرانى کار تومان میلیارد سى حدود امروز تا سپاه تنها و آمدند کشور عمران خدمت در مسلح

 کشور پیمانکارى ظرفیت هم و کنندمى تجدید درآمدشان این با را هایشانماشین ؛دارند درآمد خودشان هم پیمانکار
 ما توزیع بخش در. زمینى نیروى هم و هوایى نیروى هم و دریایى نیروى هم همچنین، هم ارتش که کردند اضافه را

 وارد دولتى ارز با معینى چیزهاى یک که دولت جز نداشت؛ متولى واردات اصالً بود، ریخته هم به مانوضع خیلى
 در چیز همه ،بینیممى ما امروز که شد مى تأمین اینها و قاچاق چیزهاى و مسافر امید به نوعاً مردم نیازهاى و کردمى

 در امروز که آورد حساب به باید مهم بسیار کارهاى از که دارد وجود متعادل تقاضاهاى و عرضه و اشباع حد به بازار
 که است محدود عرضه که هست معدودى موارد که داریم را تقاضا و عرضه حالت نآ مردم مصرفى نیازهاى بیشتر
 این از بیش باید که رسیده برابر چهار به نزدیک تقریباً و است شده فعال صادرات .کنیممى اصالح هادخالت با را آنها
 و فعال ادارات جزو امروز دانبوده راکد اًواقع که هاگمرك در و گرفت خودشبه منطقى شکل توزیع .کند رشد هم

کارکنانى. هستند ما رشورپ هزار حدود. کنندمى رسیدگى صادرات و واردات کاربه سرعتبه که نشاط با و رشورپ 
 به تدریج به که داریم اجرا حال در صنعتى هاىطرح نیز زیادترى تعداد و برسد بردارىبهره به باید امسال صنعتى طرح
 معارف نشر دفتر ،1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .رسدمى بردارىبهره

 .1394انقالب،
 - که کردیمنمى باور و ایمکرده سپرى امام بدون را مشکل سالِ چهار« :  است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 
 که تدبیرهایى با اما برسانیم، مقصد به است، شتهگذا ما دوشبه مان راحل امام که را امانتى سنگین بار ،بتوانیم آسانىبه

 در امروز ما ایشان، صالح جانشین و القدرعظیم شاگرد داهیانه رهبرى با و اندیشیدند شان رحلت از قبل مانراحل امام
 است رسیده مقصود منزل سر به اسالمى انقالب ،الهى خاص الطاف با. هستیم سرافراز ،ملکوتى عظیم بارگاه این مقابل

 دست از عزیز و مراد و تقلید مرجعبه توانیممى ما. دهند ادامه را امام راه اندتوانسته کشور مسئوالن و اسالمى امت و
 اسالمى امت خواست،مى شما مقدس قلب که طورآن و ایمکرده اجرا کامل طور به را شما وصیت که بگوییم مانرفته

 این که کنیممى اعتراف ما. است ناظر باشکوه اجتماع این در شما مقدس روح را آن از اىجلوه که داریم صحنه در را
 دنیا در را مشعلى چنان آن شما و شماست هدایت مشعل اقدسیه انوار از و ارشادات بهاى گران آثار از ناشى موفقیت

 استحکام و موفقیت امروز ما و گیردمى مایه سنت و قرآن از و فطرت از ابد براى و ندارد خاموشى که ایدکرده روشن
 و ندازدا راه به دنیا در را عظیم مصاف این توانست امکانات و پشتوانه کدام با استثنایى مرد این. داریم شما از را انقالب

 جریان یک و کند منسجم دیوصفتان و انحصارگران و استعمارگران مقابل در را الهى راه دلسوختگان نیرومند صف
 سکون و شکست را سکوت قم علمیه حوزه در خمینى امام. کند آغاز دنیا در استثمار و استعمار یهعل را فزاینده تهاجم

 هاىشخصیت و علما توسط پیش سال 35 در جهاد و مبارزه صحبت پذیرش که زمانى در برداشت، میان از را
 و شود استکبار و استعمار با مبارزه پیشگام روحانیت که بود قبول غیرقابل این. نبود قبول قابل روز آن قلبخوش

 یاران کوتاهى مدت در ایشان و داشت را خود اثر امام دعوت اما بپذیرد، را درىه ب در و مشکالت، شکنجه اسارت
 کارزار براى را خود تصمیم ،روحانیت که دریافت دنیا و ایران تدریج هب و یافتند غیرطالب و طالب از فراوانى
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بیشتر آنها از . پرسى کردم را پذیرفتم که معرفى شدند و احوال      هاى خارجی     همانینفر از م  
  .زیمبابوه هم بودکشور  و خانم وزیري از ندها بود ها و ترکمن  تاجیککُردهاى عراق،

 مقـدارى  . اسـت  از معاونت فرهنگى بنیاد شهید استعفا داده      . آقاى سید محمد هاشمى آمد    
 ولى در اظهـاراتش    ، گفت ]بنیاد شهید رییس  [،  رحیمیان] محمدحسن[از سوءمدیریت آقاى    

هـاي    جـز تغییـر بعـضى از عوامـل مـدیریت     ،تدل و مشخصى از سوءمدیریت نبـود سمطلب م 
او خبـر  . حـساب  هـاي بـى   سابق و محدود کردن اختیارات بعضى دیگر و جلوگیرى از هزینه 

 و به خـصوص در مـورد شـرکت در تبلیغـات      مبارز مجمع روحانیون داد که در بین اعضاي    
 اي  اعالمیـه ،اند که سرانجام تعداد قابل توجهى از آنها تصمیم گرفتهاختالف افتاده  نتخابات  ا

شـان کـردم کـه بـه        نـصیحت  . اشـخاص منتـشر کننـد و مـن را تأییـد نماینـد              يرا براى امضا  
  .  از مسایل مهم جامعه کنار بکشند را خودشان،شان نیست صالح

 بـراى انتقـال آب از تهـران بـه گرمـسار       ودنـد  نماینده و فرمانـدار گرمـسار آم  ،امام جمعه 
                                                                                                              

نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .است گرفته طاغوت حاکمیت 
 .1394انقالب، معارف

  
 عكس سالگرد امام خمیني  

دیدار با خانواده شهدا و تاریخ سازان قیام پانزده خرداد
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 به وزیر نفت گفتم لولـه را  ؛استمداد کردند... توسط لوله متروکه نفت سابق و ساخت سد و        
  .واگذار کنند

کـه  بیمارستان جهاد رفتیم    ، به دندانم و تست تحرك قلب     گارد  عصر براى آزمایش نایت   
 خیلـى  ؛ر نـاظرى انجـام  شـد    زیـر نظـر دکتـ   ،در حال ورزش سنگین بـا دسـتگاه مخـصوص       

 همه چیز در حال عادى کـار   که  در ثانیه رساندند   165 ضربان قلب را تا      وبخش بود  رضایت
  .  برایم جالب بود؛کرد مى

 یازده و نیم شب ساعت 1. در مراسم سالگرد امام سخنرانى کردم       و  رفتم شب به مرقد امام   
 از لیبى تلفن کرد و گفت لیبى ]ديشاهرو[آقاى نوري. دم و با خستگى خوابیدم   به خانه رسی  

المقـدس شـکایت    لیبیایى به بیت به خاطر سفر زوار ،]وزیر کشور[، از لغو سفر آقاى بشارتى   
   2.ددار

  
   1993 ژوئن 4                           1413 ذیحجه   | 13 1372 خرداد  14جمعه 

  
جمعــه همــراه بــا آقایــان زقبــل از نما. مراســم ســالگرد رفتــیمبــه مرقــد امــام بــراى شــرکت  

یزدى در بالکن جایگاه در صحن غربـى بـه احـساسات مـردم پاسـخ         ] محمد[ و   ]نوري[ناطق
 در ،ســفیرمان در لیبــى  جریــان تلفــن.اى هــم رســیدند اهللا خامنــه آیــت . پرشــور بــود؛دادیــم

  ایـشان تغییـر نظـر داد و   . بـشارتى را گفـتم  ] محمـد  علی[خصوص گله آنها از لغو سفر آقاي    
                                                

 -با الطاف خاص الهی و با امدادهاي غیبی، میراث عظیم الهی انقالب « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
امام . ند راه امام را ادامه دهنداسالمی به سرمنزل مقصود رسیده است و امت اسالمی و مسئوالن کشور، توانسته ا

، در حوزه علمیه قم سکوت را شکست و سکون را از میان برداشت، در زمانی که پذیرش صحبت مبارزه و )ره(خمینی
این غیرقابل قبول بود که . هاي خوش قلب آن روز قابل قبول نبود جهاد در پانزده سال پیش توسط علما و شخصیت

استعمار و استکبار شود و اسارت و شکنجه و مشکالت و دربدري را بپذیرد و ایشان در مدت روحانیت پیشتاز مبارزه با 
کوتاهی، یاران فراوانی از طالب و غیرطالب یافتند و به تدریج ایران و دنیا دریافت که روحانیت تصمیم خود را براي 

 دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکنرجوع«  .کارزار حاکمیت طاغوت گرفته است
 .1394انقالب، معارف نشر
 -نفر از اتباع کشورش را براي 192برانگیز، تعداد   سرهنگ معمر قذافی، رهبر جماهیري لیبی، در یک اقدام تعجب 

هللا و ا این اقدام قذافی با واکنش تند دولت لبنان، جنبش حزب. زیارت بیت المقدس به سرزمین هاي اشغالی اعزام کرد
 .دولت لبنان، این اقدام قذافی را خنجري بر وحدت اعراب توصیف کرد. جنبش جهاد اسالمی فلسطین روبرو شد
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دیدار با میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(
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شب از لتیان به دکتر والیتى گفتم کـه سـفر انجـام    . قبول کرد که بهتر است سفر انجام شود       
  . نماز جمعه را به امامت رهبرى خواندیم. شود

عـصر مقـدارى   . اشـتیم هواى مطبوعى د.  عفت و فاطى هم بعد از من آمدند  .میبه لتیان رفت  
  .رونق پاسداران نشستم هیجان و کم مى هم به تماشاى بازى والیبال بىروى کردم و ک پیاده
  

   1993 ژوئن 5                       1413 ذیحجه   |14  1372 خرداد  15شنبه 
  

با محسن  .روى گذشت  به مطالعه و استراحت و پیادهوقت.  شب در لتیان ماندیمدهتا ساعت 
 .پس از نماز و شام به تهـران برگـشتیم  .  بعضى از امور کشور صحبت کردیم    دربارةمقدارى  

بـارش  ها عفـو عمـومى تاجیکـستان و تـشنج در مجمـع قـانون اساسـى روسـیه و           در گزارش 
  .نماید سابقه در خوى جلب توجه مى تگرگ بى

  

  
 عكس مالقات با سفیر كرواسي  

دیدار با سفیر جمهوری کرواسی



159

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

159 

   1993 ژوئن 6                          1413 ذیحجه   | 15 1372 خرداد  16یکشنبه 
  

 راجع به . آمد]وزیر اطالعات[، فالحیان] علی[ آقاى . به دفترم رفتم  ساعت هشت ونیم صبح   
  . عملکرد وزارت و نقاط ضعف و قوت آن صحبت شد

ش را به زبان فارسى نوشته بود و ا  نطق.رواسى آمدسفیر جدید کُ ،  ]جی  آقاي عثمان مفتی  [
هـا بـا    هـاى کـروات   يخواسـت درگیـر  نگرم؛ و خیلـى خـو    اسـت مسلمان. به زحمت خواند  

آقایـان عبـدالرحمن   [. ت و مـسلمان نیـست  روامسلمین در بوسنى را توجیه کند که جنگ ک        
  . آمدند براى خداحافظى هم سودان و یوناننرایسف، ]سعید و ویدو ریسن

 اسـناد را   و محـسن آمـد  . آمـد  براى امـور جـارى  ]جمهور  معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 
 گـزارش برنامـه اسـکان عـشایر و برخوردهـاى      .دولـت جلـسه داشـت   هیـأت  صر  عـ . گرفت

 کارهـا را    گزارش.آقاى فالحیان آمد . را داد   بعثه دراها با اف    گیرى  و سخت ها با بعثه      سعودى
  . داد

 ؛ در ایوان ساختمان قرمـز در فـضاى بـاز نشـستیم    .همان من بودندیاى م   اهللا خامنه   شب آیت 
هـا اتفـاق نظـر     در سیاست برخورد با سـعودى  . اقامت در آنجااندوربراى اولین بار در طول   

 مـسایل  ، تبلیغـات ، انتخاباتدربارة .به تعطیل حج منجر شودکه  داشتیم که نباید کارى کرد      
  .دیر وقت به خانه رسیدم. اقتصادى و اسکان عشایر هم مذاکره کردیم

  
   1993 ژوئن 7                       1413  ذیحجه   |16  1372 خرداد  17دوشنبه 

  
شـهر    بـه اسـالم  ]وزیـر نیـرو  [،  زنگنـه ]بیژن نامـدار  [همراه با آقاى    براى افتتاح طرح آبرسانى،     

سـد الر را  .  مـسایل آب و بـرق داد  دربـارة  در بین راه آقاى زنگنه توضیحات زیـادى      .رفتیم
انتقـال   .ردو فرار آب را باید به نحو دیگـرى عـالج کـ       است  غیر قابل اصالح تشخیص داده      

شهر و انتقال یک متر مکعب  شهر، با حفر حدود سى چاه بین تهران و اسالم      آب براى اسالم  
انجام شده اري یک میلیارد و دویست میلیون تومان در مدت هشت ماه   ذگ  در ثانیه با سرمایه   

آب شـیر  . توضیح دادنـد  -شرکت آب پارس- مدیران و پیمانکار طرح    ،در کنار شهر  . است
   در محـل  .نمودنـد   مـى محبـت  مردم در آنجا دور شیر جمع شده بودنـد و ابـراز   .ردمرا باز ک  
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افتتاح خط لوله آبرسانی به اسالمشهر
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بـراى تکمیـل شـبکه و آبرسـانى روسـتاها اسـتمداد       . بسیج با مسئوالن مـذاکره کـردم      پایگاه  
  1.کوتاهى کردمسخنرانى خیرمقدم فرماندار را شنیدم و اجتماع مردم در . کردند

 تنـدروى  او.  اسـت   از مکـه برگـشته     .غیورى در ماشین من بـود     ] علی[ آقاى   ،در مراجعت 
داند و از اقدام آقاى  ها را عامل مخالفت عربستان و سختگیرى آنها مى    دانشجویان و روزنامه  

عجیب است که نـوع  .  انتقاد دارددر منا] از مشرکین[تاى برگزارى مراسم برائ شهرى بر   ري
 اظهـار  ....ها همین اسـت و حتـى بـراى انـصراف از مراسـم برائـت در سـال آینـده و                     وتتفا

  .شود آمادگى مى
ى از اقـدامات کمیـسیون   یاهـ   گزارش . آمد ]نماینده تهران [،  رجایى خراسانى ] سعید[آقاى  

 کابینـه  نرایـ در مورد وز.  تشویق کردم براى حل مشکالت با مصر. مجلس داد  یامور خارج 
اظهار آمادگى کرد؛ مطابق معمـول،  ست وزارت نفت یا علوم خودش براى پ. آینده نظر داد  

  .جواب روشنى ندادم
هاي محیط زیست و عمران شـهرى و آمـایش            سیاست. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 ن امـور رایـ وز، ]آقایـان فـاروق الـشرع و حکمـت چتـین       [شب  .  را تصویب کردیم   سرزمینى
 گـزارش  . دارنـد  در ایـران  جلسه سه جانبه،ى مسأله عراق   برا ؛خارجه سوریه و ترکیه آمدند    

 به آنها تذکر دادم که درست نیست انفعالى و با سیاسـت       .اى نداشتند    مطلب تازه  ؛کار دادند 
 .ه دهنـد ارایـ  باید فعال باشند و ابتکـارى بـراى حـل معـضل عـراق        ، بلکه صبر و انتظار باشند   

                                                
 -را دیگر مسئوالن و بنده همیشه اخیر سال چند این در که مواردى از یکى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 مستضعف جمعیت انبوه، جمعیت. بود جدى بسیار مشکل، ممرد براى الحق که بود شهر اسالم آب مشکل داد، مى رنج
 ناگوارى چیز این بینند، مى را تهران هاى نعمت و کنند مى زندگى تهران شهر کنار در که فعال و کار نیروى عمدتاً و

 آزردگى و دلخورى مایه عمیقاً شد، مى مطرح آبرسانى مشکالت و اینجا آب مسأله وقت هر .است انسانى هر براى
 شهر اسالم خود نزدیک در که داد اطالع نیرو وزارت که وقتى داشتیم، اجتماعى مشکالت هم گاهى. شد مى نسانا

 صمیمانه من و کردیم داشتند استقبال که طرحى از و شدیم خوشحال واقعاً دارد، وجود پایدار و سالم مطمئن آب منابع
 و میلیارد یک طرح .کردند اجرا را طرح این خوبى سیارب سرعت با که نیرو وزارت در برادرانمان از کنم مى تشکر

 آقایان .برد مى را ترى طوالنى بسیار زمان شود، نمى اجرا ماه ده ظرف در ما کشور در معموالً تومانى، میلیون دویست
 ىها لوله آن من که وقتى امروز. شد عمل خوب و کردند استمداد اجرا براى فارس استان از .کردند عمل سرعت با

مرا  روحیه که دایمى رنج یک کردم احساس شنیدم، شیر شدن باز با ها لوله آن از را آب عبور صداى و دیدم را قطور
 دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کردم پیدا نجات آن از کرد، مى آزرده

 .1394انقالب، معارف نشر
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  . دیروقت به خانه رسیدم
  
   1993 ژوئن 8                       1413 ذیحجه   | 17 1372 خرداد  18شنبه  سه
  

 نرایـ وز،  ]قایان بیژن نامدار زنگنه، اکبر ترکان و عیسی کالنتري        آ[ ، صبح ساعت هفت ونیم  
احـداث شـده    تـازه کوپتر بـه سـوى سـد      با هم با هلى. آمدندمنزلبه  دفاع و کشاورزى  ،نیرو

 هـا اجـرا کـرده    یـد از رومانیـایی    پـس از خلـع   ،1یر ساب این سد را شرکت   . ساوه پرواز کردیم  
 متـر ارتفـاع آب   128 میلیون متر مکعب آب و   290مهندسان توضیح دادند با ظرفیت      . است

  2.کند مطمئناً کشاورزى و صنعت و شرب منطقه را تأمین مى
 از تاج سد هـم بازدیـد   .هاى آب و پرش آب بسیار نشاط آور بود     منظره باز کردن دریچه   

و سـخنرانى  و استماع گزارش آقاى زنگنه   مصاحبهانجام بردارى از لوح و    پردهبعد از   شد و   
 و شـهر   مرکـزي ائمـه جمعـه و مـسئوالن اسـتان     ها و مذاکره با براى حضار و تشکر از تالش 

  . پرواز کردیمساوه به سوى تهران
شوراى عالى عصر  . تا عصر کارها را انجام دادم      .به دفتر رسیدیم  صبح   یازده و نیم  ساعت  

 به  طرح ارزیابى عملکرد کارکنان دولت و تسریع در پرداخت حق بیمه.ادارى جلسه داشت 
  .تصویب رسید

کـارى سـفیرمان    وران سـعودى و کـم  از آزارهـاى مـأم  . کـرد تلفـن   سرشب مهدى از مکه   
 به دکتـر والیتـى گفـتم    .اند  اش را که گرفته بودند، پس داده         و گفت تذکره   داشتشکایت  
  .کنندپیگیرى 

                                                
 - 1383 در سال . توسط وزارت نیرو تأسیس شد1345در سال ، )سابیر(ت آبیاريشرکت ساختمان سد و تأسیسا ،

گذاري تأمین اجتماعی  هاي دولتی خارج و اکثریت سهام آن به شرکت سرمایه  شرکت سابیر از فهرست شرکت
 ی، طراحی و توسط شرکت سابیررم کنسولت رومان توسط مهندسین مشاور  ساوهی دو قوسیسد بتن .واگذار گردید

  .به انجام رسید مشاور مهاب قدس یشرکت مهندسپس از خلع ید شرکت رومانیایی، ادامه کار با نظارت . اجرا شد
 -مخزن تیظرف و  متر265 تاج طول و  متر128 ارتفاعی با  دو قوسی بتننوع، از  شهر ساوهيلومتری ک25  سد ساوه در 

 حجم و  مترمکعب350،000 يزی بتن رحجم و کعب مترم200،000 يبردار  خاكحجم با  مترمکعبونیلی م290
 به اتمام 1372ی در دوران سازندگی ساخته شد و در سالالی راردیلی م40 با بودجه مترمکعب3،500،000 يزیر خاك
 .رسید
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 گزارش عملیات ایذایى منافقین در غـرب کـشور     ،]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[آقاى  
آذربایجـان بـه دسـت مخالفـان     جمهوري گنجه در شهر تصرف ،ها در گزارش . دادتلفنى  را  

  1.الفان دولت مهم استوزیر و تهاجم سیاسى ـ نظامى مخ نخستدولت و استعفاى 
   

   1993 ژوئن 9           1413  ذیحجه   |18  1372 خرداد  19چهارشنبه   
  

 مـن  ،در اجتماع مسئوالن .اى رفتم   اهللا خامنه   به دفتر آیت  براى شرکت در مراسم عیدغدیر      
از . اى هم صـحبت متوسـطى داشـتند    اهللا خامنه  آیت2.کردمتبریک گفتم و صحبت کوتاهى  

هـا    بچه.به خانه برگشتم  . هر نفر دویست تومان عیدى دادم      ،به پاسداران .  دفترم رفتم  آنجا به 
ــد ــد .هـــم آمدنـ ــا بودنـ ــار را اینجـ ــه  . ناهـ ــه بـ ــور محولـ ــى از امـ ــر[ محـــسن گزارشـ ] دفتـ

  . داد]جمهور رییس[بازرسى
شـوراى  اعـضاي   در جواب اظهـارات    اي  خارجه اجازه گرفت که بیانیه    امورعصر وزارت   

 ،هـا  ياز بدرفتارى سعودپس  آقاى والیتى خبر داد که    .خلیج فارس بدهد  هماهنگى جنوب   
 در آنجا سفیرمان با مسئوالن سعودى مذاکره کرده و قضیه  و احضار شده  در اینجا  سفیرشان

یـه کننـد و عـذرخواهى    انـد توج   خواسـته .اسـت  رسـیده    ]پادشاه عربـستان سـعودي    [،  به فهد 
  .اند کرده

همسر امام رفت و من در خانـه کارهـاى جـاري     ، ]جه ثقفیبانو خدی[عصر عفت به دیدار     
  .ها را خواندم را انجام دادم و گزارش

  
   1993 ژوئن 10                    1413  ذیحجه   | 19 1372 خرداد  20شنبه  پنج

 گزارشى از مذاکرات   آمد و   به عنوان عید غدیر    ،]دبیر شوراي نگهبان  [،  جنتى] احمد[آقاى  
                                                

 - فرمانده برکنارشدة ستاد ارتش آذربایجان، که از سوي روسیه »اوف صورت حسین« نیروهاي شورشی به رهبري ،
آنها به دنبال . دند، کنترل شهر گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوري آذربایجان را به دست گرفته بودندش حمایت می

در پی این اقدام، پنج حزب . خروج آخرین گروه از سربازان روسی از این جمهوري، حمالت خود را آغاز کردند
» اوف پناه حسین«. مایت کردندجمهور آذربایجان، از این شورش نظامی ح ، رییس»بیگ ابوالفضل ایلچی«مخالف 

 .وزیر این کشور نیز از سمت خود استعفا کرد نخست
 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع. 
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.  اظهـار رضـایت نمـود    و قانون اساسى داد111 سر کیفیت عمل کمیسیون اصل  با رهبرى بر  
 گفتم به شرط اینکه کار براساس امر بـه معـروف   ؛براى ستاد امر به معروف کمک خواست      

اسالمى و دور از افراط و تفریط باشد و توجه باشد که ایـن حکـم اسـالم بـراى همـه افـراد                
تفاوت نباشند و بـراى   تا بى که به مردم تعلیم دهیم      مسلمان است و باید اساس کار این باشد       

  .ارشاد دیگران احساس تکلیف کنند و نیاز به دستورالعمل روشن و اسالمى است
کـرد ارزى و ریـالى و   ل گزارشى از عم. آمد] بانک مرکزي کل  رییس[،  آقاى دکتر عادلى  

ز کـم تـوجهى بـه    بندى تعهدات در گذشـته و نیـ   هاى معوق داد و نسبت به زمان  وضع بدهى 
تأمین به موقع کاالهاى اساسى و تـأمین نقـدینگى موسـسات تولیـدى براسـاس تـک نرخـى           

  .  انتقاد نمودشدن ارز
 طرح توزیع اوراق تبلیغـى     .بهزیستى آمد سازمان  یس   ری ،محمدى] محمدرضا[آقاى دکتر   

 بـراى هـر   براى پیشگیرى از معلولیت و تعیین جوایز براى این اوراق و گرفتن پـول از مـردم            
 اولـین  .ورزش جلسه داشـت عالی شوراى  1.ه دادکشى را ارای    ارت جهت شرکت در قرعه    ک

هـاى دیگـر     اصالح شورا و هماهنگى بـا سـازمان  دربارة تصمیماتى .جلسه در زمان من است  
  .گرفتیم

وزیـر  ، ]آقاي عبداهللا نـوري [با . عصر پس از استفاده از استخر و انجام کارها به خانه آمدم 
کسانى که شناسنامه خود را براى تعویض به ثبـت       در انتخابات    حل شرکت  ، براى راه  کشور

  . مدکرصحبت تلفنى  ،اند احوال داده
از مدینه تا . نسبت به خودش هاى مأموران سعودى     از حج گفت و اذیت     .شب مهدى آمد  

 مـأموران مکـه مـدتى     و  در ورودى مکـه اسـکورت برگـشته        .انـد   مکه او را اسکورت کرده    

                                                
- ک به  کمی برايستی که توسط سازمان بهزبود ییآزما  بختی نوع، ارمغان سبزهی هدای یستی ارمغان بهزتیبل

 یعی وسدارانیخرو  کردند ی عرضه می روزنامه فروشيها در دکهرا  یستیارمغان بهزي ها کارت. شد یمعلوالن منتشر م
کشی جایزه  قرعه در ،)کمتر از هزار تومان( اندك ی با پرداخت مبلغ،دندیخر ی را مکارت نی که ای کسان.داشت

از بعد . بودیستی وابسته به سازمان بهز»ستیارمغان بهز«ا شرکت ه  کارتنیگذار ا    هیسرما. کردند بزرگ آن شرکت می
 نی اژهی وزهیجا .شد یها اعالم م  و روزنامهونیزی تلوقی برنده از طريها  شماره کارت،یستیهر مرحله فروش ارمغان بهز

 سکه بهار 500ب  فرد برنده صاح، هزار تومان بود50در آن زمان که نرخ سکه حدود .  تومان بودونیلی م25کارت ها 
 و کردار کوی در اعمال نر،ی سبقت ز غدیریپس اکنون بگ «هاي ارمغان بهزیستی، شعر  کارتيبر باال. شد ی ميآزاد

 .نقش بسته بود سوره مائده 48 هی آيبر اساس معنا» ریخ
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بـر   ،  رفتـه به سراغ تلفن عمـومى براى اطالع دادن به ستاد حج    وقتى که    .اند  ش کرده ا  عطلم
 سـپس مـأموران بـاالتر آمـده و     .انـد  وم کتـک زده اند و بـا مـشت و لگـد و بـات            ریختهسرش  

 در ، افـرادى از سـطوح بـاالى دولـت    .انـد  برگردانـده انـد و پاسـپورتش را      عذرخواهى کرده 
 و خیال  اند که مأموران نشناخته اند و مدعى شده    کرده و عذرخواسته  بیمارستان از او عیادت     

حداقل از طرف وزارت .  با برنامه بوده است. ولى قابل باور نیست   ست؛ا   اند فرار کرده    کرده
  .سفارت هم بد عمل کرده است. کشور سعودى که با ایران دشمن است

  
   1993 ژوئن 11                       1413  ذیحجه   | 20 1372 خرداد  21جمعه  

  
. بــراى دادن رأى بــه حــسینیه جمــاران رفتــیم . انتخابــات ریاســت جمهــورى داشــتیمامــروز 

از منـزل در دسـت تعمیرمـان     1. بـه چنـد سـئوال جـواب دادم        .خبرنگاران زیادى جمع بودند   
ر  از منزلـى کـه د  ،برگـشت مسیر  در .دهند گویند یک ماه دیگر تحویل مى  مى. کردم بازدید

 سپس با دکتر والیتى از موزه  . کردم دیدن ،همانان در دست بازسازى است    یسعدآباد براى م  
گوینـد    مـى ؛تابلوهاى نقاشى جنب سعدآباد در ساختمان وزارت دربار سابق بازدید کـردیم          

  .دو هزار تابلو دارند
وقـت  مقدارى از . داد  عفت ولیمه حج مهدى و فرشته را مى.مان بودند ظهر بستگان مهمان 

انتخابـات   بـا سـتاد    مرتبـاً . تلویزیون براى گزارش انتخابات گذراندميها  را به تماشاى برنامه   
 ایـن بـار   ،هـاى گذشـته   برخالف همه انتخابات .ى تماس داشتم  وزارت کشور و هیأت اجرای    

رسـد    بـه نظـر مـى   .، به دست خودمان رقیب درست کرده بودیم      تر شدن انتخابات    براى گرم 
 رأى ، گرچـه محتمـل اسـت بـراى جـو رقابـت      ؛رود  من از دسـت مـى  ي آرامقدار زیادى از 

  . مان بود  اهدافودهنده بیشترى داشته باشیم که همین جز
از آرا را رقبـا و    درصـد 20تـا   15محسن پس از بازدیـد چنـد حـوزه نظـر داد کـه تقریبـاً             

                                                
 -مردم انقالبی . بهترین نوع حضور مردم، شرکت در انتخابات است«:  آقاي هاشمی در مورد اهمیت انتخابات گفت

مردم ما در انتخابات، خودشان تصمیم می گیرند و تحت تأثیر . ایران تاکنون در همه انتخابات حضور فعال داشته اند
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکن رجوع».القائات قرار ندارند

1394 . 
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] عبـداهللا [ آقاى .تند براى اینکه مراجعه داش،چند بار وقت انتخابات تمدید شد  . ها دارند   باطله
رسد حدود سى و پنج درصـد   به نظر مى  .  آخر شب اولین گزارش قرائت آراء را داد        ،نورى

ردنـشین بـه آقـاى     در مناطق کُ.اند بیش از حد انتظارمان رأى آوردهرقبا  آراء از من نیست و      
  1.هاى جدى است خوانى  و البد به خاطر مخالفتوکلى رأى داده شده] احمد[

لـب  بـه   اظهارات على فرزند فاطى است که چون او را از رفتن          ،ت جالب امروز  از خاطرا 
 چون باباجون ،خواهد به دکتر جاسبى رأى دهد  به مادرش گفته مى    و بام نهى کردم، رنجید   

  . از بچه سه ساله اظهارات جالبى است!با او دعوا کرده
  

   1993 ژوئن 12                         1413 ذیحجه    |21   1372 خرداد  22شنبه 
   

دکتر جاسبى تلفنى . هاى انتخابات را خواندم جمله گزارشها و من ده صبح گزارشتا ساعت  
 گزارش سرگذشت حج را داد و بـراى آینـده صـحبت    .شهرى آمد   آقاى ري  .تبریک گفت 

  . ماجراى مهدى را به او گفتم، اطالع نداشت.شد
اذیـت  خـود او را  و مـادش کـه دختـرش را        از دا . لیـل هاشـمى از رفـسنجان آمـد        جآقاى  

  .  استمداد کرد و براى رفع شر، شکایت داشتکند مى
 در مورد سفر احتمالى به کشورهاى آسیاى میانه و . آمد]وزیر امور خارجه[،  دکتر والیتى 

ترى بـراى اکـو و پیگیـرى مـسأله آزار مهـدى در مکـه            نیز سفر به ترکیه و تصمیمات جدي      
 مـسایل پـولى و   دربـارة  . آمـد ]وزیر امـور اقتـصادي و دارایـی   [، ربخشدکتر نو . مذاکره شد 

  .هاى اقتصادى و انتخابات مذاکره شد ارزى و سیاست
] محمود[آقاى .  آمد  براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى      ،]گلپایگانی[دکتر هاشمى 

بـه و   کیفیـت مکات  دربـارة  تلفنـى    ،]معاون اروپا و آمریکـاي وزارت امـور خارجـه         [،  واعظى
                                                

 -  ونیلیم16 تعداد نی شرکت در انتخابات بودند که از اطی نفر واجد شرا55هزار و 156 ونیلیم 33 انتخابات نی ادر 
 ، چهار که ثبت نام کرده بودندي نفر128 انی نگهبان از ميشورا .شرکت کردند) درصد 50,66( نفر787و  هزار796و

 4)  روزنامه رسالتي اقتصادریسردب(ی احمد توکل آقایان : بود ازعبارتبه ترتیب الفبا،  آنها ي کرد که آرادییرا تأ نفر
 هزار 498  وونیلی مکیبا ) ی دانشگاه آزاد اسالمسییر  (ی، عبداهللا جاسب)درصد23,97 (ي رأ879 هزار و 26 وونیلیم
و ) درصد 2,31 (ي رأ655و  هزار387با )  دفاععی طرح سازمان صنايمجر (ي طاهری، رجبعل)درصد 8,92 (ي رأ084و

 ).درصد 63 (ي رأ499و  هزار566ونیلیم10 با یهاشماهللا  آیت
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  .ى داشتس جامعه پیشنهادهایب نامه رییمذاکره با جامعه اروپا و جوا
هـا و   گیـرى سـنى    انتخابـات و موضـع   دربـارة  .عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت      

رد در عراق و محل تأسیس مسایل حج و کیفیت عالج مشکل و مسأله تعقیب ضدانقالب کُ       
  .  شدگیرى ها مذاکره و تصمیم نیروگاه اتمى چینى

   
   1993 ژوئن 13                     1413  ذیحجه   |22   1372 خرداد  23 یکشنبه 

  
و  مـن   درصـد 1/63: مار قطعـى انتخابـات اعـالن شـد     آ. دفترم بودمهشت ونیم صبح  ساعت  

  . کم و تلخ استم به نظرم آرای؛بقیه، سه نفر دیگر
ف  بـا وظـای  ارتبـاط اى دیگر در  سیاست برخورد با کشوره    .میثم از وزارت اطالعات آمد    

جمله باند دالل کـه  من. هایى از اقدامات خود را گفت یسجاسوسى را مشورت کرد و ک   ضد
  .اند ها گرفته اخیراً سردسته آنها را به خاطر سوءاستفاده

 گزارشى از وضع نیروى انتظامى  . آمد ]فرمانده نیروي انتظامی  [،  اللهى سیف] رضا[تیمسار  
 آقـاى .  استمداد کـرد براى تجهیزات و اعتبارات بیشتر. ا در انتخابات داد و خدمات اخیر آنه   

در  از مـشکالتش  . آمـد ]سرپرست مؤسـسه کیهـان  فقیه و     نماینده ولی [،   اصغرى ]محمدسید[
همـانى دادن و  ی پیـشنهاد م . کمـک کـنم کـه از آنجـا بـرود      مؤسسه کیهان گفت و خواسـت     

 نگـران تغییـر کابینـه و حـذف نیروهـاى      .تروحانیون مبارز را داشـ ] مجمع[دعوت از سران  
  .خط خودشان است

 بـه  . دکتر والیتى گـزارش داد .را داشتیم اکو   =]سازمان همکاري اقتصادي  [جلسه شوراى   
را آماده کننـد کـه در اجـالس     هاى همکارى با اعضاى اکو    ذیربط توصیه شد برنامه    نرایوز

  .ترکیه مطرح شود
ریاسـت  [پیام کوتاهى در مورد نتـایج انتخابـات  . ردممصاحبه کوتاهى با رادیو تلویزیون ک     

دولـت شـرکت   جلسه هیـأت  عصر در  1.اندرکاران دادم  و تشکر از مردم و دست      ]جمهوري
                                                

 -امیدوارم دولت در برنامه دوم با تالش « :   آقاي هاشمی در این پیام، ضمن قدردانی از اعتماد مجدد مردم گفت
» .مطلوب خود، پاسخگوي این اعتماد مردم و برطرف کردن نیازها و مشکالت و شاهد شکوفایی و آبادانی کشور باشد

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«ابکت  ← دیکنرجوع
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هـاى آینـده      براى برنامـه   . اکثراً عصبانى هستند   ؛ انتخابات شد  دربارةهاى زیادى      بحث .کردم
  .تصمیماتى اتخاذ شد

 انتخابـات، کابینـه،   دربـارة .  در حیاط نهـاد نشـستیم   .همان من بود  یاى م   اهللا خامنه   شب آیت 
حـج و  سـفر   مـسأله ایـذاء مهـدى در    ،هـاى برنامـه دوم    سیاست111مجلس، کمیسیون اصل   

آذربایجـان صـحبت   جمهـوري  ها در سـومالى و    تشدید درگیرى دنیا،هاى مهم روز  گزارش
  . کردیم

  
   1993 ژوئن 14                      1413 ذیحجه   | 23  1372 خرداد  24دوشنبه 

  
 . آمـد ]وزیر جهاد سـازندگی [، فروزش] غالمرضا[آقاى .  کارها انجام شدده صبحتا ساعت  

ــات و گــستاخى   ــات انتخاب ــاي مقــدارى از تبلیغ ــاد داشــت ] احمــد[آق ــوکلى انتق  ســپس .ت
 آمارى از ،آقاى فروزش به مناسبت هفته جهاد . تولیدگران نمونه روستایى و عشایرى آمدند     

  1. صحبت کوتاه تشکرآمیز کردم.دئوس عملکرد جهاد را دار
 . آمـد ] و ریاضـیات فیزیـک نظـري  تحقیقـات  رییس مرکز [، الریجانى] محمدجواد[آقاى  

و بـراى  داد گزارش مرکز تحقیقات علـوم و چگـونگى اسـتخدام ارزان محققـان روسـى را              
  . استمداد کردتوسعه

ــاى  ــدین[آق ــر مــسکن و شه[، کــازرونى]ســراج ال ــهرك  ]رســازيوزی ــراى توضــیح ش  ب
 معطـل کـرده   ]ریاسـت جمهـوري   [هـایش را در بازرسـى درب نهـاد           نقـشه  . آمد دیپلماتیک

  و شهرسازيمسکنراه و  کمیسیون ياعضا . به عصر موکول کردیم؛ وقتش تمام شد   ،بودند
                                                

 - رخیر و قانع زحمتکشان و تالشگران عنوانبه کشور، کشاورزان و عشایر از دیدار، این دری هاشمي آقابرکت و پ 
 به رسیدن براى ،بسته نهپی هاى دست و سوخته آفتاب هاىچهره با عشایر و کشاورزان« : گفت و برد نام جامعه براى

 انقالب کارهاى ترینشریف از مولد قشرهاى و روستاها به سازندگى جهاد توجه و هستند تالش در کشاورزى استقالل
 در اىمالحظه قابل افزایش دامى محصوالت از تن میلیون 5/5 از بیش تولید با گذشته سال در عشایر و کشاورزى.است

 بهبود براى دولت تالش. است اساسى و استراتژیک کشور براى آنان تالش و اندتهداش گذشته هاى سال با مقایسه
 و کشاورزى بخش در دولت آینده هاىطرح. است مردم براى اجتماعى عدالت تأمین و محروم طبقات زندگى

 و دامى کشاورزى، هاى بخش در نیاز مورد ارزى نیاز تأمین بر عالوه زودى به امیدواریم و است مهم دارى دام
  ← دیکنرجوع» .باشیم داشته فعال حضورى جهانى بازارهاى در بتوانیم و کنیم کسب نیز ارزى مازاد شیالت،

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب
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  کارنامه و خاطرات              
 170   1372   رفسنجانیشمی                     ها

هـایى بـراى    و نامـه و شهرسـازي مخالفـت داشـتند     مـسکن    ترابـري و    راه و  یران با وز  .آمدند
  . آوردندهاى انتخابیه حوزهکمک از 

سـلمانى بـراى   . چى نفـت صـحبت شـد     راجع به اسناد و باند دالل سوءاستفاده  .مهدى آمد 
طرح پیشنهادى عمران روستاها و کنترل جمعیـت     . شوراى اقتصاد جلسه داشت   . آمداصالح  

  . را تصویب کردیم
سـید  [آقـاي    همـراه بـا      ،]وزیـر مـسکن و شهرسـازي      [،  کـازرونى ]الدین سراج[عصر آقاى   

این شهرك  بناست   توضیح دادند؛  شهرك دیپلماتیک    آمدند و در مورد   کامروا  ] محمدعلی
براى اعتبـار و موانـع    .پشت گردنه قوچک بسازیمدر محل   ،هاى خارجى   براى سفارتخانه را  

تونـل زیرگردنـه   احـداث  قـرار شـد کـار       . اسـتمداد کردنـد   جمله مخالفت نظامیـان     دیگر، من 
  .طرح جالبى استرا به سرعت شروع کنند؛  اراضى سازى قوچک و آماده

  
   1993 ژوئن 15                     1413 ذیحجه   | 24  1372 خرداد  25شنبه   سه

  
 آذربایجـان بـه سـوى بـاکو و تـشدید       در جمهوريها پیشرفت نیروهاى شورشى   در گزارش 

سفیر ، ]ئیچ ترتیاکفآقاي سرگئی میخالو[ صبح  .کند  ها در سومالى جلب توجه مى       درگیرى
بـه   [ تبریـک یلتـسین  .کـرد   فارسـى صـحبت مـى   . آمـد جدید روسیه براى تقـدیم اسـتوارنامه    

 مدعى است که آقاى یلتـسین در  . را هم داشت]مناسبت انتخاب مجدد به ریاست جمهوري    
اى  هـا عالقـه   دانند غربى ت مى گف.شود مواجهه با مخالفان در اصالح قانون اساسى پیروز مى     

ع مشکالت روسیه به صـورت کامـل در حـد پیـروزى ندارنـد و در حـد عقـب رانـدن            فبه ر 
بهبــود روابــط بــا  دلیـل،  بــه همــین .کننـد  هــا و تحکــیم نظـام آزاد حمایــت مــى  مارکسیـست 

آقــاي محمــد ازهــاري [ .دهنــد  خــود اولویــت مــى کــالنکــشورهاى منطقــه را در سیاســت
  .اند و را منتقل کردهزود اآمد؛ سفیر مالزى براى خداحافظى ، ]عبدالکریم

 آقـاى فالحیـان را بـراى وزارت        .اطالعـات آمـد   وزارت  پورمحمـدى از    ] مصطفی[آقاى  
اسـتاندار و نماینـدگان چهارمحـال    . هـا مـدعى بودنـد از مخالفـان اسـت       بعـضى ؛تأییـد کـرد  

 صحبت از انتقـال نیروگـاه اتمـى    . براى امور عمرانى استان استمداد کردند   و بختیارى آمدند 
   .ها بسازند چینىاین نیروگاه را  بناست به آنجا شد؛ن دارخوی
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موافقت رییس جمهور با تشکیل کمیته بررسی عضویت ایران در گات
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  کارنامه و خاطرات              
 172   1372   رفسنجانیشمی                     ها

هـاى همـه     گـزارش کـاملى از آمـار انتخابـات       . آمـد  ]وزیـر کـشور   [،  نورى] عبداهللا[آقاى  
عصر .  این دوره گفتسن اجراى کار با کامپیوتر درهاى بعد از انقالب را آورد و از ح دوره

 وضـعیت دانـشگاه تربیـت مـدرس و اصـالح         .شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت        
  .  در دستور بودها نامه فرهنگستان آیین

در مـورد کارخانـه ذوب   . آمـد منـزل   بـه    استاندار کرمان    ،]آقاي سیدحسین مرعشی   [شب
 برگـزارى انتخابـات را     آهن بردسیر و نیز شرکت هواپیمایى ماهان استمداد کرد و گـزارش           

  .داد
  

   1993 ژوئن 16                  1413 ذیحجه   | 25  1372 خرداد  26چهارشنبه 
   

 ،اف علـى  ها ادامه پیشرفت شورشیان در آذربایجان و ریاست مجلس براى حیدر   در گزارش 
ح بیگ و اعالن نظر آمریکا در خصوص ترجیح رفع منع خرید سال        ایلچى] ابوالفضل[رقیب  

  .ها مهم است براى بوسنى
] حـسنعلی [ ضـارب  ،]شهید محمد بخـارایی  [هاى مؤتلفه به مناسبت شهادت  هیأتاعضاي  

 دربـارة شـان    سـران ، قبل از جلسه.شان نمودم   برایشان صحبت کردم و تشویق     .آمدندمنصور  
  .هایى داشتند انتخابات و برنامه آینده صحبت

دانـشجویان، کـارگران    من پشتیبانى کرده بودند، هایى که در انتخابات از نمایندگان گروه 
  . از آنها تشکر کردم و توضیحاتى برایشان دادم.آمدند... و صنوف و

  پیوستن به گـات دربارة .دولت جلسه داشتهیأت عصر .  اسنادى آورد وظهر مهدى آمد 
  1.سکوت باشدم قرار شد فعالً ؛کردیم بحث ]سازمان تجارت جهانی[=

                                                
 - گات )GATT(، مخفف  General Agreement on Tariffs and Trade،امه ن موافقت« يمعنا  به

  کشور عمدتا23ً میان 1947 اکتبر 30 فصل که در 4 ماده و 38 است مشتمل بر ي، سند» تعرفه و تجارتیعموم
 مذاکره در مورد ي را براگذارانه استی و سی چارچوب شکلکینامه   موافقتنیا. دی به امضا رسی و صنعتشرفتهیپ

 يکشورها. داده استید را به سازمان تجارت جهان خوياکنون جا ، گات.رددا بر  به بازارها دری دسترسيآزادساز
 و ماتی اقدام به اتخاذ تصمافته،ی  مجموعه سازمانکی و در قالب ي مذاکرات چندجانبه ادوارقیعضو گات از طر

  بود که در آن،يا  و تعرفهي متعاهد، مذاکرات تجاريها  عمده طرفيها تی فعال.کردند ی مي تجار يگذار استیس
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   1993 ژوئن 17                  1413  ذیحجه   | 26  1372د   خردا27شنبه  پنج
  

ریـیس سـازمان    [،   اخـوى محمـد    .سمینار بررسى جنگ روانى از صداوسیما آمدند      مسئوالن  
هـا    عملیـات روانـى و اهـداف و رویـه        دربـارة  صـحبت مفـصلى      . توضیحات داد  ]صداوسیما

  1.نمودم
گـزارش  . ه سـاعت طـول کـشید    دو سـ  کـه  نفت جلسه داشت  ملی  شرکت  عمومی  مجمع  

 تراز را به طور مـشروط  .بودجه را داشتیمبرنامه و  راز و بررسى انطباق با      عملکرد و بررسى ت   
  .تصویب کردیم

 انتخابات دربارة . آمد]نوري، رییس مجلس شوراي اسالمی    [ ناطق ]علی اکبر [عصر آقاى   
سـتخر اسـتفاده    از ا.و تعطیلی مجلس و مـسایل جـارى صـحبت کـردیم           ] ریاست جمهوري [

  . کردم و به خانه آمدم
  
  

                                                                                                              
 انواع ی برخشی را در خصوص عدم افزایتی و ممنوعتی محدودای اعطا کرده و یازاتی امتگریکدیکشورها به 

 .گرفتند ی در نظر میعوارض گمرک
 - دشمنان روانى ابزار و هاشیوه برشمردن ضمن ،کنندگان سمپوزیوم عملیات روانی جمع شرکت دری هاشمي آقا 

 روانى جنگ با مقابله و دشمن سلطه هاىراه تشخیص لزوم بر ،زىبازسا دوران و مقدس دفاع طول در اسالمى انقالب
 از را جامعه و انسان ى،ینامر و پیچیده بسیار ابزار از استفاده با ،نظامى جنگ برخالف دشمن« : گفت و کرد تأکید آنان

 اهداف تحقق در عىس دروغین تبلیغات و رادیوها شایعه، همانند ابزارى به توسل با و دهدمى قرار تهاجم مورد درون
 توسعه، حال در کشورهاى مشکالت دادن جلوه بزرگ و ها آرمان و ها ارزش کردن مخدوش شانیا» .دارد خود
 اعتقادات باورها سلب همچنین و جامعه یک محبوب هاىچهره ساختن مخدوش کشور، این دستاوردهاى شمردن کم

 زمینه در دشمنان اهداف و هاشیوه جمله از را سوم جهان کشورهاى در هامدیریت و خود به اعتماد تضعیف و جامعه
 رهبرى معظم مقام که اىمسأله. است جامعه یک بر دشمن سلطه آنها همه هدف« : افزود و خواند روانى عملیات

 را ما باورهاى دشمنان دهیم اجازه نباید که است روانى جنگ مهم فصول از اندکرده مطرح فرهنگى تهاجم عنوانبه
 و پوچى ایجاد روانى، عملیات از دشمن نهایى هدف. دهند قرار تردید مورد یا و کنند تضعیف انقالب و اسالمبه تنسب

 خود به جامعه یک اعتماد عدم و افراد شخصیت تزلزل و منحرف باورهاى ساختن جایگزین باالتر مرحله در و خالء
 جامعه صورت این در و شودمى سلب آنان از کشور مقاومت و سازندگى براى افراد روحیه القائات این با. است

 خواهد شک خود اندیشه و فکر حقانیت به و شد خواهد دشمنان سوء تبلیغات تسلیم مقاومتى هیچگونه بدون روحیه بى
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کرد
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   1993 ژوئن 18                         1413 ذیحجه   |27  1372 خرداد  28جمعه 
  

 بازرسى نیمـه  دربارة مقدارى   . آمد ]هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور      [محسن
 به خاطر خراب   .براى اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم       .تمام تعهدات خارجى صحبت شد    

 دربـارة ى ا  خطبـه . ناراحت شدم؛شدن سقف میدان چمن نمازگزاران زیر آفتاب گرم بودند        
  1 .انتخابات ایراد کردم

ریـیس بنیـاد   [،  معـادیخواه ] عبدالمجیـد [آقـاى   . عصر در خانه اسـتراحت و مطالعـه کـردم         
کنـى   وىزن آقـاى مهـد  شب عفت براى مراسم عزاى مـادر     .  کار مهمى نداشت   ؛ آمد ]تاریخ
  . رفت
  

   1993 ژوئن19                        1413   ذیحجه    |28   1372 خرداد  29شنبه 
  

.  کارها انجام شدده صبحتا ساعت  .از آذربایجان مهم است 2بیگ ها فرار ایلچى در گزارش
اف به ارمنستان تذکر داده که در  آقاى واعظى تلفنى خبر داد که به خواست حیدرعلى

  .اند استفاده نکنند و آنها قبول کردهیجان سوءاغ از فرصت شلوغى آذرباب قره
 گزارش پیشرفت کـار شـوراى   . آمد]دبیر شوراي عالی جوانان[، میرباقرى] مرتضی[آقاى  

                                                
 - جمع نمازگزاران تهرانی، از حضور گسترده مردم در انتخابات، با وجود مشکالت اقتصادي و  آقاي هاشمی در

جمهوري نشان دادند که در مقایسه با  مردم ایران با مشارکت خود در انتخابات ریاست« : اجتماعی تشکر کرد و گقت
در این انتخابات، براي من قابل . ردندبسیاري از کشورهاي مدعی دموکراسی نظیر آمریکا، از انتخابات بیشتر استقبال ک

پیش بینی بود که میزان آرا از نظر نسبت کمتر شود، چرا که کار دشواري را در دوره بازسازي برعهده داشتم و با این 
من براي ساختن ایرانی آباد و مستقل، وقف . وجود، خود را براي هرگونه فداکاري براي ملت ایران آماده کرده بودم

 درصد از برنامه تعدیل اقتصادي انجام شده است و برنامه 80اکنون . نقالب و آماده هرگونه فداکاري هستماسالم و ا
  ← دیکنرجوع» .دوم دوران تثبیت دستاوردهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد

 .1394نقالب،ا معارف نشر دفتر ،1372 سالجمعه  هايخطبه  رفسنجانی، هاشمی«کتاب
 -  1372در سال  و انتخاب شد 1371 سال بود که در جانی جمهور آذرباسیی رنی دوم،گی بیلچیابوالفضل ا 

هاي   و پس از روي کار آمدن، سیاست بودجانی رهبر حزب جبهه خلق آذرباوا . کودتا از قدرت کنار رفتکی طی
. به عنوان رییس جمهور آذربایجان انتخاب شد اف ی علدری حيپس از و. ناسیونالیستی و افراطی را دنبال کرد

 . در آنکارا پایتخت ترکیه درگذشت1380بیگ در سال  ایلچی
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دبیرکـل  [، رضـوى ] منـصور [آقـاى   .عالى جوانان را داد و براى سرعت کـار اسـتمداد کـرد          
 براى امـور اسـتخدامى و شـوراى عـالى ادارى     . آمد]سازمان امور اداري و استخدامی کشور  

  . صحبت شد
 آمـد و بـراى محـل جدیـد نیروگـاه        ]رییس سـازمان انـرژي اتمـی      [،  امراللهى] رضا[آقاى  

ریـیس کمیـسیون   [، نظـران ] محمـدعلی [آقـاى  . دارخوین و تأسیس مرکز جدید لیزر گفـت  
  . گزارش وضع اسراى عراقى را داد و آمد]نظارت بر امور اسرا

 اوضاع اقتصادى داشت و اصل دربارة مطالبى  . آمد ]نجف آبادي [نادى] غالمحسین[آقاى  
 ایـشان  دربـارة خواسـت بفهمـد سیاسـت نظـام       منتظـرى بـود کـه مـى    اهللا یت آدربارةمطلبش  
 مـصوبات زیـادى   .عصر کمیته ارز جلسه داشت . گفتم سیاست بر حل مشکل است      ؛چیست
   . مصارف ارزى داشتیمدربارة

فـروش بـه مبلـغ    پیشنهاد خرید نفت پـیش      .  احمدآقا مرعشى اینجا بود    .مدمشب به خانه آ   
   .  گفتم به وزارت نفت پیشنهاد بدهند؛زیادى از طرف شرکتى را آورده بود

  
   1993 ژوئن 20                       1413 ذیحجه   | 29  1372 خرداد  30یکشنبه 

  
عـه و وعـاظ و طـالب و علمـاى تهـران      جمعى از ائمـه جم    صبح به مناسبت آغاز ماه محرم،       

 صـحبت من مفصل   ،خوانى آقاى مؤمنى     قرآن و صحبت ادب و روضه      بعد از قرائت  . آمدند
  . آمد براى امور دانشگاه آزاد]رییس دانشگاه آزاد اسالمی[، جاسبى] عبداهللا[ دکتر 1.کردم

وسـتانه  دو هـاى گـرم    صـحبت . وزیر دفاع لبنـان و همراهـان آمدنـد       ،  ]آقاي محسن دلول  [
                                                

 - قیام ابعاد تشریح با تهران، استان وعاظ و جماعات و جمعه ائمه جمع در محرم، ماه آغاز آستانه دری هاشمي آقا 
 و شهیدان ساالر اهداف و ها جانبازي ها،رشادت حماسه داشتن نگاه زنده عدالتى،بى و ظلم علیه) ع (حسین امام خونین

 پیامبر اهداف و ها راه از یکى اینکه بیان با شانیا. داد قرار تأکید مورد مردمبه فداکارى روح تزریق منظوربه شا تبی اهل
 احکام کردن پیاده و اسالم پیامبر راه استمرار« : گفت است، جهان براى اسالمى حکومت بنیان اسالم، الشأنعظیم

. است ایران اسالمى جمهورى اهداف از اسالمى معارف چارچوب در حاضر عصر با منطبق و هماهنگ اسالمى
. دارند يخطیر مسئولیت ،اسالم احکام و قوانین چارچوب در کشور سازندگى براى مردم هدایت در روحانیت
 کنار در را معاش و معاد ما و شود توجه مردم معاش و زندگى به ،فرهنگى و دینى اخالقى، تعلیمات کنار در امیدواریم

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .باشیم داشته یکدیگر
1394. 
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شیعه است و از مبارزه در جنوب لبنان با اسراییل و عدم شرکت در مذاکره صـلح و     . داشتیم
 به خاطر عـدم شـرکت در     ،تقویت مقاومت و عدم کمک کشورهاى غربى و عربى به لبنان          

  .مذاکرات صلح و تفاهم طوایف در لبنان گفت
از حکم محدوده  تصویب کردیم که گرمسار  .دولت شرکت کردم  جلسه هیأت   عصر در   

 بتواننـد  تـا  استثناء شود ،یکصدوبیست کیلومترى تهران که ایجاد صنعت در آن ممنوع است   
  .ایجاد صنعت کنند

اد کـه در دادگـاه،    ، عـصر تلفـن کـرد و خبـر د          ]رییس قوه قـضاییه   [یزدى،  ] محمد[آقاى  
یه بپردازنـد و  اند و باید به بازماندگان مقتوالن حادثه د ى هوایى محکوم شده   هاى نیرو   خلبان
نـصیرى، مـدیر روزنامـه کیهـان را بـه      ] مهـدي [ خبر داد که آقاى     1. اعالن خبر پرسید   دربارة

  .اند دادگاه احضار کرده
 دربـارة  . از خطبـه جمعـه مـن خیلـى تمجیـد کردنـد      .همانم بودندیاى م اهللا خامنه   شب آیت 

ى نیروى هـوایى در  ها آذربایجان، سفرم به ترکیه و اعالن محکومیت خلبان   وقایع جمهوري   
  .مذاکره کردیم... برخورد با هواپیماى مسافربرى و سفر به شمال و

  
   1993 ژوئن 21                      1413 ذیحجه   | 30  1372 خرداد  31دوشنبه 

  
 بـه فرودگـاه  از خانـه  جمهـور قرقیزسـتان،    ف، ریـیس بـراى اسـتقبال آقـاي عـسکرآقای       صبح  

  . انجام شد مراسم استقبال و مصاحبه.ت تأخیر داشتند نیم ساع.رفتیم ]مهرآباد[
و من براى شرکت در مراسم شروع هفته امر بـه معـروف و نهـى از    رفتند  آنها به سعدآباد    

 ]رییس سازمان تبلیغات اسالمی[، عراقى] محمود محمدي [آقاى  . به مهدیه تهران رفتم   منکر  
هیت و شرایط امر بـه معـروف    من هم صحبت کوتاهى در ما .گزارش داد و خیرمقدم گفت    

  .و نصیحت کردم که حدود را مراعات کنند و افراط و تفریط نکنندداشتم و نهى از منکر 
 چون تأخیر داشتم به استقبال در    ؛ بودند همانان قرقیزستان آمده بودند و    یم.  برگشتم به دفتر 

 ؛اشـتیم ى به طور غیر رسمى و سـپس بـه طـور رسـمى مـذاکره د          رمقدا .مدخل دفتر نرسیدم  
                                                

 -نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران27-هواپیماي فوکریک فروند  1371  سال اردیبهشت در روز ششم  
 . سرنشین آن کشته شدند39  متأسفانهدر نزدیکی ساوه سقوط کرد و
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  . ...تشریفاتى و کلى در توسعه همکارى و معارفه و
 هاى برنامه دوم  و بقیه سیاست52 مصارف تبصره .اقتصاد جلسه داشت عالی  عصر شوراى   
خارجه امور به محل باشگاه وزارت .  کارها را انجام دادمنُه شبتا ساعت . به تصویب رسید

  .براى ضیافت شام رفتم
 اوضـاع قرقیزسـتان، وضـع مـالى و     دربـارة بیـشتر  . لى داشـتیم  مـذاکرات مفـص   ،قبل از شام  

ـ نام ه شان ب هنوز خیلى مسلط نیستند و با رواج پول ملى       ؛  پرسیدم.... صنعت و تجارت و    ومس 
)som(1  و شرکایـشان   شان اضافه شده است  مشکل،که یک قطعه را با امضا به یادگار داد

  .ندا مخالف
ــه خانــه آمــدم  دیر ــه همــسر  عفــت هــم کــه .وقــت ب  در ســاختمان قرمــز ضــیافت شــام ب
   .رسید و کلى تعریف کرد،  داده بودجمهور قرقیزستان رییس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 - بدین ،شد روبل شوروي  در این کشور جایگزین1372 اردیبهشت 20 است که از قرقیزستان واحد پول وم، نامس 

 - واحد جزء پول قرقیزستان- تیین 100برابر  سوم یک.  روبل تعیین گردید200معادل  ،سوم صورت که هر یک
 .است
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   1993 ژوئن22                                  1414   محرم  | 1  1372 تیر  1شنبه  سه
  

  1بیـگ  ایلچـى ] ابوالفـضل [آذربایجـان و پیـشنهاد پارلمـان بـه     جمهوري ها بحران  در گزارش 
  .براى مراجعه به باکو و استنکاف او در صدر است

 سـخنرانى  .یه بـه دیـوان عـالى ادارى رفتـیم    یبراى افتتاح مراسم برگزارى هفته قـوه قـضا        
  ومـذاکرات بعـد از  . هیأت قرقیزستان آمـد  2. کردمیهی براى قوه قضااي  دهکنن کوتاه و دلگرم  

سـئواالت زیـادى دربـاره    . کـردیم  حرکـت  مهرآبـاد  به سوى فرودگـاه      ،ها  نامه   توافق يامضا
گـشت کمونیـسم و   ازهنـوز نگـران ب  . هـا نمـودم   کمونیسم و آینده روسیه و سـایر جمهـورى      

مـشکالت روسـیه را عمیـق و جـدى     . تجدید حیات شـوروى سـابق و سـلطه مجـدد هـستند            
  .رفتند  به مشهد؛ و بدرقه رسمى داشتیم3 مصاحبه،در فرودگاه .ندندا مى

                                                
 -جمهور جمهوري  یسی ر،اف قبل از وي ایاز مطلب. رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان بودبیگ،   ابوالفضل ایلچی

   .د به این مقام رسیاوف اف با کودتاي خفیف ژنرال صورت حسین آذربایجان بود و پس از وي حیدر علی
 - داشت توقع شودنمى اسالمى، هاىایده با متناسب و صحیح قضاوت بدون« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در 

 براى را منبع ترینغنى خود، اعتقاد براساس ما. باشد برخوردار آرامش و استحکام و مطلوب نصاب از جامعه که
 تربیت. نداریم باشد، انسان فطرت با منطبق که قوى منطق چنین اى،جامعه و مکتب هیچ و بینیممى اسالم در قضاوت
 و باشد برخوردار فقهى و دینى اصول از باید امروز قاضى. است یهیقضا قوه و مجلس دولت، وظایف از یکى قضات،
 مبذول کافى وجهت راه این در امیدوارم اما کشد،مى طول چند هر دارد، گذارىسرمایه ارزش قضاتى، چنین تربیت

 جو اگر. نباشند غافل المللىبین حقوق و جهانى لیمسا با آشنایى از حوزوى، و فقهى لیمسا کنار در قضات و شود
 پشتیبانى قضاوت، نظام از که دارد ضرورت نیبنابرا کندمى مخدوش را قاضى شجاعت باشد، کشور در نامناسبى

 در و نباشد عادل باشد، نداشته شجاعت قاضى اگر. کند نگرانى احساس نباید قضایى دستگاه. ردیگ صورت سیاسى
 ایجاد مشکل او قضاوت در بگیرد، قرار تأثیر تحت اجتماعى، جو و مرئوس و سییر مالحظات و هوس و يهو
 شده قاضى استقالل از کامل حمایت هم اسالم در و است اجتماعى شده پذیرفته اصل یک قاضى استقالل. شودمى

 جهت در امیدواریم ما و شود تأمین باید مادى نظر از قاضى. است الزم قاضى از سیاسى و قانون پشتیبانى ینبنابرا. است
 هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع .»شود تأمین قاضى حداقل معیشت که کنیم عمل اىگونه به پرداخت، هماهنگ نظام

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
 -والمللى بین هاى همکاري از بسیارىبه  ،روز دو ایندر  و بود خوبى سفر«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است  

 ،شده جدیدى فصل وارد ما روابط  کهکنیم بندى جمع اگر .داریم نظر اتفاق هم موارد اکثر در و پرداختیم اى منطقه
 بر ؛باشد تواند مى مؤثر منطقه بسیار مردم رفاه و ثبات براى ،یانهم آسیاى کشورهاى با ایران همکاري. ایم نگفته اغراق
 ىیهوا ،زمینى نقل و حمل ارتباطات، در را همکارى هاى سیاست اصول  وکردیم امضا نامه توافق هفت ما ،اساس همین

 .دیمونم المللى مشخص بین لیمسا و )اکو(همکاري اقتصادي  سازمان چنینهم و آموزشى بازرگانى، ،دریایى و
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آقـاى میـثم از   . کابینه آینده صحبت شددرباره عصر دکتر حبیبى براى امور جارى آمد و         
 و ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی       [،  آقایـان نـوربخش   .  کار مهمـى نداشـت     ؛اطالعات آمد 

 ة توضـیحاتى دربـار  . آمدنـد ]معـاون نماینـده دایـم ایـران در سـازمان ملـل           [،  زىصادق خـرا  
 نُـه تا ساعت  .نددسیاست خصمانه بخشى از حاکمیت آمریکا و معتدل بودن بخشى دیگر دا        

  . شب کارها انجام شد و به خانه آمدم
  

   1993 ژوئن 23                         1414 محرم   | 2  1372 تیر  2شنبه  چهار
  

 و موانـع    ]نیروهـاي مـسلح    [ مشکالتش را با ستاد کـل      . آمد ]وزیر دفاع [،  ترکان] اکبر[آقاى  
 قبالً از طریق محـسن  ؛ قرار شد به نحوى مشکل را براى کابینه بعدى حل کنیم .کار را گفت  

  .پیغام داده بود
ى  گزارش پیشرفت کار بازساز   . آمد ]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  

ــه  در قــصرشیرین و موفقیــت طــرح ایــن  ؛هــاى مــرزى را داد هــاى برداشــت آب از رودخان
   .رود به عراق مىهاي ایالم و کرمانشاه  ها در استان رودخانه
 گزارشى براساس سوءعملکرد استاندار و     . نماینده سنندج آمد   ،رحیمى] محمدرضا[آقاى  

 قرار شد بررسـى  ؛رفتن آراء شدهمسئوالن اجرایى استان داد که مدعى است باعث از دست   
  1.کنیم

 هـایی   گـزارش . آمد]رییس سازمان بازرسی کل کشور[، محقق داماد ] سیدمصطفی[آقاى  
ها با  هاى اضافى ادارات و عدم همکارى دستگاه      در مورد بازرسى سفرهاى خارجى و هزینه      

ر نگرانـى  و اظهـا ] جمهوري ریاست[گزارش و تحلیلى از انتخابات    همچنین  . بازرسى داشت 
  . را داشت با ادعاى همکارى تاکتیکى افراطیون راست و چپ،2از باند رسالت

                                                                                                              
را توسعه همکاریمان هم ما و شوند مى مسلط امورشان بر دارند تدریج به ،منطقه یافته استقالل تازه کشورهاى 
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع ».دهیم مى
 -می در انتخابات ریاست  جمهوري، کمتر از آراي آقاي احمد   استان کردستان، تنها استانی بود که آراي آقاي هاش

 .توکلی شده بود
 - عی از مخالفین جم توسط1366 سال ، دردرک را منعکس میراست هاي جناح  که معموالً دیدگاه رسالت روزنامه  

 احمد  ،قمی آذري احمد  آقایانمانند  نفر99گروه  و اعضاي وزیر ، نخستموسوي میرحسین مهندس
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 طـرح مـسقف کـردن میـدان چمـن        . آمدنـد  ]تهـران [ نمـاز جمعـه     برگـزاري   سـتاد  ياعضا
هـاى دولتـى بـه     خـودرو  واگـذارى  ،دولتجلسه هیأت عصر در    . را آوردند  ]تهران[دانشگاه

  .ویب نمودیمکارکنان را بررسى کردیم و کلیات را تص
  
   1993 ژوئن 24                                 1414 محرم   |3  1372 تیر  3  شنبه پنج

  
 ؛ نامـه مفـصل ایـشان را آورد    وفرستاده ویژه صدراعظم آلمان آمـد ،  ]آقاي دیتر کاستروپ  [

از قبیـل تروریـسم و   توسـعه روابـط،    اشاراتى به لـزوم برطـرف کـردن موانـع          .دوستانه است 
کهل دادم و گفتم باید مناسبات دولتـى از طـرف         آقاي  پیغام صریحى به    . قوق بشر داشت  ح

هـا    توازن در مبادالت تجارى، مهلت مناسب براى پرداخت بـدهى   ؛آلمان بهتر مراعات شود   
ى یو انتقاد از ناتمام مانـدن کارهـا  ... شان از قبیل حقوق بشر و هاي جویى و خوددارى از بهانه   

  .ها زیردریایى و کشاورزى،شیمى، پتروهرمثل نیروگاه بوش
کـه بناسـت    داشـتیم   2جـوان ] علـی [ دکتـر  ة مـذاکراتى دربـار  . آمـد  1آقاى احمـد جاللـى    

  کننـد و نـه یـک محقـق عاشـق        اگر برخـورد مـى    دصورت یک سـو     گفت به  .مالقاتم بیاید  به
                                                                                                              

نفر، سیاسیونی بودند که علیرغم 99گروه . ، منتشر شدرسالت بنیاد  امتیازي  به صاحب، نبوي  مرتضی و توکلی 
انتقادهاي شدید این  دوران دفاع مقدس،در . درخواست بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، به مهندس موسوي رأي ندادند

آقاي . ندنتوزیع آن را در جبهه ممنوع ک )ره( خمینی حضرت امام باعث شد تاموسوي، روزنامه از عملکرد دولت 
کاظم آقاي   ادامه تحصیل،راينخستین سردبیر این روزنامه بود که پس از سفر به انگلستان ب، احمد توکلی

حزب مؤتلفه   را نزدیکانروزنامه بعضی از نویسندگان و تحریریه سیاسی این .جانشین وي شد ییانبارلو
 .ادندد تشکیل می اسالمی

 - شورا نی به اي مطهردی انقالب از طرف شهي عضو شورانیتر ن جوان به عنوا1357 در سال ی،دکتر احمد جالل 
 یاهللا طالقان تی که با حضور آ»با قرآن در صحنه« یونیزی با برنامه تلواو انقالب، يروزی اول پيها  ماهدر .وارد شد 
 ری سف،رجهخاامور ری معاون وزهاي  دکتر جاللی در پست. آن دوره مطرح شدیی شد، در محافل دانشجویبرگزار م

 در سفیر جمهوري اسالمی ایران یی و دانشگاه عالمه طباطبای علماتی عضو ه،)ژنو( سازمان ملل یی در دفتر اروپارانیا
 . خدمت کرده استونسکوی
 - نینخستمیالدي،  1960 سالجوان در  آقاي . استکای ساکن آمریرانی و مخترع اکدانیزیف،  جوانیپروفسورعل 
خطر به حساب  ی بيزرهایاز نوع ل زری لنیا.  اختراع کرد، و نئون بودومی از دو گاز هلیبیکه ترک را جهان ي گاززریل
 دو شی امواج و آزمال مانند تداخییها دهی پدی بررسيها برا  دانشگاه شگاهیرنگ آن سرخ است و در آزما. دیآ یم

 .کاربرد دارد انگیشکاف 
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   .خدمت به ایران
 قبل از قانون قـصاص از  له عفو قاتالن محکومِأ مس.جمع تشخیص مصلحت جلسه داشت    م

بـه پایـان   ى یهاى دینـى در مجـامع قـضا    له رسیدگى به دعاوى اقلیتأدستور خارج شد و مس  
 بـه مقتـضاى احکـام دیـن خودشـان و براسـاس       ، پذیرفته شد که در احوال شخـصیه     رسید و 

  .مصوبه اصل وحدت رویه عمل شود
 خانواده و جمعى .با اتوبوس به سوى مازندران حرکت کردیم     بعد از ظهر     ونیم  سهساعت  

عمران و آبادى و .  شب رسیدیمنُهحدود ساعت و  از جاده هراز رفتیم     .از بستگان هم بودند   
 در  ]نیـروي زمینـی ارتـش     [= در اسـتراحتگاه نزاجـا     . راستى جالـب اسـت     ، به سرسبزى شمال 

 معمــوالً .دریــا دارنــد  لــب،ســراى تمیــز و بــا صــفا همــانی م.آبــاد ســارى اقامــت کــردیمزرخ
 قبـل از  .رونـد  هاى نیروى زمینى ارتش براى استراحت و استفاده از دریا به آنجا مـى          خانواده

 مقـدارى شـنا   ،بالفاصله به دریا رفتیم و زیر نور کمرنـگ مهتـاب        . استانقالب ساخته شده    
روى و سـپس   کمـى پیـاده  ردیم و خـو شـام را دیروقـت   . بخـش بـود     باحال و آرامش   ؛کردم

  .خواب
  

   1993 ژوئن 25                              1414  محرم  | 4  1372 تیر  4 جمعه 
  

 مقدارى در ساحل دریـا قـدم زدم و شـنا    ،صبحانهصرف بعد از نماز صبح و استماع اخبار و       
 ؛خزرشـهر را دیـدیم   کیلومتر از جاده فرعـى سـاحلى    پانزدهحدود  و  با اتومبیل رفتیم     .کردم

 قبل اًها و مؤسسات دولتى است و اکثر هاى بسیار وسیع از وزارتخانه  سراسر آنجا استراحتگاه  
 گـشتى هـم در داخـل    . جنـوب آن مربـوط بـه مـردم اسـت           .ساخت شد ه  از انقالب شروع ب   
  . همزمان دارد راظرفیت پذیرش دویست خانوار. استراحتگاه زدیم

 مقـدار  . صـاف و تمیـز اسـت   ،عمـق دریـا رفتـیم کـه آب    عصر نزدیک غروب با قایق در     
 هنگـام مراجعـت از   ،موتور قـایق .  جمعى از محافظان و مهدى هم آمدند   .زیادى شنا کردیم  

س نصب و باالخره درست کردیم و معلوم شد شیلنگ انتقال بنزین را به طور معک     ؛کار افتاد 
  .کرده بودند

جمهور آذربایجـان و واگـذارى       یسی ر ،بیگ  ایلچى] ابوالفضل[ها عزل رسمى      در گزارش 
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  کارنامه و خاطرات              
 186   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  .کند  جلب توجه مى،اف على اختیارات به حیدر
  

   1993 ژوئن 26                             1414   محرم  |5   1372 تیر  5 شنبه 
  

 جالـب بـاال آمـدن خورشـید را تماشـا      ةبعد از نماز مقدارى در ساحل دریا قدم زدم و منظـر  
 صـحبت  ،دادنـد   نگهبـانى مـى  ، در اطـراف مقـر  ،که براى محافظـت   با چند نفر سرباز      .کردم
معلوم شـد آنهـا را بـراى حفاظـت مـا از       .  بودند  یزد و اراك و بابل و سارى       اهالی از   ؛کردم
  .ند هست گفتند حدود بیست نفر. قرار نبود چنین اقدامى بکنند؛آورده بودند به ساري تهران

محـسن و فـائزه از مـا    . کنار حرکـت کـردیم  صبحانه با اتوبوس به سوى زیبا  صرف  بعد از   
تمـام مـسیر را تـا لنگـرود از جـاده سـاحلى        . برنامه داشـتند .جدا شدند که به تهران برگردند    

 بـا میـوه و   .هـا و عمـران چـشمگیر اسـت        واقعاً  منظره   . پنج ساعت و نیم در راه بودیم       .رفتیم
  .  ى شدیمیاى نان پذیرا لقمه

بالفاصـله  . زیباکنار رسـیدیم  ] تگاه سازمان صداوسیما در   استراح[ به   ساعت یک بعدازظهر  
با اتومبیل در محوطـه و  . براى صرف ناهار به رستوران رفتیم و سپس نماز و کمى استراحت        

 حدود چهل . خلوت بود و مسئول آن توضیحات داد.هاى استراحتگاه گردش کردیم خیابان
سات رفـاهى مناسـب و ارزان و   حدود دویست خانوار است و تأسی   پذیرش  هکتار با ظرفیت    

سـاخت آن  .  داردها هاى مناسب براى آموزش و برنامه ساحل خوب و ارزنده گیالن و سالن  
 وقـت  ،هـا  در سـاحل بـراى خـانم   . اسـت قبل از انقالب شروع و بعد از انقالب تکمیل شـده      

ردنـد و  ده کا اسـتف  ، از دریـا    اول همراهـان خـانم     .انـد   جداگانه براى استفاده از دریا گذاشـته      
  . کردیمسپس نزدیک غروب با قایق به عمق دریا رفتیم و مقدارى شنا 

 بهتـر از  ،شـان مـاهى سـفید     شام.جمعى شام خوردیم  در رستوران دسته ،بعد از نماز مغرب   
هـاى شـهر    در خیابـان .  با اتوبوس بـه سـوى فرودگـاه رشـت حرکـت کـردیم           .ناهارشان بود 

بـه    شـب از فرودگـاه  ونـیم  سـاعت یـازده   . بودنـد هاى عزادارى محرم مشغول عزادارى        دسته
   . با اتومبیل به خانه رفتیم. به تهران رسیدیمدوازدهسوى تهران پرواز کردیم و ساعت 
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   1993 ژوئن 27                                  1414  محرم  | 6  1372 تیر  6شنبه یک
  

 23 ؛کنـد  راق جلـب توجـه مـى    حمله موشکى آمریکا به وزارت اطالعات ع،در اخبار صبح 
 آن را ،]جمهـور آمریکـا   رییس[، کلینتون]بیل[ . خلیج فارس و دریاى احمر  ازموشک کروز   

بـه انتقـام برنامـه عـراق بـراى تـرور       این حمله موشـکی،  .  شخصاً اعالم نمود، اهمیته دلیل ب
  . انجام شده استجرج بوش در سفرش به کویت

 .انجـام دادم دوازده اى مانـده از دیـروز را تـا سـاعت        به دفترم رفتم و کاره    ونیم    ساعت نُه 
 براى مذاکره بـا جامعـه اروپـا عـازم     . آمد]معاون وزیر امور خارجه[،  واعظى] محمود[آقاى  

 نظـرات   .بـوده اسـت   ل بـین ایـران و آنهـا         ی مـسا   حـل  براى  پیشنهاد خودشان  ؛ است بروکسل
 کمـک مـالى بـراى    .ر دادم نظـ ؛ل مـورد نظـر توضـیح داد   یکمیسیون کارشناسى را براى مسا 

  .خواست جدیداالستقالل مسلمان شوروى سابق هاي هاى مربوط به جمهورى هزینه
 .کـردیم  حمله آمریکا بـه عـراق بحـث    ة دربار.دولت شرکت کردمجلسه هیأت عصر در  

 سازمان برنامه .در دستور بود  توسعه  ى برنامه دوم     اهداف کم  .محکوم کنیم که  تصویب شد   
  . ناتمام ماند که اظهارنظر کردندوزیرانداد و توضیح و بودجه 

ل ی مـسا ، حملـه موشـکى آمریکـا بـه عـراق     ة دربـار .همـانم بـود  یاى م    خامنـه  اهللا  آیـت شب  
هـاى   هاى برنامه دوم و تأییـد رهبـرى و واگـذارى اتومبیـل     آذربایجان، نحوه بررسى سیاست 

 . دیر وقت بـه خانـه رسـیدم   . کابینه آینده و سفر من و ایشان مذاکره شد    ، به کارمندان  یدولت
   1. برنامه مسابقه فوتبال ایران و سوریه را تماشا کردم،ضمن نوشتن خاطرات امروز

  
  

                                                
 - مساوي به پایان رسید یک-یکشد، با نتیجه   انجام می1994  مقدماتی جام جهانیکه در مرحلهبازي  این . 

این بازي با . گلزنی کردندبراي سوریه   82در دقیقه  براي ایران و عبدالطیف هلو  63در دقیقه اصغر مدیر روستا  علی
 . برگزار شدن ورزشگاه آزادي تهرا در هزار نفر تماشاگر75 حدود  د برابرایتالیا از یر روئیجی تیرو پی  پیيداور

بهزاد غالمپور، جواد زرینچه، محمد خاکپور، نادر محمدخانی، رضا رضایی منش، حمیدرضا استیلی، : بازیکنان ایران
علی پروین : ، مهدي ابطحی، علی دایی و علی اصغر مدیرروستا سرمربی)کاپیتان(مهدي فنونی زاده، حمید درخشان 

 علی شیخ دیب، حسام السید، آصف خلیفه، بغارا سروس، مصطفی کادیر، ماهر بیرقدار، جمال کاظم،: بازیکنان سوریه
  .ورجیل دریدا از رومانی: ، موناف رمضان، عبدالطیف هلو و حیقام خلفا سرمربی)کاپیتان(عال افشا 
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   1993 ژوئن 28                                  1414  محرم  |7   1372 تیر  7شنبه دو
  

 دکتـر  1.شـان دادم  بـا صـحبت طـوالنى دلـداري    .  تیر آمدند  مهفتدثه  حاهاى شهداى     خانواده
شــوراى ســپس . آمــد  بــراى دســتور شــوراى عــالى انقــالب فرهنگــى،]گلپایگــانی[هاشــمى

 در دسـتور    ، اقداماتى که براى توسعه روابط     .هاى جدیداالستقالل شمال را داشتیم      جمهورى
ى مطرح هایام به این کشورها پیشنهاد  بررسى شد و براى سفر آینده است، ها بوده   کار ارگان 

  .موارد همکارى را مشخص کردیم. کردند
 دولـت هـم   ي سـایر اعـضا  .دولـت برگـزار شـد   هیأت محل در  اقتصاد    عالی عصر شوراى 

 بعد از نماز مغـرب و عـشا   .کلى برنامه دوم با اصالحاتى تصویب شد    و  ى   اهداف کم  .بودند
هاى   استماع صحبت.زادارى رهبرى شرکت کردم در مراسم ع   و حسینیه امام خمینى رفتم   به  

  . انجام شدزنی خوانى و سینه خطیب و مراسم نوحه
  
  

                                                
 - رموز از را آنان مظلومیت و ترکیب شهدا، تعداد لحاظ از کربال، حادثهبا  تیر هفتم حادثه شباهت ،یهاشم يآقا 

 مجدد ياحیا موجب یارانش، از تن 72 و) ع (الحسین اباعبداهللا حضرت شهادت اگر« : گفت و دانست حادثه این غیبى
 و رسوایى موجب کوچکتر، ابعادى در نیز ایران اسالمى جمهورى حزب تیر هفتم حادثه شد، قرآن و اسالم عظمت و

 اثرات هنوز که شد جامعه در مردم میلیونى اىتوده یجبس و انقالبى شور و عواطف موج برانگیختن و دشمنان انزواى
 و الحادى هاىجریان و گذشتمى ایران بر سازى سرنوشت دوران زمان آن. بماند جاودان همواره باید و است باقى آن

 به که را ایران اسالمى انقالب داشتند سعى خود، مسموم تبلیغات و تشکل با خارجى، اربابان کمکبه التقاطى و لیبرالى
 از بود، گرفته شکل روحانیت و) ره (راحل امام هاى رهبري محور و حول بر و مسلمان مردم میلیونى هاىتوده دست
 اسالمى، متشکل فعالیت به نیاز احساس با. نمایند تحمیل جامعه بر را خود افکار و ایده و کنند منحرف خود مسیر

 این با مقابله به و شد تأسیس ایشان شاگردان و یاران دست به و امام حضرت تأیید با ایران اسالمى جمهورى حزب
 یافتن دست در ناکامى انتقام تا شدند مصمم خود، کینه و بغض با دشمنان لذا ؛پرداخت خطرناك و منحرف تفکرات

 یه،یقضا قوه هاىشخصیت کردن شهید با دشمنان. بگیرند حزب این اندرکاراندست و سران از را پلیدشان اهداف به
 از تن 72 و حادثه این سیدالشهداى خداوند. داشتند ایران اسالمى جمهورى نظام انهدام در سعى مجلس، و دولت

 تمامى از اگر زمان شرایط به توجه با و بود کرده ذخیره آن دستاوردهاى و اسالمى انقالب از پاسدارى براى را یارانش
 از پس عزیزان این خون که درخشانى و هدایتگر اثرات توانستیمنمى کردیم،مى استفاده هم کشور تبلیغى امکانات
 ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع ».» .بیافرینیم کرد، ایجاد جامعه در شان شهادت

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر
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   1993 ژوئن29                            1414  محرم  | 8  1372 تیر  8شنبه  سه
  

 پیـام بـه ایـران    ،باران بغداد  ها تأکید برخى از مقامات آمریکایى به اینکه موشک          در گزارش 
 آذربایجـان قابـل     خـاك جمهـوري    ادامه پیشرفت نیروهاى ارمنـى در      همچنین    هم هست و  
  .توجه است

 مسلمان است و مواضع خـوبى       .یس مجلس سریالنکا آمد   یر،  ]آقاي محمد حنیف محمد   [
 .سفیر جدید ونزوئال براى تقدیم استوارنامه آمـد      ،  ]آقاي رخاس کل کالس   . [دارد  اظهار مى 

آقایان احمددسـتمالچیان، سـید موسـی هاشـمی     . [استده یس جمهورشان برکنار شیاخیراً ر 
 هستند، برايزبکستان و لهستان  اُ،مان که عازم اردننرایسف، ]گلپایگانی و رضا آستانه پرست

 مناسب بـا وضـع محـل مأموریـت هـر یـک نکـاتى را                آمدند؛ خداحافظى و گرفتن رهنمود   
  .متذکر شدم
 و ]وزیر فرهنـگ و آمـوزش عـالی   [،  عینم] مصطفی[ یان همراه آقا  ،جوان] علی[پروفسور  

 کاشـف لیـزر    دانشمند ایرانىِ. آمدند ]المللی هاي علمی بین   مدیرکل همکاري [راغفر،  ] رضا[
 به طورى کـه زبـان   ،است که معروفیت و مقبولیت جهانى دارد و از جوانى در آمریکا بوده          

هایش  بیشتر صحبت چند جمله فارسى را از رو خواند و .کند فارسى را به سختى صحبت مى 
 اخیراً پیشنهاد کرده که براى تأسـیس مرکـز علـوم      .را به زبان انگلیسى گفت که ترجمه شد       

 مرهـون  هـا،  هایش گفت تمام اختراعات و پیشرفت  در صحبت.پیشرفته به ایران کمک کنند 
 در جهـان   حدود پانزده کشف مهم است که در این قرن به نتیجه رسیده و سرعت پیـشرفت         

تواند به سرعت با  شود و ایران مى  هر روز فاصله با جهان سوم بیشتر مىواست  بسیار پیشرفته
  .این طرح پیش برود

گرچـه آقـاى   .  ظـاهراً خیلـى دلگـرم رفـت    .خوب تحویلش گرفتم و قول مـساعدت دادم       
 بـه  .مدعى است که او بیشتر قصد استفاده شخصى دارد تا خدمت بـه ایـران        ،  جاللى] احمد[

 بایـد  ، حتى اگر با قصد کسب درآمد هـم ایـن اقـدام را بنمایـد          ،معین گفتم  ]مصطفی[دکتر  
 گرچه با اطالع آنها آمده و تأکید داشـته  ؛ها نگرانى دارد العمل آمریکایى   از عکس . بپذیریم

 لـذا حاضـر نیـست بـا انـرژى      ،کار حتماً در پوشش علمـى باشـد و رنـگ تـسلیحاتى نگیـرد           
  .با وزارت علوم کار کنند گفتم ؛اى سروکار داشته باشد هسته
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 بـراى گـزارش آینـده بررسـى        ]جمهـور   هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویژه ریـیس      [ محسن
 تـذکر دادم کـه   .یاسر آمد. بانک مرکزى شد تعهدات ارزى آمد و خواستار همکارى بیشتر    

  .درسش بیشتر اهمیت بدهدبه 
ن حـزب  سـاختما مراسـم   شـب در  . عصر شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت        

 بـه خانـه   ١.دمنمـو  تیر شـرکت کـردم و صـحبت        مجمهورى اسالمى در قتلگاه شهداى هفت     
 در روسـتاي  . اسـت رفـسنجان رفتـه  بـه    محـرم عزادارىمراسم  عفت براى شرکت در     .آمدم
جـات از سـایر روسـتاها       ساله در محرم برنامه دارنـد و مـردم در دسـته            ، همه آباد سادات  علی

  .کنند شرکت می
  

   1993 ژوئن 30                     1414  محرم  |9   1372 تیر  9ه شنب چهار
  

 .هـا گذشـت    به استراحت و مطالعه گـزارش وقتم. در منزل بودم. امروز تاسوعا، تعطیل است  
نـشر   اقدامات مرکز اسـناد و دفتـر   ة بازرسى وضع تعهدات ارزى و دربار    ة دربار .محسن آمد 

عنوان موزه نداشته باشد و تـالش  که  دهم می ترجیح ؛و موزه آثار من گفت  معارف انقالب   
  .براى جمع و تنظیم آثار باشد که خیلى زیاد است

ى نهاجـا  یهـاى پادگـان شـهید بابـا     عصر اطـالع دادنـد کـه انفجـارى در یکـى از انبـارك              
 صداى انفجار در اکثر نقاط شهر شـنیده شـده و شـایعاتى     ورخ داده] نیروي هوایی ارتش  [=

آمدنـد و پـس از    عمـاد  شب محسن و.  استدر پى داشته...  موشکى آمریکا واز قبیل حمله 
   . مسجد بالل رفتند بهشام براى عزادارى

  
   1993 جوالى 1                    1414 محرم   |10   1372 تیر  10شنبه  پنج

  ورازیارت عاش و هاى صداوسیما  استماع عزادارى  و ها   با مطالعه گزارش   وقتم. در منزل بودم  
                                                

 -کرد  نقالب اسالمی را دیده بود و فکر میاستکبار جهانی، خواب نابودي ا« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ها نفر از مسئوالن نظام موفق خواهد شد، اما امروز انقالب اسالمی، پانزده ساله شده است؛ چرا که   با طراحی قتل ده

 هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع ». داستان شهادت، متکی بر روحیۀ محو شدنِ موجودي در موجود مقدس دیگري است
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايانیسخنر  رفسنجانی،
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 ،ظهر از غـذاهاى نـذرى عاشـورا کـه برایمـان آورده بودنـد             .روى در حیاط گذشت     و پیاده 
  .خوردم

هـا بـراى شـرکت در      شـب بچـه  .دچیـ  مقدارى تـوت     ،عصر مهدى از درخت حیاط منزل     
از  .ینیه امام خمینـى رفتنـد و مـن تنهـا شـام خـوردم        حس بهاى     خامنه اهللا  آیتعزادارى  مراسم  
 گفـت   . تلفنـى درخـصوص انفجـار دیـروز پرسـیدم          ، فرمانده نهاجا  ،ستارى] منصور[تیمسار  

 در اثـر گرمـا و حـرارت    ،مقدارى مواد منفجره که براى کارهاى مهندسى ذخیره شـده بـود          
 فایبرگالس کـه اخیـراً    خبر داد که هواپیماى کوچک.اند   و تلفاتى نداشته    است آتش گرفته 

  .است چند پرواز آزمایشى انجام داده ،طراحى و ساخته شده
  

   1993 جوالى 2                              1414 محرم   |11   1372 تیر  11جمعه 
  

 ،پـیش از ظهـر  .  عفـت و یاسـر نبودنـد   .ها و بستگان هم آمدنـد      چهب. سد لتیان رفتیم  امروز به   
 بعـد از ظهـر   . مـدتى قـایق پـدالى در دریاچـه سـد رانـدیم       ، و جـالل   علیرضـا  همراه عمـاد و   

ســاعتى شــنا کــردم و بقیــه روز را اســتراحت و قــدم زدن و مقــدارى مطالعــه و اســتماع   نــیم
. شـب بـه خانـه برگـشتم    .  نکـاتی داشـت   محسن در مـورد تعهـدات ارزى      .داشتمها    گزارش
  . شب رسیدیم و بالفاصله خوابیدمساعت یازدهنزدیک 

  
   1993 جوالى 3                                1414 محرم   | 12  1372 تیر  12ه شنب

  
 بـه مناسـبت انجـام برنامـه سـفر حجـاج و سـالگرد فاجعـه                  ]هما[ىیهواپیماشرکت  ارکنان  ک

مـداح  [، کـوثرى ] سـیدمحمد [آقـاى   . آمدنـد  ییایرباس توسط ناو آمریکـا    هواپیماي  سقوط  
] حـسن [ آقایـان   ترابـري و وزیـر راه و ] کیـا   محمـد سـعیدي  آقاي[ . مصیبت خواند ] بیت  اهل

ــان] محمــد[ و ]مــدیرعامل شــرکت هواپیمــایی همــا [، شــفتى ریــیس ســازمان [، بنــى نجاری
  1. من صحبت کوتاهى نمودم. خیلى طول کشید که گزارش دادند]هواپیمایی کشوري

                                                
 - به آمریکا حمله جنایت هما، شرکت وکشوري  هواپیمایى سازمان کارکنان و مدیران جمع در یهاشم يآقا 

 عملکرد از و خواند جهان در آمریکا هاى تجاوزگري و قلدرى مىیدا و زنده سند را فارسخلیج در ایران هواپیماى
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 هـاى آمـارى    داده انتخابات براساسة تحلیلى دربار. وزیر کشور آمد ،نورى] عبداهللا[آقاى  
، ىیرضـا ] محـسن [ و ]وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    [، الریجـانى ] علـی [آقایان  . ه داد یارا

 با توجـه بـه   ،حج را دادند و براى آینده     مراسم   گزارش   . آمدند ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [
 نظرشان این است که سـال  هایی مطرح کردند؛  پیشنهاد ،تئمشکل برخورد کردن مراسم برا    

فکـرى کـرد کـه در     ت انجام شود و باید از حـاال ئبراراهپیمایی  ده نخواهند گذاشت که     آین
 پیشنهاد ساختن مجتمـع بـراى اسـکان حجـاج ایرانـى و عـدم         .آن وقت مشکل نداشته باشیم    

قرار شد که بررسـى کننـد بـراى    . پذیرش حاجى آزاد از سهمیه حجاج در سال آینده دارند         
آقاى الریجانى پیشنهاد داشـت کـه ترتیبـى    . ى غیردولتى بدهیم ها  اینکه آزادها را به کاروان    

ترسند به ایران بیایند و فعالً با بستگان خـود در   هایى که در خارج هستند و مى        ایرانى ،بدهیم
  . کنندمالقاتکیش جزیره ى مثل ی به نحوى بتوانند در جا،کنند ترکیه دیدار مى

اجـالس سـران   سـراها بـراى برگـزارى     همـان ی در مورد ساخت م    .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  
  . دادهاییکنفرانس اسالمى پیشنهادسازمان 

 تعریـف کـرد و از     1 از دانـشگاهش   .موسـوى اردبیلـى آمـد     ] سید عبـدالکریم  [عصر آقاى   
                                                                                                              

بر را خود چشم جهانى هاى سازمان گرچه« : گفت و کرد تأسف ابراز حادثه این قبال در المللىبین امعمج مغرضانه 
 جنایات ابعاد هرگز جهان آزاده مردم و ایران ملت ولى گذشتند، آن کنار از اعتنایىبى با و بستند جنایت این روى

 به قائل جهانى، هاىقدرت که شد ثابت دنیا عمومى افکار به زیرا کرد؛ نخواهند فراموش را فاجعه این در آمریکا
 کشورهاى از یکهیچ صالح به هوایى امنیت خطرانداختنبه. نیست باشد آنان خواست برخالف که امنیتى گونه هیچ

 معتقدیم ما. نیست اند،  دادهاختصاص خودبه را هوایى ونقلحمل از باالیى حجم که بزرگ کشورهاى ویژه به جهان،
 جهان کشورهاى کلیه هوایى امنیت نفعبه فارسخلیج در ایران ایرباس هواپیماى به حمله جنایت عاملین محاکمه
 قطعات از آن، سرنشینان از نفر 290 شهادت و مسافربرى هواپیماى یک به پیشرفته نظامى ناو یک حمله. بود خواهد
 از حمایت به متهم ایران که است الىح در این و است ایران ملت مظلومیت کننده مشخص و دنیا تاریخ زشت

 بیدار هاى وجدان همیشه سئوالِ این. داندمى بشر حقوق حامى را خود آمریکا و شودمى بشر حقوق نقض و تروریسم
 به جرمى چه به و نبودند برخوردار انسانى حقوق از ،رسیدند شهادت به مظلومانه که نفر 290 این آیا که است بشریت
 از و شوندمى فجیعى جنایات چنین مرتکب که کسانى ؟رسیدند شهادت به بشر حقوق دروغین حامیان این دست
» .دهند سر بشر حقوق از حمایت داد دنیا در ندارند حق آیند،برمى خود جنایات توجیه صدد در تکبر و قلدرى موضع
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکنرجوع

 - است که در شهر قم یدانشگاه-ي حوزودی با روش و نگرش جدی علوم انساننهی در زمی دانشگاه،دیدانشگاه مف 
 يو موساهللا تی آتوسط 1368 دانشگاه در سال نیا.  مشهور بوددی به دارالعلم مفيانگذاری بنلیقرار دارد و در اوا

 نظر ری ز،دی و دانشگاه مفدی مفرستانی از جمله دبدی مفی و آموزشی فرهنگيها  مجموعههیکل.  نهاده شد انی بنیلیاردب
  در علوم وقی مطالعه و تحق، دانشگاهنی ای اهداف علماز. شوند ی اداره م)ع(نیمنؤرالمی مکتب امهیریمؤسسه خ
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از رأى نیـاوردن وزراى  .  عازم اردبیل است که تابـستان را بمانـد  .دنموهاى من تشکر     کمک
  .شتاظهار نگرانى دا، خط خودشان در مجلس

کـه در  نظام  در مورد لزوم جدا کردن مراکز سران     .جلسه داشت ملی  شوراى عالى امنیت    
هـاى   آذربایجـان و مزاحمـت  جمهـوري   حـوادث  ةدربـار همچنـین  یک نقطه جمع هستیم و      

  .آمریکا مذاکره شد
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وزیـر را آورد و پیـشنهاد    نامـه نخـست   . وزیر امور خارجه مالزى آمـد     ،  ]بداويآقاي عبداهللا   [

 نیروهـاى  .له بوسـنى مداخلـه کنـد   أ به طور جدى در مس     ،کنفرانس اسالمى سازمان  نمود که   
موافقـت و  . نظامى اسالمى و اسلحه بدهیم و از اهرم نفت براى فشار بر غرب اسـتفاده شـود               

 . ترکیـه و مـصر هـم بـرود    ، پاکـستان  سـعودي، عربستانبه  است که    قرار شده    .تشویق کردم 
  . حرکت خوبى است؛اند  به سایر کشورهاى اسالمى گسیل داشته همفرستادگان دیگر

ها   خبر از تصمیم بر توسعه همکارى.وزیر چین آمد  معاون نخست ،  ]آقاي لی هان چینگ   [
 ر خریـد نفـت و فـوالد   هاى مترو و سایر امور داد و خواستا       و پذیرش اعتباردادن براى واگن    

وزیر هند  براى   خبر داد که فردا فرستاده ویژه نخست ]وزیر امور خارجه  [،   آقاى والیتى  .دش
 ،آید و خواسـت کـه بـه وزارت نفـت     امضاى قرارداد احداث خط لوله گاز ایران به هند مى     

   .کردمکه تأکید بر همکارى کنم 
 گزارش اقدامات در نظام پزشکى      . آمد ]رییس سازمان نظام پزشکی   [،  فاضل] ایرج[دکتر  

هـا و از عملکـرد وزیـر بهداشـت شـکایت و پیـشنهاد تغییـر            اللهى  حرکات حزب از  را داد و    
  . داشت

 در هـشت    یان و سرپرستان دانشجو   ]وزیر فرهنگ و آموزش عالی    [،   معین ]مصطفی [دکتر
در فتنـد   گ. گزارش کار دادند و نیازها را مطرح کردند.کشور خارجى شرق و غرب آمدند     

                                                                                                              
قاتی تحقجی نتايریکارگ ه و بی معرفنی و همچنی اسالمی بر اساس مبانی در علوم انساني و بازنگریمعارف اسالم 

  . استی ملل اسالمی و اجتماعی فرهنگاتیانجام شده در وجوه گوناگون ح
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هزار وششصد دانـشجوى    عالوه بر یک؛حدود چهار هزار و سیصد دانشجوى ارزبگیر دارند  
  ....پزشکى و

و  از کـشور    خـارج  مأموریـت حـق  العاده   فوق. دولت شرکت کردم  جلسه هیأت   عصر در   
ریـیس کـل بانـک    [،   دکتر عـادلى   . شد تهدید مصالحه با بدهکاران ارزى صادرات تصویب      

  .هاى حل مشکالت را داد ارش وضع ارزى و راه گز و آمد]مرکزي
 ة دربـار .و رفتکرد پرسى    مهدى هم آمد و احوال     .همانم بودند یاى م    خامنه اهللا  آیت شب  

هاى آمریکا و کیفیت برخورد با آنها و کـار بـا         هاى مالزى و چین و شیطنت       مطالب فرستاده 
 .ل جـارى صـحبت کـردیم   ی مـسا  و سفر من به ترکیه و    یل امنیتى و حفاظت   یها و مسا    اروپایى

  .  دارند]سازمان همکاري اقتصادي [= 1 تأکید زیاد به تصویب و فعال شدن اکو
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به خاطر در پیش داشتن سفر به ترکیه مالقات نگذاشته بودم و بیشتر به انجام کارهـاى دفتـر          

 تذکراتى به .چمدان را بستم و از استخر هم استفاده کردم    .تم که کارى بر زمین نماند     پرداخ
  . برنامه سفرم دادمةدفترم دربار

 دوهزار دالر .اند  مراکش و تونس  ، سارا و کاظم عازم لیبى     ، على ، با سعید  .ظهر فاطى آمد  
   .جو و قانع است فه گرچه ذاتاً صر؛ى کنندیبه او دادم و توصیه کردم که در هزینه صرفه جو

وزیر پاکـستان     نخست،نوازشریف] محمد[ آقاى . بعد از ظهر به فرودگاه رفتیم  پنجساعت  
] جمهـور  معـاون اول ریـیس  [ دکتـر حبیبـى      .فـرود آمـد    بول در مهرآبـاد     ندر راه سفر به استا    

                                                
 - ي اقتصاديسازمان همکار Economic Cooperation Organizationسازمان کی ، به طور مخفف اکو 

 يزیر هیرا پا سازمان نی بار انی نخست1343 در سال هی پاکستان و ترکران،ی سه کشور ا که استيا  منطقهياقتصاد
 قزاقستان، ترکمنستان، جان،ی آذرباي افغانستان، جمهوري کشورها1372 در سال ،ي شوروی از فروپاشپس .کردند

 و تی جمعنفر ونیلی م330 سازمان با ده عضو، حدود نیا. وستندی به سازمان اکو پزی نکستانی ازبکستان و تاجزستان،یقرق
 سازمان، نینامه ا  اساسطبق . دارداریامکانات نفت، گاز و صنعت در اخت مربع وسعت کشورها، لومتری ک8،620،697

 در ي موانع تجاریجی حذف تدري و براکند ی عضو تالش مي کشورهاداری پاي توسعه اقتصادطی بهبود شراياکو برا
 نیا. ده کشور است نی در ای توسعه منابع انساني برنامه مشترك براهی اهداف اکو، تهگریاز د.  داردتی منطقه فعالنیا

 است و یسی اکو انگلیزبان رسم. کند ی متی برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعالعی تسري برانیسازمان همچن
 . آن تهران استیمقر اصل
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 از آینده پاکستان نگران اسـت و از موضـع مـا         .استقبال کرد و سپس با من مذاکراتى داشت       
اى   مـصاحبه .به پـاویون برگـشتم    سپس  .  کردم اش   تا پاى پلکان هواپیما بدرقه     .ناراضى است 

 هفـت،  ساعت بیست دقیقه به ،ها  و با مراسم رسمى و بدرقه جمع زیادى از شخصیت    1کردم
محسن . بول پرواز کردیمن به سوى استا،براى شرکت در اجالس سران کشورهاى عضو اکو     

ــر   ــدى و دکت ــسن[و مه ــا] ح ــی   [، نىروح ــت مل ــالی امنی ــوراي ع ــر ش ــیدمحمود[ ،]دبی ] س
ــا ــران [،ىیدع ــده ته ــا[ ،]نماین ــرى] علیرض ــین [، معی ــور ب ــشاور ام ــیس  م ــل ری ــور المل ، ]جمه

فرمانــده کــل ســپاه [، ىی محــسن رضــا،]وزیــر صــنایع ســنگین[،  نژادحــسینیان]محمــدهادي[
کارکنـان   بعـضى از    رییس کـل بانـک مرکـزي و       [،  عادلى] محمدحسین[ و دکتر    ]پاسداران

   .دفتر و محافظان همراه بودند
نزدیـک غـروب در فرودگـاه    شـب،   نُـه  حـدود سـاعت   ،با دو ساعت و پنجاه دقیقه پرواز  

 از ي اینجـا  هـوا . یک ساعت و نیم است،بولن تفاوت افق تهران و استا.یمبول فرود آمد  ناستا
   .تر است تر و مرطوب تهران خنک

 رحبـا م«گفـتن  و جمهور و سان و سرود    یسی ر ،رلاستقبال رسمى آقاى سلیمان دمی    بعد از   
کـوپتر    با هلى  ، با جمعى از همراهان    ،براى تشویق نظامیان تشریفات   ،  ]سالم سرباز [= » سکرع

  ندمنتقل شدبه هتل  جمعى از همراهان با ماشین  .فرود آمدیم ر نزدیک اقامتگاه    سفُدر کنار ب .
جـا    محـل اجـالس هـم همـان    .جا بودند  همان،ها هم که قبالً همگى رسیده بودند   بقیه مهمان 

  .بود
 با محـسن و مهـدى شـام خـوردیم و     . مقدارى با سران حرف زدیم .اى نداشتیم   شب برنامه 

 .هـاى متعـدد تلویزیـون ترکیـه کـردم       مقدارى وقت صرف دیـدن کانـال    .دیر وقت خوابیدم  
  . متنوع در هتل قابل رؤیت استشبکه تلویزیونینزدیک سى 
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   بـا صـداى اذان صـبح    ، راحـت نخوابیـده بـودم   ،با اینکه شب به خاطر تغییـر شـرایط زیـست    

  
                                                

 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع. 
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مالقات با روسای جمهور کشورهای عضو اکو
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شرکت در اجالس سران سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( - استانبول
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 تـا سـاعت   . نمـاز خوانـدم و دیگـر نخوابیـدم    .ار شـدم بول بیدنى مساجد استا   ها  ذنأیکى از م  
؛ جالـب بـود  و  تـازه  .هـاى مختلـف تلویزیـون پـرداختم     بیشتر به تماشاى کانـال  صبح،   هشت

 امـا بـا   ،روح فرهنگ غـرب حاوي کننده و  معموالً غیرآموزنده و بسیارى هم مبتذل و گمراه 
   .رجاذبه و پگیرا سبک  وتکنیک

 ی از هـر درى سـخن  .کـم آمدنـد    کم ، آقایان همراه  .خوردیمصبحانه را با مهدى و محسن       
هاى هتل که براى اجتماع سران قبل از جلسه رسـمى     به یکى از سالن   صبح   نُهساعت  . گفتیم

خارجـه  امـور  همـه سـران بـا وزراى        . پرسى رفتیم   براى آشنایى و احوال    ،در نظر گرفته شده   
ى یـ و ر در روو   آشـنایى    ،ربایجـان جمهور تاجیکستان و هیـأت آذ      یسیفقط با ر  . جمع شدند 

  .پرسى و مذاکره کوتاهى با همه داشتم احوال. قبلى نداشتیم
جمهـور   یسیـ  ر ،نظربـایف ] نورسـلطان [ ،ر ترکیـه  وجمهـ  یسیـ  ر ،دمیرل] سلیمان[آقایان  با  
جمهـور   یسیـ  ر ،ف نیـاز  ]صـفرمراد [،  زبکـستان جمهـور اُ   یسیـ  ر ،اف   اسـالم کـریم    ،ستانقزاق

جمهور  یسی ر ،ربانى] الدین  برهان[جمهور قرقیزستان و     یسی ر ،یوفآقا] عسکر[ ،ترکمنستان
هـاى دیگـر مـذاکرات کوتـاهى      وزیر پاکستان و شخـصیت  نخست، ]نوازشریف[افغانستان و   

 ،اسـکاپ =] کیفی و پاسـ ای آسـ ی و اجتمـاع   ي اقتـصاد  ونیسیـ کم[با نماینده   همچنین   .داشتیم
   .پرسى نمودیم مى احوالیس کنفرانس اسالینماینده بانک توسعه اسالمى و ر

آقاى دمیـرل بـه   .  من سمت ریاست را داشتم، ابتدا در ادامه اجالس تهران    با شروع جلسه،  
یس صحبت کوتاهى کردم و آقاى دمیـرل را  یعنوان میزبان خیرمقدم گفت و من به عنوان ر  

 ریاسـت و چکـش اعـالن    ي تـابلو .یس اجـالس پیـشنهاد کـردم و تـصویب شـد      یبه عنوان ر  
  .را به میز آنها منتقل کردندمصوبات 

 و سـپس از  1 سـپس مـن  ، اول آقاى دمیـرل ؛هاى قبل از دستور گذشت    تا ظهر به سخنرانى   
                                                

 -ی سخنران نیا ازی بخش در.  به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب چاپ شده است متن کامل این سخنرانی
 را ها ملت میان تفاهم. کندمى بازى اقتصادى توسعه در را مهمى نقش ارتباطات جهانى، تحوالت مسیر در« : است آمده
 مساعد را مشترك گذارىرمایهس هاىزمینه بخشد،مى تسهیل را کشورها بین تکنولوژى انتقال جریان سازد،مى بارور

 جمهورى. آوردمى فراهم را منطقه مردم اقتصادى رفاه لآبالم و دهدمى شیافزا را تجارى مبادالت حجم سازد،مى
 عضو کشورهاى بین مخابرات و نقل و حمل شبکه گسترش براى ،منطقه در جغرافیایى ویژه موقعیت  باایران اسالمى

 نقل و حمل شرکت تشکیل براى که نمایممى تأکید و نموده آغاز را اجرایى داماتاق و دارد آمادگى اعالم اکو،
 امیدوارى جاى. داریم کامل آمادگى آزاد دریاهاى به میانه آسیاى کشورهاى دستیابى تسهیل جهت در ترکیبى
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 مساعد را مشترك گذارىرمایهس هاىزمینه بخشد،مى تسهیل را کشورها بین تکنولوژى انتقال جریان سازد،مى بارور

 جمهورى. آوردمى فراهم را منطقه مردم اقتصادى رفاه لآبالم و دهدمى شیافزا را تجارى مبادالت حجم سازد،مى
 عضو کشورهاى بین مخابرات و نقل و حمل شبکه گسترش براى ،منطقه در جغرافیایى ویژه موقعیت  باایران اسالمى

 نقل و حمل شرکت تشکیل براى که نمایممى تأکید و نموده آغاز را اجرایى داماتاق و دارد آمادگى اعالم اکو،
 امیدوارى جاى. داریم کامل آمادگى آزاد دریاهاى به میانه آسیاى کشورهاى دستیابى تسهیل جهت در ترکیبى
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 .، سـخنرانی کردنـد   به ترتیب میزها که به صورت دایره تنظیم شده بودنـد       ،دست راست من  
 هـا و سـازمان   ل مهم جهانى و انتقـاد از عملکـرد ابرقـدرت    ی به مسا  ،هاى من   فقط در صحبت  

ل ی بقیه بیشتر به مـسا ؛ آمده بود،هاى عالج درست  راهوملل و مظلومیت مسلمین جهان سوم    
  .پرداختند.... ل کشورشان ویخاص اکو و احیاناً مسا

اف از اظهارات نخست وزیر پاکستان انتقاد کرد که معلـول سـوءتفاهم    اسالم کریم  آقاي  
اشـاره بـه ایـران هـم     انش انتقاد کرد و ان به مخالف تاجیکستان به نحوى از کمک افغانست  .بود

هـم  یس کنفـرانس اسـالمى   یـ یس بانـک توسـعه اسـالمى و ر   یـ  نماینـده اسـکاپ و ر     .داشت
  . نمودندصحبت کردند و اعالن آمادگى و همکارى با اکو

متمرکـز کـردن محـل اجـالس و اقامتگـاه      . اقم رفـتم و نمـاز خوانـدم   ت به ا.ه شدتنفس داد 
از لحاظ . ى در وقت و امکانات استیجو ى است و هم صرفه    همانان در یک هتل کارخوب    یم

  .حضور داشتند خبرنگاران زیادى .امنیت هم بهتر است
ه داد کـه در اجـالس   ی گزارش و طرح عملى ارا ،خارجه پاکستان امور وزیر   ،بعد از تنفس  

 من هفت پیـشنهاد  .کار بود در دستور ، براى تأیید سران و  خارجه تصویب شده   یران امور وز
 تأسیس شـرکت مـشترك حمـل و نقـل         ؛ مورد توجه قرار گرفت    ى دادم که    یشخص اجرا م

 یـازده ادامه کار به سـاعت   ...  هاى مرزى، مرکز تحقیقات مخابرات و مناطق آزاد و بازارچه   
  . فردا موکول شدصبح 

 یمهاى دیگر آماده شد هاى دوجانبه با هیأت    براى مالقات  ،ناهار و استراحت کوتاه   بعد از   
  .  بعد از ظهر انجام شدهفت تا سه  از ساعت ا،رمحتوبسیار فشرده و خوب و منظم و پکه 

                                                                                                              
مرحلهبه را اکو تجارت و توسعه بانک ایجاد عضو، کشورهاى ذیربط مسئوالن سازنده و مستمر مذاکرات که است 

 انتظار. باشد داشته زیربنایى مشترك هاىطرح اجراى در مؤثرى نقش تواندمى بانک این. است ساخته ترنزدیک عمل
 در مشترك هاىطرح اجراى نیاز مورد اعتبارات تأمین در بانک این در گذارىسرمایه با عضو کشورهاى کلیه رود مى

 اىمنطقه تجارت توسعه و سازمان اهداف تحقق براى. نمایند تمشارک و همکارى منطقه، مشترك منافع جهت
 سالیانه مشخص سقف داشتن مرزى، مشترك هاىبازارچه مشترك، صنعتى و تجارى آزاد مناطق قیطر از توانیم مى

 انعمو تدریجى برداشتن. یمینما اقدام اىدوره و مىیدا مشترك هاىنمایشگاه برگزارى و اىمنطقه درون مبادالت براى
 پیشرفت که است مؤثرى اقدامات از اىمنطقه درون بازرگانى مبادالت براى مشخصى سقف تعیین و گمرکى،
 دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکنرجوع ».بخشید خواهد تسریع را منطقه اقتصادى

 .1394 انقالب، معارف نشر
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 توسـعه همکـارى و رفـع موانـع     ةدربار.  مالقات گرمى بود   .اق آقاى دمیرل رفتیم   تاول به ا  
کننـد و    قبول دارند که عناصرى در ترکیـه در روابـط کارشـکنى مـى     .همکارى صحبت شد  

مـن گفـتم در   . ند و به همکارى ما نیاز دارنـد      ا   خیلى نگران  معلوم شد از شورش کردهایشان    
 توافق خوبى داشتیم ولى از طرف شما بد برخورد   ایران و ترکیه،   نامه دو وزیرکشور   موافقت

قبـول کـرد و قـرار     .نجاندندر خیلى بد عمل کردند و ایشان را ،شد و در سفر وزیر کشور ما  
که بخشى از کتاب آیات    - 1علیه عزیز نسین  شورش مردم   مربوط به   ل  ی مسا .شد ترمیم شود  

 کهها  اند و تحرکات بعدى مسلمانان و الئیک  نفر کشته شده37و  -شیطانى را ترجمه کرده 
 علیـه دولـت جدیـد کـه دیـروز رأى اعتمـاد گرفتـه هـم تظـاهرات                    . اسـت  شان کرده  نگران

  .بدهیمهاى بعدى ادامه  قرار شد در مالقاتو ها ناتمام ماند  صحبت. شود مى
بنـا  . تواضع شده بـود م از تواضع من خیلى جا خورده و .اف رفتیم اسالم کریمآقاي به مقر  

 چـون بـا هـم    ،روم  نظربـایف مـى   آقاي ولى شنیده بود که من به مقر       ،بود او به مقر من بیاید     
اصوالً براى سران مهم است کـه   .  پذیرفتم ؛اق او بروم  ت خواسته بود که من به ا      ،رقابت دارند 

جمعى همه به دیدن   دسته،هایى  کسى به دیدن چه کسى برود و معموالً در چنین اجالس   چه
 ،ام انـد و هنـوز مـن جـواب سـفر آنهـا را نـداده             ولى اینها چون به تهـران آمـده        ،آیند  من مى 

  .دندان خودشان را طلبکار مى
یدن آنهـا بـه   هـا و رسـ    طرق ارتباطى و راه بین جـاده ة بیشتر دربار ،فاُ  اسالم کریم آقاي  با  

 مـشهد و   - آهـن سـرخس   دریاى آزاد و اروپا از طریق ایران و شرکت آنها در سـاخت راه            
 ، آسـیاى میانـه  يمشکل همه کـشورها .  تهیه شده صحبت کردیم     ها از روى نقشه     بررسى راه 

هاى رسیدن به کشورهاى دیگر است که بهترین آنها از طریق ایران است که محتـاج بـه              راه
هـا بـه تهـران خـتم       همـه راه ، در همـین جلـسه صـریحاً گفـت    .کننـد  عتراف مـى ما هستند و ا 

   از من قول قطعى گرفت که امسال به . است  نگران از حرکت اسالمى در کشورش  .شود  مى
                                                

 - ت نُصرتحماز ياریبس . استهی اهل ترکسی مترجم و طنزنوسنده،ینو) 1995-1915 (نیس نَزی معروف به عز،م 
 30 از شیآثار او به ب.  اختصاص داردهجامعه وقت ترکی در ي اقتصاديها ي و نابرابريساالر وانی به هجو دنیآثار نس

ی سلمان رشدي، نطای شاته کتاب آی ترجمنی نسزی عز،ی زندگیانی پايها  سالدر.  است  ترجمه شدهنزبان گوناگو
ترکیه  ی اسالميها  گروهي از سوي منجر به مورد هدف قرار گرفتن وامر نیا.  را آغاز کردنویسنده مرتد بریتانیایی

 نی از انی خود نسآن کشته شدند، اما نفر در 37 که آتش زدند واسی را در شهر سیهتلمیالدي،  1993  سالدر. شد
 . درگذشت1995 وي در سال .در برد ه جان سالم بحمله
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  .زبکستان بروماُ

بیـشتر  . وزیـر پاکـستان آمـد      ، نخـست  ]نوازشـریف  آقاى محمـد   [.به مقر خودمان برگشتیم   
گفت بنا ندارد انتخابات زودرس مجلس     .  اوضاع بحران فعلى پاکستان بود     ةارها درب  صحبت

جمهـور   ریـیس [، غالم اسـحاق خـان  آقاي از . را بپذیرد و گفت نگران دخالت ارتش نیست      
هـا   اما گـزارش ، است... ها در کشمیر و  سخت دلگیر است و نگران اقدامات هندى  ]پاکستان

 بـراى ادامـه اجـالس در    ، بـه خـاطر همـین   .دهـد    مـى  خبر از بحران بیشتر در روزهاى آینـده       
  .بول نماند و به پاکستان برگشتناستا

 مـزارى و حـزب وحـدت   ] عبـدالعلی [ آقاى ربانى به شدت از دست   .هیأت افغانستان آمد  
 ، آمـاده اسـت   ]رهبر حزب اسالمی  [،  حکمتیار] گلبدین[ مدعى است    . کالفه است  ]اسالمی[
دوسـتم هـم   ] عبدالرشید[گوید ژنرال  زیر دفاع بپذیرد و مى    مسعود را به عنوان و    ] احمدخان[

رسـد بـه همکـارى جـدى      بـه نظـر نمـى     کـه اعتماد است  ولى چنان به حکمتیار بى،با اوست 
  . برسند

 هـا را گفـت و    ىیمـذاکراتش بـا آمریکـا    .  آمـد  ]جمهـور ترکمنـستان     رییس[،  فآقاى نیاز

  
 عكس سفر استانبول 

هیأت جمهوری اسالمی ایران در اجالس سران اکو
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ستان بـه اروپـا از ایـران عبـور کنـد و      مدعى است آنها هم توافق دارند که لولـه گـاز ترکمنـ     
د و پیغـام داده کـه حاضـرند بـا ایـران       هـستن خواهان شرکت در اجرا با ایـران و ترکمنـستان         

 اقتـصادى مخـالفتى نـداریم ولـى تـا       و همکارى فنـى و بازرگـانى  اگفتم ما ب  .همکارى کنند 
 ، کـنم  خواسـت موافقـت   .  بیـشتر نیـست    يهـا    امکان همکـارى   ،شودناعتماد دو طرف جلب     

که بعضى اطالع داد  .آباد تشکیل شود    خزر در عشق   دریاىکشورهاي حاشیه   اجالس سران   
زودى  هگفـت بـ  .  پـذیرفتم ؛دنخواهند در ایران باش  نمى،م به الکلیاز سران به خاطر اعتیاد دا 

رسـد    بـه نظـر مـى   ؛شان از من و ایران چیزهاى زیـادى خواهنـد نوشـت    هاى درسى در کتاب 
  .استدوست صمیمى ما 

 گفـت .  حرف زیـادى نداشـتیم  ، چون تازگى در تهران بوده.جمهور قرقیزستان آمد   یسیر
 در مشهد قـرار گرفتـه و از امکـان سـفر بـه       )ع(سخت تحت تأثیر روحانیت بارگاه امام رضا      

 تقریباً همه آنهـا متمایـل بـه    ،آذربایجانجمهوري  حوادث  ةدربار. مشهد خیلى تشکر داشت   
 او و دیگـران نگـران   . دل خوشى ندارند،بیگ  خلق و شخص ایلچى  از جبهه  .گروه جدیدند 

امپراطورى شوروى گذشـته پـیش   که تجدید ند  هست ولى مدعى،اند حوادث و بحران روسیه 
سـفرم بـه آسـیاى میانـه و     بـه    اصـرار    . اما روسیه آبستن بحران و تغییرات است       ،نخواهد آمد 

  .داشتقرقیزستان 
مند از حـزب اسـالمى و       ار اسالمیت زیاد داشت و گله     اظه. جمهور تاجیکستان آمد   یسیر

مدعى تعمیر مساجد و آثار دینى و تجدیـد حیـات فارسـى و اظهـار خرسـندى از سـخنرانى             
از سـخنرانی   بودنـد کـه بـدون متـرجم      خیلـی خوشـحال    ک، هیأت تاجی  ،امروز من و گفت   

بـا  .  خواسـت  ایجاد آرامش در تاجیکستان و رفع مـشکالت کمـک    براي .کردند  استفاده مى 
توقع . محبت و گذشت داشته باشند، آنها گرم گرفتم و نصیحت کردم که نسبت به مخالف         

  .گونه برخورد کنیم نداشت که این
ها در همکارى بیشتر بـود و تقاضـا داشـت از      صحبت.جمهور قزاقستان رفتیم  یسیبه مقر ر  

 بـه آنجـا نتـایج خـوبى     ا روسـیه نـداریم و هیـأت اعزامـى        بگفتم قرارداد   . آنها اسلحه بخریم  
براى انتقال نفـت از  .  از نزدیک بررسى شود، موضوع قرار شد در سفرم به قزاقستان      .نداشت

  .شد تعجیل کنیم طریق ایران هم قرار
وزیـر از اینکـه در       معاون نخست ،  ]اف  آقاي رسول قلی  [ .آذربایجان آمد جمهوري   هیأت  
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 مشکالتش ،بیگ  طرفدارى ترکیه از ایلچىبا توجه به. اند   خوشحال ،اند  اجالس پذیرفته شده  
و انتقـاد از سیاسـت مخالفـت آنهـا بـا       بیـگ  را گفت و از نادانى جبهه خلق و شخص ایلچى      

شان و در مقابل این  ایران و اظهار اعتماد به ایران و توقع هرگونه کمک براى حل مشکالت          
 مـانع  ،اسـت اف خـوب   اف و صورت حـسین  على سئوال که چرا روسیه که با شخص حیدر    

 خواست که فعالً مطالبه پول گازمـان را  . جواب درستى نداشت،شود ادامه تجاوز ارامنه نمى 
در سـخنرانى اجـالس هـم فقـط از کمـک         .هاى ارسالى را بپـردازیم      یلینکنیم و بهاى گازو   

نزدیک به تمـام آنهـا از سـخنرانى    . ایران و ترکیه گفت و از عدم کمک دیگران انتقاد کرد      
  . زیاد داشتندمن تعریف

 کاخ عظیمى است کـه  .رفتیم» اسیچخ باالمد «عمارتحدود غروب براى ضیافت شام به  
هاى مختلـف کـاخ    جمعى از قسمت  دسته؛اند ها با خشک کردن دریا ساخته در زمان عثمانی 

ها عکس  در پله. استکار رفته  هن طال در آن ب    گفتند چهارده تُ   .جالب است ؛  بازدید کردیم 
بـه   . شرکت داشتند  نرایهاى ترکیه و سف    حدود هفتصد نفر از شخصیت    . میى گرفت جمع دسته

مـشروبات   .هاى معمولى ترکیه صرف نظر کرده بودنـد  احترام ما از بسیارى از رسوم ضیافت   
 جـاى  و ندکمى دعـوت شـد    زنان. الکى را حذف کرده و خواننده زن دعوت نکرده بودند         

هـاى   دند و فقط برنامه موزیک و شـعرخوانى کـه آهنـگ   آنها را با فاصله از من قرار داده بو   
 ، اصـوالً در آن مراسـم  .شـده بـود  ار ض باعث تعجب حکهکردند   اجرا مى،ایرانى هم داشت 

   مگـر در سـرمیز شـام کـه چـون همـسرش      ،کرد به مـن نزدیـک باشـد     آقاى دمیرل سعى مى   
 نـشاندند   افـرادي ، به پیشنهاد خودمان بین من و دمیرل   ، طرف چپ او بود     و حجاب است   بى

 ،همـان ی متعـدد و   نوکم گارسـ تعـداد  اما به خاطر  باشد،رتحجاب بیش که فاصله من با زن بى   
  .ه بودکنند فاصله غذاها خیلى زیاد و خسته

 موافقـت  ،بـه بهانـه نمـاز و تلفـن    .  نماز هم نخوانده بـودیم     ، خسته شدم  .دو ساعتى نشستیم  
 ،ها همانی حضور م؛ علیرغمکاره ترك کنم یمهکه شخصاً  ضیافت را ن  را گرفتم  آقاي دمیرل 

 با هیچ یک از رؤساى دیگر که بعـد از مـن جلـسه را تـرك     .تا بیرون کاخ به بدرقه من آمد 
 با مـن آمـد و بـه دکتـر      هم دکتر روحانى  .نماز خواندم .  چنین رفتارى نکرده بود    ،کردند  مى

  . یدم خوابقبل، زود خوابى شب   براى جبران کم.بماند والیتى گفتم تا آخر ضیافت
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   1993 جوالى 7                    1414 محرم   | 16  1372 تیر  16شنبه  چهار
  

انعکـاس اخبـار    . گذشـت تماشـاى تلویزیـون     بـه    وقـت . هـا را خوانـدم      گزارش دهتا ساعت   
 گرفتـار  .کننـد  شان شیطنت نمى هاى ترکیه هم برخالف معمول      اجالس خوب است و رسانه    

ك ســخت .ك.ردهــاى پو عملیــات کُدلی ســیوحادثــه  .خودشــان هــستندل داخلــى یمـسا 
وزیرشان که پریروز رأى اعتمـاد گرفتـه     نخست،رللیچ] تانسو[خانم .  است شان کرده  مشغول

هـا نیامـد و    ها به بهانه یا به دلیل همین گرفتـارى       همانیبراى مالقات م  تانبول  و بنا بود بیاید اس    
   .گیریم  خوب تحویل نمىشاید هم به تصور اینکه ما او را

 پیشرفت کار اجالس بحث و تحلیـل   ة مقدارى دربار  . جمعى از همراهان آمدند    دهساعت  
 همـه  ،خـصوص در ضـیافت دیـشب     جمهـور ترکیـه بـه      یسیـ ند و از رفتار ر    ا  همه راضی . شد

  .ندا خوشحال
ت  وزیر دفاع آینـده صـحب    ة دربار . آمد ]فرمانده کل سپاه پاسداران   [،  ىیرضامحسن  آقاى  

 انتقـاد شـدید نـسبت بـه     هم صحبت کردیم؛ ]جمهوري  ریاست [خاباتتان] نتایج[ ة دربار .شد
توکلى دارد و معتقـد اسـت جریـانى خـاص ایـن وضـع را اداره       ] احمد[وضع تبلیغات آقاى    

با . اند  به رهبري داده هم از طریق آقاى رحیم صفوى     ی در این خصوص گزارش    . است کرده
در جلسه دیروز مطـرح  که  کابینه آینده   ةز عصر و امروز دربار    آقاى دکتر روحانى هم دیرو    

   . مذاکره کردیم،شده
دسـت   هخارجه از دیروز تا امروز کار کرده بودند تا توافق بـر بیانیـه پایـانى بـ       امور  وزراى  

 قرار شد بانک مشترك در ترکیه و هم در پاکستان و . کردیم د که در این جلسه تصویب     یآ
زبکستان و قزاقستان هـم    کشورهاى اُ  .رانى و دبیرخانه در ایران باشد      ی کشت ،ىیمرکز هواپیما 

   .هاى فرعى آنجا باشد خواستند که قرار شد کمیته چیزى مى
 ولـى  ،و من چند سـئوال کردنـد   اف  کریم، نظربایف،خبرنگاران آمدند و از آقایان دمیرل  

 خبرنگـاران  البتـه . د زود جلسه را ختم کرد و سئواالت مهم و جدى مطرح نـش     ،آقاى دمیرل 
  . شاید به خاطر وضع ترکیه؛حال بودند هم بی

ناهـار را   . و سوار کشتى تفریحـى شـدیم      رفتیم  » اسیچخ با المد«به عمارت   طبق قرار قبلى    
 در طـول حرکـت و   .همان آقاى دمیرل بـودیم  یر م سفُبتنگه  روى کشتى در حال حرکت در       
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ل مـورد نظـر مـذاکره    ی در تمـام مـسا  ، بـود در سر میز شام با آقاى دمیرل کـه همیـشه بـا مـن        
از . توانـست جـواب بدهـد    ها را نمى    سئواالت زیادى از وضع ترکیه کردم که خیلى        .کردیم

 مثل آقاى تورگوت ، ولى از لحاظ آمار و ارقام، مسلط و پخته است،لحاظ سیاسى و کلیات
 وضـع مـا از    همـانى هـم بـراى مراعـات       یدر ایـن م   .  نیست ، مسلط اوزال که خوب مسلط بود    

  .  قبالً قرار بود باشند؛ها دعوت نشده بود خانم
 یـک دالر حـدود   ، ارزش برابـري در سفر قبلى مـا . گفت تورم در ترکیه خیلى زیاد است     

 ،انه حدود پنج درصدی ماهدولت.  دوازده هزار لیر است  ، اما اکنون    چهار هزار لیر ترك بود    
 ]یارانـه [= سوبـسید .مزدهاسـت دستتر از رشـد   ولى تورم خیلـى بیـش     ،برد  باال مى  مزدها را دست

. دهند و برق مى خصوص شکر و نان ها مثال ً به کشاورزى و به زیادى هنوز به خیلى از بخش
 گرچه صنایع و عمران رشد خوبى دارند و بخـش  ؛آور است  قیمت زمین و ساختمان سرسام    

میلیـون توریـست    حدود هشت ،بولتان اسبهگفتند  مى. خصوصى فعال و توریسم وسیع است     
 بـیش  ،ل پ از توضیح داد که براى عبور.ر را دیدیمسفُل عظیم روى بهر دوپ .آید  در سال مى  

ـ    اطالع درستى از ظرفیت قابل عبور کـشتى .گیرند از یک دالر عوارض عبور مى    ر سفُهـا از ب
  1.گوید ر یکصدوپنجاه متر است که گویا اشتباه مىسفُگفت که عمق ب.نداشت

 با .ها را خواندم  گزارش. استراحت کردیمونیم ششرگشتیم و تا ساعت به هتل ب
 را  ترکیه،کوپتر به فرودگاه رفتیم و با تشریفات نظامى و بدرقه رسمى آقاى دمیرل هلى

سن اداره اجالس و برخورد خوب  حةدر طول سفر با همراهان بیشتر دربار. ترك کردیم
  .شد صحبت گذاردن آنها ترکیه با ایران و سنگ تمام

 به وقت تهـران بـه   ساعت هفت و نیم   . نماز مغرب و عشا را در هواپیما خواندم و خوابیدم         
 .یم بـه خانـه آمـد   2 مـصاحبه کوتـاه  انجام شد و پس از یکاستقبال رسمى   . مهرآباد رسیدیم 

                                                
 - سفُر، تنگتنگه دو قاره نیا. د می دهوندیپ  مرمره يای را به دراهی سيای است که درهی در کشور ترکی آبکهیبارۀ ب 

 متوسط بسفُر در حدود طول . تنگه قرار داردنیشهر استانبول در دو طرف ا. کند ی جدا مگریکدی را از ایاروپا و آس
 و لومتریسه ک - تندانی جرکی آبراه نیدر مرکز ا.  متر است3550 تا 700 یبی تقر حدانی و عرض آن ملومتری کیس
 در جهت يگری دانی جر، سطح آبری در زی مرمره وجود دارد، وليای به دراهی سيای در جهت در- در ساعتمین

 . متر عمق دارد110ترین نقطه این تنگه  عمیق.  آبراه وجود دارديمخالف در دو سو
 - سازماناکو،  که رسید نظر به ،کردیم که هایى بررسی در اًمجموع« : از این مصاحبه آمده است در بخشی 

 با ،جمعیتنفر  میلیون 100 حدود و مساحت کیلومتر میلیون 5/7 حدود چون ،باشد تواند مى جهان در نیرومندى
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   .بیدار بود عفت هنوز
  
   1993 ژوئن 8                             1414  محرم   |  17   1372 تیر 17شنبه  پنج

  
 .هایش براى ادامه معالجه به لندن برود  همراه فائزه و بچه  تااول وقت عفت به فرودگاه رفت       

شوند و   در ایتالیا پیاده مىاما ، همان هواپیما هستنددرکاظم هم و هایش   فاطى و سعید و بچه    
  .روند از آنجا به مالت و سپس با کشتى به لیبى مى

ها تنزل مرتب قیمت ارزها و تقویـت دالر در         در گزارش  .رم رسیدم  به دفت  نُه صبح ساعت  
 شکـست آمریکـا در   . اسـت  توجه مراکز اقتصادى را بـه خـود جلـب کـرده         ،چند روز اخیر  
 در ژاپن براى منزوى کردن ایران که با حمایت ژاپن و آلمـان از مـا در            هفتاجالس گروه   

 کار خوب وزارت امـور  ؛ مهم است، ایران شده با تعبیر معتدلى انتقاد ضعیفى از ،بیانیه پایانى 
  .هاى دیگر این ثمر را داد خارجه با دولت

 . فرمانده حفاظت آمـد ،آقاى موحدى. تا ظهر کارهاى مانده از دو روز سفر را انجام دادم      
.  را گفـت هـا  یل علیه ایران صـحبت شـد و کیفیـت مراقبـت    ی شایعه قصد شرارت اسرا ةدربار

  . داشتماى احوالپرسى کردم و صحبت کوتاهى از سفرم نه خاماهللا آیتتلفنى با 
گفـتم  .  تلفنى ابراز رضایت کرد،نوربخش در مورد بیانیه گروه هفت   ] محسن[عصر آقاى   

 ولـى در تمـاس خـصوصى از    ، بلکه به همان انتقاد هم حمله کنیم،نباید اعالن رضایت کنیم 
  .منماییمقاومت ژاپن و آلمان قدردانى 

                                                                                                              
از .است اقتصادى بزرگ قدرت یک ایجاد براى خوبى بسیار زمینه ،مناسب جغرافیایى موقعیت و عظیم بسیار منابع 

 و بود سیاسى چه و اقتصادى چه المللى بین دیگر هاى سازمان با همکارى توسعه ،اجالس این خاص تصمیمات
 نهایى که تصمیماتى .گرفتند جدى خیلى را همکارى ،بودند آنجا که دیگران و اسکاف و اسالمى بانک نمایندگان

 آزاد مناطق ایجاد قبول و کشتیرانى و ىیهواپیما ، مشترك بیمه ، مشترك بانک تأسیس .است مهم من نظر به ،شد
 روى ها فعالیت دادن تمرکز و مشترك نقل و حمل ترکیبى شرکت و مشترك مرزى هاى بازارچه و صنعتى و تجارى

 بتواند که تیرانىشک و هواپیمایى خطوط و ها جاده و نفت و گاز هاى لوله و آهن راه و مخابرات مثل ،ارتباطات
 را اینها نقشه هم ما ،داشتند عجله و داشتند نیاز ما شمالى کشورهاى بیشتررا  اینها .بکند تنظیم را نقل و حمل نیازهاى

 ».بود اجالس در اى کلمه اتفاق یک و بودند راضى همه و بود خوبى تصمیمات نظرم به حال هر به ؛داشتیم قبول
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هاياحبهمص  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع
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صرف نوشتن خاطرات سـه روز گذشـته شـد کـه خیلـى هـم طـوالنى         وقتم ،عصر و شب  
 شـب بـا یاسـر شـام     .م را همـراهم بـه سـفر ببـرم        خـاطرات   فراموش کرده بودم که دفتر     .است

  .خوردیم
     

   1993 ژوئن 9                                   1414 محرم  18  |   1372  تیر 18جمعه 
  

ظهر محـسن  . ر کردتن و کار آورده بودم که تمام وقتم را پ به اندازه کافى بول.در منزل بودم 
کارخانه  طرح مصالى تهران و خسارات وارده بر ة محسن دربار.ها بودند و مهدى و خانواده

 تلفنـى بـا عفـت    . یزد مطالبى داشتيآلومینیوم اراك به خاطر قطع برق و وضع فوالد آلیاژ       
  .ارد گفت امروز وقت آزمایش د؛در لندن صحبت کردم

تالش داشت بداند .  برنامه سفرم و کابینه آینده صحبت شد   ة دربار . آمد ]خمینی [احمدآقا
صبحانه . دست نیاورده  چیزى ب،ام  چون هنوز تصمیم نگرفته؛که چه تعویضى در پیش است  

  . ولى شام تنها بودم،با یاسر خوردیمرا 
   

   1993 ژوئن 10                                    1414 محرم   | 19 1372 تیر 19شنبه 
  
 گزارش کامـل داد و بـراى   .دادستان کل کشور آمد ،  ]آقاي سید ابوالفضل موسوي تبریزي    [

 کمـک  ،دانـ  نـدان ز در   شانانـ رستسرپرسـت کـه سرپ      هـاى کودکـان بـى       توسعه مهـدکودك  
  .خواست

هـا و    گزارش درآمد و هزینه.تأمین اجتماعى آمدسازمان  یس  ی ر ،]کرباسیانآقاي مهدي   [
آقـاي   فرزنـد  ،عبـاس . استمداد کـرد ... ارى را داد و براى اصالح ساختار ادارى و      ذگ  سرمایه

در کـار صـادرات و   . پرسـى کـردم    شـان احـوال      مقـدارى از خـانواده     .موحدى کرمانى آمـد   
هـاى مخلـوط    آورى نفت  براى جمع،خاركجزیره  براى تأسیس مرکزى در    .استواردات  

  .  کمک خواست،آید دست مىه  بها به آب که در شستن کشتى
] حـسن [ دکتـر  و بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى         ]گلپایگانی[دکتر هاشمى 

 .ظهـر مهـدى و محـسن آمدنـد    .  آمدند  براى امور جارى   ،]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى
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داودى ] پرویز[آقاي  همراه با معاونش    ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  عصر آقاى نوربخش  
 بـا همکـارى   هـا را  ایـن طـرح  . قـات اقتـصادى دادنـد     یهاى تحق    طرح ة توضیحاتى دربار  .آمد

   .ها در دست تحقیق دارند دانشگاه
 ن بـراى کـسب روشـن شـد     و آمـد ]وزیـر جهـاد سـازندگی   [، فـروزش ] غالمرضـا [آقـاى  

جـا   یمخالفـت بـ  که  از کسانى . راضى رفت؛ نحوى سئوال کرد، بهش در کابینه آیندها  وضع
  . شکایت داشت،ددارن

 ة ایشان هم دربـار . آمد]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [،  زاده  ملک] رضا[دکتر  
آقـاي  . [کابینه آینده سئوال داشت و براى پـرداختن بـه کارهـاى علمـى اظهـار تمایـل نمـود        

 آینـده و  ةه داد و دربـار یـ ترى از انتخابات ارا  گزارش کامل.وزیر کشور آمد ،  ]عبداهللا نوري 
   . شب در دفترم ماندم.نامه دوم مذاکره کردیمبر

   
   1993 ژوئن 11                                1414 محرم  | 20  1372 تیر 20یکشنبه  

  
 براى انتقال آب به قطر از ایران و .خارجه قطر آمداموروزیر ، ]آقاي جبر بن جاسم آل ثانی[

 ضرورت دوستى و همکارى ایران و ةدربارهمکارى در اکتشاف و انتقال گاز تأکید کرد و       
 ؛اجـازه خواسـت   تئبرا] راهپیمایی[گرى در مورد حج و   براى میانجی .عربستان مذاکره شد  

 ة دربـار . است عربستان او را فرستاده؛فیصل مذاکره کنند السعودآقاي گفتم دکتر والیتى و     
پـک تأکیـد کـردیم و     بر مراعات مصوبات او.امارات و جزایر هم به همین نحو صحبت شد 

  . دیمنمواز عملکرد کویت انتقاد 
سفیر ، ]آقاي محمد عزروال[ .آمدسفیر سریالنکا براى خداحافظى    ،  ]آقاي باندوسه سیلوا  [

ژسـت و  . آید می اولین سفیر است که بعد از قطع رابطه .مراکش براى تقدیم استوارنامه آمد    
یدمان در تونس بـراى مـشورت و   سفیر جد ،  ]آقاي جهانبخش مظفري  [ .آداب جالبى داشت  

  .خداحافظى آمد
 گـزارش پیـشرفت کـار پاالیـشگاه اراك و پتروشـیمى      . آمـد  ]وزیـر نفـت   [،  آقاى آقازاده 

 کیفیـت اقـدام بـراى جبـران پـایین      ةدربار. ریزي کردیم برنامه براى افتتاح آنها   .اراك را داد  
  .شد کابینه آینده و نظرات مجلسیان صحبت ةآمدن قیمت نفت و دربار
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 در مورد آثار مثبت .ندهمانم بودیاى م  خامنهاهللا آیت شب .دولت جلسه داشتهیأت عصر 
خارجـه قطـر   امـور  هـا و حـج و اظهـارات وزیـر          ل با سعودى  یسفرم به ترکیه و کابینه و مسا      

  .شب در دفترم ماندم. صحبت کردیم
  

   1993 ژوئن 12                                1414 محرم  | 21  1372 تیر 21دوشنبه 
  

 مطابق معمول بدون وقت   ،شیبانى] عباس[ دکتر   . مطالعه کردم  دهبعد از نماز صبح تا ساعت       
.  از مکه گفت وموحدى ساوجى آمد] علی[آقاى .  دارو داشتةقبلى آمد و تذکراتى دربار  

گیـرى    را داد که براى وزیر کشور رأى مجلسگیرى در کمیسیون داخلى     خبر رأى  همچنین
   . است خودش رأى آورده واند ردهک

و گزارشـى از    کـرد    اظهـار ارادت     . نماینده اسـالم آبـاد غـرب آمـد         ی،نریمان] امان[آقاى  
 و انتقاداتى از امام جمعه شهر داشـت و بـراى کمبودهـا    1حق مشکالت شهر و مشکالت اهل 

   .کمک خواست
 براى کار و سـد نمـرود    ونماینده دماوند و فیروزکوه آمد، ]آقاي سید احمد رسولی نژاد    [

 کارهـاى انجـام شـده و    .نماینده کهنوج آمـد ، ]آقاي غالمرضا معتمدنیا[ .و راه استمداد کرد 
 .نماینده دامغان آمـد ، ]آقاي ابوالفضل حسن بیگی [ .بهتر شدن وضع امنیت و نیازها را گفت       

ه ها گفت و از به ثمر رسـیدن طـرح آب شـهر بـ         انحصارطلبى راست از  از خطوط مجلس و     
  .دنموکمک من تشکر کرد و براى تسریع گازرسانى و دانشگاه استمداد 

  مقـدارى از نقـاط ضـعف و فـساد در کـار            . مدیرعامل جدید دخانیـات آمـد      ،آقاى نظرى 
هـاى خـودش بـراى تولیـد و توزیـع را گفـت و خبـر از رشـد کاشـت و               مدیر سابق و برنامه   

  ار در گـیالن در سـال جـارى و تعـدیل    هاى عظیم سیگ اندازى کارخانه  برداشت توتون و راه   
                                                

 -  خیتار.  داردروی و عراق پرانی که به طور عمده در کردستان ای است با مناسک عرفانینیی آ،ارسانی ایاهل حق 
 اگرچه.  خود باور دارندنیی بودن آي و ابدی آن به ازلروانی پی ولست،ی مشخص ننیی آنی ايریگ  شکلقیدق

 از کی کدام ة سرسپردنکهی مشترك است، اما بسته به اارسانی روانی پانی از اعتقادات خاص در ميا مجموعه
 قهی طرنیااهل حق معتقدند، . ها وجود دارد  آنانی در می متفاوتي گانه باشند، آداب و رسوم و باورها11 يها خاندان

 و به  فارسیبه سلمان) ع(ی علاماماست که  وده به همان اصولی دنبالزی و ندهیرس ی از سلف به خلف منهی به سنهیس
 .است   خود آموختهکی نزدارانی از يا عده
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  . نیروى زاید انسانى داد
 .وزیـر را آورد    نامـه نخـست    .خارجه هند آمـد   امورمعاون وزیر   ،  ]آقاي دیک شیت  [عصر  

هـاى پخـت نـان      دادن وام ارزان بـه ماشـین   . شوراى اقتصاد جلسه داشت    .کار مهمى نداشت  
  . مهدى و فرشته شام خوردیم با یاسر و.شب به خانه آمدم.  شدتصویب

   
   1993 ژوئن 13                                1414 محرم  | 22  1372 تیر 22شنبه  سه

  
پـنج و  عصر تا سـاعت   بازدیدم.  مهدى و یاسر هم آمدند     .از خانه به وزارت اطالعات رفتیم     

 .نظـیم کـرده بودنـد   هـا را ت  ها و مدیریت  کارهاى همه معاونت   ، نمایشگاه در.  طول کشید  نیم
  .کردم به نظرم آمد  بهتر از آنچه تصور مى؛دادند همه را دیدم و مدیران ذیربط توضیحات

 در مسیر سفر به اوکراین .جمهور هند آمد یسیر، ]آقاي شانکار دایال شرما [ نزدیک ظهر   
کـوپتر آنهـا را از فرودگـاه بـه وزارت       بـا هلـى  .گیرى در تهـران نشـسته بودنـد       براى سوخت 

ـ    .ش بـود  هخارجه هم همرا  رامو وزیر   .اطالعات آوردند  کـوپتر هـم در    د هلـى   خوشـبختانه پ  

  
 عكس قائم مقام وزیر خارجھ  

دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه پاکستان
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دیدار با رئیس جمهوری هند
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 ة مقدارى دربـار . مطالب مهمى نداشتیم. مذاکراتمان تشریفاتى بود.فضاى باز وزارت داشتیم  
استفاده فارسى در ادبیـات هندوسـتان و دیـوان    ها و  سوابق زبان فارسى در هند و تداوم واژه      

 امـا خـوب صـحبت    ،فهمـد  فارسـى مـى  زبـان  .  صـحبت شـد   اصل حافظ و شاهنامه فردوسى    
هـاى فارسـى را    واژهو  اشـعار  ، دانستن اصـطالحات ،اصوالً بزرگان هند و پاکستان    . کند  نمى

  .دانند براى تظاهر به ادب و فضل مى
 نماز هم به امامت    1.دمنموشان   نى کردم و تشویق   اطالعات سخنرا وزارت  در جمع پرسنل    

اى عمـل کـردن وزارت و     برنامـه  . ناهار و استراحت مختـصرى هـم داشـتیم         .من خوانده شد  
 بـراى مـن   ،شـان  کارهاى فنى و آموزشى و شگردهاى اطالعاتى و روحیات دینى و انقالبـى       

  .تر بود جالب
 ةرت ارشـاد در خـصوص اجـاز     پیـشنهاد وزا   .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشـت      

هاى دیگر دولتى در دستور بود که ناتمام  دایر کردن تلویزیون به بخش خصوصى و سازمان      
ها قرار گیـرد    اختیار سایر ارگاندر فقط پذیرفتیم که بخشى از اوقات خالى صداوسیما     .ماند

   . اجرا کنندهاي تخصصی  برنامه،که با هزینه خودشان
 عفت کمى ناراحت بود که دکتر .ت و فائزه از لندن تلفن کردند      عف .شب در دفترم ماندم   

 کار آسـان و معمـولى   . گفتم قبول کند  ؛کند] برداري  تکه[=بیوپسیخواسته در مورد کبد او      
  .زاده پرسیده بودم  از دکتر ملک؛است

   
   1993 ژوئن 14                              1414 محرم  |23  1372 تیر 23چهارشنبه 

  
 صداوسیما اي المللى اخالق پزشکى به سالن شیشه  براى شرکت در کنگره بین    هشت  ساعت  

وزیـر بهداشـت،   [، زاده ملـک ] رضـا [ خیرمقدم و گزارش دکتر      ،سرودبعد از قرآن و      .رفتیم
 پزشکان داخلى و خـارجى اسـتقبال خـوبى    2. کردم من صحبت  ، ]درمان و آموزش پزشکی   

                                                
 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی رفسنجانی، هاشمی « کتاب ← دیکن رجوع. 
 - هاىبیمه طریق از هاتدول اگر و هستند هادولت ،پزشکان عمده پشتیبان« : است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 

 افراد این قطعاً کند، پرداخت را درمان هاىهزینه خودش ،محروم بیمار و کنند ایفا خوب را خود نقش نتوانند اجتماعى
 در پزشکى جامعه و دهند انجام خوب را خود وظیفه هادولت اگر حال. کنند استفاده پزشکى اخالق از توانندنمى

 .داریم را گرفتارى این امروز ما و آیدنمى دستبه حاصلى پزشکى اخالق هیارا در باز کند، سوءاستفاده مقابل



215

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

215 

جا با اخوى محمـد   المللى در همان ى بینها  داث کنگره سپس از محل در دست اح      .اند  کرده
 بناسـت  .شـود  سـاخته مـی   زیـرزمین  در خیلى وسیع و جامع و با شکوه است و   .بازدید کردم 

  . است طرح از پیش از انقالب شروع شده.امسال تمام شود
 شکایت داشـت از  . آمد  ایران آمارمرکز  یس  ی ر ،جمشیدى] مجید[آقاى  . برگشتیمبه دفتر   

ها جداگانه براى خودشان سازمان آمـارگیرى دارنـد و تـوجهى بـه آمـار ملـى         ینکه دستگاه ا
گفـتم اگـر    . جمهور شد  یسی موقت اداره آمار به موقعیت معاونت ر       ي خواستار ارتقا  .ندارند

و ها کار تکرارى نخواهنـد کـرد و نیـاز سـازمان برنامـه           دستگاه ،دقیق و به موقع آمار بدهند     
  . تذکر دادمبه آمار رابودجه 

 از ]جمهـور در امـور تحقیقـات        مشاور ریـیس  [،  میرسلیم] مصطفی[ آقاى   .مشاورانم آمدند 
 عدم شـرح وظـایف روشـن و    ،هاى کار مشاوران   کاستی در مورد . طرف همه تبریک گفت   

   . مطالبی  بیان کردفعال بودن آنها دفتر و کمو سرویس مناسب از سوى نهاد ارایه عدم 
 وزراى صـنعتى مـشکالت تولیـدگران را کـه در اثـر      . جلسه داشـت  سپس کمیسیون تولید  

آمده گفتند  ممنوع شدن واردات بدون انتقال ارز پیشبا آن، یک نرخى شدن ارز و همزمان 
 بـاالخره تـصمیم گـرفتم کـه جریـان      ؛یس بانک مرکزى و وزیر اقتصاد مقاومت داشتندیو ر 

  .واردات بدون انتقال ارز را تجدید کنیم
 گـزارش اجـالس وزراى امـور خارجـه     . آمـد ]وزیـر امـور خارجـه     [،   والیتـى  عصر دکتـر  

کشورهاى اسالمى در پاکستان را آورد و تصمیم به اعزام نیروى نظامى به بوسنى زیرپـرچم          
سازمان ملل و آمادگى براى اعزام پنج هزار نیرو و مخالفـت آمریکـا و انگلـیس بـا شـرکت        
                                                                                                              

و هابیمارستان ساخت هزینه بر عالوه و است زیاد بسیار ،کندمى پزشکى بخش به دولت امروز که کمکى 
 اختصاص دارو هیهت براى رسمى قیمت به ارز دالر میلیون 500 به نزدیک امسال ما آنها کردن اداره و هادانشگاه

 اینها. آورددرمى سر مجاور کشورهاى یا سیاه بازار از دارو و شودنمى حل مردم مشکل که بینیممى باز اما ایم،داده
 ما. دهدمى رنج را سوم جهان کشورهاى همه که شودمى ناشى پزشکى اخالق نبود از که است هایىرنج و دردها همه
 متمول افراد که چرا کنیم، پیاده جامعه در را درمانى و بهداشتى عدالت بتوانیم تا نیمک کار زیاد باید فعلى شرایط در
 این اما. نیست گروه این مشکل حل صدد در هم کنگره این و کنند استفاده پزشکى خدمات از توانندمى راحتىبه

 کنند استفاده پزشکى خدمات از وجههیچ به توانندنمى که محرومى و فقیر افراد مشکالت حل صدد در باید کنگره
 محروم مردم مشکالت بتواند که بگیرید تصمیمى شما اگر و کنممى حمایت شما کار از دلسوزانه و صمیمانه من. باشد

  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کرد خواهد حمایت تصمیمات این از دولت کند، حل را جامعه
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی
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  .  را گفتنیرو از ایران
 تأسیس روزنامه براى دولـت بحـث شـد کـه     ة دربار.ولت شرکت کردم د هیأتدر جلسه   

 شـب در دفتـرم     1. ارگـان دولـت باشـد      ،اى ظاهراً مـستقل     سرانجام توضیح دادند که روزنامه    
  .ماندم
  

   1993 ژوئن 15                              1414 محرم  | 24  1372 تیر 24شنبه  پنج 
  

 حـافظ منـافع   ،سی گـزارش سـفیر سـوی   . را خواندم هارشگزاده صبح بعد از نماز تا ساعت    
؛  ایران را ابالغ کـرده مهـم اسـت     ة ایران که به طور رسمى سیاست آمریکا دربار        درآمریکا  

  .... بدون درگیرى و،سیاست ایجاد محدودیت و فشار
] محمدرضـا [ آقایـان دکتـر      .تـأمین اجتمـاعى آمدنـد     سـازمان   بهزیـستى و    سازمان  مدیران  

نمـایش و سـرود توسـط    اجـراي   قرآن و   قرائت. کرباسیان گزارش دادند  ]هديم[محمدى و   
  2.آمیز نمودم  برایشان صحبت تشویق. انجام شد و جالب بودیاننابینا
 گـزارش وضـع پـس از    .ى آمـد ییس دانـشگاه عالمـه طباطبـا    یـ ر،  ]دکتر محـسن خلیجـی    [

                                                
 - وابسته رانی ایمطبوعاتی  مؤسسه فرهنگ، روزنامهنی اازیصاحب امت.  آغاز شد1373از بهمن  ،رانیا انتشار روزنامه 

نژاد و با همکاري جمعی از  روزنامه ایران، توسط آقاي فریدون وردي.  است)رنایا(جمهوري اسالمی  يبه خبرگزار
 .د رضاییان، حسین الهامی و احمد توکلی بنیان گذاشته شدنگاران از جمله آقایان مجی روزنامه

 - بهترین جزو باشد، که اىاندازه و هرشکلبه نیازمند هاى انسان به خدمت«: است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 
 خداوند نزد نیز آن اُخروى اجر و شودمى بمحسو انسان یک عمر ایام مفیدترین از و زندگى معنوى دستاوردهاى

. است عزیزان این در عملى عرفان نمونه نیازمند و معلول روشندل، هاىانسان در موجود معنویت. ماند خواهد محفوظ
 مردم و مسئولین سوى از توجه و خدمت گونههمه شایسته است دیگران نیازهاى تأمین فکر به خود که نیازمندى فرد

 25 رشد و شهرى افراد از درصد 47 پوشش و اجتماعى هاىبیمه پوشش تحت افراد خوب رشد. است جامعه خداجوى
 هاىگام هرچند ،جامعه از قشر این حقوق پرداخت براى ستىپ خدمات از استفاده و بگیران يمستمر حقوق درصدى

 زیادى فاصله رضایت مورد و مطلوب حدبه رسیدن تا ولى ،است اجتماعى عدالت تحقق سمت به بلندى و اساسى
 اجتماعى هاىبیمه تعمیم و توانبخشى و درمانى مراکز ایجاد به بیشتر توجه و گذارىسرمایه با وارمامید. دارد وجود

 عدالت ایجاد سمت به ترسریع بتوانیم ،مناطق این در المالبیت از بیشترى سهم صرف و محروم و روستایى مناطقبه
 اجتماعى تأمین و بهزیستى بیمه هاىبخش اگر ،زندگى جدید شرایط و امروز صنعتى دنیاى در. کنیم حرکت اجتماعى

 هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .آمد خواهد وجود هب جامعه نیازمند افراد براى اىعدیده مشکالت ،نکنند عمل جدى
 . 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
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  .ا استمداد کردد و براى رفع کمبودهاانصراف از ادغام در دانشگاه تربیت مدرس را د
مـورد ایـرادات شـوراى    در  . آمـد  ]دبیر شوراي عالی مناطق آزاد    [،   الویرى ]مرتضی [آقاى

خاصیت شدن مناطق آزاد  نگهبان به قانون مناطق آزاد گفت که باعث تضعیف قانون و کم         
  . راه عالج را گفتم؛است

قـات  و تحقی ژنتیـک   مهندسـی    تحقیقـات    مرکـز ملـی   یس  یر،  ]آقاي محمدحسین صنعتی  [
حمایـت  خواسـتار   ، آمد و با تشریح اهمیت ایـن علـم  محققان آن مرکز با گروهى از    زیستی

زالـى هـم کـه بـا آنهـا      ] عباسعلی[دکتر .  قول حمایت دادم؛خود شدمن نسبت به همه جانبه   
 بیشتر در جهت عدم تسلیم در مقابل خواست اکثریت       ؛ کابینه نظراتى داد   ة دربار  و ماند،  بود

  . صحبت کردف نیروهاى چپ در کابینه  براى حذ،مجلس
مـان کـه تعمیـرش نزدیـک بـه           خانـه از   ، در راه  .به خانـه آمـدم    . سلمانى براى اصالح آمد   

  . است خوب شدهبازدید کردم؛ ،تکمیل است
 دریاى خزر  ة تلفنى از مواضع ما دربار     ،]معاون وزیر امور خارجه   [،  واعظى] محمود[دکتر  

 طور مـشاع مـورد اسـتفاده کـشورهاى سـاحل آن باشـد و          خواهند که به    ها مى    روس .پرسید
 گفـتم در شـوراى عـالى امنیـت        ؛خواهند ساحل حدود هر کشور مشخص شـود         دیگران مى 

  .کنیم میملى بررسى 
تى در دو کانال برنامه در یک زمـان     ئقرا] محسن[آبادى و     طاهرى خرم ] سیدحسن[آقایان  

هـا را در    را مراعات کنند و تنـوع برنامـه   به اخوى محمد تذکر دادم که سیاست قبلى        ؛دارند
 تـشویق رادیـو در مـورد اقامـه نمـاز در         ةیک زمان در دو کانال رعایـت کننـد و نیـز دربـار             

  .ها تذکر دادم که ادامه ندهند ها و پارك خیابان
    

   1993 ژوئن 16                                  1414 محرم  |  25 1372 تیر 25جمعه 
  

محسن .  گذشت ها مقدارى از وقت به استراحت و مقدارى به مطالعه گزارش . بودم در خانه 
ـ . مذاکره شد   انارى يغرنامه مورد ادعاى ص      در مورد وصیت   .آمد غرى مـدعى اسـت کـه     ص

ه یـ اند که نیمى از آن وقف بر اوالد است و اسنادى ارا      اجدادش امالك فراوانى وقف کرده    
هـا در منـزل     ولـى عجیـب اسـت کـه ایـن زن کـه سـال       ؛نـد ا دهد که امام هم تأیید کـرده   مى
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ى نداشته و با مـا مطـرح   ی چنین ادعا،ها با ما آشنا بوده  و سالهکرد در نوق کار مى   ن  ما يپدر
  . بودنکرده

 شب هـم  .رضا بودندی عماد و عل،هاى محسن ناهار مهدى و محسن و اعظم و فرشته و بچه        
 امروز در کنکـور دانـشگاه آزاد اسـالمى    ،]هديهمسر م[،  فرشته. اضافه شدند  مهدى و یاسر  

  .کردشرکت 
 ؛با عفت و فـائزه تلفنـى صـحبت کـردم        .  عصر در بالکن طبقه باال با هم هندوانه خوردیم        

  .شان خوب و کارشان ناتمام است حال
  

   1993 ژوئن 17                                   1414 محرم  | 26  1372 تیر 26شنبه  
  

خزعلى گزارش داد ] کُبري[ خانم   .اجتماعى زنان آمدند  فرهنگی  اعضاى شوراى    دهساعت  
لزوم حضور بیشتر زنان در امـور کـشور   مورد  من هم برایشان در .ها را مطرح کرد  و خواسته 

] عباسعلی[ آقاى . یک سکه به هر یک هدیه دادم1.مو پرهیز از افراط و تفریط صحبت کرد    
 از تـداخل   وحبیبـى آمـد  ] شـهال [ خـانم  ،قبل از جلسه  .کمى صحبت کرد  هم  عمید زنجانى   

  .وظایف بین دفتر و شورا شکایت داشت
جـوادى و پـدر     ] محمـدعلی [ دکتـر    ،منـافى ] هـادي [ دکتـر    ،سـجادى ] سـید حمیـد   [دکتر  

                                                
 - پس سالیان طول در«  : داشت اظهار دهند،مى تشکیل زنان را رکشو جمعیت از نیمى اینکه به اشاره بای هاشمي آقا 
 مواردى در حتى آنهاست، وجودى ساختار با متناسب که کارهایى در اندکرده اثبات ،جامعه بانوان ،اسالمى انقالب از

 لیمسا رعایت با اسالمى کشورهاى در زنان که است آن دلیل این و اندکرده عمل مردان از ترجدى و ترمنضبط
 سوءاستفاده. باشند داشته موفق و فعال حضورى کشور زیربنایى و مدیریتى هاى بخش از بسیارى در توانندمى اخالقى،

 شخصیت به را ضربه بدترین ،جوامع این در اجتماعى و اخالقى لیمسا گرفتن نادیده و غربى جوامع در زنان آزادى از
 مطلوب نیز جامعه اموربه نسبت آنان تفاوتىبى و زنان قراردادن انزوا در ،دیگر سوى از و است کرده وارد زن واقعى

 زنان اجتماعى شخصیت شایسته را کار محیط شایستگى با توأم ،اجتماعى زندگى سالم محیط اسالم. نیست اسالم نظر
 با. است انآن مشکالت از یکى جهان، در زنان اجتماعى فردى، هاىفعالیت براى خاص الگویى وجود عدم. داندمى

 کشورهاى سایر و اسالم دنیاىبه زنان اجتماعى زندگى براى مناسب الگویى توانیممى اسالم، مترقى احکام کارگیرى هب
 مساعدت و تالش و فقهى و دینى برجسته علماى زیربنایى بررسى و تحقیق مستلزم ،مهم این تحقق و دهیم هیارا جهان
  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .است زنان شوراى اعضاى و کردهتحصیل قشر ویژه به ،کشور بانوان کلیه

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی
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کنـد و هـم     آمریکـا هـم کـار مـى     درسجادى دو سال است کـه رفتـه     آقاي   .سجادى آمدند 
 چنـد  .براى رفع خستگى و رشد علمى رفته اسـت  .گردد  گفت یک سال دیگر برمى ؛تحقیق

،  دکتـر جـوادى  .اسـت  تحولى در چشم پزشکى ایجـاد کـرده    ،سالى که در ایران کار کرده     
نـژاد اسـتمداد کـرد و از دادن      براى تقویـت بیمارسـتان لبـافى   ،]رییس مرکز تحقیقات چشم [

  .دنموتجهیزات پیشرفته به شهرهاى کوچک انتقاد 
 گزارش سفر هیأتى بـه ارمنـستان        . آمد ]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى] رضا[آقاى  

 گفت چیـزى بیـشتر از آنچـه خودمـان     . رفته بودند در مورد صنعت لیزر بررسى کنند   .را داد 
  .قزوین استمداد کرد -براى نیروگاه جدید چینى و راه الموت  . ندارند،داریم

 برنامه دوم و کابینه صحبت ةدربار . آمد]رییس مجلس شوراي اسالمی [،  نورى  آقاى ناطق 
 را داد و ]حوزه علمیه قـم [ جامعه مدرسین اعضاي کردیم و گزارش سفر به قم و مالقات با  

   .گفت سطح فکرشان پایین است
 معـامالت مـرزى بـا عـراق و پـشتیبانى            ةدربـار . عصر شوراى عـالى امنیـت جلـسه داشـت         

یس رسـیده  یآمریکا که توسط سفارت سو  کوپترها از عملیات علیه اشرار و جواب پیام           هلى
  .گیرى شد  مذاکره و تصمیم،و وضع مسلمانان تاجیکستان

 ]رهبـر جمـاهیري لیبـی   [، قـذافى ] معمـر [فاطى از لیبى تلفنى صحبت کرد و گفت با آقاى  
  .ى شام خوردم و خوابیدمی تنها.شب به خانه آمدم .روند می فردا به تونس .اند مالقات داشته

    
   1993 ژوئن 18                                 1414 محرم  |27   1372 تیر 27یکشنبه 

  
میانى فرمانده ارتش بـراى  ریس جمهور و نخست وزیر پاکستان با پاد      یها توافق ر    در گزارش 

بست شکـسته   استعفا و انحالل مجلس و انجام انتخابات است که ظاهراً با فشار ارتش این بن      
  . استنجام شدهاى ا و کار کم سابقه

 ورزشکاران جانبـاز کـه از مـسابقات    صبح، ده ساعت .به دفترم رسیدم  ساعت هشت ونیم    
هـاى   انـد و مـدال    نایـب قهرمـان جهـان شـده    . آمدند،اند معلوالن جنگ در انگلستان برگشته   
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 دکتـر  . و هدیـه دادم و بـا آنهـا عکـس گـرفتیم     1شان کـردم   خیلى تشویق.اند فراوانى آورده 
  . هم گزارش داد]رییس سازمان تربیت بدنی[فرد،  غفورى]حسن[

بـراى  و رسـود بـا عـراق     براى رفع موانع انجام تجارت پ     .امامى کاشانى آمد  ] محمد[آقاى  
 مشکل کـار را گفـتم کـه خطـر اتهـام نقـض             .کودکان عقب مانده استمداد کرد    از  حمایت  

توصـیه کـردم کـه     ؛کنـد   آمریکـا پیگیـرى مـى   ومقررات سازمان ملل در مورد عراق اسـت        
   .گیرى نکند شوراى نگهبان در خصوص الیحه مناطق آزاد سخت

 مناطق محروم آمد و گزارش کار داد و براى سـفر  ، رییس دفتر امور   بشارتى ]جلیل [آقاى
کنفـرانس  سـازمان  مـان در    نماینـده ،زنگنه] صباح[آقاى . تبریز همراه با رهبرى نظر خواست   

   .اسالمى آمد و گزارش کار داد
 کابینه آینده ة گزارش سفر به سیستان و بلوچستان را داد و دربار .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  

  . گزارش کار داد و مسئول حراست نهاد آمد،جعفرى آقاى ملک. مذاکره کردیم
.  در مورد کابینه آینده صحبت کردمنرای با وز.دولت شرکت کردمجلسه هیأت عصر در 

 - 2ابینه به مجلـس بـدون تفـاهم قبلـى بـا مجلـس        بردن ک- 1دو فرض خاص مطرح کردم  
تفاهم قبلى با مجلس که مستلزم حذف بعضى از وزرا خواهد بود که اکثراً دومى را تـرجیح    

  .دادند
ل ی تأسـیس روزنامـه بـراى دولـت، مــسا    ة دربــار.همـانم بودنـد  یاى م  خامنـه اهللا آیـت  شـب  

له أیس، مـس  یطریـق سـفارت سـو      جواب پیـام آمریکـا از        ،ملى آشتىرابطه با   تاجیکستان در   
 ترکیب کابینه آینده مذاکره کـردیم      و ها  معارف اسالمى در برنامه دانشگاه    درس  واحدهاى  

  . شب اخبار رادیو را گرفتم و خوابیدمدوازدهساعت . و تفاهم داشتیم

                                                
 - از حاکى ،المللىبین مسابقات در جانباز ورزشکاران ارزشمند پیروزى« : است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 

 جنگ ایثارگران و جانبازان. آنهاست معظم خانواده و جانباز عزیزان کلیه در ایثارگرى و سلحشورى روحیه وجود
 جهاد هاىمیدان در را واقعى افتخار انقالبى، و مسلمان مردم عصاره عنوان به جانباز، ورزشکاران ویژه به تحمیلى،

 خودىبه آنها ولیتمعل و فداکارى و ایثار سابقه و هستند جامعه مربى ،جانباز عزیزان فرد فرد. اندکرده کسب مقدس
 خاص هاىتکنیک و امکانات ،سال هاى سال که کشورهایى بین در پیروزى کسب.است آموزنده و بخش روحیه خود

 و بزرگ افتخارى مسابقات، میزبان کشور از پس دومى مقام کسب و دارند معلولین ورزش زمینه در زیادى تجارب و
  ← دیکنرجوع» .است ایران مسلمان مردم نشاط و شادى موجب و معلولین و جانبازان کلیه براى ارزشمند

 .1394 انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب
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   1993 ژوئن 19                               1414 محرم  | 28   1372 تیر 28دوشنبه 
  

ها بیشتر بـه مالقـات نماینـدگان       مطالعه و کار کردم مطابق معمول دوشنبه       ده صبح ت  تا ساع 
 از اسـتعداد و توسـعه   . نماینـده و امـام جمعـه و فرمانـدار مرودشـت آمدنـد          .مجلس گذشت 

تقاضاى سفرم به آنجـا را  و ى گفتند  یکشاورزى مرودشت و نیازهاى عمران شهرى و روستا       
  .داشتند

 از استاندار و فرماندار گله داشت و براى ساخت .ینده جیرفت آمدنما، ]آقاي علی زادسر[
 پـیش از   ى از نطـق یهـا   نمونه.هاى رودخانه هلیل رود براى حفاظت شهر استمداد کرد         کناره

، ]آقـاي حـسین رشـیدي    [. خوانـد ،هـاى دولـت اسـت    ییـد از برنامـه    أ را که در ت     خود دستور
آقـاي محمـدعلی   [ .کمـک خواسـت  ... و سـد و براى بیمارستان و بـرق      . نماینده داراب آمد  

 گروه نماینـدگان  . کلى از فرماندار و بخشدار و استاندار بد گفت    .نماینده سقز آمد  ،  ]پرتوي
رخاشـگرند و بـراى امـور       پى اسـتان    یـ مـدیران اجرا  بـه    نـسبت    ،]کرمانـشاه [=،  باختراناستان  

   .ندعمرانى استمداد کرد
یدمان در نیجریه براى خداحافظى و نظرخـواهى        سفیر جد ،  ]آقاي محمد ابراهیم طاهریان   [

 مـسافرت   در مـورد آمد و اوضاع و شرایط آنجا را براى همکارى در اوپـک توضـیح داد و            
بهروزى توضـیحات   ] مریم[ خانم   .شوراى مرکزى جامعه زینب آمدند    اعضاي  . سران پرسید 

   1.م برایشان صحبت دلگرم کننده نمود. لیستى براى کابینه آورده بودند.داد
 هواپیمـا و  ت بلیـ  و  گاز مـایع   ، براى قیمت جدید بنزین    .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

                                                
 -از اول پیروزى انقالب ،کنند هایى که اینجا تالش مى جامعه زینب و خانم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 با طرز  و با هم همکارى داشتیمجمهوري اسالمیها هم در حزب  ما بودند و خیلىاسالمى از همراهان و همفکران 
  یک جمعیت قابل اعتماد و درستى هستید و عملکرد هم خوشبختانه کامالًاًانصاف. تفکر و شیوه کارتان هم آشنا هستیم 

از درون محافظت . اظتى دارید یک حفاً طبع،مراعات مبانى دینى که دارید هاى  تقوایى و  شما با مایه.اسالمى است
 . تالش سیاسى خیلى کم داشتیم،مان هاى مذهبی در خانم  قبل از انقالب ما. کار شما در جامعه مؤثر هم هست.شوید مى

 خیلى زمینه .آمدند  ولى باز خود آنها نمى، آشنا بودنداً طبع، در مبارزات بودندهمسرانشانى که یها سرى خانم البته یک
ها را باید   خانم،کردیم کم کم توسعه پیدا کرد و ما هم از اول فکر مىحضور زنان در صحنه،  از انقالب بعد. هم نبود

 .ها آوردیم  از خانم آن در شوراى مرکزي،که تشکیل شداسالمی  حزب جمهورى .ها وارد بکنیم بیشتر در متن فعالیت
 دیکنرجوع» .به کار سیاسى و اجتماعى جذب شوند سیاست هم این بود که .کردیم  را تقویت مىزنان حزببعد واحد 

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ←
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 با یاسر شـام خـوردیم و مهـدى و فرشـته آمدنـد و          .شب به خانه آمدم   . قطار تصمیم گرفتیم  
 راجع بـه طـرح آب قطـر و پاالیـشگاه بنـدرعباس حـرف            .مقدارى مغزگردوى تازه آوردند   

  .زدیم
  
   1993 ژوئن 20                               1414 محرم  |  29  1372  تیر29شنبه  سه

  
 در آنجـا و   سـازندگی  جهـاد فعالیـت و  کـشور  سفیرمان در سودان آمد و گزارش وضع آن       

  .تقاضاى سودان براى نفت بیشتر با مهلت بیشتر را داد
اداتى بـه کـار    انتقـ  .همـانم بودنـد   ی ناهـار م   . آمدند ]حوزه علمیه قم  [ جامعه مدرسین  ياعضا

هاى اکثریـت    شبیه خواسته؛ا شدندآنه داشتند و خواستار تعویض بعضى از   نرایبعضى از وز  
  .باشند  میخط راستمربوط به  .مجلس است

و ترابري  بسیار در امور وزارت راه    هاي   واگذارى .عصر شوراى عالى ادارى جلسه داشت     
  .ن تأمین اجتماعى تصویب شدبه بخش خصوصى و واگذارى بانک رفاه کارگران به سازما

هاى خارجى و خسارات آلومینیوم اراك   بدهىة محسن آمد و دربار  .شب در دفترم ماندم   
عفـت  .  شام خوردیم و رفـت  .در اثر قطع برق و پاالیشگاه بندرعباس و مترو مذاکره کردیم          

ینـده  نداشته باشد و حالش بهتر اسـت و هفتـه آ  بیوپسی از لندن تلفن کرد و گفت قرار شده      
  .دیر وقت خوابیدم. خواهد آمد

    
   1993 ژوئن 21                                 1414 صفر  | 1  1372 تیر 30چهارشنبه 

  
 ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [، میـرزاده ] حمیـد [آقاى  .بعد از نماز صبح کارها انجام شد      

 از طریـق عقـد  رى حـضو   دانشگاه عظیم حضورى و نیمـه   ، اجازه خواست که در کیش     .آمد
بازسـازى  دربـارة  .  تحت لیسانس آنهـا تأسـیس نمایـد        ،هاى معتبر انگلیس    قرارداد با دانشگاه  

 ،کـشاورزى وزارت  بـدهیم یـا بـه    سـازندگی هاى جزیره آبادان و اینکه کار را به جهاد         نخل
  .گزارش داد

ــان  ــی[آقای ــماعیل[ کــاظمى و ،صــفدرى] عل ــضا  فردوســى] اس ــوه ق ــور از ق ــدیپ  .یه آمدن
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هـر  .  استمداد کردنـد  براي دستگاه قضاییوضیحاتى دادند و براى استخدام قاضى وکارمند    ت
 آقاى فردوسى اظهار آمادگى براى .از من نظر خواهى کردند. اند سه به تازگى مصوب شده    

  .کردوزارت اطالعات تصدي 
یس مدرسـه علمیـه اسـالمى در        یـ  از علمـاى پاکـستان و ر       ]نجفی [ریاض حسین آقاي سید 

 توضـیحاتى  . آمدنـد ،پـردازد  ه مدرسه را مـى ن پاکستانى که هزیپزشکلو آمریکا و یک     بوفا
  .و استمداد کردنددادند  ،در آمریکا دارندکه  اي الهور و مدرسه المنتظر  جامعةدربار

 گــزارش عملکــرد بیمــه و . بیمــه ایــران آمــد شــرکتیسیــر، دلجــو] غالمحــسین[آقــاى 
 مـثالً در سـال   ؛دعى است سود خـوبى بـراى مـا داشـته        م. ى داد ی بیمه اتکا  ةتوضیحاتى دربار 

 همـین دلیـل بیمـه لویـدز     به. ایم  میلیون دالر گرفته12ایم و      میلیون دالر پرداخته   5/4گذشته  
  . داعالن ضررهاى هنگفت نمود و خواست که بانک همه را به آنها برگردان

بـه  . تـصویب کـردیم   را   1)باى بک (ین نامه بیع متقابل     ی آ .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  
مـان در   کف شـکنى تلمبـه    گزارشى از سفرش داد و براى    . اخوى احمد آمد   .دفترم برگشتم 

  . نوق اجازه گرفت

                                                
 - راستا نی همدر . نفت خام بوددی تولشی افزاي الزم براي و تکنولوژهی کشورمان فاقد سرما1370 دهه لی اوادر 

 بک يقرارداد با.  کردفی بک تعري باي به شکل قراردادهای مشارکت خارج از پروژه ها را به منظور جذبيتعداد
 مانکاری به عنوان پي و کشورابدی ی دو کشور انعقاد مانی است که می المللنی بي از قراردادهای متقابل نوععی همان بای

 از ینی زمان مع آن در مدتي کند و در ازای صادر مگری به کشور ديدی تولزاتی آالت و تجهنیکارخانه، ماش
 نی ادر . کندی خودش به دست آمده استفاده مزاتی و تجهي از تکنولوژمیرمستقی غای و می که به طور مستقیمحصوالت

 بسته شد، در نظر ی تخصصي انجام پروژه هاي براومی کنسرسکی وزارت نفت و نی که بی خدماتينوع از قراردادها
 اصل قرارداد در .ردی وزارتخانه قرار گتیری پروژه تحت مديبخش ها شود، تمام ی ملی پروژه تکمیگرفته شد وقت

 دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد؛ چراکه تی و مالکتیکننده حاکم نی شد تا تضمی منظور طراحنی بد، بکيبا
 را جذب کرده و در ی و خدمات و دانش فنی خارجيها هیدهد سرما ی به دولت اجازه ميگذار هی روش سرمانیا

گذار  هیبک، سرما ي بايدر پروژه ها.  دهدشی را افزارات صادتی را کاهش و ظرفی مبادالت خارجنهی هز،حال نیع
 کی پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شري و نگهدارهی اولي هانهی تمام هزیخارج

را مجدداً به دست )  سودای (دی از تولی و مقدار ثابتی مالنهیگذار تمام هز هی از آن سرماپس .کند ی منتقل میرانیا
 در توسعه ی خارجي و حضور شرکت هاابدی دست ي دارد به تکنولوژی قراردادها کشور سعنی ایط. آورد یم
 از یک ی.شود ی پرداخت ممانکاری نفت و گاز را کوتاه مدت کند؛ چراکه معموالً ظرف مدت سه سال سود پيها دانیم
 ی بزرگ نفتيها بک با شرکت ي قرارداد باد،ی نفت و گاز منعقد گردنهی گذشته در زميردادها که در سال ها قرانیا

 .دیگرد ی منتفع ميدی از محصوالت تولینی اکتشاف نفت تا مدت معزاتی شل که در عوض احداث تجهرینظ
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 که در ند خبر داد .همانم بودند ی وزرا و معاونان م    ،]ریاست جمهوري  [اشگاه نهاد بشب در   
 مقـدارى  ؛ندا  بیشتر وزرا رأى نیاورده هستند،اکثریتکه رأى استمزاجى خط راست مجلس     
  .در این باره شوخى و تفریح کردند

   
   1993 ژوئن 22                                  1414 صفر  | 2  1372 تیر 31شنبه  پنج

  
 کـشور و علـوم و   نرایـ  پیشنهاد داشت در صورت اراده تعویض وز.اى آمد  اژه] جواد[آقاى  

. نـژاد اسـتفاده شـود     قاییانسـ ] تـضی سیدمر[  وجهرمـى ] محمد[ به ترتیب از آقایان     ،بهداشت
  .براى خرید مرکزى براى دانشجویان اسالمى خارج از کشور استمداد کرد

اللهـى گـزارش داد و مـن          سـیف ] رضـا [ تیمسار   . آمدند ]نیروي انتظامی  [= فرماندهان ناجا 
 گزارشـى از  . امـام جمعـه کاشـان آمـد      ،یثربـى ] سـید مهـدي   [آقاى   1.برایشان صحبت کردم  

رسراى کاشان در مشهد اسـتمداد کـرد   ئشان و مدارس دینى داد و براى ساخت زا      اوضاع کا 
 مقـدارى  . شـد  و فلـزات آقاى محلوجى در وزارت معادن    ]خواهرزاده اش [و خواستار ابقاى    

  .عطر کاشان آورده بود
مـشاور  [ بینـا،  توکلى] ابوالفضل[آقاى . سفیر قطر در پایان مأموریت براى خداحافظى آمد     

 اجازه خواست . وضع نان و کابینه مطالبى داشتة دربار . آمد ]در امور اصناف  جمهور    رییس
  . به خیریه معلوالن کهریزك بدهد،جردکه از اراضى هل

 کابینـه مـذاکره   ة دربـار . آمـد ]دبیر شوراي عـالی امنیـت ملـی    [،  عصر آقاى دکتر روحانى   
 57شـى دانـشجویان   سـاعت پـنج بـراى افتتـاح المپیـاد فرهنگـى ـ ورز       . کردیم و ناتمام مانـد 

 سـخنرانى  . مراسم باحـالى بـود     و  اجتماع با شکوه   ؛دانشگاه کشور به ورزشگاه آزادى رفتیم     
  . غروب به خانه رسیدم.تر بود  نمایش آخر جالب.ماندم و تمام برنامه را 2کوتاهى نمودم

                                                
 -در دنیاي امروز هیچ « : رد و گفت آقاي هاشمی بر لزوم گسترش روابط صمیمی نیروي انتظامی با مردم تأکید ک

کشوري بدون نیروي انتظامی کارا، مقتدر، و محبوب مردم، نمی تواند آرامش و سکون را در جامعه برقرار کند و 
» .نیروي انتظامی الزم است همچون گذشته، ایجاد اعتماد و اطمینان را جزو اساس و اهداف کاري خود قرار دهد

 .1394 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  سنجانی،رف هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع
 - که  کردتأکید کشور سراسر دانشجویان ورزشى - فرهنگى المپیاد نخستین گشایس مراسم در هاشمى آقاى 

 و بینش باالبردن و سالمتى روحی، نشاط به بیشتر توجه ،توسعه دوم و اول برنامه در دولت فرهنگى هاىسیاست
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 پـیش از رفـتن بـه ورزشـگاه         ،]وزیر آمـوزش و پـرورش     [،  نجفى] محمدعلی[آقاى دکتر   
 کشور به مقام شـشم  73د که تیم ریاضى ایران در المپیاد ریاضى در ترکیه در میان            اطالع دا 

یم جوانـان کـشتى آزاد ایـران در    تـ قهرمان جهـان شـدن   .  استرسیده که آمریکا هفتم بوده  
  .  خبر مسرت بخش دیگر امروزمان است،مسابقات جهانى در یونان

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
را» ایران سازندگى ابزار ؛کوشش و بینش دانش، «شعار با مذکور المپیاد برگزارى شانیا. است جوان قشر تحرك 

 تحصیلى هاى گرفتاري و روزانه کارهاى داد اجازه نباید« : گفت و دانست کشور جوانان براى بهتر اىآینده نویدبخش
 تعالى و جسمى تحرك ،مشارکت سایه در ستگارىر. کند تحرك کم و خمود افسرده، را کشور جوانان ،شغلى و

 رعایت نیز را انقالبى و اسالمى ادب تفریحى، هاىبرنامه کنار در کنید سعى همیشه ،انقالب فرزندان شما. است روحى
» .است المللىبین هاىموفقیت عامل جوان، قشر ویژه به جامعه، بر حاکم معنویت و روحیه استعداد، وجود. کنید

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع
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نامه بازرس ویژه رییس جمهور در خصوص سازمان بورس و اوراق بهادار
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   1993 ژوئن 23                                    1414 صفر  |3   1372 مرداد 1جمعه 
  

 و مهـدى  بـا  را صـبحانه  .کـردم  مطالعـه  جمعه هاى  خطبه براى خانه در تا ساعت یازده ونیم،   
 اقامـه  بـراى  .معاینـه آمـد    بـراى  منـافى ] هـادي [ دکتـر  .داشت کسالت فرشته .خوردیم فرشته
 دیگـر  لیمسا در اى خطبه و جمعه نماز اهمیت ةدربار اى  خطبه .رفتم تهران دانشگاه به جمعه

  1. خواندمروز
ــد همانمــانیم بــستگان و هــا بچــه ناهــار  در اشــتباهى کــه دادم پیغــام صداوســیما بــه .بودن

 عفـت  با هم عصر. سمات دعاى بودم گفته ،ندبه دعاى جاى به ؛کنند اصالح ار ما  سخنرانی
  .است خوب حالش ؛کردم صحبت تلفنى لندن در

 بـستنى  و الودههمچنـین فـ    و بودنـد  آورده پاسـداران  که تازه مغزگردوى ،فرشته و مهدى
  .ماندند من با شام هم شب .آوردند

   
   1993 ژوئن 24                                      1414 صفر  | 4  1372 مرداد 2شنبه 

  
 آن دلیـل  بـه  پولى بحران و روسیه در 1993 سال از قبل 2هاى  لبرو شدن باطل ها  گزارش در

  .است توجه مورد
بعـد از    .رفـتم  بـاهنر  شـهید  اردوگاه به پرورش و آموزش مدیران کنگره در شرکت براى

 با ونمودم   بازدید اردوگاه اصالح طرح از  سپس 3. کردم مفصل صحبت  من ،وزیر خیرمقدم

                                                
 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سالجمعه  هايخطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکنرجوع. 
 -روبل، واحد پول کشور روسیه است . 
 -ها، نمی تواند به تنهایی راه حل محدودیتایجاد  و ىفیزیک جلوگیرى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 را مردمان از عظیمى قشر توانستیم ، شاهنشاهى نظام هاى ویرانه از ما اگر. مناسبی براي مبارزه با تهاجم فرهنگی باشد
 آموزنده هاى برنامه از ، بلکهداشتیم فیزیکى جلوگیرى یا سرکوب ابزار آنجا که نبود این دلیلش ،بیاوریم  بیرون سالم

 و منطقى برخورد فرهنگى، مثبت هاى حرکت و ها آموزشفرهنگی، باید  تهاجم با مبارزه براي. شد  استفاده گرع ناقا
 دادن جواب و  دانش آموزانفراغت اوقات درست رکردنپ ان،جوان سنیگروه  از بخش هر دركو  فهم با متناسب
 ،است تجحر و جنود عامل و است تکامل و رشد بالى که تفریط و افراط از پرهیز و انآن سئوالت به منطقى و درست

 در مراکزى باید که دارد احتیاج خاص هاى مهارت به و ها راهنمایى ها، آموزش به کار این .باشند توجه مورد
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   .کردمگردش   اردوگاهمختلف هاى قسمت در ماشین
 وزراى ة تـذکرى دربـار  .آمـد  بـشارتى  ]علـی محمـد    [آقـاى .رسیدم دفتر بهونیم    ده ساعت

 وزراى ة دربـار .اى آمـد     اژه ]جـواد  [ آقاى . داشت کابینه و انتقاد از توقعات زیاد خط راست       
] اســداهللا[آقــاى  . کــشور تــذکر داد و افــرادى را معرفــى کــرد آمــوزش عــالى وفرهنــگ و

ى براى تغییـرات در کابینـه در جهـت تقویـت       یاه پیشنهاد ،ه تحلیل ی ضمن ارا  .بادامچیان آمد 
آقاى مسیح مهاجرى هم آمد و کامالً بـرعکس آقـاى بادامچیـان تحلیـل          .خط راست داشت  

  . نداى هم داد  هر دو نوشته. معکوس داشتياهکرد و پیشنهاد
 آقـاى دکتـر    . براى دستور شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمـد           ]گلپایگانی[دکتر هاشمى 

هاى مهم شهردارى   کابینه و سفرش به کردستان و بازدید از طرحة دربار.حبیبى آمد ] حسن[
  .تهران صحبت شد

 فکـر انتقـال بـه وزارت    . آمـد ]وزیـر آمـوزش و پـرورش    [،  نجفى] محمدعلی[عصر دکتر   
 .مانــدنآمــوزش و پــرورش وزارت  در تــرجیح داد کــه .داردرا زش عــالى آمــوفرهنــگ و 

 ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[،  الریجانى]علی [ آقاى. بعضى از وزرا داشتةنظراتى دربار
] عیـسی [ آقـاى  .هاى دیگر حـرف زدیـم     خانه   وزارت ارشاد و بعضى وزارت     ةهم آمد دربار  

 .ل عمـومى کابینـه حـرف زدیـم    یورزى و مـسا  کشاة دربار . آمد ]وزیر کشاورزي [،  کالنترى
دهـد    موافق نیـست و تـرجیح مـى   ، با پیشنهاد رفتن به وزارت.مدآنژادحسینیان ] هادي[آقاى  

  . در مورد بعضى از وزیران نیز نظر داد.در صنایع سنگین بماند
تـصمیم  ...  فـروش ارز وارداتـى و بـدون انتقـال ارز و    ة دربـار . را داشـتیم  29جلسه تبـصره    

  . شب را در دفترم ماندم و کارها را انجام دادم. تیمگرف
   

   1993 ژوئن 25                                   1414   صفر| 5  1372 مرداد 3یکشنبه 
  

 و  دادنـد  گـزارش ،سرود و قرآن بعد از   . آموزان آمدند   هاى اسالمى دانش    نمایندگان انجمن 

                                                                                                              
رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکنرجوع» .کند مواظبت و  کنترل را موارد این که باشد پرورش و آموزش  

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هاينیسخنرا
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  .ندا راحساسرشور و پ پ1طرح نمودم؛ی م نصایحکردم و آمیز  هاى تشویق صحبتمن 
هـاى اقتـصادى     وزارت صـنایع و کلیـات برنامـه      ة دربار .زاده آمد   نعمت] محمدرضا[آقاى  

له اوپـک و  أهاى وزارت نفت و مس    برنامه ة دربار .آقازاده آمد ] غالمرضا[ آقاي   .صحبت شد 
  .داد تحلیلى از نظرات مجلسیان .مذاکره کردیم... انتقادات دیگران و

همچنـین  هاى معـوق و    وزارت اقتصاد، بانک مرکزى و بدهى  ة دربار .کتر نوربخش آمد  د
  .صحبت شد  است،پیشنهاد نسبتاً جدى که براى دادن ده میلیارد دالر وام رسیده

 در مورد انتقادات مخالفانش و آینده . آمدسازندگیوزیر جهاد،  ]آقاي غالمرضا فروزش  [
ص راه افتـادن طـرح تولیـد میگـو در خوزسـتان و       در خـصو . صحبت شد  ها وزارت و برنامه  

  .کردیمهاى آبادان و خرمشهر مذاکره  نخلستان
اى   خامنـه اهللا آیـت شـب  .  نیمى از جلسه را بیـشتر نمانـدم        .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  

ل جـارى کـشور و   ی سفرشـان بـه آذربایجـان و کابینـه جدیـد و مـسا       ة دربـار  .همانم بودنـد  یم
  .نم نم باران هم بارید. صداوسیما صحبت کردیم

 شـب را در  . عظیم در آمریکا و بـنگالدش و نپـال جالـب توجـه اسـت           يها   سیل   گزارش
یل بـه لبنـان مـورد توجـه     یها حمله وسـیع اسـرا    در گزارش  .دفترم ماندم و دیر وقت خوابیدم     

  .است
                                                

 - و تحصیل به را کشور سراسر آموزان دانش اسالمى هاىانجمن اتحادیه نمایندگان مالقات، نیا دری هاشمي آقا 
 و سالم گروهى فعالیت و هماهنگى ایجاد« : گفت و توصیه کرد اجتماعى و سیاسى هاىفعالیت با توأم علمى، پیشرفت

 براى هم روز، اسالمى و اجتماعى لیمسا با کشور سازان آینده آشنایى و تجربه با افراد و ساالن و سنهم با ىاسالم
 آغاز زمینه تحصیل، و جوانى دوران در. بود خواهد مؤثر بسیار کشور، جوانان تعالى و رشد براى هم و جامعه

 لطیفى و خالص هاىانگیزه هدایت و ریزىبرنامه با و است زیاد بسیار جوانان در گروهى و اسالمى سالم هاىفعالیت
 آنان اسالمى علوم و دانش سطح ارتقاىبه مناسب، و صحیح جهت در توانمى دارد، وجود جامعه از قشر این در که

 فرهنگى و اجتماعى، سیاسى هاىفعالیت به سالم و اسالمى هاىتشکل در که عزیزى جوانان همهبه. کرد کمک
 در و بپردازند هایىفعالیت چنین به ،خود علمى پیشرفت و تحصیل قراردادن مقدم با که کنممى توصیه پردازند،مى

 اجتماعى و سیاسى دارهدف و سالم هاىفعالیت در کسانى. دهند قرار اصل را دانش و علم فراگیرى سنى، مقطع چنین
 کسانى. باشند سرآمد و نمونه نیز آموزشى مراکز در رفتار و انضباط در تحصیل، دوران در که بود خواهند موفق خود

 دینى احکام و لیمسا به عامل خود ،اول درجه در باید باشند، جامعه در اسالمى اخالق و احکام مروج خواهند مى که
  از نکردن تخطى و دیگران حقوق رعایت مقررات، و قوانین به احترام عدالت، صداقت، زندگى، محیط در و باشند

 هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .دنده نشان دیگرانبه عمل در را اجتماعى و فردى حقوق
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال
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   1993 ژوئن 26                                1414فر   ص|6   1372 مرداد 4دوشنبه   
  

یادش رفتـه بـود نامـه را از اقامتگـاه     . جمهورش آمد یسیخارجه سریالنکا با نامه راموروزیر  
 . آمـد ]فـرد [غفـورى ] حـسن [آقاى . مذاکرات تشریفاتى بود .رسیدنامه   ، آخر مالقات  .بیاورد

توصیه وزارت آقاى دکتر مرندى را داشت و کمک خواست بـراى کارهـاى خیـر و طـرح                
  . استپزشکى خواندهرشته فرزندش که در هند 

 گزارشـى از مـذاکرات طیـف راسـت در     . آمـد ]نماینـده نهاونـد  [، زمانیـان ] احمـد [آقـاى  
 ة گفـت بـا آنهـا دربـار    . کابینـه داد و بـه عنـوان گـروه مـستقل انتقـاد داشـت        ةمجلس دربـار  

شـهرکى در کابینـه     ] غالمعلـی [آقـاي    خواهان آوردن    .شان محاجه کرده است     خواهى زیاده
  .شد

هاشمیان بـه  ] حسین[ آقاى  . حدود شصت نفر بودند    ؛ه نمایندگان چپ مجلس آمدند    گرو
بـه امیـد اینکـه افرادشـان      ؛   اظهار حمایت از تصمیمات من نمودند      .نمایندگى آنها حرف زد   

 گفتم .نورى تأکید داشتند  ] عبداهللا[معین و آقاى    ] مصطفی[کمتر حذف شوند و روى آقاى       
  . آماده بررسى پیشنهاداتم. استى اتخاذ نشدهیمیم نهادر حال بررسى هستیم و هنوز تص

ــان  ــدعلی[آقای ــانى،  ] محم ــدى کرم ــب اهللا[موح ــسکراوالدى، ] حبی ــر[ع ــرورش، ] اکب پ
هایشان براى حـذف و جـایگزینى در    درخواست. باهنر آمدند ] محمدرضا[نبوى و   ] مرتضی[

. مـشخص نـدادم   قـول  .هایم کلـى بـود    جواب؛کابینه در جهت تقویت خط راست را گفتند      
 خواسـتار مـشارکت    و آمدنـد  و بودجـه مجلـس   کمیسیون برنامه  يعضاا. ولی امیدوار رفتند  

  .بیشتر در مقدمات بررسى و تدوین برنامه شدند
] الـدین  شـهاب [ دکتـر    ، بـراى وزارت بهداشـت     .محمدى گیالنى آمد  ] محمد[عصر آقاى   

ى نظـرى از علمـاى   آقـا .  تعویض ماشـین حفـاظتى خـودش گفـت     از را معرفی کرد و   صدر  
  .ها گفتند کلیاتى در جهت تقویت کابینه و عدم توجه به افراطى. سارى و همراهان آمدند

 متن جواب پیام آمریکـا از طریـق   . آمد]معاون وزیر امور خارجه[، واعظى] محمود[آقاى  
و  آمـد  ]کـل بانـک مرکـزي    ریـیس [،  دکتر عادلى  .یس را آورد و نظر خواست     یسفارت سو 

 کابینـه   ة دربـار  .دکتـر روحـانى آمـد     همچنـین   .  وضـع ارز و تعهـدات داد       ةربار د یتوضیحات
  .مذاکره کردیم
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 . محسن ظهر بـا مـن ناهـار خـورد      . مهدى و یاسر در سفرند     .م هست تنها. شب به خانه آمدم   
  . است با عفت تلفنى صحبت کرده کهگفت

    
   1993 ژوئن 27                                 1414فر   ص|  7  1372 مرداد 5شنبه  سه

  
.  نمازجمعه تهران به مناسبت سالگرد شروع نمازجمعه آمدند   ستاد برگزاري  اندرکاران دست
تقاضـاى کمـک مـالى       همچنـین    1. کـردم   و من صحبت    داد مقصودى گزارش ] جواد[آقاى  

  .نمودند
 ة دربـار  . عـضویتش در کابینـه جدیـد صـحبت شـد           ة دربـار  .والیتى آمد ] علی اکبر [دکتر  

آقـاى  .   قرار شد هیأتى به سوریه و لبنـان اعـزام شـود   .ارت بهداشت و درمان هم نظر داد      وز
بعضى به او پیشنهاد وزارت کشور را .  آینده وزارت آمدةفالحیان براى مذاکره دربار] علی[

 وزارت نیـرو  ة دربـار .زنگنـه هـم آمـد     ] بیـژن نامـدار   [آقـاى    .اند که بى مورد اسـت       هم داده 
 عـضویت در   ة هـم دربـار     و امـور اجتمـاعی     وزیر کار ،  ]اي حسین کمالی  آق[با  . صحبت شد 

                                                
 - جمعه امام اولین عنوان به طالقانى، اهللاآیت مذهبى -سیاسى شخصیت از تجلیل ضمن مالقات، نیا دری هاشمي آقا 

 پس اکنون« : گفت نهاد بنیان را نمازجمعه هاىخطبه بناى سنگ خود، مبارزاتى و دینى ابقسو و جامعیت با که تهران
 اقدامات ،مشکالت تدریجى رفع و بسیار زحمات تحمل از پس جمعه، نماز اولین برپایى از سال پانزده گذشت از

 سراسر در مستحکم و دسمق نهادى جمعه، نماز. است مهم و ارزشمند بسیار مجموع در خصوص، این در شده انجام
 مراسم این عظمت و شکوه و مصال صدها ساخت و جمعه نماز مراسم در ایران مردم میلیونى حضور. است کشور
 با هاىانسان و هاشخصیت کلیه زحمات و تالش و جمعه نماز برپایى در) ره (خمینى امام حضرت موقع به اقدام یادگار

 و اندکرده فراهم را اجتماعى و سیاسى گردهمایى چنین امکان هزینه، و وقت صرف و ریزىبرنامه با که است فضیلتى
 صحنه در مردم حضور همین زیرا است، جاودانه و محفوظ خداوند نزد در همواره عزیزان، این اُخروى و معنوى اجر

 زهر و کردندمى تشرار این از بیش انقالب دشمنان نبود، مردم آمادگى این اگر و کندمى بیمه را انقالب که است
 هاىبرنامه هیارا در کشور سراسر نمازجمعه برپایى مسئوالن اهتمام و ریزىبرنامه اهمیت بر تأکید با  شانیا ».ریختند مى

 هاى برنامه و نمازگزاران براى مناسب فیزیکى شرایط ایجاد با« : کرد توصیه آنانبه ،مراسم این در ارمحتوپ و سازنده
 هاىخطبه ایراد. دیکن فراهم را مراسم این در مردم ترباشکوه و گسترده حضور امکان جوانان، ىبرا ویژه هب جذاب

 باشد، گرفته قرار توجه مورد نیز جهانى روز شرایطو  اقتصادى و زمانى محدودیت آن در که خطبا توسط پرمحتوا
 خطبا و سخنرانان توسط کشور سراسر جمعه نماز مراسم در هفته هر که پرمحتوایى و ماندنى سخنان. دارد تیاهم

 دیکنرجوع» .شد خواهد انقالب هاى سال وقایع تاریخ از مهم و گرانبها اىمجموعه به تبدیل آینده در شود،مى عنوان
  .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ←
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  .کابینه گفتگو شد
 بــا او گـرم گــرفتم و بـه خــاطر   .وزیـر صــنایع لیبـى آمـد   ، ]آقـاي جـازواهللا غروزالطلحــی  [

هـاى    از توسـعه همکـارى  .مشکالت محاصره لیبى دلدارى دادم و تشویق به مقاومـت کـردم   
 ،]شاهرودي[نورى] محمدرضا[از آقاى .  هم راضى است سفیرمان.تجارتى و فنى راضى بود    

هـا بـا آنهـا بـسیار      ىی گفـت رفتـار لیبیـا      .ال فـاطى و همراهـانش پرسـیدم       وحا ةمقدارى دربار 
  . محترمانه و سطح باال بود

 بـراى کابینـه جدیـد مـذاکره     .شـافعى آمدنـد  ] غالمرضا[محلوجى و ] حسین[عصر آقایان  
 ةش با مجلس و با آقـاى شـافعى دربـار   ا شکالت اجتماعی مةبا آقاى محلوجى دربار . کردیم

 هـم صـحبت    و کمى امکانـات و توجهـات  ]تعاون [نیازهاى وزارتارتباط با مشکالتش در   
  .  مسئولیت جدیدش در کابینه مذاکره شدة دربار.ترکان هم آمد] اکبر[آقاى . شد

هاى مـشهد   هگزارش بازرسى حوادث دانشگا  . شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     
 ة دربار. براى مدیران آنجا منفى بود ولى تصمیم را به بعد موکول کردیم   .و اهواز مطرح شد   
ها و تزهاى تاریخ را  هاى تاریخ با بنیاد تاریخ هم مذاکره و قرار شد درس     همکارى دانشکده 

  .تقویت کنیم
منتظـر جـواب    .آینـد   عفت از لندن تلفن کرد و گفت هفته آینده مى   .شب در دفترم ماندم   

  .  محسن هم تلفن کرد.معاینات هستند
   

   1993 ژوئن 28                               1414ر   صف| 8  1372 مرداد 6چهارشنبه 
  

 اعضاى کابینـه و مـواردى کـه احتمـاالً     ة دربار. آمد]جمهور معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 
و افـراد جـایگزین احتمـالى مـذاکره     تعویض وزیر خواهیم داشت و شـیوه مـذاکره بـا آنهـا             

  .کردیم
 احتمال عدم رأى اعتماد مجلس به ایشان صحبت        ة دربار .معین آمد ] مصطفی[آقاى دکتر   

 مـشکالتش را بـا شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى و       . معتقد است در مجلـس رأى دارد    .شد
   . قرار شد مذاکره با دکتر حبیبى داشته باشیم. گفت بودجهسازمان برنامه و

 گفـت اگـر معلـوم باشـد کـه در           .کازرونى براى همـین مـذاکره آمـد       ] الدین سراج[آقاى  
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 تحت تأثیر روحیه  ؛ خیلى خوب برخورد کرد    . حاضر نیست معرفى شود    ،مجلس رأى ندارد  
  .هاى احتمالى خود را نیز گفت  حتى جانشین؛خوبش قرار گرفتم

د است که در مجلس رأى دارد  معتق. در همین باره حرف زدیم.نورى آمد ] عبداهللا[آقاى  
گفت رد شدن .  حتى اگر احتمال رأى نیاوردن قوى باشد    ؛دهد که معرفى شود     و ترجیح مى  

 ادامه مذاکره بـه بعـد موکـول    .دهد از طرف مجلس را برعدم معرفى از سوى من ترجیح مى    
  .شد

صوص از  خواستار تعویض زیاد در کابینه بودند و به خ  .جمعى از نمایندگان تهران آمدند    
یمـان   هاى عمده اقتـصاد   برخورد تندى با آنها کردم و گفتم موفقیت.وزراى اقتصادى گفتند  

 ،شـعارى و  از شجاعت آنها تمجید کردم که در آن زمان آلوده به جـو افراطـى      .از آنهاست 
 عقـب  ؛نداشـتند را توقـع چنـین برخـوردى     . تعدیل اقتصادى را مطرح کردند و اجرا نمودند       

  .نشینى کردند
ریـزى را مـشخص       مهلـت انجـام کـار شـوراهاى برنامـه         . دولت جلسه داشـت   هیأت  عصر  

رییس سـازمان برنامـه و   [،  زنجانى] مسعود روغنی [ آقاى   .کاره به دفترم برگشتم     نیمه .کردیم
  . اعضاى کابینه داردة نظراتى دربار. آمد]بودجه

ابینـه مـشاوره    اعـضاى ک ة دربـار . آمـد ]رییس مجلس شوراي اسـالمی  [،  آقاى ناطق نورى  
 سـفر بـه سـوریه    ة شب دکتر والیتى تلفنـى دربـار  . ولى تکمیل نشد،پیشرفت داشتیم . کردیم
خارجـه  اموریل و اجتمـاع وزراى  ی به خاطر شرایط سخت لبنان و حمالت شدید اسرا        .گفت
  .  موافقت کردم،عرب

اسـت   تلفنى اجـازه خو ،]رییس سازمان صداوسیما[،   اخوى محمد  .شب را در دفترم ماندم    
  . نرم است؛ خارجه آمریکا در مورد لبنان را پخش کند امورکه اظهارات معاون وزیر

    
   1993 ژوئن 29                               1414 صفر  |  9  1372 مرداد 7شنبه  پنج

  
میلیـارد    تلفنـى اطـالع داد کـه کـار وام ده    ،]وزیر امور اقتـصادي و دارایـی    [،  آقاى نوربخش 

 .رود تا دو سه روز دیگر به حساب ما واریز شود شود و انتظار مى پایان نزدیک مىدالرى به  
هاى صـندوق    اندوختهاز گویا .ى هست که رهبران چین حمایت جدى از آن وام دارند    ینقرا
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  .شرایط بسیار مناسبى دارداین وام  .یان استیخیریه بودا
 آقایــان .هــا آمدنــد زنــدان  ســازمانجمعــى از مــسئوالن دیــوان عــدالت ادارى و مــدیران 

الجوردى گزارش دادند و مـن برایـشان صـحبت مفـصل      ] اسداهللا[فرد و     عباسى] محمدرضا[
  . توضیح داد،انتخابات کرده بود که دررا ى یها  جداگانه تالش،فرد  آقاى عباسى1.نمودم

مـواد مخـدر و   مبارزه بـا   رفع ابهام از قانون ة دربار . داشت همجمع تشخیص مصلحت جلس   
تبصره ممنوعیت تبدیل اراضى کشاورزى را که پس از تصویب مجلس و مخالفت        مچنین  ه

   . بررسى کردیم و هر دو مورد از دستور خارج شدند،شوراى نگهبان به مجمع آمده بود
 ي خرید نفت از عراق و اعـضا ة دربار. آمد] دبیر شوراي عالی امنیت ملی[، دکتر روحانى 

  .سوریه صحبت کردیمکابینه و سفر دکتر والیتى به 
] رضـا [ وهـاجى و     ]عبدالحـسین [،  شوشـترى ] اسـماعیل [ ،غرضى] سیدمحمد[عصر آقایان   

ردى کـه احتمـاالً در   ا در مو. راجع به عضویتشان در کابینه مذاکره کردیم       .زاده آمدند   ملک
  .هاى دیگر هم بررسى شد  فرض،مجلس مشکل دارند

 گزارش برنامه چاپ اطالعـات  . آمد]عاتمدیر روزنامه اطال[، ىیدعا] سید محمود[آقاى  
  . نورى در کابینه اظهار نگرانى کرد]عبداهللا [همزمان در لندن را داد و از احتمال نبودن آقاى

بـا عـراق   اسـتان   یاسر از سفرش به ارومیه و وسعت معـامالت   . بودیم هشب با یاسر در خان    
بعـد از شـام   . طبـوع اسـت   امروز عصر باران خوبى در شمیران باریـده و هـوا خیلـى م          .گفت

   خواستم درز قبایم را . سه روز خاطرات عقب مانده را نوشتم.مدتى در بالکن منزل قدم زدم     
                                                

 - در مردم پناهگاه عنوان به ادارى عدالت دیوان جایگاه و نقش اهمیت بر تأکید با مالقات، نیا دری هاشمي آقا 
 به رسیدگى در ،ادارى عدالت دیوان که نیست این از ترشیرین چیز هیچ« : گفت نظام و جامعه قدرتمند نهادهاى برابر

 در مصالح ظحف حلراه. کند دفاع قدرتمندى سازمان یا ارگان توسط وى حقوق تضییع از عادى، فرد یک یهیشکوا
 و هاراه طریق از اشکال، وجود صورت در حتى باید بلکه بشکنیم، باشد ناقص چند هر را قانون که نیست این جامعه
 خاص تدابیر با تواندمى قاضى نیز موارد برخى در و کنیم اقدام آن اصالح به نسبت ،صحیح مجراى و اصولى مراجع

 سخنانش از دیگرى بخش در شانیا» .کند جلوگیرى ناقص قانون یک اىاجر از ناشى اجتماعى منفى مدهاىیاپ از خود
 بهبود جهت در شده انجام هاى تالش از قدردانى با و کرد اشاره کشور در ها زندان اداره حسن براى خوب هاىبرنامه به
 و کرد تأکید مجر وقوع از پیشگیرى براى بیشتر ریزىبرنامه و گذارىسرمایه ضرورت بر ها، زندان وضع اصالح و

 مسئوالن مهم و اصلى مسئولیت. کنیم گذارىسرمایه بیشتر امر این در که است این ما آرزوهاى از یکى« : گفت
 کتاب  ← دیکنرجوع» .است تربیت و اصالح براى زندانى از مناسب دارى نگه و محبت اسالمى، کشور در ها زندان

 .1394انقالب، معارف نشر ردفت ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«



237

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری



238

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 238   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 خیلـى معطـل   ، به خـاطر ضـعف چـشم   ، براى نخ کردن سوزن     ولی ، بدوزم  بود، که باز شده  
  .شدم و باالخره انجام شد

   
   1993 ژوئن 30                                 1414 صفر  |  10  1372 مرداد 8جمعه 

  
یل به لبنان و موشک پرانى حزب یاى اسرا ى و توپخانه ی دریا ،ىی تهاجمات هوا  ها در گزارش 

یل و ای نمایش عجیبى از ضعف اعراب و مسلمین و گستاخى اسـر       ،یلیاهللا لبنان به شمال اسرا    
  .کند  جلب توجه میالمللى آمیز استکبار و مجامع بین جنایتبى تفاوتى 

صبح بـا  چهارساعت . دکر هواى امروز را خیلى لطیف  ، باران خوب دیشب   .در خانه بودم  
 تأکید نمودم کـه تـا دوشـنبه بیایـد کـه در        و با عفت صحبت کردم   . صداى باران بیدار شدم   

  .مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى باشد
.  آمدنـد ،انـد   عـصر محـسن و مهـدى هـم کـه از سـفر برگـشته               .هار خوردیم یاسر ن  ظهر با 
  .  مغزگردوى تازه برایمان تهیه کردند،پاسداران

   
   1993 ژوئن 31                                    1414 صفر  | 11  1372 مرداد 9شنبه 

  
 و درمـان و   وزارت بهداشـت ة دربـار   و دکتر مهاجر از دانشگاه پزشکى شـهید بهـشتى آمـد          

 ة دربـار . انجمن اسالمى پزشـکان آمدنـد  يشوراى مرکز اعضاي . بد نبود ؛کابینه نظراتى داد  
ى دادند و از تأسیس انجمـن اسـالمى مـوازى     یاهوزیر کابینه براى بهداشت و درمان پیشنهاد      

  .ها بعد از آنها انتقاد داشتند دیگر از سوى رادیکال
 ةه پزشـکى هـم آمدنـد و توضـیحات دربـار          شوراى مرکزى انجمن اسالمى جامع    اعضاي  

 هر ؛ عجیب است که آنها هم از تأسیس این انجمن انتقاد داشتند.اعضا وکار خودشان دادند 
  .دو را توصیه به وحدت کردم

عصر شوراى عالى امنیـت  .  در مورد کابینه آینده مذاکره کردیم  .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  
 نفتـى از عـراق بررسـى و    هـاي  خرید فـرآورده و ان یل به لبنی حمله اسرا  ة دربار .جلسه داشت 

  بعـد از ظهـر بـا کمـک ایـران و سـوریه و       هفت خبر رسید که در ساعت  . گیرى شد  تصمیم
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فرمانده کل [، ىیرضا] محسن[بعد از جلسه آقاى . شود میبرقرار  در لبنان   بس     آتش ،آمریکا
  . وزیر دفاع آینده صحبت شدةدربار.  براى برنامه خانه سازى سپاه استمداد کرد و آمد]سپاه

یل در یها هم توقف جنگ در لبنـان و عـدم توفیـق اسـرا            در گزارش  .شب در دفترم ماندم   
  . اهللا آمده است سرکوب حزب

  
   1993 آگوست 1                          1414 صفر  | 12  1372 مرداد 10یکشنبه   
  

 مالقـات در سـالن اجتماعـات نهـاد       .دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور آمدند        
و مـن برایـشان   د زاده گـزارش دادنـ    ملـک ] رضـا [معین و دکتـر     ] مصطفی[آقایان دکتر   . بود

  1.گفتمى سازندگى را یهاى زیربنا صحبت کردم و مقدارى از برنامه
 آذربایجانبه جمهوري  گزارش سفر . آمد]وزیر راه و ترابري[،  کیا  سعیدى] محمد[ آقاى  

 مشکالت حکومـت جدیـد و اصرارشـان بـه سـفر دکتـر والیتـى و عـدم توجیـه                  را داد و از   
هـا کـه    جلوگیرى نکردن روسیه از تهاجم ارامنه بعد از رفتن جبهـه خلـق و آمـدن جدیـدي            

 عضویت یـا عـدم عـضویتش در کابینـه     ة دربار. گفت مطالبی،اند گویند متمایل به روسیه  مى
صـحبت  .  مطـرح شـد   احتمال عدم معرفى به خاطر مخالفـت مجلـس       .جدید صحبت کردیم  

 و ترابـري صـحبت   هـاى وزارت راه      طرح ة مقدارى دربار  .برخورد خوبى داشت  . ناتمام ماند 
  . شد

. د بحث الگوى مصرف انرژى بـود کـه تـصویب شـ    .شوراى الگوى مصرف جلسه داشت 
                                                

- خارج و داخل در تحصیل به شاغل غیرپزشکى و پزشکى هاىرشته دانشجوى ششصد با مالقات دری  هاشمي آقا 
 داشته برخورد زیربنایى و عمیق ،جامعه لیمسا با ،پیشرفته تکنولوژى و دانش از استفاده با خواست آنها از کشور، از

 و کامل آگاهى حفظ با ایرانى دانشجویان ،دارد انتظار اسالمى جامعه« : است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در .باشند
 کامل استقالل به رسیدن اسالمى، انقالب آرمان تریناصولى. کنند کمک کشور در اصالحات روند به خود هوشیارى

 ریزىبرنامه در ،کشور لاستقال تحکیم کارهاى ترینبنیانى از یکى عنوان به متخصص، نیروى تربیت و تأمین. است
 ما. است بخشیده سرعت است، واقعى استقالل سوى هب حرکت که را هابرنامه این مثبت کامالً روند و گرفته قرار دولت
 بپردازیم داخلى هاىدانشگاه تقویت به ،کشور از خارجبه دانشجو اعزام براى ملى هاىهزینه صرف جاى به داریم سعى

 دستاوردهاى از و برداریم گام فرهنگى و ملى خودکفایى جهت در ،هنگفت هاىسرمایه در ىجویصرفه بر عالوه تا
 معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کنیم دفاع نیز اسالمى انقالب

 . 1394انقالب،
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 بـا  ، کـه در توقـف جنـگ    را گزارش سفر به سوریه را داد و نقـشى    .عصر دکتر والیتى آمد   
 .یل نـاموفق بـوده اسـت   ی معتقد است اسرا  . توضیح داد  ،اند  اهللا داشته   همکارى سوریه و حزب   

 بحـث ناتمـام   ،هـاى دولتـى      واگـذارى اتومبیـل    ة دربار .دولت شرکت کردم  هیأت  در جلسه   
  .داشتیم

مـذاکره  ...  سفرشان به آذربایجـان و کابینـه و  ةدربار. همانم بودندیاى م  منه خا اهللا  آیتشب  
  .کردیم، شب در دفترم خوابیدم

  
   1993 آگوست 2                          1414 صفر  | 13  1372 مرداد 11دوشنبه  

  
اش جرقومیـه کمـک        بـراى حـوزه انتخابیـه       و  نماینـده اصـفهان آمـد      ،کـامران ] حسن[آقاى  
  . را پیشنهاد داد] شیرازي[صیاد] علی[ آقاى ،ت و براى وزارت دفاعخواس

گیرى نسبت به امـام جمعـه سـابق      از سخت.آباد آمد  نماینده نجف  ي،مختار] حسن[آقاى  
  .آباد گفت و کمک خواست نجف

ــاى  ــیدمحمدباقر[آق ــد م] س ــت آم ــرى از کوی ــت   . ه ــت و از مزاحم ــا را گف ــاع آنج اوض
 ]محـسن  [آقـاى . رت اطالعات شکایت داشت و استمداد کرد    هاى کویت و وزا     اللهى  حزب
 گزارشى از وضع بنیاد مستضعفان داد  . آمد ]رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان    [،  دوست  رفیق

  .پرسیدهم  از کابینه .و از کمى نقدینگى گفت و کمک خواست
هـا   هـاى ضدجاسوسـى و کـشف     گزارشى از موفقیت.اطالعات آمد وزارت  آقاى میثم از    

مــدیرعامل شــرکت [، شــفتى] حــسن[آقــاى . را گفــتدالالن نفــت داد و نیــز پرونــده بانــد 
   . داشتي پیشنهاد و ترابري راجع به وزارت راه. آمد]هواپیمایی هما

ــت   ــسه داش ــصاد جل ــوراى اقت ــار.عــصر ش ــان   ة درب ــده ن ــه آین ــان و برنام ــت دارو و ن  قیم
کلـى  و  رسـید  یـازده عت  عفت سـا .ظهر محسن آمد و سرشب مهدى     . گیرى کردیم   تصمیم

   .فرودگاه رفته بودندبه  مهدى و یاسر .تعریف کرد
  

   1993 آگوست 3                           1414 صفر  | 14  1372 مرداد 12شنبه  سه
  براى شرکت در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى به دفتـر رهبـرى         . به دفترم رسیدم  ونیم    هشت
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دیدار با دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

دیدار با اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
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  کارنامه و خاطرات              
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 اهللا آیت من و ، را به جلسه فرستادند و وقتى که جلسه آماده شد   اقودیگر  قبالً روساى   . رفتیم
  .اى وارد شدیم خامنه

ت متن حکم توسط احمدآقا ئتشریفات رسمى سرود و قرآن و گزارش وزیر کشور و قرا       
 ؛برى و خـتم جلـسه   و سرانجام صحبت مفصل ره   2 و صحبت من   1دادن حکم توسط رهبر   و  

  .تر از گذشته بود مجموعاً منظم
شـوراى الگـوى   .  کابینـه آمـد    ة آقاى نـاطق نـورى بـراى مـشاوره دربـار           .به دفترم برگشتم  

مصرف جلسه داشت و بقیه پیشنهادها را تصویب کردیم و کار تعیین الگـو در تمـام مـوارد                 
 خـرداد   پـانزده ر ساخت سـد      بر سرعت بیشت   . نماینده قم آمد   ،ایرانى] حسین[آقاى  . تمام شد 

  .تأکید داشت
 ة مـذاکرات دربـار  .عصر وزیر فرهنگ مراکش آمد و نامه آقاى ملک حسن دوم را آورد  

 از سفر فاطى .توسعه همکارى دو کشور و ارتباط بیشتر علمى براى تقویت شیعه و سنى بود          
                                                

 -هاشمی رفسنجانی، به جهت اهمیت در اهللا هاي مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوري آیت  متن کامل سخنرانی 
اي، رهبرمعظم انقالب  اهللا خامنه در بخشی از حکم تنفیذ حضرت آیت. بخش ضمایم همین کتاب چاپ شده است

خدا را شکر که اراده و رأي ملت عزیز، بار امانت و مسئولیت الهی را بر دوش تواناي مردي بزرگ از «: آمده است
شناس و سیاستمداري هوشمند و مدیري  الشأن، عالمی مجاهد و فقیهی اسالم مام عظیمفرزندان اسالم و حواریین ا

 » .دردآشنا و دلسوز قرار داد
 -کنم از این جهت و ابراز اعتمادى که امروز از قلم رهبر بزرگوار انقالب  صمیمانه تشکر مى« :  آقاي هاشمی گفت

 .که راهنماى دوران مسئولیت بنده و همکارانم خواهد بوداى   حکم حکیمانه.این محمل اسالمى و ملى شنیدیم در
 بنده ناچیز صادر شده که من خودم را ة تعبیرات خاصى است که از قلم ایشان دربار،شرمندگى من استۀ آنچه که مای

ند و قبول کن اى بر خالف آنچه که فکر مى  اما مطمئن هستم که ایشان ذره؛بینم  الیق این همه اعتماد و تأیید نمىاًواقع
مان را در مورد جاى خالى امام باز هم داریم و  در اینجا احساس عمیق. شود شان جارى نمى  چیزى بر قلم،دارند
 به نحوى در آن باشد و ما به آن فضاى ملکوتى آن زمان ،اى از حضور امام شود ما اجتماعى داشته باشیم که سابقه نمى

خوشبختانه امروز بنده در مقابل روح بزرگ . ان از دامان ایشان کوتاه است از اینکه دستم،برنگردیم و متأسف نباشیم
 سرفرازم و همچنین مسئوالن کشور و مردم ما از جهات زیادى و همچنین خودمان را ،القدر این بنیان آن بنیانگذار عظیم

ار، آزادگان سرفراز و همه هاى شهداى گرانقدر انقالب، جانبازان بزرگو جانبازى  ایثارها و،ها در مقابل فدارکارى
هاى صبور و مقاوم و متدین و در صحنه آنها که براى این انقالب بیش از ما  ایثارگران و همچنین خانواده

 ما فراموش ،بینیم آنچه که براى آن آنها جان باختند و ایثار کردند  چون مى،دانیم  سرافراز مى،اند گذارى کرده سرمایه
 ،خاطر این اعتمادى که بعد از این دوران سخت بخش اول بازسازى تجدید کردند ه صمیمانه بمان هم  از ملت.ایم نکرده

 . 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کنیم تشکر مى
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  . کردمبالً از پذیرایى گرم آنها تشکرامتقهم  من .و همراهان به مراکش تشکر کرد
 با توجه به مخالفت نماینـدگان زیـادى از   . استاندار فارس آمد،جهرمى] سید محمد[آقاى  

 . پیشنهاد آقاى فالحیان را براى وزارت کشور داشت، نورى]عبداهللا [مجلس با وزارت آقاى  
 ، راجــع بــه کابینــه و بــه خــصوص وزارت بازرگــانى     .بــاهنر آمــد ] محمدرضــا[آقــاى 

   . داشت و کشور حرفسازندگیجهاد
تلفنـى بـا   . بنا بود شوراى عالى ادارى جلسه داشته باشد که به خاطر مشکل نـصاب لغـو شـد       

در دفتـرم کـار کـردم و بـه     نُه شـب  تا ساعت  . کابینه صحبت کردم   ةاى دربار    خامنه اهللا  آیت
   . خانه آمدم

  
   1993 آگوست 4                       1414 صفر  | 15  1372 مرداد 13چهارشنبه  

  
  قبل از جلسه مقدارى بـا     . رفتیم  شوراي اسالمی  براى مراسم تحلیف به مجلس    هشت  ساعت  

 . صـحبت کـردم  قضاییهمقننه و قواي  رؤساى  ،  ]آقایان علی اکبر ناطق نوري و محمد یزدي       [
ت ئـ از قراپـس   مـن نیـز   .هـاى خـوبى کردنـد      آقاى یـزدى صـحبت     در مراسم آقاى ناطق و      

 هـم راجـع بـه عملکـرد     ؛ سـخنرانى مبـسوطى کـردم   قـضاییه، ه یس قویسوگندنامه در کنار ر  
  .گذشته و هم راجع به برنامه آینده و محور محتویات قسم نامه

.  بـه دفتـرم برگـشتم   .سپس با جمعى از نمایندگان و دیگر سران نشستیم و مذاکره کـردیم       
 راجـع  .بـشارتى آمـد  ] علی محمـد [آقاى .  راجع به کابینه مذاکره کردیم .دکتر روحانى آمد  

 گفـتم پـس از بررسـى کامـل     .داظهـار آمـادگى کـر   ؛ وزارت کشور صحبت شـد  تصدي  به  
  .دیروز آقاى دکتر والیتى خبر داده بود که آمادگى ندارد. دهم اطالع مى

 راجـع بـه امـور امنیتـى و همکـارى دو کـشور           .خارجه ترکیـه آمـد    امورقائم مقام وزارت    
  .مهورى را آورده بودیس جی ر،دمیرل] سلیمان[ نامه آقاى .صحبت شد
فالحیان ] علی[آقاى .  به دفترم آمدمهنیمه کار. دولت شرکت کردمجلسه هیأت عصر در 

ــد ــذاکره کــردیم  .آم ــه وزارت اطالعــات و وزارت کــشور م ــه.  راجــع ب ــا  نام ــضاي اى ب ام
 بـاهنر را بـراى  ] محمدرضـا [یکصدوهشتادوهشت نفر از نمایندگان مجلس رسید کـه آقـاى           

   بالفاصـله پیـام چنـد نفـر از امـضاکنندگان رسـید کـه         .نهاد کـرده بودنـد    وزارت کشور پیـش   



246

دیدار با وزیر فرهنگ مراکش

دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه ترکیه
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  .اند و موافق نیستند اند به خاطر رودربایستى امضا کرده گفته
ها براى شـرکت در ضـیافت    عفت و بچه . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم  نُهتا ساعت   

  .بانک مرکزى و دیدن موزه جواهرات رفته بودند
   

   1993 آگوست 5                       1414 صفر  |  16  1372 مرداد 14شنبه  پنج 
  

ها اشغال آخـرین    در گزارش.ها را خواندم  کارها را انجام دادم و گزارش  ده صبح تا ساعت   
  .کند ها جلب توجه مى ارتفاعات مشرف بر سارایوو و محاصره کامل شهر توسط صرب

هاى   اظهار تمایل کرد که از مسئولیت. آمد ]فرمانده نیروي دریایی  [،  شمخانى] علی[آقاى  
 پیگیـرى  ، قرار شد براى جلـب موافقـت رهبـرى   .نظامى معاف شود و به وزارت کشور بیاید  

  . بیشترى بشود
 . آمـد سفیر جدیـدمان در شـیلى بـراى مـشورت و خـداحافظى      ،  ]آقاي حمیدرضا حسینی  [

هاى مقابله با شانتاژهاى استکبار با  توضیحات خوبى در مورد شیلى و وضع حقوق بشر و راه         
   . داشتتوسل به این حربه

  
 عكس تحلیف  

مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری
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سـازى را داد و گفـت بـا       گزارش وضع کارخانـه سـرنگ      .حبیبى آمد ] شفیقه[خانم دکتر   
 خـون  هاى ساخت کیسه  پیشنهاد تأسیس کارخانه  .کند   بیش از ظرفیت تولید مى     ،نظم خوب 

مطـرح   انتقاداتى به وضع مدیریت دارو .را داشتسرنگ سازي  کنارو داروهاى کمیاب در    
  .بازرسى ویژه هم پیگیرى کنددفتر  بنا شد که .که گفتم خودش پیگیرى کندکرد 

 .کـارگیرى چنـد نفـر داشـت    ه  تأکیـداتى در خـصوص بـ     .خزعلـى آمـد   ] ابوالقاسم[آقاى  
اى و مـن و همیـشه دعـا      خامنـه اهللا آیـت  ،م بهـشتى مرحـو . گفت بـه سـه نفـر ارادت دارد         مى
  .کند مى

 .اى آمـد  المللى انـرژى هـسته      در آژانس بین   ایران     نماینده ،اللهى  آیت] محمدصادق[آقاى  
 تأکیـد براصـالح   .خواست که از تداخل وظایف بـا وزارت امـور خارجـه جلـوگیرى کنـیم         

است که تغییراتى در وزارت نفت   تکیه بیشتر بر اعتالى کشور داشت و خو        باساختار ادارى   
محلوجى را ] حسین[ انتقاداتى از وزیر نفت داشت و آقاى         .آقاى بوشهرى آمد   .داشته باشیم 

  .کردپیشنهاد براي وزارت نفت 
 افراديعصر تلفنى با دکتر حبیبى ترتیب کار مذاکره با وزرایى که بناست عوض شوند و         

  1. دادیم،که بناست به جاى آنها بیایند
 بـه توافـق   ؛ وزرا تلفنى صحبت کـردم ة آخرین تصمیمات دربارةاى دربار  خامنهاهللا آیتبا  

. بودبیش از صد امضا  .امضا کردمرا هاى تصمیمات کشورى  عصر نقشه . ى دست یافتیم  ینها
  .به خانه آمدمشش ساعت 

   
   1993 آگوست 6                             1414 صفر  | 17  1372 مرداد 15جمعه  

  
 .هاشـان آمدنـد و ناهـار اینجـا بودنـد      هـا بعـضى   بچـه . در منزل بودیم و کاز زیادى هـم نبـود     

ل جـارى  ی کابینـه و مـسا  ة کمـى دربـار  . عفـت هـم آمـد   .منزل دکتر والیتى رفتیمبه  سرشب  
                                                

 -ري، وزیر کشور، علیرضا مرندي به  در کابینه دوم دولت سازندگی، آقایان علی محمد بشارتی به جاي عبداهللا نو
جاي رضا ملک زاده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اکبر ترکان، به جاي محمد سعیدي کیا، وزیر راه و 
ترابري، عباس احمد آخوندي، به جاي سراج الدین کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازي، محمد فروزنده به جاي اکبر 

نیروهاي مسلح، یحیی آل اسحاق، به جاي عبدالحسین وهاجی، وزیر بازرگانی و سید ترکان، وزیر دفاع و پشتیبانی 
 .محمدرضا هاشمی گلپایگانی، به جاي مصطفی معین، وزیر فرهنگ و آموزش عالی معرفی شدند
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  .برگشتیم به خانهسپس  .هایش هم جمع بودند  همه بچه.پرسى کردیم حرف زدیم و احوال
 چـشم طـاهره آب   .ایش همراه همشیره فاطمه از نـوق آمـده بودنـد   ه  و بچه  ههمشیره طاهر 

والده هم به همـین   فاطمه و طیبه و حاجیه  . مروارید آورده و قرار است فردا براى معاینه برود        
. شود در سنین باال در خانواده ما دارد عمومى مىاین مشکل   مثل اینکه    ؛اند  مشکل مبتال شده  

پرسـى والـده بـه رفـسنجان منـزل       بـراى احـوال  . ى کردمپرس مقدارى از حال بستگان احوال   
 از اجـاره  .کـاظم هاشـمیان هـم آمـده بـود     آقـاي  . انـد  گفت به نوق رفته . صدیقه تلفن کردم  

  .گیرى روسى در دریاى خزر گفت و راضى استیهاى ماه کشتى
   

   1993 آگوست 7                              1414 صفر  | 18  1372 مرداد 16شنبه  
  

 کابینـه و  ة دربـار  نـوري ناطقآقاي با دکتر حبیبى و  .  به دفترم رفتم   ساعت هشت و نیم صبح    
  .دکتر مرندى صحبت کردمبه موقع مشکل نرسیدن 

 سه هـزار  .گزارش کار دادند و کمک خواستند. مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمى قم آمدند    
 بـراى مؤسـسه     و واب آمدنـد  مـصباح یـزدى و نـ      ] محمدتقی[آقایان   .و پانصد دانشجو دارند   

 ولـى اسـم   ،خواهند اعتبار رسمى دانشگاهى داشته باشـند        مى ؛ کمک خواستند  )ع(باقرالعلوم
  . نه دانشگاه،حوزه باشد

 مـسئولیت  ة دربار.دکتر هاشمى گلپایگانى براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد     
کتـر حبیبـى بـراى     د.را گفـت هـایش    برنامـه ؛آموزش عـالى صـحبت شـد     فرهنگ و وزارت  

  .کابینه جدید آمد و گزارش مذاکره با وزراى جدید و وزراى رفتنى را دادصحبت در مورد
 بناسـت  ؛اسحاق آمدنـد   آل] یحیی[فروزنده و   ] محمد[ ،آخوندى] عباس احمد [عصر آقایان   

 برنامه و نظراتشان  ةدربار. فاع و بازرگانى باشند   شهرسازي، د به ترتیب وزیر جدید مسکن و       
  ســـپاه و   فرمانــدهى و کل آقــاى فروزنـــده مــشکل ناهمــاهنگى بـــا ســتاد    .بت شــد صــح 

  .ش دادم ا دلداري؛ نگران است] وزیر دفاع[، ترکان] اکبر[آقاي ارتش را مطرح کرد و 
 ، از عدم معرفى در کابینه جدید اظهار خوشـحالى کـرد       .زاده آمد   ملک] رضا[آقاى دکتر   

بیـژن  [آقـاى  .  توصیه به همکـارى کـردم      .گفتمرندى را   دکتر  ولى عدم رضایت از معرفى      
   از برخوردهاى نژادحسینیان گله داشـت کـه معتقـد اسـت مـضمون نامـه           .زنگنه آمد ] نامدار
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مالقات با مردم شهید پرور قم

ذکر مصیبت و نوحه سرایی به مناسبت اربعین حسینی
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تـوانیم در برنامـه دوم     گفت حدود پنجـاه سـد را مـى   .به روزنامه رسالت داده اى را    محرمانه
  خواسـت کـه بـه   . آمـد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی[،  دکتر نوربخش .یمی نما شروع و اجرا  

] مرتـضی [آقـاي  دهـد کـه    تـرجیح مـى   . کـه هماهنـگ باشـد       آل اسحاق توصیه کنـیم     آقاي
وام ده میلیـارد  دریافـت  ى مذاکره براى ی گزارش مراحل نها   .محمدخان وزیر بازرگانى شود   

  .دالرى از چین را داد
 بـا عفـت و   .کارها را انجام دادم و به خانه آمدمشب  نُه تا ساعت .ردماز استخر استفاده ک  

  . راضى است وخانه تعمیر شده را دیده، عفت رفته. یاسر شام خوردیم
    

   1993 آگوست 8                           1414 صفر  | 19   1372 مرداد 17یکشنبه 
  

 بـه خـاطر   .معرفى کردم ىیرد جابجاکابینه جدید را به مجلس با شش وزیر جدید و یک مو  
 عمــدتاً در اثــر ؛ از لحــاظ روحــى تحــت فــشار بــودم،احــساس نــاراحتى از حــذف وزیــران

  . استاختالفات خطى و مراعات براى مجلس پیش آمده
 مقـدارى بـا آقـاي اشـراقى و     .جمعى از علما و طالب و مردم قـم آمدنـد         صبح   دهساعت  

شـان بـه    شـمس و کـوثرى و مـداح        ات آقایـان   در جلسه مالقـ    .علماى دیگر صحبت کردیم   
 فرماندار قم گزارش کارها را داد و مـن      .ى کردند یمناسبت اربعین ذکر مصیبت و نوحه سرا      

به طور مفصل صحبت کردم و وعده رسیدن بیشتر به نیازهاى عمرانى قم و وعده تـسریع در     
  1.دادم  خرداد راپانزدهبردارى از سد  بهره

                                                
 - بغض مورد همواره خود اسالمى مبارزه و مجاهدت دیرین سابقه با قم شهر« : است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 
 هاىحرکت و اسالمى هاىنهضت خیزش مرکز عنوان به شهر این از دشمنان و داشت قرار دین ضد حکام عداوت و

 شده جهانى و گسترده اخیر، هاىدهه در ایران اسالمى انقالب معنوى فرهنگ ابعاد. بودند هراس در ستم و ظلم ضد
 ما. کربالست و مدینه مکه، خاطره تجدید و دین حیاىا بلکه نیست، نژادى و قومى سیاسى، انقالب انقالب، این. است
 هاىآرمان و اهدافبه پایبندى و دشمنان هاىشیطنت تمامى نمودن خنثى با ،سال پانزده به قریب گذشت از پس

 خود تعالى و تکامل راه ادامه پیمودن در و گذارده سر پشت را آمیزىموفقیت بسیار دوران آن، عزیز شهداى مقدس
 روحانیت و ملت اقشار تمامى کمکبه بود، خواهد جهان کشورهاى سایر براى نمونه و الگو کشورى هیارا اهمان که

 کشور مشکالت حل و زیربنایى اموربه پرداختن در کشور، کارگزاران و دولت راسخ عزم. هستیم مصمم و استوار
 و قناعت و جویىصرفه روحیه تقویت مستلزم اساسى، کارهاى انجام و بازسازى دوران کردن سپرى هرچند است؛
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 .وافـى آمدنـد   ] ابوالقاسـم [ و   ]ی، نماینده مهریـز و بـافق      همدان[ محصل   ]یمحمدتق[آقایان  
 گزارش .استاندار بوشهر آمد .ل یزد و انتقال آب از اصفهان به یزد مطالبى داشتند         یبراى مسا 

 منجملـه طـرح تولیـد    ، که پس از سفر مـن انجـام شـده    اي عمدهيها اوضاع را داد و از کار    
 . آمریکـا و کانـادا آمدنـد   ،انجمـن فـارغ التحـصیالن اروپـا     اعـضاي  .گفت... میگو و برق و  

  1.گزارشى از کار و اهداف و برنامه دادند و من تشویقشان کردم
ى که در کابینـه آینـده   ی وزراة اول جلسه مختصرى دربار .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  

نجابـت و از  خیلـى بـا   .  حرف زدم و تشکر کردم و عذر عدم معرفى را گفـتم          ،نخواهند بود 
 ، آقایـان آقـازاده  .ا برخـورد کردنـد و بنـاى همکـارى بـا وزراى جدیـد را دارنـد        نروى استغ 

فروزش و غرضى از احتمال مخالفت متمرکز مجلسیان با آنها به خاطر شایعه عـدم مخالفـت    
واهم خـ کذیب کردم و گفـتم دفـاع محکـم    تمن با حذف اظهار نگرانى کردندکه شایعه را        

                                                                                                              
هاشمی « کتاب  ← دیکنرجوع» .است کرده تحصیل و جوان قشر ویژه به ،مردم اقشار تمامى همدلى و همکارى 

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
- 1394انقالب، معارف نشر تردف ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکنرجوع.   

  
 یالن اروپا  عكس فارغ التحص

دیدار با اعضای انجمن فارغ التحصیالن اروپا و آمریکا
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 چـون اولـین جلـسه بعـد از مـشخص      ،الت افسردگى بر جلسه حاکم بود     در مجموع ح  . کرد
  .شدن وضع جدید است

 . گـزارش افغانـستان و عـراق را داد      و  به دفتر آمـد    ]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[آقاى  
از .  کابینه جدیـد و وضـع نـان صـحبت کـردیم     ة دربار.همانم بودندیاى م    خامنه اهللا  آیتشب  

  .گردند  برمیه لتیاناند و شب ب لتیان آمده
  

   1993 آگوست 9                           1414 صفر  | 20  1372 مرداد 18دوشنبه 
  

.  به مطالعـه و اسـتراحت گذرانـدم    قت را    و .کارهاى دفتر را به خانه آوردند     . در خانه بودیم  
کـرج   بـه عصر همـه  . بودندعماد و علی هم  ،هاى محسن  بچه.ندناهار محسن و یاسر هم بود    

 منـزل  ،آخر شب با بلژیک.  نیامد،قرار بود فاطى امشب برسد .در منزل تنها بودممن  رفتند و   
  .چهارشنبه خواهد آمدکه  معلوم شد . تماس گرفتیم]خواهر عفت[، قدسى

  
   1993 آگوست 10                       1414 صفر  | 21   1372 مرداد 19شنبه  سه 

  
اى بـه ایـران کـه ادعـا          تحویـل محمولـه    ازکـا بـراى جلـوگیرى       ها اقدامات آمری    در گزارش 

 شیمیایى است و اعتراض چین به آمریکـا    ساخت سالح کنند مواد اولیه  قابل استفاده در          مى
اى که از جـاى   گفت محموله.  پرسیدم]وزیر دفاع[، ترکان] اکبر[از آقاى  .مورد توجه است  

  . راه چین برسدایم ، قرار است از   تحویل ایران خریده،دیگر
آقـاى  .  آمدنـد  از کـشور در خـارج اسـالمی   ارشـاد   فرهنگ ونمایندگان فرهنگى وزارت 

 عکـس  1.الریجانى گزارشى داد و من برایشان در رابطه با کیفیت تبلیغ صحبت کردم  ] علی[
                                                

 - از خارج در ایران اسالمى جمهورى فرهنگى نمایندگان سراسرى سمینار پنجمین افتتاح مراسم در هاشمى آقاى 
 عمده وظایف از یکى را جهانیان به اسالم پیرایهبى ماهیت و واقعى ةچهر شناساندن و معرفى کشور،
 معرفى کشور، از خارج در فرهنگى نمایندگان و مبلغین اصلى لترسا« : وگفت دانست امر ایناندرکاراندست

 بسیارى افکار و قلوب ،شود چنین اگر و است انسان فطرت با شده عجین ،اسالمى فرهنگ مترقى و خالص معارف
 اطهار ائمه و حضرت آن بزرگوار اصحاب و اسالم الشأنعظیم پیغمبر برخورد شیوه. شد خواهد اسالم احکام مجذوب

 خارج در اسالمى جمهورى فرهنگى نمایندگان براى الگو بهترین ناآگاهان، و مشرکین با برخورد در السالمیهمعل
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  .جمعى گرفتند دسته
نـدان و   مقدارى از خـاطرات ز .شش نفر از زندانیان سیاسى ـ مذهبى قبل از انقالب آمدند 

 توقع دارند این سوابق هم بـه نحـوى مثـل آزادگـان امتیـاز         .شان صحبت شد    وضع کار فعلى  
 براى مشکلى کـه  .آقاى منوچهر شرافت آمد .به هر نفر یک سکه و عطر دادم       . حساب شود 

  . استمداد کرد و مقدارى از حال بستگان گفت،در رابطه با چاه آب کشاورزى دارند
نگـران اخـتالف    . راجع به کارهاى آینده وزارت صحبت شد      .دمرندى آم ] علیرضا[دکتر  

 در مـورد مطالعـات فرصـت       . توصـیه بـه همـاهنگى کـردم        ؛نظـام پزشـکى اسـت     سـازمان   با  
  .توضیح داد... مطالعاتى که در آمریکا گذرانده و عمل مهره گردن و

ده  راجع به آینده دولت و وزراى حذف شـ       . آمد ]جمهور  معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 
  .سراى دولت و استراحتگاه در ساحل خزر براى دولت صحبت شد همانیو ساختمان م

 .سـفیرمان در آلمـان همـراه مـأمور اطالعـات آمدنـد        ،  ]آقاي سید حسین موسـویان    [عصر  
 .شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت           . ضدانقالب صـحبت شـد    تحرکات   ةدربار

 .هـاى معتبـر دنیـا اسـتفاده شـود      گاههـاى غیرحـضورى دانـش      از آمـوزش  که  تصویب کردیم   
  . جهاد دانشگاهى و مرکز چاپ و نشر کتب دانشگاهى مطرح شدسازمان گزارش 

 کنسول روسیه در سفارتـشان      ،واعظى اطالع داد که یک ضدانقالب     ] محمود[شب آقاى   
  .حل کنند گفتم به نحوى .را به گروگان گرفته و خواهان اجازه خروج و پناهندگى است

  
   1993 آگوست 11                      1414 صفر  | 22  1372 مرداد 20ه چهارشنب

  انـد و  گروگـانگیر کنـسول روسـیه را دسـتگیر کـرده         فرددکتر والیتى تلفنى اطـالع داد کـه         
                                                                                                              

اعتماد و عزت روح از حاکى برگزینند، را هابهترین و بشنوند را هاسخن تمامى که اسالم منطق این. است ازکشور 
 هاىلجاجت اکنون. است مخالف افکار با مواجهه در حصتف و بحث آزاد و صحیح هاىشیوه هیارا در اسالم نفس به

 اندنتوانسته آنان و داده قرار الشعاعتحت را آنان آزاداندیشى و آزادىبه تظاهر ،دشمنان  استعمارى و مادى فرهنگ
 عقیم را اسالم با آنان مبارزه امر همین و کنند حفظ خود استعمارى و مادى لیمسا از منفک را اندیشه و فکر آزادى

. است  اسالم به ظلم بدترین ،متحجر افکار و جاهلى تعصبات وجود و اسالمبه هاپیرایه دادن نسبت. است گذارده
 افکار و هاپیرایه این از بسیارى بود، ایشان باالى بسیار شخصیت مشخصه که خاص شجاعتى با) ره (امام حضرت
 اندیشمندان و بزرگ علماى امیدواریم که است غلطى افکار دچار اسالم دنیاى هنوز ولى بردند، بین از را جاهلى
 هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کنند تالش گذشته از بیش ،جهانبه اسالم واقعى ةچهر معرفى جهت در ،اسالم

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
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دیدار اعضاء نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور
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دیدار با آقای سید حسن نصراهلل، دبیر کل جنبش حزب اهلل لبنان 
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  .ها بدهند  گفتم خبر را به رسانه.هاى سابق است اى  از توده؛خیم استحالش و
...  معلمان قـرآن کرمـان و  ،هاى قرچک ورامین اللهى هاى شهید و حزب     جمعى از خانواده  

، ]یسجاد کـاظم دی سيآقا  [1. امام جمعه قرچک صحبت کرد و من تشویقشان کردم       .آمدند
 ؛ راضـى اسـت و تقریبـاً بـدون مـشکل     . داد ش وضـع اسـتان را     رگـزا و  استاندار زنجان آمـد     

  .خواسته مهمى نداشت
 گفتنـد  .ها را دادند  زن و مرد آمدند و گزارش کار و برنامه     ،2گروه تلویزیونى روایت فتح   

از .  به فکر ساخت فیلم و سریال هـستند .خواهند نقش زنان در جنگ را در برنامه بیاورند    مى

                                                
 - و آنان معظم خانواده مفقودین، و شهدا مقدس هاىآرمان و راه تداوم با« : است آمدهی سخنران نیا ازی بخش در 

 خط و راه به پایبندى و داشته نگه صحنه در را آنها امر همین و هستند امیدوار و دلگرم اسالم و انقالب به نسبت مردم
 اسالمى، انقالب دهعم اهداف از یکى. کندمى تضمین آینده در نیز را انقالب معظم رهبر از پیروى و) ره (خمینى امام

 سطحى چند هر اىمقایسه با. بود جامعه در عدالت برقرارى و اسالمى هاىارزش جایگزینى و ظلم و فساد زدودن
 و برداشته آشکار و علنى فسق و فساد همه آن زدودن جهت در بلندى بسیار هاى گام ایران، امروز جامعه که یابیمدرمى

 کشور در مهمى زیربنایى و اساسى اقدامات نیز محدود زمان همین در ولى دانیم،مى راه نیمه در هنوز را خود هرچند
 و ایثارگران ویژه به ،جامعه اقشار تمامى استقامت و صبر و مجاهدت و شهدا خون برکت به همه این. است شده انجام

 و عدالت معنویت، اگر.  دارند را کمک و خدمت گونه همه استحقاق آنان و گرفته صورت آنان عزیز خانواده
 و افتندمى یکدیگر جانبه بیشتر ثروت و سود کسب پى در مادى هاى انسان نشود، حاکم اىجامعه در الهى هاى ارزش
 بیشترین محدود، قشرى همواره ما، جامعه در چند هر. شودمى بیشتر روزبه روز ،محروم و غنى بین طبقاتى فاصله

 کشور کارگزاران و دولت ولى برند،مى سر به فقر و محرومیت در مردم ثریتاک و داده اختصاص خود به را امکانات
 و طوالنى راهى امر این تحقق البته و هستند جدى ،نیازمند و محروم مناطق به رسیدگى و اجتماعى عدالت اجراى در

 هدف به سیدنر و مقصود به دستیابى باشد، بیشتر راه تلخى و دشوارى مقدار هر ؛است شدنى و عملى ولى سخت،
 نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .بود خواهد تر پرجاذبه و شیرین
 . 1394انقالب، معارف

 - جهاد یونیزی، توسط گروه تلوارتباط با دوران دفاع مقدس بود که در ي مستنديها لمی نام مجموعه ف، فتحتیروا 
 جنگ شروع شد و يها  سالنی از اول،ینی آویمرتضشهید سید  لهی به وس، مجموعه مستندنی ایکارگردان. ساخته شد

 اتفاقات جبهه و مصاحبه انعکاس به ی،ونیزی مستند تلونیا .گرفت ی انجام ممای سکیطور مستمر از شبکه  پخش آن به
 يها اتی عملای از فرماندهان یکی معرفی به ی، زمانيها تیدر هر قسمت بنا بر موقع. پرداخت می رزمندگان اسالمبا 

 در ونیزی که تلویی همه مستندهانیدر ب.  شددی فتح در قالب پنج مجموعه تولتیمجموعه روا. شد ی اقدام مجنگ
 جنگ نابرابر به نی در ارانی اتی مظلومشی رزمندگان و نمايها  انعکاس رشادتي برا، جنگ و بعد از آنيها سال
 ری مجموعه مستند، تصاونی در ا. دارديا ژهی وگاهی جا، آندها از تولی نوز با گذشت ساله»  فتحتروای«، دی کشریتصو

 هنر که همسو با شهادت ي، و معنوی عرفانیی و فضاخورد ی موندیپشهید آوینی    شاعرانهيها  با متنگمربوط به جن
 . زد یمردان خدا بود، رقم م
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آنهـا  .  قبـول کـردم  ؛توسعه کـار را خواسـتند  من خاطرات تمام دوران جنگ و کمک براى         
و از آقاى غالمى در مورد تعیـین وقـت     ماند،حبیبى که همراه آنها بود] شهال[رفتند و خانم   

کنـد    خیال مى  .آمیزش عذرخواهى کرد    از نامه شکایت   .مالقاتش شکایت کرد و گریه افتاد     
 ،او بـه مـن بـراى دفتـر زنـان     که فاطى با او موافق نیست و کسى به فاطى گفته که با معرفـى         

  .باعث خسارت شده که گفتم چنین نظرى ندارد
 مدعى است تعـداد زیـادى    .ل کیش آمد  یمیرزاده براى امور بازسازى و مسا     ] حمید[آقاى  

  1.دنبین  خسارت مى،اند کارت خریده که براى کیش
 آمد ]عیوزیر کار و امور اجتما[، کمالى] حسین[ آقاى   .دولت نرفتم هیأت  عصر به جلسه    

 .گفـت ... و گله بعضى از افراد گروه رادیکال مجلس را در خصوص حذف وزیر کـشور و           
  . فائزه دیشب آمد و بناست فاطى امشب برسد.شب به خانه آمدم

  
   1993 آگوست 12                     1414 صفر  | 23  1372 مرداد 21شنبه  پنج   
  

عـارفى گـزارش داد و   ] حـسن [ دکتر .دندگروهى از پزشکان پیوند قلب به یک کودك آم     
   ، مـرگ مغـزي شـده     از خانمى که قلب همسرش را کـه در تـصادف      2.من تشویقشان کردم  

                                                
 - ،موقع ورود به ی، خارجای یرانی اعم از ا،شوند یمکیش  رهیرد جز که واینیمسافر طبق مقررات منطقه آزاد کیش 

 ،شی سازمان منطقه آزاد کي نمودن کارت سبز صادره از سوهیتوانند با ته ی می،ل شخصی عالوه بر وسا،داخل کشور
 .کنند صی ترخیسود بازرگان  وی از حقوق گمرکتی انواع کاال را با معافمعینیتا سقف 

 - وجود به توجه با«  : گفت جهان کشورهاى بین در ایرانى جوانان باالى هوشى ضریب به اشاره با هاشمى آقاى 
 و شود استفاده گذشته از بیش محققان و دانشمندان تجارب و معلومات از باید کشور در عظیمى سرمایه چنین یک

 در را کشور علمى مجرب کادر رتگسترده فعالیت زمینه که است این دوم ساله پنج برنامه در بویژه مسئوالن تالش
 و علوم از استفاده در بشرى جوامع زمانى شرایط. کنند فراهم بهداشتى و پزشکى علوم پیشرفت بویژه مختلف هاىزمینه

 فنى و تحصیلکرده متخصص، نیروهاى نیازمند ما جامعه. است حساس بسیار  ترقى، و پیشرفت منظوربه تکنولوژى
 و امکانات کمبود احساس و شوند اجتماع و کار هاىعرصه وارد خالص نیت و عالقه و عشق با که است باالیى سطح
 را کنونى حساس مرحله مردم اقشار سایر کمک و آنان اراده با تا کنند جبران خود تالش و همت با را احتمالى ابزار

 استفاده خود علمى روهاىنی از نتواند که است این کشور یک براى خسارت بدترین. بگذاریم سر پشت موفقیت با
 به دانشمندان و نیست کشور یک متعهد فنى و علمى نیروهاى از ارزشمندتر اىسرمایه هیچ. ببرد را موقعبه و کافى
 بارور را دیگرى استعدادهاى آنها از یک هر که دانش و علم تشنه استعداد صدها تربیت با خالق، عنصر یک عنوان

 ترقى و پیشرفت و علمى سطح يارتقا در همواره تصاعدى حالت این و است جاودانه و انتهابى اىسرمایه ،کنندمى
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 ؛ى اسـت درو خـرم ] ابوالحـسن [ خواهر تیمسار شهید ،خانماین . تشکر کردم ،اهدا کرده بود  
  . با آنها عکس برداشتیم

هـاى   گـزارش درگیـرى  .  لبنان و همراهـان آمدنـد  اهللا   رهبر حزب  ،آقاى سید حسن نصراهللا   
 ایـن حملـه را   کـرد؛ ه یـ یل ارایها و تلفات را داد و تحلیلى از اسـرا         اخیر لبنان و مقدار خرابى    

بـرى هـستند و    دانند و نگران درگیرى با ارتش لبنان و ضـدیت امـل و شـخص نبیـه      ناکام مى 
.  نیاز بـه پـول و سـالح دارنـد    . بماند روابط گرم، خواستند با سوریه .امیدشان به سوریه است   

گفتم مواظب باشـند کـه مقـروض نـشوند و کـارى بـیش از حـد قدرتـشان شـروع نکننـد و             
  . مواظب باشند با امل درگیر نشوند

 براى مـذاکره جهـت   ،]جمهور معاون پارلمانی و حقوقی رییس    [،  مهاجرانى] عطااهللا[آقاى  
گروهى از محققان مؤسـسه تحقیقـات   . آمدنحوه مذاکرات و ساختار مجلس در مورد کابینه   

  . تشویقشان کردم؛جهاد نور آمدند، ادعاهاى زیادى دارند که به نظرم امکان آن را ندارند
                                                                                                              

معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .شودمى حفظ کشور یک 
 .1394 انقالب،

  
 عكس پزشكان قلب  

دیدار با گروهی از پزشکان پیوند قلب
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 استراحت و مطالعـه و شـنا و پیـاده      وقت به  .ها هم آمده بودند      بچه .ظهر به سد لتیان رفتیم    
  .روى گذشت

    
   1993 آگوست 13                           1414 صفر  | 24  1372 مرداد 22جمعه 

  
عـصر طـول   . هـا و انجـام کارهـا گذشـت        بیشتر به استراحت و مقدارى هم مطالعـه گـزارش         

م  افاطى هم با قایق پدالى همراهی   . تمام عرض سد را یکسره شنا کردم      . شنا کردم را  زیادى  
 سفرش به لیبى و مقدارى هم فاطى از. کرد و پاسداران هم در قایقى دورتر مراقب بودند       مى

  .تونس و مراکش تعریف کرد
  
   1993 آگوست 14                           1414 صفر  |  25  1372 مرداد 23شنبه  

  
 او هـم مثـل مـن سـرماخوردگى       .مـشهد رفـت   بـه   عفـت   . سرماخوردگى و کمى تب داشتم    

و  و سـئوال   تـشریفات معمـولى  .سفیر جدید فیلیپین و سفیر جدیـد افغانـستان آمدنـد          . داشت
هـاى   پایگاه سفیر فیلیپین از مشکالت ناشى از حضور.  وضع کشورشان داشتیم ةجواب دربار 

 آنها در کوتـاه مـدت و خـسارات ناشـى از آتـش            یهاى تعطیل   نظامى آمریکا و نیز خسارت    
سفیر افغانستان که در دوران جهاد به عنوان نماینده جمعیت اسالمى در ایران    . گفتها    فشان
 آدم مـسلط و واردى  ؛هاى ایران کامالً آشنا بـود  ارسى را خیلى روان بلد و با واقعیت   ف ،بوده

  . به نظرم آمد
 ظاهراً تشکر کرد که او را بـه عنـوان وزیـر کـشور معرفـى           .اى آمد   زواره] سیدرضا[آقاى  

 مطابق معمـول  . استگیرى غیررسمى او را قبول نداشته       گفتم مجلس هم در رأى    . ایم  نکرده
  .وزارت اقتصاد انتقاد کردبودجه و از سازمان برنامه و مقدارى 

 بـراى عمـران   . آمـد ]فقیـه در دانـشگاه شـهید بهـشتی     نماینده ولی[، باغانى] علی اصغر[آقاى  
 از کسالت . آذر دانشگاه شهید بهشتى استمداد کرد    27شرکت در مراسم    همچنین  سبزوار و   

   .استمداد کردفائزه آمد براى ورزش بانوان . داشتحنجره شکایت 
   کـشتى چینـى   و موضوع مسایل عراق، لبنان  ة دربار .شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت     
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مواد شیمیایى قابـل اسـتفاده در سـالح شـیمیایى بـراى ایـران          وجود  ها مدعى     ییآمریکا. بود
 قـرار  . قبول کـردیم .کنند دخالت نکنیم و خودشان حل مىاند که ما     ها خواسته   چینى. هستند

شـب در دفتـرم مانـدم کمـى تـب      . شد تشکیل دومین کنفرانس فلسطین را به تأخیر بیندازیم 
   .سکن خوابیدم با م.داشتم

   
   1993 آگوست 15                          1414 صفر  | 26  1372 مرداد 24یکشنبه 

  
 صـحبت  .مجلـس رفـتم  بـه   کابینه پیـشنهادى    ة بحث دربار  صبح براى شروع  هشت  ساعت  

 و انـد  ى کـه از کابینـه رفتـه   یـ  در تعریف از حکمیـت کابینـه و ذکـر خیـرى از وزرا         یکوتاه
 به دفترم .تمجیدى از وزراى جدید و ابراز رضایت از عملکرد وزراى مانده در کابینه نمودم      

  .و موافقان مجلس حذف کرده بودیمها را براى استماع اظهارات مخالفان   مالقات.برگشتم
 به خاطر نقاهت و هم به مذاکرات مجلس گوش دادم و هم ، تا عصر هم استراحت کردم 

بودنـد،  هایشان دوستانه بـود و مخالفـان کمتـر از موافقـان              بحث .کارهاى دفتر را انجام دادم    
مخالفـان   اول موافقان پشت سر هم حرف زدند و عصر   .ها خوب نبود    ولى ترتیب کار بحث   

جـواب بـود کـه بـرخالف روال جـارى       که ایرادهاى مخالفان از سوى خـود نماینـدگان بـى     
تر را بـراى آخـر    یرا مخالفان قوىز ،ریزى شده بود  بخشى از آن احتماالً برنامه  .مجلس است 

  .شب به خانه آمدم .تنظیم کرده بودند
  

   1993 آگوست 16                         1414 صفر  | 27  1372 مرداد 25دوشنبه 
  

 کابینـه گـوش   ةپیش از ظهر در دفترم ماندم و ضمن انجام کارها به مذاکرات مجلس دربـار    
 ،ى که مورد انتقـاد قـرار گرفتـه بودنـد    ینزدیک ظهر به مجلس رفتم و در دفاع از وزرا . دادم

 بیــشتر از  و فلــزات، و معــادنســازندگی جهاد، نفــتنرایــ از وز1.صــحبت کوتــاهى نمــودم
 بخشى از جناح اکثریت مجلس براى حذف آنها ،رسید  چون به نظر مى ؛دفاع کردم  یگراند

   ،سرانجام آنها رأى آوردند. کنند ریزى کرده و به صورت تشکیالتى و باندى عمل مى    برنامه
                                                

 - 1394 انقالب، رفمعا نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع. 
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  . نیاورد رأى،اما دکتر نوربخش که احتمال رد شدنش ضعیف بود
 از همفکرانـشان   ،جمعى از نمایندگان شـکایت کردنـد کـه بخـشى از نماینـدگان راسـت               

بـه  .  نتوانند رأى مثبت به آنهـا بدهنـد  تاگیرند  کارت سفید وزراى مورد مخالفت خود را مى   
له خـالف  أولـى بـاالخره ایـن مـس      . است گفت مانع این کار شده       .یس مجلس تذکر دادم   یر

  .اى نمایندگان جناح مقابل شد نامه ینی آکشف شد که باعث اخطار
 مهدى آمد و خبر افتـادن  ، قبل از اعالم  .گیرى اعالم شد     بعد از ظهر نتیجه رأى     سهساعت  

 چون در ، براى همه مایه تعجب بود. دکتر روحانى هم تلفنى خبر داد     .دکتر نوربخش را داد   
  . مخالفتى با او نبود،مذاکرات

نـوربخش ناراحـت   آقاي از سقوط . زنجانى آمدند] وغنیمسعود ر[حبیبى و  ] حسن[دکتر  
ست    .اى جبـران کنـیم      گونهه   پیشنهاد کردند که ب    .بودند جمهـور در امـور    یسیـ معاونـت ر پـ

و  مسئولیت سازمان برنامـه  ،زنجانى] مسعود روغنی[ آقاى .دانستند  اقتصادى را راه جبران مى    
  .کرد مى را پیشنهادبودجه 

 تلفنـى اطـالع داد کـه تلویزیـون          ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [،  الریجانى] علی[آقاى  
 پیشنهاد داشت که من . است سى بالفاصله خبر را نقل کرده و تحلیل روى آن گذاشته           بى بى

 .آقاى نـوربخش را خواسـتم  .  اقدام ضربتى در مورد او داشته باشم،ها براى تغییر مسیر تحلیل 
وزارت امـور اقتـصادي و   [ى ایـشان و سرپرسـتى      حکم معاونت برا    قرار شد  ،پس از مذاکره  

ها صـادر    حکم؛مقام فعلى وزارت صادر شود     قائم ،وهاجى] محمدجواد[براى آقاى   ] دارایی
  .و اعالن شد

 شـرکت و  )]ص(رحلت پیامبر اکـرم    [ در مراسم عزادارى   .شب به ستاد مرکزى سپاه رفتم     
  . خوابیدم خسته شام خوردم و. دیر وقت به خانه رسیدم1.صحبت کردم

                                                
 -جایى شرکت ،هاى مقدس نیاز داشتیم که در مراسم عزادارى این شب«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

ترین جا براى تأمین نیاز روحى خودم و حضور   دیدیم مناسب.کنیم و از صفا و روحانیت مجالس عزادارى بهره ببریم
اینجا که بوى ایثار و . اجتماع مربوط به برادران عزیز سپاه پاسداران است ،در جمع مناسبى که براى من ایده آل باشد

گرچه تمام . کند و از معنویت بیشترى برخوردار است شهادت و فداکارى و ازخودگذشتگى را آدم استشمام مى
. تر بود  و مناسب اینجا آشناتر، براى من، امابهره نیست  همه از این معنویت بى،محافل و مجالس که این روزها برپاست

 همانی م،ها سر و کار ما در دوران دفاع مقدس با فرزندان عزیز پاسدارمان بود و اینجا که امت حزب اهللا سال
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   1993 آگوست 17                       1414 صفر  |  28  1372 مرداد 26شنبه  سه 
  

.  در نجف پیـام تـسلیتى بدهنـد     1سبزوارى] سید عبداالعلی [اهللا    به دفتر گفتم براى فوت آیت     
 عمـل  ،آب مرواریـد داشـت  کـه   طاهره چشمش را .ها فاطمه و طیبه و طاهره آمدند       همشیره

ناهـار  .  اسـت  براى معالجه آمده وطیبه هم یک چشمش تیره شده. خوبى است ه  ب رو   ؛کرده
  . تا عصر دیدنى و مذاکره داشتیم.ها هم آمدند بچه. را با هم بودیم

 .ى ناراحـت بـود  یـ  مجلـس بـه وزیـر دارا      اعتمـاد  از عـدم رأى      .عفت از مشهد تلفـن کـرد      
  .رسد ى مىیدارااقتصادي و امور  گوناگونى از نواحى مختلف در مورد وزیر ياهپیشنهاد

  
   1993 آگوست 18                    1414 صفر  | 29  1372 مرداد 27چهارشنبه   
  

هـاى شـرکت کننـده در     خـانم . ها را دیـدم   گزارش. در دفترم بودمساعت هشت و نیم صبح   
یانـه  شان کردم و توصیه به م  تشویق.گزارش دادند .ها آمدند   المپیاد فرهنگى ورزشى دانشگاه   

  2. نمودمات انقالبیها و احکام اسالمى و مقتض روى و مراعات سنت

                                                                                                              
دیکن رجوع».تر است  براى انسان سازنده،ها ل خاص این روزها در این مناسبتی توجه به مسا،پاسداران ما هستند ←  

 .1394 انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال يهاسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب
-پژوه نامی جهان تشیع و اسالم   مفسر و قرآن، فقیه،)1372-1289(، علی موسوي سبزواريعبداال سیدالعظمی   اهللا  آیت

 تی خارج فقه و اصول شد و به تربسیدار تدر  عهدهی سالگ36 در سن 1325 در سال يو.  معاصر استرهدر دو
 نجف هی حوزه علمرگذارانی از تأثیی،ابوالقاسم خو دی سالعظمی اهللا تی در کنار آيو. شوران پرداختشاگردان و دان

 مرداد 25در روز دوشنبه اهللا سبزواري  آیت. دی گردهی حوزه علمنی ااستیدار ر  عهده1371 از سال شانی بعد از اوبود 
 . سالگی در نجف درگذشت83 در سن 1372

 - براى سازنده تالش کامپیوتر، و فیزیک شیمى، ریاضى، المپیادهاى ملى هاىتیم اعضاى جمع در هاشمى آقاى 
 و تکامل عوامل از یکى را علمى مسابقات ویژهبه مسابقات، و اجتماعى مختلف هاىعرصه در پیروزى و برترى کسب

 این دهنده نشان علمى، دهاىالمپیا در ایرانى مستعد جوانان مکرر هاىپیروزى« : وگفت کرد توصیف تعالى و پیشرفت
 در دارد، ممتاز و درخشان استعدادهاى به نیاز که دنیا علمى مهم هاىرشته در ایران اسالمى جمهورى که است واقعیت

 ترىعالى مدارجبه آینده در ،شود فراهم کشور علمى استعدادهاى براى ترىمناسب شرایط اگر و دارد قرار خوبى رتبه
 جامعه براى روشنى و ربارپ آینده دهنده نوید و بخش لذت کشور مستعد جوانان چهره دیدن. تیاف خواهیم دست نیز

 در مثبتى بسیار آثار داراى و خیرخواهانه و شایسته اقدامى جهانى، سطح در مسابقات گونهاین برگزارى و است
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 مـصباح ] محمـدتقی [ ،احمدى] علی[ آقایان . دفتر وحدت حوزه و دانشگاه آمدند  ياعضا
. دادمکمـک   وعـده  ؛محمدى عراقى گزارش دادند و کمـک خواسـتند   ] محمود[ و   ]یزدي[

اش را گفـت و اجـازه        ى از برنامـه    مقـدار  . آمـد  ]وزیـر کـشور   [،  بـشارتى ] علی محمد [آقاى  
شهردار تهران را ، ]آقاي غالمحسین کرباسچی[ گفت .خواست که سه معاون را عوض کند    

  .نماید ابقا مى
 پزشـکان هـستند و   و   بـره  ترکیبـى از افـراد خُ      . سرطان آمدنـد   يوتگروه مؤسس بنیاد انستی   

 گرامـى  ،دکتر شریعت. دطرح عظیمى دارند که به قول خودشان ده میلیارد تومان هزینه دار         
ــد  ــدینى صــحبت کردن ــأت  .و عالءال ــذیرش ریاســت هی ــین  و پ ــار زم ــست هکت ــاء را   بی امن

 بـه جهــاد   و تشویقـشان کـردم  .خواهنـد کـه اولـى را پـذیرفتم و دومــى را قبـول نکـردم       مـى 
   . زمین بدهند، به آنهانوشتم که از منابع طبیعى بیرون شهرسازندگی 

 .هـا و تـذکراتى بـراى وزرا داشـتیم      توصـیه .برپا شددید  دولت ج هیأت  عصر اولین جلسه    
 سهم بیـشتر  ة مصوباتى دربار  . علت رأى نیاوردن آقاى نوربخش صحبت شد       ةمقدارى دربار 

  .عکس دسته جمعى گرفتیم. ها در قضاوت داشتیم خانم
 دکتـر والیتـى گـزارش سـفر بـه      . شب را ماندم و کارهـا را انجـام دادم       . به دفترم برگشتم  

  .ها را گفت یجان و تفاهم نامهآذربا
  

   1993  آگوست19                       1414 صفر  | 30  1372 مرداد 28شنبه  پنج 
  

 .وکیلـى گـزارش داد    ] عباسـعلی [ آقـاى    .آزادگـان آمدنـد   ]رسیدگی بـه امـور    [مدیران ستاد   
 مـن  . استمسکن شدهتأمین ل و رفع نیازها و   اغتش، ا  آموزش ،کارهاى خوبى براى بهداشت   

   ،ترابىابـو ] اکبـر  علـی [یحیـوى و   ] سید محـسن  [ قبل از جلسه آقایان      1.هم مفصالً حرف زدم   
                                                                                                              

بود خواهد پایه علوم یژهو به ،دانش و علم کسببه آنان ترغیب و تشویق موجب و کشور علمى سطح ارتقاي. «
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع

 - نان آ از و خواند انقالب تداوم و حفظ براى مردمى خوب لشکر را آنها آزادگان، از جمعى دیدار در هاشمى آقاى
 خانواده ارزنده نقش از تجلیل با شانیا. بازگویند نوجوانان و نانجوا براى را خود اسارت دوران خاطرات ،خواست

 که کرد امیدوارى اظهار کنند،مى تحمل را خود عزیزان فراق رنج هنوز که مفقودین ویژه به ،ایثارگران شهدا، معظم
 اشاره با یهاشم يآقا. گردد حل ترسریع هرچه نیرو مفقودین عزیزان هاىخانواده مشکل جهانى مجامع کمک با
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  .گذارى اقتصادى براى آزادگان کمک خواستند براى کار سرمایه
 نگران . آمد]دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور [،  رضوى] سید منصور [آقاى  

آقـاى محمـدجواد   .  قرار شد بعداً صـحبت کنـیم    ؛تردید رفت از دست دادن شغل است و با        
اش و استخدامش و منزل برادر کـوچکش    براى ماشین خودش و بیمه . آمد ]کرمانی [حجتى

هـاى   و نیازهاى اخوى محمدآقا و کمک براى تأسـیس دانـشگاه قـرآن در کرمـان و هزینـه               
                                                                                                              

سراسر در آزادگان« : گفت هستند، جامعه در اسالمى نظام خدمتگزاران ترینصمیمى جزو آزادگان امروز اینکهبه 
 تداوم و حفظ براى مردمى خوب لشکر یک نمونه انقالب دلسوز و قانع تالشگر، مجاهد، هاىانسان عنوانبه کشور

 کنید تالش پس است، بوده خداوندبه قرب موجب و سازنده ت،اسار سخت و طوالنى هاى سال تحمل. هستند انقالب
 و جوانان براى اسارت دوران خاطرات ذکر با و کنید حفظ خود در را خودسازى و ایثار و مقاومت هاى سال روحیه

 با که اىهآزاد عزیزان مشاهده. سازید آشنا متجاوزان برابر در کشورمان مردم دلیرانه مقاومت تاریخ با را آنها نوجوانان
 و الگو تواندمى هستند، نمونه و موفق افرادى دانشگاهى و علمى مراکز در یا و اشتغال و کار هاى میدان در خود همت
 مفید و آموزنده اىنامهفیلم و داستان یک هر آنان استقامت و صبر حماسه و باشد جامعه جوانان سایر براى خوبى نمونه

 و روح و هستند انقالب ارکان جزو استوار اىصخره همچون سرافراز آزادگان زامرو. است دیگران تشویق موجب و
 این فعال مشارکت و همت با نیز را جنگ هاى خرابی ترمیم و بازسازى دوران میامیدوار. دهندمى جامعهبه نشاط

  ← دیکنرجوع» .شود حفظ نیز انقالب شادابى و نشاط کامل، و واقعى استقالل کسب ضمن تا کنیم سپرى عزیزان
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب

  
 عكس رسیدگي بھ آزادگان  

دیدار با جمعی از آزادگان سرافراز
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  .ى آقا خواست وقت براى عل. صحبت شدشناسى و شرح حال خودم براى آنجا کرمان
  براى امـور عمرانـى و سیاسـى و نیـز    .وزیر افغانستان آمد  نخست یار،حکمت] گلبدین[آقاي  

 ،در وقت خـصوصى . آموزش نیروهاى متخصص براى امور مختلف کشور کمک خواست        
دولـت  ایجـاد  هاى افغانى براى کمک به آذربایجان و تالش بیـشتر بـراى             براى عبور رزمنده  

دوسـتم از سـوى   ] ژنـرال عبدالرشـید   [ گفـت    .ان اجـازه خواسـت    وحدت ملـى در تاجیکـست     
شود و نسبت به احمد شاه  شود و براى هجوم و سلطه بر کشور آماده مى ها حمایت مى   غربى

  .سعود هم اظهار بى اعتمادى کردم
 دعـوت  .یس مجلس کویت و همراهان زیـاد آمدنـد        یر،  ]آقاي احمد عبدالعزیز السعدون   [

له تجـاوز عـراق   أ از مواضـع مـا در مـس   .گفتم او باید اول بیایـد ایـران  . امیر کویت را آوردند 
اند و نیز کمک ما  تشکر کرد با اعتراف به اینکه در تجاوز عراق به ایران در کنار عراق بوده       

 .هـاى غربـى انحـصارگر شـد     هاى آتش گرفته نفت که باعث انفعـال شـرکت    چاهيدر اطفا 
 مسأله نفت همکارى در نصیحت کردم که ،ت منطقهتأکید داشت بر نقش مهم ایران در امنی

  .ها در مورد ایران قرار نگیرند کنند و تحت تأثیر تبلیغات غربى
هــاى دادگــاه ویــژه  گیــرى از ســخت.  آمـد ]از همدرســان قــدیم[، اى آقـاى بهرامــى ســاوه 

شکایت داشت و از محـسن بـه خـاطر حـل مـشکل برگـشت بـه کـارش تـشکر                ] روحانیت[
. تجریـشى آمـد  ] اسـداهللا [آقـاى   . نـد  ا  همـسرش و خـودش مـریض       . کمکـش کـردم    .داشت

را داد و مـشکالت کمبـود جـا و عـدم آمـوزش سـربازان محافظـان        هـا   انگزارش وضع زند 
بـرادرش مرتـضى را داد کـه    فـوت  شوند و خبر    زندان که در اثر ارتباط با زندانیان فاسد مى        

  1. متأثر شدم؛هشت ماه پیش فوت کرده
   ولى به اتهام ،ل انقالب خیلى خدمت کردهی اوا.قضات تصفیه شده آمدى از یآقاى طباطبا

                                                
 - حاج اسداهللا تجریشی و برادرش حاج مرتضی تجریشی، از مبارزان قبل از انقالب هستند و با آقاي هاشمی 

بارزات مسلحانه سازمان مجاهدین در دوران مبارزه، بعد از دستگیري وحید افراخته، مسئول بخش م. پرونده بودند هم
آقاي تجریشی، رابط سازمان مجاهدین با روحانیت بود و از طریق  .خلق و اعترافات وي، افراد زیادي دستگیر شدند

 مبارزات مسلحانه تی تقويبرامجاهدین خلق  به سازمان ی و ارسال وجوهات شرعافتی دری، الهوتاهللا شیخ حسن آیت
ایشان . سازمان جدا شد از یشی اسداهللا تجري آقا،)منافقین (نی سازمان مجاهديدئولوژی ارییتغبعد از . را برعهده داشت

آقاي تجریشی بعد از پیروزي . را بعد از دستگیري به حبس ابد محکوم کردند و تا پیروزي انقالب در زندان بود
 . ها پرداخت اسداهللا الجوردي در سازمان زندان دیشهانقالب، به همکاري با  
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دیدار با گلبدین حکمتیار، نخست وزیر افغانستان
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 گفـت خـوانین عـرب    . محکوم به اخراج و زندان شـده و فعـالً شـغل مرغـدارى دارد             ،فساد
  .گیرند و فساد خواهند کرد  کم کم دارند قدرت مى،خوزستان

مکـى را  ] حـسین [ مقـدارى از خـاطراتش بـا مـصدق و            . شـاعر اسـت    .پناه آمد  آقاى خالق 
  .اى و قلمى هدیه کردم نیم سکه. ى آورده بودیتابلو.  تشویقش کردم.گفت

کنگـى    آقاى عادلى اطالع داد طرف هنگ. عصر از استخر استفاده کردم و به خانه آمدم        
 ،گفـت عجلـه نـشود    .کنـد   هنـوز وقـت کـشى مـى    ،که قرار بـود ده میلیـارد دالر وام بدهـد          

  . تر خواهد کرد شرایطش را سخت
هـا اشـغال شـهر جرسـى      در گزارش. و یاسر و سعید شام خوردیم   ها  شب را با فائزه و بچه     

  .آذربایجان توسط ارامنه مهم است
  

   1993 آگوست 20                1414 ربیع االول  |  1  1372  مرداد 29جمعه 
  

هـاى جمعـه بـه     براى خطبـه . بم نبرد و لذا امروز خسته بودمنیمه شب بیدار شدم و دیگر خوا      
هـا را کـه    هاى غربى ل روز ایراد کردم و تحلیلی هر دو خطبه را در مسا      .دانشگاه تهران رفتم  

عدم رأى به دکتر نوربخش را مخالفت مجلس با برنامه اقتصادى دولت قلمداد کرده بودنـد         
  1.موافقان در مجلس رد کردمرا با توجه به تأیید صریح تمام مخالفان و 

 درى] قربـانعلی [ آقاى .ها صحبت کرد  وزیر افغانستان قبل از خطبه      نخست ،آقاى حکمتیار 
هایشان بودند و  ظهر فاطى و فائزه و بچه. ها صحبت کرده بود  هم قبل از خطبه    ]آبادي  نجف[

د مـشهد  همـان کمیتـه امـدا   ی ظهـر امـروز م  .آیـد   گفت فردا مـى .تلفنى با عفت صحبت کردم 
  .است

ــشتر  ــت بی ــت  وق ــه گذش ــتراحت و مطالع ــه اس ــتم  .ب ــب داش ــم ت ــى ه ــه  ؛ کم ــل اینک  مث
  . استم عود کردها سرماخوردگی

 ،اى که مراجعت کرده و به خـاطر سـوختگى صـورت       آزاده ة دربار .عصر یک فیلم دیدم   
اش برگردد و همـسرش او را ببینـد کـه بـا تـدبیر       خواست به خانه   اش زشت شده و نمى      قیافه

  . شدخیس چندین دستمال اشک . خیلى گریه کردم.گشتبرتر روانشناس به خانه دک
                                                

 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هاي جمعه خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکنرجوع. 
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   1993 آگوست 21                   1414   ربیع االول|  2  1372 مرداد 30شنبه 
  

سـلین تزریـق کـرد و آنتـى       آمپول پنـى .منافى آمد] هادي[ دکتر .با حالت تب به دفترم رفتم     
 خواست آمپول . قرار شد مسکن هم بخورم. شب هم آمد  .قطع شد تب  شب   تا   .بیوتیک داد 

  . بزند که قرار شد تا فردا صبح صبر کنیم برتب
ــازاده  ــاى آق ــت [، آق ــر نف ــد]وزی ــار . آم ــدارى درب ــعیفة مق ــس و  ا رأى ض ش در مجل

 ،تأکید کردم که به خاطر گذشتن از مرحله کارهاى فـورى       . هاى آینده صحبت شد     سیاست
  .هاى طرح از خودمان باشد ها بیشتر داخلى و مدیریت بعد سعى کنیم پیمانکارىاز این به 
 بـراى اسـتخدام معلـم بیـشتر و         و  آمد ]وزیر آموزش و پرورش   [،  نجفى] محمدعلی[دکتر  

  . ناراحت است خوداو هم از رأى کم. دهاى گزینش استمداد کر ىیکم کردن بهانه جو
 بـراى دسـتور   ،]وزیر فرهنگ و آموزش عالی   گلپایگانی،   [هاشمى] سید محمدرضا [دکتر  

 گفت نگذاشته .شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد و براى تعویض چند معاون اجازه گرفت        
  براى دبیر جدید شـوراى  . دکتر معین جلسه خداحافظى جداگانه از جلسه معارفه برقرار کند         

  
 عكس نماز جمعھ  

اقامه نماز جمعه به امامت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
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   .ام خواست براى تکمیل منزل و.صحبت شد] انقالب فرهنگی[عالى 
مان از سـوریه   له طلبأهاى ارزى و مس  سیاست. جلسه داشت29 تبصره  3عصر کمیته بند    

قـرار شـد یـا    . دهـد  هاى زوار با نرخ چهار برابـر مـى   لیره را براى هزینهسوریه  .در دستور بود  
تعطیـل کنـیم و طلـب را بـه گونـه دیگـر           ] سـفرهاي زیـارتی را    [قیمت را اصالح کنند و یـا        

  .مبگیری
همـسر شـهید   .  از سـفرش راضـى اسـت       . بـود   عفت از مـشهد برگـشته      .شب به خانه آمدم   

عالقه شده  نادر گله داشت که به کار دنیا بى] فرزندش[ از .عراقى هم همراهش بود  ] مهدي[
  .است
  

   1993 آگوست 22                  1414 ربیع االول  | 3  1372 مرداد 31یکشنبه 
  

هـا   مه جمعه استانئ سمینار مشترك ا . در دفترم بودم   ه و نیم صبح   ساعت نُ  .تب قطع شده بود   

  
 عكس ائمھ جمعھ 

دیدار با استانداران و ائمه جمعه سراسرکشور
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 توسـط سـتاد مرکـزى    ،که براى تنظیم امور امر به معـروف و نهـى از منکـر          بود و استانداران 
 من صحبت کردم و از افراط  .جنتى گزارش مختصرى داد   ] احمد[ آقاى   . است تشکیل شده 

ر تـدوین مناسـک و امکـان حـدود و     و تفریط و محدودنگرى برحذرشان داشـتم و خواسـتا   
  1. کار شدمثغور

 اجازه خواست که استعفا بدهد و گفت     . استاندار اصفهان آمد   ،جهانگیرى] اسحاق[آقاى  
   . موافقت نکردم؛نورى قرارشان براى همین مدت بوده] عبداهللا[از اول با آقاى 

سفر به سنگال  گزارش .آمد  اهل سنتدر امور  ]جمهور  رییس[ مشاور ،آقاى اسحاق مدنى  
 در مراسم بزرگداشت سالگرد پدرشان در شهر      ، براي شرکت  ریدیه به دعوت فرقه م    .را داد 

  .راضى است آنجا قرَرمانه دولت و فت خیلى از برخورد مح؛طوبى رفته بود
 و گزارشـى از  . آمـد ]ریـیس بنیـاد مستـضعفان و جانبـازان    [، رفیـق دوسـت   ] محسن[آقاى  

ها به خاطر یک نرخى شدن ارز زیاد   نیاز ریالى کارخانه.ام خواستبراى بنیاد و و کارها داد
   . استشده

 تصمیمات جـامعى   ، براى حل مشکل واردات    .دولت شرکت کردم  جلسه هیأت   عصر در   
ناراحت  همان داشت و گویا تلفن مشکوکى خیالشان را    ی فاطى م  . شب به خانه آمدم    .گرفتیم

  .کرده بود
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکنرجوع. 
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گزارش تلفنی کشیک دفتر رییس جمهور در مورد افزایش قیمت بلیت اتوبوس
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   1993 آگوست 23                 1414 ربیع االول  | 4  1372 شهریور 1دوشنبه 
  

 بیمارسـتان  و راه و سـد  و فرودگاه براى  و آمد سبزوار نماینده ،چمنى راه] محمدرضا[ آقاى
] سـید احمـد   [ آقـاى  .کـرد  تأسـف  اظهـار  نـورى  ]عبـداهللا  [آقـاى  تغییر از و خواست مکک

 اشتغال و امور فرهنگـى کمـک        ،اهواز پل روستاها، بآ براى  و آمد اهواز نماینده ،موسوى
  .خواست

 براى بندر صادراتى و ادامه لوله محـرم  .نماینده بندر لنگه آمد، ]آقاي سید عبداهللا حسینی  [
هاى  ستو تأسیس دانشگاه پیام نور کمک خواست و استفاده از اهل سنت در پتا بندر لنگه   

 بـراى  .ردکـوى و بنـدر گـز آمـد       نماینـده کُ  ،  ]آقاي محمد قاسم کیا   . [ را خواستار شد   ادارى
، ]آقاي حـسین کیـانی  [ . استمداد کرد... تأسیس منطقه آزاد، امور فرهنگى، عمران شهرى و      

الح تقـسیمات کـشورى، آب روسـتاها و معرفـى خـودش           براى اصـ   .نماینده فالورجان آمد  
  .براى امامت جمعه استمداد کرد

 راجع به وزیراقتصاد بعدى     . آمد ]جمهور  معاون اقتصادي رییس  [،  نوربخش] محسن[آقاى  
هـاى   اى براى بررسى خرید کارخانه  جلسه.نمازى است ] حسن[نظرش به دکتر    . صحبت شد 

 موافـق و  ، وزیـر صـنایع  ،]قـاي محمدرضـا نعمـت زاده   آ. [سیمان هفتصد تنى از چین داشتیم   
 قـرار شـد بـه جـاى ده     .به عنوان مخالف صـحبت کردنـد    زنجانى و نوربخش،آقایان عادلى 

  . پنج کارخانه بخریم،کارخانه
 خریـد تـضمینى پنیـر     وست نرخ پالس تلفن و پ     ةدربار. عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

ه و نـ کشى گفت و فائزه از سفر میا  عفت از اساس.مخانه آمدبه  شب  . گیرى شد   تصمیم... و
ى کـه داده گفـت و قـول کمـک     یهـا  هاى فرهنگى و ورزشى و وعده   ارومیه و تبریز و طرح    

  .گرفت
  
   1993 آگوست 24                1414 ربیع االول  |  5  1372 شهریور 2شنبه  سه

  
سـاعت هفـت و نـیم صـبح     . میتـ  رف)ره] (خمینـی [کـوپتر بـه مرقـد امـام      چمن با هلى    زمین از

   کارهاى ةانصارى توضیحاتى دربار] محمدعلی[ آقاى . وزرا هم آمده بودند.رسیدیم
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خواسـت   مـى بـود و   احمـدآقا بـه سـفر همـدان رفتـه      . اطراف داديها عمرانى مرقد و جنگل 
 را انجام دادم و بـه   کارهایازده و نیمبه دفترم رفتم و تا     . تأکید کرده بودم برنگردد    ،ددربرگ

  .ام پرداختم تنظیم کتابخانه
تربیـت  دانشـسراي   بـراى   و امام جمعه اهواز آمـد ،موسوى جزایرى] سیدمحمدعلی[آقاى  

محجوب از خانه کارگر آمـد و تـشکر کـرد از           ] علیرضا[آقاى  . معلم شوشتر کمک گرفت   
    دات تقدیر کرد و اجـازه   از فعال شدن تولی.ایم  ن کارگرى پرداخته  اعتبارى که امسال براى ب

  . ادامه یابد]ریاست جمهوري [گرفت که دفتر کارگرى نهاد
 راجع بـه وزارت اقتـصاد و سـاخت          . آمد ]جمهور  معاون اول رییس  [،  حبیبى] حسن[دکتر  

 .عصر شوراى عالى انقـالب فرهنگـى جلـسه داشـت         . همان صحبت شد  یهمانسراى سران م  یم
 ]فرهنگ و آموزش عالی [گلپایگانى که وزیر]یسید محمدرضا هاشم  [دبیرى شورا از آقاى     

  .میرسلیم منتقل شد] مصطفی[ به آقاى  است،شده
 )ص (االنبیـاء   منتظـرى در بیمارسـتان خـاتم      اهللا  یتمحفوظى اطالع داد که آ    ] عباس[آقاى  

انـد کـه     شـایع کـرده   . منـافى گفـتم از ایـشان عیـادت کننـد          ] هـادي [ بـه دکتـر      .بسترى است 

  
 عكس مالقات با رئیس مجلس ایرلند 

دیدار با رییس پارلمان جمهوری ایرلند
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] مـصطفی [ آقـاى  ، از وزارت پرسـیدم . اسـت در تهـران شـده    ایـشان   ن   مـانع مانـد    ،اطالعات
  . تکذیب کرد]معاون وزیر اطالعات[، پورمحمدى

در .  مـذاکرات تـشریفاتى بـود   .یس مجلس ایرلند با همراهـان آمـد   یر،  ]آقاي شان تریسی  [
  .کرد  خیلى محتاط بود و به همراهان محول مى،جواب دادن به سئواالت

  
   1993 آگوست 25             1414االول   ربیع | 6  1372  شهریور3چهارشنبه  

  
 وزیـر  ]آقاي هـادي نژادحـسینیان  . [سایپا رفتم] خودروسازي[به کارخانه  صبح   هشتساعت  

 مخصوصاً در مورد دو اتومبیل کوچک جدید    ؛صنایع سنگین و مدیرعامل توضیحات دادند     
تولیـد داخلـى    درصد 50کره جنوبى  با ] شرکت کیا[که با تکنولوژى  ] پراید[= صبا و نسیم    

  . استی نسبتاً ارزان و ماشین خوب، لیتر در صد کیلومتر6/3با سوخت . اند ساخته
سازى هم بازدید  و قطعه، سازى  شیشه نشکن، فنرسازى، از نمایشگاه صنایع رادیاتورسازى   

و، نیسان و هاى رن  سپس از خطوط تولید اتومبیل  .صنعت ساخت کامپیوتر جالب بود    . کردیم
 بعـد  . دورى زدم، ماشین جدید بر در میدان سوار.صبا و نسیم و از خط رنگ بازدید کردیم       

   چنـد سـئوال از وضـع حقـوق کـارگران      1. کـردم اى در جمع کارکنان سـخنرانى      مصاحبهاز  
                                                

 -ماشین سبک .  با شرایط روز است متناسب،ماشین خوب مستضعفىپراید، « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاى نسبى که از لحاظ  تواند با مزیت رایط متناسب با تکنولوژى روز که مىشسوخت کم و مصرف  ارزان با اًو نسبت

هاى   در شرایط فعلى که از ظرفیت. زمینه خوبى براى صادرات هم باشد،انرژى و بعضى از مواد در کشور ما هست
 .توانیم خوب استفاده کنیم شود، به این شکل مى مان استفاده نمى کارگاهى و ماشینىهاى  موجود انسانى و سرمایه

 آنچه که من در .تواند بهتر استفاده شود  داده شود، مىوهایى که برایشان طراحى  ظرفیت خالى هر کارگاهى با قالب
 از نظافت محیط کار، از سالمت .بخش بود  همه جا قابل تحسین و رضایتاً امروز دیدم، تقریبسایپاهاى مختلف  بخش

باط در نیروهاى کارگر که همه سرکار خودشان ایستاده بودند و سئواالتى ضاز وضع ان.  شکل خوبى داشت،محیط کار
توضیحات مدیران و مهندسان براى من . مسلط بر کار خودشان بودند. ها کردم، خوب جواب دادند که از بعضی

 باید به نیروهاى کارمان بیشتر برسیم و زندگى آنها را نخواهیم با شرایط چند سال کننده بود؛ گرچه ما هنوز هم قانع
کار و  کار و همچنین محیط مزدها و شرایطدستپیش و دوران جنگ مقایسه کنیم، ولى حرکتى که براى اصالح 

ا راضى نگه داریم و  ما اگر بتوانیم نیروى کارمان ر،کنم  من فکر مى.کننده بود  برایم خوشحال،بهداشت محیط شده
هاى  توانیم از ظرفیت خوش و امیدوار به آینده بهتر داشته باشیم، فقط با این شرایط مى آنها را با نشاط و سالم و دل

 هاشمی «کتاب  ← دیکن رجوع».کنیم که خوشبختانه ما در این مسیر حرکت مى عظیم ذخایرکشورمان بهره بگیریم
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
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مصاحبه در خصوص برنامه های دولت برای صنعت خودروسازی
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بازدید از خط تولید شرکت خودروسازی سایپا
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  . وضع دریافت خوبى دارندمودم؛ن
اى   خامنـه اهللا آیـت دولت بـه مالقـات   هیأت  با اعضاى    چهارونیم ساعت   .به دفترم برگشتم  

 سفر مشهدشان و وزیر اقتصاد و کابینـه و  ةدربار  قبل از جلسه و بعد از جلسه با ایشان      . رفتیم
 و مــذاکرات و شــایعه دروغ مربــوط بــه معالجــه ایــشان و وضــع آذربایجــان آقــاى منتظــرى

 ایـشان هـم   . در جلسه من صحبت کوتـاهى کـردم      .مذاکرات خصوصى داشتم  ... حکمتیار و 
 تـا  .دولت نداشتیمهیأت  جلسه  .  داشتند صحبت کوتاهى در ستایش اعضاى دولت و نصایح       

  .مغرب کارها را انجام دادم
 اهللایـت   لقمـان الدولـه پـیش آ   ]بیمارسـتان [پزشـکان  دکتر منافى گزارش داد که بـا بـردن       

 بـا اسـتاندار آذربایجـان    .ها را براى ایشان روشن کرده است       له شایعه و شیطنت   أ مس ،منتظرى
شــرقى تلفنــى صــحبت کــردم و گفــتم اردوگــاهى در خــاك آذربایجــان بــراى کمــک بــه  

 بـه وزیـر نیـرو    . بعداً به آذربایجان برونـد کهاند   گفت هزار نفرى آمده    .آوارگان ایجاد کنند  
 یـا بـه ایـران بیاورنـد یـا در آنجـا       ،که در خطر ارامنه است داآفرین را امکانات سد خ  ،گفتم

  .حفظ کنند
  

   1993 آگوست 26               1414ل   ربیع االو| 7  1372 شهریور 4شنبه  پنج 
  
 را در ]رهبـر لیبـی  [، قـذافى ] معمـر [ نامه آقـاى      و سفیر لیبى آمد   ،]جبر م یسعد مصطف آقاي  [

یکا و انگلیس و فرانسه و اولتیماتوم تشدید محاصـره اقتـصادى در   مورد تهدیدهاى اخیر آمر  
در .  اسقاط هواپیما براى محاکمه در آمریکـا و انگلـستان آورد           نهماتصورت عدم تحویل م   
 .کـرده اسـت  ها انتقاد شده و براى رفع شر آنها اسـتمداد           غربى گویانهراین نامه از موضع زو    

 را 1 آقاى سـید موسـى صـدر     ناپدید شدن  وقت خصوصى خواست و تقاضا نمود که مشکل       
                                                

 - به رانی بود که پس از هجرت از اانیعی شیاسی و سیندی مرجع ،)قم در 1307 خرداد 14متولد (،  صدریامام موس 
 9 در او. دار شد  کشور را عهدهنی اانیعی شیاسی و سي فکري کرد و رهبرسی لبنان را تأسانیعی شيلبنان، مجلس اعال

 از یها حاک  گزارشياری که بسیدر حال.  شددی ناپد،ی به دعوت معمر قذافیبی به لی رسميسفر ی، ط1357 وریشهر
 ریوز.  بوده استیبی ليها  از وجود او در زندانیها حاک  گزارشی است، برخیقتل او در همان زمان توسط قذاف

 پس از 1357 در سال یبی صدر در سفرش به لی امام موسفاش کرد که 1391 وری در شهری،قذافسرهنگ اطالعات 
 .  استبه شهادت رسیده ی به دستور قذافیاش با قذاف مشاجره
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دلداریـشان دادم و گفـتم اگـر    . شـیعیان شـده حـل کنـیم     که مشکل لیبى در رابطه با لبنـان و    
  .تر خواهند شد همتل میه با مساهمواجدر  ،تسلیم خواسته آنها بشوند

 گـزارش کـار داد و از ضـعف عملکـرد        . سفیرمان در آلمان آمد    ،موسویان] حسین[آقاى  
کزى در اداره تعهدات خارجى و برخورد مناسب براى حل مشکلى کـه خودشـان              بانک مر 

 در . اجـازه دادم کـه پیگیـرى کنـد    . انتقاد کرد و گفت امکان حل است       ،اند  وجود آورده ه  ب
 آنجا درگفتم بى تناسب است و باید سفراى ذیربط      . مورد سفر به برونئى همراه یاسر پرسید      

  .باشند
 .ماینده رهبرى در سیـستان و بلوچـستان بـراى اهـل سـنت آمـد       ن ،ربانى] سید حسن [آقاى  

هـا و تحویـل گـرفتن     نظراتى در مورد کیفیت برخورد با اهل سنت از طریـق کنتـرل مولـوى        
هـاى مجلـس و جـذب بیـشتر جمعیـت غیربـومى و        ریش سفیدها و کنتـرل انتخـاب نماینـده      

هـاى مختلـف     بخـش ها و ضـرورت همـاهنگى   پرورش نیروهاى وفادار بومى براى مسئولیت    
  .ه دادینظام براى اجراى این سیاست ارا

تـسهیالتى بـراى ورود مـواد و قطعـات تولیـدى و تـأمین               . اعضاى کمیسیون تولید آمدنـد    
وزراى صـنعتى بـا بانـک مرکـزى و وزارت اقتـصاد اخـتالف نظـر               . نقدینگى صنایع گرفتیم  

  .دارند
وانند براى عبور رزمندگان افغانى بـه  ت خارجه گفتم مىامور وزیر ، ]آقاي والیتی[تلفنى به  

 سالح و مهمات بدهند و براى حفاظـت سـایت   ،اند دو طرف خواسته. آذربایجان اقدام کنند  
 ، ]وزیـر دفـاع   [،  آقـاى فروزنـده    .سد خداآفرین در آذربایجان در مقابـل ارامنـه اقـدام کننـد            

  . جام شده استانها  اطالع داد که معامله سى میلیون دالرى سالح و مهمات با آذرى
 کمى ؛سباب خانه بوداى مشغول چیدن یعفت تنها. عصر سرى به منزلمان در جماران زدم    

  . ان بودندمهمانیشب بستگان م.  کار مشکلى دارد.ش کردما کمک
   

   1993 آگوست 27                  1414ول   ربیع اال| 8  1372 شهریور 5جمعه  
  

هـا ظهـر     بچـه .جام آورده بودم که عمـده وقـت را گرفـت        کار زیادى براى ان    .در خانه بودم  
 یکى  ،هنگام شکستن پسته   .من تنها ناهار خوردم   . بودند همان آشیخ حسین در خارج شهر     یم
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  . به زحمت افتادم؛رکرده شکست و خالى شدهاى پ از دندان
  

   1993 آگوست 28                    1414 ربیع االول  | 9  1372 شهریور 6شنبه  
  

از خانه به . داد از دیروز عصر تا امروز عصر به خاطر دندانم ناراحت بودم و زبانم را آزار مى
امـروز بیـست مرکـز بـا سیـصدهزار      . رفتیمآباد  چىخیا محله  مرکز مخابرات جنوب شهر در    

 توضیحات زیادى از مـدیران مخـابرات شـنیدم و    .شود بردارى مى شماره تلفن در تهران بهره  
 در . هنگام بازدید بـرق رفـت  .چند کارخانه از بخش خصوصى توضیحاتى دادند    مدیراننیز  

 خیرمقدم گفت و ]وزیر پست و تلگراف و تلفن[،  غرضى] سیدمحمد[ آقاى   ،جمع کارکنان 
به خاطر سرعت در توسعه و خودکفا کردن مخـابرات و آوردن  را من صحبت کردم و آنها   

اى   مـصاحبه . مراکز اعـالم کـردم کـه افتتـاح شـود          با تلفن به سایر     .  نمودم تکنولوژى تشویق 
  1.انجام دادم

 گـزارش عملکـرد چهارسـاله و    .دولـت آمـد  هیـأت   دبیر ،زاده  رحیمآقاي   .به دفترم آمدم  
ه داد و خواسـتار تحـول در دبیرخانـه و دسـتور     یـ تحلیل منفى از عملکرد جلسات دولـت ارا      

  .جلسات شد
 گزارش کـار داد و بـراى        .وهاى مسلح آمد  ى نیر ییس سازمان قضا  ی ر ،یونسى] علی[آقاى  

 ایرلنـد و  ، کویـت ، ژاپـن نرایسـف  .رفع مشکل زندانیان نیازمند و خانه کارکنان استمداد کرد    
عصر تا شب  .شان صحبت کردم  با هر یک به تناسب وضع.یس براى خداحافظى آمدند  یسو

رکـردن دنـدانم کـه خـالى      براى پ.ام را تنظیم کردم در دفترم کارها را انجام دادم و کتابخانه  
  .  رفتمسازندگی به درمانگاه جهاد،شده است

  
   1993 آگوست 29               1414الول   ربیع ا| 10  1372 شهریور 7یکشنبه  

  
ژى که با سرمایه وزارت معادن و فلزات ساخته ر براى افتتاح انستیتو متالوساعت هشت صبح 

هاى مختلف ساختمان هفده هزار   از قسمت.ن رفتم دانشکده فنى دانشگاه تهرا    است، به  شده
                                                

 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع. 
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 و دکتـــر ]وزیـــر معــادن و فلــزات  [، محلــوجى ] حــسین [ آقایـــان .متــرى بازدیــد کــردم   
 خیرمقـدم گفتنـد و   ]گلپایگـانی، وزیـر فرهنـگ  و آمـوزش عـالی         [هاشمى] سیدمحمدرضا[

 آقـاى  .آمیز کردم ها صحبت تشویق  همکارى صنایع و دانشگاهةمن هم دربار. گزارش دادند 
 وقتـى بـراى   ،یس دانـشگاه تهـران گلـه داشـت کـه بـراى او در برنامـه                ی ر ،رحیمیان] محمد[

  . صحبت نگذاشته بودند
 . آمـد  1 افغانـستان  ]اسـالمی  [فاضل از حزب وحـدت    ] سید ابوالحسن [آقاى   .به دفترم رفتم  

سى توانند همکارى اسا ها نمى گفت با پشتون.گزارش وضع افغانستان و حزب وحدت را داد
حکمتیار در شرایط ] گلبدین[داشته باشند و آنها شیعه را تحمل نخواهند کرد و همکارى با              

 خواسـت کمـک بیـشترى بـه     .هـا متحـد شـوند    فعلى تاکتیک است و نهایتاً باید با غیرپشتون      
 گفـت در   .سازى کمکـشان کنـیم      اسکناسشان را چاپ کنیم و در راه       .دولت افغانستان کنیم  

اند و ذخایر اسکادها  هاى دیگر در آورده ساس کابل را از دست گروه مناطق ح ،جنگ اخیر 
  . استزیاد نبودهبرخالف تبلیغات،  تلفاتشان  واند را تصرف کرده

هـا را   هـا و تـشکیالت اسـتان         شرح وظـایف کمیـسیون     .شوراى عالى جوانان جلسه داشت    
 . شـرکت کـردم  دولت جلسه هیأت عصر در .تصویب کردیم و کارشناسان را تعیین نمودیم 

 ها و اعتبارات برنامه دوم بحـث ناتمـام داشـتیم و معافیـت مخـابرات از مالیـات                   تعرفه ةدربار
  .مطرح شد

 وزارت اقتصاد، صداوسیما و کشتى چینـى و    ة دربار .همانم بودند یاى م    خامنه اهللا  آیتشب  
 ة دربـار ،]نوري، رییس مجلس شوراي اسالمی[تلفنى با آقاى ناطق .افغانستان مذاکره کردیم 

  . قرار شد بعد از تعطیالت مجلس باشد.معرفى وزیر اقتصاد مذاکره کردیم
   

   1993 آگوست  30              1414ول   ربیع اال|11   1372 شهریور 8دوشنبه 
.  گـزارش داد ]فرمانـده بـسیج سـپاه     [،  افـشار ] علیرضـا [آقـاى   . جمعى از بسیج ادارات آمدند    

                                                
 -،وستن هشتبه هم پی از 1368 قوم هزاره در افغانستان است که در سال يها  از حزبیکی  حزب وحدت اسالمی 

 قبل از ، حزبنی معروف اافراد.  شدتشکیل ي مزاری عبدالعلشهید يرهبربه  ، شده بودندجادی ارانی قبالً در اکهحزب 
 محمد محقق، ،یلی خلمی کر،ي محمد اکبر،ي سجاددی عبدالحم،یلی نی صادق،ي مزاریعبدالعل، آقایان انشعابات

 . بودندي محمد سجاددی و سیعبدالطالب ذک
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خـواف آمدنـد و بـراى منطقـه خـود      و نمایندگان ایـذه    1.ودمآمیز نم   برایشان صحبت تشویق  
   .کمک خواستند
 از فـشار  . آمدنـد تنـدرو  و جمعى از نماینـدگان  ]هاشمیان، نماینده رفسنجان [آشیخ حسین 

 در پوشـش اظهـار   .اکثریت مجلس براى منـزوى کـردن خـط آنهـا اظهـار نـاراحتى کردنـد           
شتباهات آنها در مجلس سوم و اینکه چنـد نفـر   گفتم ا. اند دنبال راه عالج  ه   ب ،حمایت از من  

 باعث این وضـع اسـت و راه عـالج ایـن اسـت کـه حـساب          ،اند  افراطى سخنگوى آنها شده   
 براى استان شدن  وائمه جمعه و نمایندگان قزوین آمدند. ها جدا کنند خودشان را از افراطى   
  .قزوین استمداد کردند

 راجـع بـه وزارت    . آمـد  ]جمهـور    ریـیس  معاون اقتـصادي  [،  نوربخش] محسن[عصر آقاى   
 تعدیل فهرست بها .شوراى اقتصاد جلسه داشت.  مایل است که برگردد   ؛اقتصاد صحبت شد  

هاى مـصرف    کیفیت زمان بندى مجدد تعهدات خارجى با همکارى دستگاه         ةو سپس دربار  
  .گیرى شد تصمیم و  مذاکره،کننده و بانک مرکزى

فیت به آب انداختن سکوى دو هزار و پانصد تنـى و    مهدى آمد از کی    .شب به خانه آمدم   
  .هاى چهار هزار تنى تعریف کرد  با چرثقیل،]خزر[= دویست و پنجاه مترى در دریاى شمال

   
    

                                                
 -تاریخ در شکوه با ولى ،سخت بسیار روزهاىدر  ،مقدس دفاع دوران در« :  بخشی از این سخنرانی آمده است در 
 چه که بسیج دانم مى ،داشتم مسئولیت دفاع کار در که من .بود روز متداول واژه افتخارآمیزترین و عزیزترین بسیج ،ما

 آن بود، شده انقالب دیده نابودى براى که تدارکى آن .کرد حل ما نظام از را اى عمده مشکل چه و داشت نقشى
 دفاع تنها خودمان از ما و بودند کشیده صف ما دشمن سر پشت شیاطین همه و بود افتاده اتفاق که نابرابرى جنگ

  کهکردند جنگى دچار را ما ،بودیم نداده شکل را مسلمان نیروهاى هنوز ،انقالب از بعد که شرایطى در کردیم، مى
 اى محاصره با شرایط آن در. باشد کارگشا توانست نمى ها بسیجی هاى فداکاري و منؤم هاى توده بسیج جز ،هىرا هیچ
 مخلصانه طور این ،بسیجى نیروهاى و ما هاى جوان که بود نمى اگر ،داشتند مسلمان نیروهاى که شرایطى با و بودیم که

 حفظ راهى هر از را خودش دین خداوند البته ؛باشد دیگرى راه که رسد نمى منظر به آمدند، میدان به فداکارانه و
 و ترین خرج کم و بسیج شد باز راه این ما براى. شود مى باز جدیدى هاى راه خدا، راه هاى ملت پاى یشپ و کند مى

 ،نبود ازجبهه نی در که هم موقعى شد، مى جبهه وارد سیل مثل نیاز موقع که ىینیرو. داد تشکیل را دفاع حربه مؤثرترین
 جامعه  در را جبهه عطر و کرد مى اداره را عادى اوضاع ،دانشگاه و مدرسه مزرعه، اداره، کارخانه، کار، محیط در

 هاشمی «کتاب  ← دیکن رجوع».کرد مى تزریق مردم به را جهادى و را انقالبى شور و نشاط و کرد مى پخش
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
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   1993 آگوست 31              1414ربیع االول   |  12  1372 شهریور 9شنبه  سه
  

ها در نوار غـزه   ارى براى فلسطینىیل بر سر ایجاد خودمختیها توافق ساف و اسرا     در گزارش 
براى شـرکت  .  مخالفان جدى هم دارد،و شهر اریحا تحول مهمى است که در هر دو طرف        
و  قرآن و سرود و خیرمقدم بعد از . رفتیمدر کنفرانس انجمن اولیا و مربیان به حسینیه ارشاد          

   1.کردم صحبت ،وزیر آموزش و پرورش، ]آقاي محمدعلی نجفی[گزارش 
 گـزارش سـفر بـه هندوسـتان و خـدمات      .آقاى دین پـرور آمـد   . به دفترم رسیدم   نُه ساعت

ها و مخالفت دولت هند با مراجعت او به هند را داد و بـراى بنیـاد             مدارس طالب و آموزش   
 را بـستم و  ]ریاسـت جمهـوري  [ عقد ازدواج یکى از کارکنان نهاد      .البالغه استمداد کرد    نهج

  .اى دادم هدیه
 . گـزارش وضـع کـیش را داد    و آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[،  یرزادهم] حمید[آقاى  

 .است در کیش را راکد کرده ]تجاري [ فعالیت ،ها  مدعى است مصوبه اخیر در مورد کارت      
  .دهد یرکیش هم ضرر مىا] هواپیمایی[گفت شرکت 

هاى جدید راجـع بـه     سیاست. آمد]وزیر مسکن و شهرسازي  [،  آخوندى] عباس[ مهندس  
رییس کـل بانـک   [، عادلى] محمدحسین[عصر دکتر  .سکن را گفت و نظر من را خواست       م

 دوبـاره  ، خبر داد مذاکرات اخذ ده میلیارد دالر وام که چند روز متوقف بـود         . آمد ]مرکزي
 سیاست تسهیالت ریـالى بیـشتر   دورم در . استشود و مورد جدیدى هم پیش آمده    فعال مى 

  . نظر موافق دادمبراى واحدهاى تولیدى پرسید که
شهرسـازي و   در مورد اصالح ساختار وزارت مسکن و    .شوراى عالى ادارى جلسه داشت    

                                                
 -خداست به ها انسان کردن نزدیک و ها انسان تربیت ،آدم خلقت از هدف«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است .

 تالش و گیرند مى شکل بشرى مکاتب و ادیان همه ،اساس همین بر .است اسالم در ما تفکر پایه ترین اساسى این
 ضرورت از استنتاج براى مان راه بنابراین.  استمسیر این در ،بشریت ستهوار هاى زندگى انسان فعالیت و تالش .کنند مى

 تربیتى و پرورش هاى برنامه همراه ،مدارس علمى تعلیمات . است کوتاه و هموار خیلى ،ها حرکت گونه این اهمیت و
 و پرورش و آموزش اساسى هدف آن به ما شود انجام درست و هماهنگ اگر رکن سه این ها، خانواده همکارى و

 خدا به ها انسان کردن تر نزدیک و صالح انسان تربیت هم آن. شویم مى تر نزدیک جهان خلقت اصلى  هدف به بلکه
 معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکن رجوع».جاست همین هم سعادت که

 .1394انقالب،
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آقاى .  به خانه رسیدمساعت نُه و نیم شب.  اتخاذ شدی تصمیمات ،ستپاداره  سرعت کار در    
 بعداً اطالع داد که دیروقت اسـت و وقـت   .شیخ حسین هاشمیان تلفنى وقت فورى خواست    

  . واستفردا خبراي 
   

   1993 سپتامبر 1           1414الول   ربیع ا|   13  1372 شهریور 10چهارشنبه  
  

آقـاى  .  همـراه وزیـر و معـاون وزارت اطالعـات آمدنـد     ،مدیران بخـش اطالعـات خـارجى     
 اوضـاع کـشور و شـرایط جهـانى و       ةپورمحمدى گزارشـى داد و مـن هـم دربـار          ] مصطفی[

و قبل از جلسه از عدم حل مـشکالت  . نظام توضیحاتى دادمهاى   اى انقالب و سیاست     منطقه
   .خارجه و سپاه گله کردنداموراختالفاتشان با وزارت 

ــف ــد   نرایس ــتوارنامه آمدن ــدیم اس ــراى تق ــروژ ب ــرین و ن ــى .  بح ــر حبیب ــاون اول [، دکت مع
] میرحـسین [ مهنـدس   .سراى سعدآباد آمـد    همانیى ساختمان م  ی براى طرح نها   ]جمهور  رییس

 در مورد حفظ نیروهاى خط رادیکال کـه ایـن   . آمد ]جمهور  مشاور سیاسی رییس  [،  موسوى
هـا و اسـتمداد    هاى مختلف اقتصادى و قیمـت   کنترل بخشةروزها تحت فشار است و دربار    

  .ى داشتندیها  تیر توصیهمبراى تکمیل مقبره شهداى هفت
 شـب  .فرت دارم کارها را تکمیل کـردم کـه فـردا مـسا    .دولت نرفتمهیأت  عصر به جلسه  

 .همـانم بودنـد  ی م]ریاسـت جمهـوري  [خارجه در باشـگاه نهـاد     امور و مدیران وزارت     نرایسف
 گزارش داد و من صـحبت مفـصل      ]وزیر امور خارجه  [،   آقاى والیتى  .همسرانشان هم بودند  

   مراجعـاتى  نرای سر میز شام هم تعـدادى از سـف  1.ها را گفتم کردم و اوضاع کشور و سیاست     
                                                

 -مختلف شرایط با و محافل با و هستید خارج در ایران نمایندگانکه  شما« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 خیلى  توسعه،دوم برنامه آستانه در ما .بدانید را تانکشور  موقعیت،کنید مى که مذاکراتى براى  باید،دارید تماس

 ،بود خارج اولویت در اشم  براى اول برنامه در شاید که مواردي از بسیارى و است تغییر کرده داخل در مان شرایط
 زودى بهو  نوشتیم رادوم توسعه  برنامه کالن اهداف ما. دارد ادامه مقدار یک اینکه ضمن ؛نباشد صورت آن به االن
بعدى  سال پنج در چیزى چه و داریم چه که کنیم مى مشخص را مان آینده سال پنج زندگى و نویسیم مى را ارقام

 به .کردیم تصویب و کردیم بحث یکى یکى را ها سیاست ریز ،اخیر ماهه سه دو این در .باشیم داشته خواهیم مى
  خیلى زنى چانه قدرت و استغنا با توانید  مى،بدانند ما درباره ها خارجی اگر .باشید مسلح خودتان ،اینجا اطالعات

 نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکن رجوع».کنید برخورد هایتان طرف  با بیشترى
 .1394انقالب، معارف
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   .داشتند
    
   1993 سپتامبر 2               1414االول   ربیع |  14 1372 شهریور 11شنبه  پنج

  
آقـاي غالمرضـا    [ .ساعت هشت صبح براى افتتاح پاالیشگاه بـه سـوى اراك پـرواز کـردیم              

 در دفتـر  . فـرود آمـدیم  نُـه و نـیم   عتسـا . وزیر نفت و مهـدى و یاسـر هـم بودنـد           ،  ]آقازاده
 سـپس از تأسیـسات   .یس پاالیشگاه و وزیر نفت توضیحات دادند ی مجرى طرح و ر    ،مرکزى

  و برج تقطیر و واحدهاى دیگر بازدیـد   ، کوره ،هاى فوق مدرن    اق کنترل ت ا ،عظیم پاالیشگاه 
ل هزینـه   حدود یـک میلیـارد دالر و بیـست میلیـارد ریـا         .در سطح پاالیشگاه گردش کردیم    

   . است چهار سال دوره ساخت بوده و به موقع تمام شده،شده
تــرین   مــدرن،خــوراك نفــت خــام در روز در فــاز اول] بــشکه[بــا یکــصد و پنجــاه هــزار 

دهـد کـه در کنـار         خـوراك کارخانـه عظـیم پتروشـیمى را نیـز مـى             .پاالیشگاه کشور است  
 و 1رکنــان ســخنرانى کــردمبــراى کا. شــود زودى تمــام مــىه پاالیــشگاه اســت و آن هــم بــ

  . انجام شد2 نماز و ناهار و استراحت و مصاحبه رادیو تلویزیونى.دمنموتشویقشان 
                                                

 -بینیم  امروز در اینجا ما یکى از آرزوهاى دیرین خودمان را تحقق یافته مى«:   در بخشی از این سخنرانی آمده است
رنحوى در این طرح عظیم  شرکت ه و از صمیم دل به کسانى که در این راه زحمت کشیدند و تالش کردند و به

من . کار بزرگى در زمان مناسبى انجام شد. کنیم کنیم و براى موفقیت بیشتر شما دعا مى آنها تشکر مىکردند، از 
 در همین زمان ما به نتیجه ،خودم باور داشتم. گرفتم خاطر اهمیت طرح در جریان پیشرفت کار قرار مى همعموالً ب

 با ناباورى به این ،ها در گذشته بودند در اجراى طرح ولى خیلى از دوستانمان که معموالً شاهد تأخیر فراوان ،رسیم مى
 در زمان مقرر به خوبى به نتیجه برسد و من امروز با فشار سه ،طرحى با این عظمت که توانست. کردند ادعاها نگاه مى

ه  هزار بشک150به که شده ظرفیت پاالیشگاه را در صفحه مرکز کنترل روى کامپیوتر دیدم   آخرین حد تعیین،دگمه
 ».ن استیمند به پیشرفت کشور هستند، شیر که عالقه  براى کسانیاًواقعاین  .رسیدیمپاالیشگاه خوراك نفت 
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع

 -هم پاالیشگاه مردم قبالً. خته نیستاهمیت این طرح براى مردم ما ناشنا« :  در بخشی از این مصاحبه آمده است 
 ما قبل از اجراى  اوالً؛هایى دارد که بیشترشان قابل توجه است این طرح ویژگی. دانند  ها را مى اند و آثار پاالیشگاه دیده

 این کار. گردانیم  فرستادیم و برمى شکه در روز، نفت براى تصفیه به خارج مىب تا امسال حدود سیصدهزار ،این طرح
صدوپنجاه هزار بشکه را این اکنون  .بودزینه زیادى براى ما داشت که در مجموع چهارصد میلیون دالر در سال ه

 به مرز خودکفایى رسیدیم و این اً تقریب و آبادان را توسعه دادیمبراي مابقی آن، پاالیشگاهکند و   مىصفیهپاالیشگاه ت
 این کار بسیار مهمى براى. ویى ارزى در سال داشته باشیم پاالیشگاه باعث شده که چهارصدمیلیون دالر صرفه ج
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 عملکردها و نیازها را توضـیح دادنـد و بـراى    .داشتیم] مرکزي[اى با مسئوالن استان       جلسه
هــاى  ته یکــى از خواســ.ازند اســتمداد کردنــدشــنیازهــاى اســتان و بــه خــصوص شهرســتان 

 گفـتم اگـر مـسئوالن اسـتان     .باشـد » ازندشـ پاالیـشگاه   «ها این بود که نام پاالیشگاه         ازندىش
ى اسـتان از مرکـز   فـ التل اخیدرسـت نیـست کـه ایـن گونـه مـسا        . پـذیریم    مى ،موافقت کنند 
 ندگفت... از خدمات فراوان در عمران روستاها و آب و برق و راه و بهداشت و. دخالت شود 

  .که جالب است
در راه امام جمعه و استاندار توضـیحات دادنـد و از      . ازند رفتیم شاز آنجا با ماشین به شهر       

 گشتى در شهر زدیـم  .هماهنگى همه مسئوالن و امام جمعه گفتند که در اراك جالب است       
   از روسـتاها هـم   . اجتماع عظیمى بود.مردم در ورزشگاه جمع شده بودند و شهر خلوت بود       

                                                                                                              
 ترین پاالیشگاهى است که ما  این است که مدرن پاالیشگاه اراك، ویژگى دیگر.  رقم بزرگى استوکشور است

هاى پاالیشى استفاده شده و این باعث خواهد شد که سطح علمى و  از آخرین پدیدهدر ساخت آن، در کشور داریم و 
» .گیرد  خود کشور تحت تأثیر قرار مى،باال برود و از باال رفتن این سطح علمى و فنىنفت در پاالیش ایران  فنى

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع

  
 عكس مراسم افتتاح پاالیشگاه اراك 

شرکت در مراسم افتتاح پاالیشگاه اراک
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 امـام جمعـه شـهر و نماینـده     .داشتندرا هاى خاص خود نیاز بعضى روستاها کالً  .آمده بودند 
 احـساسات  .از پیـشرفت اسـتان و شهرسـتان گفـتم        . خیرمقدم گفتند و من هم صحبت کردم      

  . مرسیدیبعد از ظهر  هفت نزدیک ساعت  وبه تهران پرواز کردیم .گرمى داشتند
   

   1993 سپتامبر 3                     1414 ربیع االول  |  15  1372 شهریور 12جمعه  
  

، ى که بروز کـرده یها  مخصوصاً مخالفت،یلیها عوارض خبر تفاهم ساف و اسرا   در گزارش 
 خبر مانور نظـامى ایـران در مرزهـاى آذربایجـان انعکـاس وسـیعى       .سخت مورد توجه است   

رسـد آثـار جـدى در     آمیز کـرده و بـه نظـر مـى     العمل رقابت وادار به عکس دارد و ترکیه را     
 کارهایى که دیـروز بـه خـاطر سـفرم مانـده       و در منزل بودم  امروز  . احتیاط ادامه داشته باشد   

  . انجام دادم،بود
 بقیـه کـار را    ،محسن تنظیم کـرده بـود     . منزل جماران رفتم   به   ام  عصر براى تنظیم کتابخانه   

  .پاسداران هستیم که به خانه برویماستقرار  منتظر آماده شدن محل .هدد هم انجام مى
 سـپس کمـى   . بیـدار شـدم  ،امروز صبح با زنگ ساعت که براى نمـاز تنظـیم کـرده بـودم           

خواست چیزى مثـل   مى. می رهبر لیبى بود   ، در خواب دیدم که با سرهنگ قذافى       .خوابم برد 
 خسته و فرسوده شـد  ، در اثر تالش.کرد ىاى روى زمین تنظیم کند و تالش م         چادر و خیمه  

 را بـه  اونش سرد شده و تردیـد داشـتم کـه     دیدم که بد، سراغش رفتم.حال شد و افتاد  و بى 
  .سوى قبله کنم و مراسم احتضار انجام شود که بیدار شدم

  
   1993 سپتامبر 4                     1414ل   ربیع االو| 16  1372 شهریور 13شنبه 

  
 گزارش اقـدامات  .ها آمدند وزیر تعاون و جمعى از اعضاى تعاونى، ] غالمرضا شافعی آقاي[

سال گذشته در توسعه و تقویت تعاون را دادند و من هم در تقویت تعاون و نقش تعاون در        
 آینده کشور دیده ة سپس آقاى شافعى آمد و خوابى که دربار1.عدالت و تولید و رفاه گفتم   

                                                
 - بیشترى تکیه رفاه و عدالت ، براول رنامهب به نسبت ، توسعهدوم برنامه در ما«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در 

 ترمیم  وزیربنایى بخش در ها ماندگى عقب جبران ،ساختار اصالح بر بیشتر ما  تکیه اول، برنامه در. داشت خواهیم
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  .ت امیدبخش است گفوبود 
 گزارشـى   و آمد]رییس دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوري[، بشارتى] جلیل[آقاى  

 دوره سفارتش در پاکـستان      .منصورى آمد ] جواد[آقاى  . هاى دفتر مناطق محروم داد    راز کا 
نماینده دایـم ایـران   [، خرازى] سیدکمال[ آقاى . شغل فرهنگى و سیاسى خواست    ،تمام شده 

ى آمریکا گفـت  ی احتماالت اقدامات ایذاة دربار.رف مهمى نداشت ح. آمد]در سازمان ملل  
ارى ذگـ  که بناى سرمایهرا و تأثیر منفى رأى نیاوردن آقاى نوربخش بر ایرانیان مقیم آمریکا      

  .در ایران داشتند
  روحـانى، محمـد    ]حـسن [کتـر   بـشارتى، د  ] علـی محمـد   [ى،  یرضـا ] محـسن [عصر آقایان   

 ولـى  ،رسـمیت نرسـید   بـه    جلسه شوراى عالى امنیـت     .مدندوالیتى آ ] علی اکبر [و  ] هاشمی[
  .گیرى کردیم  سیاستمان در عراق، آذربایجان و فلسطین مذاکره و تصمیمةدربار

هاشمی، ریـیس  [ بعضى از استانداران گفت و با محمد     ة دربار ]وزیر کشور [،  آقاى بشارتى 
، کهــل] هلمــوت[ پیــام مـن بــه آقــاى ارایــه  بــراى سـفر بــه آلمــان و  ،]سـازمان صــدا وســیما 

  . صحبت شد]صدراعظم آلمان[
    

   1993 سپتامبر 5                  1414   ربیع االول| 17  1372 شهریور 14یکشنبه 
  
در .] تعطیـل بـود  ) ع(و امـام جعفـر صـادق    ) ص(امروز به مناسبت میالد حضرت نبی اکرم     [

 فاطى شرح سفر به .مع بودندها ج  ظهر بچه. استراحت هم داشتم. کار زیادى نبود  .خانه بودم 
حـسن دعـوت شـده      براى افتتاح مسجد بزرگ جدیدالتأسیس از سوى ملک      .مراکش را داد  

  .گوید برنامه جالبى نداشتند  مى.بود
                                                                                                              

کار موانع اول، برنامه در خوشبختانه و کردیم آنها صرف را زیادى امکان و زیاد وقت بود که جنگ هاى خرابى 
 نامطلوب شرایط وارث چون ؛کردیم عملى انفعالى مقدار یک ناچار ، بهاول برنامه در ما. کردیم فبرطر را فعال

. بکنیم انتخاب مان دلخواه برنامه روى توانیم مى دیگر االن شده، برطرف چون شان عمده بخش .بودیم جنگ دوران
 ،رفاه و اجتماعى عدالت روى تکیه لذا و تاس بیشتر خیلى دوم برنامه در .بود کمتر اول برنامه در مان انتخاب قدرت
 و بکنیم بیشتر را تولید که است این رفاه در شما درست راه. کردیم انتخاب را اول برنامه اصلى هاى سیاست ادامه ضمن
  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکن رجوع».کنیم اصالح هم را توزیع که ست ااین ،راه این در توفیق این شرط

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی
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 ]مـذاهب اسـالمی   [التقریب   که از سوى مجمع     اسالمی عصر براى افتتاح کنفرانس وحدت    
 خیرمقـدم توسـط   اجـرا شـد و بعـد از   ح شیوا قرآن و ت.هتل استقالل رفتمبه برگزار شده بود  

  1. کردمسخنرانى  وحدتة من دربار،واعظ زاده] محمد[آقاى 
 عفت بـراى شـرکت در مراسـم ازدواج صـبیه     . شب با یاسر شام خوردیم   .خانه برگشتم به  

  .استام تمام شده  محسن گفت کار تنظیم کتابخانه. دکتر روحانى رفته بود
 امام جمعـه اراك در راه تهـران        ،حمودى گلپایگانى م] سید ابوطالب [خبر رسید که آقاى     

  2. متأثر شدم است؛دچار حادثه شده و درگذشته
   

   1993 سپتامبر 6                1414ل   ربیع االو| 18  1372 شهریور 15دوشنبه   
  

وزیـر بهداشـت، درمـان و      [،  مرنـدى ] علیرضـا [ دکتـر    .جمعى از دانشجویان ایثـارگر آمدنـد      
آقایـان   3. سهمیه ایثارگران صـحبت کـردم  خصوص گزارش داد و من در       ]آموزش پزشکی 

زاده بـراى کـسب تأییـد مـن بـراى      ی مهرعل]محسن [ و]نماینده اردبیل[،  غریبانى] علی محمد [

                                                
 - یعنى ؛است اسالمى قدرت ایجاد مسأله فورى و اول هدف امروز ما براى« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در 

. کنیم ایجاد ،نداریم االن که را قدرتى که باشیم این دنبال همکارى، و اتحاد ایجاد و وحدت هفته طرح با باید
 اگر .دهند تشکیل را دارىجهت نیروى یک و شوند جمع متحدى نیروهاى که است این ،وحدت ثرا ترین طبیعى
 در هم اینها ،آوریم شماربه وحدت آثار از نیز را نیروها تشتت و هاتفرقه از جلوگیرى و فکر انتقال مثل دیگرى مسایل
 و آورند دستبه را خودشان واقعى قدرت ،ها مسلمان و اسالم دنیاى دیبا. گرددمى قدرت همان محور حول و حاشیه

 هایمان قدرت همه بتوانیم نباشدکه قیامت تا هم شاید و است نبوده مطلق گاه هیچ و است نسبى مسأله یک هم این البته
 براى کسى هر اگر اما ؛دهد روى است بعید خیلى این ،دنیا در زیرا برویم، پیش جهت یک در و کنیم متمرکز را

 پیدا دیگر نفر چند کنیم، آغاز که نفر یک از. شویممى موفق نسبى طوربه کند، تالش قدرت این آوردن دست هب
 که باشیم این دنبال بنابراین. آیدمى پدید بهترى وضع تصاعدى، حالت این با بیشترى نفرات نفر، چند از و شوند، مى

 ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، میهاش«کتاب  ← دیکنرجوع» .کنیم متمرکز هدف یک حول را خود نیروهاى
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر
 - اهللا ابوالفضل خوانساري از سمت امامت جمعه اراك، در سال  س از استعفاي آیت محمودي گلپایگانی،  پاهللا آیت

آن . نصوب شد، از سوي مقام معظم رهبري به عنوان امام جمعه اراك و نماینده ولی فقیه در استان مرکزي م1371
 14  سالگی، روز یکشنبه67مرحوم بعد از عمري تالش و مجاهدت در راه ترویج دین اسالم و خدمت به محرومان، در 

 .درگذشت تهران بر اثر حادثه رانندگی، دعوت حق را لبیک گفت و -ر مسیر بزرگراه قم  د1372شهریور 
 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 الس هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع. 
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 ولـى او خـودش مایـل اسـت در         ، تأیید کردم  .زاده در اردبیل آمدند   یمهرعلآقاي  استاندارى  
ریـیس سـازمان   [،  امراللهـى ]رضـا  [آقاى.  بماند،کند اى که فعالً کار مى     سازمان انرژى هسته  

نماینـده  ، ]عبدالرضا رحمـانی فـضلی  [آقاي [ . تلفنى خواست که موافقت نکنم    ،]انرژي اتمی 
  . براى عمران شهرستان محرومش استمداد کرد و آمدانشیرو

اهللا اظهـار    از حوادث اخیر لبنـان و عملکـرد حـزب   . آمد1اهللا  فضل] محمدحسین[آقاى سید 
نظـر داد  . یل کمک کنـیم یهاى جنگ اسرا  ضایت کرد و خواست که براى بازسازى خرابه       ر

شود و دیگر درگیـرى مثـل گذشـته     یل منجر به صلح مىیکه مذاکرات جارى اعراب و اسرا  
دهد و بخشى از کرانـه غربـى را      المقدس را پس نمى     یل بیت یلبنان تکرار نخواهد شد و اسرا     

  .دارد هم نگه مى
 از جریـان مبـارزه بـا فـساد در ایتالیـا و      . سفیرمان در ایتالیـا آمـد  ،زاده هدایت ]مجید[آقاى  

دار و جدیت و موفقیت آنها گفـت و از لـزوم پـایین آوردن بهـاى سـاخت            هاى دامنه   تصفیه
  .ایم  بستهدادبى تى ال قرارشرکت که با  تأسیسات در پارس جنوبى

را ى یدیـد بـراى گـاز و هواپیمـا    هـاى ج   قرار شـد نـرخ   .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
پـذیرد    دیگر شوراى اقتصاد پیشنهاد افزایش نرخ را نمـى ،یم که تا آخر برنامه اول    یاعالن نما 

  . و افزایش نرخ بنزین را به سال آینده و برنامه دوم موکول کنیم
ها براى ادامه مذاکره وام ده میلیارد دالرى بـه هـامبورگ    دکتر عادلى اطالع داد که چینى 

 ؛اسـحاق آمدنـد    آل] یحیی[ و   ،رهبرى] محمدهاشم[ و   ]وزیر نیرو [،   آقایان زنگنه  .اند  برگشته
 براى پذیرش و سوبسید و انـشعاب بـرق روسـتاها بـا تعـدیل سوبـسید و عمـومى کـردن آن                  

  .صحبت شد
  

   1993 سپتامبر 7                 1414الول   ربیع ا| 19  1372 شهریور 16شنبه  سه
گفتم بایـد بـه خـاطر نیـاز     . نقدینگى صحبت شدةقبل از جلسه دربار. ها آمدند رؤساى بانک 

                                                
 - بود که روابط نزدیکی با جمهوري اسالمی  لبنانهعی شاز علماي)  2010 - 1935(اهللا  اهللا سیدمحمدحسین فضل آیت 

 ادلبنان یاهللا   حزبيپدر معنو  به عنواني و از، اما را بر عهده نگرفتی حزبچی در هیاسی ستی مسئولچی او ه.داشت
او . و همواره از آن دفاع می کرد  می نگریست عزت مسلماناندهی به درانیااسالمی اهللا به انقالب  اهللا فضل یتآ. شد یم

 .  درگذشت و در لبنان دفن شد1389 ماه سالریدر ت



297

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

297 

در جلـسه دکتـر    .  مبلغ بیشترى پـول تزریـق کنـیم        ،نرخى شدن ارز   به تک واحدهاى تولیدى   
 از مفیـد بـودن بانکـدارى اسـالمى و هـم      وعادلى گزارش داد و من برایشان صحبت کـردم     

  1. گفتمها در برنامه اول کارهاى مهم بانک
 از جدى بودن سیاست . آمد]سفیر ایران در مقر سازمان ملل در ژنو  [آقاى سیروس ناصرى  

 پیشنهاد ایجـاد رابطـه بـا مـصر و     .ى براى راه حل داشت   یخصمانه آمریکا گفت و پیشنهادها    
گزارشگر کمیسیون حقوق بشر سـازمان ملـل در      [،  گالیندوپل]رینالدیو[کار بیشتر با عراق و      

  .ادگى براى مسأله خلع سالح شیمیایى داشت و آم]امور ایران
 گزارش طرح آب در برنامـه دوم  . و معاونان آمدند  ]وزیر نیرو [،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  
سـد و شـبکه آبیـارى و آب     احـداث    بیش از هزار میلیارد تومان       : خیلى زیاد است   ؛را دادند 

 ] فرهنگ و ارشاد اسالمی  وزیر[،  الریجانى] علی[عصر آقاى   . ها سد  شهرى و فاضالب و ده    
  . و طرحى براى تسهیل ازدواج جوانان صحبت داشت فراغت در مورد مدیریت اوقات.آمد

خارجـه  امور جـواب بیانیـه اجـالس وزیـران          ، گفـتم  ]وزیر امور خارجـه   [،  به دکتر والیتى  
در مورد جزایر سه گانه را بدهد و بـه نـوعى خبـر        فارس  کشورهاى شوراى همکارى خلیج     

 یک مـاه  ، صاحبان کاالهاى ایرانى موجود در کشتى چینى که با مزاحمت آمریکابدهند که 
معاون وزیر امور [، واعظى] محمود[ آقاى .ادعاى خسارت خواهند کرد، تأخیر ورود داشت  

 ،یس جمهور ارمنستان با مـن کـه تقاضـا دادنـد      ی اجازه گرفت که با مذاکره تلفنى ر       ]خارجه
                                                

 -اسالمى حکومت در که این بود هایمان نگرانی از یکى ،انقالب از قبل ما« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است، 
 که صورت آن به را بانکى سیستم باید  وندارد وجود راهى که کردند مى فکر ؟ برخیشد خواهد چه بانکى ستمسی

 در جدى هاى بحث هم موقع آن .نداشتیم نگرانى ما ،بودیم کرده قبالً که ىیها بررسی با .بگیرند دیدهان ،باشد فعال
 ،اسالمى احکام با توانیم مى ما که بودند دادهرا  مىاسال متفکرین هاى  جزوهزمان، آن .بانکى داشتیم سیستممورد 
 روزهایى آنبعد از انقالب،  .کنیم بیشتر بانک به را مردم اعتماد ،اسالمى جامعه در بلکه ،کنیم فعال را مان بانکی سیستم

 موقع آن امام .کردند مى مخالفت شدت هب ها بعضی .شد مطرح می متفرقى نظرات ،بود مطرح لیمسا این مجلس در که
 یدیتا هم نگهبان شوراى و کند تصویب مجلس را چیزى هر ،گفتند امام که جامعى نظر آن. کردند ما کمک به خیلى

 کسى ،فقهى لحاظ از که بودند شخصیتى امام. بستند را ها خیلی دهان دیگر، االطاعه واجب و است قانون ،کند
 هاى آزادراه. ندنک مى کار دندار ها بانک ،سرعت و وسعت آن با امروز. است ضعیف نظرشان که بگوید توانست نمى

 دارند ها بانک  نظایر آن راو سیمان و الستیک مثل بزرگى بسیار هاى کارخانه شود، مى ساخته کشور در که وسیعى
 تأمین و سازندگى کردن فعال در ها بانک حضور براى خوبى نشان مجموعه این .کنند مى اجرا و دهند مى تسهیالت

 معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع ».است کشور هاى ازمندينی
 .1394انقالب،
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ه در تلفـن بپـذیرد انعطـافى در تهـاجم نظـامى ارامنـه بـه           گفتم به شـرط اینکـ      ؛موافقت کنند 
جمهـوري   تجمع نیروهاى ایران در مرز       ةیس دربار یپیام آمریکا توسط سو   . آذربایجان بشود 

 . گفـتم کـه جـواب بدهنـد       ؛آذربایجان را خواند که خواسـته بودنـد دخالـت نظـامى نکنـیم             
یس دانشگاه یربه عنوان  ،روز اف]غالمعلی [ دکتر .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     

  . شدأییدتهران ت
   

   1993 سپتامبر 8            1414ل   ربیع االو|  20  1372 شهریور 17چهارشنبه  
  

 در سفر سمنان نتوانـستیم بـه شـهرهاى    .ندشهر و شهمیرزاد سمنان آمد   جمعى از مردم مهدى   
قبـل از  . تار شهرستان شدن بودند   خواس . وقت مالقات دادم   ، براى جبران  ، بنابراین میآنها برو 

.  امام جمعه و استاندارشان آمدند و براى مدرسه علمیه و دفتر مصلى کمـک گرفتنـد         ،جلسه
  آقـاى مـؤمنى   ،قـرآن و سـرود  بعد از   .اعضاى کانون نشر قرآن مشهد هم در مالقات بودند        

   1. صحبت کردمهم شهریورده مناسبت هفمن هم ب.  کردشهمیرزادى صحبت
 گـزارش وضـع   . آمـد ]از کمیـسیون خریـد سـالح وزارت دفـاع     [،  ریاضى] کراهللاش[آقاى  

خریدهاى تسلیحاتى و وضع وزارت دفاع را داد و خواست که توصـیه کـنم بـا وزیـر دفـاع                
 از عقیدتى سیاسى هم گله داشت کـه  .هماهنگى بهترى بشود که مثل وضع وزیر فعلى نشود  

 بعـضى از ضــوابط کمیــسیون  .اشــتشـوراى عــالى محــیط زیـست جلــسه د   .گویــد زور مـى 
  .کارشناسى را تصویب کردیم

                                                
 -هفدهم شهریور از روزهاى بسیار مؤثر در پیروزى انقالب ،در تاریخ ما« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 هاى عظیم شروع شد و ییکه راهپیما  بعد از آن. کشور بودیم شاهد مسایل جارى، ما آن موقع از داخل زندان.است
شان این شد که مثل پانزده   سیاست،شکند آیند و رژیم آنها مى  احساس کرد مردم یکپارچه به صحنه مى،رژیم پهلوى

دیدى  سرکوب ش، اما مردم وارد صحنه شده بودند،پانزده خرداد با حرکت امامدر  . زهرچشمى از مردم بگیرند،خرداد
مدتى مبارزه به صورت   مردم احساس کردند که آمادگى ادامه کار را به این صورت ندارند و،که رژیم پهلوى کرد

مردم آماده شده بودند  . تا دوباره رسیدیم به هفده شهریور سال موعود که دوباره اوج کار بود،دیگرى ادامه پیدا کرد
ش خیلى شنیع ا میدان شهداى امروز انجام داد که عمل  ژاله آن روز ورحمانه اى را در میدان رژیم کشتار بسیار بىو 

 و  که بعید است سرباز ایرانى بتواند چنین کشتارى بکندوجود داشت تصور چنینآن قدر شنیع بود که در جامعه ؛ بود
  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع » . به گلوله بستندچنینها بوده که مردم را  ییها وآمریکا لیییاین کار اسرا

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی
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 از تجـاوز ارامنـه بـه آذربایجـان انتقـاد            .ى تماس گرفـت   نجمهور ارمنستان تلف   یسیعصر ر 
اند و دیگر پیشرفت نخواهند داشت و تـدریجاً     بادلى عقب نشینى کرده   کردم و او گفت از قُ     

هاى خوبى اعـالن خواهـد     تصمیم ،روسیهزودى در مذاکرات    ه  روند و ب    باغ بیرون مى    از قره 
 آن ، تهران که ارامنـه بـرخالف تفاهمـات عمـل کردنـد     نشستتأکید کردم که پس از      . شد
  . نپذیرفته بودم،خواست تلفنى تماس بگیرد  بارها مى.ها عملى شود قول
هـاى در دسـتور دولـت      در مـورد تعرفـه   ووزیر بازرگانى آمـد ، ]آقاي یحیی آل اسحاق   [ 

 .هـاى جدیـد بـود     تعرفـه  در مـورد  بحـث .دولت شرکت کـردم جلسه هیأت در  .دتوضیح دا 
  .تصویب آن را به تصویب الیحه دولت در مجلس موکول کردیم

  
   1993 سپتامبر 9               1414  ربیع االول | 21  1372 شهریور 18شنبه  پنج

  
وب آهـن اصـفهان و    گزارش توسعه ذ. آمد]وزیر معادن و فلزات [،  محلوجى] حسین[آقاى  

 ]وزیـر مـسکن و شهرسـازي   [، آخوندى] عباس[آقاى  . ها را داد    فوالد مبارکه و تنظیم قیمت    
  .اش براى حل مشکل مسکن را توضیح داد و براى اجرا استمداد کرد  برنامه.آمد

 بـراى تـأمین منـابع مـالى        و  آمد ]وزیر پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى]سیدمحمد[آقاى  
ریش آمـد و    تـ  سـفیرمان در ا    ،صـفرى ] مهـدي [ آقـاى    .خابرات استمداد کـرد   برنامه توسعه م  

  . ریش را گفتتگزارش اقداماتش و وضع ا
شـام را بـا عفـت    .  در آب سـد مقـدارى شـنا کـردم         . عفـت هـم آمـد      .میلتیان رفت به  عصر  
  .ها آمدند  شب دیر وقت بعضى.ها نرسیدند  بچه؛خوردیم

   
   1993 سپتامبر 10                1414ول   ربیع اال|  22  1372 شهریور 19جمعه 

  
وقـت   .تا شب در لتیان بـودیم . کند یل جلب نظر مىیها اعالن توافق ساف و اسرا  در گزارش 

 عـرض سـد را یکـسره شـنا کـردم و      ، عـصر . گذشتها و شنا استراحت و مطالعه گزارش به  
رفـسنجان  در محـسن  و  شـمال رفتـه  به   یاسر   .هایشان بودند   مهدى و فاطى و بچه     .خسته شدم 

  .است
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   1993 سپتامبر 11                  1414ل   ربیع االو| 23   1372 شهریور 20شنبه 
  
ل جـارى مقاومـت   ی در مورد مسا   .سفیر جدیدمان در لبنان آمد    ،  ]آقاي سید همایون علیزاده   [

ســفیرمان در ، ]آقــاي علــی ســرمدي راد. [ى خواســتیدر جنــوب لبنــان و فلــسطین راهنمــا
یس جمهور بـه ایـران   ی در مورد همکارى بیشتر تجارى و اقتصادى و دعوت ر     .ه آمد ئروگواُ

 اوضاع آنجا را پس از اسـتقالل    .سفیرمان در اتیوپى آمد   ،  ]آقاي محمد بهشتی منفرد   [ .گفت
. اریتره و تقاضاى آنها براى فروش نفـت بـا تـسهیالت را گفـت و توضـیحى از سـومالى داد       

 بـا توجـه بـه لغـو سـفر وزیـر         . آمـد  ]متحده عربی  [فیرمان در امارات  س،  ]آقاي حسن امینیان  [
 بـه خـاطر اینکـه از پـیش نتوانـسته      ،خارجه امارات که بنا بود این روزها بـه ایـران بیایـد    امور

ه بـ »  جزایـر اسـت  ةهدف سـفر مـذاکره دربـار    «موافقت ما را در خصوص اعالن قبلى اینکه         
 بینـیم و  ى مـى یجو  گفتم بگوید این را بهانه.تبراى کیفیت برخورد نظر خواس،  دست بیاورد 

مـا  ا منتهـ ،کـسى مـانع صـحبت شـما نخواهـد شـد       . ال چه لزومى داشت که قبالً گفته شـود        ا 
آقـاي محمدرضـا نـوري     [.هاى محکم داریم که هنگام مطرح شـدن خـواهیم گفـت            جواب

 اظهارات ، اوضاع آنجا را گفت و خواست که مطبوعات   .سفیرمان در لیبى آمد   ،  ]شاهرودي
  . موافقت کردم؛هاى بیشترى به لیبى بروند خبر قذافى را پخش کنند و هیأت

عـصر سـلمانى بـراى       . امـور جـارى کـشور مـذاکره شـد          ة دربار .حبیبى آمد ] حسن[دکتر  
 شرایط جدید عراق و فلسطین پس از توافـق سـاف و     ة دربار . دکتر والیتى آمد   .اصالح آمد 

مره و حج و معاونت و قائم مقام  حمدان و عراق و مسأله عل جزایر و لغو سفرییل، مسا یاسرا
گفتم بـى   ، پیـام سـفیر سـومالى در پاکـستان          در خـصوص   .خارجه مـذاکره شـد    اموروزارت  

   .جواب بماند
  

   1993 سپتامبر 12                1414  ربیع االول | 24  1372 شهریور 21یکشنبه 
  

 در دفترم بودم و تا   ونیم  هشت ساعت. فته بودم دیشب خیلى بد خوابیدم و امروز خسته و کو        
 ،آموزان موفـق در مـسابقات المپیادهـاى ریاضـى     دانش. کارها را انجام دادمصبح   دهساعت  

  ]وزیـر آمـوزش و پـرورش   [، نجفـى ] محمـدعلی [دکتـر  .  فیزیک و کـامپیوتر آمدنـد   ،شیمى
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 و جــوایزى بـه آنهــا و مــدیران و  1آمیـز کــردم   و مــن برایـشان صــحبت تــشویق  توضـیح داد 
  .شان دادم مربیان

هـاى   گـزارش تـالش  .  جمعیت سازمان ملل آمددیر اجرایی کنترلم،  صدیق]نفیس[خانم  
 کشورهاى موفـق و پاکـستان و هنـد را    والمللى براى کنترل جمعیت را داد و ایران را جز   بین
کنتـرل    علت آن را بى سوادى مردمشان و کمـى امکانـات      .ق گفت کشورهاى ناموف رده  در  
 . در ایـران باشـد  ، تأکید کردم که مرکز آموزش و هماهنگى که بناست ایجاد کنند         .داند  می

خودش قبول داشت که تعلیمات علماى ایران و ایمان مردم ایران از عوامـل توفیـق اسـت و             
  .ر بگذاردتواند از ایران روى کشورهاى اسالمى دیگر اث مى

 نخست وزیر موقت را آوردند که خواسـته       ، نامه آقاى معین تریشى    . هیأت پاکستانى آمد  
دکتـر  بـه   . نیشکر خوزسـتان شـرکت بـدهیم    وهاى شکر  بود پاکستان را در ساخت کارخانه     

  . گفتم بررسى کنند]وزیر کشاورزي[، کالنترى]عیسی[
 از . آمـد ]وم پزشکی شـهید بهـشتی  رییس دانشگاه عل [،  ىیطباطبا] سیدمحمود[آقاى دکتر   

 شکایت کرد که خواسته ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[، مرندى] علیرضا[دکتر  
  . به دکتر مرندى گفتم که عجله نکنید.افراد مزاحم را به دانشگاه برگردانند

جمهـور بوسـنى و    یسیـ  ر ،یچوعـزت بگـو   ] علـی [ براى استقبال از آقـاى       دو و نیم  ساعت  
ـ . انجـام شـد   استقبال رسـمى   .رفتیم] مهرآباد[فرودگاه  به  ن  یهرزگو فراى مقـیم هـم آمـده     س

 با دکتر والیتى به اقامتگاه رفتنـد و      . است  از عربستان آمده   2.ی کردیم  مصاحبه کوتاه  .بودند
                                                

 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع.  
 -کهبل و اسالم دنیاى. است اسالم دنیاى لهأمس ترین  حساس،بوسنى لهأمسامروز « :  در این مصاحبه آمده است 

 ابراز را همدردى احساس نوعى ،دارندبوسنی  مردم که مظلومیتى خاطر به ،هم اسالمى غیر کشورهاى از بسیارى
 شده شناخته مسلم اصول همه و شود مى سرکوب دارد ملت این ،گستاخى کمالدر  که بینم مى اینها همه با .کنند مى

 آمدند ایران به  وشدند متحمل را سفر این زحمت که یشانا از کنم مى تشکر من . شود مى گذاشته زیرپا ،ملل سازمان
 ملل، سازمان مقر به ایشان سفرهاى و ژنو مذاکرات از بعد . بگیریم قرار آنجا هاى واقعیت جریان در نزدیک از ما که

 تاقداما ریز جریان در ما که  داشتضرورت ،اسالمىکشورهاي  و دنیا هاى قدرت با شان مذاکرات و امنیتشوراي 
 اسالمى کنفرانس سازمان قبالً البته ؛گرفت خواهیم  تصمیماتى،کنیم ررسىبرا  موجود وضع که وقتى .باشیم داشته قرار

 از بعد اًحتم  واست شده عوض يمقدار شرایط ولى ،شود مى آماده دارد آنها اجراى مقدمات و گرفته تصمیماتى
. است بوسنى مردم از دفاع ،قضیه  کلبه هرحال . انجام دهیم وانیمت مى چه که یمیبگو توانیم مى بهتر ،ایشان با مذاکره

 .باشد داشته ضرورت آنها براى که کمکى نوع هر و نظامى بتوانیم اگر و تدارکاتى سیاسى، صحنه در دفاع این حاال
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  .دولت رفتمجلسه هیأت انجام دادم و به را  کارها .من به دفترم برگشتم
که خبر گران شدن کرایـه قطـار را کـه      گفتم] ترابري وزیر راه و  [،  ترکان] اکبر[ به آقاى   

 ،]ریـیس سـازمان صداوسـیما     [،  اخـوى محمـد    . تکـذیب کنـد     اسـت،  معاونش اعالن کـرده   
قبـل از  .  را داد ]صدراعظم آلمـان  [،  هلکُ] هلموت[آقاي  گزارش سفر به آلمان و مذاکره با        
  .اتمام جلسه دولت به دفترم برگشتم

 ما ،رسد یس مىیسو اعتراضات آمریکا که از طریق سفارتاز  قبل  ، به دکتر والیتى گفتم   
بــه را ى ی گفــتم یــک میلیــون دالر از باقیمانــده قیمــت نفــت اهــدا .هــم علیــه آنهــا بفرســتیم

 یـأت ه   از کمـک .براى دور اول مذاکره آمدنـد سنیایی  هیأت بو . جمهور بوسنى بدهد   یسیر
شـان تمـام شـده و فقـط بخـشى از       سـلحه اند و ا  گفتند کامالً محاصره   .ند ا ایران خیلى ممنون  

بـست    بـن است و درشان جدى   مشکل. خواستار کمک بیشتر شدند  .هاى ما را دارند     کمک
هـا و   ها و بـا روس  ها و با صرب ت پیشنهاد داشتند که ما از طریق کروا     .هستندو در محاصره    

از  .م کردنـشان و رسـاندن کمـک اقـدام کنـی     ککشورهاى غربى و یا اسالمى بـراى کمـ         یا
 جهـت  ،هـا نیـاز دارنـد    ها که براى مقابله با صـرب      پیشنهاد مشخص دادن موشک به کروات     
 قـرار شـد خـودش    .موافقت کردم. ها استفاده کنیم رفع محاصره و رساندن اسلحه به مسلمان  

 بـراى بازسـازى و پـذیرش    .جمهور کرواسـى مطـرح کنـد    یسیدر مالقات پس فردایش با ر     
  . خواستمتخصصان بیکارشان هم کمک
ل بوسـنى و فلـسطین و   ی مـسا  ة دربار .همان من بودند  ی شام م  .شب با رهبرى مالقات داشتیم    

 بگوویچ و مالقات با عزت و عراق و وزارت اقتصاد و دکتر منافىسعودي جزایر و عربستان 
  . دیر وقت به خانه رسیدم.در همه موارد اتفاق نظر داشتیمکردیم؛ هم مذاکره 

  
   1993 سپتامبر 13               1414االول   ربیع | 25  1372 شهریور 22دوشنبه 

  
 مذاکرات کوتاه و. ى هم آمدندی هیأت بوسنیا.اى رفتم   خامنه اهللا  آیتدفتر  به   نُه صبح ساعت  

  شـان و مـذاکراتش در    وضع زندگیة در راه دربار. با هم به فرودگاه رفتیم.کم محتوایى شد 
                                                                                                              

رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع» .کنند موجود تعیین هاى واقعیت به توجه با باید خودشان را ها اولویت  
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه
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آمریکا و ترکیه و عربستان و برنامه ادامـه مـذاکره در ژنـو و احتمـاالت صـلح و چگـونگى                 
  . خوبى داد  توضیحات؛شان به دریا و وضع سارایوو پس از صلح پرسیدم راه

بـراى   ،ند هست جمعى از ورزشکاران بوسنى که براى مسابقه در ایران      ،کنار درب فرودگاه  
 خیلـى گـرم و صـمیمى بودنـد و     . در میان آنها رفـت     . پیاده شدیم  .بودندشده  دیدن او جمع    

 خواستند  بعداً به من گفت مى.  عکس گرفتند.دادند  سر مى»عزت بوسنى با على است «شعار  
اى   مصاحبه. فعالً مصلحت نیست،بدهند که به آنها گفتند» راه سعادت در جهاد است «شعار  

گفـتم چنـد   . هاى ایـران خیلـى تعریـف کـرد     ایوب گالیج از شیرینى آقاي  ونش   معا 1.کردیم
 یک میلیون دالر از قیمت محموله نفتـى  . همراهشان کنند،ى که در سالن فرودگاه بود  یکیلو

 به سـوى کویـت   . به او دادم،اند همه را مصرف کنند ایم و نتوانسته که برایشان در نظر گرفته  
  . از سفرش راضى بود.رفتند
مذاکرات کوتـاه  . وزیر فرهنگ قطر مالقات کردم  ،  ]آقاي حمد بن عبدالعزیز الکواري    [با  

 هفت و نیم سال در عراق      . نماینده بهشهر آمد   ،جمشیدى] محمدحسن[ آقاى   .و دوستانه بود  
 . بـود  محکوم به هفتاد سال زنـدان شـده  ،ها اسیر بوده و در آنجا به خاطر فعالیت در اردوگاه  

 گفـت در عـراق کـه    . از تالشى کـه مـن بـراى آزادى اسـرا کـردم             ،ان کرد خیلى اظهار امتن  
ام و فرماندهان عراقـى هـم بـه آنهـا        کرده  برایشان روشن بوده که من چه نقشى ایفا        ،ندا   بوده

  .  بهشهر کمک خواست وبراى عمران نکا. گفته بودند
ــانى،   ــان زنج ــصر آقای ــه  [ع ــه و بودج ــازمان برنام ــیس س ــازاده، ]ری ــر [، آق ــتوزی  و ]نف

 ة بـراى مـذاکره دربـار   ،]سرپرست وزارت امـور اقتـصادي و دارایـی    [،  وهاجى] محمدجواد[
.  شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت    . آمدنـد 1373سـال  مبلغ مالیات و درآمده نفـت در بودجـه       

  . را تصویب کردیم1373بخشنامه دستور تهیه بودجه سال 
سازمان آزادیبخش [=  توافق ساف ي برنامه مراسم امضا   ،ان ان  سى یتلویزیونشبکه   شب از   
] اسـحاق [ و ]رهبـر سـاف  [، عرفـات ] یاسـر [ نطـق   ویل در چمن کاخ سـفید ی و اسرا  ]فلسطین

 متـأثر  ؛ را دیدم  ]جمهور ایاالت متحده    رییس[،  کلینتون] بیل[ و   ]وزیر اسراییل   نخست[،  رابین
خیلـى  عرفـات هـم   .  عفـت هـم از دیـدن منـاظر آن گریـه کـرده بـود             .به خانـه آمـدم    . شدم

  .رسید سرشکسته به نظر مى
                                                

 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی «کتاب  ← دیکنرجوع. 
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   1993 سپتامبر 14              1414 ربیع االول  |  26  1372 شهریور 23شنبه  سه
  

بـراى شـرکت در   . یل در کـاخ سـفید هنـوز در رأس اسـت         یدر خبرها توافـق سـاف و اسـرا        
فرمانـده کـل   [، ىیرضـا ] محـسن [ آقـاى  . از خانه به مرکز سپاه رفتم      ،اجتماع فرماندهان سپاه  

یل را بـه شـدت   ی خیرمقدم گفت و من صحبت مفـصلى کـردم و توافـق سـاف و اسـرا         ]سپاه
  1.محکوم کردم

دبیر شـوراي عـالی منـاطق      [،  الویرى] مرتضی[ آقاى   . در دفترم بودم   ساعت ده و نیم صبح    
لـس در مـورد منـاطق آزاد داد کـه اخیـراً بـا تأییـد            مصوبه مج  ة توضیحاتى دربار  . آمد ]آزاد

قشم به جزیره  جز تقسیم ،هاى ما را دارد    تقریباً همه خواسته    است؛ شوراى نگهبان تمام شده   
  .آزاد و غیرآزاد که ممکن است مزاحم کار شود

 آمدند و گفتند شبکه وسـیعى  ،کند جانبازى همراه یک نفر که در معامالت ارزى کار مى  
آنهـا  کارهـاي  اند براى کشف و جلوگیرى از  شناسند که آماده  ن و قاچاقچیان را مى    از دالال 

  . به وزارت اطالعات گفتم استفاده کنند؛همکارى کنند
 از وضع حج و عمره و . آمد]نماینده ولی فقیه در حج  [،  شهرى  رى] محمد محمدي [آقاى  

براى طرح اصالح اطراف  . قرار شد اقداماتى بکنیم.ها نگران است   هاى سعودى   گیرى  سخت
                                                

 - و سیاست و اخالق عقیده، دفاع، تربیت، سازندگى، لیمسا مجموعه در« : است آمده سخنرانی این از بخشی در 
 این تاریخ در قطعه ترینتابناك که را نظیربى قطعه این که چرا است، نظیربى ایمداشته سال چهارده این در که عىمواض

 هیچ ذهن در دستاوردها این دهندنمى اجازه استکبارى بلندگوهاى که اگرچه ایم؛نداشته زمانى هیچ در است، کشور
 این خلق در پاسداران شما که نیست شکى و بود نخواهند قادر ماا دارند، آن محو در سعى و بندد نقش جهان در ملتى
 در نظام موفق بسیار عملکرد را دفاع دوران در خود موفقیت اصلى نکات ما. داشتید زیادى بسیار سهم تاریخى، قطعه
 و دفاعى بنیه تجهیز از دفاع کنار در ما اینکه و دانیممى داخلى هاىشیطنت دفع و دشمنان متمرکز هجوم مقابل

 آمادگى ملت، یکپارچگى مثل مشخصى عوامل که است بدیهى و است مهم بسیار نکردیم، دریغ کشور اقتصادى
 ما استحکام موجب ،دفاعى اقدامات این کنار در مردم روزمره نیازهاى به توجه و داشته مردم ایمان در ریشه که دفاعى

 اسالمى جمهورى گیرىشکل موجب بوده، استوار فقیه والیت محور در چون ،انقالب اصلى پیکره هم طرفى از و بوده
 سرعت با را خود عادى زندگى بتوانیم ،تحمیلى جانبه همه جنگ سال هشت از پس کردنمى فکر کسهیچ. است شده
 به متکى و کردیم استفاده خود نیروهاى از واقعاً که بود ما جنگ ویژگى خاطربه موقعیت این ولى دهیم، ادامه بهتر

 اما هست، بینیممى هم االن که بود زمینگیر ،شدمى قطع عراق از خارجى حمایت اگر که دانیممى همه. بودیم خود
 هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .ندارد وجود هم اکنون مشکل این نبودیم، خارجى نیروهاى به متکى ما چون

 . 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی،
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  کارنامه و خاطرات              
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ــدالعظیم ــه ســالم و   )س(حــرم عب ــسئول روزنام ــسأله محاکمــات م  کمــک خواســت و از م
   .گیري نکنند ؛ گفتم سختها گزارشى داد احتماالت مجازات

 با هم رفتیم کاخ مرمـر را کـه بـراى حفـظ     . جارى آمد  يحبیبى براى کارها  ] حسن[دکتر  
 بـراى   ،واعظـى ] محمـود [عـصر آقـاى     . م دیـد  ، مـشغول بازسـازى آن هـستند       ،آثار تـاریخى  

یس جمهـور روسـیه و      یـ  ر ،هلکُ] هلموت[یلتسین و   ]بوریس[برقرارى تماس تلفنى با آقایان      
به سوریه براى اطـالع از رونـد امـور     اي    نمایندهصدراعظم آلمان و آقاى والیتى براى اعزام        

  . تلفنى اجازه خواست،برنامه آینده آنها
 . خواست مطمئن شود کـه مانـدنى اسـت   .اندار کرمان آمداست،  ]آقاي سیدحسین مرعشی  [

 دربـاره . از کـره جنـوبى آمـد   » کیا«یس شرکت ی ر. ماندنى است ،گفتم اگر خودش بخواهد   
ش که پراید است و در ایـران هـم بـه نـام نـسیم و صـبا مونتـاژ          ا خودروهاى ساخت شرکت  

بـه  زودى ه د و بـ  نـ کن  ىخودرو تولید م   هزار دستگاه    650گفت ساالنه   .  توضیح داد  ،شود  مى
انه یـک میلیـون و چهارصـد هـزار     ی سـال ،رسد و مصرف داخلى کره    مىدستگاه  یک میلیون   

 آمبوالنس به ایـران هدیـه کـرد و گفـت سیـصد نفـر نیـروى کـار               دستگاه ده   .خودرو است 
  . با آنها گرم گرفتیم؛کنند متخصص براى ما تربیت مى

   
   1993 سپتامبر 15           1414الول  ربیع ا | 27  1372 شهریور 24چهارشنبه  

  
آقـاي  بـا  .  کارها انجام شدده ونیم مطابق معمول تا    . در دفترم بودم   ساعت هشت و نیم صبح    

 بـراى تلطیـف   ؛ براى اولین بـار تمـاس تلفنـى داشـتیم    ،یس جمهور روسیهی ر ،بوریس یلتسین 
 ة دربـار .رفـت   مـى آذربایجـان رو بـه تیرگـى   جمهوري که به خاطر تحرك ما در     بودروابط  

خارجه آنها بـه ایـران قبـل از اجـالس سـران در      امورهمکارى در دریاى خزر و آمدن وزیر       
باغ براى ایجاد صـلح و همکـارى در تاجیکـستان     ترکمنستان و همکارى در مورد جنگ قره    

  . قرار شد سال آینده به ایران بیاید.مذاکره کردیم
 نفـت و گـاز و پتروشـیمى      ة دربـار  .نان آمدنـد  وزیر نفت و معاو   ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

سرپرسـت  ، ]آقاي محمدجواد وهـاجی  [.هاى آینده مشخص شد    و سیاست  ندتوضیحات داد 
  .ى از مالیات و امور دیگر وزارت داشتهای  گزارش. آمدي و داراییاقتصادامور وزارت 
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واالتش پاسـخ   بـه همـه سـئ   1.اى انجام دادیم مصاحبه. سردبیر روزنامه هندوستان تایمز آمد 
 ،فا علـی  عصر تلفنى با آقـاى حیـدر     . است به مناسبت سفر نخست وزیر هند به ایران          ؛دادم

 11هاى ما تشکر داشـت و گفـت         از کمک  .جمهورى آذربایجان حرف زدیم    کفیل ریاست 
  . مهر انتخابات دارند

و در انـد   دکتر والیتى اطالع داد که هواپیماى روسى را ربـوده . دولت جلسه داشتهیأت  
  . گفتم پیگیرى کنند؛گویند رباینده ایرانى است  مى واوکراین فرود آمده

   
   1993 سپتامبر 16            1414ول   ربیع اال| 28  1372 شهریور 25شنبه  پنج 

  
 از خدمات  و آمد، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان       ژاپنى] ساداکو اوگانا [خانم  

گوید روزانـه دو تـا سـه هـزار افغـانى از        مى،ستان بازدید کردهنز افغا از مر . ایران تشکر کرد  
و پنجاه کیلو بـرنج و غـالت   پول  به هر نفر بیست و پنج دالر       .گردند  ایران به افغانستان برمى   

  .شود داده مى
 راجـع بـه فلـسطین و شـوراى     . آمـد ]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[،  روحانى] حسن[دکتر  

  .ریش و وضع مجلس و وزیر دارایى صحبت کردیمتامنیت و سفرش به ا
الت صداوسـیما  اهاى مبارزه با منکرات و نیز اشک  از افراط کارى .دباغ آمد ] مرضیه[خانم  

سرشان ه شکایت داشت و خواست از جناح معتدل آنها به خاطر آنچه در انتخابات مجلس ب 
  .جدا شودشان از گروه افراطى   گفتم باید حساب؛ اعاده حیثیت شود،آمده

 و  ]وزیـر صـنایع سـنگین     [،  نژادحـسینیان ] هـادي [ ،]وزیر نفـت   [آقازاده،] غالمرضا[آقایان  
 قرار شد فعال .کردیمهاى دریایى مذاکره    شرکت جدیدالتأسیس سازه   ة دربار .مهدى آمدند 

 وزیر ،بشارتى]  محمد علی[به آقاى . شود و یکى از واحدهاى پارس جنوبى به آن داده شود
  .هاى برخورد با منکرات را بگیرد م جلو افراط کارىکشور گفت

  
   1993 سپتامبر 17                1414   ربیع االول| 29   1372 شهریور 26جمعه 

   ناهـار را در منـزل  . منزل جماران را آمـاده کنـد     تا  عفت رفت  .تا نزدیک ظهر در منزل بودم     
                                                

 -  1394انقالب، معارف نشر دفتر ،1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«کتاب ←رجوع کنید . 
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ل کشید و کـامالً تعمیـر و مجهـز      پنج ماه طو   . از هر جهت آماده بود     .جماران صرف کردیم  
  .استشده 

 . کـار سـختى بـود    .اق کتابخانـه را عـوض کـردیم       تـ  عصر ا  .ها هم همگى آمده بودند      بچه
   .ها را منتقل کردند ها و لباس ها قفسه بچه
   

   1993 سپتامبر 18                   1414 ربیع االول  | 30  1372 شهریور 27شنبه 
  

 بـا هـم بـراى مراسـم شـروع سـال         . آمـد  ]زیر آمـوزش و پـرورش     و[،  صبح زود دکتر نجفى   
قـرآن و  بعـد از قرائـت    . در راه توضـیحات داد . به مدرسـه دخترانـه حـافظ رفتـیم         ،تحصیلى

 که در اخبار مـستقیماً  منواختآغاز سال تحصیلی را  زنگ هشترأس ساعت ، گزارش وزیر 
و بـا معلمـان و   نمـودم  یـد   از چند کالس بازد1. کردمآموزان صحبت   براى دانش  .پخش شد 

 نفر 450 در هر شیفت حدود     ؛مدرسه دو شیفته است   .  کردم مدیران در دفتر مدرسه صحبت    
. هـا صـحبت کـردم    اى هم بازدید و با بچـه    سپس از مدرسه پسرانه    . تحصیل می کنند   شاگرد

و ابـراز احـساسات   بودنـد   جمع زیادى از مردم منطقـه  اجتمـاع کـرده      ،بیرون هر دو مدرسه   
رشورى داشتندپ.  

هـاى ارزى معوقـه و     در مورد بدهى   . آمد ]جمهور  معاون اقتصادي رییس  [،  آقاى نوربخش 
، میرسلیم] مصطفی[آقاى  . میوزیر اقتصاد جدید صحبت کرد    معرفی  سفر به بانک جهانى و      

  . براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد،]دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی[
  ترابري و گزارش کارکرد در وزارت راه و . آمد ]وزیر راه و ترابري   [،  نترکا] اکبر[آقاى  

                                                
-و شیرین لحظات« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است حدود. حکمفرماست ما کشور سراسر در نشاطى و رشورپ 
 هاى خانواده و اند آمده مدارس به نشاط با و امید با ،تحصیلى جدید سال در ،لحظات این در آموز دانش میلیون 5/17

 احساس ما نونهالو  نوجوان و جوان نیروهاى این. اند کرده ریزى برنامه عزیزشان فرزندان بهتر آینده براى ،آنها گرامى
ر هزا 850 حدود یعنى اند، شده مدرسه وارد امسال که آنها حتى اند، برداشته ترقى و پیشرفت طرف هب گامى که کنند مى

 را تعالى و رشد که ارزش با بسیار حالت این. بینند مى خودشان زندگى در تحول هم آنها جدید، کوچولوى آموز دانش
 هر و  ماه هر و  هفته هر و روز هر که باشد چنین باید بشر و است سازنده ما براى ،بکند لمس خودش وجود در انسان
 و آب این فرزندان عزیز، آموزان دانش شما بخصوص ،باشد هداشت ترقى پیشرفت جهت در گذشته به نسبت ش،ا سال

 ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکن رجوع».آینده در کشور این صاحبان و انقالب و خاك
 .1394انقالب، معارف نشر دفتر
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 و )ره(المللى امام خمینى  در مورد فرودگاه بین.هاى مهم را داد    بررسى وضع معاونان و طرح    
کوموتیـو و  ومـشهد و شـاهراه شـمال و سـاحل سـازى خـزر و تعمیرگـاه ل               -آهن تهـران      راه

  .آهن مذاکره شد اعتبارات برنامه دوم و مدیریت راه
 شـوراى عـالى   . در مورد پیام آمریکـا و جـواب آن صـحبت شـد           .عصر دکتر والیتى آمد   

 ، امنیت کردستان و مسأله فلسطین و مذاکره تلفنى من با فهدة دربار.امنیت ملى جلسه داشت  
نـوري، ریـیس مجلـس شـوراي       [نـاطق ] علـی اکبـر   [شـب آقـاى     . کردیمشاه عربستان بحث    

  .وزارت اقتصاد صحبت کردیم] معرفی وزیر براي[به  راجع . آمد]اسالمی
    

   1993 سپتامبر 19                1414ول   ربیع اال| 31  1372 شهریور 28یکشنبه 
  
آقـاي  [و  سودان ، سفیر]آقاي المهدي قطبی  [ ، اسلوونى  کشور ریسف،  ]آقاي جوزف تونیک  [

 مناسـب بـا   ،مـذاکرات دوسـتانه  .  آمدنـد هبـراى تقـدیم اسـتوارنام    ، سفیر کانـادا     ]الدمک لنن 
معاون آسیاي  [،  بروجردى] عالءالدین[آقایان دکتر والیتى و     . شرایط هر یک با آنها داشتیم     

 راجع به برنامه مذاکرات با نخست وزیر هند . و سفیرمان در هند آمدند]وزارت امور خارجه
بـراى خـداحافظى و     سـفیر جدیـدمان در بلغارسـتان        ،  ]آقـاي گلزارنیـا   . [ى داشتند یاهپیشنهاد

  .حبیبى براى امور جارى آمد] حسن[ دکتر .کسب نظر آمد
 گزارش . و معاونان آمدند]رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان[، دوست  رفیق] محسن[آقاي  

وضع آموزش و فرهنگ و اشتغال جانبـازان را دادنـد و بـراى بهترکـردن خـدمات اسـتمداد           
 از شغلش اظهار ناراحتى کرد و    . آمد ]یروي دریایی فرمانده ن [،  شمخانى] علی[آقاى  . کردند

  .  تأکید کردم که در خدمات نظامى بماند؛براى انتقال به کار غیرنظامى استمداد کرد
 بحث بر سر مقدار نقدینگى و تسهیالت بانکى بود که ناتمام ،دولتهیأت عصر در جلسه  

 ، روسیه سعودي، عربستان،فلسطینل ی مساة دربار.همانم بودندیاى م   خامنه اهللا  آیتشب   .ماند
 ،هـاى برنامـه دوم   سیاسـت ، ]پادشاه عربستان[ ، اتصال تلفنى با آقاى فهد،سفر به آسیاى میانه   

  .گرفتن طلبمان از آمریکا و صداوسیما مذاکره کردیم
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   1993 سپتامبر 20                1414الثانى   ربیع | 1  1372 شهریور 29دوشنبه  
  

 در جمـع ائمـه   رفـتم و ) ره( سپس به حسینیه امـام خمینـى  .مسید به دفتر ربحساعت هشت ص  
 تأکید بر کارهاى بنیادى فکرى براى تقویت باور مـردم و توجـه بـه            1.جمعه سخنرانى کردم  

  .ها نمودم کارهاى زیربنایى کشور و توصیه مردم به این سیاست
، ]آقـاي ناراسـیمها رائـو   [بال از کارها را انجام دادم و براى استق یازده ونیم صبح    تا ساعت   

 آنهـا  2،استقبال رسمى و مصاحبه کوتاه  پس از    . رفتم ]مهرآباد [ فرودگاه  به نخست وزیر هند  
                                                

 - انجام از اجتناب و کشور اساسى و زیربنایى هاىطرح پیشبرد در را دولت قاطعیت سخنرانی این در هاشمى، آقاى 
 مردم براى را نظام عالى اهداف ،زمینه این در تا خواست جمعه ائمه از و داد قرار تأکید مورد ،روزمره و سطحى امور
 تمام دینى ارشاد امور متولیان و دین علماى بر را حجت خداوند« : است آمده سخنرانی این از بخشی در. کنند تبیین
 آمده فراهم جامعه مدیریت داشتن اختیار در و مردم اعتماد شامل ،مهم بسیار ترکیبى و مجموعه امروز زیرا است؛ کرده
 ضرورت جمعه، ائمه ویژه به ،روحانیت. کندمى روحانیون و علما متوجه را سنگین اىوظیفه ،الهى امکانات این و است
 که یافت تواننمى را کشورى هیچ ،کنونى دنیاى در .کنند تنظیم موجود موقعیت با متناسب را کارى هاىبرنامه دارد
 امروز لذا. باشند آن پشتیبان و کنند حمایت خود دولت و نظام رهبرىاز  حد این تا ایران مسلمان ملت همانند آن مردم

 بهتر هرچه معرفى جهت در ،آمده پدید فرصت از باید ما و است کامل نیز الهى نعمت و تمام ،خداوند طرف از حجت
 حفظ در جمعه ائمه نقش. آوریم عملبه را استفاده بهترین ،الهى اهداف مسیر در مردم صحیح هدایت و خدا دین

 یک عنوانبه اسالم روحانیت. است اهمیت حائز انقالب، مختلف هاىصحنه در آنان حضور و مردم شادابى و نشاط
 مهم وظایف ،هاواقعیت با نزدیکى و آشنایى ذررهگ از باید انقالب، حرکت مسیر در کننده تعیین و فکرى مجموعه

 آنان ایمان کردن بارور و جوانان فکرى قناعت به توجه با و بگذارد عمل و اجرا موردبه بیشتر هرچه آگاهى با را خود
 نمونه و خوب الگوى یک ثبت جهت در تالش اهمیت هاشمى، آقاى» .دهد نشان را خود فکر و راه درستى و حقانیت

 مسایل زمینه در سطحى و اندیشانهساده هاىتصمیم دانستن مردود ضمن و کرد خاطرنشان را تاریخ در حکومتى
 در و کنیم برخورد خودخواهانه و سطحى طوربه کشور اداره در توانیمنمى ما« : گفت کشوردارى و حکومتى

 براى را اسالمى سرزمین امکانات و هاسرمایه تمامى و بگیریم نادیده را کشور این آینده هاىنسل ،خود هاى برنامه
 دنبال ایران رافتخارپ ملت و کشور آینده براى را بلندى اهداف ما. کنیم هزینه روزمره نیازهاى و مصرفى کاالهاى

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .کنیم مى
 -کنیم مى ایشان تشکر ما از. پذیرفتند را ما دعوت و دکردن محبت رائو آقاى جناب«: ده است در این مصاحبه آم. 

 در ما .آوردند تشریف ایران به که انقالب از بعد دوران در باشد وزیر نخست سطح در هند مقامات سفر اولین این گویا
 منطقه عدب در هم و اقتصادى هم و سیاسى هم ،متعددى کارهاى. مذاکراتمان داریم براى وسیعى  برنامه،ایشان سفر این

 توانند مى ،موارد از خیلى در که است اى گونه به هند و ایران شرایط. بود خواهد ما مذاکرات برنامه در جهانى و
 در را ما روابط و باشد خیر منشأ کشور دو هر براى ایشان سفر که امیدوارم من جهت ایناز . باشند همدیگر مکمل
 معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايمصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .دهد قرار ترىباال سطح

 .1394انقالب،
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 ]رییس دیوان عالی کـشور [، آقاى محمدى گیالنى  .  برگشتم به اقامتگاه رفتند و من به دفترم      
 ، او مراجعـه شـده  مواردى که بـه و اش و کارهاى عمرانى     براى تعمیر ماشین حفاظت     و آمد

  .استمداد کرد
هاى   همکارىة مذاکره دربار.ند بعد از ظهر هیأت هندى براى مذاکرات آمد   چهارساعت  

 خواسـتار وقـت خـصوصى    . حدود یک ساعت طـول کـشید      ،اى و جهانى    دو جانبه و منطقه   
  . فردا شب را تعیین کردیم؛شدند

 قبـل از شـام هیـأت    .رفـتم شب براى ضیافت شام به مرکز مطالعات وزارت امـور خارجـه      
 گزارش توافق در مورد اتصال خط آهـن در منطقـه تـرکمن      .ترکمنستانى براى مالقات آمد   

  .صحرا به عالوه سرخس و عبور لوله گازشان از ایران در مسیر جدید را دادند
 ؛کـردم ] نخست وزیر هنـد  [ سئواالت زیادى از آقاى رائو،قبل از شام و ضمن صرف شام     

آهن و صنایع اتمى و روابط با روسیه و پاکـستان و چـین و مـسجد           غذا و راه  از وضع برق و     
ـ   بابرى و مشکل تامیل    هـا  ق و مخـصوصاً هنـدوها و بـه همـه سـئوال     رَها و وضع مـذاهب و ف، 

ش این  اگی  گفت سنت خانوادبود؛ایش گیاهى ذخورد و غ  گوشت نمى . جواب روشن داد  
  .اند معامالت سالح با روسیه را به هم زدهاز فشارهاى آمریکا گله داشت و گفت . است

   
   1993 سپتامبر 21                1414انى   ربیع الث| 2  1372 شهریور 30شنبه  سه 

  
 در حضور من جلسه ي تهرانمتروعمومی شرکت مجمع .  راجع به مترو گفت   و محسن آمد 

ــار.داشــت ــال و ارز و زمــان بنــدى راه ة درب ــدازى خطــوط یــک  تــأمین ری  و دو بحــث و ان
  .جلسه پیشرفت خوبى داشت. گیرى کردیم تصمیم

مى گـزارش داد و مـن       ئآقـاى قـا   .  آمدنـد  ]مقـدس  [برگزار کننـدگان مراسـم هفتـه دفـاع        
 تلفنـى اطـالع داد کـه نماینـده آقـاى عـزت              ،وحیـدى ] احمد[ آقاى   1.صحبت مفصل کردم  

                                                
 -هاى امام بود و همه آنهایى   تبلورى از اندیشه،همه نقاط ارزشمند جنگ« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

شان را  ترین چیزى که ذهن  عمده،کردند ه پشتیبانى مى آنهایى ک،کردند  آنهایى که فرماندهى مى،جنگیدند که مى
 ، امامت و والیت و اطاعت از رهبرى.هاى امام را انجام دهند  این بود که رضایت امام و خواسته،کرد مشغول مى

 اگر . محورش این بود که امام این راه را قبول دارد،شد اگر کسى شهید مى. جنگ بوددر ترین محور کار ما  اصلى
  به محور این بود که ما به فرمان امام؛ طرف را بکشند، اینها کینه نداشتند،بردند جنگیدند و دشمن را از بین مى مى
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اسـت کـه    پذیرفتـه  رواسى کُ،گوید  آمده و مى]جمهور بوسنی و هرزگوین رییس[،  یچوبگو
  . پذیرفتم که اقدام شود؛در مقابل گرفتن موشک به بوسنى سالح بدهد

گـزارش  .  آمـد ]معـاون نماینـده دایـم ایـران در سـازمان ملـل      [، عصر آقاى صادق خرازى  
 در .داد کـه مثبـت بـود   را  دومین کنگره دانشگاه در آمریکا در مورد رابطه آمریکا و ایـران             

خصوص تخلف ایران از قرارهاى سـازمان ملـل از تحـریم عـراق            مورد ادعاهاى آمریکا در     
شوراى عالى انقالب . ایم ش کردم که خالف است و نقض قرار نکرده ا روشن؛گزارش داد 

  . یس دانشگاه داشتیمی چند مصوبه و تصویب ر.فرهنگى جلسه داشت
ده  تقاضـاى مـذاکره خـصوصى کـر     . رفـتم  ]نخست وزیر هند  [،  شب به اقامتگاه آقاى رائو    

خارجه دو کشور در مورد کیفیت همکـارى سـه جانبـه بـا             امور نرای مدتى با حضور وز    .بود
 یشکلمـ  در مورد مـسجد بـابرى گفـت فعـالً        .چین و پاکستان و ایران و هند مذاکره کردیم        

 در مـورد  . به ما متوسل خواهند شد، اگر حل نشد.ندارند و بناست با حکم دادگاه حل شود       
 در مـورد فـشار   .کننـد   مذاکرات حل آن را شروع مى   ،ن دولت جدید  کشمیر هم بعد از تعیی    

و  آمریکا به روسیه براى لغو قرار فروش موتورهاى پیـشرفته بـراى پرتـاب موشـک بـه فـضا          
  .گفتمقابله با فشارهاى آمریکا با استفاده از رقابت آنها با اروپا و چین براي 

مهـدى هـم   .  برایـشان جالـب بـوده       سرسـبزى منطقـه    .امروز به رامسر و نوشهر رفته بودنـد       
دکتر والیتى تلفنـى اطـالع داد کـه مـذاکرات     .  شام خوردیم و به خانه آمدم   .همراهشان بود 

  .ها به فرانسه و ژاپن و آلمان داشته است موفقى براى تعویق بدهى
  

   1993 سپتامبر 22             1414انى   ربیع الث|  3  1372 شهریور 31چهارشنبه 
 اقدام یلتسین به انحالل پارلمان روسیه و متقابالً اقدام پارلمان به عـزل یلتـسین    ،ها  در گزارش 

                                                                                                              
صحبت .کرد ما متوقف شویم  کسى فکر نمى اصالً، تا لحظات آخر جنگ.آنها آخرش هم نشان دادند. آمدیم اینجا 

اگر جنگ بیست سال . یمیآ ر بود که کربال ما مىدیوار ما پ در و .جنگیم میاین بود که تا آخرین نفس و آخرین فرد 
شان بسته  هایى که جبهه به جان  همین،خواهیم بپذیریم   ولى آن لحظه اى که امام گفتند مى؛ایم آماده  ما،طول بکشد

 ما .دکردن ها گریه هم مى بعضى. دنالعملى پذیرفت  عکسین بدون کوچکتر، حاضر نبودند از جبهه جدا شوند وبود
 ولى همین گریه هم باز کنارش اطاعت از امام را ، چون تصور دیگرى داشتند،ریختند جلساتى که داشتیم اشک مى

 معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع ».کردند تأکید مى
 .1394انقالب،
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خالف بودن اقدام  و جایگزینى روتسکوى به جاى او و حکم دادگاه قانون اساسى روسیه به        
تـرین    مهـم ،هاى غربى از یلتـسین  هاى داخلى و حمایت قدرت   شىک   صف یلتسین و بحران و   
   .مسایل روز است

 قسمتى از مالقـات را مانـدم و قبـل    . آقاى رائو هم براى مالقات آمد.رفتیمدفتر رهبرى  به  
.  نظـامى هفتـه دفـاع بـه میـدان آزادى رفـتم       رژهمراسـم شرکت در  براى  ،از اتمام مذاکرات  

تر از دفعات قبـل شـده     سپاه منظم؛ها را تحویل گرفتم  و رژه یگان   1سخنرانى کوتاهى نمودم  
  .بود

.  رفتـیم براى بدرقه هیأت هندى به فرودگاهسه  سپس ساعت . را انجام دادم  تا عصر کارها  
براى انجام کارهاى مانده به دولـت     .  کردیم مصاحبه و بدرقه رسمى به دفتر مراجعت      بعد از   

  .نرفتم
 براى مذاکرات جلسه اوپک کسب       و  آمد ]وزیر نفت [،  آقازاده] غالمرضا[سر شب آقاى    

 بـراى سـفر بـه اجـالس      و آمـد ]رییس سازمان انرژي اتمی[، ىامرالله] رضا[ آقاى   .نظر کرد 
بـا  .  نظر خواست و براى ارز قراردادهـاى روسـیه و چـین اسـتمداد کـرد         انرژي اتمی آژانس  

 قـرار شـد بـراى حـل مـشکل      . تلفنى صحبت کردم،صدراعظم آلمان ،  ]آقاي هلموت کُهل  [
  . عوق اقدام کنندهاى م بدهى

  
  
  
  

                                                
 - وجود هب را اطمینان این ،مقدس دفاع دوران در مسلح یروهاىن جانفشانى«: است آمده سخنرانی این از بخشی در 

 نمونه یک ایران، اسالمى انقالب. کند تکرار را عراق گستاخى ،کرد نخواهد جرأت قدرتى دیگر که است آورده
 را اسالمى ایران که ارتجاعیون و هاصهیونیست استکبارى، دنیاى. است طاغوت برابر در امتى مقاومت از تاریخى

 رژیم حمله. بزنند ضربه انقالب اینبه اندتالش در پیوسته ،شوم مثلثى تشکیل با دانند،مى خود موجودیت براى یدىتهد
 یک ،انقالببه زدن ضربه داد، نشان مردم و مسلح نیروهاى مقاومت. بود شوم مثلث این تحریک نتیجه ایران،به بعثى
 از دفاع دوران توانست راحل، امام هاىهدایت و اسالم قرآن، از الهام با اسالمى ایران. است آنها براى خام خیال

 در باشد، نیرومند و قوى دشمن اندازه هر داد نشان ،مقدس دفاع دوران. بگذارد سر پشت موفقیت با را خود هاى آرمان
  رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکنرجوع» .است شکست به محکوم ،رهبرى و ملت یکپارچگى و وحدت برابر

 .1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هايسخنرانی
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   1993 سپتامبر 23                        1414  الثانى ربیع | 6  1372 مهر 1 شنبه پنج
  

 آقـاى . اسـت  بینـى  پـیش  غیرقابـل  و مـبهم  که است روسیه لیمسا همچنان جهانى مهم مسأله
کـه   کارهـایى  از و نـد آمد سجادى آقاى همراه ،اطالعاتوزارت   از پورمحمدى] مصطفی[

ــراى ــسب ب ــوژى ک ــاى تکنول ــاارزش ه ــا ،ب ــات ب ــات] وزارت[ امکان ــام اطالع ــده انج  ش
  .دنددا گزارشاست،
 از .آمـد  شهـسوارى ] مـسعود [ آقـاى  .دادم اى هدیـه  و خوانـدم  را کارمنـدان  از یکـى  عقد

 جلـسه  مـصلحت  تـشخیص  مجمـع  .کـردم   تشکر ،است کشیده خانه تعمیر براى که زحماتى
 بحـث  موقت کشت اراضى خصوص در نگهبان شوراى و مجلس اختالف مورد در .داشت

  .آمدم خانه به و کردم کار چهار ساعت تا .ماند ناتمام  کهبود
 در تلفنـى  ،]-ایرنـا -مدیرعامل خبرگزاري جمهوري اسـالمی    [،  نژاد وردى] فریدون[ آقاى

 و ایـران  بـا  بیـشتر  همکـارى  به تمایل خصوص در جنوبى رهکُ جمهور یسیر اظهارات مورد
  .گفت اى رهکُ کارکنان براى بیشتر امنیت تأمین درخواست

   
   1993 سپتامبر 24                            1414  الثانى ربیع | 7  1372 مهر 2 جمعه

  
 هـا  گزارش مطالعه و استراحت بهوقت   بیشتر 1.رفتم ]تهران [دانشگاه به نمازجمعه اقامه براى

 معوق تعهدات و مترو به راجعو  آمد محسن .بودند همانمانیم بستگان ،شب و ظهر. گذشت
  .کرد صحبت خارجى

   
  

                                                
 - آقاي هاشمی در این خطبه ها، در مورد تحوالت روسیه و همچنین قرارداد صلح اسراییل و فلسطین تحلیلی ارایه 

: در بخشی از خطبه دوم آمده است. سپس درباره اهمیت تاریخی هشت سال دفاع مقدس مطالبی بیان نمود. کرد
الح هاي بسیار زیاد و خطرناك، جایی را براي ماجراجویی مسلحانه در روسیه باقی نگذاشته است و هرگونه وجود س«

ایران اسالمی آماده است تا براي حل بحران کنونی در . ماجراجویی در این کشور، براي دنیا گران تمام خواهد شد
، دفتر نشر معارف 1372هاي جمعه سال  هاشمی رفسنجانی،  خطبه«  کتاب ←کنید  رجوع» .روسیه همکاري کند

 .1394انقالب،
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   1993 رسپتامب 25                            1414  الثانى ربیع | 8  1372 مهر 3 شنبه
  

مرکـز  [،  سـوخومى  در گرجـستان  دولـت  شکست و روسیه در یلتسین مخالفان شکست بوى
  .رسد مى مشام به آبخازى طلبان تجزیه سوى از ،]جمهوري آبخاز

 بیـشتر . آمـد  عمـان  خارجـه  امـور  وزیـر ،  ]آقاي یوسف بـن علـوي     [صبح،   نُه و نیم   ساعت
 توجیـه  را یلیاسـرا  با سازش در اباعر اقدام که خواست .شد صحبت فلسطین مسأله ةدربار
 بـه  و شـده  اقـدام  ،حـق  بـرخالف  ،ضـعف  موضع از که کرد قبول سرانجام و نپذیرفتم ؛کند

 بـه  هـم  لبنـان  و سـوریه  کـه  اسـت  مـدعى  .نـرویم  تند خیلى که کرد مى نصیحت را ما نوعى
 مطمـئن  کـه  خواست .کند نمى تحمل را مخالفت دنیا و یمیتنها ما و رسند مى توافق به زودى

 و نـداریم  عملـى  اقـدامى  بنـاى  گفـتم  ؛کنـیم  نمـى  عربى کشورهاى علیه عملى اقدامى ،شود
 بـراى  خود قدرت از که کردم انتقاد عربى کشورهاى از .کرد نخواهیم مخفى هم را نظرمان
  . گیرند نمى بهره فلسطین

 قـوه  زا ىیهـا  گلـه  1.کـردم  صـحبت  برایشان. آمدند داده شهید چند هاى خانواده از جمعى
  .دارند زیادى توقعات بحق و ندددا فراوانى هاى نامه .کردند مطرح یهیقضا

همچنـین   و اسـالمى  جمهـورى  خبرگـزارى  کار گزارش .آمد نژاد وردى] فریدون[ آقاى
 اي   روزنامـه  تأسیس و عمومى هاى بولتن و تلویزیونى و ىیرادیو صورت به اخبار هیارا طرح

 زمینـه  گـرفتن  و صـحیح  اخبـار  بـا  مـردم  وقت رکردنپ ورمنظ به ،باشد هم دولت رگاناُ که
  .دادم تذکراتى .خواست کمک امکانات براى و داد بیگانه را هاى رسانه سوءاستفاده

                                                
 -و یا فرزند کسانى که تنها  هستند، بسیار اندك،ره خاکى در روى این کُ«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

ها و  خداوند این قربانى .شود چند نفر از عزیزان خود را در راه خدا قربانى کنند و این سعادتى است که نصیب همه نمى
اى الهى و تمام نشدنى براى عالم بقا و آخرت خواهد   این همه فداکارى ذخیرهاًکند و قطع ها را فراموش نمى مجاهدت

هاى شاهد امروز همانند گذشته به انقالب، نظام و رهبرى وفادار بوده و در راه فرزندان خود گام  خانواده .بود
باید به کسانى که  .خروى هستندسوى تعالى و سعادت اُه  جامعه بدارند و همواره مشعلى روشنگر براى هدایت برمى

آنها    تبریک گفت و به،گذارى کنند  در جامعه سرمایه،ها و استقرار قوانین الهى اند در راه خدا و احیاى ارزش توانسته
 این است که ،جرایى کشورهاى ا وظیفه تمام مسئوالن و دستگاه .بها و به دیده احترام نگریست اى گران عنوان سرمایه به

شود تا دین خود را  اکنون نیز تالش بسیارى مى هاى معظم شهدا را در اولویت قرار دهند و هم امور خانواده رسیدگى به
، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .در اداى حقوق آنها انجام دهیم

 .1394معارف انقالب،
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 سیاسـى  معاونـت  بـا  کـه نای از لطیف گله و کرد ادب اظهار. آمد نویسى] محمدباقر[ آقاى
] عبدالمجید[ آقاى .رفت ضىظاهراً را و کردم شا  توجیه ؛ام نکرده موافقت او کشور وزارت

 انقـالب  تاریخ تدوین براى ىیاهپیشنهاد .آمد] رییس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی    [ معادیخواه
  .داشت

 .آمـد  ]معـاون عربـی آفریقـاي وزارت امـور خارجـه          [،  االسـالم  شـیخ ] حسین[ آقاى عصر
 لبنـان  اهللا زبحـ  و خدام] عبدالحلیم[ و اسد ]حافظ[ آقاي  با مذاکره و سوریه به سفر گزارش

شـرکت در    جهـت  ،نیویورك به سفر براى  و آمد والیتى دکتر .داد را فلسطینى هاى گروه و
  .کرد نظر کسب ملل سازمان عمومى مجمع ساالنه اجتماع
] نامـۀ   آیـین [ طریـق  از اینکـه  از کـرد  خوشـحالى  اظهـار  .آمـد  کرمـانى  حجتـى  على آقاى

 و دیـن  اداى بـراى  . اسـت  رسـیده  ادیارىاسـت  مرتبـه  بـه  دانـشگاه  در ،مدرك بدون برگانخُ
   .خواست کمک مطالعاتى فرصت

 بـه  راجـع  .آمد ]رییس مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق  [،  حکیم] سیدمحمدباقر[ اىقآ
آقاي  تحرك عدم و ایران کمک بودن   کم و ورهاه شدن خشک و معارضان وضع و عراق

 بـه  مـصمم  هنـوز  آمریکـا  هکـ  اسـت  معتقـد  .گفـت  ]رییس کمیته عراق  [،  آقامحمدى] علی[
 يجلــو اگـر  گفـتم  .شـد  عــراق ردهـاى کُ بـا  رابطـه  تحــسین خواسـتار  .اسـت  صـدام  حـذف 

  .دادم کمک وعده .است خوب ،بگیرند را ما ضدانقالب
 ،معوقه هاى بدهى مسأله حل براى ،گفت تلفنى آلمان از موسویان] سیدحسین[ آقاى شب

  .اند کرده پیشرفت ،]صدراعظم آلمان[، هلکُ] هلموت[ آقاى با من یتلفنصحبت  از بعد
   

   1993 سپتامبر 26                         1414  الثانى ربیع | 9  1372 مهر 4 یکشنبه 
  

 امـور  ةدربـار  نظراتـى   و آمـد  ]جمهـور   مـشاور اقتـصادي ریـیس     [،  شـالچیان ] ابوطالب[ آقاى
 سـپس  .ذیرفتمنپـ  ؛باشـد  او جـاى  بـه  نـوربخش  آقـاى  کـه  داشـت  پیـشنهاد  .گفـت  اقتصادى
  .شد اقتصادى جلسات در شرکت خواستار
 ةدربار .آمد ]دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور      [،  رضوى] سیدمنصور[ آقاى

 بـاقى ] در کابینـه جدیـد    [ کـه  شود مطمئن خواست .پرداخت گفت  هماهنگ نظام اصالحیه
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  .ماند خواهد
 از گزارشـى  .آمـد  ]ملی تابخانهجمهور و رییس ک   مشاور رییس [،  خاتمى] سیدمحمد[ آقاى

 کـه  کرد مى تالش .کرد نگرانى اظهار  سه خط تضعیف و حذف از و داد ملى کتابخانه کار
 عمـل  قانون مقتضاى به گفتم که  است شده گرفته سالمروزنامه   ةدربار تصمیمى چه بفهمد

  .شد خواهد
 توسـعه  کـار  پیـشرفت  گـزارش  و آمدنـد  شـیبانى ] عبـاس [ دکتـر  و زرگـر ] موسـی [ دکتر

 آقایـان . شدند بیشتر کمک خواستار و کردند تشکر هایم حمایت از .دادند را سینا بیمارستان
 تانزانیا از مان طلب که خواستند مى اجازه .آمدند ایروانى] محمدجواد[ و فروزش] غالمرضا[

 وصـول  درصـد 15 از گذشـتن  بـا  ،اسـت  دالر میلیـون  چهل یکصدو حدود اش بهره با که را
  .کنند

 ةدربـار  .بودنـد  همانمیم اى  خامنه اهللا  آیت شب .کردم شرکت دولتهیأت   جلسه در عصر
 کتابخانه،فلـسطین  و روسـیه  لیمـسا  ،عمـان  خارجـه امور وزیـر  و هند وزیر نخست سفر نتایج
  .کردیم مذاکره منکرات با مبارزهدر  ها کارى افراط و سالم روزنامه ،نیاوران کاخ ،ملى

 و رفـسنجان  لیمـسا  بـه  راجـع . آمدنـد  ها عموزاده ،]انهاشمی [محسن و محمد آشیخ شب
آبـادي،    نجـف  [هـادى ] سـیدمحمدعلی [ دکتر. شد صحبت متفرقه لیمسا و جمعه ائمه جلسه

 تمـاس  سـفارت  بـا  فهـد  ملـک از طـرف     که گفت تلفنى عربستان از ،]سفیر ایران در ریاض   
  .شود جامان فردا شد قرار شده است؛ آمادگى اظهار تلفنى تماس براى و گرفته

  
   1993 سپتامبر 27                    1414  الثانى ربیع | 10   1372 مهر 5 دوشنبه  
  

 شـایعه  و زسـتان آبخا مرکـز  ،سـوخومى  شـهر  سـقوط  ،گرجـستان  و روسـیه  مـسأله  اخبار در
  . است صدر  در،ساختمانش در ]جمهور گرجستان رییس[، نادزه شوارد] ادوارد[ محاصره

 زرنـد  بـراى  و گفـت  انتخابـات  در خـدماتش  از .آمـد  زرنـد  نماینده، ]آقاي علی مطهري  [
 بـراى  و کرد استمداد سد براى .آمد ارومیه نماینده ،کامیار] علی[ آقاى سپس .کرد استمداد
 توضـیحاتى  .آمد ]نماینده بابلسر[، مجدآرا] محمد[ آقاى.  نمود آمادگى شدن اظهار  استاندار

  برنامـه  ةدربـار  .کـرد  اسـتمداد  مازندران عمران براى و داد نمایندگان و مجلس وضع ةدربار
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مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
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   .زدیم حرف دوم 
 فـشار  و شـیراز  جمعـه  امام هاى مزاحمت از. آمد شیراز نماینده ،سعدى شعله] قاسم[ آقاى
آقایـان شمـشون    . [اسـت  گرفته قرار شرایط  این تحت اخیراً ؛کرد شکایت نمایندگان بعضى

 ارمنـستان  از خـوبى  اطالعات .آمدند ارامنه نماینده دو،  ]مقصود پورسیر و وارطان وارطانیان    
 اسـتمداد  هایـشان  دبیرسـتان  در ارامنـه  دینـى  تعلیمـات  بـراى  .داشـتند  روسیه و قفقاز منطقه و

   .کردند
  و آمدنـد  مـاکو  فرماندار و جمعه امام] آقاي ارجمندي [ ،نماینده،  ]پور آقاي محمد عباس  [

 سـد  از بـردارى  بهـره  مناسـبت  بـه  آنجا به سفرم براى .کردند استمداد شهرستان عمران براى
عباسـى و   ] عبـاس [ ،هاشـمى ] سیدحـسین [ ،نیـا   سبحانى] حسین[آقایان  .  داشتند اصرار  بارون

هـاى   عباس و طبس آمدند و بـراى طـرح    بندر ، میانه ، نمایندگان نیشابور  ،توسلى] محمدرضا[
  .هاى خود استمداد کردند حوزه

 ةدربـار .  خیلى گرم بـود   . تماس تلفنى برقرار کردیم    ،]پادشاه عربستان [،   ظهر با ملک فهد   
 مسأله فلسطین و مسافرت دو طرف بـه ایـران و عربـستان مـذاکره        ، عمره ه تذکر ،قیمت نفت 

از ژنو تلفن ] وزیر نفت[، آقازاده] غالمرضا[آقاي .  را قبول کرد ها به سرعت پیشنهاد   .کردیم
 . موافقت ملک فهد با اصالح قیمت را گفتم  . از پیشرفت مذاکرات اوپک راضى است      .کرد

 مـصوبات زیـادى     ؛عصر شوراى اقتصاد جلـسه داشـت      . قرار شد همکارى و هماهنگى کنند     
   .داشتیم

   
   1993 سپتامبر 28                      1414  ثانى ربیع ال| 11  1372 مهر 6شنبه  سه 

  
 رؤسـاى  . در مراسم شـروع سـال تحـصیلى جدیـد در دانـشگاه تهـران شـرکت کـردم                  صبح

 برایشان صـحبت  .پزشکى گزارش دادند و من جوایز را دادمو دانشگاه علوم دانشگاه تهران   
  1.هاى آموزشى را گفتم کردم و سیاست

                                                
 -تواند به پیشرفت و   نمى،کرده و صالح کشور بدون نیروهاى تحصیل«: خشی از این سخنرانی آمده است در ب

.  آنهایى هستند که از نیروى متخصص و مستعد کافى محروم هستند،ترین کشورها استقالل برسد و ضعیف
 کن اصلى ر،قالبى و باسوادهاى متدین، ان  انسان.علم و اخالق مسلح باشند هاى کشور استحقاق دارند به دانشگاه
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عـصر  .  بـراى امـور جـارى کـشور آمـد          ]معاون اول رییس جمهـور    [،  حبیبى] حسن [دکتر
هاى اصـفهان اسـتمداد    براى توسعه جادهو  استاندار اصفهان آمد    ،  ]آقاي اسحاق جهانگیري  [

.  روش صدور احکام بازنشستگى را اصـالح کـردیم  . شوراى عالى ادارى جلسه داشت   .کرد
 ]دارایـی براي وزارت امور اقتصادي و  [اش در مورد برنامه  و    محمدخان آمد  ]مرتضی[آقاي  

  .توضیح داد
   

   1993 سپتامبر 29                   1414  لثانى ربیع ا|  12  1372 مهر 7چهارشنبه 
  
 از وضـع نیروهـاى انتظـامى و      داد  گزارشـى  .وزیـر کـشور آمـد     ،  ]آقاي علی محمد بشارتی   [

 در  از اینکـه حکـم رهبـرى   .اى که براى کنترل و فعال کردن آنهـا دارد  ها و برنامه  شهردارى
در مـورد  .  گلـه کـرد  ،ضـعیف اسـت  ] فرمانـده کـل قـوا در نیـروي انتظـامی        [مورد جانشینى   

 روحیـه  ، گفتم با اظهـارات تنـد  ؛یس پلیس تهران و بعضى استاندارها صحبت شدیتعویض ر 
هـا بـشود و     ولى مراقبت جدى بـراى جلـوگیرى از خودسـرى   ،ها را ضعیف نکنند     شهردارى

  .ها باشد کردن شهردارى تکیه بر انتخابى
 مهلت بیشتر   ة گزارش مذاکرات از آلمان دربار     . آمد ]معاون بانک مرکزي  [،  آقاى کاشان 

 قـرار شـده تـا دو مـاه دیگـر کـشورهاى       . راضى اسـت  ؛براى پرداخت تعهدات معوق را داد     
  .اقدام کنند...  ژاپن و، ایتالیا، فرانسه،آلمان

 از برخوردهـاى وزیـر   . آمـد  ]ان بزرگ فرمانده نیروي انتظامی تهر   [،  ىیعقبا] عبداهللا[آقاى  
 ]معاون اجرایی رییس جمهور  [،  میرزاده] حمید[ آقاى   .کشور گله کرد و از خدماتش گفت      

 بـراى اعتبـار بیـشتر     وهـاى بازسـازى را داد      خوزستان و پیشرفت  استان   گزارش سفر به     .آمد
                                                                                                              

فقیه و دانشجویان با   الزم است روحانیون و نمایندگان ولى،هاى دانشگاهى کشور پیکره جامعه هستند و در محیط
قطع رابطه با مراکز علمى دنیا در جهت منافع کشورمان نیست و در  . این پیکره را تقویت کنند،تبادل افکار هرچه بیشتر

استفاده از نیروهاى  .هاى علمى جهان بیشتر مورد توجه خواهد بود باطات و استفاده از پیشرفتبرنامه دوم این ارت
که امیدوارم .  داشته باشنداین امر توجه  بهباید و مسئوالن استهاى دولت   از سیاست،متخصص ایرانى خارج از کشور

دهاى مقام معظم رهبرى و همت و همکارى هاى ارزشمند به یادگار مانده از حضرت امام و رهنمو در سایه راهنمایى
کنید  رجوع» . یکى از مراکز پیشرفته دنیا را داشته باشیم،اساتید و دانشجویان ایران اسالمى، در پایان برنامه دوم توسعه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←
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  .استمداد کرد
 از شـوراى عـالى    ،درصـ ] سـید محمـد   [الریجـانى و    ] علـی [ ،تسخیرى] محمدعلی[آقایان  

 ،انـد  گفتند جریـان گذشـته کارشـان بـه بـن بـست رسـیده و تـصمیم گرفتـه            . تبلیغات آمدند 
 ]وزیـر  [ هم مـشاور سازمانتحرك را در سازمان زیرنظر وزیر ارشاد داشته باشند و مدیریت        

   . پذیرفتم و قول حمایت دادم؛باشد
 از ژنـو خبـر   ]وزیـر نفـت  [، آقازاده آقاي  شب.دولت شرکت کردمجلسه هیأت   عصر در   

 الزم  و براى تکمیل کار تـصمیمات خـوبى گرفتـه شـده          .کنند  ها بدخلقى مى    داد که کویتى  
خارجه گفـتم ترتیـب مـذاکره     امور فوراً به وزارت     ؛که من با امیر کویت صحبت کنم      است  

 صحبت گرمى داشتیم و پذیرفت کـه   .شب به نتیجه رسید   هشت  ساعت   د که وتلفنى داده ش  
ل حـل و تـصمیمات مناسـبى    ی خوشبختانه همه مسا.م خوردن توافق اوپک نشوند    ه باعث به 

  . قیمت نفت را اصالح کند،اتخاذ شد که امید است
  

   1993 سپتامبر  30                   1414  الثانى ربیع |  13  1372 مهر 8شنبه  پنج 
  

. اى دفتـر را انجـام دادم  هـا را خوانـدم و کارهـ    مطابق معمول گزارشصبح  نُه ونیمتا ساعت   
انتقاداتی کـه نـسبت بـه او     آمد و از    ]رییس سازمان تربیت بدنی   [،  غفورى فرد ] حسن[آقاى  

ستى اظهار آمادگى براى ماندن یا رفتن و اظهار اطاعت براى کار در هر پ. رواج دارد، گفت 
  . نمودخاطر با طیب

توسـعه و شـرکت دولـت در     بـراى    .خیریه حمایت از معلوالن آمدند    مؤسسه  هیأت امناى   
 .آموزى آمدنـد  نهضت سوادسازمان مدیران  . قبول کردم؛ندتها کمک خواس بخشى از هزینه  

 ،بـراى سـرعت کــار و اسـتخدام رســمى افرادشـان اســتمداد کردنـد و بــراى آینـده نهــضت      
  . نمودندنظرخواهى

سـازمان  ریـیس  [، امراللهـى ] رضـا [ نقاط ضعف کار آقـاى  .سلطانیه آمد ] اصغر  علی[آقاى  
 گـزارش  .عبداللهى آمد] بهمن[آقاى .  را گفت و پیشنهاد تغییر مدیریت داشت     ]انرژي اتمی 

سوءاستفاده در نفت را دادو یس دالالن پیگیرى ک.  
  



328

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 328   1372   رفسنجانیشمی                     ها

خـانواده شـهید محمـد صـالح     .  کارها را انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم     پنجعصر تا ساعت    
وضاع لبنان و خسته شدن منطقه از جنـگ   مقدارى از ا.همان عفت بودند  ی م ، لبنان  از 1حسینى

   .ل فلسطین گفتندیو نزاع و مسا
   

   1993 اکتبر 1                             1414  ثانى ربیع ال| 14  1372 مهر 9جمعه  
  

ها جز یاسـر    ظهر بچه. استراحت و مطالعه گذشتوقت به.  کار زیادى نداشتم.در خانه بودم 
توضـیحى  همچنـین  ى و یهـاى دریـا   سـازه شـرکت   گـزارش کـار   مهدى. و فائزه جمع بودند 

  . طرح انتقال آب به قطر داددربارة
 خواسـت کـه بعـضى    .اى داشـتیم    هـاى متفرقـه      صـحبت  .عصر احمدآقا براى دیـدنى آمـد      

رادیکـال  خواسـت  بـه نیروهـاى    . کننددیدن از مرقد و حسینیه جماران هاى خارجى    همانیم
  . مهري نشود بی

در .  براى توضیح امور فنى موتورخانه و برق آمدنـد ،اند  انه را تعمیر کرده    که خ  یمهندسین
  .ل اوپک و روسیه مورد توجه استی زلزله بسیار مخرب هند و مسا،اخبار
  

   1993 اکتبر 2                            1414  ثانى ربیع ال| 15  1372 مهر 10شنبه   
  

هاى تحت پوشـش بانـک صـنعت و     از غرفه. مللى رفتیمال براى مراسم افتتاح به نمایشگاه بین 
هـاى صـنایع بخـش     معدن و غرفه محصوالت کشاورزى و سالن چند کشور خارجى و غرفه  

] مـصطفی [آقـاي  صـحبت  بعد از  .مراسم شروع شدده ونیم  ساعت  . خصوصى بازدید کردم  
ــا ــاون صــادرات وزارت بازرگــانی [، هاشــمى طب ــاي  و ]مع ــی[آق ــر وز[، آل اســحاق] یحی ی

را  بـاز هـم بازدیـد    نمایـشگاه، دن مـشعل  نمـو  روشن  و بعد از 2کردم من صحبت    ،]بازرگانی
                                                

 - از افراد معروف و سرشناس بود که قبل ،االصل، متولد نجف و ساکن لبنان یرانیشهید سید محمد صالح حسینی، ا 
 پیکر این شهید به.  در یکی از خیابان هاي بیروت ترور شد1360 در سال او .از انقالب با مبارزان ایرانی ارتباط داشت

 .به خاك سپرده شدزهرا  و در بهشت انتقال یافت ایران
 -ایجاد ارتباط همه جانبه بین تولید کننده و توزیع کننده، تبادل کاال و فن، «: ی آمده است در بخشی از این سخنران

 نمایشگاه در واقع محل آشنا شدن بازار با. هایى میسر است  همه در چنین نمایشگاه،تکنیک و علوم و دانش بشرى
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 بعضى صنایع ؛ وضع صنعت داخلى را خوب یافتم، در مجموع.اي نمودم  مصاحبه.دادمادامه 
هـا کمتـر از سـال قبـل      شـرکت خـارجى  . مشکل نقدینگى و رقابت اجناس خارجى را دارند  

   .به دفترم رفتم. ستهدات خارجى ما البد به خاطر وضع تع؛است
در . حبیبى آمدند] حسن[خاموشى و دکتر    ] نقی  علی[ ،امامى کاشانى ] محمد[عصر آقایان   

 مـزاحم   وسـازند  شهید مطهرى در سعدآباد مـى عالی  ساختمان بلندى که براى مدرسه      مورد
ان را بـدهیم و   قرار شد منافع مـورد انتظارشـ  .، مذاکره کردیمهمان خانه دولت خواهد بود  یم

نامـه   ینیـ بـراى تـصویب آ  و جنتـى و صـدر آمدنـد     ] احمـد [آقایان   .ساختمان از دولت باشد   
  . ها و نیز حمایت مالى استمداد کردند شان براى نمایندگان رهبرى در دانشگاه پیشنهادى

 نفـر  چهاردهگفت . کند  جراح قلب است و در آمریکا کار مى.صادقى آمد] حسین[دکتر  
؛ اند  به ایران برگشته،هاى دولت من ند و به خاطر سیاست   پزشک هست اش    انوادهاز اعضاى خ  

خواهد برگردد و منتظر تکمیل ابتکار جدیدش در خصوص پیوند قلب میمـون بـه      او هم مى  
هـاى پـدرش در قیطریـه را کـه مـوات اعـالن          خواست که ده هزار متر از زمین       .اطفال است 

هـاى مـن و پیـشرفت      از سیاست.تان مدرن قلب بسازند بیمارستا در اختیارش بگذاریم     ،شده
  . ها در خارج به من گفت کشور و امید ایرانى

 گزارشى از کارهاى وسیع عمرانـى در        .شهردار تهران آمد  ،  ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [
                                                                                                              

ها به یکدیگر و زدیک شدن ملت ن،هایى هدف از برگزارى چنین نمایشگاه .تولید و صنعت با بازار است منابع 
طور ه  کشور ب51اکنون  هم .کاهش تشنج و ایجاد تفاهم بین کشورها، مبادله فرهنگى و افزایش اطالعات عمومى است

صورت ناظر و یا مشترى و یا براى کسب اطالعات و ه فعال در نمایشگاه حضور دارند و تعدادى دیگر از کشورها نیز ب
 روز برگزارى این دهتوانند طى  کشورهاى شرکت کننده مى .این گردهمایى شرکت دارنداخبار و تهیه گزارش در 

 ، سال گذشته را با امروز مقایسه کنیمچهاراگر  .سوى غناى بشریت گام بردارنده  ب، با مبادله امکانات خود،نمایشگاه
و محصوالت عرضه شده را دریافت و ها  توان تفاوت کیفیت غرفه  مى،بینیم و با گذر سطحى  تفاوت زیادى مىاًانصاف

نمایشگاهى براى نشان ، نمایشگاه امروز .این نشان خوبى براى توفیق جمهورى اسالمى ایران در برنامه اول توسعه است
توان  ها مى با مشاهده این پیشرفت .هاى ایران در برنامه اول توسعه اقتصادى است ها و تحقق خواسته دادن میزان موفقیت

شرایط سیاسى خاص امروز منطقه  .ترى در مقایسه با امروز داشته باشیم  نمایشگاه غنى،که در پایان برنامه دوموعده داد 
معناى امروز خود   جاده ابریشم را به،کوشد و امکانات ارتباطى کشور موقعیت ایران را ممتاز کرده است و ایران مى

هاى   از شرایط خاص امروز و آزادى جمهوريهم،خوا  میبره صنعتگران و نیروهاى کارآمد و خُ من از .احیا کند
طور مطلوب فراهم شده و امیدواریم منطقه ه  ب،المللى هاى همکارى بین زمینه .آسیاى میانه، قفقاز و روسیه استفاده کنند

تر نشر ، دف» 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .بتواند از این شرایط استفاده کند
 .1394معارف انقالب،
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تهران داد و گفت امسال بودجه تهران شـصت و سـه میلیـارد تومـان اسـت کـه نیمـى از آن             
 .کار روزنامه همشهرى با تیراژ یکـصد و شـصت هـزار نـسخه را داد            گزارش   .عمرانى است 

 اطمینان دادم که .نظر کرد بار جدید کسبمرکزي هاى میدان     کیفیت واگذارى غرفه   ةدربار
  . کنم و خواستم که با امید به کارش ادامه دهد  از او حمایت مى،در دولت جدید هم

    
   1993 اکتبر 3                           1414  الثانى ربیع | 16  1372 مهر 11یکشنبه 

  
 خواستار تشکیل حـزب    .ى داشت ی پیشنهادها . آمد  اسالمی لیغاتبآقاى مشکینى از سازمان ت    

قرائتـى  ] محـسن [ آقـاى  .نهـضت سـوادآموزى آمدنـد   مسئولین سازمان جمعى از . جدید شد 
را بـه دانـشگاه رسـانده    خـود  با ادامه تحـصیل،   دو نفر از سوادآموزانى که  .گزارش کار داد  

  1.شان کردم و وعده حمایت بیشتر دادم  تشویق. صحبت کردند،بودند
] محمـد [آهـن و آقـاى    راهشـرکت   و مـدیران  ]وزیـر راه و ترابـري  [،  ترکـان ] اکبـر [آقاى  
خـط  آهـن   بنـدرعباس و راه  - بـافق   خـط آهن  براى تسریع در ساخت راه     .کیا آمدند  سعیدى

                                                
 -عدالتى تحمیل شده به کشور و یک عیب بزرگ در جامعه  عنوان یکى از آثار سوء بى سوادى به  از بى آقاي هاشمی

اسالمى یاد کرد و با اشاره به موفقیت نهضت سوادآموزى در تحقق اهداف آموزشى برنامه اول توسعه اقتصادى، 
تالش بیشترى براى سازماندهى و دعوت «: ان یک جهاد فرهنگى انسانى گفت عنوه  ب،اجتماعى و فرهنگى کشور

شود تا پایان برنامه دوم مسأله  هاى نهضت انجام خواهد گرفت و سعى مى سوادان براى شرکت در کالس تر از بى جدى
م است با دولت مصم .کار روده تر ب هاى عالى  جهت تعمیق آموزش،ها گذاري سوادى حل شود و این سرمایه بى

 این راه مقدس را تا رسیدن به نقطه مطلوب و حل مشکل ،حمایت بیشتر از نهضت سوادآموزى در برنامه دوم
ترین نقاط محروم   با قدردانى از تالش آموزشیاران نهضت سوادآموزى که در دورافتادهایشان» .سوادى ادامه دهد بى

تحمل  ان و نوجوانان کشور از نعمت سواد را براى نظام غیرقابل محروم بودن کودک،ندا  به یاد دادن سواد مشغول،کشور
: این بخش اظهار داشت  اندرکاران آموزش به تر دست ریزى و توجه بیشتر و دقیق دانست و با تأکید بر ضرورت برنامه

ى و جذب و سواد ها و پیامدهاى منفى بى  باید براى نشان دادن زشتى،ى ارتباط جمعهاى  رسانه وعلما و هنرمندان«
مه کسانى که در این جهاد مقدس  ه. ابتکار و خالقیت داشته باشند،هاى درس سوادان به نشستن در کالس تشویق بى

هاى با ارزش فرهنگى و  اند و از جمله ذخیره  نزد خداوند جایگاه مناسبى پیدا کرده،فرهنگى و انسانى سهم دارند
امر  ها و عنایت خاص مقام معظم رهبرى به  با توجه به حمایتمامیدوار .روند شمار مى آموزشى نظام و کشور اسالمى به

هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی« کتاب ←کنید  رجوع» . این راه مقدس با موفقیت طى شود،سوادآموزى
  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372
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 بـراى خـط   ،رده خـارج از   هـاى قـدیمىِ   ن  گوا اصالح   چنینهم ،کرمان و سرخس به مشهد    
کیـا   آقاى سعیدى .  استمداد کردند  ،آورند  را به صورت اتوبوس درمى     ایشانتمشهد که چند    

   .پیشنهادى دیگر کرد] پست[ت در خدماظهارآمادگى براى 
 براى دستور شوراى عـالى  ،]دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی  [،  میرسلیم] مصطفی[آقاى  

 قـرار شـد خبرگـزارى    .دولـت شـرکت کـردم   جلـسه هیـأت   عصر در   . انقالب فرهنگى آمد  
  .رگان دولت هم باشداى تأسیس کند که اُ  روزنامه،جمهورى اسالمى

 ، مذاکرات تلفنى با ملـک فهـد و امیرکویـت   ة دربار.همانم بودندیاى م    خامنه اهللا  آیتشب  
 اوضاع روسیه  وهاى دولتى ه شرکت اجازه مصرف بودج،سفر من به خراسان و آسیاى میانه  

   . مذاکره کردیم1چال لکنوردى ایشان تا کُ و گرجستان و کوه
  

   1993 اکتبر 4                         1414  لثانى ربیع ا|  17  1372 مهر 12دوشنبه 
  

 از دیروز درگیرى مـسلحانه شـروع شـده و    .ها اخبار روسیه داغ و در صدر است در گزارش 
 سپس حمله متقابل نیروهاى دولتـى شـروع   .نده ان پارلمان چند نقطه را تصرف کرد طرفدارا

 سرانجام امروز عصر مقاومت مجلـسیان در هـم   .پارلمان را به گلوله و توپ بستندآنها شد و  
   .ها هم کم نیست ها و زخمى  کشته،ها  خرابى.شکست و تسلیم شدند

از پیـشرفت کـار بازسـازى تـشکر کـرد و       . نماینده آبادان آمد  ،موسوى] سیدیونس[آقاى  
آقــاي [ . اســت خــودش قــبالً کارمنــد بازســازى بــوده .ل جنبــى اســتمداد نمــودیبــراى مــسا

 براى گاز و دانشگاه آزاد اسالمى استمداد  ورخوار آمدنماینده میمه و ب،  ]محمدرضا ناصري 
   .کرد

اقتــصادي نماینــده شـاهرود و ریـیس کمیـسیون    [، حـسینى شـاهرودى  ] سیدحـسین [آقـاى  
 ولـى امیـدوار   ، ریختـه یش شیمى درمـانى کـرده و موهـا   . مبتال به سرطان است. آمد ]مجلس

                                                
 - 2600 ای پناهگاه از سطح درنی اارتفاع .ران است در شمال تهينورد  کوهيها  از پناهگاهیکیچال،  پناهگاه کُلَک 

 آب ساتی تأسيپناهگاه دارا. دره و دره وزباد  گالبه،یدیبوستان جمش:  داردی دسترسری پناهگاه سه مسنیا. متر است
 یشاهنگی و توسط سازمان پ1339 پناهگاه در سال نیا .شود ی نظر وزارت آموزش و پرورش اداره مریو برق است و ز

 رپالی مانند شينورد  کوهيها  پناهگاهگریچال به د  بهار، از کُلَکانی در پاازچال،ی از راه پتوان یم . ساخته شدرانیا
 . نمودمتیعز
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هـاى ادارى و   و خواسـته صـحبت کـرد    در مورد وزیر جدید اقتصاد و سیاست تعدیل        .است
   .دنموعمرانى شاهرود را مطرح 

 داشـت و   گزارش اوضاع آنجـا را . نماینده آشتیان و تفرش آمد  ،دانش منفرد ] علی[آقاى  
 موافـق توسـعه زیـاد دانـشگاه تفـرش نیـست و       .اش نداشـت  اى جز سفر من به منطقه     خواسته

  . گوید در سطح فعلى تکمیل شود مى
هـایش در مـورد     از توافـق   . قزاقستان آمد  ]و منابع سوخت   [وزیر انرژى ،  ]آقاي بایک اُف  [

 معتقـد  .سیه گفتو در مورد حوادث رو نفت و بازرگانى و حمل و نقل اظهار رضایت کرد     
   . انتخابات انجام شود تاکرد  صبر مىبود بهتر ؛کند روى و عجله مى است یلتسین زیاده

 خواستار لوله کشى گاز و تـسریع و توسـعه          و جمعى از نمایندگان جنوب خراسان آمدند     
 راجـع بـه   .عـصر آقـاى حبیبـى آمـد     .  راجع به سفرم صحبت شـد      .آهن شدند   در احداث راه  

 مـزاحم  . صـحبت شـد    آن قه مدرسه شهید مطهرى در سعدآباد و راه عـالج          طب 14ساختمان  
  . سراى ریاست جمهورى است همانیم

 .تـصمیماتى گـرفتیم  .  تبدیل به جلسه شوراى عالى منـاطق آزاد شـد  ،شوراى اقتصادجلسه  
 در مـورد مهلـت دسـته    هاپیـشنهاد به   راجع   ،آقایان نوربخش و عادلى به نمایندگى از دولت       

 بناسـت بـه دعـوت وزیـر اقتـصاد فرانـسه بـه           1.اى عمده غربى توضیح دادنـد     جمعى کشوره 
  .  بروندپاریس

 مـسأله   ة دربـار  ،رحیمـى ] محمدرضـا [بـشارتى و    ] علـی محمـد   [ ،باهنر] محمدرضا[آقایان  
شان بـا   و احتمال مخالفت رهبرى تماس گرفتند که مشکل  ] در کردستان [استاندارى رحیمى   

  .شدتماس تلفنى من با رهبرى رفع 
ى در مـورد  ی مهـدى خبـر داد کـه بـا شـرکت ایتالیـا         .ها براى شام در خانـه مـا بودنـد            بچه

  .  استکار سکوهاى گاز پارس جنوبى به ساخت داخلى توافق شده   درصد30واگذارى 
  

                                                
 - به دلیل ارزان شدن قیمت نفت و کاهش نقدینگی ارزي، بخشی از ال سی هاي باز شده بازرگانان 1372 در سال ،

بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی، با . خت ارز دچار مشکل شدهاي اروپایی، براي پردا کشور، نزد بانک
هاي معوقه دست  مذاکرات فشده جداگانه با کشورهاي غربی، توانستند به توافقات خوبی براي نحوه پرداخت بدهی

 . یابند
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   1993 اکتبر 5                        1414  ى ربیع الثان|  18  1372 مهر 13شنبه  سه 
  

 .تسین در میدان برخورد فیزیکى با حریفان پیروز شـد و مـسکو آرام اسـت     رسد یل   به نظر مى  
دو عقد .  بخشى از خاطرات راجع به جنگ را آورد و محسن آمد.عواقب کار روشن نیست  

  .ازدواج براى بستگان پاسدارانم داشتم
 .جمهور را داشـت  یسی نامه ر . قبرس آمد   و صنعت  وزیر بازرگانى ،  ]آقاي کی لی آربس   [

 .سـفیرمان در آرژانتـین آمـد    . هـا بـود     عارفى و دوستانه در جهت تقویت همکـارى       صحبت ت 
شـوراى پـشتیبانى   . هاى همکـارى را توضـیح داد      و توفیقات اصالحاتشان و زمینه     وضع آنجا 

 آینده این نهاد وکیفیت جـذب معلمـانش         ة دربار .نهضت سوادآموزى جلسه داشت   سازمان  
   .حبت شدبه آموزش و پرورش و کمک مالى بیشتر ص

  و آمـد ]ریـیس سـازمان صـدا و سـیما    [،  اخـوى محمـد  .عصر سلمانى بـراى اصـالح آمـد       
] ایـران [تأسـیس روزنامـه   همچنـین   صداوسـیما و  ة دربار.به آلمان را داد    گزارش کامل سفر  

  .رگان دولت صحبت کردیماُ
 گـزارش سـفر بـه اتـریش و      و آمـد ]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[،  روحانى] حسن[دکتر  

.  اسـت  معتقد است تأثیر زیادى در اصالح ذهن و نظـر آنهـا داشـته   .لمان و انگلستان را داد  آ
   .همانم بودندی شام را م. چند مصوبه داشتیم.شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت

   
   1993 اکتبر 6                      1414  ى ربیع الثان| 19  1372 مهر 14چهارشنبه 

  
 صـحبت  .مجلس رفتـیم به  ،محمدخان] مرتضی[ براى معرفى آقاى نیم صبحساعت هشت و   

هـاى زیـادى از     مراجعـات و نامـه  .و به دفتـرم برگـشتم   1هاى او نمودم    کوتاهى در صالحیت  
                                                

 -را هماهنگ با هاي وزیر پیشنهادي امور اقتصادي و دارایی، برنامه ایشان  آقاي هاشمی با تشریح ویژگی 
با توجه به شرایط جهانی، نبود وزیر امور اقتصادي و دارایی به معناي « : گیري کلی اقتصاد کشور دانست و گفت سمت

ها نیز تردیدآمیز است  مردد بودن در بعضی مسایل عمده خواهد بود؛ ضمن آنکه این مسأله در خود وزارتخانه و بانک
سلیقه ها، به خودمان اجازه  ما نباید به خاطر بعضی اختالف. ها معطل بماند گیري شود که بسیاري از تصمیم و موجب می

دهیم که این کار مهم کشور را به حالت تردید و بالتکلیفی نگاه داریم، به خصوص که این روزها از هر جهت باید 
 میت دارد، در حدگیري اه محمدخان از تمامی عواملی که براي تصمیم خوشبختانه آقاي. مان روشن باشد وضع
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   .مخالفت جدى با او نشد و تأیید شد. نمایندگان داشتم
ر دوره  بـه خـاطر زحمـات اضـافى کـه د     .گروهى از پاسداران جماران و سعدآباد آمدنـد     

  .  از آنها تشکر کردم،اند همانسراى سعدآباد کشیدهیتعمیر منزل و اقامت ما در م
گزارش کارهاى اقتـصادى و     . ان آمدند ی نقاش ]رضا[پورمحمدى و حمید  ] مصطفی[آقایان  

ى کـه  یهـا   دادنـد و از شـایعات و مخالفـت   ،دهنـد  آثار آن را که با اهداف خاص انجـام مـى     
 ،ها که باعث مخالفـت رهبـرى هـم شـده اسـت      هاى نظامى الفت و مخصوصاً از مخ   ،شود  مى

  .ها ناتمام ماند  صحبت؛شکایت کردند
 بـا اصـرار    ،خود وقت داده بودیم    بى.  حرف مهمى نداشت   .مرگ آمد گیکى از کارکنان    

   . مصوباتى براساس قانون جدید داشتیم.شوراى عالى استاندارد جلسه داشت. فاطى
آقاي محمدرضا رحیمی [ استان شدن قزوین و .ت کردمدولت شرکجلسه هیأت عصر در 

نُـه  تـا سـاعت    .  استان شدن قم به کمیـسیون رفـت        .استاندار کردستان تصویب شد   ] به عنوان 
  . چمدان را براى سفر فردا بستم. کارها را انجام دادم و به خانه آمدمشب

هاى ترکیه اعالن   در رسانه،خارجه اطالع داداموربروجردى از وزارت    ] عالءالدین[آقاى  
اند که قصد انتقال اورانیوم بـه ایـران    رك و ایرانى در ترکیه بازداشت شده      شد که گروهى تُ   

 .اسـاس اسـت   ؛ این اتهام بی مأموران اطالعات ما هستند،اند  که بردهییها  نام ایرانى .اند  داشته
  .مایندگفتم سفیرشان را احضار کنند و به عنوان یک توطئه معرفى کنند و اعتراض ن

   
   1993 اکتبر 7                        1414   ربیع الثانى| 20  1372 مهر 15شنبه  پنج

  
 عفـت و یاسـر هـم    .بـارد   از دیشب بـاران سـبکى مـى      .رفتیم] مهرآباد[صبح زود به فرودگاه     

، ]محمـد بـشارتی و اکبـر ترکـان     آقایـان علـی  [ . بالفاصله به سوى مشهد پرواز کردیم      .بودند
ریـیس دفتـر امـور    [،  بـشارتى ] جلیـل [آقاى میـرزاده و آقـاى        ترابري،    کشور و راه و    نرایوز

  .دفترمان و نمایندگان استان هم بودنداز  و محافظان و ]مناطق محروم
.  انجـام شـد   استقبال رسـمى در فرودگـاه     . در مشهد فرود آمدیم    ساعت هشت و نیم صبح    

                                                                                                              
کنم، بقیه افرادي هم که مطرح بودند، از جمله افرادي که مجلس مطرح کرد  باالیی برخوردار است و من فکر می

 ».ترین فرد، آقاي محمدخان است ها نیستند، ولی در شرایط فعلی به نظر من صالح نیز فاقد این صالحیت
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حـرم  [د هـ  در دارالزُ.رشورى داشـتند ه و پ استقبال گرم و با شکو    ،هاى مشهد    در خیابان  مردم
 ، اسـتماع گـزارش  بعـد از . هـاى ایثـارگران شـرکت کـردم     در جمـع خـانواده   ،  )]ع(امام رضا 

  1.داشتمکننده براى آنها  سخنرانى دلگرم
و به احساسات بسیار باشکوه مـردم     شرکت کردم   سپس در اجتماع عظیم مردم در صحن        

 خیرمقـدم گرمـى   ،]تؤلیـت آسـتان قـدس رضـوي     [،طبـسى ] عباس واعظ[ آقاى   .پاسخ دادم 
  . نزدیک ظهر مراسم تمام شد2.اى ایراد کردم گفت و من سخنرانى فشرده

نمـاز ظهـر و عـصر و    بعـد از  زیـارت مختـصرى کـردم و    ، شرف بر حرم شریف   اق م تدر ا 
                                                

 -در «: ار خانواده هاي شهدا، جانبازان و ایثارگران است، اظهار داشت آقاي هاشمی با ابراز خوشحالی از اینکه در کن
کنار خانواده شهدا بودن، توفیقی است بزرگ و امیدوارم بتوانیم از انفاس قدسیه شهدا و دعاي خیر شما براي خدمت 

اند که  ، خودخواهانبه نظر من، مردم به طورکلی به سه گروه تقسیم شده اند؛ یک گروه از مردم. به مردم استفاده کنیم
در مقابل آنها گروهی هم وجود . مردم و جامعه را فقط براي خود می خواهند و به دنبال منافع شخصی خود هستند

کوشند و  هاي انسانی می دارد که خود را در مقابل جامعه فراموش کرده و فقط به فکر جامعه هستند و در حفظ ارزش
هاي اسالمی، از خود مایه  گروه سوم افرادي هستند که براي حفظ ارزش. کنندگذاري می  از خود براي جامعه سرمایه

هاي شهدا، سرمایه بزرگی براي سازندگی و حفظ  خانواده. گذارند و در حقیقت پرچمداران کاروان بشریت هستند می
 شر معارف انقالب،، دفتر ن1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی هاشمی«  کتاب ← دیکن رجوع» .اسالمی هستند انقالب
1394. 

 - جوانان . اى دیگر دیدم گونه من امروز مشهد را با چهره خندان و شاد، به«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاى مشهد و در این اجتماع باشکوه و  زیارتشان در خیابان. نورانى و پرطراوت از نظر من، پیکره اصلى آینده هستند

توانم احساس خود را با کلمات براى شما توضیح دهم و  نمى. آینده و توان خدمت را بیشتر کرد دار، امیدم  را به معنى
مندم و آرزو دارم که این مردم را شاد و خرم  هخصوص طبقه جوان عالق مردم و توده مردم به دانید که چقدر به شما نمى

یض از شهر والیت و امامت آغاز کردم و هدف منظور کسب ف با تکمیل کابینه، اولین سفر خود را به. و مرفه ببینم
من توفیق دهد، در این دوران حساس، مسئولیتى را   اصلى از این سفر، استمداد از آستان مقدس امام هشتم است که به

ریزى است،  همه جنگ و خون در شرایطى که منطقه دچار این. انجام برسانم اید، با موفقیت به که شما بر دوشم گذاشته
گذارى شد،  آنچه در برنامه اول توسعه اقتصادى پایه.  اسالمى، آزاد، آباد و مستقل و در حال سازندگى استایران
بینیم که اکثر آنها تحقق یافته است و هم اکنون در  ها بلندپروازى است، اما امروز مى گفتند این برنامه ها مى خیلى

در حال حاضر سه استان تخریب شده از جنگ، . زندگى هستندترین مناطق کشور نیروهاى انقالب در کار سا دورافتاده
در مناطق محروم کشور، طى چهار سال گذشته صدها . اند اند و اصل بازسازى را پشت سر گذارده سر از خاك برداشته

مرتفع آهن، حمل ونقل به میزان قابل توجهى  مشکل تأمین انرژى، گاز، راه و راه. میلیارد تومان هزینه عمران شده است
صنایع سنگین و سبک . هاى خود در برنامه اول رسیده است تمامى آرمان  کشاورزى که اساس زندگى ماست، به،شده

ها فراموش شده بود، زنده شده است و آنچه در  و تبدیلى، مخابرات، دام و شیالت و کویرزدایى که در همه دوره
هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ← دیکن رجوع» .باشد اجرا شده مىهاى  تر از برنامه تر و سازنده دست اجراست بسیار وسیع

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
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 فرزند آقاى طبسى آمد و از جلسه دادگـاه  ،ناصر. نمودم استراحت ، تا ساعت سه و نیم   ناهار
مدیرمـسئول  [، هـا  ینىیخـو ] سـید محمـد موسـوي   [عریف کرد کـه بـه شـکایت او از آقـاى         ت

هیـأت منـصفه کـه تـالش     اعـضاي   از موضـع دادگـاه و   ؛کـرد   رسـیدگى مـى    ]روزنامه سالم 
  .  ناراضى بود،نامه بگیرند و نداده کردند از او رضایت مى

راز احـساسات  ابـ بعـد از  . عصر در جمع طالب و علما در دانشگاه رضوى شـرکت کـردم    
 وظایف روحانیـت در ایـن مقطـع زمـانى و     ة من دربار،رشور و خیرمقدم آقاى طبسى   بسیار پ 

عـد مـدیریت کـشور و     در ب،ضرورت استفاده از فرصت بى نظیرى کـه در اختیارمـان آمـده          
   1. کردم مفصل صحبت،پیرایه تبلیغ اسالم خالص و بى

هـاى   گـزارش . ادارى شـرکت کـردم    در جلسه شوراى عالى      ،شب در استاندارى خراسان   
اسـتاندار و مـدیران کـل صـنعت و جهـاد و             ،  ]آقاي اسماعیل مفیـدي   [ ةکنند خوب و دلگرم  

 همگى در جهت سرعت سازندگى و توفیق برنامـه اول     ؛برنامه و آب و کشاورزى را شنیدم      
   2.کردم من صحبت .نیز مطرح شدتقاضاهاى نمایندگان مشهد . بودو نیازها در برنامه دوم 

قـائم مقـام آسـتان قـدس       [،  در راه آقـاى کریمـى     .  کـردیم   مراجعـت  ، شـام  بعد از صـرف   

                                                
 -هاى علمیه سراسر کشور به   سطح آگاهى و دانش طالب و حوزهي ارتقا«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

ل جامعه و یسطحى نگرى به مسا . ضرورت است یک،گویى به نیازهاى جامعه  براى پاسخ،ل روز جهانىیمسا
 باید با آگاه کردن ، روحانیون و علماى دینىاست ویکى از آفات جدى نظام اسالمى ، امور روزمره مشغولى به دل

امروز تحریف  .هاى دولت را براى مردم تشریح کنند نگرى، سیاست نیازهاى فکرى جامعه و آینده   توجه به،مردم
کنند چهره ایران اسالمى را  هاى استکبارى تالش مى  قدرت.هاست مراتب بیش از تبلیغ واقعیت  به،بهاى انقال واقعیت

هاى مناسب  اى تروریست، خشن و ضدمردمى معرفى کنند و شما روحانیون الزم است با اتخاذ شیوه در دنیا چهره
 قلوب ،دنیا معرفى شود پیرایه و اصیل به م بى تبلیغات آنان را خنثى کنید که چنانچه اسال،تبلیغى و معرفى اسالم واقعى

هاى علمیه باید از این فرصت   حوزه،با توجه به عنایت خاص مقام معظم رهبرى .بسیار زیادى مجذوب آن خواهد شد
 سال درخشش آل پیامبر، مرکز تجدید عظمت اسالم باقى 1400ها پس از  بردارى کند تا حوزه خوبى بهره الهى به

خشونت و زور    توسل به.رود  به شمار می دو مشخصه جامعه امروز ایران، مردم و مدیریت دینى جامعهآگاهى .بمانند
هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع» . مردود است و در اسالم جایگاهى ندارد،براى آگاه کردن مردم

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
 -میت خراسان به عنوان یک استان نمونه و مقدس و مورد توجه اشاره کرد و اظهار داشت آقاي هاشمی، به اه :
آهن و   بافق و معدن سنگ-آهن مشهد هاي مهم و اساسی از جمله فوالد، راه دولت مصمم است با اجراي طرح«

رهاي اسالمی سنگ طبس، چهره این استان را دگرگون کند، زیرا مشهد مقدس، آبروي نظام و کشو همچنین ذغال
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .است
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 در مـسیر رفـت و برگـشت بـه     . با عبـور از زیرگـذر اطـراف حـرم توضـیحات داد             ،]رضوي
   . آخر شب به زیارت حرم مطهر رفتم.احساسات مردم جواب دادم

  
   1993 اکتبر 8                           1414  ى ربیع الثان|  21  1372 مهر 16جمعه 

  
به نمایشگاه .  شهرهاى مورد بازدید روزهاى آینده مطالعه کردمة دربارهشت صبحتا ساعت  

 کـشاورزى، صـنعتى،     ، از آثار فرهنگى و آموزشـى، بازرگـانى        ؛قدس رفتیم  کارهاى آستان 
د بـراى   بنـا بـو  . متنـوع و جالـب اسـت   ، زیـاد .دامدارى، ساختمانى و بهداشتى بازدید کردیم    

   . به وقت دیگرى موکول شد،شان صحبت کنم که به خاطر طول کشیدن بازدید مدیران
 کنار محـل اجتمـاع مـردم فـرود      .کوپتر به فریمان پرواز کردیم      فرودگاه رفتیم و با هلى    به  

  و خیرمقـدم گفـت  ،نماینـده شـهر  ، ]آقاي محمدمهدي خزایـی [ . اجتماع عظیمى بود   .آمدیم
مطهـرى تجلیـل    ] شـهید مرتـضی   [ اهللا یـت  از آ  1. من صحبت کـردم    .هایى مطرح کرد    خواسته

ع فرهنگى بازدید ت از طرح در دست ساختمان مجم     .دادم ها جواب مثبت    نمودم و به خواسته   
 گویا در زمـان  . نقشه شهر خوب است. شهر گشتیمهاي  در خیابان.کردم و قول کمک دادم  

  ولى بعـد از او راکـد مانـده   ،د بنا شده با حمایت زیا  ، براى تقسیم اهمیت شهر مشهد     ،پهلوى
  .است

شـدت احـساسات    ، در هنگـام بازدیـد     . از آنجا براى دیـدن کارخانـه قنـد فریمـان رفتـیم            
بـه محـل سـد قـدیمى فریمـان      .  مانع توضیح مدیران شد و بازدیدمان نـاقص مانـد         ،کارگران

 ولـى  ،از اسالم است قبل مربوط به زمانها پیش ساخته شده و به قولى      گویند قرن    مى ؛رفتیم

                                                
 - سخنان خود بر توسعه امور فرهنگى منطقه تأکید کرد و یادآور شد مردم فریمان باید جهت تحقق  آقاي هاشمی در

خاطر وابستگى به ه بفریمان، شهر « :  سخنرانی آمده است در بخشی از این. با مسئولین همکارى نماینددفاین ه
هاى  شهید مرتضى مطهرى با خون خود بر نوشته.  از جایگاه رفیعى برخوردار است،مجاهد شهید استاد مرتضى مطهرى

در راستاى سیاست « :  با تأکید بر رفع مشکالت مردم گفتایشان» .هر تأیید زده است م،بخش کننده و نجات آگاه
گذارى کالن براى گازکشى شهرهاى کشور در برنامه دوم توسعه  جاى نفت و سرمایه لت براى جایگزینى گاز بهدو

رفسنجانی،   هاشمی« کتاب ←کنید رجوع» .اقتصادى پروژه گازرسانى به شهرستان فریمان انجام خواهد پذیرفت
  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
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رکرده و فقط یک میلیون و اندى متـر    اما مخزن آن را رسوبات تقریباً پ       ،بناى آن سالم مانده   
 چـون  .هایشان ارتفـاع بیـشتر سـد اسـت کـه پـذیرفتم              یکى از خواسته    است؛ آبگیر باقیمانده 

بـین  جـاده   . گفتم به تـدریج بلنـد بـشود   ، مورد تردید است،قدرت تحمل سد براى بار بیشتر   
ه  بسیار زیبـا و پوشـیده از انبـوه درختـان سـرب      ،سد و کارخانه که حدود چهار کیلومتر است       

 محلـى بـراى تفـریح    ،منـاظر عـالى  و هاى سنگین   به خاطر نهرهاى آب و سایه ،فلک کشیده 
  . تأکید کردم براى مرکز توریستى تقویت شود.مردم است

 1.ارکنـان سـخنرانى کوتـاهى کـردم    بـراى ک ، ]قنـد فریمـان  [در محل کارخانه و م  ی برگشت
 بـه  ،کمـى اسـتراحت  بعد از ناهار خوردیم و .  من خواندةرلطیفه دربار اى اشعارى پ    دختربچه

اســتاندار از ، ]آقــاي اســماعیل مفیــدي[ ،در رفــت و برگــشت. کــردیمســوى مــشهد پــرواز 
  .داد هاى مسیر توضیحات مى خصوصیات دشت

در جمـع دانـشگاهیان و فرهنگیـان شـرکت       و  یم  دانشگاه رفتـ  اجتماعات   سالن   به  یکسره  
مـدیرکل آمـوزش و   . عالى هم آمده بودنـد  وزارت آموزش و پرورش و آموزش     از   .کردیم

فقیه و رؤساى دانشگاه فردوسـى و دانـشگاه علـوم پزشـکى گـزارش              پرورش و نماینده ولى   
ــذیرفتهــا را  خواســته.کــردمصــحبت هــم مــن . کردنــدطــرح را هــا  و خواســتهدادنــد   و م پ
  2.نمودمى به آنها یها توصیه

 معاینـه  . دکتـر میالنـى آمـد   . خیلى خسته بودم و احساس تـب داشـتم      .به اقامتگاه برگشتیم  
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی هاشمی« کتاب ←کنید  رجوع. 
 - ،آمیز توصیف کرد و  هاى کیفى مراکز آموزش عالى را موفقیت پیشرفت آقاي هاشمی در اجتماع دانشگاهیان

ها میسر  ز دانشگاهامکان تجهی،  به دلیل اینکه مشکل ارزى نخواهیم داشت، اقتصادى توسعهدر برنامه دوم« : گفت
ها باید   دانشگاه«: کاردانى و عملیاتى شدن مراکز علمى را مورد تأکید قرار داد و یادآور شد  توجه بهایشان» .خواهد بود

 با اشاره به ضرورت امر تحقیق در آقاي هاشمی» .گذارى بیشترى نمایند  سرمایه،براى آموزش نیروهاى کاردان
عالی یس شوراى یر» .ها باشد  باید اساس کار در دانشگاه،عمیق آموزش و توجه به تحقیقت«: هاى کشور افزود  دانشگاه

ل فرهنگى بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد و یمسا«: انقالب فرهنگى با اشاره به ابعاد فرهنگى دانشگاه گفت 
مان از   خیال،ان کافى داشته باشیممیز   به،هاى فرهنگى اسالمى اگر روزى نیروهاى متخصص، متعهد و متکى بر آرمان

ه  باید ب،شرایط این مجامع. است یک ضرورت ،ها فراهم نمودن زمینه برخورد آرا و اندیشه .آینده راحت خواهد بود
راحتى مطرح شود و   چنان جو سالم باشد که افکار به وجود نیاورد و آنه اى باشد که اظهارنظر و عقیده مشکل ب گونه

  ←کنید  رجوع» . در میان جامعه هیچ مشکلى وجود نخواهد داشت،ها و مراکز علمى حل شود انشگاهل در دیاگر مسا
  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب 
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 بـراى زیادشـدن اعتبـارات     ونمایندگان خراسـان آمدنـد  . کرد و قرص مسکن و کپسول داد     
 طبسى بـا   آقاى.استان و توجه به نیازهاى شهر مشهد و تجزیه استان خراسان استمداد کردند        

هـا    پیشنهاد تقویت مـدیریت شهرسـتان  . قرار شد کارشناسى شود .تجزیه استان مخالفت کرد   
  .داده شد

 .اى نداشتیم و فقـط شـام بـا هـم خـوردیم       برنامه.علما و ائمه جمعه مشهد براى شام آمدند 
 شـب مطالعـه کـردم و خـاطرات     دهتا ساعت . ها براى کارهاى خاص مراجعه نمودند     بعضى
   . خوابیدم، خسته بودم.پرسى کرد خانى تماس گرفت و احوال  عفت از باغ مصطفى.نوشتم

  
   1993 اکتبر 9                             1414  ى ربیع الثان| 22  1372 مهر 17 شنبه 

  
رفتیم  به سوى فرودگاه ،صبحانهصرف و    زیارت ، استحمام ، استماع اخبار  ،بعد از نماز صبح   

 اجتماع . رسیدیمساعت هشت و نیم صبح. جام پرواز کردیم  به سوى تربت  کوپترها  با هلى و  
 گـروه  .شـان بـرایم جالـب بـود      و احساسات گـرم ،نى و شیعه از س ،عظیم مردم در ورزشگاه   

جمعه و آقـاى   امام.  سرودى جالب داشت و خیلى خوب خواندندي،آموز سرود بسیج دانش 
آمیـز    من هم صحبت تـشویق .م گرمى گفتند  خیرمقد ، نماینده شهرستان  ،حسینى] سیدمحمد[

      گاز و صنایع تبـدیلى و  ،ها نى تحسین کردم و قول انجام خواسته    نمودم و از اتحاد شیعه و س 
  1.ى را دادمیتوجه به صنایع روستا

 ،ىیـ مدرسـه و خـانم خزا     یسی ر ، با آقاى توسلى   .به مدرسه مهدیه براى طالب شیعه رفتیم      
 .مدرسـه کـوچکى اسـت   . دمنموها احوالپرسى   از طلبه.یس مدرسه دختران صحبت کردم  یر

   .قول کمک دادم
                                                

 -نظیر  و کمحضور انبوه . هاي عمیق عرفانی است تربت جام یکی از پایگاه« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
شما مردم در این مراسم، نشانه وفاداري شما به انقالب، راه امام و اسالم انقالبی است که امروز در کشور ما حاکم 

کند که در برنامه دوم توجه بیشتري به این منطقه داشته  خصوصیات منطقه مرزي تربت جام و تایباد ایجاب می. است
تواند براي دنیاي اسالم  هاي خوب این منطقه که می از ویژگی. بی داده ایدشما در دوران انقالب، امتحان خو. باشیم

ترین نیاز جهان  این همراهی بسیار باارزش است و امروز عظیم. نمونه باشد، هماهنگی و وحدت بین شیعه و سنی است
 معارف ، دفتر نشر1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .اسالم، اتحاد است

 .1394انقالب،
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  کارنامه و خاطرات              
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 ،عجیـب اسـت کـه روى قبـرش       .  عارف نامى قرن پنجم رفتـیم      1،به مقبره شیخ احمد جام    
الـدین   شـرف [ آقاى قاضى.اى بود که مدعى بودند صدها سال عمر دارد      درخت تنومند پسته  

 ده هکتار زمـین دارد  .ندت خوبى داد توضیحا، و فرزندش که متولى هستند    ]االحمدي جامی
مدرسه طلبگى براى طالب اهل سنت و مسجد جامع و قـرآن خطـى قـدیمى    . و مشجر است  

 ادعـا  ، در مـورد یـک قـسمت از سـاختمان    . دارد و آثار هنرى فـراوان یبتقدیمى اورنگ ز 
   تامعمار آن را باز کرده یک جنبیده و     نبان اصفهان مى  داشتند که مثل منارجبفهمد را شرّ س 

 گفت به خاطر دارد ،اى است سالههفتاد  آقاى قاضى که پیرمرد     .  است خراب کرده آن را   و  
  .خورد  ساختمان تکان مى،که با تکان دادن محراب

 قطعـه شـعرى از احمـدجام خوانـد کـه تمـام        ،رفت  ها که همراه ما راه مى       یکى از مولوى   
 نـوار  ، گفـتم بـراى پخـش    .الـب بـود    بـراى مـن ج     ؛عقاید شیعه را در مورد ائمه قبول داشت       

  . قول کمک دادم. محقر بود؛مدرسه طلبگى را هم دیدم. بگیرند
 على همـشیره زاده مـدیر   .فرنگى شاهد را افتتاح کردم      ب گوجه کارخانه ر و  رفتیم  سپس  
 شـور و  .سپس بـه سـوى تایبـاد پـرواز کـردیم     .  کامالً ایرانى است  ، خط اول تولید   .آن است 

 یـک  .تـر بـود   شان باحال سرود بسیج دانش آموزي. د از تربت جام بیشتر بودنشاط مردم تایبا 
 امـام جمعـه خیرمقـدم    .  تحـسین کـردم  ؛ شعرى در مدحم گفته بود کـه خوانـد     ،نىمولوى س

 ایـراد  اي کننـده  دلگـرم و آمیز  و من سخنرانى گرم و تشویق ها را مطرح کرد گفت و خواسته 
  .کردم

 در محل معدن که کنـار  . سوى معدن سنگان پرواز کردیم   وارد شهر شدیم و بالفاصله به     
کـل منطقـه    . آهن بازدید کردیم    از خط تغلیظ کوچک سنگ     ،بود روستاى کوچک دروى  

 حدود دویست کیلومتر اسـت کـه حـدود هفـت کیلـومتر اکتـشاف تفـصیلى شـده و          ،معدن
تـا   تصمیم بـه خریـد سـنگ آهـن     . استن سنگ آهن کشف شده    میلیون تُ  سه و نیم  حدود  

در . اسـت و روى آوردن به کار معدن شـده       باعث تقویت تولیدگران   ،سطح قیمت وارداتى  

                                                
 - 536 درگذشته - 441زاده ( احمد جام خی معروف به ش»يزی ترشی نامقیاحمد ابن ابوالحسن جام«االسالم  خیش 

 آزاد ي در هوا، در تربت جامی احمد جامخی شقبر . بودی از عارفان دوره سلجوق»لیپ ژَنده«معروف به ) ي قمريهجر
 قرار داده شده بای زيها ی به ارتفاع حدود دو متر با حکاکی سنگي قبر نماديروبر .  مسجد قرار داردوانی ايدر جلو

  . درخت پسته کاشته شده استکی قرار داده نشده و تنها ی سنگچی هخی قبر شيرو. است
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هنـوز  و بودجـه،  سـازمان برنامـه   . آنجا تأکید بر تـصمیم فعـال کـردن معـدن سـنگان نمـودم       
   . استموافقت با فعال شدن معدن نکرده

 اسـتقبال  اجتماع عظیمى داشـتند و  .  با تأخیر رسیدیم   .خواف حرکت کردیم  شهر  به سوى   
ریختنـد و گـروه سـنى و     هـاى گـل مـى     شاخه،گروه انبوهى از دختران شاهد    . گرمى کردند 

 امام جمعه و نماینده شهر خیرمقـدم گفتنـد و       . سرودهاى خیرمقدم گرمى اجرا کردند     ،شیعه
 ،انـد   بـا اینکـه اکثریـت مـردم سـنى     ، تعجـب اسـت  1.من هم به گرمى برایشان صحبت کردم 

  .استرده نماینده شیعه رأى آو
بنـدى    شهر را آذیـن ، با وسعت. در شهر گشتى زدیم.ناهار را در فرماندارى صرف کردیم 

وزیر کـشور از سـوى مـن در مراسـم     . بندى ندیده بودم   گونه آذین  جاى دیگر این  . اند  کرده
 در راه اسـتاندار  .حیدریه پرواز کردیم اندازى مرکز تلفن شرکت کرد و ما به سوى تربت      راه

  . رفت و نتوانستم مثل مسیرهاى دیگر توضیح بگیرمبه خواب 
هـاى مـسیر مملـو از جمعیـت       تمام خیابـان   .حیدریه از همه جا بهتر بود      استقبال مردم تربت  

پران و لبخند به چهره بود      رشور شعاردهنده و گل   پ.    رشـور  در ورزشگاه مملـو از جمعیـت پ ،
 ،جمعـه و نماینـده شــهر   مخیرمقـدم توسـط امـا   بعـد از  . شـد نزدیـک غـروب مراسـم شـروع     

بــه ســختى تحــت تــأثیر  ســخنانم 2.ایــراد کــردموعــده و ر از تعریــف  پــیســخنرانى کوتــاه
  .احساسات مردم قرار گرفته بود و امام جمعه بیش از من تحت تأثیر بود و گریه کرد

در راه مـردم  .  کـردیم افتتـاح را به سوى دانشگاه آزاد اسـالمى رفتـیم و سـاختمان جدیـد           
آموزان و   کنار دانشگاه جمع زیادى از دانش. اجتماع با شکوهى داشتند، مسیرمان ىهاروستا

شـان   تاشـان بـه احـساس     پیاده شدم و با عبور از مقابـل     .دانشجویان به گرمى استقبال کردند    

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -هاي  نظیرترین صحنه حیدریه، استقبال مردم این شهر را یکی از بی ر اجتماع بزرگ مردم تربت آقاي هاشمی د

حیدریه  نظیر در تربت امروز یکی از روزهاي تاریخی و بی« : اسالمی خواند و گفت هاي انقالب حضور مردم در صحنه
دولت با توجه به . اموش نخواهم کردهاي پرشور استقبال از مسئوالن جمهوري اسالمی را فر را شاهد بودم و صحنه

اي و ساختن سدهاي متعدد در کشور، مشکل آب  فشار و قطره مشکل آب در این منطقه، در نظر دارد با آبیاري تحت
، دفتر نشر »1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .را در مناطق کویري حل کند

 .1394معارف انقالب، 
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  کارنامه و خاطرات              
 342   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 از 1. از برکات دانشگاه آزاد اسالمى گفتم، در جمع کادر علمى و دانشجویان وجواب دادم 
جا نمایـشگاه محـصوالت تجهیـزات      در همان. هنوز نیمه تمام است    ؛ساختمان بازدید کردم  

 پیشرفت امور کشاورزى در استان در برنامه ؛بسیار جالب بود. کشاورزى استان برپا شده بود   
  .انگیز است  اعجاب،اول

مردم از  هنوز عده زیادى ،گذشت  با اینکه سه ساعت از شب مى .به فرماندارى شهر رفتیم   
آقاي محمدناصـر  [ ، در جمع علما و مسئوالن.کردند  و اظهار محبت مى ندوددر مسیر مانده ب   

 . شـام خـوردیم  .نماینده شهر نیازهـا را گفـت و مـن صـحبت کوتـاهى داشـتم              ،  ]زاده  توسلی
 . شب خوابیدمیازده خاطرات را نوشتم و ساعت . اخبار را گوش دادم .ها را خواندم    گزارش

همه خسته بودند. گفتند ناپذیریم مى ىرکاري و خستگهمراهان از قدرت من و پ .  
    

   1993 اکتبر 10                         1414   ربیع الثانى| 23  1372 مهر 18یکشنبه 
  

 تخـت هـم خـوب نبـود و شـب را خـوب       .با صداى اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیـدم   
 توضـیحات  .سـازد  ر مـى  شرکت سابی. به محل سد شهید یعقوبى پرواز کردیم .نخوابیده بودم 

 ،زیاد کنیمرا  اگر اعتبارات . سرعت عمل خوب است  . از پیشرفت کار بازدید کردیم     .دادند
 مــردم . همگــى ایرانــى اســت، اجـرا و مــصالح ، طراحــى.شــود زودتـر از موعــد تکمیــل مــى 

  .  برایشان صحبت کردم.روستاهاى اطراف جمع شده بودند
  اند و ممکن بود رفتن به خواف و   ولى چون شیعه،د در برنامه نبو   .شتخوار رفتیم به بخش ر
نماینـده  ، ]اهللا حبیبـی  آقاي حبیب[ . پذیرفتم، تأثیر نامطلوب بر آنها داشته باشد ،نرفتن به آنجا  

   2.ى نمودمیسیاست محرومیت زدامورد شهر خیرمقدم گفت و من صحبتى در 

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -هدف و سیاست جدى ،رفع محرومیت و رسیدگى به مناطق محروم کشور«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 مناطق محروم و همت گیرى بهینه از امکانات خدادادى دولت مصمم است با بهره. استو اصولى مسئوالن کشور 
 مردم  الزم است،اهمیت آب در کشور،  بهتوجهبا  .کن کند نیروهاى متعهد و انقالبى، محرومیت را در کشور ریشه

هاى زیرزمینى و استفاده بهینه از  آب  هاى آبخیزدارى، کویرزدایى، تغذیه سفره  با مسئوالن در زمینهيهمکارى بیشتر
  تحولى اساسى در، سال آیندهدوبردارى از سد شهید یعقوبى در   با بهرهمامیدوار .داشته باشندطریق آبیارى صحیح 
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  کارنامه و خاطرات              
 344   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 مراسـمى  . کردیم سرخس پرواز-آهن مشهد    به سوى محل طرح راه      1.مختصر کردم بعدى  
 به سـرعت برنامـه   ،توانستند پرواز کنند  کوپترها نمى    چون غروب نزدیک بود و هلى      .داشتند

 و 2ریـزى  گذارى را افتتاح کردیم و از پنج کیلومتر خط ساخته شده و کیفیـت باالسـت            ریل
   .ها را دیدن کردیم کارگاه

 بعـد از اذان  . با هـواى گـرگ و مـیش بـه فرودگـاه مـشهد پـرواز کـردیم           ،زدیک مغرب ن
 . نمـودم  یادداشت را و موارد مصاحبه  کردم   استحمام   ،استراحتبعد از    در اقامتگاه    .رسیدیم

هاى ضـریح مقـدس     سپس به حرم مقدس براى مراسم غبارروبى و تخلیه پول .عفت هم آمد  
کـردن غبارهـاى داخـل ضـریح      داده بودنـد و مـن بـراى پـاك         قبالً خود آقایان انجام      .رفتیم

  . دو رکعت در داخل ضریح خواندم و بیرون آمدم.کمک کردم
 سوسـک و حـشرات   ي مقـدار زیـاد  ،به خاطر عدم امکان تمیزکردن فضاى بین دو ضریح   

 به آقـاى طبـسى گفـتم ضـریح را بـراى         .جمع شده بودند که برایم غیرقابل تحمل بود       دیگر  
  . معلوم شد شبهه در تغییر ضریح دارد که تأکید زیاد بر عدم شبهه کردم؛ح کنندآینده اصال

 سپس بـا آقـاى طبـسى    3. مصاحبه رادیو تلویزیونى براى نتایج سفرم  انجام شد ،بعد از شام  
هاى اطراف   آقاى غرضى براى هزینه. رفع مشکالت شهر چناران مذاکره و تفاهم شد    ةدربار

  .حرم استمداد کرد
  

   1993 اکتبر 11                       1414 ربیع الثانى  |  24  1372 مهر 19ه دوشنب
  

 ساعت . برگشتم و صبحانه خوردم.حرم رفتم و وداع کردم به زیارتصبح براي بعد از نماز    
به خاطر خستگى به ، اما  قرار بود دیشب مراجعت کنیم.یک ربع به هفت در فرودگاه بودیم  

 .آقاى طبسى نرسیده بود. ى جمعى از همراهان دیشب مراجعت کردند ول،امروز موکول شد  
  . نمودیم ایشان رسید و خداحافظى کردیم و به سوى تهران پرواز.گشتى در فرودگاه زدم

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←ید کن  رجوع. 
 -يریآهن جلوگ  خطدنی تا از لغزشود ی مختهیآهن ر  بستر راهي قطعات شکسته شده سنگ است که رو، باالست 

آهن   راهری مسیاعث زهکش و بکنند ی را رد می بارشيها  آبنی همچنباالست.  کندها لی ري تعادل براجادیکرده و ا
 .شود یم
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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  کارنامه و خاطرات              
 350   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 آقـاى  . کارهـاى عقـب مانـده را انجـام دادم     ده ونـیم   تـا سـاعت      .یکسره بـه دفتـرم رفتـیم      
 کـارش و همکـاران   ة بـراى کـسب نظـر دربـار        ]وزیر امور اقتـصادي و دارایـی      [،  محمدخان

ــ.مــد دکتــر والیتــى آ.جدیــدش آمــد ره جنــوبى را داد و  گــزارش ســفر بــه نیویــورك و کُ
 اطالع داد کـه  . را گفت... کویت و، امارات، مصر،خارجه انگلیس امور نرایمذاکرات با وز  

 .انـد   موافقـت کـرده  ،مره که به فهد گفته بودمها با خواست من در مورد گذرنامه ع        سعودي
و همچنین مسأله بازداشت متهم آلمانى گفتم مسأله مذاکره با سعودالفیصل را پیگیرى نماید       

   . راجع به سفر آسیاى میانه و احتماالً آذربایجان صحبت شد.را که قرار نبود بازداشت شود
نامـه واگـذارى صـنایع دولتـى بـه بخـش         ینیـ  آ ة دربـار  .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

انجـام دادم و   کارهاى مانـده را    هشت شب  تا ساعت    . ناتمام ماند  ؛خصوصى مذاکره داشتیم  
وفاژ را شگرم   شیر آب. را تماشا کردیم1 سریال لبخند زندگى، با عفت و یاسر.به خانه آمدم 

  .  است هوا سرد شده؛دیمنموباز کردیم و از شومینه هم استفاده 
     
   1993 اکتبر 12                       1414 ربیع الثانى  |  25  1372 مهر 20شنبه  سه

  
دکتـر   آقـاى  . دکتر حبیبى بـراى امـور جـارى آمـد    .کارها انجام شدو نیم صبح    ساعت نُه   تا  

ـ   . آمـد ها    شیبانى براى داروهاى وارداتى کلیوى    ] عباس[ ى از  ی تابلوهـا  .ست آمدنـد  مـدیران پ
 بازدیـد کـردم و در جمـع مـدیران     ،اقداماتشان را آورده و نمایشگاهى درست کـرده بودنـد    

   2.برایشان صحبت کردم
                                                

 - ی، با بازي اسالمي جمهوريمای سیک شبکه ي، محصولمحمد دستگردی  به کارگردانی،لبخند زندگ مجموعه 
است که  يا خانوادهاین سریال ، داستان .  استانی وداديمهري و  آبادمیابراه،  فرجادلیجلی،  شهابنیمهی،  قاسمایثر

 خانواده را اداره و ،یمادر خانواده با مشقت و سخت. کند فرار می و راننده شود ی کشته می سانحه رانندگکی در پدر
 خانواده، در ما.شود ی مری و دستگدای، په متواري سرانجام رانند،ی طوالنیپس از مدت. کند میکودکان را بزرگ 

 آنکه فرزندانِ آن راننده ي، مادر براانیدر پا. کنند ی مخالفت مشانها با خواسته مادر  بچهی ولکند، ی قصاص ميتقاضا
 .بخشد یسرپرست نشوند، او را م یهم مثل کودکان خود ب

 -اندرکاران  بتکارات دستها و ا  با ابراز رضایت از عملکرد خوب شبکه پستى کشور که در سایه تالش آقاي هاشمی
 به هفتصد میلیون مرسوله در چهار ،افزایش تعداد مرسوالت پستى از سیصد میلیون«:  گفت،امور پستى انجام شده است

 آینده ،کننده است که چنانچه همین روحیه و نشاط و روند رو به رشد حفظ شود  بسیار ارزنده و خوشحال،سال اخیر
 زمینه آگاهى  اگر در این ندارند؛ع کافى از چگونگى استفاده از خدمات پستىمردم اطال .امیدبخش خواهد بود
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 از اقدامات ما و تلفن من . قطر آمد، معادن و فلزات  وزیر نفت ،  ]هللا حمد العطیه  آقاي عبدا [
به فهد و امیرکویت براى نجات اوپک ستایش کرد و خواست که کشورهاى گازخیز براى            

  1.گاز هم سازمانى مثل اوپک درست کنندکنندگان صادر
تـر عــادلى  عـصر دک .  آمـد عـالی انقـالب فرهنگــی  آقـاى میرسـلیم بـراى دســتور شـوراى     

آقــاي  اجــازه خواسـت کــه در صــورت عـدم تفــاهم بــا   .آمــد] کــل بانــک مرکـزي  ریـیس [
دو . شوراى عـالى ادارى جلـسه داشـت     . گفتم سعى کند تفاهم نمایند     .محمدخان کنار برود  

 و شـوراى عـالى علـوم کـاربردى را ادغـام      اي  حرفـه فنی و   شوراى عالى هماهنگى آموزش     
   .ار کردم و خسته به خانه آمدم کهشت و نیمشب تا ساعت . کردیم

هـا را دیـده کـه مـدعى        هاى کـویتى     خانواده ،)ع(عفت تعریف کرد که در حرم امام رضا       
انـد و تـاکنون    هـا بـرده   فرزندانشان را عراقـى ، ها اند در زمان اشغال کویت توسط عراقى    بوده

و بازدید از چند و نیز جریان رفتنش به محله فقیرنشین جنوب تهران  هیچ اثرى از آنها نیست 
اى اسـت کـه ایـن     دو هفتـه .  را گفتیشها خانواده محروم و وضع بد زندگى آنها و کمک 

  .کنم که ادامه دهد کار را شروع کرده و من هم تشویقش مى
  
  
  

                                                                                                              
توانند از امکانات پستى به سادگى   و همه مىیابد می میزان استقبال از خدمات پست افزایش ،الزم به مردم داده شود

تماد و اطمینان مردم و سرعت  در جلب اع،سن انجام وظیفه کارکنان شبکه پستىنفوذ مؤثر و گسترده و ح .بهره ببرند
دارى، استفاده از افراد صالح و شایسته در ارسال مرسوالت  امانت. کارهاى روزمره بسیار مؤثر خواهد بود بخشیدن به

 عوامل مهم جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به شبکه پستى ،هاى تعیین شده بندى پستى، سرعت عمل و رعایت زمان
جویى در وقت، هزینه و سوخت و کاهش رفت وآمد مردم از جمله  جویى، صرفه ى، صرفه رفاه عموم.هستندکشور 

ویژه صداوسیما در جهت آگاه ساختن ه  ب،ها آثار مثبت استفاده از خدمات پستى کشور است که باید از طریق رسانه
، 1372هاي سال  سخنرانیهاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع» .ریزى شود جامعه در این زمینه تالش و برنامه

 .1394دفتر نشر معارف انقالب،
- که به اختصار ي اوپک گازای صادرکننده گاز يمجمع کشورها )GECF (در ی به منظور هماهنگشود، ی مدهینام 

 ي از کشورهايگری و قطر و تعداد دهی روسران،ی در سطح جهان، توسط ایعی گاز طبمتی صادرات و کنترل قد،یتول
 42 عضو مجمع صادرکنندگان گاز، يکشورها. س شدیسأت) 1387ماه  سوم دي( 2008 دسامبر 23 گاز، در صادرکننده

 درصد از 85 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 38 جهان، ي گازری درصد از ذخا70 گاز جهان، دیدرصد از تول
 . دارنداریتجارت گاز را در اخت
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  کارنامه و خاطرات              
 362   1372   رفسنجانیشمی                     ها

دازد کـه او هـم    مدیرکل وزارت امور خارجه بینـ   ،آصفى] مرتضی[خواست به گردن آقاى     
رسـد اشـتباه از خـود      به نظر مى؛تلفنى از خودش دفاع کرد و به گردن آقاى نیازى انداخت       

   .نیازى است و با عمد است
ها بررسى و قـرار شـد کـه نیـاز بـازار داده        درآمدها و هزینه.عصر کمیته ارز جلسه داشت   

 هـشت و نـیم شـب    ساعت تا. ددهنى براى محدود کردن تقاضاى ارز انجام      یها  شود و اقدام  
   .کارها را انجام دادم و به خانه آمدم

  
   1993 اکتبر 15                         1414  ى ربیع الثان| 28  1372 مهر 23جمعه  

  
بــا جمعــى از . گــزارش ســفر بــه هلنــد را دادو  پــیش از ظهــر محــسن آمــد .در منــزل بــودم

 تکنیک جدید هلنـد بـراى پیـشروى       ؛ندسازى رفته بود   کارشناسان براى بررسى طرح ساحل    
توانـد    خـزر مـى  دریـاي هـاى خـود دریـا کـه بـراى مـا در         با استفاده از ماسه  ،در ساحل دریا  

اجـرا   پیـشنهاد  .انـد  ها مثبت بوده و عملى و مناسب تشخیص داده      نتایج بررسى  .کارساز باشد 
ا ریک منطقه کوچک توسـط شـرکت خـارجى و سـپس اجـراى بقیـه توسـط خودمـان           در  

  . دارند
 از کارش و از سـتاد مـشترك ارتـش      . آمد ]فرمانده نیروي دریایی  [،  شمخانى] علی[آقاى  

 وحیـد ] اهللا سـیف [عـصر دکتـر   .  اسـت اى نگرفتـه     از مذاکراتش با رهبرى نتیجـه      .گله داشت 
 گزارش کار تأسیس اردوگاه در داخل خاك     . آمد ]دستجردي، رییس سازمان هالل احمر    [

 ،گرجـستان ،کمـک بـه مـردم هندوستان   همچنـین  باغ و  گان جنگ قره آذربایجان براى آوار  
 فــاطى هــم آمــد و گــزارش بازدیــد از مرکــز .تاجیکــستان و لبنــان را داد و کمــک گرفــت

  .تبریز را داد و براى رفع مشکالتشان کمک خواست] بابا باغی[جذامیان 
        م بـه آسـیاى میانـه و     برنامـه سـفر  .ر کردکار زیادى به خانه آورده بودم که تمام وقتم را پ

جمهـور   یسیـ ر، ]اف آقـاي حیـدر علـی   [دکتر والیتى تلفنى اطالع داد کـه  . قفقاز را خواندم 
   پذیرفتم ؛آذربایجان تقاضا کرده که در این سفر به آنجا هم بروم
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   1993 اکتبر 16                            1414 ربیع الثانى  | 29  1372 مهر 24شنبه 
  

ــد مــدیران مع ــه    گــزارش.اونــت مردمــى وزارت اطالعــات آمدن ــسبت ب شــان را شــنیدم و ن
 گفـتم در  ،]معـاون وزیـر اطالعـات     [،   به آقاى شـفیعى    1.شان کردم  هاى کلى توجیه    سیاست

   .مورد قاچاقچیان ارز سختگیرى کنند
جلسه مسئوالن اقتصادى را بـراى ارقـام کـالن      . حبیبى براى امور جارى آمد    ] حسن[دکتر  

 ، درصد5/17 قرار شد با رشد .ساله دوم داشتیم یالى بودجه سال آینده و برنامه پنج    ارزى و ر  
 چهـار میلیـارد دالر   ،اعتبارات ریالى برنامه را ببنیدیم که تعهدات ارزى در پایان برنامـه دوم         

  . کمتر از شروع برنامه باشد
ى آلمـانى   در مورد بازداشت متهم به جاسوس    .عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت      

مــذاکره و ] ابوموسـی، تُنــب بــزرگ و تُنــب کوچــک [و روابـط بــا عــراق و مــسایل جزایــر  
   .گیرى شد تصمیم

ـ    .در دفترم کارها را انجام دادم     هشت شب   تا ساعت    ره  ضمناً مسابقه فوتبال تیم ایـران و کُ
خ  اوقـاتم تلـ  ،ایرانملی  از منظره خوردن سه گل و شکست تیم     ؛جنوبى در قطر را هم دیدم     

  .   معموالً چنین حساسیتى در مسابقات ورزشى نداشتم؛شد
  

                                                
 -نگرى، نگرش   سطح آموزش و تحلیل نیروهاى اطالعاتى کشور، از همه جانبهي با تأکید بر لزوم ارتقا آقاي هاشمی
عنوان ه  ب،اطالعات غنى و اساسى هاى درازمدت دولت و دسترسى به ها و سیاست آینده، اشراف کامل به برنامه به

ل روزمره، یکى از یمسا مشغولى به نگرى و دل سطحى«: ارهاى مهم براى فعالیت نیروهاى اطالعاتى نام برد و گفتابز
هاى مقدس  ها و آرمان پاسدارى از ارزش .طور جدى از آن پرهیز شوده هاى جهان است که باید ب آفات تمامى انقالب

عنوان   به،انقالب سایر نیروهاى مؤمن به  بهنسبت  ،عاتى کشور نیروهاى اطال. بسیار ارزشمند و مهم است،انقالب اسالمى
هاى  وظیفه و فعالیت سن انجام حي در گرو،بانان کشور هستند و امنیت و ثبات کشور منزله چشم و دیده  افرادى امین به

ها توسط  یته اطالعات و انعکاس واقعیبرخوردارى از آگاهى کافى و رعایت دقت در ارا. ناپذیر آنان است خستگى
ماندن و  اطالعاتى و گمنام  وجود عنصر ارزشمند اخالص در نیروهاى. ضرورت داردنیروهاى اطالعاتى کشور 

 بهترین ،تعالى از خدمات و فعالیت آنان  نزد خداوند محفوظ است و رضایت حق،نشدن فعالیت آنان در جامعه منعکس
کنید  رجوع» .ارزش کار این تالشگران واقف و قدردان هستند   بهسرمایه براى اینگونه افراد است و مسئوالن نظام نیز

  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←
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   1993 اکتبر 17                     1414 جمادى االول   | 1  1372 مهر 25یکشنبه 
  

 سـفر بـه آمریکـاى التـین بـراى      از . آمـد ]فرمانده نیروي انتظامی [،  اللهى  سیف] رضا[تیمسار  
ـ       ایـران از پذیرفتـه شـدن صربـستان بـه جـاى       ل و جلـوگیرى   شرکت در اجتماع سـران اینترپ

 براى نیروى انتظامى کمک خواست و از برخوردهـاى آقـاى   .یوگسالوى سابق گزارش داد 
  .  گله داشت]وزیر کشور[، بشارتى] علی محمد[

هـاى سـاخت     گزارش پـروژه  . آمد ]فرمانده نیروي هوایی ارتش   [،  ستارى] منصور[تیمسار  
کـردن بعـضى از هواپیماهـاى عراقـى و      رستو و عملیاتىهواپیماى اف پنج و جت آموزشى پ 

 از عدم همکارى ستاد مـشترك     .آدم باشعور و دلسوزى است    . کم کردن پرسنل نیرو را داد     
  .ارتش شکایت داشت

 هنـدورابى و  ،کـیش جزایـر   گزارش وضـع  . همراه آقاى میرى آمد    ،میرزاده] حمید [آقاى
تادن تورها از کیش به فـارور و هنـدورابى را       کوپتر از شوروى براى فرس      فارور و اجاره هلى   

  امتحـان جهت براى مدیریت آقاى میرى در زمان مرخصى خودش براى سفر به استرالیا   .داد
  . اجازه گرفت]دوره دکترا[

جمهـور را   یسی ر، نامه آقاى سلیمان دمیرل  و وزیر کشور ترکیه آمد   ،  ]آقاي قاضی اوغلو  [
قرار   من بر  .ندا ه استمداد کرد  ] کارگران کردستان  حزب [= ك.ك. براى مبارزه با پ    .آورد

جلـوگیرى از شـرارت مخالفـان هـر دو کـشور تأکیـد       در دو کشور براى همکارى مشترك     
  .کردم

 بحـث مقـدار نقـدینگى داشـتیم و اسـتانداران          .دولت شرکت کردم  جلسه هیأت   عصر در   
رگـشتم و چمـدان را بـراى      به دفترم ب  .  که ناتمام ماند    و بویراحمد  هکیلویهجدید لرستان و کُ   

   .سفر بستم
 ضــعف کــار ســیما در انتقــال ، ســفر خراســانة دربــار.همــانم بودنــدیاى م  خامنــهاهللا آیــت

 بازداشـت  ،معوقـه هـاي   بدهى، وزارت کشور،   سفرم به آسیاى میانه    ،هاى مردمى سفر    صحنه
یر وقت  د.ل دیگر جارى کشور مذاکره کردیم     یمره و مسا   سفر ع  ،متهم به جاسوسى آلمانى   

   .به خانه رسیدم
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   1993 اکتبر 18                    1414   جمادى االول|  2  1372 مهر 26دوشنبه 
  

آقایـان  [ . براى مسافرت به کشورهاى آسیاى میانه به فرودگاه رفتیم   ساعت هفت و نیم صبح    
، خارجـه امـور    نرایـ وز،  ]علی اکبر والیتی، سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی و اکبر ترکان        

 1.انـد  راهجمعـى از مـسئوالن دیگـر همـ    ترابـري و همچنـین    راه و     و  و آموزش عالى   فرهنگ
پاویون جمهورى بعـد از تعمیـر آمـاده شـده     . هم هستند على  پسرش  عفت و یاسر و فاطى و       

مصاحبه کوتاهى کردم و با مراسـم  . بعضى از وزرا و نمایندگان براى بدرقه آمده بودند     . بود
  . آماده شده بود 747 هواپیماى .مرسمى بدرقه شدی

 بـه وقـت تهـران در فرودگـاه     سـاعت یـازده و ربـع    پـرواز کـردیم و    ساعت هشت و نیم   
 مذاکراتمان بـا ترکیـه بـر سـر     ةرکان دربار در راه آقاى تُ. فرود آمدیم 2زبکستانتاشکند در اُ  

ــور کــامیون ــار   تزانزیــت و عب ــر هاشــمى درب ــاى دکت  ةهــا از خــاك دو کــشور گفــت و آق
] حـسن  [خارجـه و دکتـر  امورل وزارت یهاى آموزش عالى و آقـاى والیتـى از مـسا       سیاست
 ل مختلـف یمسامورد  در ،]رییس اول مجلس و دبیر شوراي عالی امنیت ملی    نایب[،  روحانى

                                                
 -کل بانک   در این سفر، سرلشکر علی شهبازي، رییس ستاد مشترك نیروهاي مسلح، سیدمحمدحسین عادلی، رییس

رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سیدمحمود دعایی، نماینده تهران در مجلس شوراي دوست،  مرکزي، محسن رفیق
 .اسالمی و همچنین شش تن از معاونین وزرا حضور داشتند

 - جماهیر اتحاد فروپاشی از میالدي، پس 1991 سال در که است میانه آسیاي در کشوري اُزبکستان، جمهوري 
 از و تاجیکستان و قرقیزستان با شرق از قزاقستان، با شمال و غرب از کشور  این.آورد دست به را خود استقالل شوروي
 هاي نشانه. بود مسکونی مسیح، میالد از پیش سال هزار دو از منطقه  این.است همسایه افغانستان و ترکمنستان با جنوب
 دهم سده  در.است شده فتیا بخارا و تاشکند خوارزم، سمرقند، شهرهاي در زمانی، دوره این در مردم زندگی

 از جزیی ترتیب به بعدها اُزبکستان، کنونی منطقه. بود سامانیان قلمرو از جزیی اُزبکستان، کنونی منطقه میالدي،
 روسیه امپراتوري نوزدهم قرن  در.شد اُزبک و تیموري مغول، شاهی، خوارزم سلجوقی، غزنوي، هاي حکومت
 .شد شوروي از بخشی اُزبکستان ترتیب این به. کرد تصرف را میانه آسیاي و داد گسترش را خود هاي سرزمین

 گاز،. آید می شمار به جهان در پنبه تولیدکننده بزرگترین و است میانه آسیاي منطقه کشور ترین پرجمعیت اُزبکستان
 ابریشم تاریخی ادهج کنار در که  اُزبکستان،.است نهفته کشور این طبیعت در که است منابعی ترین غنی از طال و نفت
 شهرت شان باشکوه هاي معماري خاطر به که بخاراست و سمرقند باستانی شهرهاي شامل دارد، قرار آسیا و اروپا میان

 جمهور رییس کشور، این در حکومت  رییس.بودند جهان فرهنگی و بازرگانی غنی مراکز جمله از زمانی و دارند
 براي و 69 زنان براي زندگی به امید. است سال 23 سنی میانگین با نفر ارهز 268 و میلیون 28 حدود آن جمعیت. است

 مردم از درصد 88. هستند تاجیک درصد 5 و روس درصد 5,5 اُزبک، آن مردم از درصد 80 .است سال 62 مردان
 .است اُزبکی کشور این رسمی زبان. اند شیعه مذهب پیرو آنها اغلب که هستند مسلمان اُزبکستان
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   .صحبت کردند
 مقیم نرایکابینه و سفاعضاي  و   اُزبکستان جمهور یسی ر ،فاُ اسالم کریم آقاي  در تاشکند   

 تـار و  ، ولـى جمعـى بـا لبـاس محلـى     ، مراسم سان و رژه نداشـتند  .استقبال کردند  این کشور 
جمهور بـه سـوى شـهر     یسیدر سالن فرودگاه مصاحبه کوتاهى نمودم و با ر    . زدند  نبک مى ت

 فـراوان و داراى خطـوط   يهـا  ردرخـت و بـا پـارك   ها همه وسیع و پ  خیابان.حرکت کردیم 
و بـا   هاى ساختمانى در طبقات زیاد ا به صورت بلوك   ه  عمدتاً ساختمان . استتراموا و مترو    

  1. استهاى مناسب ساخته شده فاصله
 شهر ،که تمام شهر خراب شد   میالدي   1966 از زلزله مخرب سال      ،گفتاُف    آقاي کریم  

 در راه توضیحات خوبى  .اند  را به صورت صحیح با مهندسى درست و مصالح خوب ساخته          
 بـراى  .سئواالت زیادى را جواب داد. ها داد ها و مجسمه دانهاى مهم و می  ساختمان مورد در

مـان در    اقامتگـاه .گـذارد  جـواب نمـى   اى ندارد و سـئواالت را بـى       جواب دادن هیچ مالحظه   
   . وسیع استیشمال شهر در باغ

ناهـار   جمعـى  ه نماز خواندیم و دست.آقایان والیتى و روحانى با همسرانشان هم با ما هستند  
ف به اقامتگـاه  اُ آقاى اسالم کریم. شباهت به غذاهاى خودمان نیست ایشان بى غذاه. خوردیم

   . دادنمحلى و دستباف را با حضور خبرنگاران به م  لباس مانندىیمن آمد و هدایا
کـه از مـا   بودل تاجیکستان ی مساة بیشتر دربار  .سپس یک دور مذاکرات خصوصى داشتیم     

هـا شـدیداً سـوءظن      نسبت به روساُف قاي کریمآ. کرد براى ختم نزاع و جنگ استمداد مى   
 در کـل  شـان  کننـد و ایـن سیاسـت    دارد و مدعى است آنها دو طرف نـزاع را تحریـک مـى            

  . وعده کمک دادیم؛ها است که نگذارند آنها مستقل شوند جمهورى

                                                
 -خاري فارسی و اُزبکی مردم این شهر به زبان. است اُزبکستان کشور شکند، پایتخت تامردم بیشتر. کنند تکلم می ب 

در تاریخ . قرار دارد تاشکند در میانه آسیاي روحانیت مرکز استقرار محل. هستند حنفی سنی مذهب مسلمان تاشکند،
 ابومسلم. خواست کمک اعراب از او دختر .کشت را کستاناُزب پادشاه چین، فرمانرواي  میالدي،751 آمده است، سال

 نبرد، این سبب به .شکست داد را ها چینی وي. کرد روانه سرزمین آن به لشکري با را صالح بن زیاد ایرانی، سردار
 ها وسمیالدي، ر 1865 در سال. کنند حکمرانی سامان آن در نتوانستند دیگر ها چینی و یافت راه میانه آسیاي به اسالم

 سال لرزه زمین در. شد برقرار شهر این در بلشویکی حکومت بار نخستین براي 1917 در سال. کردند تسخیر را تاشکند
 ابریشم جاده هاي کاروان راه سر بر اي آبادي روزگاري که آن تاریخی هاي جاذبه و شد ، تاشکند به کلی ویران1966

 .شد بازسازي داوطلب نیروي هزار 30 کمک هب حادثه، این از پس تاشکند. رفت بین از بود،
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بازسـازى شـده و مدرسـه       .  متولى آنجا توضـیحات داد     1.به مقبره بهاءالدین نقشبندى رفتم    
 عنایـت زیـادى   ،ه مساجد و مراکز دینى و اثبات توجـه خودشـان       ی براى ارا  .طلبگى هم دارد  

نده درخت قـدیمى تـوت کـه النـه     و کُ  مجسمه مالنصرالدین سوار بر االغ را دیدیم       .داشتند
 .انـد   گفتند به خاطر سروصـداى هواپیماهـا مهـاجرت کـرده    . آن بود  متروك لک لک روى   

  . بودياى هم النه دیگر باالى مناره
 سـپس بـه سـمرقند پـرواز     . غذاهاى شبیه غذاى خودمان   ؛همانسرایشان ناهار خوردیم  یدر م 
 شـهر  .دیرسـ  تر بـه نظـر مـى        استاندارش قوى  . مراسم بخارا در سمرقند هم تکرار شد       .کردیم

 هگفـت تـا شـانزد   . ف هـم هـست  اُ اسـالم کـریم  آقـاي   زادگـاه   ؛یبا و جالب است    ز ،سمرقند
 بیـرون سـمرقند دیـدیم و       ، را در قریـه فرهنـگ      2يخارب] محمد[ آرامگاه   .هسالگى آنجا بود  

 دولـت بـه عنـوان مرکـزى بـراى جـذب          .ش توضـیحات داد   ا   متـولی  .نماز را آنجا خوانـدیم    
   . است روى آن حساب باز کرده،توریست

                                                
 -نقشبندي صوفیان سرسلسله نقشبندي، بهاءالدین شیخ مقبره پیرامون که است بناهایی مجموع نقشبندیه،  مجموعه 

 12 در نعارفا قصر در مجموعه این. است شاخص بناهاي زمره در تزیینات، و معماري نظر نقطه از و اند شده واقع
 وارث مرکزي آسیاي مردم. است کرده طی قرن سه تا دو طی را خود تکامل سیر و دارد قرار بخارا کیلومتري

 اي گستره در سال هزار طی که است اسالم دین این اما اند، بوده اسالم از قبل آنها از برخی که هستند کهن هاي تمدن
 به هجري سوم قرن از بخارا شهر. است کرده هدایت را اُزبکستان ویژه به و مرکزي آسیاي مردم روزمره زندگی عظیم،

 کسب جهت گیتی مختلف نقاط از مسلمان علماي و شد شناخته اسالمی علوم تدریس مهم مراکز از یکی عنوان به بعد
 به توجه با. شد می نامیده اسالم مهد بخارا قرن، شش این طول در. شتافتند دیار آن به اسالم از ها برداشت ترین تازه

 از. نامند می »شریف بخاراي «را شهر این حاضر حال در اند، بوده شهر این ساکن که اسالمی علماي نیز و ویژگی همین
 بهاءالدین خطه، این در تصوف بزرگان از. نهاد شکوفایی به رو آن در تصوف خطه، این در اسالم اشاعه ابتداي همان

 نفوذ مسلک این تدریج به. داد اشاعه را خواجگان طریقت به معروف یهنقشبند مسلک بخارا در که است نقشبندي
 نیز اکنون. شد منتشر هند و کردستان آناتولی، ولگا، نواحی و قفقاز مرکزي، آسیاي سراسر در و یافت داري ریشه

 .کند می جذب خود به باختر و خاور در را پیروانی همچنان و است تصوف فرقه بزرگترین
 - از ثی کتاب حدنی از ارزشمندتریکی است که »ي بخارحیصح« کتاب صاحب ،) ق  ه256 ـ 194 (يرخامحمد ب 

 سپس به بخارا برگشت.  کردثی علم حدلیتحص  به عربستان مسافرت نمود وی سالگشانزده در او .سنت است نظر اهل
 حی موسوم به صح،خود مشهور کتاب در  و را معتبر دانستثی حد7275  کهخود آورد  باثی ششصد هزار حدو

 .داردنیز  قرآن ریتفسکتاب  ي،بخارامام . اد دي جايبخار
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 ؛اش را هم دیدیم   موزه.  باالى ارتفاعات مشرف شهر رفتیم     ،1گبی اُلُغنجا به رصدخانه    از آ 
 نقـل  ، در حـد نابغـه  ، نکات قابل توجهى از مـوارد محاسـبات او  .گویا فرزند امیرتیمور است 

 روى ایـوان  .گستان رفتیم که سه مدرسه عظیم قدیمى آنجـا بـود   ریاز آنجا به میدان     . کردند
 عجیـب اسـت کـه    .خورشـید بـود و یکـى سـقف طالیـى داشـت           و   شـیر     آرم  از آنها،  یکى

انـد و بـه شـدت احتیـاج بـه تعمیـر         گرچه به آنها نرسـیده ؛اند داشته ها اینها را نگه     کمونیست
  2.ها انجام دادیم اى هم با تلویزیون  مصاحبه،فاُ کریمآقاي  آنجا با در. دارند

 چنـد روز  .بیگ را دیـدیم  غلُرادش و اُم بستگانش و پیرِِ، خودش .به مقبره تیمورلنگ رفتیم   
 .انـد  هـاى آنهـا را مـورد بررسـى قـرار داده      اند و جنـازه   قبل از جنگ جهانى نبش قبور کرده      

 باالسـر درب  .هکنند که بروز جنگ جهانى به خاطر همین نبش قبرها بـود  ها خیال مى   بعضى
جـزو  او گوینـد      مى ؛تکارى نوشته شده که کار استاد ساالراصفهانى اس         در کاشى  ،ورودى

  .  استهنرمندانى بوده که تیمور از ایران پس از اشغال به اینجا آورده
 سـپس بـه کـانون    .آهـن رفتـیم کـه جالـب و باشـکوه اسـت          از آنجا براى دیدن سـالن راه      

هـى در میـدان بیـرون مرکـز جمـع شـده               جمعیـت انبـو    .فرهنگى ایرانیان مقیم سمرقند رفتیم    
ف از اُ کـریم آقـاي   همـراه   . و به شدت برایمان ابراز احساسات کردنـد         اند شیعه اکثراً. بودند

 ما به آنجا بـرویم و لـذا   ، به خاطر همین جمعیت، گویا مایل نبودند.مقابل مردم عبور کردیم  
 خـوب  ، روحانى محل به زبان فارسـى ، در مراسم.آهن را به برنامه اضافه کردند  دیدار از راه  

شـان    گفتم کمـک .ف هم حرف زدیم و هدایا ردوبدل شد      اُ  کریمآقاي   من و    .صحبت کرد 
  . کنند

هاى جدید و بخش     عبور کردیم که اطرافش فروشگاه     ی از خیابان  .به سوى فرودگاه رفتیم   
ممنـوع  در آن اتومبیـل  ورود هـا اسـت و      مخصوص پیـاده  این خیابان،    گفتند   .خصوصى بود 

 نقـش زیـادى برایـشان       ،شانفزرانیرومند است و رودخانه       استان سرخس  ، در مجموع  .است
  .دارد

                                                
 - يها  رصدخانهنی از بهتریکی ، رصدخانهنیا.  ساخته شديموریتری امگیب  در سمرقند توسط الغگیب رصدخانه اُلُغ 

 دی جمشنیالد اثی از جمله غ،د ستاره شناسان آن عهنیترگبزر.  بوده استانهی ميای آنها در آسنیجهان اسالم و بزرگتر
 .اند  پرداختهقی رصدخانه به تحقنی در ای قوشچی و علیکاشان

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید    رجوع. 
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 ،]معاون وزیر امور خارجه[،  واعظى] محمود[ آقاى   ، در فرودگاه  .به تاشکند پرواز کردیم   
اطالع داد که کار کمیته خوب پیش نرفته و هواپیماى هما را کـه امـروز بـراى افتتـاح خـط             

  .کنند ى گفت جبران م؛شکایت کردم فاُ کریمآقاي به . اند آمده از مرز برگردانده
ه یـ بنـدى سـفر را ارا    در اقامتگاه جمعى از همراهان آمدنـد و گـزارش مـذاکرات و جمـع        

هاى اصلى را بـه خـاطر مـا چراغـانى          خیابان .با هم به اقامتگاه برگشتیم    .  خوب است  ؛کردند
 را  نمـاز مغـرب و عـشا   .سئواالت زیـادى را جـواب داد  اُف،  آقاي کریم در راه    .ندکرده بود 
 تـاالر تـازه سـاز    . کـردیم  هم براى ضیافت شام به سوى تـاالر نـوروز حرکـت          و با  خواندیم

   .همانان زیادى دعوت شده بودندی م.عظیمى است
هاى متعدد موسیقى نیز آمدنـد و بـا زبـان      گروه. بوددر حدود دو ساعت زمان صرف شام 

آقاي . بود غذاها هم مطبوع و شبیه غذاهاى خودمان     . آواز خواندند   و  شعر ،زبکى و فارسى  اُ
ها هم گفتند که در مراسـم آنهـا هـم     عفت و بچه.  باز مرا تا اقامتگاه همراهى کرد اُف،  کریم

   .خواندند  گوگوش را مىهاي ترانهها بوده و بیشتر   آواز و رقص خانم وساز
 خیلـى از مـا   ؛ چهـار کانـال دارنـد   .خاطرات را نوشتم و کمى تلویزیون تماشا کـردم     شب  

 امروز در قطر بر ژاپن پیروز شـده  ،فوتبال ماملی  تیم  که خبر داد و ر آمدیاس. تر است   متنوع
  .  غصه پریشب تا حدودى جبران شد وخوشحال شدماست؛ 

  
   1993 اکتبر 20                1414  ول جمادى اال|  4  1372 مهر 28چهارشنبه  

  
قـت بـراى نثـار تـاج     اول و. کـرد   مجلس مرا همراهى مى    یسی ر ،جمهور یسیامروز به جاى ر   
زبکـى  شان که آثار زیادى بـه فارسـى و اُ      شاعر و فیلسوف   ،ىیوا ن علیشیرامیر  گل به مجسمه    

را  جمعى از مردم . با هم به محل باغ ملى رفتیم  ،دانند  شان مى  دارد و او را قهرمان ملى تاریخ      
   .ند در آنجا به صف کرده بود،براى ابراز احساسات

 .ستقالل رفتیم که در گذشته به عنوان میدان سرخ ساخته شده بوداز آنجا به میدان عظیم ا    
ها میدان سرخ با مجسمه لنین وجود داشته   در تمام جمهورى،گفتند در دوران شوروى سابق

ین آورده و اسـم میـدان را   ی مجـسمه لنـین را پـا    ، از اسـتقالل    پس  بالفاصله ،زبکستان اُ  در که
  هـاى بلنـدى از حکومـت در     ى اسـت و سـاختمان     یبا میدان بسیار وسیع و زی     .اند  عوض کرده 
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هـاى    بسیار مجلل و زیبـا بـا سـنگ     .جا از یک ایستگاه مترو بازدید کردیم        همان .آنجا است 
  .یس مترو توضیحات خوبى دادی ر.گرانیت و مرمریت است

 ]]ونی، وابسته به آکـادمی علـوم اُزبکـستان   ابوریحان بیر [ خاورشناسىانستیتوي از آنجا به   
 کارشان و مخزن کتـب خطـى قـدیمى چهـل     ة توضیحات خوبى دربار  انستیتو،یس  ی ر .رفتیم

هاى فرهنگـى دو کـشور     اهمیت میراثة من هم دربار.آمد گفت  اى داد و خوش     هزار نسخه 
بیگانـه  و تمدن مشترك اسالمى و تشابه فراوان و ضرورت همکارى ما صـحبت کـردم و از        

 شدن جوانان از ذخایر فرهنگى قدیمى به خاطر متروك شـدن الفبـاى عربـى اظهـار تأسـف            
شان بود   سخت؛ملکى دیدن کردیم] عباس[ سپس از مخزن کتابخانه به اصرار آقاى   1.نمودم

  2.و فقط چهار نفر را پذیرفتند
 شـکند شهر تا قبل از اینها براى دیدن مسجد جامع در محله قدیمى ؛فراموش کردم بنویسم  
هاى  هاى تنگ و خانه  منهدم نشده و به همان صورت با کوچه      1966رفتیم که در زلزله سال      

 امـام  .اسـت سـاکن  جمعیت در آنجـا   نفر   گفتند پانصد هزار     . است مانده باقی   محقر قدیمى   
از مسجد و موزه مسجد بازدیـد  . بحار توضیحات دادند یس اداره روحانیت ماوراءیجمعه و ر 

 ، خط شخص عثمـان    ،بودند که مدعى دیدیم  یک قرآن خط کوفى روى جلد آهو         .کردیم
  . یک جلد از فتوکپى همه صفحات آن را به من هدیه دادند.خلیفه سوم است

    اى شـرکت    در اداره روحانیـت مـاوراءالنهر در جلـسه     ،انخ راق سپس در مدرسه قدیمى ب
ن هم مفصالً صحبت کردم و  م.یس اداره توضیحات خوبى داد و خیرمقدم گفت  ی ر .کردیم

                                                
 -این مقطع تاریخی داریدشما علماي خاورشناس، وظیفه بسیار سنگینی در « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است .

هاي گذشته تاریخی خودمان به نسل نو، دست به دست هم دهید و گذشته افتخارآمیز  شما باید براي ارایه میراث
متأسفانه اینکه . اش با این آثار مهم فرهنگی قطع شود نگذارید نسل نو، رابطه. تاریخی را دوباره براي جوانان زنده کنید

شان رابطه نزدیک برقرار کنند،  هاي دوران پرافتخار تمدن ها و آرم  با الفباي عربی و عالمتتوانند هاي شما نمی بچه
شما وظیفه خیلی سنگینی دارید . هایتان آموزش دهید شما باید الفباي عربی را به بچه. باشد هایتان می مشکل شما و بچه

، دفتر نشر »1372هاي سال  ی،  سخنرانیهاشمی رفسنجان«  کتاب ←کنید  رجوع» .که فرهنگ خود را احیا کنید
 .1394معارف انقالب،

 -همه آثار نفیس و  مشاهده این. الرحیم الرحمن اهللا بسم«:  آقاي هاشمی در دفتر یادبود این مرکز چنین نوشت
دن تواند ما را با عظمت دوران شکوفایی تم هاي فرهنگی در انستیتوي ابوریحان بیرونی در شهر تاشکند، می میراث

یافته از فتنه مارکسیسم،  اسالمی در ایران و ماوراءالنهر آشنا نماید و دانشمندان موظفند با آشناکردن نسل جوان نجات
 ».روحیه اسالمی را اعاده کنند و باال ببرند
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  1.براى توسعه مراکز اسالمى تشویقشان کردم
یس کارخانـه  یـ  ر. کارخانه عظیم هواپیماسـازى بـود  از بازدید   ،آخرین برنامه پیش از ظهر    

 و 760بال و بدنه هواپیماى عظیم بارى ایلوشین     .  توضیحات داد   بود که  یک مهندس روسى  
سـازند و مونتـاژ    ف را مـى نتونُـ آتر هواپیمـاى بـارى     هاى عظیم    و بال  114ایلوشین مسافربرى   

  .ها خیلى عظیم است  سالن.کنند مى
 به سـوى فروشـگاه کاالهـاى ایرانـى     ، ناهار و نماز و استراحتبعد از. به اقامتگاه برگشتیم  

کاالها است؛زبکستان تأسیس شده  بنیاد مستضعفان و دولت اُمشارکتکه با کردیم  حرکت  
  .شود ختمان از آنها و سود بالمناصفه تقسیم مىاز ما و مدیریت و سا

ابــراز  بــه . پیــاده از مقابــل آنهــا گذشــتیم.جمعیــت زیــادى بیــرون فروشــگاه جمــع بودنــد
یس مجلس از این استقبال گـرم مـردم تعجـب کـرده بـود و              ی ر .احساسات آنها جواب دادم   

ابـراز احـساسات   شـدند و گـاهى     معمـوالً مـردم جمـع مـى    ،هـا  اصوالً هنگام عبور از خیابـان    
  .کردیم  سیاست دولت این نبود که ما مانور مردمى بدهیم و ما هم مالحظه مى.کردند مى

 آثـار سـفر انجـام    ة مصاحبه مشترکى دربار.ف منتظر ما بود   اُ   آقاى کریم  .به فرودگاه رفتیم  
 یـک  . پـرواز کـردیم  2 پایتخت قرقیزسـتان ، به سوى بیشکک  ،اى شبیه استقبال    شد و با بدرقه   

                                                
 -احیاي مساجد، مدارس علوم دینی و بازسازي مساجد و حضور طالب « :   در بخشی از این سخنرانی آمده است

ما میراث مشترك تاریخی و فرهنگی و دینی زیادي داریم و . هاي الهی است  در این مرکز، نشانگر تحقق وعدهدینی
دهد، حفظ کنیم؛ البته این وعده الهی است که اسالم همواره زنده  ها را که ما را به هم ارتباط می باید این ارزش

هاي اسالمی را از میان مردم   سال گذشته نتوانست ارزشماند و شما نیز شاهد بودید که حکومت الحادي، طی هفتاد می
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .بردارد

 -،قزاقستان، با شمال از کشور این.است سابق شوروي جماهیر اتحاد از یافته استقالل هاي جمهوري از یکی  قرقیزستان 
 است کوهستانی کشوري قرقیزستان. است همسایه چین با شرق از و تاجیکستان با غرب جنوب از ازبکستان، با غرب زا

 بخشی قرقیزستان سابق، شوروي در ها کمونیست پیروزي تا.گذرانند می روزگار دامپروري و کشاورزي با آن مردم که
 و شد مستقل 1991 سال در  قرقیزستان.شد شوروي ايه جمهوري از یکی 1926 سال در سپس. بود روسیه ترکستان از

 در. بود قدرت مسند بر 2005 سال تا او. رسید جمهوري ریاست به قرقیزستان، کمونیست حزب رهبر آقایف، عسگر
 زندگی سطح حال این با. دارد گاز و نفت از خوبی منابع کشور  این.شد پناهنده روسیه به مردم شورش با سال این

 رییس وزیر، نخست و است حکومت رییس کشور این در جمهور  رییس.است باال بیکاري نرخ و پایین شورک این مردم
 .کند می تعیین جمهور رییس را اطالعات و دفاع وزراي. کند می معرفی را کابینه اعضاي وزیر نخست. دولت
 پنجاه از بیش مجلس در که حزبی را وزیر نخست. شود می انتخاب ساله پنج اي دوره براي مردم رأي با جمهور رییس
 آورد، دست به را آرا از نیمی از بیش نتواند حزبی هیچ اگر. کند می معرفی آورد، دست به را آرا از درصد
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  . عت در راه بودیم و غروب رسیدیمسا
مصاحبه مشترکى انجام دادیم و . قبال گرمى با سان و رژه نمودندتاس.  است يهوا ابر اینجا  

  . همانسراى دولتى در غرب بیشکک استیاقامتگاه ما در م. به سوى بیشکک حرکت کردیم
 مرکز هنرها  براى شرکت در اجتماع هنرمندان به سوى ساختمان        ،نماز و استراحت  بعد از   
نـه بـه معنـاى    در اینجـا   »روحانیـت «.  کـرده اسـت  انجمن روحانیت دعـوت  . کردیمحرکت  

یـک  انجمـن روحانیـت،   یس یـ  ر.ل هنرى و معنوى اسـت ی به معناى مسا  ، بلکه طلح ایران صم
» سنـا ام« مجـسمه  ةگفت و دربار معلم متجدد و روشنفکر به اسم آخوند است که خیرمقدم     

 مثـل  ،اى آنهـا   قهرمـان ملـى افـسانه    .هداد که مادرش فارس بـود     و پدر و مادرش توضیحات      
شـکارى بـه مـن هدیـه        اسب و بـاز    .فتندرگرم گ ، در سالن بزرگ تأتر      1. است رستم ایرانیان 

کــاله قاضــى را پــذیرفتم و ســخنرانى . اهــدا کردنــد و عــضویت افتخــارى انجمــن را نــدداد
. م و بقیـه هیـأت بـراى مراسـم ماندنـد       ی ما چند نفر براى مذاکره رفت      2.کوتاهى برایشان کردم  

در . بعداً  عفت و فاطى تعریف کردند که رقص در نظر بوده و خـوب شـد کـه مـا نمانـدیم            
   بـه اقامتگـاه   .ها مـذاکره کـردیم       مواد همکارى  ة ساعتى دربار  ،کاخ عظیم ریاست جمهورى   

                                                                                                              
دارد کرسی 90 کشور این ملی  مجلس.کند می مشخص کند، تعیین را وزیر نخست باید که را حزبی جمهور رییس .

 38/10 کشور این داخلی ناخالص  تولید.شوند می انتخاب ساله پنج اي دوره براي مردم رأي با مجلس این نمایندگان
 آن مردم از درصد 75  دین.دهند می تشکیل را کشور این کار نیروي نفر هزار 700 و میلیون دو. است دالر میلیارد
 .است روسی و قرقیزي کشور، این رسمی هاي زبان و اسالم

 - اي قرقیزستان است که در برابر حمله خارجی  ، مرد افسانه ماناسي هاي و دالوریداستان قهرمان، حماسه ماناس
 رانی ایخی تارنی مردم سرزميها يها و دالور دهنده حماسه  و حماسه ماناس، بازتابی شاهنامه فردوس.کند مقاومت می

 هزار واژه 400 و ونیلیاز دو م شی جلد و ب18 ي دارا،نامه ماناس رزم . استی در مقابل دشمنان خارجزستانیو ملت قرق
 ،ییای جغراف،یخیتار  قاتی پژوهش و تحقي برایالمعارف رهی بلکه دا، استی اشعار رزمي اثر نه تنها حاونیا. است
 جنگ هشت نسل از خانواده يها  داستان،حماسه ماناس. شود ی محسوب ميزی و زبان قرقی و اجتماعي اقتصاد،یمذهب

 صورت گرفته و تا قبل ی و مقابله با تجاوز خارجگری ملل دیدت اقوام پراکنده و همبستگماناس است که به منظور وح
 ي برای و شفاهنهیس به نهی سال ها سنی اثر در انی ا، منتشر نشده بوديزی و به زبان قرقي که گردآوريالدی م1995از 

 ماناس ي هاي و دالوریع، که از قهرمان مصراونیلی ممی و نکی با زهاستیماناس حماسه منظوم قرق. شد ی نقل مگرانید
اب ت هر دو کی،حماسه ماناس و شاهنامه فردوس. کند ی متی حکای فارساتی رستم در ادبي همتازها،ی قرقیقهرمان مل

 ، ازاب ماناستدر ک .کنند ی مانی را بيری اساطخی کرده اند و تاردای خود را پیی شکل نهای شمسيدر قرن پنجم هجر
 .شده است ادی عنوان پهلوان اسطوره  بهیرانیرستم ا

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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استقبال رسمی در فرودگاه عشق آباد

افتتاح فروشگاه ایرانی در عشق آباد
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سفر به کشورهای آسیای میانه



381

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

381 

اخبـار رادیـو فارسـى و آمریکـا را گـرفتم و      .  شـام خـوردم و خـاطرات را نوشـتم    .برگـشتیم 
  . خوابیدیم

  
   1993 اکتبر 21                 1414   جمادى االول|  5   1372 مهر 29شنبه  پنج

  
بعد از صبحانه . وداى نب در اخبار صداى فارسى و انگلیسى و آمریکا و ایران مطالب مهم تازه 

 ،و سـپس در جلـسه رسـمى     بود   ابتدا مذاکرات خصوصى     .جمهور رفتیم  یسیبه محل دفتر ر   
 مقرر شد کارشناسان مـذاکرات را تکمیـل   . مورد نظر گفته شد  کاتمذاکرات انجام شد و ن    

  .هاى را براى امضا آماده کنند و تفاهم نامه
مد گفت و گـزارش وضـع    ادانشگاه خوش یس  ی ر .از آنجا به دانشگاه ملى قرقیزستان رفتیم      

 سـپس از  .دانشگاه را با چهارده هزار دانشجو و سه هزار استاد و پروفسور و نود کرسـى داد              
 . بازدیـد کـردیم  ،هاى ایرانى و فارسى که عمدتاً از طرف ایران اهـدا شـده بـود     سالن کتاب 

جمهـور   یسیـ دم و بـه ر  را امضا کر   1»یا قهرمان مبارزه با استعمار    امیرکبیر  «یک نسخه کتاب    
  . دادم،که همراهم بود

 چیـز مهمـى   .شـان بازدیـد کـردم     کارهـاى هنـرى     و  سپس از موزه تاریخ طبیعى دانـشگاه      
اى کـه بـه    در خیمـه  .ند که چیزى براى اثبات سوابق تـاریخى پیـدا کننـد   ا ندارند و در تالش  

ى کردنـد و  یپـذیرا  روى زمین نشستیم و بر میزگردى ،سبک بیابانگردها درست کرده بودند  
هــاى خودمـان کـه داســتان    خانـه  هـاى قهـوه    شـبیه بـساط نقــالى  ؛برنامـه هنـرى اجـرا نمودنــد   

خواننـد و سـازى هـم  بـا       مـى نامـه مانـاس   ، رزمکنند نامه اجرا مى    و رستم  شبستري  ردکُ حسین

                                                
 -  در بار نی نخستي است که برای هاشماهللا تی آثار آنیتر یمی از قدیکی ،» قهرمان مبارزه با استعمارای ریرکبیام«کتاب 

 ی به شرحی،هاشمآقاي  کتاب نیدر ا.  ساواك منتشر شددی فشار شدری و در زریرکبیتشارات ام اني از سو1346سال 
 به عنوان ، از کتابی در بخشایشان. پردازد ی مزشی استعمارستتی شخصفی ضمن توص،ریرکبی اميها از تالش

 رزا،یا شاهزاده خسروم بي وی با اشاره به همراه،شاه نی صدراعظم ناصرالدتی آن در شخصریثأ و تیاسی سيسفرها
 اتی و برخورد با آن ترقي تزارهی از مراکز صنعت و علم روسدیبازد«: سدینو ی مهی در سفر به روسرزایم فرزند عباس

 و تکامل مشاهده ی در ترقهی دو کشور همساانی که ميا او از فاصله.  کردجادی ایخاص احساسات ری در ام،شگرف
 تحول جادی وضع و ادی تجدي برااش نهی در درون سی حال آتشنیرد و در ع رنج ب واقع شد وریکرد، به شدت تحت تاث

 ».دی شعله کشرانیدر ا
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  .نوازند  شبیه خودمان مىحرکاتی
. ه سـالن آمفـى تئـاتر رفتـیم     بـ ، دکتراى افتخارى دانشگاه به مـن يسپس براى مراسم اعطا   

 دینـى و  ی،اسـ ی س،آمیـزى کـرد و از خـدمات فرهنگـى      هـاى احتـرام     یس دانشگاه صحبت  یر
هیـأت  سپس مـتن رأى  . ردهایم را ب انقالبى و ضداستعمارى من گفت و اسم بعضى از نوشته     

 ترین درجـه پروفـسورى را خوانـد و     مبنى بر ادله استحقاق من براى مناسب     ،داوران دانشگاه 
سـخنرانى تـشکرآمیز و تعریـف از     هـم    مـن    .کردنـد   هاى ممتد تشویق مى     زدن حضار با کف  

 و لبـاس  1دانش و نظر اسالم به علم و ضرورت کسب دانش براى امت اسالمى ایـراد کـردم     
  .استادى را پوشیدم

. ودجمهـور قرقیزسـتان هـم آمـده بـ      یسیـ ر. از آنجا براى افتتاح سفارتخانه خودمان رفتـیم  
هـاى اطـراف را بـراى     ایـم و خانـه    بازسازى کرده.اند  ست که در اختیارمان گذاشته    اى ا   خانه

   .جمهور و من صحبت کردیم یسی رایران، سفیر ،شهردار بیشکک. ایم توسعه خریده
وزیـر بـراى مالقـات       یس مجلس و نخـست    ی ر .براى ناهار و استراحت به اقامتگاه برگشتیم      

یس یـ ر.  بـا هـر دو صـحبت گرمـى داشـتیم           .اسـت مجلس از طرفـداران ایـران        یسیر. آمدند
 . یـک پارلمـان هـم داشـته باشـد        ، مثل جامعـه اروپـا     ،مجلس پیشنهاد داشت که سازمان اکو     

  .زبکستان هم این پیشنهاد را داشتمجلس اُ یسیر
 ة مـذاکراتى دربـار   . اسـت   در آن   ساختمانى کـه سـه قـوه       ؛جمهورى رفتیم  به کاخ ریاست  

 .خواهند براى حل مـشکل دخالـت کنـیم        ها از ما مى    زبک مثل اُ   اینها هم  .تاجیکستان داشتیم 
ف معتقـد  اُ  با این تفاوت که اسـالم کـریم  ،قول دادند که براساس دموکراسى و آزادى باشد   

  .آقایف این را قبول ندارد]عسکر[کننده دو طرف است و  است روسیه تحریک
هـاى   نامه در همـه زمینـه      فق پانزده توا  .ها شرکت کردیم    نامه تفاهمامضاي  سپس در مراسم    

سپس مصاحبه مطبوعاتى مشترك داشتیم که آقایف بیشتر از من          . همکارى ممکن امضا شد   
  . سئواالتشان بیشتر سیاسى بود، خبرنگاران قرقیزى.حرف زد

                                                
 -هاي علمی در جهان  براساس آیات قرآن کریم، مسلمانان باید پیشتاز عرصه« :  در بخشی از این سخنرانی امده است

مسلمانان با وجود . ها به آموختن علم بود دعوت انساننازل شد نیز ) ص(باشند و اولین آیات قرآن که بر پیامبر اسالم
ها میلیون مسلمان به آغوش اسالم در آسیاي میانه،  با بازگشت ده. منابع عظیم علم و دانش، نباید محتاج بیگانگان باشند

هاي  یهاشمی رفسنجانی،  سخنران«  کتاب ←کنید  رجوع» .استعداد و امکانات پیشرفت مسلمانان افزایش یافته است
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372سال 



383

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

383 

 حـدود  .اسـتقبال گرمـى کردنـد   . از آنجا براى دیدن روحانیت با هم به مسجد جامع رفتیم   
مـن صـحبت    .مفتـى قرقیـز خیرمقـدم گرمـى گفـت       . ه بودند طلبه مرد و زن جمع شد      سیصد

هـاى خـوبى     صـحبت ، و آقایف هم در تمجید از نقش مـذهب و روحانیـت          1کوتاهى کردم 
 مـن ده هـزار دالر بـه    .هاى ایشان تمجیـد کردنـد    آنها هم از حمایت  .کرد و قول کمک داد    

هـا    و الئیـک هـا   باعث خشم کمونیست   ، قاعدتاً اگر خوب پخش شود     ؛ها کمک کردم    طلبه
 .  شود مى

آخـر شـب دکتـر      . همانـسراى دولـت برپـا کردنـد       یضیافت شام مفصل و طوالنى هم در م       
 بـراى رفـع    و وضـع کارکنـان سـفارت را گفتنـد      ،واعظى و سفیر آمدنـد    ] محمود [والیتى و 

 خیلى دوستانه عمـل     ،جمهور و مسئوالن دیگر    یسی ر ،در مجموع  .مشکالت استمداد کردند  
 اظهـارات دوسـتانه و سـرعت در قبـول      ، کـردن  ی همیشه همراه  ،بیش از حد   تواضع   .کردند

در بیـشکک بـراى انـواع     ها را شام بود که خواستم خلبان  میز   آخرین آن سر   که   خواسته ما   
 فوراً ؛اند ها درست کرده ها آموزش بدهند و اینجا مرکز آموزش مهمى است که روس میگ

هاى عراقـى نیـاز     براى عملیاتى کردن بعضى میگما. وزیر دستور داد    به نخست   و قبول کرد 
  .ه بودخواست] فرمانده نیروي هوایی[، تیمسار ستارى. داریم

ف دارد و اُ  اعتراضاتى بـه اسـالم کـریم      . به سئواالت من به خوبى جواب داد       آقاي آقایف 
اینکه  با توجه به ،له تاجیکستانأف در مورد مساُ کند و از اظهارات کریم با احتیاط مطرح مى  

  . اظهار تعجب کرد،کند ها را تشویق به حضور نظامى مى روس
 از چاپ پول ملى خودشـان  . بد است،فت تولید و تورم زیاد    شان به خاطر اُ    وضع اقتصادي 
ـ     ، معادل  یک دالر  .کند  ابراز رضایت مى   شـد کـه   ]پـول ملـی قرقیزسـتان    [وم هفـت و نـیم س 

کرد و مجبـور   ى دادن روبل خیلى اذیت مى   روسیه برا  گوید  مى.  پنج سوم بود   ، اول يروزها
گویـد اکنـون هـم روسـیه بـراى        مـى .بودم هر ماه به مسکو بروم و ذلت تقاضا را تحمل کنم  

کند و روبـل جدیـد    کند و سوم را قبول نمى شان اذیت مى  ددادن روبل براى مصارف محدو    
ل بـ پانـصد رو  فقـط  ،هـر دالر   در مقابـل ، مقابـل یـک دالر اسـت     ،را که هزار و چهار روبل     

چنان بـه    قیمت روبل آن. بود حدود چهار تا پنج هزار مقابل یک دالر       ،روبل قدیم . دهد  مى
هـا در همـه کـشورهاى مـشترك المنـافع عـوض         شود که روزانه همه قیمـت       سرعت کم مى  

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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  .شود مى
  

   1993 اکتبر 22                      1414  االول جمادى | 6   1372 مهر 30جمعه 
  

 ، فجر نماز خواندم و خوابم بـرد با طلوع . خوب نخوابیدم،ه خاطر ترش کردن معده    دیشب ب 
 بـراى   ،جمهـور و همـسرش     یسیـ  خبر دادند که ر    .دیدم  هاى وحشتناك مى   ولى مرتباً خواب  

 لـذا صـبحانه نخـوردیم و فـوراً چمـدان را بـستم و        ، تأخیر داشتیم  ؛اند  بدرقه به اقامتگاه آمده   
   .حرکت کردیم

هـا ایـن روزهـا بـه خـاطر        قرقیـزى . از دیروز عصر باران شروع شده.بارید ى مىباران خفیف 
 ،در فرودگاه .ند اباران ناراحتبارش ند باران نبارد و از   ا  مایل ،اشتغال به جمع محصول پنبه    

 . پـرواز کـردیم  1مصاحبه مشترك کوتاهى نمودیم و با بدرقـه رسـمى بـه سـوى ترکمنـستان       
ین یى پـا ی عجله کردم و از سکوى مراسم سان به تنهـا       ،سرودها قبل از اجراى     ،هنگام مراسم 

  .کنم تلویزیون فیلم را گرفته باشد  گمان مى. تذکر دادند و مراجعت کردم؛آمدم
 نتوانسته بود هواپیماى مـا را     747فرودگاه عشق آباد به خاطر نداشتن پلکان براى بوئینگ          

 ، خود ترکمنستان هم براى بردن مـا مچنینه. هران آمده بودت از 707 ناچار هواپیماى  .بپذیرد
 ،ها براى کسب اجازه پرواز  معلوم شد دیشب خلبان   . بود هى به بیشکک ارسال نمود    یهواپیما

 امـا  ، در بیشکک هم پله بـزرگ نداشـتند  . ولى آنها نپذیرفته بودند،خیلى اصرار کرده بودند   
  .چیزى به پله اضافه شده بود

 براى .العاده بود شان گرم و فوق  استقبال .میآباد رسید  قبه فرودگاه عش  یازده صبح    ساعت  
  .اند  استفاده نموده،اند  از گارد تشریفات که تأسیس کرده،اولین بار بعد از استقالل

 مصاحبه کوتاه و مشاهده رقص دختران و پسران و شعارهاى معمول انبوهى از  بعد از یک  
                                                

 -از بخشی کشور این 1991 سال تا و است آباد عشق کشور این  پایتخت.است میانه آسیاي در کشوري  ترکمنستان 
 از ازبکستان، با شرقی شمال از ایران، با غربی جنوب از افغانستان، با جنوب از  ترکمنستان.ودب شوروي جماهیر اتحاد
 بر. هستند مسلمان کشور این جمعیت از درصد 87. تاس مرز هم خزر دریاي با غرب از و قزاقستان با غربی شمال
 این همچنین. است ملی ناخالص ولیدت رشد سرعت نظر از جهان کشور پنجمین ترکمنستان المللی، بین آمارهاي اساس
 العمر مادام جمهور رییس آن رییس که دارد وجود حزب یک تنها ترکمنستان  در.است غنی معدنی مواد نظر از کشور

 .ترکمنستان است
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 در راه دو طـرف  .اقامتگاه حرکت کردیم به سوى ند،ایرانیان که در فرودگاه جمع شده بود  
 را داشـتند بـا فریـاد و    ایـران  انبوهى از مردان و زنان ترکمن که عکس من و پـرچم           ،خیابان

هاى نیمـه   احساسات و برداشتن عکس ما توسط خانمابراز . کردند  سوت ابراز احساسات مى   
   . برایمان تعجب آور بود،عریان آرایش کرده

مهـدى و فرشـته هـم همـراه     .  استحمام و ناهـار و نمـاز انجـام شـد      در اقامتگاه استراحت و   
 آقاى . از تهران آمده بودند  ،]وزیر نفت [،   و آقازاده  ]وزیر معادن و فلزات   [،  آقایان محلوجى 

 بـا هـم بـه سـوى روسـتاى باقرآبـاد در       .آمـد ]رییس جمهور ترکمنستان[،  فنیاز] صفر مراد [
دیدیم و  را نمى اى ساخته بودند که جلو     به گونه    را مان  اتومبیل حامل  .آباد رفتیم  حومه عشق 

ــودم ــد  .نارحــت ب ــین را عــوض کنن ــردم کــه ماش ــاز .  درخواســت ک ــاى نی ــا آق ف در راه ب
شـناس    یـک محقـق گیـاه   نام خیابان را که ، به مناسبت آمدن من.هاى زیادى داشتیم    صحبت

داد کـه زمـین یـک     بیـرون شـهر منـاطقى را نـشان     .گذاشـتند  »تهران« به اسم   ،روسى داشت 
بـاغ   ، اراضـى زیـادى  .انـد  و آنها مشغول ساخت و عمران شده      اند  ها داده   هکتارى به خانواده  

  .انگور شده که بخش خصوصى عمران کرده است
در قریـه کوهـستانى   .  دو طرف جاده ابراز احـساسات کردنـد  ، مردم اطراف شهر و روستا   

 کمى نشـستیم و بـه احـساسات     .اند  کرده اجتماع   ،باقرآباد که بخشى از مردمش شیعه هستند      
تقاضـا کردنـد کـه    .  چوب بازى کردند و یک اسب رشید را هدیه دادنـد   .ها پاسخ گفتم    آن

 سـالمت  ، اسب رم و چموشى کرد کـه بـه کمـک همراهـان    ،پس از سوار شدن   . سوار شوم 
  . خدا رحم کرد که نیفتادم؛پیاده شدم

   مطالـب زیـادى مطـرح    . خـصوصى داشـتیم   ساعتى مـذاکره .ف برگشتیم به دفتر آقاى نیاز 
اى کـه همـه را وابـسته و       نامه المنافع و اساس    تشکیل اتحادیه جدید کشورهاى مشترك     .کرد

و تهدیـدهاى روسـیه و    ف و فـشارها خواهـد و مخالفـت آقـاى نیـاز         تحت اداره روسـیه مـى     
 يتقاضـا زبکستان بـراى پـذیرش و حمایـت آمریکـا از ترکمنـستان و سـرانجام               قزاقستان و اُ  

 اختالف ،و مذاکراتشان راجع به دریاى خزر ترکیب روسى و ترکمنى براى مرزهاى جنوب 
   ف از حق ایران و اظهاراتش بـه نفـع ایـران در اجتمـاع     نظرشان نسبت به ایران و حمایت نیاز

ف و نظربایف و اُ الم کریمسشان با ا و مسیر خط لوله گاز و اختالف جامعه اروپا در بلژیک   
پردازنـد و قطـع جریـان گـاز در خـاك       زیاد از این دو کشور بابت گـاز کـه نمـى   هاى   طلب
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اف و تـسلیم او در مقابـل روسـیه و     علـى حیـدر  زبکستان به بهانه تعمیر و چند چهـره بـودن     اُ
  .اوضاع امروز و آینده روسیه مذاکرات مفیدى داشتیم

 .د پـرواز کـردیم  آبـا  کوپتر به سوى منطقه مـرزى لطـف    با هلى،سپس براى افتتاح گمرك   
 مراسـم نظـامى و سـرود    .کـرده بودنـد  مردم شهرهاى مرزى دو کشور در دو طرف اجتمـاع    

گـز ایـران     در جمـع مـردم منطقـه در   ی سپس مـن و او سـخنرانى کوتـاه         .انجام شد جداگانه  
 . حدود چهل هزار نفر بودند و بسیار پرجوش و خروش که باعث آبروى ما شـدند           1کردیم؛

 بنا بـود سـاعت   .ها معطل شده بودند   ترى با همه وسایل آمده و ساعت      مردم از شصت کیلوم   
تـا نزدیـک   بودنـد   کمى تأخیر انداخته ،ها بدون جهت  ما ترکمنستانى ، ا  بعداز ظهر برویم   سه

سابقه مردم مطلع شده بودند و عمـداً تـأخیر انداختنـد     غروب و شاید از ازدحام عجیب و بى       
  و از اجتماع بـى خبـر بـودم   ، حضور در جمع مردم    من هم تا لحظه   . که مردم منصرف شوند   

ف هـم   بـراى نیـاز  .با اینکه تا مغرب طول کـشید . اند کردم چند نفر از مسئوالن آمده  فکر مى 
  .خوب کف زدند

 پـس از  .آبـاد آمـدیم   کوپترها بدون نق زدن بعد از مغـرب پـرواز کردنـد و بـه عـشق                  هلى
همانان زیادى دعـوت  یم. شام رسمى رفتیم براى ،ساعتى استراحت و نماز و نوشتن خاطرات      

   . تنوع غذا از همه جا بیشتر بود و مطبوع.شده بودند
 هـا و تجـار     راننـده تـسهیل سـفر    بـراي   خواستم کـه   .هاى زیادى انجام شد     سرشام صحبت 

 ،و نیز خواستم که گازشـان را بـه شـهر درگـز وصـل کننـد              . پذیرفت؛  تمهیداتی انجام شود  
 نتایج مذاکرات را بررسـى کـردیم     ، روحانى و واعظى   ، آقایان والیتى  آخر شب با  . پذیرفتند

 عفـت هـم از برنامـه    .هم بـراى کارشـان نظـر خواسـتند     محلوجى و، از آقایان آقازاده  سپس
  .راضى بود

  
  
  
  
  

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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   1993 اکتبر 23                        1414 جمادى االول  | 7  1372 آبان  1شنبه 
  

 پخـش  من برنامه از هایى  صحنه ،تلویزیون صبحِ هاى  گزارش در .نبود مهمى مطلب اخبار در
 فنیاز آقاى بعد .بود من آرام شدن سوار منظره ولى ،نبود اسب چموشى حالت آن اما ،شد

  .نگذارند را قسمت آن گفته او که گفت
 صـرف   بـدون  . اسـت  آمـده  اقامتگـاه  بـه  فنیاز آقاى هک دادند خبر صبحانه صرف از قبل

 بـه  اول رازتـ  مـسئوالن  بدرقـه  با آنجا از و کردیم حرکت فرودگاه سوى به ایشان با صبحانه
 زمـان  در کـه  گفـت  منجملـه  ،داشـتیم  گونـاگون  مـذاکرات  راه در .کردیم پرواز مرو سوى

 حـزب  هـاى   پـول  ،یلىیاسـرا  بانـک  یـک  همـاهنگى  بـا  کـه  شـده  خواسـته  او از ،گورباچف
 را آنهـا  ،کـشاورزى  شرکت یک پوشش در و بیاورند ترکمنستان در را شوروى کمونیست

 کـه  بـوده  دالر میلیـارد  پانزده حدود زند  مى حدس گفت .است نپذیرفته او و کنند دارى نگه
  .شده است مصرف کجا نیست معلوم
 و شـد  مـا  از شـکوهى  بـا  بـسیار  مردمـى  استقبال ،مرو اطراف هاى  جاده و مرو فرودگاه در

 جمـالت  و اشـعار ،  عبـارات  با ؛بود جالب آنها مدگویىاخوش و ها  بچه هاى  برنامه مخصوصاً
 بـا  جا همه .شد مىانجام  مناسب هاى دکلمه با و  ادا سىیانگل هب  و  ترکمنى به ،فارسى به زیبا

 اىبـر  خودشـان  سـنت  به ترکمنى سفیدهاى ریش که شدیم  مواجه مى  نمک و نان هاى  سینى
 در کـه  فرودگـاه  در روسـى  مـستقبالن  .گـرفتیم  مـى  اى  لقمـه  ناچار و دادند  مى هیارا همانانیم

ه بـ  را مـسیر  فـرش  چـون  ؛نگذشـتیم  آنهـا  مقابـل  از ورودمـان  موقـع  ،بودنـد  صف از قسمتى
 از کـه  خـداحافظى  موقـع  ولـى  ،گذشـت   نمـى  آنهـا  يجلو از که بودند کرده تنظیم اى  گونه
 خوشـحال  خیلـى  و کـودك  و مرد و زن ،هستند ها  روس دیدم ،مگذشتی ها  صف تمام مقابل
  . کرد تشکر من توجه این از فنیاز آقاى بعداً و نداشتند توجه خودشان اینکه عجیب .شدند
 حرکت ،اند  کرده گذارى نام من نامه  ب گذشته در که» رفسنجانى «روستاى سوى به مرو از

 چنـد  از .بـودیم  رشـور پ کننـدگان  اسـتقبال  عظـیم  امـواج  با مواجه ،مسیر در جا همه .کردیم
 ترکیـه  یـا و    آمریکـا  یا ایتالیا گذارى سرمایه با گفتند که گذشتیم احداث دست در کارخانه

 و صـنعت  و کشاورزى وضع ةدربار خوبى توضیحات مرو استاندار . است احداث دست در
   کـه  دولت به استان پنبه نتُ هزار چهارصدوبیست تحویل امروز ،گفت وداد   استان اجتماعى
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 اظهـار . مانـد   مـى  ارزان مـردم  دسـت  در ،محـصول  بقیه و شده کامل ،بوده برنامه در تکلیف
بـه و    پن  و گنـدم  تولیـد  رشـد  و خودکفـایى  در دولـت  موفـق  هاى سیاست از زیادى رضایت

  . گوشت نمود
خیرمقدم گـرم و صـحبت چنـد پیرمـرد بـه          . مراسم خوبى داشتند  » رفسنجانى«در روستاى   

بـا  دد جـ زبان فارسى خراسانى و اظهار شادمانى از فروریختن دیوار آهنـى و ایجـاد رابطـه م                
 آمد بـه ایـران و شـروع کـار      ورفتدر  ها براى سهولت      مردم ایران و درخواست توسعه راه     

ف و نیـاز آقـاي   با چیدن چند آجـر توسـط مـن و     ، مسجدى به مناسبت حضور ما     ساختمانى
 برنامـه  ؛  و صحبت کوتاه نیـازف 1سپس خیرمقدم خوب حاکم والیت و صحبت مفصل من   

  . خوبى اجرا شد
 ضـیافت خـوبى برپـا کـرده بودنـد و در      ،همانسراى صحرایىی در یک م  ،در مسیر برگشت  

هـایى    منجملـه قـالى  ؛ پذیرایى کردند و هدایایى دادند  خوب محلى  اى با انواع غذاهاى     خیمه
  .بودشده که عبارت تقدیمى روستاى رفسنجانى روى آن نوشته 

داش « شـهر  ،بـه سـوى منطقـه خـوارزم       . الن زیـادى داشـتیم    ب در مسیر برگشت هـم مـستق      
 در میـدان  ،شبیه مرو بود و بـا ابتکـارات جدیـد     آنجا هم استقبال گرم .پرواز کردیم » حوض

آمیز برنامـه    موفقیتپایان جشن .ر یک شتر و بچه شتر هدیه دادند و مراسم هنرى داشتند     شه
 سـپس بـا   . و استاندار به ترتیب صـحبت کـردیم    2 من ،ف نیاز آقاي. را اجرا کردند  تولید پنبه   

 منطقه مـستعدى  . براى دیدن آثار باستانى پرواز کردیم،»جاورگن«کوپترها به سوى شهر    هلى
آورد و باعـث   در ثانیه از رود جیحون به اینجا مىمکعب   شصت متر آب     ،لیک کانا . است

گفتنـد  . زودى بـسیار آبـاد خواهـد شـد     ه  وسیعى داشته باشند و ب     شده است فعالیت عمرانى     
  .استطرح در زمان شوروى شروع شده و اخیراً تکمیل گردیده 

 کارخانـه نمـاز   همانـسراى یـک  ی مدر. هـم اسـتقبال مردمـى وسـیعى داشـتیم         » جناورگ«در  
 بازدیـد شـاه    سپس از چند اثر باسـتانى زمـان خـوارزم          . شبیه ناهار دادند   اي   عصرانه .خواندیم

                                                
 -با وجود تالش بدخواهان، ایران و ترکمنستان با توجه به وجود نقاط بسیار «: ن سخنرانی آمده است در بخشی از ای

آغاز بنا و ساختمان مسجد، نشان از آن دارد که نقطه مشترك ما . مشترك و تاریخی بر صمیمیت خود خواهند افزود
کنید  رجوع» .ترکمنستان به دین اسالم استترین عالقه مردم  دین اسالم است و این بهترین انتخاب و دلیلی بر عمیق

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←
 - 1394انقالب، معارف نشر دفتر ،»1372 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 ر که گفتنـد آنجـا محـل دفـن سیصدوشـصت عـارف مـشهو         کُبري الدین  مقبره نجم  .گردید
پنج مترى که گفتند بزرگتـرین منـاره دنیـا بعـد از منـاره مـسجد        و   مناره عظیم شصت     .است

قـرار شـد بـراى شـناخت آنهـا      . اند  دارى شده    بد نگه  ،دیدیمرا  دیگر  جاي  چند   .دهلى است 
 ،و بـه خـاطر خـستگى    آباد برگـشتیم  عشقبه   اول شب 1 .گروه کارى مشترك درست کنیم   

  . لغو کردیم،جمهور داشتیم یسی که با ر رابرنامه شام خصوصى
 در ماشین و جلسات ،یرها آقاى نیازف همراه من بود و در مس   ،تقریباً در تمام مدت اقامت    

ى ی از گفـتن اسـرار ابـا   .شام و عصرانه یکسره صحبت داشتیمناهار و    سر میزهاى    ،خصوصى
زبکـستان  هـا و قزاقـستان و اُ      مجموعـاً از روس    .کـرد   مهـم مـشورت مـى      لینداشت و در مسا   

 خوف توطئه هـم دارد و    .شان حاکم است   ناراحت است و نوعى دشمنى و عدم اعتماد بین        
 ولـى مـصلحتى و بـه خـاطر     ،دانـد  ف هم اعتماد ندارد و او را تابع روسـیه مـى           ا  اى علی به آق 

حتى اظهارات آنها در جلسات .  ارامنه]جنگ آذربایجان با  [باغ و   شرایط موجود و وضع قره    
 نزدیکـى  ،شـان  ل مورد بحثی یکى از مسا.دهد شان را توضیح مى خوارى خصوصى و شراب 

گوید در مذاکراتى مثل دریاى خـزر    مى.پسندند ست که آنها نمىبیشتر ترکمنستان به ایران ا   
  .ایشان حامى اسالم است، خواهى و دخالت در امور داخلى آنها  و اسالم ىیو بنیادگرا

دانست   ولى مى، گله داشت، دکتر والیتى از اینکه در مذاکرات خصوصى حضور نداشته  
؛ هـاى جـالبى ترتیـب داده بودنـد     رنامهبراى عفت و همراهان هم ب    . که این خواست آنها بود    

 ، حتى لیبىي، کشورهاى زیاد،رسد  نظر مى  در مجموع به  . گاهى جداگانه و گاهى همراه ما     
 ولى مـا از ظرفیـت   ،ارى در ترکمنستان در ساخت هتل و فروشگاه هستند      ذگ  مشغول سرمایه 

  . ایم بردارى نکرده و امکانات موجود بهره
   

  
                                                

 - »کشور ترکمنستان است که زمانی به عنوان کانون علم و دانش  نام شهري باستانی در شمال شرقی ،»کهنه اورگنج
» کهنه اورگنج« آثار تاریخی شهر حیرت انگیز .استهاي برجسته تاریخ بشریت بوده   اسالم و محل اقامت شخصیت

 در .اند  مورد بوده که برخی در دوره عباسی ساخته شده و برخی دیگر نیز در زمان سلجوقیان ساخته شده40بالغ بر 
 آرامگاهی  ،مجموعه آثار تاریخی در کهنه اورگنج ترکمنستان که در فهرست میراث فرهنگی یونسکو نیز ثبت شده

 اهل به عالقمندان و زائران زیارت محل مهم ترین واقع در که است »کُبري الدین نجم«وجود دارد که منتسب به شیخ 
 .باشد  می عرفان و تصوف
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   1993 اکتبر 24                     1414 جمادى االول  |  8 1372 آبان  2یکشنبه 
  

 بـا هـم بـه محـل تأسـیس مدرسـه       .ف آمـد آقاى نیـاز ، صبحانهصرف استماع اخبار و بعد از  
ن توسـط مـن و   وریخـتن بتـ    بناى مدرسه بـا .اند در چهارراه خوبى دادهرا زمین . ایرانى رفتیم 

 مسئوالن ترکمنستان در مراسم شـرکت کـرده    جمعى زیاد از مردم و     .ف آغاز شد  نیازآقاي  
  . بودند

ین یدر سطح پا. ها دیدن کردیم  از همه غرفه و شان رفتیم   از آنجا به نمایشگاه صنایع دستى     
 سیاسـت بـر ضـعف صـنایع     ،گوینـد در دوران شـوروى       مـى  .است و خودشـان قبـول دارنـد       

و اسـت  دى بـه آن شـده   جمهور توجه زیـا  یسی زیر نظر ر،پس از استقالل   شان بوده و    دستى
 مـصاحبه کوتـاهى هـم    .هـاى هنـرى هـم داشـتند      برنامه.شوند تشویق و حمایت مىهنرمندان  
  .انجام دادم

 ةدربـار .  مذاکرات خصوصى برگزار شـد  ، ورود به محض  .جمهورى رفتیم  به دفتر ریاست  
مـدعى   .یممذاکره کرد...  و شان با همسایگان لی مسا ،قوم   ادامه کانال قره   ،ل دریاى خزر  یمسا

 خـزر را  دریـاي  نظر دارند که اول بین خودشان مسأله ،است روسیه و آذربایجان و قزاقستان   
 ، ولى ترکمنستان گفته است که بایـد از اول     ،مشخص کنند و سپس سهم ایران را جدا کنند        

  .هاى مربوط به خزر انجام شود با حضور ایران همه بحث
جمعـى را اجـرا نکردنـد و تقریبـاً       دسـته پس  س و   جمهور  یسیبرنامه مرسوم مذاکرات دو ر    

 بـا اینکـه   .جمهـور بـود   یسیـ  خـود و مـن بـا ر       یان با همتا  نرای وز ،مان دو نفره    تمام مذاکرات 
 چـون مـذاکرات   ، ولى کار خوبى اسـت ، برخالف معمول است،توافقات زیادى هم داشتیم 

  . معموالً تشریفاتى است،دسته جمعى
تر بزرگى دانشگاهیان و مـسئوالن جمـع   ئا در سالن آمفى ت  .از آنجا با هم به دانشگاه رفتیم      

 آقـاي .  در حضور جمع امضا شـد      ،جمهور ترکمنستان  یسی تفاهمات بین من و ر     .بودندشده  
شاعرشان . از من و ایران ابراز داشتنديآمیز  هاى ستایش    صحبت آباد،   عشق ف و شهردار  نیاز 

 ایران و ترکمنـستان  ة شعر خوبى دربار،ه دو سال در زندان بود     ،که گفته شد قبل از استقالل     
   رکمنـى و   یک دانشجو هم متن خوبى را به تُ.ت کردائف سروده بود و خوب قرو من و نیاز
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  1. من هم صحبت مفصلى کردم.فارسى خواند
 به عنوان عـضو افتخـارى اعـالن    ،هایم از نزدیکى دو کشور    در آنجا مرا به خاطر حمایت     
جلسه بسیار گـرم  .  هدیه کردند، بودندبافتهرا در آن     عکسم کردند و یک قالى ترکمنى که     

  .و پرشورى بود
 بـه  2. سپس مصاحبه مطبوعاتى مشترك داشتیم و به چند سؤال خبرنگاران جـواب دادیـم           

 . نمـاز خوانـدم و چمـدان را بـستم    ،جا ماند و من رفـتم  ف همان آقاى نیاز . اقامتگاه برگشتیم 
 همان جا بـا  .ناهار خوردن به ما ملحق شد     ف هم ضمن  زناهار مختصرى خوردیم و آقاى نیا     

 گفتند در حـال حاضـر   .آقاى محلوجى قرار گذاشتند که سنگ ساختمانى را از ایران بخرند   
تراشـى بـا     کارخانـه سـنگ  قـرار شـد   . شـود   خرنـد و گـران تمـام مـى          کراین و ایتالیا مى    او از
یت معادن سنگ آهن همکـارى   کیفة ایجاد کنیم و دربارترکمنستانرکت دو کشور در   اشم

  .کنیم
بنـدى همـه     جمـع . پرواز کـردیم   یبه فرودگاه رفتیم و با بدرقه بسیار گرمى به سوى آلمات          

  . نوازى کردند همانی م، فوق حد انتظار وى سنگ تمام گذاشتندیاین بود که در پذیرا
رادیـو  خارجه آمریکـا در قزاقـستان اسـت و    امور ها آمده بود که وزیر  دیشب در گزارش 

 ی،هاى ایران و آمریکا در آلمات آمریکا از منابع معمولى نقل کرده بود که سفارتخانه      صداي  
 به نظرم آمد این دروغ یـک  ؛ که مالقات بین من و کریستوفر ترتیب یابد    ندى داشت یها  تالش

خواب صـبح روز  ه  آمریکا آن را منتشر کرده و ب      صداي  به خصوص که رادیو    ،توطئه است 
   .شود  بیشکک مربوط مىام در شنبه

هـم  طـور    در تماس باشند که بعد از رفتن کریستوفر ما وارد شویم و همان        یگفتم با آلمات  
.  وارد شـدیم پـنج و نـیم  ترك کرد و ما ساعت  قزاقستان را    بعد از ظهر     چهار او ساعت    .شد

هـاى   آقاى نظربایف در مذاکراتش به من گفت که کریستوفر براى پیگیرى موضوع سـالح        
ى یتمى آمده و قزاقستان مطالبه پول آنها را دارد کـه هنـوز حـل نـشده و گفـت از بنیـادگرا       ا

   .ایران انتقاد کرده و او پاسخ داده و دفاع کرده است
هـاى   زنان را به عنـوان دیـدن عکـس   . بعد از ظهر پرواز کردیمدو ونیم  به هر حال ساعت     

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانیهاشمی «  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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آبـاد بـه    در مسیر پرواز از عـشق  . مکمى معطل شدیم و صبر کردی     ؛ دیر رسانده بودند   ،مراسم
،  سپس آقـاى ترکـان  . را خواندم1اقستانز ساعتى خوابیدم و جزوه مربوط به اوضاع ق   یآلمات

و اجـازه   هـا اسـتمداد کـرد     ضـرورت اعتبـارات بیـشتر بـراى راه    ة دربار،]وزیر راه و ترابري   [
 چنـد جـاده   ی، راه کشورهاى عضو اکو در آلمـات    نرایخواست که در مذاکرات اجالس وز     

آمـد و انتقـاداتی از ورزش مطـرح      آقـاى محلـوجى      .دیگر به ایران براى اکو مشخص شـود       
  .ملکرد تیم ملی فوتبال استعکرد؛ بیشتر به دلیل ضعف 

 .اسـتقبال رسـمى بـا سـان و رژه بـود     .  فـرود آمـدیم  تینزدیک غـروب در فرودگـاه آلمـا       
مودند و جمعى از صـاحبان کـاالى   هاى ایرانى هم سرود و شعار اجرا ن گروهى از دختر بچه  

 پالکـارد و شـعار اجتمـاع    بـا  بیـرون فرودگـاه   ،ایرانى که در نمایشگاه ایران شرکت داشـتند     
 در راه .جمهور قزاقستان به سوى اقامتگـاه حرکـت کـردیم        یسی ر ،با آقاى نظربایف  . داشتند

 بـراى رسـیدن بـه    هاى ایـران     سفرش به چین و مغولستان و نیازشان به راه         ةمذاکراتمان دربار 
  .دریاهاى جنوب بود

رجـا و در ارتفاعـات    وسـیع و پ  شـان  همانخانـه یها وسیع و سرسبز و خلوت بـود و م     خیابان
جمهور بـه خـاطر کـسالت بـه اسـتقبال عفـت نیامـده و          یسیمعلوم شد که همسر ر    . سرسبزتر

 ؛کـرد  راحـت  عفت خیلى ناراحت بود و همه را هـم نا . استبرنامه ضیافت شام را لغو کرده 
ایـم کـه همـراه     و اینکه قبول نکردهبوده چون معتقد است به خاطر بد عمل کردن تشریفات       

                                                
 -و استپی هاي زمین را وسیع سرزمین این خاك اغلب اما است، وسعت نظر از جهان کشور نهمین  قزاقستان 

 روسیه کشورهاي با و است مربع کیلومتر 300 و هزار 727 و میلیون دو  مساحت آن.است کرده پر انیبیاب نیمه
. است متصل خزر دریاي به غربی جنوب از همچنین کشور این. است مرز هم چین و ازبکستان ترکمنستان، قرقیزستان،

 از مربع کیلومتر هر در شده سبب کشور نای زیاد  وسعت.است کیلومتر 894 و هزار یک خزر دریاي با کشور این مرز
 1991 سال در سابق شوروي جماهیر اتحاد از آن استقالل زمان از کشور این جمعیت. کنند  زندگی نفر شش قزاقستان

 صورت به قزاقستان. بود نفر 464 و هزار 464 و میلیون 16 کشور این جمعیت 1989 سال در. است کرده پیدا کاهش
 را پارلمان مصوبات وتوي حق و است نظامی نیروهاي رییس کشور این در جمهور رییس. ودش می اداره جمهوري

. دارد پارلمان دو  قزاقستان.شود می محسوب قزاقستان دولت رییس و است کابینه تشکیل مسئول وزیر نخست. دارد
 کرسی 77 مجموع رد مجلس. سنا دیگري و دارد قرار تري پایین رده در اختیارات نظر از که است مجلس یکی

 منطقه به میالدي سیزده قرن در که هستند تُرك و مغول نژاد دو از متشکل ها  قزاق.کرسی 39 سنا و دارد نمایندگی
 سنگ، زغال طبیعی، گاز  نفت،.درآمد ها روس سلطه تحت منطقه این میالدي 18 قرن در. کردند مهاجرت قزاقستان

 .هستند کشور این ذخایر نتری عمده از مس و کبالت نیکل، آهن، سنگ
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 به ، معلوم شد به خاطر کسالت بود که در سفر چین     ؛ بررسى کردم  .من از هواپیما پیاده شود    
  .استخاطر غذاهاى آنجا ایجاد شده 

 قبـل  .االر محل ضیافت شام رفتیما هم به تب وزیر نفت آنها آمد و ،بعد از نماز و استراحت 
 ، همچنـین سـر میـز شـام    . خارجه داشـتیم ن اموررای مذاکرات مختصرى با حضور وز   ،از شام 

پیشنهاد فروش گندم و گوشت و فلزات و زغال سنگ و دادن نفـت از شـمال و گـرفتن در            
  گفتنـد مـشکل ارزى  .ها و توسعه حمل و نقل دریایى داشتند    جنوب و سرعت در اتصال راه     

 انتـشار را  ، بـه خـاطر عـدم ذخیـره ارزى    ،انـد  چـاپ کـرده    با اینکه پول ملـى خـود را     ؛دارند
 ضـمناً از اینکـه در حـوزه    .شان تضعیف شـود  ترسند به سرعت پول     دانند و مى    مصلحت نمى 

ده مـرد  نـ  دو سـه نفـر هـم خوان    .بیننـد و اسـتقالل ندارنـد         خیلـى خـسارت مـى      ،وبل هـستند  ر
 شـام خـوبى هـم نداشـتند و گفتنـد کـه       .خواندنـد  و زیاد بلند مىداشتندکه با صداهاى نکره     

ى گذاشته بودند که مـا  ت مراسم کنسر، ضمناً در برنامه.همسرش مریض بوده و عذر خواست  
 ولـى بـا خواننـدگان زن    ،بالـه رقـص   اصـرار داشـت کـه بـدون     ؛ندا حذف کردیم و ناراضی   
  . برگزار شود که نپذیرفتم

   
   1993 اکتبر 25                    1414   جمادى االول| 9  1372 آبان  3دوشنبه 

  
هـاى   صبح مقدارى در خیابان.  است  شروع و هوا سرد شده     تی برف در آلما   بارشاز دیشب   

، ]میدان پـانفیالف [ به نُه صبح ساعت .همانخانه قدم زدیم و ثبت خاطرات را تکمیل کردم  یم
 گفتنـد در دفـاع   .نثار شد  تاج گل،سمىمحل شهداى جنگ دوم جهانى رفتیم و با مراسم ر       

انـد و فقـط بیـست و      یک لشکر کامل قزاقستان شرکت داشتند که همه شهید شده ،از مسکو 
  . استاند و این بنا به یادبود آنها ساخته شده هشت نفر زنده مانده

پنجاه غرفه که همگى در  و صدیک ؛میى ایرانى بازدید کردهاامروز ظهر از نمایشگاه کاال    
 شــان در مــشکل. انــد فـروش کــرده   مقـادیر زیــادى کــاال پــیش .ینـه فــروش راضــى بودنــد زم

 اجازه خروج ارز ندارند و بیشتر از طریق خرید کاال عمل     .برگرداندن پول از قزاقستان است    
ى پیـدا کـرده بودنـد کـه در ایـران      ینوعاً بـراى خـود کاالهـا   آنها .  راه خوبى نیست   ؛شود  مى

  مـواد   و  مـواد شـوینده  ی،قـ اوراهـاى    اتومبیـل ، یخچـال ،وسـت پ،  مثـل کفـش  ؛تر است   گران
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  .له پول را حل کنیمأ تقاضا داشتند مس.شیمیایى
 در ،خارجـه ن اموررایـ  ابتدا مذاکراتى با حـضور وز  . سپس به مقر ریاست جمهورى رفتیم     

 عدم دخالـت در امـور داخلـى آنهـا از طریـق           ، روابط دو جانبه   ، تاجیکستان ،ورد افغانستان م
 با ،سپس در جلسه مذاکرات رسمى    . امور دینى و موارد امکان مبادالت تجارى انجام دادیم        

ل مذاکرات خصوصى تکرار ی هیأت و خبرنگاران داشتیم که همان مسا    يحضور سایر اعضا  
  .شد

هـا امـضا شـد و مـصاحبه مـشترك مطبوعـاتى            نامـه   موافقـت  ،انسپس در حضور خبرنگار   
 به سوى ارتفاعـات مجـاور   ،نماز و ناهار و کمى استراحتبعد از   . به اقامتگاه آمدیم   .داشتیم

 مـشغول  ، دو تـیم هـاکى روى یـخ    .ردیم حرکت ک  ]اسکی روي یخ   [=براى بازدید از پاتیناژ   
 متـصدى آنجـا   .ا با یخ آمـاده کـرده بودنـد    فوتبال رزمینیک به اندازه   محلى  . مسابقه بودند 

مـدعى  . کنـد   سدى هم باالتر از آن بود که آب رودخانه آلمـاتى را تنظـیم مـى            .توضیح داد 
  .کننده نداشتند  ولى توضیح قانع،اند  کار عمده سد را با انفجار انجام داده،بودند

ه ده هـزار عـضو    یس فرهنگستان توضیحات داد کـ     یر. از آنجا به آکادمى علوم پایه رفتیم      
 گفـت  .کتـاب دارد جلد شان بیش از شش میلیون     و کتابخانه  اند  دارد که نیمى از آنها علمى     

 حقـوق  ،شـان کـم شـده و قبـل از اسـتقالل       شان خراب و حقوق      وضع مادى  ،بعد از استقالل  
یس و یـ ر. تـأتر مراسـمى بـود       در آمفى . دانشمندان بیشتر از دیگران بوده و امروز کمتر است        

 1. مـن هـم صـحبت کـردم      .آمیز نمودند و هدایایى دادنـد        سخنرانى ستایش  ،ز محققان یکى ا 
داشـته  جلـد کتـاب    به نظرم نیامد کـه شـش میلیـون    ؛ کردیمدیدسپس از مخزن کتابخانه باز   

  .باشد
کـشور   کـل مفتـى   ،  ]بـاي   نیـسان   آقـاي رابتیـک بـن     [ .ى رفتیم ت از آنجا به مسجد جامع آلما     

 گفـت تعـداد   2. او و مـن صـحبت کـردیم   . کمى نشـستیم .بودند اه و جمعى از طلبه  قزاقستان  
                                                

 -تر بودیم، کشورهاي اسالمی پرچمدار علم بودند که ما به اسالم نزدیک زمانی« :  در بخشی از سخنرانی آمده است .
در حال حاضر نیز یک فرصت تاریخی براي منطقه خاورمیانه . کرد در آن زمان اروپا در اعماق دوران سیاه زندگی می

» .مده تا دوران مجد و عظمت خود را دوباره با دوران عظمت تاریخی گذشته پیوند دهدمیانه به وجود آ و آسیاي
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع

 -اند، خدا را  شدهما از اینکه مسلمانان بعد از هفتاد سال غربت و فشار بر مذهب، امروز آزاد « :  آقاي هاشمی گفت
 خوشبختانه مردم مسلمان قزاقستان با وجود اینکه چند نسل تحت تعلیمات مادي و غیردینی قرار. کنیم شکر می
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  . به اقامتگاه برگشتیم.چهار مسجد و صدها طلبه در داخل و خارج دارند
 دو سند را با هم امضا کردیم و با حضور چند نفر        .سرشب آقاى نظربایف به اقامتگاه آمد     

 ةالنى و جـامعى دربـار   باز هم مذاکرات طـو  . شام خصوصى در اقامتگاه داشتیم     ،از همراهان 
دریاى خزر را ایشان پیگیـرى کنـد و   ] رژیم حقوقی [له  أ قرارشد مس  .انجام دادیم ها    همکارى

   .له افغانستان را ما پیگیرى کنیمأمس
هاي دیگـر   قرار شد سفر به شهر  ،به خاطر سرماى زودرس و برف زیاد در شمال قزاقستان         

 . خـزر بـرویم  دریاي در شمال ئواتوکبه بندر ا ،را لغو کنیم و به جاى آن در مسیر آذربایجان 
 مـذاکره کـردیم و توقعـات    .اى در مـورد آذربایجـان داشـتیم       جلـسه  ،بعد از جلسه خودمـان    

ى در مورد کنترل اخبار سـفر  ی سپس به آقاى شمسا.داردزیادى علیف از ما در نزاع با ارامنه   
  . و تهیه گزارش ویژه تذکر دادم

  
   1993 اکتبر 26                   1414  جمادى االول | 10 1372 آبان 4شنبه  سه 

  
 مشکل روبل و ة در راه دربار. با هم به سوى فرودگاه رفتیم     .نظربایف آمد ] نورسلطان[آقاى  

هـاى باطـل شـده بـه      ها و سـرازیر شـدن روبـل         آثار لغو شدن اعتبار روبل در سایر جمهورى       
   .اى ندارند  ولى چاره،رندنگرانى دا. کشورهاى حوزه روبل مذاکره کردیم

کـردن   جمهور ترکمنستان انتقاد کرد و مدعى شد که او به سوى قهرمان         یسیمقدارى از ر  
نـام  ه  مهـم را بـ  میـادین  حدود چهل مجسمه از خودش ساخته و      .رود  خود و دیکتاتورى مى   

در  هو مخالفـان را از میـدان بـ    کند نام خودش تمام مىه خودش نامگذارى و همه کارها را ب  
از مشکالت عظیم قرقیزستان گفت و نیز گفت تاکنون حق عبور گـاز ترکمنـستان     . سازد مى

گرفته و از ماه آینده  از خاك قزاقستان و نیز حقوق عبور قطارها و ماشین و هواپیماها را نمى
که ترکمنستان هم آن مدعى است از همه آن کشورها طلبکار است و عجیب    .خواهد گرفت 

  .لیارد روبلى از قزاقستان استمدعى طلب صد می
نزدیـک  .  پرواز کـردیم تائو بدرقه رسمى شدیم و به سوى شهر ساحلى آک       ، با سان و رژه   

                                                                                                              
امیدواریم . دار بودن دین در فطرت انسان است این امر نشانه ریشه. اند اند، شعائر مذهبی را به خوبی حفظ کرده داشته

 ». قزاقستان تعالیم قرآنی و الهی را بیش از پیش در جامعه گسترش دهندبا رفع موانع موجود، مردم مسلمان
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 در فرودگاه سـران شـهر بـه    . استاندار و وزیر نفت هم همراهمان بودند.سه ساعت پرواز بود  
  . استقبال آمدند و بالفاصله به سوى بندر و شهر حرکت کردیم

 اتومبیـل شـورلت   ،داد و خوشـحال بـود کـه بـراى تـشریفات          ر توضـیح مـى    در راه استاندا  
توضیحات خوبى از استان . استب روسى تهیه کرده     ومرغناهاى    آمریکایى به جاى اتومبیل   

 ،جمعیـت فقـط در دو شـهر   نفـر   سیـصد هـزار    و  با حدود یکصد و هشتاد هزار کیلومتر       .داد
.  اسـت کـن آبـاد شـده     شیرین  به کمک آب    شهرها هم  . و کویرى است   ی کامالً بیایان  یاستان

رفتـیم بنـدر را   .  اسـت هـاى بـسیار بلنـد       بـا آپارتمـان    ،شهر ساحلى و فاقد فضاى سبز مناسب      
 ،خـزر دریـاي   بـاال آمـدن آب   . بپـذیرد  توانـد   گفتند تا کشتى هفت هزار تنى را مـى    ؛دیدیم

   .مزاحم جدى آنهاست
هفتصد مگاوات بـرق و یـک   . ضیح دادیس نیروگاه تو ی ر .اى رفتیم   سپس به نیروگاه هسته   

.  اسـت  نداشتهاي  حادثه،کند و در مدت هشت سال کار  صد هزار مترمکعب آب شیرین مى     
 کارخانجـات عظـیم تولیـد    ،اسـتان این  در  .اق کنترل بازدید کردیم   تاز ساختمان نیروگاه و ا    

ه بـود و فعـالً    استان بست،سابقشوروي  در زمان . پى وى سى دارند    و  کود شیمیایى  ،اورانیوم
هـاى   مقبـره را هـا کنـار راه بـود کـه بیـشتر فـضاى آن         قبرسـتانى از مـسلمان     . است آزاد شده 

هـاى   با گفتند پـس .اى بسیار وسیع در کنار جاده بود    دریاچه. خانوادگى کوچک گرفته بود   
 بـه دریـا   ،هاى معدن اورانیوم است که به خـاطر حفـظ محـیط زیـست          شست و شوى خاك   

 تعـداد زیـادى هواپیمـاى    .دهـد  را از دست مـى خود کم رادیواکتیو  نجا کم و آ  هدایت نشده 
 نفهمیدیم چـه مـصرفى   ،ستاناسمپاشى در فرودگاه بود که با توجه به عدم وجود مزارع در         

   .دارد
در فرودگاه اسـتقبال   . بعد از ظهر رسیدیم  پنجبه سوى باکو پرواز کردیم و حدود ساعت         

اف و مـن صـحبت     علـى   آقـاى حیـدر    ،پـشت میکروفـون    ، به جـاى مـصاحبه     .گرمى داشتند 
 و ایران هـم در فرودگـاه شـعار        1آذربایجانجمهوري  جمع زیادى از مردم     . کوتاهى کردیم 

                                                
 -ارس  رودخانه  شمال و قفقاز  هاي کوه  رشته  جنوب در  مساحت مربع کیلومتر  86600  با  آذربایجان   جمهوري  

  ترکیه،  ، نستانارم  ایران،  کشورهاي همسایگی در همچنین جمهوري  این.است شده واقع خزر  دریاي  درمجاورت
  شامل  آذربایجان   جمهوري.دارد قرار  قزاقستان و  ترکمنستان  خزر،  دریاي  کناره دیگر  کشورهاي و  روسیه  گرجستان،

  مهم   شهرهاي. دارد قرار  ترکیه  شرق و  ایران  غرب  شمال ،  ارمنستان  غرب در  که  است  نخجوان خودمختار  منطقه
 . شاماخی و  شیروان  شکی،  شوشا، ، سومقاییت  کندي،  خال باد، اردو آستارا، ، گنجه باکو، از دعبارتن  آذربایجان
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 با پالکارد و عکس اجتماع کرده بودنـد و شـعار   ی جمعیت فراوان  ، بیرون فرودگاه  .دادند  مى
ى جلـوى مـردم راه رفتـیم و بـه     ف پیاده شدیم و مقدارا  با آقاى حیدرعلی.دادند اهللا اکبر مى  

هـا    دو طـرف خیابـان  ، در اغلـب مـسیر  ،از فرودگاه تا محل اقامت   . احساساتشان پاسخ دادیم  
هاى شـهر   در یکى از میدان .کردند جمعیت زیادى صف کشیده بودند و ابراز احساسات مى      

  . احساسات پیاده شدیمپاسخ به ابراز باز براى ،هم که اجتماع عظیم بود
 و بـه سـوى مـسجد    گرفتیم وضو، فا علیآقاي  کمى صحبت با     بعد از . متگاه رفتیم  به اقا 
 مانع ورود مردم شـده      ،پلیس به بهانه امنیت   . جمعیت کمى در مسجد بودند    .  کردیم حرکت

زاده و امـام جماعـت   پاشـا ] روکُشُاهللا [ سپس آقاى .اقامه شدنماز جماعت به امامت من    .بود
 اسـتقالل و آزادى و اسـالمى شـدن و    ة دربـار یبت کوتاهو من صحگفتند  مسجد خیرمقدم   

  1. کردمجنگ 
شـدن    گـران ة دربـار   و حبیبى از تهران تماس گرفـت     ] حسن[دکتر  . برگشتیمهمانسرا  ی به م 

 شــام . قــبالً دکتــر عــادلى توضــیحات داده بــود؛هــا صــحبت کــرد ارز و راه عــالج و تعرفــه
 مهـدى و یاسـر و دکتـر    .اده شـد همانـسرا د یف در ما حیـدر علـی   آقـاي   خصوصى از طـرف     

آقـاي  [ بودنـد و  ]نخـست وزیـر  [، اف حـسن آقـاي    و   ]اف  آقاي الهام علـی    [والیتى و پسرش  
 اوضـاع   وهـا  ي روسـیه و جمهـور  ةبیـشتر دربـار   . سفیرمان مترجم بـود   ،  ]اصغر نهاوندیان   علی

هـاى خریـده    بعد از شام خصوصى گفـت کـه در ارسـال سـالح      . کردیمآذربایجان صحبت   
 بـه  ،انـد  ى کـه فراریـان از جنـگ بـه ایـران بـرده          یهـا   و نیز اسـلحه    ز تهران تعجیل شود   شده ا 

  . دکنن گفتم فوراً اقدام ؛آذربایجان ارجاع شود
                                                                                                              

خزر  دریاي جوار در و  غربی  جنوب  آسیاي و اروپا  گذرگاه در و قفقاز  جغرافیایی  منطقه در  آذربایجان  جمهوري 
  70   حدود. است قانونگذاري  مجلس  یک با  حزبی چند  پارلمانی  جمهوري کشور،  این  حکومت  نوع.  است گرفته قرار

  مسیحی درصد8/4 و  بوده  مسلمان کشور  این  مردم  درصد4/93کالً  و هستند  شیعه  آذربایجان  جمهوري  مردم درصد
 آذري،  ترکی  نزبا کنار در اما  هستند  زبان  آذري کشور  این  مردم درصد 89 .هستند دیگر  ادیان پیرو  بقیه و  ارتدکس

  جمهوري امروز  که  اي  منطقه.دارد رواج کشور این در نیز  لزگی و  یهودي  ، تالشی  ، کردي  ، ارمنی  ، روسی  هاي زبان
  ارس رود  سوي  آن اصوالً و شد می  نامیده  شیروان و  آران یا قفقاز  آلبانیاي  نام  به  گذشته در شود، می  نامیده  آذربایجان

  چاي ترکمن  معاهده  طی و  روسیه- ایران  هاي جنگ از  پس  منطقه   این.است نداشته  آذربایجان  نام  گاه هیچ  1918   لسا تا
 اتحاد  آن از  پس و شد  ملحق  تزاري  روسیه  به و گردید جدا  ایران  خاك از ، جنوبی قفقاز  شهرهاي دیگر  همراه  به

  . گردید  ییراتتغ  این دار میراث  شوروي جماهیر
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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   1993 اکتبر 27               1414  جمادى االول | 11  1372 آبان  5چهارشنبه 
  

 .دیوز باد سردى مى. زدم قدم ، دریاستهشرف باق که مت کمى در بالکن ا صبح،بعد از نماز 
 ،پس از صـرف صـبحانه  . اق را عوضى گرفتم و مهدى را بیدار کردمت درب ا،براى برگشت 

ف ا  سـپس آقـاى حیـدرعلی   . سفیرمان براى توضیحات و توجیه برنامه آمـد     ،آقاى نهاوندیان 
 در زمـان   و در گذشـته قبرسـتان بـوده   . محـل جـالبى اسـت     ؛ با هم به مزار شهدا رفتـیم       ،آمد
ها به پارك تبدیل شـده و پـس از درگیـرى حکومـت شـوروى بـا مـردم قبـل از                 نیستکمو

 مـزار  ، بـا دفـن اجـساد شـهدا در اینجـا     ،انـد  فروپاشى شوروى که نود نفر از مردم شهید شده   
اکنون حـدود    گفتند.اند اینجا دفن کرده در  باغ را هم      شهدا شده و سپس شهداى جنگ قره      

هاى انبوه و زمین   روى تپه با شیب مناسبى است و درخت.دو هزار شهید در آنجا دفن است      
 گفتند ده هزار شهید و بیست و پـنج .  استفراوان دارد و به شکل خوبى نظم و آرایش یافته  

  .هزار معلول از جنگ با ارامنه دارند
 ،هاى زیاد گشتى در میان قبرها و سئوال و جواب گل و قرائت فاتحه و       تاج ي اهدا بعد از   

مد اوزیـر کـشور خوشـ   . کـردیم  به سوى بیمارستان حرکـت     ،ادت مجروحان جنگ  براى عی 
بیمارسـتان از نیـروى   . داد  توضـیحات مـى  ،یس بیمارستان که یک افسر پلیس بود یگفت و ر  

 روى . گفتند بیست و پـنج بیمارسـتان دارنـد   .انتظامى است و بیشتر مجروحان از پلیس بودند 
 چند نفـرى  . در سالن دیگر جمع بیشترى بودند.ردم صحبت کنُه نفر از مجروحینها با     تخت

 گفتنـد تـاکنون یکصدوهـشت    .پاهایشان قطع شده و تعدادى در ایـران معالجـه شـده بودنـد         
 ؛انـد   در تهـران و تبریـز و رشـت معالجـه شـده      واند العالج را به ایران فرستاده مجروح صعب 

  .خیلى راضى و متشکر بودند
هـاى ایـران کـرد و      ارستان صحبت تشکرآمیز از حمایت    یس بیم ی ر ، در زیرزمین  یدر سالن 

ف هـم صـحبت کوتـاهى      ا   آقاى علی  1.آمیز براى رزمندگان کردم     من صحبت کوتاه تشویق   
 ولـى بـا آن حـالى    ، روحیه و برخورد رزمندگان بد نبـود    . جنگ و تشکر از ما داشت      ةدربار

هـا افـسرده     بعـضى . خیلـى تفـاوت دارنـد   ،که رزمندگان مجروح ما در دوران جنگ داشتند    
  .ى شامل سى هزار روبل به هر یک دادیمیهدایا. بودند

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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دکتـر  .  سـاختمان مجللـى اسـت   .براى مذاکرات خصوصى به مقر ریاست جمهورى رفتیم    
 تلفـن زنـگ زد   ، به محض نشستن.اف هم بودند و سفیرمان مترجم بود حسنآقاي والیتى و  

دهنـد    خبـر مـى  ،ف گفتا  علیقاي؛ آم شد که مربوط به جنگ استوو صحبت کرد و معل    
 زیر آتش انبوه ارامنه است و مـردم بـراى فـرار بـه ایـران از رود                ،منطقه زنگالن  ارس طرف 

دادیم کـه مقـدارى     احتمال مى .  عاجزانه استمداد کرد   .دهند  کنند و تلفات مى     ارس عبور مى  
ز  ولـى خـالى ا  ،چینى براى مطلب اصـلى مـذاکرات خـصوصى اسـت        هم جوسازى و مقدمه   

  .حقیقت هم نیست
 از مرز ارمنستان تـا    ،معلوم شد که اگر زنگالن سقوط کند      . و توضیح دادند    نقشه آوردند 

پیشنهاد مشخص با اصرار ایـن    . چسبند   ارامنه به مرز ما در شمال ارس مى        ،آباد نزدیک پارس 
ر گویند مـا همـه آذربایجـان را د    صریحاً مى.  جنگ به نفع آنها شرکت کنیم     راست که ما د   

و بـدون   ایم جمهـورى اسـالمى در آذربایجـان تـشکیل شـود      گذاریم و آماده اختیار شما مى 
 نقـشه  .توانیم دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تـا بـاکو هـم وجـود دارد             نمى ،کمک ایران 

کـه در آنجـا از   اند، نشان دادند کرده منتشر 1980ارمنستان بزرگ را که گویا ارامنه در سال         
 خاك ترکیه تا سـوریه را شـامل   ،ا دریاى خزر و از جنوب تا ارومیه و از غربدریاى سیاه ت 

اى و جهـانى دارد و   گفتم این تصمیم بسیار بزرگى است که آثار فـراوان منطقـه         . است شده
 ،باید عواقب آن در هر جهت بررسى شود و باید در تهـران بررسـى کنـیم و جـواب بـدهیم         

بس برقـرار شـود و شـما بایـد مقاومـت        فعالً آتش،این است که تالش کنیم   ولى کار فورى  
  . ن از دست نرودالکنید که زنگ

خارجه ارمنـستان تمـاس   امور دکتر والیتى در همان جلسه با معاون وزیر          ،براى این منظور  
مـان قـرار    جمهور ارمنستان منتقل کرد که گفتم در تلفـن قبلـى         یسیو پیام مرا براى ر     گرفت

 نقـض آن قـرار   ، دیگر پیشرفت نکننـد و عملیـات چنـد روز اخیـر     ارامنه از حدود فعلى ،شد
جمهـور ارمنـستان بـا       یسیـ اجازه خواست کـه ر    .  نوعى تهدید نمودیم   ،و با لحنى آرام    است

  . موافقت کردم؛شخص من تلفنى صحبت کند
خبرنگاران تـا آخـر جلـسه ماندنـد و مـن و      . با تأخیر زیاد به جلسه مذاکرات رسمى رفتیم      

 .ها و مـوارد فـراوان همکـارى صـحبت کـردیم       اهمیت همکارىةف دربارا لیحیدر ع آقاي  
  . جنگ به نحوى به نفع آذربایجان حرف زدمةدربار
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ف به شعبه ا علیآقاي ها را بررسى کردیم و با   نتایج تلفن  .باز به جلسه خصوصى برگشتیم    
ز مـشتریان زیـاد    ا.یس بانک و دکتر عادلى گزارش دادندی ر.رفتیمدر باکو   بانک ملى ایران    

 سـئوال  بـه . ف افتتـاح شـد  ا  علـی آقاي  نام  ه  سپس حسابى ب  .  راضى بودند  ،اند  که اکثراً ایرانى  
  .و برگشتیم خبرنگارى جواب دادم

شوند و ابـراز    معموالً اجتماعات انبوهى از مردم جمع مى       ،مان در خیابان    در مسیر حرکت  
 ؛سـابقه اسـت   هاسـت و بـى   آذرىکنند و باعث تعجب من و همراهان و خـود      احساسات مى 

 بعـد از . ناهار را با همراهـان خـوردیم  . کنیم که پاسخ به احساسات بدهیم آهسته حرکت مى  
 در آنجـا . میف بـه یـک پاالیـشگاه نفـت رفتـ     ا  علیآقاي  با همراهى   ،  کمى استراحت و نماز   

سـید کـه    به نظرمان ر  ،یس پاالیشگاه ی در گزارش ر   .د بودن تولید رسانده به  د جدیدى را    حوا
 گفتم سریعاً معلوم شـود کـه   ،]وزیر نفت[، آقازادهآقاي  به . استالعاده ارزان تمام شده  فوق

  . مهدى و یکى از معاونان وزیر نفت براى بررسى ماندند.وضع چگونه است
 گرمـى از مـا   هکارکنـان بـ  . آمیـز کـردیم   اف صحبت کوتاه تشویق حیدر على آقاي   من و   

 بـه نحـوى دیگـر    ،خواست دست بدهد  مى وگل آورده بود سته خانمى که د.استقبال کردند 
 ،پنج سال سابقه و یکصدوبیست، باگفتند پاالیشگاه باکو. ش را پاسخ دادم که نرنجدا محبت

  .ترین پاالیشگاه در منطقه است اولین و قدیمى
ن ایـ . مع فرهنگى و آموزشى ایرانیان رفتـیم تى ساختمان مجی از آنجا براى افتتاح کار اجرا 

آن و طـرح  شـود   حـداث مـی   سى هزار متر زمین ا در در یکى از محالت خوب باکو مجتمع
ف ا  علیآقاي.  گزارشى از اقدامات جارى آموزشى و برنامه آینده دادند     .بسیار مفصل است  

ف بـا اطـوار    اعلـی آقـاي   . و کلنگ زنى توسط هر دوى ما انجام شد     1و من صحبت کردیم   
همه مسیرها از کارهـاى عمرانـى دوران   در .  حاضران شد  لنگ زد که باعث تشویق    کجالبى  

 ه تقریبـاً همـ  .دادمـی  بایجان در شوروى سـابق توضـیح      رچهارده ساله ریاست خودش بر آذ     
 نزد مـردم  ،هاى مهم را او احداث کرده و به همین جهت  خیابان و میدان  ،هاى مهم   ساختمان

هـاى   هـاى دولتـى و سـالن       ان از جملـه سـاختم     ،حقیقتاً کارهاى مهمى کرده   . محبوب است 
  .بسیار بزرگ و مجهز و صنایع نسبتاً مهم و توسعه کشاورزى و انگور و پنبه

  والیتـى و ، آقایـان روحـانى   . مقـدارى اسـتراحت کـردم      ، خـسته بـودم    .فرصتى پیش آمـد   
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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بـاز هـم   . بـاغ مـذاکره کـردیم    مان درخصوص جنـگ قـره       در رابطه با موضع    .واعظى آمدند 
 حمایت از آنها در جنگ با ارامنه داشـتیم و نهایتـاً جمـع     ةف دربار ا جلسه خصوصى با علی   

 تـالش  ،بس و حفـظ زنگـالن و عقـب نـشینى      این صورت شد که براى تحقق آتش    به بندى
و مـانورى   شدگان زنگالن باز بگذاریمه هایمان را براى کمک به محاصر سیاسى کنیم و راه  

 مذاکره کنند و پیشنهاد اتحاد دفـاعى  ،فیت دفاع کی ة تا نظامیان ما دربار    ،در مرز داشته باشیم   
 شدت گلولـه بـاران کاسـته    از خبر دادند که .را در تهران بررسى کنیم و سپس جواب دهیم 

  . استشده
 سالن بسیار وسیعى دارند و صـدها مهمـان دعـوت    .خبر به جلسه ضیافت شام رفتیماین  با  

 ؛بس را پیگیرى کـردیم  له آتشأشام مسبعد از .  چند قطعه موسیقى اجرا کردند    .کرده بودند 
  . دیر وقت خوابیدم. استاجرا شده معلوم شد 

    
   1993 اکتبر 28                 1414االول    جمادى|  12  1372 آبان  6شنبه  پنج

  
انه چهارصـد  ی سـال . خیلى وسیع است .ف به کارخانه کولرسازى رفتیم    ا  علیآقاي  با همراهى   

  آن مـواد  درصـد 90 بیست سال کار کرده و گفتنـد  .کند زى تولید مىکولر گادستگاه  هزار  
ــى  ــارج وارد م ــروش دارنــد     .شــود از خ ــازار ف ــران هــم ب ــى ،در ای  در  درصــد آن75 ول

ف بـا حمایـت   ا علـی آقاي را هم کارخانه  این .شود هاى شوروى سابق مصرف مى  جمهورى
  .  است ساخته1برژنف

یس و مدیران استقبال کردنـد و توضـیحات   ی ر.فتیمرآذربایجان  از آنجا به آکادمى علوم     
تـرین    عضویت افتخارى من در آکادمى و تقدیم عالىي مراسمى براى اعطا، در سالن .دادند

یس یـ ر.  سیاسـى و انـسانى مـن داشـتند    ، بـه دلیـل خـدمات علمـى    ،درجه علمـى آذربایجـان    
 کردنـد و ضـمن   دانـان صـحبت    نماینـده شـعرا و نماینـده موسـیقى    ،فا علـی آقـاي    اکادمی،

                                                
 - 1982 تا 1977 و از سال 1964 تا سال 1960 از سال ،ستی حزب کموني مرکزتهیکل کمری دب،برژنف دیلئون 

» رکود «ی جمعيها  در رسانه، برژنفي رهبریانی پايها سال . عهده داشتر را بيشوروجماهیر اتحاد میالدي، رهبري 
 از يوانساالری از حد دستگاه دشی در اقتصاد، توسعه بی منفيها شی گرا،يدر دولت شورو یبحران همگان.  شددهینام
 نی به اي شورويروهای بنابر خواست حکومت افغانستان، ن، برژنفي دوره زمامداردر .است   دورهنی ايها یژگیو

 . را با خود داشتي دشواريامدهای که پدیکشور اعزام گرد



408

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 408   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 من هم .و همکارى دو کشور گفتنداسالمی  مطالب جالبى از انقالب  ،ستایش از من و ایران    
 یـک خـانم   ، معـاون آکـادمى  . احساسات و استقبال بسیار گرم بـود     1.صحبت مفصلى نمودم  

  .گفتند درجات عالى در رشته پزشکى و فلسفه دارد  بود که مىوزین
 .اى بـا حـضور همراهـان و خبرنگـاران شـرکت کـردیم        در جلـسه  وبه اقامتگـاه برگـشتیم    

 بـه سـئواالت    ،مصاحبه مطبوعـاتى مـشترك    در یک    سپس   . سند همکارى امضا شد    چهارده
 بعد از ناهار من براى استراحت و نماز . سپس با هم براى ناهار رفتیم.خبرنگاران پاسخ دادیم 

که به خاطر ضیق وقـت و   نیمقرار بود از کارخانه سکوسازى در دریاى خزر بازدید ک  . رفتم
 بازدیـد کـرده بودنـد و از    ،آقـازاده رفتـه بودنـد    آقـاي   مهدى و   . باران منصرف شدیم  بارش  

بردارى تـا عمـق سیـصدمترى دریـا      توانند سکوهاى حفار و بهره  مى .عظمت آن بسیار گفتند   
   .بسازند که بسیار مهم است

 بـا چهارصـد   ،ایـت برژنـف    بـا حم   ،در زمان قـدیم   کارخانه سکوسازي را    ف گفت    ا علی
رکت و یا با پیمانکـارى  اشمپیشنهاد کردیم که به نحوى با  . اند  میلیون دالر از آمریکا خریده    

 را تـا  خان در سر میز شام توافق کردیم که راه آهـن آسـتارا     . ما هم استفاده کنیم    ،و یا کرایه  
 .پرسى کـردیم  ال احو.وزیر هم آمد  نخست،فاُ  آقاى صورت حسین   .آستاراى ایران برسانیم  

 با اینکـه بـه کمـک او بـه     . بنا دارد او را کنار بگذارد.اند ف اختالف پیدا کردها  علیآقاي  با  
زنگــالن در  در لحظــات آخــر اطــالع دادنــد کــه . اعتمــاد بــه او نــدارد، امــاقــدرت رســیده

ر  بـه هـ  ،انـد و اصـرار دارنـد     حسابى بریده.پرانى شروع شده که قرار شد پیگیرى کنیم  گلوله
  .قیمت جنگ متوقف شود

جمهـور همـراه مـن بـود و فرصـت زیـادى        یسی ر،ها و بازدیدها تقریباً همه جا در حرکت   
 بـود  ی در اتومبیل صحبت کنیم و سفیرمان هم مترجم خوب و مطمئن      ،داشتیم که در مسیرها   

از نکات جالب همین است که اعتمادشان به سفیر مـا در ایـن حـد بـاال        . مانهو همیشه همرا  
                                                

 -هاي مرموزي در پشت پرده از دو سال گذشته، مانع نزدیکی شما با  دست« :  آمده است در بخشی از این سخنرانی
باید از این فرصت . اسالم و بین دو ملت بود و این دست ها در طوالنی شدن جنگ در آذربایجان نیز نقش داشتند

شخص شده است که مردم اینکه بعد از هفتاد سال، م. تاریخی و استثنایی براي توسعه روابط دوجانبه بهره ببریم
اند و این عبرت خدایی  ها از درون تهی بوده اند، بیانگر آن است که مارکسیست آذربایجان از فطرت خدایی دور نشده

، »1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .است که دیگران، دگربار این راه را طی نکنند
 .1394دفتر نشر معارف انقالب،
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  .ل محرمانه را مطرح کردیمی آن مسا کهدبو
ش این بود که ایـران از ایـن فرصـت جنـگ بـا ارامنـه       ا  هاى مهم و تکراري     یکى از حرف  

اینجـا از  کـه  کـرد   استفاده کند و حضور خودش را در آذربایجان باال ببرد و گاهى تعبیر مى 
 شـبیه ایـن   ،ن هم کـه بـود  در نخجوا. ید دفاع کنید و اداره کنیدیایران بوده و حاال هم بیا آن  

 ،را تحـت قـدرت خـود بگیریـد      اگر شما آذربایجـان کهکرد  زد و تحلیل مى ها را مى   حرف
بـا هـم   ایـران و آذربایجـان،    ،گفت  گاهى مى.شود  مىزلحاکمیت روسیه در کل قفقاز متزل  

 چون داغـستان و تاتارسـتان و   ؛ش عقب برانیم ا روسیه را تا روى سنگ مرز اصلی       یمتوان  مى
 البته چون به خـاطر استیـصال   ؛اند ها ناراضى  همه از حاکمیت روس،یاتچچن اینگوش و اوس 

 بـه  ،تـوانیم اطمینـان کنـیم     نمـى ،انـد  در جنگ و حمایت روسیه از ارامنه به این مواضع افتاده  
          رژیـم  [ اینهـا در مـشترك المنـافع و بحـث        ،فخصوص کـه براسـاس اظهـارات آقـاى نیـاز

  .نگ هستندهها هما هاى روس واستهدریاى خزر با خ] حقوقی
گیرد  کم دارد حالت شاه سلطان را مى گفت کم  مى.ف هم انتقاد داشتضمناً از آقاى نیاز

هـا و حـذف    هـاى زیـاد در رسـانه    نام خود و تعریـف ه هاى ب  نامگذارى،ساخت مجسمهاز  و  
البتـه   ؛فشـبیه اظهـارات آقـاى نظربـای      ،  کـرد    استدالل مـى   ، براي اثبات حرف خود    مخالفان

. انـد   پشت حـوادث روسـیه  ، هاى صهیونیست   معتقد بود یهودى   .گویند  خیلى هم خالف نمى   
اداره در  ولـى  ،تـر اسـت   تـر و کارکـشته       فهمیـده  ،ها  روى هم رفته از سایر رؤساى جمهورى      
  .دهند خلق نسبت مى  شان را به جبهه آذربایجان مشکل دارد و همه مشکالت

 اسـتقبال رسـمى و مـصاحبه    . غروب رسیدیم.ن پرواز کردیم با بدرقه رسمى به سوى تهرا 
باران هـم  . کردیم به سوى خانه حرکت .انجام شد در فرودگاه در پاویون جمهورى   1مفصل

                                                
 -دو برابر و نیم خاك ایران  شاید مجموعاً،پنج کشورى که ما رفتیم« :  در بخشی از این مصاحبه مفصل آمده است 

اینها منابع بسیار عظیمى . منابعى که اینها دارند قابل توجه است. مساحت دارند و نزدیک جمعیت ایران، جمعیت دارند
اهللا در همه این  مان بود که بحمد ز این سفر، ابعاد مختلفى مورد توجهما ا. دارند و شرایط خاصى هم بر اینها حاکم است

 هم مردمشان هم ؛ شناخت بیشتر از این کشورها براى ما مهم بوداوالً.  به همه نقاط مورد نظرمان رسیدیم تقریباً،ابعاد
هاى مختلف کار ما،  جنبه. بود با ترکیبى که هیأت ما داشت، این مراوداتى که برقرار کردیم خیلى سودمند .والنشانئمس

 مردم مسلمانى هستند که بیش از هفتاد سال است از پیکر دنیاى اسالم جدا شده بودند هااین. هاى مردمى بود یکى جنبه
هاى اقتصادى  هاى فرهنگى بود، جنبه جنبه.  براى ما بسیار مفید و الزم است،و حاال برگشتند و حضور در بین این مردم

 از لحاظ مردمى، باید عرض کنم که ؛من در هر یک از این ابعاد، یک اشاراتى مى کنم. بود فنى بود، جنبه هاى
  فرصت مواجهه با انبوه مردم را،ما در چند کشور.  بسیار وضع خوبى دارد، در این کشورها،جمهورى اسالمى ایران
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    .در آذربایجان هم از دیشب شروع شده بود . از ظهر شروع شدبارندگی. بارید مى
  

   1993 اکتبر 29                     1414 جمادى االول  |  13 1372 آبان  7جمعه 
  

 تلفنى .ها اینجا بودند ظهر بچه. ها گذشت  به استراحت و مطالعه گزارشقت و.در منزل بودم
آقاى هاشمى گلپایگانى از پاریس در مورد کیفیت      . پرسى کردیم  اى احوال    خامنه اهللا  آیتبا  

                                                                                                              
مردم مثل  انصافاً،در آذربایجان، در باکوزبکستان، در بعضى جاها، در ترکمنستان، در خیلى جاها  و در اُ. داشتیم 

ست که این همه  ا این،اى که اینجا براى من مهم است نقطه. مند هستند ه به ما و انقالب اسالمى ایران عالق،مردم خود ما
  ذهنیت مردم را نسبت به انقالب ما بد بکنند و آنها را از افکارتااى که در این دوران شده  تبلیغات مسموم کننده

ما آن . مندتر کرده است ه یعنى مردم را عالق؛اثر و شاید هم برعکس نتیجه داده است  بىانقالب اسالمى بترسانند، تقریباً
 از لحاظ ؛توانیم پیدا بکنیم هى خودمان مىلال هایى که در این کشورها دیدیم، در شهرهاى خیلى خوب حزب منظره

رفتیم مراکز تاریخى را  به سرعت مى.  سمرقند هیچ برنامه مردمى نداشتیم ما درمثالً. انبوه جمعیت و احساساتى که بود
در یک جایى بود . مردم مطلع شده بودند که ما در یکى از مراکز یک مقدار برنامه داریم. کردیم دیدیم و عبور مى مى

عصر گفتیم که موقع . یدیم آنجا نمازمان را بخوانیم که نرس، درما بنا بود ظهر برویم. کانون فرهنگى ایرانیان قدیم
چنان . رویم  آنجا مى بهمردم خبر شده بودند که ما عصر. کنیم که نرفتیم  عذرخواهى مى،رویم آنجا برگشتن مى

. ما وارد شدیم. زبکستان را غافلگیر کرده بودجمهور اُ جمعیتى در اطراف میدان جمع شده بود که هم من و هم رییس
دور میدان در  یک مقدار  و من و ایشان بدون تمهیدات امنیتى، پیاده شدیم. باالستخیلی احساسات مردم ،بعد دیدیم

در شهرهایى مثل .  تعجب کرده بودممن هم واقعاً. خود ایشان هم تعجب کرده بود. به احساسات مردم پاسخ دادیم
 و یا شهرك کاکا در مرز و  مثل باقرآباد،حوض و روستاهایى که به جهاتى ما رفتیم آباد و مرو و نورگنج و داش عشق

  وقتی،گرفت یا روستایى که به نام ما گذاشته بودند، مسجدى افتتاح مى شد، آنجا رفتیم، انسان در اوج لذت قرار مى
 یکى از مراکزى که خیلى علیه ما تبلیغ ،تر براى من این بود که دیدم یک نقطه جالب. که عواطف مردم را مى دید

آید،  ها را منزوى کرده، از آنها خوشش نمى  ایران زناند کرده تبلیغات ده که معموالًها بو  در مورد زن،شد مى
هاى مردمى  ما در این استقبال. ها یک مقدار از ما رنجیده باشند  باید خانمخواهد آنها در جامعه باشند و طبعاً نمى
کردیم که به نحوى به آنها   هم سعى مىالبته ما. کردند ها خیلى بیشتر از مردها ابراز احساسات مى  زن،دیدیم مى

 در سازمانى که وارد  مثالً،شاید هم مراکز خاصى. کردیم بفهمانیم که این تبلیغات دروغ است و احوالپرسى مى
کردیم که  رفتیم احوالپرسى مى  مى ما هم متقابالً؛بردند  کنار مى،کردند ها را مخفى مى شدیم، مى دیدیم گاهى زن مى

 ،ها را در جامعه شویم، اما حضور زن ما بى بند و بارى را مانع مى. اینها دروغ است. طور نیست اینها که اینبفهمانیم به 
جاى دیگرى که خیلى خوب نشان مى دهد .  الحمداهللاهاثر بود  خوبى است که تبلیغات بىهاین خیلى نشان. پذیرا هستیم

ترین  من دیدم که محبوب. آنجا دیگر اهل نظر هستند. ستتبلیغات بى اثر بوده است، مراکز فرهنگى و دانشگاهى ا
 آنجا به شدت، نیروهاى در.  آنجاهایى که من رفتم، انقالب اسالمى و ایران است،دولت و فکر در مراکز فرهنگى

، دفتر »1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید  رجوع» .مند هستند هعلمى و فنى اینها به ما عالق
 .1394شر معارف انقالب،ن
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. رد کـ  کـسب نظـر  ،برخورد با مسأله سلمان رشـدى کـه در اجـالس یونـسکو مطـرح اسـت              
  .مقدارى هم براى تمیز کردن استخر وقت صرف کردم

   
   1993 اکتبر 30                     1414 جمادى االول  |  14  1372 آبان  8شنبه 

  
 عصر . تا ظهر بخشى از کارهاى عقب افتاده را انجام دادم      .هشت صبح به دفترم رفتم    ساعت  
کـردن تقاضــاى ارز   اى قیمـت و کــم مـصوباتى بــر .  ارز جلـسه داشــت ]تنظـیم بــازار  [کمیتـه 
  1.داشتیم

 کمـک    درخواسـت ة دربـار . شوراى عالى امنیـت ملـى جلـسه داشـت    ، بعد از نماز مغرب  
 تـسلیحاتى  ،هاى آموزشـى  در مورد کمک. آذربایجان مذاکره شدجمهوري نظامى از سوى  

الت  معـام ة دربـار . در مورد همکارى عملى در دفاع مخالفت شـد ، اماو سیاسى موافقت شد 
 ض به عنـوان نـاق  ،تجارى با عراق و تالش آمریکا در سازمان ملل براى محکوم کردن ایران         

  . قرار شد مبادالت را در حد تجویز کمیته تحریم عملى کنیموتحریم علیه عراق مذاکره 
    

   1993 اکتبر 31                  1414 جمادى االول  | 15   1372 آبان  9یکشنبه 
  

] رضـا [ آقایـان    . آمدنـد  ]نیـروي انتظـامی   [=حفاظـت اطالعـات ناجـا     سازمان   جمعى از سران  
 2.آمیـز نمـودم    برایـشان صـحبت تـشویق   .نقدى توضـیحات دادنـد   ] محمدرضا[اللهى و    سیف

                                                
 - به دنبال نوسانات شدید ارز در بازار، در این جلسه تصویب شد که واردات کلیه کاالهاي تجاري و خدمات به 

داخل کشور، از این تاریخ به صورت بدون انتقال ارز، یا از طریق گشایش اعتبار و یا برات وصولی، مستلزم ثبت 
هاي وابسته به دولت، بنیادها  هاي دولتی و شرکت چنین مقرر شد، کلیه دستگاههم. سفارش نزد وزارت بازرگانی است

و نهادها، از مراجعه به بازار آزاد ارز، براي رفع نیازهاي خود اکیداً خودداري کنند و نیازهاي آنها از طریق شبکه 
ر که فاقد برگ سبز در این جلسه تصویب شد، کلیه کاالهاي تجاري وارداتی به کشو. بانکی تأمین خواهد شد

 . گمرکی است، قاچاق تلقی شده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق خواهد بود
 - آقاي هاشمی، تالش براي حفظ امنیت و آسایش جامعه و خدمت به مردم را کاري مقدس و ارزشمند دانست و 

 منظور ارتقاي سطح کارایی و تخصص لزوم افزایش اگاهی و استفاده نیروي انتظامی از تجهیزات و امکانات بیشتر را به
دشمنان درصدد هستند، امنیت و آسایش « : در بخشی از این سخنرانی آمده است. در این نیرو، مورد تأکید قرار داد

 حاکم بر کشور را به انحاي مختلف اعم از ورود موارد مخدر و یا ترویج فساد مخدوش کنند که تاکنون با عنایت
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سـى  ر چون نیـاز بـه بر  ؛ مدیریت مناطق آزاد صحبت شد    ة دربار .الویرى آمد ] مرتضی[آقاى  
  .نند گفتم از دستور جلسه فردا حذف ک،بیشتر داریم

 از اوضاع سـازمان ملـل و     . آمد ]نماینده دائم ایران در سازمان ملل     [،  خرازى] کمال[آقاى  
  .هایشان گفت  خامى آنها و شکستو ازهاى آمریکا  سیاست
 شـب  . تصمیماتى اتخاذ شـد  ، جلوگیرى از قاچاق   ة دربار .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  

سفر من به آسیاى میانه و آذربایجان و تربیت  ة بیشتر دربار  .اى جلسه داشتیم     خامنه اهللا  آیتبا  
  .میمذاکره داشت... بدنى و

 برنگـشته و خبـرى از    وعصر عفت اطالع داد که آقاى اخوان مرعشى از خانه بیرون رفته           
 پیغـام  .انـد   احـضار شـده  ]روحانیت [ معلوم شد به دادگاه ویژه  . گفتم پیگیرى کنند   .او نیست 

خبر داد کـه هنـوز     عفت،اى بودیم  خامنه اهللا  آیت منزل    شب که در   .دادیم که توقیف نکنند   
اى هم از اقدام دادگاه اظهار عدم   خامنهاهللا  آیت .اند  اند و سند ضمانت خواسته      به خانه نیامده  
 خبـر  یـازده و نـیم شـب،   باالخره در سـاعت  .  تأکید کردیم که معطل نکنند   .ندرضایت کرد 

  .استدادند که ایشان به منزل مراجعت کرده 
  

   1993 نوامبر 1                1414 جمادى االول  | 16 1372 آبان  10دوشنبه    
  

 از دیـروز عـصر تـاکنون    . امروز خسته بـودم .دیشب دیروقت خوابیدم و خوب هم نخوابیدم    
سفیر آرژانتین براى خداحافظى آمد و خبر داد که یـک شـرکت مهـم       . یک دم باران داریم   

 بـسیارى از نیازهـاى خـود را از ایـران تـأمین      ،ان مشغول کار استآرژانتینى که در ترکمنست   
  .کند مى

آقامحمـدى  ] علـی [ آقـاى  .اسـت مـصرفى  بخـشی  اى و     موزه بخشی. هدایاى سفر را دیدم   
 شب آمـد و  .دهد گفت شب جواب مى.  در مورد پیشنهاد رفتن به گمرك صحبت شد   .آمد

  . گفتم بیشتر فکر کند؛گفت موافق نیست
 مجمع روحانیون مبارز و     ، استاندار یزد  ، راجع به آب یزد    .صدوقى آمد ] لیمحمدع[آقاى  

                                                                                                              
کتاب ←کنید  رجوع» .اند ناپذیر مردم و نیروهاي انتظامی و نظامی ناکام مانده گیخداوند و مجاهدت خست  

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«
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 ]محمدرضـا  [آخـر وقـت آقـاى   .گفت  و مشکالت واحدهاى صنعتى  برخی فشارها گالیه از   
 از آقاى صدوقى خواست که بخشى از ساختمان مدارس علمیه بنیـاد صـدوق در             .فاکر آمد 

و نیـز آقـاى     قرار شد تفاهم کنند؛کردم من هم کمک .قم را به مدیریت حوزه واگذار کند  
 براى کامپیوتر و چاپخانه بـراى انتـشارات        ، ضمن تأیید مطلق کارهاى اقتصادى دولت      ،فاکر

  .جامعه مدرسین کمک خواست
 گـزارش سـفر بـه چـین و قرارهـا را      . آمد ]وزیر اطالعات [،   فالحیان ]علی [سر شب آقاى  

گزارش شکایت علیه . سى شدرج سفر به آلمان بر نتای. راضى بود.اند   مخفیانه سفر کرده   .داد
 کارهـاى عقـب   ، شب هشت و نیم  تا ساعت   . ؛ گفتم سختگیري نشود   روزنامه سالم را گفت   

  .مانده سفر را انجام دادم و به روز رساندم
  

   1993 نوامبر 2               1414 جمادى االول  | 17  1372 آبان  11شنبه  سه  
  
نهـاد  [الملـل   بین  کل روابطیر مد، آقاى محمودى. کارها را انجام دادمحنیم صب   و  ساعت نُه تا  

  . گزارش کار داد و براى کارهاى بیشتر اعالم آمادگى نمود.آمد] جمهوري ریاست
] مجیـد [رضـوى،  ] اسداهللا[هاشمیان،  ] حسین[ آقایان   ،چهار نفر از نمایندگان استان کرمان     

 و از اسـتاندار کرمـان شـدند       يتار حمایـت و ابقـا     خواس. سلیمانى آمدند ] منصور[ستانى و   دب
  . شکایت کردند،فشارهاى نمایندگان مخالف

سـاز در کـاخ مرمـر سـابق را        موزه نیمه   و  رفتیم ]جمهور  معاون اول رییس  [،  با دکتر حبیبى  
 تایه واگذار شود ی فرض دیگر این بود که به قوه قضا     .م که تکمیل کنیم   ی تصیم گرفت  .دیدیم

 براى برنامه شوراى عالى انقالب فرهنگى و        ،میرسلیم] مصطفی[آقاى  .  شود ساختمان ادارى 
  .اجازه سفر به سوریه آمد

 راجع بـه کرمـان و فـشارهاى مخالفـان و     .استاندار کرمان آمد  ،  ]آقاي سیدحسین مرعشی  [
 گزارش .شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت . احتماالت کار آینده صحبت شد    

  .ات و برنامه آینده در دستور بود وضع تحقیقةدربار
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   1993 نوامبر 3             1414 جمادى االول  |  18  1372 آبان  12چهارشنبه 
  

 بـراى افتتـاح مجتمـع       ؛منـزل آمـد   بـه    ]وزیـر آمـوزش و پـرورش      [،  نجفى] محمدعلی[دکتر  
  طـرح .مینوجوانـان رفتـ  و  کودکـان   فکـري هاى فرهنگى و هنـرى کـانون پـرورش          آفرینش

 سـال  ،عظیمى است که قبل از انقالب شروع شـده و بعـد از انقـالب نیمـه کـاره مانـده بـود            
المللـى کتـاب کـودك     نمایـشگاه بـین  با همراه آن، گذشته گفتم فعال شود و امروز فاز اول     

 انتشارات و سالن مدرن سینما ، بازارچه جالب ی است با یک    مجتمع مهم و وسیع    ؛افتتاح شد 
هفتـصد عنـوان   و هـزار  آنهـا   . بـود 1رکت مرکز بولونیـا اشمنمایشگاه با  این   .و ساعت آفتابى  

 خزانه خوبى براى محققان ؛شود  به ایران هدیه مىپایان نمایشگاه،اند که بعد از  کتاب آورده 
هاى   از یکى از کتابخانه 2.نمودم  مصاحبه کردم و در جمع کارکنان سخنرانى       .ما خواهد بود  

                                                
 - در عرصه کتاب کودك و نوجوان در ی فرهنگدادی رونیتر  مهم،ای کتاب کودك بولونیالملل نی بشگاهینما 
 ي قراردادهاعقد .شود ی روز برگزار مچهاربه مدت )  فرودین13 (لی آپر2تا )  فروردین10( مارس 30 از  کهاستیدن

 روند و نی و ارایه آخري کاريها  توسعه  فرصت،يا  روابط حرفهتی و تقودی ارتباطات جديترجمه و چاپ و برقرار
 آن را دنبال شگاهی نمانی حضور در ا است که ناشران بای از جمله اهداف،تحوالت انتشارات کتاب کودك در جهان

 .کنند یم
 -آینده کشور و انقالب در دست نوجوانان و جوانان است و ما باید متناسب « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

کوشد تا با فراهم آوردن ابزار الزم از  با نیازهاى امروز و فرداى جامعه آنان را تربیت کنیم و از این رو دولت مى
 آینده موفقى را براى ایران ،ندا فعالیت مشغول یروهاى عزیزى که در کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان بهن

کانون پرورش کودکان و نوجوانان کمک   میلیون ریال به700 میلیارد ریال و 80طى یک سال گذشته  .تصمین کند
 فراغت کودکان ساکن در مناطق محروم کشور و  یک ضرورت براى اوقات،ها و تئاترهاى سیار کتابخانه .شده است

المللى کتاب کودك تهران  تقارن برگزارى نمایشگاه بین. استتقویت کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
المللى فرصت مناسبى را در اختیار محققان و   این نمایشگاه بین.فال نیک گرفت   به را بایدبولونیا با افتتاح این مجتمع

این مجتمع گامى بسیار مناسب . شتا خواهد گذ،وردهاى جهانى استفاده کننداخواهند از دست و کسانى که مىناشران 
ترین  در مواجهه با استکبار جهانى و استکبارستیزى است که اکنون از مرحله شعار به مرحله عمل رسیده است و عالى

 جامعه ما و پیکر مظلوم مردم جهان سوم دور کرده و شهد تواند زهر استکبار و استعمار را از پیکر مظلوم اقدامى که مى
خواهد فرزندان ما  استکبار جهانى مى .شفابخش به بدن آنان تزریق کنند، افتتاح این گونه مراکز علمى و فرهنگى است

د این محتواى فکرى ما بای .رزرق وبرق سازدرا از نظر فکرى و فرهنگى ضعیف کرده و آنان را شیفته مظاهر پوچ و پ
گونه که اسالم و انقالب و   همان،وردهاى علمى و فرهنگى روزاباشد که فرزندان خود را با زمان و زبان روز و با دست

هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» . بسازیم،خواهند مان مى امام راحل و رهبر انقالب
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
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سـاخته  همـین موضـوع   در مـورد    که  را   سپس فیلمى    .دید کردم بازهم  یان  یسیار براى روستا  
 اما یک بعـدى و مـشکالت کـار را زیـاد          ، جالب است  ؛ در سالن سینما تماشا کردیم     بودند،

  . بودبزرگ کرده
 گزارشـى  .دادستان کل کشور آمـد    ،  ]تبریزي  اهللا سیدابوالفضل موسوي    آیت[. به دفتر رفتم  

 رهبـرى شـکایت داشـت و از دسـتور توقیـف احکـام       از دفتـر . هـا داد  از کار و وضع زنـدان    
هاي هـا ابـراز نگرانـى کـرد و بـراى مهـد        از گرانـى  ؛ها در مورد اراضى کشت موقت       دادگاه

  .دنموش استمداد ا رجوع زندانیان و براى مخارج متفرقه ارباببراي کودکان   کودك
ى از وضـع     گزارشـ  . از فرمانـدهان واحـد موشـکى سـپاه آمـد           1مقدم] حسن تهرانی [آقاى  
هاى من تـشکر کـرد و خواسـتار     مان و انواع آنها داد و از حمایت  زمین  به هاى زمین   موشک

  . آدم مثبت و دلسوزى است؛ شد2ىد اسکاد  موشکحمایت از گرفتن
 ة دربـار . مالقات غیـر رسـمى بـود   .خارجه سابق فرانسه آمدامور وزیر ،دوما] روالن[آقاى  

العمل ضعیف دولت فرانسه در مقابـل      از عکس  . زدیم توسعه همکارى ایران و فرانسه حرف     
قتـل   [ از قبیل مسأله؛کردم  انتقاد ،شود ى که در مورد همکارى دو کشور مى      یها  گرى  اخالل

 از سفر بـه اصـفهان و     . سیاست فرانسه را دچار انحراف کرد      ، بختیار که یک قاضى    ]شاهپور
  . مالقات همسرش با فاطى تعریف کرد

هـا کـه بـه عنـوان اعتـراض بـه        عفت بعد از ماه. ناهار در دفترم بودند ،ظهر عفت و محسن  
ریـیس  [، میرمحمـدى آقـاي   با وساطت پاسـداران و خـواهش     ،آمد  یس دفترم به دفتر نمى    یر

   . آمده بود]جمهور دفتر رییس
                                                

 - مقدم در حسن تهرانی  شهید  گانه سپاه پاسداران، مبنی بر تشکیل نیروهاي سه) ره(  صدور فرمان تاریخی امامپس از
 در پادگان شهید 1390 سال آبان21 در  او. به سمت فرماندهی موشکی نیروي هوایی سپاه منصوب شد1364سال 

  تن از یارانش در جهاد38ت همراه با  بر اثر انفجار زاغه مهما،سازي آزمایش موشکی حال آماده  در،مدرس
 .خودکفایی به شهادت رسید

 - ها   اما در آن زمان شوروي،ه شدیارامیالدي  1989اي از اسکاد است که در سال  یافته مدل بهینه ،دي -اسکاد
بی به -ادسازي اسک هاي بالستیک بسیار بهتري در اختیار داشتند به همین دلیل این موشک را به عنوان بهینه موشک

شود و  دي کالهک در طول مسیر از بدنه موشک جدا می-در اسکاد. کشورهاي دارنده این موشک پیشنهاد کردند
همچنین . است  به این ترتیب برد موشک به هزار کیلومتر افزایش یافته،دهد بقیه مسیر را با سیستم هدایتی خود ادامه می

 مطابقت دهد ،ویر هدف را با تصویري که در کامپیوتر آن ذخیره شده قادر است تص،با داشتن یک دوربین فیلمبرداري
 .است   متر شده50که این کار منجر به کاهش ضریب خطا تا 
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دستور رییس جمهور در مورد ارز مورد نیاز بیماران اعزامی به خارج از کشور
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استاندار مازندران بـود کـه   ] ییدتأ[ بحث ارز و .دولت شرکت کردمهیأت عصر در جلسه   
نُـه و نـیم    سـاعت  .اش تصویب شد نامه ینیکه آکاال ناتمام ماند و بحث جلوگیرى از قاچاق     

  . به خانه آمدمشب
  
   1993 نوامبر 4               1414 جمادى االول  | 19   1372 آبان  13شنبه  پنج

  
جعفرى ] محمد[ و ]خراسانی[ىیعبا] مدمح[ آقایان . کارها انجام شد   نُه و نیم صبح   تا ساعت   

 از کمبـود اعتبـارات نالیدنـد و کمـک     . آمدنـد  ]مسئولین دفتر تبلیغات اسالمی قـم     [،  گیالنى
 گلـه  ]اسالمی قـم [ و دفتر تبلیغات اسالمی از تفاوت زیاد امکانات سازمان تبلیغات      .خواستند

من بودند و نیز از مـسأله   خواستار مداخله ؛ و از وضع مرجعیت اظهار نگرانى کردند       1داشتند
 با توجه به قانون اساسى اظهار نگرانى و پیشنهاد تغییر قانون اساسى ،ریاست جمهورى آینده  

   .داشتند که نپذیرفتم
مان بـا   ها و نوسانات روابط  از جریان. سفیرمان در آلمان آمد،موسویان] سید حسین [آقاى  

هـا و   ئوالنه برخـورد بـا بعـضى از آلمـانى    هایى که از ناحیه اقدامات غیرمس آلمان و مزاحمت 
 گزارشـى داد و  ،اطالعـات آوردنـد   فشارهایى که انگلستان و آمریکا در رابطه با سفر وزیـر      

  .باخمن آلمانى کمک خواست] گرهارد آلفرد[براى تسریع در آزادى 
 آقـاى  .شرکت کنندگان در کنفرانس مدیریت بـین کـشورهاى اقیانوسـیه و آسـیا آمدنـد              

 ، کـاتمن آقـاي  و ]دبیرکل سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی کـشور        [،  رضوى] رسیدمنصو[
 سـپس عکـس   2. من هم صحبت کردم و نظراتى ابراز کـردم         . گزارش دادند  ،یس اجالس یر

                                                
 -  به  این دفتر  .شد سیسأت) ره( امام خمینیدستور به 1358  اردیبهشت ماه16دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در

با ایفاي نقش واسط   و پاسخگو به نیازهاي نظام و جامعه اسالمی شناخته شده و هاي نو در عرصه عنوان نهاد پیشگام 
دینی مردم از سوي دیگر، به تبیین و گسترش باور،  هاي علمیه از یک سو و نظام اسالمی و نیازهاي  وزهفعال میان ح

 . پردازد تعمیق و توسعه دانش و معرفت اسالمی می هاي انقالبی و  بینش و ارزش
 - المللى به ویژه کشورهاى جهان  موضوع توسعه پایدار در سطح بین با تأکید بر لزوم اهتمام بیشتر بهقاي هاشمی آ

ل روزمره به عنوان یکى از مشکالت این کشورها در اجراى یمسا نگرى و پرداختن به ریزى و آینده سوم از فقدان برنامه
هاى کنفرانس  ها و بحث بخش بودن فعالیت دوارى نسبت به نتیجهبا ابراز امی ایشان .اهداف توسعه و پیشرفت نام برد

بدیهى است که «: هاى جهانى اشاره کرد و افزود   به نقش ارزشمند مدیریت در پیشبرد امور و برنامه،اروپا در تهران
  قرارموضوع اجالس سازمان امور ادارى و دولتى منطقه شرق که بهبود استعدادهاى مدیریت را محور فعالیت خود
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  کارنامه و خاطرات              
 418   1372   رفسنجانیشمی                     ها

عصر تا غروب کارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه          . دسته جمعى با من گرفتند و تشکر نمودند       
  .آمدم
  

   1993 نوامبر 5                   1414االول   جمادى | 20  1372 آبان  14جمعه 
  

 براى اقامه جمعه به دانـشگاه . بیشتر به استراحت گذشت   وقت  در خانه کار زیادى نداشتم و       
ظهر و عصر و  1.ه دادمی میانه و قفقاز اراي در خطبه اول تحلیلى از سفرم به آسیا      . رفتم تهران

  .همانمان بودندی بستگان م،سرشب
  

   1993 نوامبر 6                   1414 جمادى االول  |  21  1372ان   آب15شنبه  
  

هـاى   ل جارى و بحث برنامـه و سـاختمان  ی براى مسا ]جمهور  معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 
                                                                                                              

المللى حتى در کشورهاى  زیرا امروزه در سطح بین. ز اهمیت استی براى همه کشورهاى جهان حا،داده است
پیشرفته، ضعف مدیریت محسوس است و باید براى بررسى و رفع این مشکل مطالعه و تحقیق بیشترى در سطح جهانى 

استثمار آنان توسط کشورهاى پیشرفته است و بخش عظیمى از مشکالت کشورهاى جهان سوم ناشى از  .عمل آیده ب
 باید عوامل بسیارى که در این امر ،طور جدى مورد توجه واقع شود تواند به  نمى،اگر توسعه پایدار در این کشورها

 مورد توجه قرار گیرند و کشورهاى جهان سوم و این اجالس نیز براى رفع این مشکل تالش بیشترى ،اند دخالت داشته
 ،کردند نگرى و آینده نگرى، مدیریت مى المللى و کشورهاى پیشرفته با جامع هاى بین هاى سازمان ر مدیریتاگ .کنند

. آمد وجود نمى شود به  آثار سوء آن متوجه همه کشورها مىاًهاى سیاسى و اقتصادى جهانى که نهایت بسیارى از بحران
عدى نگریست و ب عنوان یک مسأله انتزاعى و تک این مهم به هتوان ب المللى دارد و نمى امروزه مسأله مدیریت جنبه بین

ها در سطح جهانى غفلت شود در واقع اشتباه بزرگى رخ خواهد داد که ناموفق بودن  اگر از تأثیرپذیرى مدیریت
  ← کنید رجوع» .المللى در پى خواهد داشت هاى بین هاى توسعه جهانى را حتى در کشورهاى پیشرفته و سازمان برنامه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب 
 -خدمت کردن به مردمی که هفتاد سال اسیر بودند و امروز از زیر آوار «:   در بخشی از این خطبه آمده است

آهن و  راه، راه. رتباط درست کنیماند، بسیار اهمیت دارد؛ اینکه ما براي اینها وسیله ا هاي مارکسیسم سربرآورده مخروبه
هم فعال کردن دریا، هواپیما، تلفن و سایر وسایل ارتباطی براي آنها درست کنیم که خوشبختانه آنها هم استقبال 

بخصوص که فهمیدند این تبلیغات دروغ است و ایران قصد دخالت در امورشان را ندارد و قصد خدمت به . کنند می
هاي ماست، دست دوستی به سوي  اینکه با کشورهاي اسالمی همکاري کنیم و این جزو اولویتما براي . آنها را دارد

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع» .دانیم آنها دراز کردیم و اینها را برادران دیروز، امروز و فرداي خودمان می
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي جمعه سال  خطبه
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وزیـر بهداشـت، درمـان و       [،   مرنـدى  ]علیرضـا  [دکتر. آمد... یه و یهمانسرا و مرکز قوه قضا    یم
ازهـاى وزارت و کمبـود اعتبـارات و لـوایح بیمـه تـأمین          در مـورد نی    . آمد ]آموزش پزشکی 

  .اجتماعى و دارو مذاکره شد
ریـیس سـتاد مـشترك    [، ذوالقـدر ] محمدباقر[ و ]فرمانده کل سپاه  [رضایى] محسن[آقایان  

هاى سازمانى سـپاه مطالبـه    ها و خانه اعتبارات بسیار زیادى براى ساخت پادگان.  آمدند ]سپاه
  .اى سفر به سوریه کسب نظر نمود برآقاي رضایی،. کردند

 و همکـارانش از وزارت اطالعـات   ]معاون اطالعات مردمی [،  شفیعى] محمد[عصر آقاى   
 تندى کـه  پاسخ گزارش بازداشت و بازجویى اخاللگران در توزیع ارز را دادند و از     .آمدند

 اظهـار نگرانـى    ،از رادیو در جواب گـزارش تحقیـق و تفحـص مجلـس امـروز پخـش شـد                  
  1 . احتماالً باعث مجادله طوالنى شود؛دکردن

   
   1993 نوامبر 7                 1414 جمادى االول  |  22  1372 آبان  16یکشنبه 

  
 بـراى   ووزیـر نفـت آمـد   ، ]آقاي غالمرضا آقازاده[. کارها انجام شدنُه و نیم صبح تا ساعت  

  . پتروشـیمى نظـر خواسـت   هـاى  سفر به هند در مورد خط لوله انتقال گـاز و در مـورد طـرح        
  و آمـد ]نماینده تهران[، شیبانى] عباس[دکتر  . صحبت کردیم  مذاکرات آینده اوپک     دربارة

 در خـصوص پخـش جـواب مجلـس     ]هاشمی، رییس سـازمان صـدا و سـیما   [از اقدام محمد  
   .انتقاد داشت

ریـیس  [، نـژاد  وردى] فریـدون [ و ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[،  الریجانى] علی[آقایان  
اُرگـان  [ در مـورد تأسـیس روزنامـه    . آمدنـد ]-ایرنا –سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 

   . آمـد ]رییس ستاد رسیدگی به امور آزادگان [،  وکیلى] عباسعلی[ آقاى   .صحبت شد ] دولت
                                                

 - در گزارش  .، توسط آقاي اکبر پرورش کلید خورد در مجلس چهارممایصدا و سسازمان حص از  و تفقیتحق
 وقت تحقیق و تفحص مجلس شوراي اسالمی، برخی نمایندگان، با اهداف خاص، عملکرد آقاي محمد هاشمی رییس

از را تهیه و  ي تندهیابجوسازمان صدا و سیما در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص، . زیر سؤال بردند  رامایصدا و س
پرورش را به آقاي  و قلمداد کرد هی اختالف را بر سر انجمن حجتشهیر صدا و سیما در این جوابیه،. پخش کرد ویراد

 اندکی بعد از تحقیق و تفحص مجلس، آقاي علی الریجانی به عنوان رییس رسانه ملی منصوب . گروه نسبت دادنیا
   . مقام وزیر، به وزارت امور خارجه رفتشد و آقاي هاشمی، به عنوان قائم
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  ارگران در بهـار و بودجـه سـال آینـده      ر مورد ستاد آزادگـان و پیـشنهاد تأسـیس دفتـر ایثـ             د
 در مـورد اســتاندار  . وزیـر کـشور آمـد   ،]آقـاي علـی محمـد بـشارتی     [.ى داشـت یاهپیـشنهاد 

  .مازندران و یزد و نیروى انتظامی و اوضاع قم صحبت شد
هیـأت   در جلـسه  . در مورد دفتر و برنامـه و معاونـان صـحبت شـد          .عصر دکتر حبیبى آمد   

آقـاي سیداسـماعیل   [ ،بـراى مازنـدران   وم در دستور قرار گرفـت و     ساله د   برنامه پنج  ،دولت
  .استاندار تعیین شد] مفیدي، به عنوان 

ل بـین  یمـسا همچنـین   ارقـام برنامـه و   ةبیـشتر دربـار  . اى بـودم   خامنـه اهللا  آیـت همان  یشب م 
 .اى از اقــدام محمـد ناراضـى بودنــد    خامنـه اهللا آیـت  ؛صداوسـیما و مجلـس مـذاکره کــردیم   

و به شکل دیگرى جواب آنهـا   دوش د بنا نیست از صدا براى جواب مجلس استفاده          گفتن  مى
  . دادند را مى
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 تلفنى مشورت ،1ین هیکلن پیشنهاد مصاحبه با حسة دربار،اى و دکتر والیتى  خامنه اهللا  آیتبا  

آقـاي  [ .سفیر جدید مالزى براى تقدیم اسـتوارنامه آمـد        ،  ]آقاي دانوعدنان بن عثمان    [.کردم
هـاى   شـوراى جمهـورى   . مذاکراتمان تشریفاتى بود؛یس مجلس زیمبابوه آمد   یر،  ]موکومبی

 براسـاس اسـناد امـضاء شـده در سـفرم      .مسلمان جدا شـده از شـوروى سـابق جلـسه داشـت            
  .ور اجرا شدند مأم،نرایو وز تصمیماتى گرفته شد

 از اقـدام  ،]نـوري، ریـیس مجلـس    [محلوجى آمد و گفت آقاى ناطق  ] حسین[عصر آقاى   
مند اسـت    در خصوص پخش جوابیه از صدا گله      ،]رییس سازمان صداوسیما  [،  اخوى محمد 

   برنامـه ةدولـت دربـار   هیـأت  .گوید چرا نبایـد از طریـق خـود مجلـس جـواب بگویـد             و مى 
                                                

 - سال سردبیر روزنامه 17نگار نامدار مصري است که به مدت   میالدي، روزنامه1923متولد  ،محمدحسنین هیکل 
نهضت ملی شدن صنعت  و ازاهاي  هاي متمادي در ایران حضور داشت و گزارش هیکل براي سال آقاي .االهرام بود

یسنده این نو .ز شدئدر ایران، مصر را تکان داد و منجر به دستور جمال عبدالناصر براي ملی شدن کانال سو نفت
 ، اختالف بین امارات متحده عربی و ایران بر سر مالکیت این جزایر ایرانی که مالکیت سه جزیره گفتةمصري دربار

 ،ها در این باره مدعی آن هستند آید و اختالفی که اماراتی نظر ساختگی و واهی اماراتی ها به شمار می در واقع اختالف
 .یاسی استدر واقع اختالف با انگیزه هاي کامالً س
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  از حـاکی   جدا جدا نظرات خودشان را گفتند کـه نوعـاً    ن،رایوز. دوم جلسه داشت  ساله    پنج
  .دبوعدم کفایت سهم اعتبار خودشان 
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در .  صــبح کارهـا انجـام شــد  نُـه و نـیم   مطـابق معمــول تـا   .مهـشت بـه دفتــرم رسـید   سـاعت  
 بـا  .ها علیه مسلمانان الجزایر و ادامه جنگ در افغانستان مهم است      اقدام فرانسوى  ها،  گزارش

 برنـدگان مـسابقات   . تلفنـى صـحبت کـردیم     ،هـاى کلـى      سیاسـت  ةاى دربـار     خامنـه  اهللا  آیت
 ]وزیـر آمـوزش و پـرورش   [،  نجفـى  دکتـر    .آمـوزان آمدنـد      هنرى دانـش   ، اسالمى ،فرهنگى

  .ى دادیمی و تشویق و هدایا1 برایشان صحبت کردم.گزارش داد
قبـل از مـصاحبه   .  لبنان براى مصاحبه آمـد   ] دولتی [ین هیکل از تلویزیون   نآقاى محمدحس 

در مذاکره خصوصى گفت که طرفدار انقالب ایران و هدفش تبلیغ نظـرات ایـران بـا شـیوه          
 2.هاى درجه اول دنیا گفت  با شخصیت  خود هاى مهم    از مصاحبه  اى   تاریخچه .خودش است 

                                                
 -آموزان برگزیده مسابقات فرهنگى، هنرى وزارت   در جمع دانش،مناسبت ایام هفته تربیت  که به آقاي هاشمی

گفت، با استناد به آیات قرآن کریم در مورد نقش سعى و تالش معنوى، مادى انسان در  آموزش و پرورش سخن مى
و قرآنى است و قرآن کریم توصیه کرده است این امر با مسابقه یک اصل اسالمى «: ترقى و پیشرفت اظهار داشت 

مسابقه ایجاد کننده تالش و فعالیت انسانى است و در میادین  .هاى انسانى با جدیت دنبال شود هدف تعالى ارزش
هاى جمعى  برد و میزان پیشرفت و رکود نیز در فعالیت استعداد و ظرفیت فکرى و جسمى خود مى مسابقات انسان پى به

 صحنه مسابقه و تالش است و امتیاز عقل و درك و اختیار، انسان را اشرف مخلوقات ،زندگى خود .شود شخص مىم
 نشان از این واقعیت است ،اینکه بیشترین شرکت کننده در مسابقه معنوى حفظ و قرائت قرآن کریم است .کرده است

طور طبیعى از سوى آنان ه ها ب ها و ارزش  و فضیلتاند ترین و ارزشمندترین مسابقه را برگزیده که جوانان ما مقدس
نتایج حاصله خود دلیل این  .هاى دیگر نیز داراى ارزش عالى و باالیى هستند  ضمن اینکه تمام رشته،شود انتخاب مى

هاى اخیر براى افزایش توان تحصیلى، فرهنگى و  مطلب است که تالش مسئوالن جمهورى اسالمى ایران در سال
عنوان مسئول اجرایى کشور امیدوارم در آینده شاهد توفیقات بیشتر جوانان  به . بسیار مؤثر بوده است،انجسمى جوان

هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .هاى مسابقات فرهنگى و ورزشى باشیم کشورمان در صحنه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 

 - به فارسی منتشر شده است،»دیداري دوباره با تاریخ«کتاب اري نوشته که از جمله آنها  آثار بسی،هیکل آقاي . 
هاي  این کتاب شرح دیدارهاي هیکل با هفت تن از شخصیت). 1393میترا، نشرترجمۀ احسان موسوي خلخالی، (

و، یوري آندروپوف، شتین، جواهر لعل نهرانخوان کارلوس، آلبرت : اند از تأثیرگذار قرن بیستم است که عبارت
 . راکفلر و محمدرضا پهلوي، ژنرال مونتگمري
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  . وفا کردحرفش به ،دو ساعتى مصاحبه طول کشید و در طرح سئواالت
 ة تلفنى تقاضا کـرد کـه بیایـد دربـار        ، خارجه  امور آصفى از وزارت  ]مرتضی[ عصر آقاى   

بـراى  ز ظهـر،  سـاعت شـش و نـیم بعـد ا    تا .  در مسأله باخمن آلمانى توضیح بدهد  شاقدامات
 گفـت امـروز   ،]وزیـر کـشور  [،  آقاى بشارتى.دولت ماندمجلسه هیأت  در  دوم،بحث برنامه 

  . گفتم تعقیب کنند است؛ اقداماتى شده،علیه سفارت فرانسه و هواپیمایى ایرفرانس
ــا  ــهاهللا آیــتشــب ب ــاطق  خامن ــان ن ــوري [اى و آقای ــاى ی م،]کنــی [ و مهــدوى]ن همــان آق

 ولى حـالش خـوب   ،و افتاده شده و مشکل سامعه دارد        خیلى پیر  ؛مفلسفى بودی ] محمدتقی[
شـب عفـت کلـى از     .به مناسبت انتقال بـه خانـه جدیـد ولیمـه داد           . رحرف و شیرین   پ ؛است

  .  گفتسههاى خط  ها با خانم مباحثه
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خانـه    در مـورد اتهامـات یکـى از مـدیران وزارت    . آمـد ]وزیـر امـور خارجـه     [،  دکتر والیتى 
، محمـدخان ] مرتـضی [آقـاى   . نباید ترتیب اثـر داد ، گفتم تا تحقیق کامل نشود ؛صحبت شد 

 در مورد مـدیریت گمـرگ و بانـک مرکـزى صـحبت            . آمد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [
 از . آمـد ]ور و رییس سازمان تربیت بـدنی  جمه  معاون رییس [،  فرد  غفورى] حسن[ آقاى   .شد

و شـصت نماینـده مجلـس کـه      شـود و از نامـه صـد    انتقادات و فشارهایى که به او وارد مـى        
  .  نمود اظهار آمادگى، گله کرد و و براى استعفا یا ادامه خدمت،اند خواستار عزل او شده

مـه دوم توضـیح    گزارش عملکـرد و برنا .هیأت امناى دانشگاه تربیت مدرس جلسه داشت   
 ياه پیـشنهاد . ارجـاع شـدند   سـازندگی جهـاد وزارت  بـه  ، براى گرفتن زمین زیـاد     .داده شد 

مربـوط بـه   بخـش   بنا شد بـا توجـه بـه سـقف کـل بودجـه        داده شد؛ بودجه و تعداد دانشجو   
  .آموزش عالى مشخص شود

تنـد   آمد و در مورد دلیل اقدام بـه پاسـخ    ]رییس سازمان صداو سیما   [،  عصر اخوى محمد  
 او از اقدام مجلـس تحلیلـى داشـت و بـراى آینـده مـشورت          .خود به مجلس توضیحاتى داد    

 قـرار شـد نیازهـاى    .ساله دوم را داشتیم    ادامه بررسى برنامه پنج    ،دولتجلسه هیأت   در  . کرد
  . استنمایى شده به نظر رسید بزرگ.  بررسى مجدد شود،ها ارزى دستگاه
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 .ظهر عفت و یاسر و حسن و على در دفترم بودنـد     .دمدر دفترم کار کر   نُه شب    تا ساعت   
؛ در سفر  امشب به آنجا سفر کرد، به دعوت پسر او و ى پیامى گرفت  نئیاسر براى پادشاه برو   
 .اند حج با آنها آشنا شده

  
   1993 نوامبر 11             1414 جمادى االول  | 26  1372 آبان  20شنبه  پنج 

  
دبیـر شـوراي عـالی امنیـت      [،  دکتـر روحـانى   . کند  لب توجه مى  ها بحران یمن ج     در گزارش 

سأله مـشاجره میـان مجلـس و صداوسـیما و راه عـالج بـراى خـاموش               ورد م  در م  . آمد ]ملی
] دفتـر [مـسأله انفجـار در سـفارت فرانـسه و     در خـصوص    کردن سروصدا صحبت شد و نیز       

ن در روابـط ایـران و فرانـسه         خرابکـارى منـافقی    احتمال و اینکه باید به      ]در تهران  [ایرفرانس
 در ]شوراي عالی امنیت ملی [هاى معوق و گزارش بررسى دبیرخانه       مسأله بدهى . توجه شود 

توانـست از تبعـات آن     مى،هم زدن روابط ایران و آلمان هخصوص مسأله باخمن را داد که ب   
  . گرچه قصور هست؛ خیلى جدى نیست،ر آقاى آصفىقصی گفت ت.باشد

جاسـبى گـزارش   ] عبـداهللا [ دکتـر  .هاى آزاد اسالمى سراسر کشور آمدند      رؤساى دانشگاه 
 هـزار فـارغ التحـصیل تـاکنون و برنامـه      100 واحد دانشگاه و   103 هزار دانشجو و     350 ؛داد
مـن صـحبت تأییـدآمیز و    .  هزار استاد12 هزار دانشجو و 650 براى رساندن به ،ساله دوم  پنج

 سـپس دکتـر جاسـبى    1.رزان و تـسهیالت دیگـر دادم  هاى ا تشکر نمودم و قول کمک با وام    

                                                
 -تحصیل   بیشتر سطح کیفى و کمى در دانشگاه آزاد اسالمى، از اشتغال بهي ضمن تأکید بر لزوم ارتقا آقاي هاشمی

مناسب براى عنوان یک اقدام فرهنگى ه  ب، هزار جوان مستعد و عالقمند به فراگیرى علم و دانش در این دانشگاه350
یس شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به اینکه یر .جامعه و افتخارى بزرگ در تاریخ دانشگاه آزاد اسالمى نام برد

و رهبر معظم انقالب با حکمت و درایت خاص از این دانشگاه حمایت کردند و امام راحل با ) ره(حضرت امام خمینى 
حتى تصور محرومیت «: ى دانشگاه آزاد اسالمى را بنا نهادند اظهار داشت اعطاى اولین کمک مالى، نخستین سنگ بنا
 ،شدند دلیل فقدان گنجایش مراکز علمى دولتى موفق به فراگیرى علم نمى از تحصیل خیل عظیم جوانان مستعدى که به

 با توجه ، به جامعهالتحصیل متخصص تحویل یکصد هزار فارغ .هاى آنان بسیار مشکل بود ویژه خانوادهه براى جامعه ب
کار و دانش آنان از اقدامات مثبت و شایسته دانشگاه آزاد اسالمى است که این امر اعتماد بیشتر به  به نیاز کشور به

 حاکى از ،ه آزاد اسالمىگاهمکارى مراکز علمى جهان با دانش .سازندگى و توسعه را در کشور موجب شده است
  در آینده مشکالتم امیدوارمن و استاین مرکز علمى و فرهنگى   بهایجاد اعتماد و اطمینان جهانى نسبت
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  .هاى دیگر تصویب گرفت  براى سازمان جدید دانشگاه و کمک وآمد
 ة آقـاى سـید حـسن نـصراهللا گـزارش وضـع داد و دربـار       .اهللا لبنـان آمدنـد   حـزب مسئولین  

یل از جنـوب لبنـان و یـا بـه ثمـر رسـیدن           ینـشینى اسـرا     هـاى آینـده در صـورت عقـب          برنامه
 ، سـپس در مـذاکره خـصوصى     .یل مشورت کـرد کـه نظراتـى دادم        یى صلح با اسرا   ها  تالش

  .  کمک بیشتر خواست،شان براى باال بردن حقوق نیروهاى نظامی
 ]نهـضت اجـراي فقـه جعفـري    [= یه جعفرذ فقهیس تحریک نفای ر ،قوىنآقاى سید ساجد    

 از  وشــان گـزارش عملکــرد انتخابـات پاکــستان و وضـع خود   .پاکـستان و همراهـان آمدنــد  
  .اختالفات آنجا و برنامه آینده و احتمال تأسیس حزب سیاسى را داد

 مـسأله تحقیـق و     ة دربـار  . آمـد  ]نوري، ریـیس مجلـس شـوراي اسـالمی        [عصر آقاى ناطق  
ى که براى گرفتن زهر قـضیه   یها   تالش ة دربار .تفحص صداوسیما و سروصداها صحبت شد     

 توضـیحاتى داد و از فعـال   ،ایش پـیش آمـده   از ناحیه اقدامات صدا بر    که  کرده و مشکالتى    
کروبى با رهبرى مطرح شده و نیـز  ] مهدي[ که اخیراً بعد از مالقات آقاى   تندروشدن جناح   

روحانیت مبـارز کمـک   جامعه  و براى  کردشهرى اظهار نگرانى    تحرکات سیاسى آقاى رى   
   .خواست
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گزارش نهایى بررسـى  . اول وقت محسن آمد .بارد  از دیشب تاکنون باران مى     .در خانه بودم  

 .مهـدى آمـد  . ى داشـت یاه مترو پیشنهادةه داد و درباریوضع تعهدات ارزى و راه حل را ارا       
و هاى گوناگون فاینـانس و گرانـى طـرح سـکوى ابـوذر گفـت               ها و هزینه    راجع به فاینانس  
  .در برنامه دوم مورد توجه باشدکه پیشنهاد داشت 

 گزارش وضع بنیاد و اقـدامات سـال    . مسئول بنیاد شهید آمد    ،رحیمیان] محمدحسن[آقاى  
 رکثـ جارى در کم کردن پرسنل و تعطیـل ادارات زایـد و مـشخص کـردن وضـع حقـوقى ا                 

                                                                                                              
دانشجویان این دانشگاه رفع شود و آنها بتوانند از امکانات بیشترى براى اخذ وام تحصیلى استفاده کنند. «

  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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پیـشنهاد  . د شـد  تقویت اعتبارات والـدین شـهی     خواستارهاى تحت سرپرستى را داد و         الكپ
 مـورد قبـول سـازمان    در مقابـل هـشت هـزار تومـانِ     ؛   حقوق ماهانه دارد   ،دوازده هزار تومان  

  . بودجهبرنامه و
 بـراى راه طالقـان و وام    و آمـد ]فرزند شهید حاج مهـدي عراقـی   [،  امیر عراقى آقاي  عصر  

رشـب بعـضى    س.ها و بستگان اینجا بودنـد  ظهر بچه. براى دانشگاه مورد نظرش استمداد کرد 
  . از بستگان دیگر آمدند
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 بـراى درخواسـت   ،]رییس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوري[،  بشارتى] جلیل[آقاى  

ــارات منــاطق محــروم در برنامــه دوم آمــد   ــراى تقویــت اعتب ــاى . تأکیــد مــن ب ] حــسنم[آق
 .ى اسـت ئـ برونکـشور   عـازم سـفر بـه    . آمد]رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان [،  دوست  رفیق

  .ها و تعهدات خارجى نظراتى داد راجع به بانک
 اجـازه اسـتخدام نیروهـاى    ، براى توجه بیشتر به شوراى زنـان     و خزعلى آمد ] کبري[خانم  

 ط به طالق و حضانت اطفال اصالح قانون مدنى در جهت اصالح مواد مربو،محقق در شورا
کـردم   فکـر نمـى  . هـا اسـتمداد کـرد     مدیریت خانه در جهت دادن شخصیت بیشتر به خانم        و

  . چنین افکارى داشته باشد،خزعلى] ابوالقاسم[دختر آقاى 
وجـود   از عـدم   . آمـد ]رییس سـازمان تبلیغـات اسـالمی   [،  محمدى عراقى ] محمود[آقاى  

هاى خـود گالیـه     براى پیاده کردن افکار و طرح      ،اسالمىامکانات الزم در سازمان تبلیغات      
قـم  اسالمی کرد و خواستار رسمى شدن پرسنل سازمان و یکپارچه شدن آن با دفتر تبلیغات    

  .اعتبارات بیشتر بودتخصیص و 
 راجع به نیـروى انتظـامى   . آمد]رییس بازرسی نیروي انتظامی[، علیخانى] قدرت اهللا [آقاى  

 فرمانده حفاظـت و  ،]آقاي محمدرضا نقدي [اللهى و در مخالفت با      فو در تقویت آقاى سی    
نـورى تأکیـد   ] عبـداهللا [ براى به کار گرفتن آقاى  .عقیدتى سیاسى گفت  اطالعات و سازمان    

  .داشت
هیـأت  عصر در جلسه    .هاى وزارت نفت داشت      طرح ة توضیحاتى دربار  . ظهر مهدى آمد  
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شـب بـا تمـام اعـضاى     . بحـث شـد و ناتمـام مانـد      دوم  ساله    پنج نیازهاى ارزى برنامه     ،دولت
 ضـمن مـذاکرات محفلـى شـام، ایـشان چنـد       .اى بودیم  خامنه اهللا  آیتهمان  ی م ،دولتهیدت  

 و نـصیحت  1خواندنـد را البالغـه   در نهـج ) ع( بـه امـام حـسن    )ع(جمله از نامه حضرت علـى  
  .کردند
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یس بـراى تقـدیم   ی جدید ژاپن و سو نرایسف،  ]شی اوهارا و رودلف وایراسمولر      آقایان تاکی [

آقـاي محمـدامین   . [تـشریفاتى بـود و مقـدارى سـوال و جـواب           مالقـات    ؛استوارنامه آمدنـد  
شـان و   هـاى انقـالب    مقـدارى از موفقیـت    .یس مجلس سودان و همراهان آمدند     یر،  ]الخلیفه

                                                
 - در .نگاشته است) ع( امام حسني برانی در منطقه حاضرن،یدر هنگام بازگشت از صف) ع(ینامه را امام عل نیا 

 ي را سپری که زندگش،ی روزگار هموار کرده بر خویرگی و چشی سفر در پياز پدر «: بخشی از این نامه آمده است
ر خانه مردگان و فردا رونده از آن، به  و نشسته داستیکرده است و به گردش دوران تن داده است و نکوهنده دن

ها را  يماری که بيفرزند د؛ی درآیستی است که به نی و رونده راهدیای است که به دست نيزی که آرزومند چيفرزند
دار فنا؛   است و وامبی سوداگر فرا؛یها بدو روان است و او بنده دن بتی مصرینشانه است و در گرو گذشت زمانه؛ ت

 نیها و جانش ها و به خاك افتاده شهوت بیها و آماج آس  غمنینش ها و هم ت و هم سوگند اندوهگرفتار مرگ اس
 دم،ی آوردن آخرت به خود دي و روشی روزگار بر خوی از خود و سرکشای برتافتن دني بعد؛ من از رواما .مردگان

 بپردازم، جز آنکه، من گرچه مردمان را  نهمی ميگذارد بدانچه از خود بر جا یدارد و نم یم  بازشی جز خوادیمرا از 
 قتی کرد و حقمانمی خواهش نفس پشيروی و از پن مرا دگرگوي رأ،يخوار  غمنیا. تر غم خود دارمشیغم خوارم، ب

 روبه رو ساخت که یقتی در آن نبود و با حقيا چهی راست واداشت که بازي آشکار نمود و مرا به کارمیکار را برا
 به تو یبی چنان که اگر آس؛ی بلکه دانستم که مرا همه جان و تن،ی از منيا  که پارهدمی و تو را د؛الودی آن را نیدروغ

 است؛ پس کار تو را چون کار دهی مرا بری رشته زندگیی آرد، گوي و اگر مرگ به تو رودهی به من رسي پندارسد،ر
کنم به  ی را سفارش متو .کنار تو باشم، خواه نباشم باشد؛ خواه در اوری پندها بر تو نوشتم تا تو را نیخود دانستم و ا
 تو و انی که مختن،ی طاعتش درآوسمانی آبادان نمودن، و به رادشی در فرمان او بودن و دل را به وستهیترس از خدا و پ

ه  را به اندرز زنده دار و بدلت ؟يزی و درآويازی استوارتر از طاعت اوست، اگر بدان دست وندیخدا کدام رشته پ
 مرگ خوار ساز و به اقرار به نابود شدنش وادار ادی توان بخش و به حکمت تابان کن و با نیقی و به رانی بمییپارسا

 ي آشکار شب و روزش بترسان و خبرهای کن و از صولت روزگار و دگرگوننای بشیای دنيها یساز و به سخت
 يها ها و بازمانده  آر و در خانهادشی از تو بودند به شی آمد که پی را بر سر کسانچهدار و آن گذشتگان را بدو عرضه

 دی دیآنان را خواه. آنان بگرد و بنگر که چه کردند و از کجا به کجا شدند و در کجا فرود آمدند و کجا بار نهادند
پس در .  بودی از آنان خواهیکی که تو دی غربت نشستند؛ و چندان نپايکه از کنار دوستان رخت بربستند و در خانه ها

 .31  شمارهنهج البالغه، نامه کتاب  ←رجوع کنید ». مفروشای بکوش و آخرتت را به دنشی ساختن اقامتگاه خوکوین
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هاى آمریکا و مصر گفـت و بـراى مـشکل نفـت اسـتمداد         شان و از دشمنى     امات اسالمى اقد
  . تمجید و تعریف و تشویق کردم؛کرد

ى یت از پیش آمد قصورش در مورد فرد آلمـانى اظهـار نارضـا       .آصفى آمد ] مرتضی[آقاى  
 .نقاط مشکوك رفتارش را گفـتم  .د و از خدماتش گفت    نموکرد و کارهاى خود را توجیه       

ولـى سـرانجام گفـتم صـرف نظـر       ها هم قانع نشده، بعضى دفاعیهاز ها دفاع کرد و        بعضى از
  . اما درسى باشد براى آینده،کنم مى
هـاى مـسکن و     در مـورد برنامـه  . آمـد  و شهرسـازي وزیر مـسکن ، ]آقاي عباس آخوندي  [

 گـزارش  .هـاى مـسکن مـذاکره شـد     ها و سیاسـت  هاى مهم و نیازهاى اعتبارى و قیمت     طرح
مورد مقدار بناى فرهنگستان را داد که مورد اختالف آقایـان دکتـر حبیبـى و            کارشناسى در 
  .زنجانى است

 شـروع  ست،ها  با بحث برنامه دوم که رسیدگى به تبصره   .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  
هـا مـذاکره     معوقـه يهـا  هاى عالج و راه حل  وضع ارز و باال رفتن قیمت دالر و راه ةو دربار 
  .کردیم

هاى مورد تقاضاى   سودان و افغانستان و کمکةدربار. اى بودم  خامنهاهللا آیتهمان یب م ش
آنها و همکارى با ترکیه در مبارزه بـا مخالفـان دو کـشور و مـسأله تفحـص و صداوسـیما و             

 و تعبیـرى کـه   انـد  اى دیـده   خامنـه اهللا آیـت فعالیت سیاسى روحانیون و دیگران و خوابى که   
] محمـدباقر [ مورد اعتماد ایشان کـرده و اظهارنظرهـاى آقـاى         ر اصفهانىِ عب م ،آقاى صدیقین 

 سپاه در مورد خطرات و نیازها کـه باعـث عـصبانیت ایـشان     ]رییس ستاد مشترك  [،  ذوالقدر
  . مذاکره کردیم،شده است
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 و سـپس چنـد مالقـات بـا     را انجـام دادم     کارهاى دفتر    نُه و نیم،   تا ساعت    .ودرکارى ب روز پ

 از . امام جمعه بجنـورد آمدنـد    و  فرماندار ، نمایندگان .داشتمنمایندگان مجلس و ائمه جمعه      
هاى گذشته من تشکر نمودند و براى استان شدن بجنورد به ضمیمه گنبد و نیـز سـد           حمایت

، ]نژاد و عبدالرضا رحمـانی فـضلی   آقایان جعفر ابراهیمی  [سپس   .و فرودگاه استمداد نمودند   
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  .داشتند  براى دو سد و امور دیگر استمداد ونمایندگان قوچان و شیروان آمدند
هایى که از مـسافران      براى رفع مشکل دالل    . نماینده نورآباد آمد   ،محمدى] محمد[ آقاى   

 ، کمـک بـه مـستمندان محـل     همچنینو و اکنون به مشکل افتاده اند     کرده  کیش استفاده مى  
بـراى  .  پیشنهاد اصالح قانون اساسى براى ادامه کار من داشـت کـه رد کـردم             .استمداد کرد 
 امـام  ، نماینـده . ها انتقـاد داشـت    هاى زیادى مطرح کرد و از رادیکال         خواسته ،عمران منطقه 

ه و جـاده و    بـراى فرودگـا   . یس دانـشگاه آزاد اسـالمى خـوى آمدنـد         یـ  فرمانـدار و ر    ،جمعه
  . دانشگاه کمک خواستند و وعده سفرم به خوى را پیگیرى کردند

،  اربکـان ]الـدین  نجـم [ آقـاي     راجع بـه سـفر     . آمد ]وزیر امور خارجه  [،  آقاى دکتر والیتى  
 از ترکیه به ایران و پیشنهاد همکارى ترکیه و ایران علیه مخالفـان           ]رهبر حزب اسالمی رفاه   [

وزیر امورخارجـه افغانـستان   . ایران پس از مراجعت از ایران گفتو اقدامات مثبت او به نفع    
ثباتى در افغانـستان   ها و بى داشت و با ما در انتقاد از نزاع  براى سوخت زمستان استمداد    .آمد
  .صدا بود هم

، زنجـانى ]مـسعود روغنـی   [،  ]جمهـور   معـاون اقتـصادي ریـیس     [،  نوربخش] محسن[آقایان  
، ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی       [،  محمـدخان ] مرتـضی [ ،]رییس سازمان برنامه و بودجـه     [
هاشـمی، ریـیس دفتـر بازرسـی      [ و محـسن ]رییس بانک مرکزي[،   عادلى ]سیدمحمدحسین[

 براسـاس  .ها بحث شـد     ل معوقه یهاى ارزى و مسا      سیاست ة دربار .آمدند] جمهور  ویژه رییس 
  . بازرسى ویژه به تصمیماتى رسیدیمياهبررسى و پیشنهاد

هاى   عصر در دولت تبصره. بودند]همسرم دخترعموي[،  فت و بدرى خانم مرعشى     ظهر ع 
آذربایجـان را  جمهـوري   شب گزارش ویژه سفرم به آسـیاى میانـه و   .برنامه دوم بررسى شد  

  . دیدم و به خانه آمدم] در تلویزیون[
   
   1993 نوامبر 16                 1414نى   جمادى الثا| 1  1372 آبان  25شنبه  سه

  
ـ    ، دیـشب در اطـراف کرمـان   ،اول وقت خبر دادنـد      ،]124 [ف یـک هواپیمـاى روسـى آنتونُ

 بـاالخره الشـه   ،نزدیک ظهر.  است قطع شده و ظاهراً سقوط کرده مراقبت ش با برج  ا  ارتباط
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   1.اند فوت کردهمتأسفانه همه هفده سرنشین داشته که . ار پیدا شدپهاى جو هواپیما در کوه
رضوى گـزارش کـار     ] سیدمنصور[ آقاى   . امور ادارى و استخدامى آمدند     مدیران سازمان 

 امـام   ،انىکـ گرَ] احمد محـسنی  [آقاى   2. اصالحات ادارى صحبت کردم    ة برایشان دربار  .داد
 از . بـراى عمـران اسـتان اسـتمداد کردنـد     .اند  هر دو طلبه؛جمعه اراك و دو فرزندش آمدند   

  .ى نمودندیاه پیشنهاد وکر داشتندهاى دولت تش هاى مهم استان و سیاست طرح
 ر گـزارش کارهـاى مثبـت خـود را د         . استاندار هرمزگان آمـد    ،سیدزاده] سیدجلیل[آقاى  

منطقـه  [ مـدیریت  خـصوص در . هـاى ادارى داد    موارد عمران و مبارزه با قاچاق و هماهنگى       
 وزیر کالنتري،] عیسی [آقاى. شمس اردکانى اظهار رضایت کرد ] علی[قشم از آقاى    ] آزاد

 گزارش پیشرفت کارهاى آبـى خـاکى     و کشاورزى و مدیران طرح نیشکر خوزستان آمدند      
  .هاى شکر را دادند و مناقصه کارخانه

، اخـوى محمـد  . دولـت نـرفتم  جلـسه هیـأت     عصر براى انجام کارها در دفترم ماندم و بـه           
                                                

 - در نزدیکی کرمان  کهکرد آسیاي میانه پرواز میسمت  از دبی به  و متعلق به ایران نبود،هواپیماي عبوري این 
 .سقوط کرد

 - شود  موقع و صحیح انجام نمى  اگر در یک سیستم ادارى امور محوله به«: است در بخشی از این سخنرانی آمده
ه پیشنهاد و برنامه به مسئوالن شورایعالى ادارى کمک کنند تا با رفع تدریجى یخود مدیران آن سیستم باید با ارا

ا توجه به وسعت ب .وپاگیر روند اصالح نظام ادارى با سرعت بیشترى دنبال شود مشکالت و قوانین زاید و دست
منظور افزایش کارآیى   با تمامى قشرهاى جامعه سروکار دارد، اصالح این تشکیالت بهاًتشکیالت ادارى که تقریب

 ضرورى ،شود  موجب افزایش ثروت ملى جامعه مىاًها و جلوگیرى از اتالف و هزینه ارباب رجوع که نهایت دستگاه
 مشارکت و همکارى ، امور ادارى و در نهایت کل سیستم ادارى کشورباید در روند اصالح مدیران .رسد نظر مى به

 انتظار ، انتظار و توقع مردم از مسئوالن مبنى بر کاهش مشکالت ادارى و تسریع در انجام کارها.بیشترى داشته باشند
 جدیت تا حصول کار باید با  انجام این،هاى انسانى است حقى است و در یک نظام اسالمى که متکى بر اصول و ارزشب

جلوگیرى از اتالف وقت یک . است یکى از بزرگترین مشکالت جوامع ،اتالف وقت .به نتیجه مطلوب دنبال شود
 پیشرفت و توسعه کشور نیز  و کل جامعه اصالح خواهد شد،اصل است و اگر این فرهنگ در تمامى جامعه تعمیم یابد

سن انجام وظیفه  با سرعت، صحت انجام امور ادارى و حم، دقت توأمیمراقبت دا.  اصالح جامعه استيدر گرو
 انجام اقدامات فرهنگى و آموزشى که موجب افزایش .است عوامل موفقیت سیستم ادارى کشور ،کارکنان دولت

 ،هاى مختلف دولتى پیگیرى شود  باید با جدیت از سوى مسئوالن و مدیران بخش،شود وجدان کارى در کارکنان مى
 ،دوران گذشته د مربوط بهیهاى کهنه و قوانین زا  نباید شیوه،کنولوژى و استفاده از تجهیزات پیشرفتهزیرا در عصر ت

هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .مانع از تسریع در انجام کارهاى ادارى و ارباب رجوع شود
  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 
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ى گفـت و در   مطـالب ،لى که با مجلسیان دارند  یمسابه   راجع   . آمد ]رییس سازمان صداوسیما  [
  .نظرخواهى کرداست، اى که به رهبرى در همین موضوع نوشته  مورد نامه

   
   1993 نوامبر 17             1414الثانى   جمادى |  2  1372 آبان  26چهارشنبه 

  
ش را ای دکتـر ،شتهگـ  از استرالیا بر  . آمد ]جمهور  معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  
کـیش داد و بـراى   ] منطقـه آزاد [ و ]زده منـاطق جنـگ   [از بازسـازى  گزارشـى   . اسـت  گرفته

 مـدیریت منـاطق آزاد بـا قـانون جدیـد      ة دربـار . بازسازى استمداد کـرد 1373اعتبارات سال   
  .مذاکره شد

 گـزارش آمـوزش و پـرورش را    . آمد]وزیر آموزش و پرورش[، نجفى] محمدعلی[دکتر  
مـدیرعامل سـازمان منطقـه    [، ى شمس اردکانىآقا.  استمداد نمود  ،داد و براى تحقق اهداف    

، شـفتى ] حسن[آقاى . قشم را دادجزیره هاى آینده     گزارش عملکرد طرح    و  آمد ]آزاد قشم 
 ]وزیر راه و ترابري[،  ترکان] اکبر[ از دخالت آقاى     . آمد ]مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما   [

] محمد علی[ با آقاى ؛داشتگیرى  ا اجازه کنارهیاش گفت و تقاضاى عالج و       در امور اداره  
  . هم هماهنگ نیستند]رییس سازمان هواپیمایی کشوري[، نوریان

 گـزارش پیـشرفت کارهـا و آمـاده       .صداوسـیما آمدنـد   سازمان  اعضاى شوراى نظارت بر     
 براى تهیه جـا و بودجـه اسـتمداد کردنـد و بـراى کیفیـت کـار           .شدن مقدمات کار را دادند    

 در مـورد صداوسـیما و     مجلس لکرد گروه تحقیق و تفحص     از نحوه عم   .نظرخواهى نمودند 
  .هم نحوه جواب صداوسیما انتقاد داشتند

نُه و  ساعت .دوم را در دستور داشتیم  ساله    پنج برنامه   ، بررسی دولتجلسه هیأت   عصر در   
  . ى برگشته بود و کلى از وضع آنجا تعریف کردئیاسر از سفر برون. به خانه آمدمشب  نیم

  
   1993 نوامبر 18                  1414 جمادى الثانى  |3 1372 آبان  27شنبه  پنج

  
گزارش طرح افکارسنجى جوانـان را    . میرباقرى از شوراى عالى جوانان آمد     ] مرتضی[آقاى  

 بـیش از شـصت درصـد    ؛ داد  اسـت، ارایـه  دست آورده هحدود نود سئوال ب طرح  که ضمن   
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 .هـا و روسـتاها هـم پیگیـرى شـود       شد براى شهرستان  بنا . اهل نمازند  ،تهرانشهر  جوانان در   
  . رکردن اوقات فراغت را گفتهاى پ برنامه

شـود    از فـشارهایى کـه علیـه او وارد مـى    . آمـد  ]بانـک مرکـزي     کـل   ریـیس [،  دکتر عادلى 
آقـاى   .براى توضیح و دفاع نمودم هایى   راهنمایى.شکایت و خواستار حمایت بیشتر من شد    

 تأکید بر سفر من به مازنـدران و انتقـاد از تعـویض اسـتاندار و              .مل آمد جمعه آ   امام ،مهدوى
تر و اسـتمداد بـراى    هاى معتدل یکالدانتقاد از خط راست و درخواست توجه بیشتر من به را        

  .الحسنه و کار فرهنگى خودش داشت صندوق قرض
 .نـد ى آمد سـى و ا ،هـاى اسـکاد بـى    وزیر دفاع و مدیران ساخت موشـک    ،  ]آقاي دهقان [

  .شان کردم  تشویق؛ دادند را تا ساخت کامل کار1بى یو حل سىاگزارش پیشرفت در مر
 گزارش وضع طالب خارجى . آمد ]جمهور  مشاور اجتماعی رییس  [،  آقاى مسیح مهاجرى  

از فـشارهاى مجلـسیان بـه صداوسـیما     .  شـان و راه کمـک را داد       در قم و نیازها و مشکالت     
داند و نیز  ن را در جهت حاکمیت خط راست بر این رسانه مى به خاطر اینکه آ،انتقاد داشت

 حادثه تصادف ماشین .داند  گرچه آن را مطابق با واقع مى کرد؛از تندى جواب محمد انتقاد      
 بـراى مـشکالت مـالى    . اسـت  اگر چه مقـصر نبـوده  ؛ گفت و گریه کردرااى  خودش با بچه 

ایجـاد تـشکلى از خـط میانـه مـشورت      و در مورد   استمداد کرد]جمهوري اسالمی  [روزنامه
  .دنمو

 گزارش وضـع اسـتان را داد و        . استاندار آذربایجان شرقى آمد    ،زاده عبدالعلى] علی[آقاى  
هـاى جنـگ     گـزارش وضـع جبهـه   همچنین. هاى دیگر استمداد کرد   براى آب تبریز و طرح    

 شصت هـزار   حدود؛هاى انسانى ما را داد ها و کمک   شکست اخیر آذري   ،ها و ارامنه    آذرى
 و بخـشى از وسـایل     و مهمـات  دام و سـالح رأس  با حدود سه هزار ماشین و سى هـزار        ،نفر

 تداوم ساخت سد خداآفرین که با در مورد. اند  از طریق خاك ایران فرار کرده ،شان زندگی
  . گفتم ادامه دهند؛ پرسید،دنساز آذربایجان مىجمهوري همکارى 

                                                
 - CBU مخفف Complete Built Unitی به نیماشابزار یا اگر .  ساخته شده کامل است واحدکی ، به معنی

صورت  ه  را بنیماشابزار یا  نی اگر هم.گویند می CBU شود به آن از خارج وارد و ساخته شدة آماده، کامل صورت
و تا ساخت کامل، به این مرحله سی بی ی. شود گفته می مجزا مهی واحد نای SKD ، به آندن قطعه وارد کنی سای ستیب

شود، سپس به تدریج بعضی از قطعات  مفهوم است که در مرحله اول، یک موشک ساخته شده و آماده پرتاب وارد می
  .در داخل تولید می شود تا زمانی که توان ساخت کلیه قطعات حاصل شود
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 شـب در جلـسه روضـه    .دوم را داشتیمساله  پنجرنامه  بحث ب،دولتجلسه هیأت  عصر در   
ى یاهگزارشـى و پیـشنهاد   . فـاطى از گنبـد آمـده بـود      . به خانـه آمـدم     .رهبرى شرکت کردم  

  . داشت
   

   1993 نوامبر 19                  1414 جمادى الثانى  |  4  1372 آبان  28جمعه 
  

 ة سئواالت و ابهاماتى دربـار .ن آمدمحس.  گذشت استراحت و مطالعه  وقت به   . در خانه بودم  
 . اقتصادى و فرهنگى کشور داشت که توضیح دادم و ناتمام ماند ،هاى کلى خارجى    سیاست

 عـصر آقـاى   . مدیریت بانک مرکـزى هـم مـذاکره کـردیم      ، مترو و تعهدات خارجى    ةدربار
  .هاى جدید بنیاد تاریخ استمداد کرد  براى برنامه ومعادیخواه آمد] عبدالمجید[

  
   1993 نوامبر 20                   1414 جمادى الثانى  |  5  1372 آبان  29شنبه  

  
 ،یس گمـرك شـود  یـ ش کـه قـرار اسـت ر   ا  شـغل  ة دربـار  .وهـاجى آمـد   ] عبدالحسین[آقاى  

و اجـازه انتقـال همکـاران     صحبت کرد و خواستار حمایت من و کمک پولى از دو درصـد         
 مـدیریت  ة دربـار  .ان نـوربخش و محمـدخان آمدنـد       آقایـ . سابقش از وزارت بازرگانى شـد     

  .بانک مرکزى صحبت شد
 گـزارش  . آمـد ]نماینده رهبري در جمهوري آذربایجـان [،  نژاد جاقاُ] اکبر  سید علی [آقاى  

 ،اسـتانداران خوزسـتان    .ستاد فرهنگى آذربایجان شوروى سابق را داد و بودجه مطالبه کـرد           
بـراى اعتبـارات    .کوتاهى از استان خودشان دادند    هر یک گزارش     .ایالم و کرمانشاه آمدند   

سـازمان برنامـه بنـا دارد    .  مثل سال گذشته باشد   ،بازسازى استمداد کردند و خواستند ترتیب     
   .عنوان بازسازىبه هاى جداگانه بدهند و نه  که اعتبارات را در بخش

 ،دومسـاله   پـنج  برنامه ي، بانک مرکزة دربار . آمد ]جمهور  معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبى 
 از گـزارش  .همانسرا و پس گرفتن ویالى دولـت از سـپاه در رامـسر مـذاکره شـد               یساخت م 

  .ها با هالل احمر گفت قرارداد کارخانه ساخت فیلتر براى دیالیزى
هـا    فرمانـدهان نـواحى و پایگـاه   .مرقد امام رفـتم   به  عصر براى افتتاح مراسم سالگرد بسیج       
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 احمـدآقا مقـدارى از     .رشورى ابراز کردند  احساسات گرم و پ    1.سخنرانى کردم . جمع بودند 
اش تعریف کرد و گفت وضع گرانى در عربستان خیلى از ایران بیشتر است مرهسفر ع.  

هاى سنى نسبت به شهر   مزاحمت افغان ةدربار. جلسه داشت ملی  شب شوراى عالى امنیت     
 ترکیـه بـراى   يموارد پیشنهادهمچنین   در کنار مرز ما و کیفیت مقابله با آن و         ها قائمیه شیعه 

   .همکارى دو کشور در سرکوب مخالفان مسلح صحبت شد و مصوباتى داشتیم
   

   1993 نوامبر 21                 1414 جمادى الثانى  |  6  1372 آبان  30یکشنبه 
  

 از  تعمیراتـى شـده و بهتـر   . بازدیـد کـردم  دهمانـان در سـعدآبا  یدر راه دفتر از محل اقامـت م     
 وقـت خـصوصى   .خارجه قطر آمداموروزیر ، ]آقاي محمدبن جاسم آل ثانی [. گذشته است 

 مالقـات داشـته و او از مـن    ]سـعودي  پادشـاه عربـستان   [،  خواست و گفت اخیراً با آقاى فهد      
د نـ  ضـمناً بنـا دار  .خواهد با من مالقات و همکارى بیـشتر کنـد    تمجید زیاد نموده و گفته مى     

 کشورهاى عضو شوراى ،و نیز گفتداشته باشند   ت با ایران همکارى     براى اصالح قیمت نف   
 من هـم همـه را    ؛ند اختالف ایران و امارات دوستانه حل شود       ا   مایل ،]فارس  خلیج [همکارى

  . مسأله قیمت نفت را همگى جدى بگیرند،دمنموتأیید کردم و توصیه 
                                                

 -بینند و  شما را این چنین در صحنه مىوقتى ) ره(روح حضرت امام خمینى « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 اً قطع،کند اینکه آمال، آرزوها، آرمان، اهداف ایشان بر دوش شما فرزندان همچنان در مسیر تکامل حرکت مى

همواره آینده انقالب را با اتکا بر نیروهاى بسیجى و ) ره(امام  .بینند دعاهاى نیمه شب خود را مستجاب شده مى
فداکارى و سلحشورى نیروهاى بسیج در جریان جنگ تحمیلى  .دانستند حتى بهتر از گذشته مى تابناك و ،اللهى حزب

اهداف شوم خود مأیوس  آینده انقالب را تضمین کرده و دشمنان انقالب اسالمى براى همیشه از دست یافتن به
دوران پس از امام امید  نها که بهمان را در میان خود نداریم و آ  سال است که امام راحلپنجما اکنون نزدیک  .اند شده

هاى مصمم   و چهرهنشک  وقتى این فریادهاى شیطان، دیگر اکنون حرفى براى گفتن ندارند و اگر هم دارند،بسته بودند
اى را  بسیجیان تجربه . مأیوس و دلسرد خواهند شد،بینند نیروهاى بسیجى را در کنار مرقد مطهر و یا مراسمى مشابه مى

افتخار تشکیل بسیج  .اند که براى افراد معاصر و آیندگان درس عبرتى است اند و تاریخى را نوشته دیم کردهتاریخ تق به
 فرمان ،رهبر کبیر انقالب اسالمى است و وقتى که امام با کلماتى ساده و کوتاه) ره(مستضعفان از آن امام خمینى 

کرد که بسیج این همه سرباز جان برکف براى پاسدارى   در مخیله کسى خطور نمى،تشکیل این نیرو را صادر فرمودند
هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .از اسالم و قرآن خلق نماید و این معجزه امام  است

  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
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ه و مـدیران عامـل سـه     مـدیر    هیأت ي اعضا ة دربار .مناطق آزاد جلسه داشت   عالی  شوراى  
 قیمت گاز تحویلى به منـاطق آزاد بحـث شـد و    ةمنطقه مذاکره شد و ناتمام ماند و نیز دربار    

  .ناتمام ماند
 قیمت انرژى و اصـالح  ة دربار،دومساله  پنج در بحث برنامه     ،دولتجلسه هیأت   عصر در   

همـان  یب م شـ .شـد  گیـرى   مذاکره و تـصمیم    ]یارانه [=ها در جهت کم کردن سوبسید       قیمت
 انرژى و مدیران بخش اقتصادى مـذاکره و  ، سیاست اقتصادىة دربار .اى بودم    خامنه اهللا  آیت

 توضیح بیشترى ،ها که قبالً ایشان تشویق کرده بودند قرار شد در مورد سیاسى شدن دانشگاه    
 کـه  کننـد هـاى سیاسـى تأکیـد     منـدى فعالیـت   بدهند و بر ضرورت مراعات مقررات و قانون   

  . مذاکره کردیم همها  مدیریت ارزى و بانکة دربار.اده نشودسوءاستف
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 يمتـرو  مثـل  شود  مى هم کرج ـ تهران ي خط مترو هاى  واگن خرید در گفت و آمد محسن
 گفـتم . آورد پـایین  را اسـترالیا  قیمـت  بـه وسـیله آن،    و  هم قیمت گرفـت      ها چینى از ،تهران

  .اند نکرده را کار این خودشان چرا ببیند و کند پیگیرى
 مقـدارى  .اسـت  آرامـى  و متین آدم و جراح ،علوى] ابوالقاسم[ دکتر. آمد بروجن نماینده

 از تـشکر  و ضـمن   نمـود  حمایـت  اسـتاندار  از و کرد انتقاد مایندگانن هاى تفریط و افراط از
 جمعـه  امـام  ،نماینده .کرد منطقه استمداد  بیشتر عمران براى ،استان در دولت فراوان کارهاى

 شـهر  پزشـکى  دانـشکده  براى آموزشى بیمارستان ساختمان براى  و آمدند گناباد فرماندار و
  .کردند استمداد

 گفت جنگ از مانده باقى مشکالت از .آمد غرب آباد اسالم نماینده، ]آقاي امان نریمانی  [
 بـراى  اقدام پیشنهاد و بود شاکى فرماندار و جمعه امام از. کرد استمداد منطقه عمران براى و

 را خـودش  .آمـد  تنکـابن  نماینـده ،  ]آقاي ابوالفتح نیکنـام   [. داشت را حق اهل 1قلوب تألیف
 ادارى سـاختار  اصـالح  ةدربـار  کلـى  ياهپیـشنهاد  .دانـد    مـى  رتجربهپ و شتهکارکُ کارشناس

  .نمود همکارى براى آمادگى اظهار و داد کشور
 دریـاي  سـازى  ساحل و سرطانى بیماران براى  و آمد ]نماینده تهران [،  شیبانى] عباس[ دکتر

 مـشورت  و دادنـد  کار گزارش .آمدند جمعه ائمه] سیاستگذاري[ شوراى .کرد استمداد خزر
 مورد اردبیل استاندار و دومساله  پنج برنامه و ارز قیمت ،دولتجلسه هیأت  در عصر. کردند
  .بود بحث

    
  

                                                
 -به ي متعدداتی و در آمیکر ر قرآند .ها و جمع کردن آنهاست  دلنی بونددادنی پيدر لغت به معناقلوب،   تألیف 

هوالَّذي أَیّدك بِنَصرِه ... « :دیفرما ی م63 و 62 اتیخداوند متعال در سوره انفال آ.  قلوب اشاره شده استفیتأل
؛ »  قُلُوبِهِم ولَـکنَّ اللّه أَلَّف بینَهم إِنَّه عزِیزٌ حکیمنَبی وأَلَّف بینَ قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فی األَرضِ جمیعاً مّا أَلَّفَت ،وبِالْمؤْمنینَ

 نی آنان الفت انداخت که اگر آنچه در روى زميها  دلانی ساخت و مرومندی خود و مؤمنان نارىیاو بود که تو را با ...
 آنان الفت انی ولى خدا بود که م،ى آنان الفت برقرار کنيها  دلانیتوانستى م  نمى،کردى  همه را خرج مى،است

 . استمیانداخت؛ چرا که او تواناى حک
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 آقاى. شد انجام کارها  صبحنُه و نیم  ساعت   تا .رسیدم دفترم بههشت   ، ساعت معمول مطابق
 کمـى  و دومسـاله     پـنج  برنامـه  هـاى   طـرح  .آمدند معاونان و ]وزیر نیرو [،  زنگنه] ن نامدار بیژ[

  .تر شود طوالنى یا و حذف یا ها طرح از تعدادى بناست .گفتند اعتبارات را
 پرونـده  گـزارش  .آمـد  ]فرمانـده حفاظـت و اطالعـات ارتـش     [،  ترابـى ] مـصطفی [ تیمسار

 گزارش .کرد آمده عذرخواهى پیش مورد این در که باطىضان  بى از و داد را  آلمانی باخمن
 و ایرلنـد  جدیـد  نرایسف،  ]آقایان آنتونی مانی و مرزانایی یولداشبیکوف      [.داد را ارتش وضع

 جنگ و نزاع ةدربار زیادى سئواالت ،ایرلند سفیر از. استوارنامه آمدند  تقدیم براى قزاقستان
 ؛نمـودم  جنـوبى  لنـد رای و انگلـیس  موضع و آن حل راه و اختالفات ریشه و شمالى ایرلند در

 قزاقـستان  سـفیر  از. دارد تـاریخى  ریـشه  است، مذهبى جنگ که ظاهر برخالف است معتقد
کـه اخیـرا نـشر     شـان  ملى پول، »تنگه« ةدربار بیشتر ،استاین کشور در ایران     سفیر اولین که

  . پرسیدم،اند داده
 مطـابق معمـول   چهـار بعـد از ظهـر،    ت   تـا سـاع    .همانم بودند یعلى م ] پسرش[ظهر فاطى و    

  فرودگـاه ، بـه  جمهـور انـدونزى    یسیـ  سپس براى استقبال از ر     .استراحت و انجام کارها بود    
بـرف زیـاد در فرودگـاه    بارش  علت تأخیر را . با یک ساعت تأخیر رسیدند   . رفتیم ]مهرآباد[

 عفـت و  .ش آمدنـد ا با همسر و دختر و وزیرخارجـه      . وین گفتند که مانع پرواز هواپیما بوده      
با ، مصاحبهانجام سرود و اجراي  تشریفات سان و  بعد از.کردند ها استقبال فاطى هم از خانم

کـه    کنفرانس سیاتل در آمریکا گفـت   ة در راه بیشتر دربار    .همانخانه سعدآباد رفتیم  یهم به م  
جالب حضور  نکته .اند و شروع کار است سران پانزده کشور آسیا و اقیانوسیه و آمریکا بوده
و در اینجا بـه ایـن بهانـه کـه      پذیرند ها نمى چین و تایوان در یک میز است که معموالً چینى     

  .اند فقط جنبه اقتصادى دارد و نه سیاسى پذیرفته
 و عفـت رفـت بـه    سه نماز و استراحت و سپس من رفتم به سعدآباد شماره         .به خانه آمدم  

 اوپک و قیمت نفت مـذاکره  ة حین شام دربار قبل از شام و در   ،کاخ قرمز براى ضیافت شام    
 ولـى  ،گـران شـود  ، کردن تولید  هر دو قبول داریم که نفت ارزان است و باید با کم           .کردیم

شان روزانه چهارصدوپنجاه هزار بشکه است و   چون کل صادرات   ،آنها مثل ما جدى نیستند    
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 ةکـردم دربـار  سئواالت زیادى از وضع تولید و مـصرف و صـنعت و تجـارت و کـشاورزى        
مـثالً ده  .  اسـت ضشان ضـد و نفـی   اطالعات. و درآمدشان از این رهگذر  صدور نفت و گاز   

میلیارد دالر در مقابل چهارصد و پنجـاه هـزار بـشکه و بیـست میلیـون فـوت گـاز دارد کـه                  
. بـارد  نم نم باران هم مـى .  به خانه آمدمنُه شبنزدیک ساعت . درآمد آن خیلى کمتر است   

  . استریش دیده و همسرش براى اولین بار دیدهتمین بار برف را در اگفت براى دو
   

   1993 نوامبر 24              1414 جمادى الثانى  |   9   1372 آذر  3چهارشنبه 
  

 پـس از  .همانان انـدونزیایى آمدنـد  ی مساعت هشت و نیم صبح،  . از دیشب نم نم باران داریم     
 جلـسه را خـصوصى   ، خواسـت آقـاى سـوهارتو    بـه ،جلسه عمومى و گرفتن عکـس و فـیلم       

 همکـارى دو کـشور در صـنایع و    ةل معمـولى دربـار    ی مـسا  ،هاى مذاکره    ولى حرف  ،کردیم
هـاى   سپس جلسه رسمى مذاکرات داشـتیم و تقریبـاً همـان حـرف           . تجارت و پاالیشگاه بود   

ر و  به اضافه اشاراتى به بوسنى و فلـسطین و سـومالى و کـشمی          ،کره خصوصى تکرار شد   امذ
  .افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان از سوى من

 خالصـه مـذاکرات را بـه ایـشان     ،همانـان ی قبل از رسـیدن م .سپس به مالقات رهبرى رفتیم    
 زیرکانه مقدارى از دین توآقاى سوهار. هاى خوبى رد و بدل شد  حرف،گفتم و در مالقات  
هاى عـادى را گفتنـد و از    رفها ح اى هم برخالف مالقات  خامنهاهللا  آیتو آخرت گفت و     

  .هاى تند به آمریکا خبرى نبود جمله
 ةدربـار .  و دارو آمدندشت مرندى و مدیران بهدا، زنجانى، آقایان نوربخش.به دفترم رفتم  

. شان را براساس عادى شدن وضـع حـل کـردیم            مشکالت .نیازهاى صنایع دارو صحبت شد    
  .ى و بانک مرکزى صحبت کردیم نقدینگةسپس با آقایان زنجانى و نوربخش دربار

ل ارز و بانک مرکـزى حـرف   ی مساةدربار.  آمد]رییس بانک مرکزي[، عصر دکتر عادلى  
 ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی    [، محمدخانآقاي   راضى نیست که برکنار شود و با         ؛زدیم

یـأت  جلـسه ه در  .هـا داد  ها را بر سـر بخـشى از معوقـه     خبر توافق با ژاپنى  .هم سازش ندارند  
  . را تمام کردیمساله دوم  پنجهاى برنامه  تبصره،دولت

 بـه اقامتگـاه آقـاى سـوهارتو در سـعدآباد        ،شب براى مذاکره خصوصى و شام خصوصى      
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عفت و فاطى هم براى دادن کادو و گرم گرفتن   ولى ، قرار بود دو نفرى شام بخوریم      .رفتم
 سرانجام . خوششان آمد ؛سر شام باشند  ها هم      پیشنهاد کردم که خانم    ؛آنجا رفته بودند  ،بیشتر

 با حضور دو خانواده به اضافه همسر و دختر دکتر والیتى و اعظم و فاطى و       ،شام خصوصى 
ــر  ــوهارتو دخت ــاي س ــسرشآق ــه و و هم ــد   وزیرخارج ــرف ش ــه و  .اش ص ــذاکرات متفرق  م
کـا و   فلسطین و کره شمالى و عـراق و بوسـنى و آمری      ة قبل از شام دربار    .اى هم بود    دوستانه

 ،گفـت در حـدود پـنج میلیـون دالر     .اى نبود  ولى مطلب تازه،چین و روسیه صحبت کردیم 
  .اند هاى مالى و غذایى به بوسنى کرده کمک

سـوهارتو بـه مـوزه فـرش و خزانـه      آقـاي   عفـت هـم امـروز همـراه همـسر       . به خانه آمدم  
 از برخـورد سـرد    ولى عفـت ، هر سه جا برایش جالب بوده  ؛جواهرات و بیمارستان رفته بود    

گفتم از تـشریفات    . همانش ناراضى بود  یمأموران موزه و عدم وجود اسکورت پلیس براى م        
آقـاى  . انـد   گفت آنها ده هزار دالر به بیمارستان کودکـان مفیـد کمـک کـرده           .ل کنند اسئو

هـاى    بـا سـرفه  ،کنـد   زیاد سـینه صـاف مـى      ،سوهارتو دچار کسالتى است که هنگام صحبت      
  .کوتاه

   
   1993 نوامبر 25                1414  جمادى الثانى | 10   1372 آذر  4شنبه  پنج

  
 کارهـاى  نُـه و نـیم صـبح   تـا سـاعت    .مان امروز با هواپیما به مشهد رفتند   ییهمانان اندونزیا یم

 در  و اسـتاندار اصـفهان آمـد      ،جهـانگیرى ] اسحاق[آقاى  . بارید  می باران   .نجام دادم ادفتر را   
  .هایم نظراتى داد ها و معاونت تى در مدیریتمورد اصالحا

 اختالف مجلس و شوراى نگهبان در مـورد طـرح   .مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت  
هــاى کـشت موقــت مطــرح بــود و    دیــوان عــدالت ادارى در خـصوص پرونــده يابطـال آرا 

 ،رداهایى براى بررسـى مـو    تأسیس هیأت - راه حل دیگرى   ،سرانجام به جاى مصوبه مجلس    
جلـسه   عـصر در  . تـصویب کـردیم  - اداريورت نقص حکم از طرف دیـوان عـدالت       در ص 

هـاى بخـش     ادعاهـا و خواسـته  . دوم را داشـتیم سـاله   پـنج  برنامـه  ، ادامه بررسی    دولتهیأت  
  . و تعاون بررسى شد]مناطق جنگزده [ بازسازى، قضایى،فرهنگى

  سـره از    یـک ،ش بیـشتر  هایشان براى خرید فـر       خانم .همانانمان از مشهد مراجعت کردند    یم
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444

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 444   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 رفته بودند که معلـوم شـد حـدود هـشتاد قطعـه فـرش           ]امام خمینی  [امداد  فرودگاه به کمیته  
  . اند خریده

  
   1993 نوامبر 26                 1414 جمادى الثانى  |  11    1372 آذر  5جمعه 

  
ها از عدم تصمیم اجالس اوپک براى کـاهش تولیـد و در نتیجـه کـاهش بیـشتر            در گزارش 

باران امروز هم ادامـه دارد و عـصر جمـاران را مـه        .قیمت نفت داشتیم که مایه تأسف است      
 .اقامتگـاه سـعدآباد رفتـیم   بـه  همانـان  ی براى بدرقـه م   ، همراه عفت و فاطى و فائزه      .گرفته بود 

  .همانان برداشتند و سپس حرکت کردیمیعکس خانوادگى با م
 ولى از اینکـه نتوانـسته   ، از سفر مشهدشان خوشحال بودند.در راه مذاکرات خوبى داشتیم    

، از شـان   وزیـر همـراه  ، بـه گفتـه آقـاى غرضـى    ، فیلم و عکس بگیرند،بودند در کنار ضریح 
ه یـ ى داشـتیم و بیان ا در فرودگاه مصاحبه.  دلخور بودند،در شلوغى زیارت کرده بودند  اینکه  

 بیست دقیقه تأخیر پیش آمـد تـا   ، زیادشانربه خاطر با. سان رفتند بعد از  .مشترك هم دادیم  
  . از وضع هوا و شرایط جغرافیایى اندونزى گفت،در مسیر .قرار دهندبارها را در هواپیما 

 با تفاوت درجه حرارت در حدود شش درجـه و رشـد خـوب        ،دو فصل خشک و بارانى    
هـاى    مـثالً درختکـارى  ؛به خاطر این هوا که تقریباً دو برابر مناطق چهار فـصل اسـت         اشجار  

 شانزده سـاله  ،ساله و در جاهاى سرد مثل ایران  در آنجا هشت،کاغذتولید کاج و سرو براى    
بردارى است و امکان برداشت سـه کاشـت در یـک سـال از مـزارع بـرنج کـه بـا             مورد بهره 

  . اند ا به صد و ده روز رسانده دوره برداشت ر،اصالح نژاد
 ]شیخ حـسین  [شب آقاى . عصر در منزل کارها را انجام دادم و کمى به کتابخانه پرداختم           

 در ،هـاى دولـت   خواهند در مجلس در جهت سیاسـت   جناح آنها مى،هاشمیان آمد و گفت   
 یـا  اطالعاتوزارت  فشار از طرف ل نگران اعما ؛هاى جناح راست فعال شوند      مقابل افراطى 

 ،گفـتم اگـر حرکـت صـحیح باشـد     . انـد  دادگاه ویژه و یا شوراى نگهبان در مورد انتخابـات  
 براى تکمیل فرودگاه رفسنجان و پرواز از رفـسنجان بـه جنـوب       .جاى نگرانى از اینها نیست    
  . خلیج فارس استمداد کرد
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   1993مبر  نوا27                    1414 جمادى الثانى  |  12   1372 آذر  6شنبه 
  

فرمانده ، ]آقاي احمد وحیدي. [ کارها انجام شد   نُه و نیم صبح    تا ساعت    .باران داشتیم امروز  
آذربایجـان را  جمهـوري   گزارش سفر آقاى قاآنى از سـپاه بـه   .سپاه قدس و همراهان آمدند 

 پادگـانى نزدیـک بـاکو در    .انـد   تدارك و سـازماندهى گذاشـته  ، قرار آموزش نظامى ؛دادند
هایمان به بوسنى و معامله موشک با کرواسى بـا    در مورد کمک. استرمان قرار گرفته  اختیا

مسأله حفاظت سد میل و همچنین   براى گرفتن اسلحه از آنها       ،یچوعزت بگو آقاي  خواست  
   .ها و ارامنه صحبت شد مغان و خداآفرین با توافق آذرى

هـاى منـاطق آزاد    یرعاملمـدیره و مـد    هیـأت اعـضاي   بـراى   . الویرى آمـد   ]مرتضی [آقاى
.  بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمـد              ،میرسلیم] مصطفی[آقاى  . مذاکره شد 

هـا و ممنوعیـت ورود کاالهـاى لـوکس و       قرار شـد بـا تعرفـه   .کمیته تنظیم ارز جلسه داشت  
 تقاضاى ارز را کم ،محدود کردن واردات از مناطق آزاد و ممنوعیت ورود بدون انتقال ارز        

بـراى  ...  وبیمـاران هزار دالر به هر فرد را قطع کنیم و بـه مـسافران و         یم و فروش مبلغ پنج    کن
عـصر  .  ارز نقـد بـدهیم  ،ها به نیازهاى تولیدى شان بدهیم و در عوض از بانک مصرف واقعى 

را هـاى مختلـف    نیاز بخـش بررسی دوم و ساله  پنج ادامه بحث برنامه ،دولتجلسه هیأت  در  
  .داشتیم

   
   1993 نوامبر 28                 1414 جمادى الثانى  |  13   1372 آذر  7به یکشن

  
 متـصدى برنامـه قـرآن    ،]نماینده ولی فقیه در نیروي مقاومت بـسیج   [،  فقیهى] سیدرضا[آقاى  
روحانیت مبارز غرب تهـران  جامعه   همراه جمعى از قاریان و حافظان قرآن بسیجى و           ،بسیج

 دو قـرآن خواندنـد و دو کـودك خردسـال حـافظ     ؛ دارایى آمدندو خواهران بسیج وزارت   
شـان    تـشویق . خـوب امتحـان دادنـد    ؛نام محمودى و نجاریان را امتحان کـردم        ه ب ،جزء قرآن 

  . و هدایایى دادم1کردم
                                                

 - ه آقاى هاشمى از قرآن کریم بترین انیس و دوست انسان در زندگى نام برد و گفت  ربرکتعنوان عزیزترین و پ:» 
 شود و ى انسان مى موجب شادمان،کنند خوبى حفظ کرده و قرائت مى دیدن چهره خردساالنى که کالم خداوند را به



446

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
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هـاى    گزارشى از برنامـه کـار هیـأت مؤتلفـه داد و از گـروه       .بادامچیان آمد ] اسداهللا[آقاى  
شـهرى و احمـد تـوکلى بـه       مثـل گـروه رى   ، خط شبیه خودشـان    با ،دیگرى که تقابل دارند   

  .نحوى انتقاد کرد
 تظـاهر بـه   ؛یس شـوراى موقـت سـیرالئون آمـد      یـ فرسـتاده ویـژه ر    ،  ]آقاي مختار مصطفی  [

هـایى را   اى آورده بـود کـه پـروژه          نامـه  .مواضع انقالبى داشت و مدعى اسالمیت کـشورش       
 ، خیلـى طـول کـشید   ،خوانـد  ش که از رو مىهای چون صحبت. د برایم مطرح کنندنخواه  مى

  .فرستند خارجه مىامورگفت بقیه مطالب را از طریق وزارت 
 بـه  . گزارش کار داد.یس شرکت واحد اتوبوسرانى تهران آمد  ی ر ،ترفع] محمدعلی[آقاى  

 .انـد   طرح ساخت اتوبوس برقى در داخل را به نتیجه رسانده        .اند  اندازه کافى اتوبوس خریده   
ها را تـا   تاند و نرخ بلی  ها را به تولید آزمایشى رسانده       رح گازسوز کردن اتوبوس    ط همچنین

 تـشویقش  ؛فکر و فعال و مبتکـر اسـت    رسد خوش   به نظر مى  ؛  اند  حدود زیادى اصالح کرده   
   .وعده کمک دادم و کردم

همان یشب م.  را در دستور داشتیمساله دوم  پنجبرنامهبررسی  ،دولتجلسه هیأت عصر در 
 مصوبه مجمـع تـشخیص مـصلحت در مـورد     ، نفت، وضع ارز ة دربار .اى بودم    خامنه اهللا  تآی

جمهـور انـدونزى     یسیـ حزب جمهـورى اسـالمى و نتـایج سـفر ر          سابق   محل   ،کشت موقت 
  . امروز هم خوشبختانه ادامه دارد،بارانبارش  .مذاکره کردیم

  
                                                                                                              

ایشان خطاب ».دهد که نورانیت قرآن در بین قشر جوان و نوجوان ما گسترش بیشترى یافته است نشان مى 
م با قرآن سعى کنند بر محفوظات خود یباید با ارتباط دا«: خواهران و برادران قارى و حافظ قرآن تأکید کردند  به

انس و الفت با قرآن کریم . اره در ذهن و عمل خود حفظ و تقویت کنندافزوده و آثار معنوى و نورانى آیات را همو
 انسان را از لغزش و انحراف ،معارف قرآنى.. شود خداوند مى ها و نزدیکى آنها به موجب سعادت و رستگارى ملت

داشتن  مطالعه و حفظ قرآن، تزکیه نفس، پاکى و زنده نگه .حفظ کرده و همواره موجب خیر و برکت در زندگى است
برگزارى مسابقات حفظ و قرائت  . براى هر انسانى سازنده است،یاد خدا و پیامبر و استفاده از معارف موجود در آن

له باید أاین مس. است نقطه خوب همکارى و تشریک مساعى جامعه در اعتالى معنوى ، براى ترویج سنت الهى،قرآن
ت انسان باشد و همه جوانان بسیجى با عمل کردن به دستورات مقدمه عمل کردن به آیات الهى و تأمین دنیا و آخر

هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» . الگو و نمونه بسیار خوبى باشند،قرآن باید براى دیگران
  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 
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   1993 نوامبر 29               1414  جمادى الثانى |  14   1372 آذر  8دوشنبه  
  

 رفـتن بـه   ر تأکیـد بـ  .شهر و جویبار آمدنـد   قائم شهرهاي  ائمه جمعه و فرمانداران    ،نمایندگان
 بـراى    و نمایندگان میانـدوآب آمدنـد    .  عمرانى داشتند  ياهآنجا در سفر مازندران و پیشنهاد     

 بـراى توجـه    و نمایندگان ایـالم آمدنـد    .ها و توسعه کارخانه قند کمک خواستند        عمران راه 
  .بیشتر به عمران استان و ایجاد اشتغال استمداد کردند

] مرتـضی [آقایـان  . ها آمد  براى تجهیزات بیمارستان]نماینده تهران [،  شیبانى] عباس[ دکتر  
 ]جمهـور   معاون اجرایـی ریـیس    [،  میرزاده] حمید[ و   ]دبیر شوراي عالی مناطق آزاد    [،  الویرى
 .شوراى عالى مناطق آزاد جلـسه داشـت      . اطق آزاد داشتند   مدیریت من  ة نظراتى دربار  .آمدند
 بایـد از میـان آنهـا    ؛هـاى سـه منطقـه کـیش، قـشم و چابهـار را انتخـاب کـردیم            مدیره هیأت

  .مدیرعامل را منصوب کنیم
آقـاي   [ شـب .را داشـتیم سـاله دوم   پـنج  ادامـه بحـث برنامـه       ،دولـت هیأت  عصر در جلسه    

ریاسـت   [=  در مـورد شـغل احتمـالى جدیـدش       و مـد  استاندار کرمان آ   ،]سیدحسین مرعشی 
  . صحبت شد]جمهور دفتر رییس

 هواپیماى فرنشیب شرکت نفت را در خوزستان ربوده و به بـصره بـرده           ،امروز یک منافق  
  .کند  پیگیرى مى،خارجه براى استرداداموروزارت . است
    
   1993 نوامبر 30               1414   جمادى الثانى|  15   1372 آذر  9شنبه  پنج

  
آقـاي حـسین   [ . رفتـیم ]مهرآبـاد  [ درکنـار فرودگـاه  ، واقـع شناسـى  از خانه بـه سـازمان زمـین    

ــر و مــدیران دیگــر وزارت معــادن ، ]محلــوجی ــاى . هــم بودنــد و فلــزاتوزی ] محمــود[ آق
سـپس از نمایـشگاه کارهایـشان و    .  گـزارش مبـسوطى داد  ،یس سـازمان  ی ر ،هروى احمدزاده

 اخیـراً  .نیروهـاى خـوبى دارنـد   . ها و کتابخانه بازدیـد کـردیم    شیوه تهیه نقشه ها و   آزمایشگاه
 در کتابخانه خیرمقدم گرمى گفتند و به ادعـاى خودشـان شـعرى از     .اند  ابزار پیشرفته خریده  

 ولى ظاهراً انتخـاب  ؛ خواندند،دست آورده بودند هل در مورد بازدید من ب    أحافظ را که با تف    



448

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 448   1372   رفسنجانیشمی                     ها

آقـاي  تئـاتر و اسـتماع خیرمقـدم          در آمفى  1مصاحبه و سخنرانى کوتاهى   بعد از   . کرده بودند 
  . کردم به دفتر مراجعت،محلوجى

 در جلـسه  .شـد  اسـتاندار کرمـان   ي ابقـا خواسـتار   وى آمـد یدعـا ] سیدمحمود[عصر آقاى  
  .دوم ادامه یافتساله  پنج بحث برنامه ،دولتهیأت 

  
   1993 دسامبر 1           1414   جمادى الثانى|  16   1372 آذر  10چهارشنبه 

  
 نـسبت بـه برخـوردش بـا     . آمـد ]دادستان ویژه روحانیت[،  شهرى  رى] محمد محمدي [آقاى  

 ة توضـیحاتى دربـار  . انتقاد کردم و خواستم که مـسأله را خـتم کنـد       2خانواده اخوان مرعشى  
                                                

 -،ور را در زیربناى توسعه اقتصادى کشور تشریح نقش مهم سازمان زمین شناسى کشآقاي هاشمی   در این سخنرانی
اهمیت کارهاى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است.دنمو پیشرفته تأکید هاي فناوريکرد و بر لزوم استفاده از 

تحقیقاتى کاربردى در کشور بسیار باالست و ما در شوراى انقالب فرهنگى و دولت اهتمام بسیارى به تحقیقات و 
شناسى کشور از  کاربردى، سازمان زمین هاى مختلف تحقیقاتى و علمى در بین بخش .ربردى آن داریمهاى کا جنبه

ما از ابتدا  .اى برخوردار است و اکثر امور سازندگى کشور به نحوى به نتیجه کار این سازمان وابسته است موقعیت ویژه
 ذخایر با ارزشى ،ب و دلسوز و باسواد این سازمانفکر تقویت این سازمان را مدنظر داشتیم و خوشبختانه نیروهاى خو

ترین  ابزار کار شما در گذشته متناسب با پیشرفت علوم و فنون نبود و خوشبختانه اکنون پیشرفته .براى جامعه ما هستند
جاى درستى برسیم و بدون شناخت کشور  توانیم به براى شناخت کشور بدون تالش شما نمى .ابزارها را دارید

 .کنم می از فکر تأسیس پژوهشکده زمین شناسى حمایت  من.ها کار آسانى نیست ریزى و همچنین تعیین اولویت هبرنام
هاى دلسوز،  ما باید انسان .شکل نیرومندترى فعالیت کند تواند به  این مرکز مى،با نیروهاى کارآمد علمى و تحقیقاتى

» .شود نیم چه کارهاى عظیمى بدون سروصدا انجام مى تا ببی،تالشگر و مخلص را بیشتر به جامعه معرفى کنیم
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع

 -محمدرضا رفسنجانى دی ساهللا تی آلی فرزندان عالم جل،رعشىممهدى دی ساهللا مرعشی و آیتکاظم دیساهللا   آیت
در پانزدهم شعبان ،  دو برادرنیا .باشند  حوزه قم و نجف اشرف مىنی اکابر فضال و مدرس اعالم وي از علما،مرعشى

 رازىیالعظمى مجدد ش اهللا تی مرحوم آتی از بفهی مادر عفکی با هم از ،در باب طوسى نجف اشرف، ىشمس 1298
 . مشکل استگریدکی آنان از صی شباهت دارند که گاهى تشخگریکدی چنان با ، و از جهت شباهت شدندتولدم

 32 در .ند قم شدهی حوزه علمی راهی سالگ13 در .ند پدر عالم خود را از دست دادی در پنج سالگیاخوان مرعش
 ،يرازی شيدعبدالهادی ساللَّه تی در محضر آلی و عالوه بر تحصند ساله در قم، به نجف رفت17 و پس از اقامت یسالگ

 و ند بازگشترانی به ای شمس1350 سال اقامت در نجف، در سال 22ز  پس ا.ند حوزه پرداختی سطوح عالسیبه تدر
 و اقامه جماعت مشغول سی تدرف،یدر مشهد مقدس به تأل) ع( دو ساله در قم، به عزم مجاورت امام رضایپس از اقامت

پس از  ایشان. ند داشتی نقش اساسي پهلومی رژهی مردم مشهد علی نهضت اسالميریگ   در اوجیاخوان مرعش .ندشد
  رزمندگان اسالم، تالشهی روحتی و در تقوند شتافتل باطهی نبرد حق عليها   انقالب هم چند بار به جبههيروزیپ
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ةدربار. نیت آنها و ضرر این گونه برخوردها دادم       سنحها  یاستس؛ مره صحبت شد حج و ع
  . استمداد کرد)س( براى طرح حرم مطهر حضرت عبدالعظیم.را برایش گفتم

ــده نیــروي انتظــامی[، اللهــى ســیف] رضــا[تیمــسار  ] یوســف رضــا[ همــراه تیمــسار ]فرمان
ها و نیازها دادند   برنامهة توضیحاتى دربار . فرمانده جدید پلیس تهران بزرگ آمد      ،ابوالفتحى

ل ی سئواالتى در مورد سیاست برخورد با مـسا . گفتندنده جدید را هاي فرما   سوابق و برنامه   و  
  . انتظامى و فرهنگى داشتند،عمده امنیتى

 . از قـم آمـد    ،  )]س(خمینی، تؤلیت آسـتان حـضرت معـصومه       [مسعودى] علی اکبر [آقاى  
در ن رای آورد و براى همکارى وز، مفید گرفته بودند شیخاضافه ارزهایى را که براى کنگره    

 قم و شـغل دامـادش اسـتمداد    يیت آستانه قم و طرح اطراف حرم و میدان مرکز     جهت تقو 
 از گذشته با اجاره بسیار ناچیز در دست مردم یا ،گفت دو میلیون متر از اراضى آستانه     . کرد

  .هاى دولتى است که باید براى حفظ منافع آستانه فکرى بشود ارگان
رهبـر  [آقـاى ولیـد جنـبالط    . بودجه آمـد حبیبى براى امور جارى و برنامه و       ] حسن[دکتر  

 از مواضـع  . مذاکره شـد ، راجع به لبنان و فلسطین.آمد، ]حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان    
  همراه جمعى دیگـر از سـران  ،ابومرزوق از رهبران حماس. هاى ایران تشکر داشت  و کمک 

از مواضـعى  ها و مواضع ایران نسبت به فلسطین و بـه خـصوص         از کمک  .آمدنداین جنبش   
ام و مـسأله فلـسطین را     ابراز کرده]نگار مصري روزنامه[، ین هیکلنکه من در مصاحبه با حس    

شـان   شان تـشویق  به خاطر مواضع اسالمى  .  تشکر کردند  ،ام  مسأله جهان اسالم و ایران دانسته     
  . همین است،کردم و گفتم بهترین راه مبارزه براى آزادى فلسطین

 .رى آمد و براى مدیریت منطقه آزاد قشم اعـالن موافقـت نمـود    بوشه] بهروز[عصر آقاى   

                                                                                                              
آقاي هاشمی رفسنجانی، در ابتداي ورود به حوزه علمیه قم، به جهت نسبت فامیلی، در .ند از خود نشان دادیفراوان

آقاي  .موهاي پدر بانو عفت مرعشی، همسر آقاي هاشمی هستنداخوان مرعشی، پسرع. منزل اخوان مرعشی ساکن شد
 نی ا، نرفتمگریبه قم آمدم و به شهرهاى دبراي تحصیل علوم دینی، که نیعلت ا«: نویسد هاشمی در خاطرات خود می

 شد که  امر باعثنیا. می دارشىی قوم و خوشانیو ما با ا از طالب فاضل هم بودند بود که اخوان مرعشى در قم بودند و
 و در ردند من و آقا محمد را به قم آومی ابوى و عمو، جهتنیمه به.  آنها در قم استفاده کنم تی و از موقعمیایبه قم ب

عالوه بر آن در .  محسوب مى شدمی تحولى برا،وقتى به قم آمدم.  مرعشى گذاشتند و خود به کربال رفتندانیمنزل آقا
 مرفهى بود و در آن خانه مشکالتى از لحاظ  زندگى نسبتاً،میى مى کرد مرعشى که ما در آن زندگانیخانه آقا

  ».میامکانات نداشت
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 آقاى الویرى آمـد و خواسـت کـه در مـورد آقـاى      .خواست که هیأت مدیره سه نفره باشند   
بـه    راجـع ، آقاى محلوجى هم تلفنى از دوبـى . تأکید کنم که باید تمام وقت باشد      ،بوشهرى

  . م بندرعباس گفتوآلومینیهمچنین همین موضوع و 
ها فاطمه و طیبـه و    شب همشیره.دوم جلسه داشت  ساله    پنجدولت براى برنامه    هیأت  ر  عص

 دکتر گفته دو سه ماه دیگر آب  و طیبه براى معالجه چشمش آمده   .بودند همانمانیبستگان م 
  . رسد مروارید مى

   
   1993 دسامبر 2             1414 جمادى الثانى  |  17   1372 آذر  11شنبه  پنج

  
 تا . باریدهاى درشت  امروز مقدارى برف با دانه.ایم ریباً همه روزه در این هفته باران داشته     تق

 اسـتاندار خوزسـتان     ،مقیمـى ] محمدحسین[ آقاى   .کارها را انجام دادم   صبح   نُه و نیم  ساعت  
 از جو خشک اسـتان و  . امنیتى و بازسازى را داد  ، اجتماعى ، گزارش اوضاع اقتصادى    و آمد

 بــا قبــول اینکــه دولــت ؛تحــرك مناســب بخــش خــصوصى در عمــران گفــتعـدم وجــود  
انتقــاد لطیفــى از . هــاى مهــم صــنعتى و کــشاورزى دارد اى در طــرح گــذارى عمــده ســرمایه

  . ضمن قبول همکارى آنها با خودش داشت،تحرکات خط راست
 عـازم سـفر بـه    ،ل حـج آینـده  ی بـراى مـسا  .رضایى مسئول حـج آمـد  ] محمد حسین [آقاى  
مره و زیارت سوریه را داد و براى مذاکره حج نظـر   گزارش وضع ع. است سعودي عربستان
عـدد سـابق    همچنـین   و ]از مـشرکین   [برائـت ] ضرورت انجام راهپیمایی   [ بر ،گفتم. خواست

 قبول کند و قول مراعات وضـع  ،حجاج تأکید کند و در مورد شرایط مکانى و زمانى برائت     
ن بـین عـدد و برائـت، برائـت را تـرجیح دهـد و اگـر           د و در صورت مخیر بـود      نآنها را بده  

  . موکول به جواب تهران نماید،نپذیرفتند
 در مورد طـرح   . آمد ]جمهور در امور اصناف     مشاور رییس [،  توکلى بینا ] ابوالفضل[ آقاى  

جمعـى از   .ساخت محل حزب جمهورى اسالمى براى مدرسه شـهید مطهـرى صـحبت شـد      
 از فـشارهاى  . آمدنـد  اسـالمی  تحکـیم وحـدت و انجمـن    از دفتر ،سران جناح چپ دانشگاه   

جناح راست براى حذف آنها و فشار اطالعات و دادگاه ویژه بر آنها و بر روزنامه سالم گله 
] محــسن[آقایــان .  پرسـیدند داشـتند و ســئواالتى در مـورد برنامــه دوم بــراى آمـوزش عــالى   
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 گفـتم سیاسـت   ؛ت خواسـتند از من حمایـ   .صحبت کردند .... آقاجرى و ] سیدهاشم[رهامى،  
هاى موجود در کادر انقالب است و برنامه حذفى را خودشان در دوره   حفظ همه جناح،من

قبل شروع کردند که به ضررشـان تمـام شـد و راه درسـت ایـن اسـت کـه دسـت از افـراط               
  .بردارند

 .مدرحمانى آ  آقاى. دستور داشتیمررا دساله دوم   پنج برنامه   ،دولتجلسه هیأت   عصر در   
  .  توضیح داد؛از برخوردش با حسن معادیخواه انتقاد کردم

    
   1993 دسامبر 3                    1414 جمادى الثانى  |  18   1372 آذر  12جمعه 

  
 با دو  واست  پل و میدان عظیمى. با محسن به میدان بسیج رفتیم    ،براى افتتاح پل افسریه   صبح  

مردم جمع شده بودند و به گرمى اسـتقبال  .  استاخته شده به سرعت س ،میلیارد تومان هزینه  
 آوردنـد بازدیـد کـردیم و       ، اتوبوسى از شرکت واحد را که گازسـوز کـرده بودنـد            .کردند

   . کار خوبى است؛سوار شدیم
 بازدیـد  ، مجهـز بـه کـامپیوتر شـده اسـت     ، که به شیوه جدیـد     تهران از سالن باز شهردارى   

اند و از نتایج کار خیلى   را مکانیزه کردهمناطقهاى  دارى همه شهر. کار خوبى است  ؛کردیم
، آقـاي   سـپس در سـالنى   . دیـدیم  ، مجتمع ادارى را کـه در دسـت احـداث اسـت            .ندا  راضی

آشـورى گـزارش    ] ابوالقاسـم [ و معـاونش مهنـدس        تهـران   شهردار ،]غالمحسین کرباسچی [
  .آمیز نمودم دادند و من صحبت تشویق

هـا و   هـا و کنـار قبرسـتان یهـودى     ىییم که در محل قبرستان بهابه فرهنگسراى خاوران رفت 
 بـسیار وسـیع و عظـیم        . بازیـد کـردیم    ، مسگرآباد در دست احداث اسـت      ۀگورستان متروک 

در اصالح وضع ظاهرى و فرهنگى منطقه خواهد      تأثیر زیادى  .است و پیشرفت خوبى دارند    
زیر چتر شهردارى تهران تشکیل را » قلم« محل که سازمان  ةکرد هاى تحصیل    بسیجى .داشت

 .هاى وسیع فرهنگـى دادنـد      گزارشى از تالش   ،اندرکارند اند و با هزینه شهردارى دست       داده
  1.اى انجام شد مصاحبه

                                                
 -هایى که در محدوده   براى این آمدم که تشکر بکنم از این تالشاًمن عمدت« :  در بخشی از این مصاحبه آمده است

 ریه است که خیلى کار مهمىیکى پل بزرگ افس.  براى اصالح ساختار شهر در جریان است،قلمرو شهر تهران
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 بـه خانـه   .سوار اتوبوس برقى ساخت ایران در خـط اتوبـوس برقـى شـدیم       و  سپس رفتیم    
تان را داد و گفـت صـنعت    ابـوظبى و پاکـس     ، دوبى ، ظهر مهدى گزارش سفر به قطر      .آمدیم

 نیـاز شـرکت نیـشکر      ،تـر  ارزان توانـد   ساخت کارخانه نیـشکر پاکـستان خـوب اسـت و مـى            
تش بـا سـران   اعلى و مـذاکر   از طرح استحصال گاز قطر و بندر جبل.خوزستان را تأمین کند  

در  آنهـا را  . گـزارش داد ،سى کـرده بـود   ر بر  که  طرح انتقال آب به قطر     ة دربار .آنجا گفت 
 در مـورد  .کن بـراى آنهاسـت   تر و بهتر از آب شیرین  چون ارزان؛جدى دیده است  کار  این  

  . ساحل سازى خزر صحبت شد
شـب فـائزه   . نـم بـاران داریـم     گرفته و نم  فراشمیران را   منطقه   مه غلیظى    ،از دیشب تاکنون  

 ؛ از موفقیت سفر و مـذاکراتش خیلـى خوشـحال اسـت    .گزارش سفر به کویت را داد      و آمد
 گفتم بررسى ؛المللى شود عضو کمیته بین که   از او خواسته     ،المللى المپیک   کمیته بین یس  یر

  .شود
   

  
                                                                                                              

شوند و فشار زیادى روى  ها معطل مى هاى زیادى ماشین چنان گره بود که مدت گاهى در ترافیک اینجا آن. است
 ؛دیده بودمچند بار هاى آبگرفتگى را  کرد، منظره  اینجا آب طغیان مى،در زمستان که بعضى از اوقات. منطقه داشت

 انتظار ما این بود که سى ماهه این طرح تمام بشود که. داد  منطقه را تحت فشار قرار مى تأثرآور بود که اصالًاًواقع
ماه طرح را اجرا کردند، با دو میلیارد تومان هزینه براى خرید امالك و هزینه  دوشیفته کردند و در مدت چهارده

بسیار پیشرفته و عظیم افسریه که منطقه  میدان بسیار بزرگ میدان بسیج و پل ،چیزى که من امروز اینجا دیدم .ساختمان
 کمربند .ها براى اصالح شهر بسیار زیاد است کاربرد اینگونه طرح.  عوض کرده، یک چیز دیگرى استافسریه را اصالً

 از میدان آزادى که در غرب ،اش باز شد و این میدان در شرق تهران  جاده کمربندى گره.شهر که اینجا گره داشت
خاطر جمعیت فراوان بیش از یک ه  هم باً بعد.رسد نظر مىه تر ب  بیشتر مورد نیاز است و هم ضرورىتهران داریم هم

هاى شرکت  طرح دیگرى که دیدم، گاز سوز کردن اتوبوس. شود  استفاده زیادى مى،میلیونى که در این منطقه هست
 یک طرح ،براى من این طرح. جام بدهنداند با اصالح  موتور ماشین، کار خیلى مهمى را ان واحد بود که موفق شده

 از جهت اینکه ، چون از چند جهت مورد توجه است؛ براى دیدن این اتوبوس برنامه گذاشتماًمادر است و مخصوص
 ما ،یلی براى هر لیتر گازو.انندسوز یل مىیها االن گازو این ماشین. هاى ارزى ما دارد جویى بسیار خوبى در هزینه صرفه

 .شود  گاز مصرف مى آنجايه کنیم، ب  این را صادر مى،نخریمرا یل یگازواگر  .ه سنت هزینه ارزى داریمبیش از پانزد
 از لحاظ محیط زیست، گاز سوخت سالمى .قدر زیاد است که مشکل سوخت نخواهیم داشت گاز در کشور ما آن

هرحال این ه  ب.تدریج گازسوز بکنیمه  هم بها را ها و بقیه ماشین باید کامیون. البته براى همه شهرهاستو براى تهران 
، دفتر نشر معارف انقالب، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، مصاحبه«  کتاب ←کنید  رجوع» .نمونه موفقى است

1394. 
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   1993 دسامبر 4                  1414 جمادى الثانى  |  19   1372 آذر  13شنبه 
  
 با ،شمخانى] علی[ همراه دریادار   ،نده نیروى دریایى عمان   فرما،  ]آقاي سیدشهاب بن طارق   [

 حـزب اللهـى بـا    ،هایـشان مثـل افـسران سـپاهى خودمـان       قیافـه . نـد هیأتى از افسران نیرو آمد    
نیـروي دریـایی    [= براى اسـتفاده از تجـارت و تخـصص نـداجا           ،اظهار داشت . محاسن است 

 مـن  .انـد   امید به این سفر بسته،ه با توجه به همکارى و کمک نظامى ایران در گذشت       ،]ارتش
  .اند  تاکنون به شدت به انگلستان وابسته؛هم وعده کمک آموزشى و فنى دادم

 در خــصوص ،جــوان] علــی[ دکتــر هاي راجــع بــه پیــشنهاد.جاللــى آمــد] احمــد[آقــاى 
  . سریعاً تکلیف کار را مشخص کنند، به وزارت علوم گفتم.تکنولوژى لیزرى پیگیرى کرد

 بـراى سیاسـت مـسکن و    . آمـد ]وزیـر مـسکن و شهرسـازي      [،  آخونـدى ] سعبـا [مهندس  
سازى منـاطق جنگـى و     خواستار تحویل بانک مسکن و مسکن  .تسهیالت بانکى مذاکره شد   

 درآمد بعـضى از  ، از اینکه در گذشته.دیده به وزارت مسکن شد     سازى مناطق آسیب   مسکن
هـا   ان شده و خـود شـهرك    مثل مجلسى و بهارست    ، صرف بعضى شهرهاى جدید    ،ها  شهرك
  . تسهیالت بانکى ارزان استمداد نمود، براى رفع نیاز،دننیاز دار

 ،بندى برنامه دوم ع جم.همانسراى سعدآباد تشکیل دادیم  یولت را در م   هیأت د عصر جلسه   
 در خـصوص  ، از مجلـس گفتم . در دو سناریو انجام شد،نفتجهانی با توجه به تنزل قیمت      

  .جا ماندیم  شام را هم همان.یر آن براى سال بعد سئوال شودارسال برنامه یا تأخ
    

   1993 دسامبر 5                1414 جمادى الثانى  |  20   1372 آذر  14یکشنبه 
  

 همـراه عفـت از خانـه بـه ورزشـگاه آزادى       ،براى شرکت در جشن روز مـادر در هفتـه زن       
 کارگران نمونه ، معاون وزیر کار،اى عجایبى  آق ،اق مجاور ت در ا  ، قبل از شروع برنامه    .رفتیم

ــرد ــى ک ــوال .زن را معرف ــه اح ــان را دادم و از هم ــردم   جوایزش ــى ک ــالن دوازده .پرس  در س
 شـور و  . بودنـد  کارگر بیشتر بسیجى و فرهنگىِ؛ها بود  اجتماع باشکوهى از خانم  ،هزارنفرى

دند و صلوات و شعار کشی وت هم گاهى مىس .زدند  مرتباً کف مى.احساسات خوبى داشتند 
  . کم داشتند
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ــان  [، حبیبــى] شــهال[ ســرود و خیرمقــدم و گــزارش خــانم   بعــد از ریــیس دفتــر امــور زن
هـاى انـسانى کـه البـد       و نمایش تصویرسازى با حقیقت   1کردم سخنرانى   ،]جمهوري  ریاست

   .هم دارندى یها  ولى محدودیت،براى خودشان خیلى جالب است
 .سفیر جدید ترکمنستان براى تقدیم اسـتوارنامه آمـد  ، ] اوویچآقاي عوض [ .به دفترم رفتم  

ف  نامه آقاى نیاز وجمهور ترکمنستان آمد   یسیمعاون ر ،  ]آقاي بوریس شیخ مرادف   [سپس  
 بـه خواسـت روسـیه    ،خـزر ] تعیین رژیم حقوقی دریـاي   [ اجالس   ،را آورد که خبر داده بود     

. شـود  المنافع مطـرح نمـى    سران مشترك در اجالس،افتاده و مسأله مرزهاى ترکمنستان     عقب
   .آید  به زودى به ایران مى کهاعالن کرده بود

 ،جمهـور اسـت   یسیـ یس مجلس آذربایجان که معـاون ر یر، ]آقاي رسول قلی اُف   [سپس  
شان این است  اطالع دادند که سیاست    .شان آمدند   خارجه امور ف وزیر اُ همراه با آقاى حسن   

 سـپس   و از ارامنه پس بگیرنـد    را ع بخشى از خاك آذربایجان     با عملیاتى وسی   ،که در آینده  
 از ما براى .باغ دست آنها باشد پذیرند که قره د و مىنکن  از موضع قدرت براى صلح مذاکره       

  .اسلحه و راه و تبلیغات و کارهاى سیاسى و اطالعاتى کمک خواستند
                                                

 - امور زنان را  ل مربوط بهیآقاى هاشمى ضمن گرامیداشت مقام و شخصیت زن، هرگونه افراط و تفریط در مسا
با نگرشى « : جایگاه زن در جامعه کنونى در ایران اسالمى اشاره کرد و گفت  به ایشان .نستحرکتى ناصحیح دا

یابیم که بانوان ایرانى راه درست و صحیح زندگى را درك کرده و در مسیر کمال پیش  زوایاى مختلف جامعه در مى به
 جایگاه واقعى زن را که ،ن انقالب اسالمىالبته همواره آرزوى من و همفکرانم این است که بتوانیم در دورا. روند مى

 البته ؛باشد ها مى خانم ها به ها و  تبعیض تاریخ بشریت مملو از ستم .آنان بازگردانیم  به،در طول تاریخ از او غصب شده
اى زودگذر بوده است و در مجموع سیر  قطعات استثنایى در جهت احقاق حق و موقعیت زنان وجود دارد، ولى پدیده

هایى در جهت حفظ جایگاه زنان انجام  طى سالیان اخیر، برخى مکاتب، حرکت .خ از این نظر، مطلوب نیستتاری
اهداف خود دست یابند و در این میان تنها مکتب  اند به اند، اما دچار افراط و تفریط شده و بدین دلیل نتوانسته داده

طور شایسته عمل کرده و اسالم با ه  ب،ه واقعى به بانوان براى اجراى عدالت و رفع تبعیض و دادن جایگا کهاسالم است
توجه به فطرت و مقتضیات زن و مرد، مکتب خود را تنظیم کرده و در این رهگذر دچار افراط و تفریط نگردیده 

 در جامعه جارى و اً تالش ما این بوده که حقایق و معارف اسالمى را تدریج،در دوره پس از پیروزى انقالب .است
طورى که وضع امروز ه  ب؛ها را با حدودشان آشنا کنیم و تا حدودى هم موفق بودیم ى سازیم و آقایان و خانمسار

 از اًهاى تاریخى در ایران نیست و شاید در دیگر کشورها که ظاهر اى از دوره  قابل مقایسه با هیچ دوره،ها و آقایان خانم
البته این آزادى باعث سوء استفاده مردان ناصالح و . ى داشته باشدها دستاوردهایى دارد، برتر بعد آزادى براى خانم

در غرب، رابطه بانوان با فطرت، خانواده، . ها خواسته داده نشده است فاسد شده و آن جایگاهى که فطرت براى خانم
  کتاب ←د کنی رجوع» .هاست خانم هاى گرم زندگى خانوادگى تضعیف شده که این بدترین ستم به فرزندان و کانون

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«
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دولت بحث بودجـه سـال    در   1. انجام دادم  ]سیما [ سوم  افتتاح شبکه  اى براى   عصر مصاحبه 
برنامـه و بودجـه و ارز و نفـت و    ة  دربـار  .همـان رهبـرى بـودم     یشـب م  .  را شروع کـردیم    73

 نفـت  نرایـ  اطـالع داد کـه بـا وز        ،]وزیـر نفـت   [،  آقـازاده آقـاي   . آذربایجان مذاکره کـردیم   
 تلفنـى مـذاکره کـرده    ، در مورد اقدام اوپک بـراى اصـالح قیمـت نفـت        ،عربستان و کویت  

 اجـازه گرفـت   ،]وزیر معادن و فلـزات  [،  محلوجىآقاي  . شده بعداً جواب بدهند    قرار   ؛است
  .برود براى قرارداد فروش سنگ و تأسیس کارخانه سنگ به ترکمنستان

    
   1993 دسامبر 6               1414 جمادى الثانى  21   |   1372 آذر  15دوشنبه 

  
 خواسـتار  .دگان گنبـد و مینودشـت آمدنـد     نماین،  ]آقایان اترك طیار و عبداهللا ثانی سعیدي      [

سـنت در ادارات شـدند و بـراى توسـعه منطقـه اسـتمداد             کارگیرى نیروهاى بـومى و اهـل       به
 گزارش پیشرفت و وضع صنعت و کشاورزى را دادند و خواستار رفتن به شهرسـتان     .کردند

براى سفر به آنجـا   .سرا آمدند  امام جمعه و فرماندار صومعه،نماینده. در سفر مازندران شدند  
  .اصرار داشتند و براى امور فرهنگى و عمرانى کمک خواستند

 دوم و بودجـه سـال       سـاله    پـنج   برنامه ة دربار . آمد ]نماینده تهران [،  باهنر] محمدرضا[آقاى  
وقـت بیـشتر بـراى بررسـى برنامـه و      اختـصاص   لـزوم     نظر مجلـس را بـر      . صحبت شد  1373

آقـاي  . [ به عنوان متمم برنامه اول را گفت1373ل سا براى تصویب بودجه  ،آمادگى مجلس 
 گزارش بازسازى و عمران استان و توسعه کـشاورزى  .استاندار ایالم آمد،  ]یحیی محمدزاده 

  .ها را داد و براى اقدامات جدید اجازه خواست و طرح
تعرفـه جدیـد بـراى    همچنـین تعیـین    و   1373سـال    بودجـه    ،دولـت جلسه هیأت   عصر در    

کارها را انجـام دادم و  ونیم  هشتشب تا ساعت . داتى غیرضرور در دستور بود   کاالهاى وار 
  .به خانه آمدم

بوتو در خصوص استقبال مـن از او  ] نظیر بی[ در مورد اصرار خانم ،دولتجلسه هیأت   در  
 ،ده بـود شـ وزیـرش اسـتقبال     به دلیل حیثیتى آنها در مقابل هنـد کـه از نخـست        ،در فرودگاه 
  . به اینکه پذیرفته با چادر ایرانى وارد شود، قرار شد بپذیریم با توجه.صحبت شد

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،»1372هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه هاي سال «  کتاب ←کنید   رجوع. 
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   1993 دسامبر  7             1414 جمادى الثانى  |  22   1372 آذر  16شنبه  سه 
  
گراهـام ولـدون    جـان [ .سفیر قطر براى تقدیم استوارنامه آمـد ، ]االنصاري علی  آقاي احمدبن [

 .دو مالقـات و مـذاکرات تـشریفاتى و معمـولى بـ     . آمدسفیر استرالیا براى خداحافظى ،  ]الیور
 احاطـه خـوبى    ؛نظر آمد   سفیر جدیدمان در افغانستان براى کسب      ،حدادى،  ]غالمرضا[آقاى  
 سـفیر  ،آصـفى ]مرتـضی  [آقـاى  .مان را برایش توضیح دادم    سیاست .ل افغانستان دارد  یبه مسا 

هـاى   ل بـدهى ی در مـورد مـسا   در مورد کیفیت برخـورد بـا فرانـسه       .جدیدمان در فرانسه آمد   
  .هاى وسیع اقتصادى مذاکره شد معوقه و حضور ضدانقالب در آنجا و همکارى

 لرسـتان و  ،هـاى یـزد    در مـورد اسـتاندارى  . آمـد  ]وزیر کشور [،  بشارتى] محمد  علی[آقاى  
. هاى سیاسى موجود کـسب نظـر کـرد         در مورد کیفیت برخورد با جریان      .ایالم صحبت شد  

ل هیـأت پاکـستانى مـذاکره     یهـا و مـسا       معاونت در مورد . ى امور جارى آمد   دکتر حبیبى برا  
سـال  هـاى بودجـه     تبـصره ،دولـت جلـسه هیـأت    عـصر در   . سلمانى بـراى اصـالح آمـد       .شد

   .در دستور بود1373
شـان    حال . بیمارستان قلب رفتم   ، به 1گلپایگانى] سیدمحمدرضا[اهللا    شب براى عیادت آیت   

ــه ــل  ب ــاد و کــسالت  دلی ــه خــاطر   ســن زی ــه ب ــت شــدید ری ــراً عفون قلــب و پروســتات و اخی
سـیدباقر توضـیحات     آقاي گروه پزشکان معالج و فرزندش       . خطرناك است  ،سرماخوردگى

  .دادند
 عفـت و فـاطى کلـى از    . اسـتراحت کـرده  . فـاطى هـم کـسالت دارد      .شب به خانـه آمـدم     

 سرپرست تشکیل شـده  هاى بى المللى که براى حمایت از خانواده     نمایشگاه صنایع دستى بین   
عفت راضـى نیـست کـه از خـانم       .  است  عفت هم براى افتتاح سخنرانى کرده      . گفتند است،

                                                
 -قاياز درگذشت آ که پس بود دیتقلعظام از مراجع ، )1372-1276 (ی،گانیگلپا محمدرضا دیس العظمی  اهللا   آیت 

 دی پس از تبعو بود )ره(ینی و از همراهان امام خمي پهلومی رژنی از زمره مخالف ایشان.دی رستی به مرجع،يبروجرد
 . نمودرادی ایامام و انقالب اسالمحضرت  از تی در حماییها یها و سخنران  تلگرافها، هی اعالمها، هیانی به عراق، بیشانا
 دیتقل  مرجعنیالمنفعه ا  عاميها تی از فعال، لندنی و مجمع اسالممی دارالقرآن الکره،یلم مدارس عمارستان،ی بسیسأت

 يادها بود و تعداد زی  درسنیتر ررونق از پیکی شانی درس خارج اي،حائر میعبدالکر خاهللا شی تیبعد از مرحوم آ .است
ران تحصیالت حوزوي، در درس خارج آقاي هاشمی نیز در دو .کردند  ی شرکت مشانیاز فضال و طالب در درس ا

 .آقاي گلپایگانی شرکت کرده بود
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  .پسندد  معتقد است جامعه نمى؛بوتو در فرودگاه استقبال کنیم
  

   1993 دسامبر 8           1414 جمادى الثانى  |  23   1372 آذر  17هارشنبه چ
  

اهللا گلپایگانى از نیمـه شـب گذشـته       است که حال آیت     بیمارستان قلب حاکى    از ها  گزارش
اى پیغـام بـه مـا     اهللا خامنـه    آیت.  دارند حیات ،رو به وخامت رفته و امشب با تنفس مصنوعى        

  .دادند که براى تجلیل خوب از ایشان در صورت فوت آماده باشیم
] حـسن [اى  آقـ . ورزشـکاران موفـق آمدنـد   . کارها را انجـام دادم  نُه و نیم صبح،   تا ساعت   

ها را براى مقابلـه بـا مـوج منفـى          گزارش موفقیت  ،]رییس سازمان تربیت بدنی   [،  فرد  غفورى
  .  جوایزى داده شد.شان کردم  من هم تشویق.بعد از شکست قطر داد

 .رفتـیم ] مهرآبـاد [نظیـر بوتـو بـه فرودگـاه       خانم بـى   ،وزیر پاکستان  براى استقبال از نخست   
 با چادر ایرانى که بردوش انداخته بود و روسرى کامالً خـوب       ،گونه که قول داده بود     همان

 مـصاحبه  . با مسئولین هم دست نداد. با هم مراسم سان را برگزار کردیم       .و پوشیده وارد شد   
 هشتاد نفر .شان رفتم خوبى هم انجام دادیم و خیلى ممنون شد که من در فرودگاه به استقبال  

و من به دفترم   سعدآباد رفتند، به]وزیر راه و ترابري [، با همراهى مهندس ترکان.همراه دارد 
  .آمدم

 کالنتـرى   ]عیـسی  [ همـراه دکتـر    ،یس کمیـسیون مـشترك اسـت      یـ  وزیر مجارستانى که ر   
اصرار داشت که به مجارستان     . هاى دو کشور بود      همکارى ة مذاکراتمان بیشتر دربار   .آمدند

 در مـورد مـدیریت     .هـر فـائزه آمـد      ظ . من برضرورت توازن مبادالت تأکید کردم      .سفر کنم 
  . پذیرفتم؛ورزش حرف زد و خواست که در مذاکرات خانم بوتو حضور یابد

ة  دربـار . فـائزه هـم آمـد   . در دو گونه نشـست مـذاکره داشـتیم     .عصر هیأت پاکستانى آمد   
 خریـد  ،عمـان و سـاخت هواپیمـا و کـشتى    و  قطـر  ، پاکـستان ،انتقال گـاز بـا همکـارى هنـد      

 ن مهندسى از ما در مقابل برنج و ساخت کارخانه شکر و مـسایل افغانـستان   هاى سنگی   ماشین
 .کره شـد امـذ ... هـا و  المللى بـراى صـرب   ى بین یو آسیاى میانه و بوسنى و اکو و دادگاه جنا         

 گفته شد که ارتبـاطى بـین لولـه گـاز و     .خواست که براى صلح دادنشان با هند کمک کنیم   
  .مسأله کشمیر برقرار شود
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 مـسأله شـیعه در   ة دربـار .هـا هـم شـرکت داشـتند      عفـت و بچـه  .شب ضیافت شام داشـتیم    
 پـروژه علنـى از     ،بوتـو ] ذوالفقار علـی  [ مدعى شد که در زمان پدرش        .پاکستان صحبت شد  

کردن اورانیوم که نزدیک بـه   نىى از طریق غاند و پروژه سرّ     م با فرانسه داشته   وطریق پلوتونی 
ولى با دخالت آمریکا که منجر به سقوط پدرش شده برنامه متوقـف شـده   ، اند ثمردهى بوده 

 ولـى  ،اى را دارنـد  و دیگر به طـور جـدى پیگیـرى نـشده و اکنـون دانـش فنـى بمـب هـسته           
 مرحلـه  در گفـت سـاخت موشـک هـم     .اخیراً قرار شـده در همـین سـطح بمانـد          . اند  نساخته

مطالـب  . انـد عملیـاتى کننـد    حتى کارخانه مونتاژ موشک تاو را هم نتوانـسته         تدایى است و  اب
 بـرایم قابـل   ،شان گفت که چون اطالعات عمیقـى نـدارد    اوضاع اقتصادى ةزیادى هم دربار  

 میلیـارد  نُـه از سه میلیارد دالر به را شان     ذخیره ارزى  ، مثالً گفت ظرف دو ماه     ؛اعتماد نیست 
  .ندا دالر رسانده

  
   1993 دسامبر 9                   1414 جمادى الثانى  | 24  1372 آذر 18شنبه  پنج

  
 کارهـاى تجـارى و اقتـصادى در    ةآقاى کمالى از وزارت اطالعات آمد و توضیحاتى دربار   

 .آمـد ] ریـیس بانـک مرکـزي   [، دکتـر عـادلى   .داخل و خـارج بـراى پوشـش اطالعـاتى داد      
وزیر امـور اقتـصادي    [،  محمدخان] مرتضی[آقاي  رزى و توافق با     ل ا ی مسا ةتوضیحاتى دربار 

 فرمانده حفاظت ، آقاى موحدى. داد و اجازه براى تغییر بعضى از مدیران خواست]و دارایی 
  .ل حفاظتى توضیحات داد و براى واحد حفاظت امکانات بیشتر خواستی مساة دربار.آمد

 اسـتان و    ةاسـتاندار دربـار   ،  ] طاهـایی  آقـاي سـیدعلی اکبـر     [ .مدیران استان گـیالن آمدنـد     
 بـراى بقایـاى کـار کمـک خواسـتند و مـن هـم        .هـاى زلزلـه گـزارش داد       بازسازى مخروبـه  

  . هاى گاز و نفت صحبت کرد  طرحة دربار وظهر مهدى آمد 1.شان کردم تشویق
                                                

 -هایى که در بازسازى   باید قدردانى کنیم از مجموعه تالشاًحقیقت« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ها هم  تى موقع سخ،نظیر در اینگونه حوادث  از کارهاى موفق نظام و شاید کم وشدرودبار و منجیل هاى زلزله  خرابی

جاهاى مختلف  و  خالى بود و کارهاى زیادى هم شروع کرده بودیمن کامالًا دستم،اوایل کار دولت بود. اتفاق افتاد
 بود،ها کم سابقه  وسعت خرابی. خداوند مردم ما را و مدیران ما را آزمایش کرد و خوب آزمایشى شد. برنامه داشتیم

 مقدار زیادى برایم ،ها دیدم از صحنه  آنچه که مى،مدم آاى اول که آنجا من روزه.شناسیم هایى که ما مى در زلزله
  وزارتاً انصاف؟توانیم بیرون بیاییم  آیا مى، از این وضع آشفتهها آنجا بریده بودند که اصالً غیرقابل باور بود و خیلى
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 . را تکمیـل کـردیم  73هاى بودجـه سـال         کار بررسى تبصره   ،دولتجلسه هیأت   عصر در   
 یک هفته عزاى عمومى اعالم کردیم و پیـام  .اند اهللا گلپایگانى فوت کرده    آیت خبر آمد که  

 عفـت و فـاطى و فـائزه و محـسن و     ،شام را همـراه خـانواده   1.تسلیتى به رهبرى ارسال کردم  
علـی   آقـاي آصـف  [بوتـو و  .  به اقامتگـاه خـانم بوتـو رفتـیم    ،مهدى و اعظم و فرشته و کاظم 

ها متفرقـه    جلسه گرم و خودمانى و صحبت.بستگانش بودندشوهرش و دو نفر از      ،  ]زرداري
 .اند و از سفر راضى بود  امروز مشهد بوده.فائزه هم عصر با او مالقات داشت      . و دوستانه بود  

خیلى راضى بودند و از فراوانـى اجنـاس     عصر براى خرید لوستر و مبل ایرانى رفته بودند و           
  .هاى ایران تعجب کرده بودند فروشگاهدر 
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 بدرقـه رسـمى بـا    2. کـردیم  مـصاحبه .رفتیم  براى بدرقه خانم بوتو به فرودگاه ونیم  ساعت ده 
 ازکارهـاى فـائزه و   .هاى ما راضى بودنـد   خیلى از پذیرایى.وضع هنگام ورود بود  لباس شبیه 

                                                                                                              
کار با.  پشت سر گذاشتیممرحله اول را خیلى خوب. موقع خوب کار کردند  در آن، نورى]عبداهللا[ي  آقا،کشور 

خوشبختانه امروز ما در مقابل . انجام شد بازسازى کار ، از بحران کار کاسته شد و بعد هم با زمان مناسب،فورى
امیدواریم مردم هم بعد از شرایط . ه شدی نمونه خوبى از کار دسته جمعى و متعهدانه ارا.مان سرافرازیم مان و تاریخ مردم

 در .از صبر و تحمل مردم هم باید خیلى قدردانى کنیم.  بهتر استفاده کنند،ها پیش آمده زسازيجدیدى که با این با
خرج دادند و صبرى که    ولى با متانتى که مردم به،کند  مسئولین را کالفه مى، فشار مردم معموالً،یک چنین شرایطى

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع ».ببریم کارمان را با برنامه پیش ، ما توانستیم از موضع غیرانفعالى،کردند
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  ها و پیام هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -هاى  ن، فرصت مناسبى است که ما بحثوزیر پاکستا سفر خانم نخست «:  در بخشی از این مصاحبه آمده است

 حلل منطقه و هم در تحرك بیشتر براى یهاى بین دو کشور، هم در مسا جدى داشته باشیم و هم در همکاري
له بوسنى و فلسطین و شرایط جهانى که بعد از فروپاشى بلوك شوروى أهاى افغانستان، کشمیر، آسیاى میانه، مس لهأمس

جمعیت زیاد و . پاکستان کشور بسیار مهمى در منطقه است. هاى ما است دوده بحثپیش آمده، همه اینها در مح
هاى نیمه تمامى هم در  ما بحث. شرایط مشابه ایران که در پاکستان است و منابع مشترك فراوان که ما دو کشور داریم

 احترامى که. یرى خواهد شدوزیر و هم با دولت سابق پاکستان داشتیم که در این سفر پیگ گذشته، هم با خانم نخست
  ←کنید  رجوع» . ساخته استل است و پاکستان براى ایران، شرایط همکارى ما را خیلى خوبیایران براى پاکستان قا

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«کتاب 
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  .اش تعریف کرد حبهفاطى هم در مصا
 بــه .اهللا گلپایگــانى بــه بیمارســتان قلــب رفتــیم  ع جنــازه آیــتیاز آنجــا بــراى مراســم تــشی

 اهللا آیـت  قـرار بـود   .هـا جمـع بودنـد     جمعـى از علمـا و شخـصیت       .بازماندگان تسلیت گفـتم   
 خبـر  ،ع بودی ولى ساعت یک بعد از ظهر که وقت اعالن شده شروع تشی،اى هم بیایند  خامنه

 قـرار شـد   . ناچار جنازه را حرکت دادیـم  ؛اند  که هنوز از فرودگاه سارى پرواز نکرده      شدیم  
 ، مقـدارى بـا فرزنـدان مرحـوم    .آهـن در مراسـم شـرکت کننـد      در میدان راه   ،که اگر آمدند  

  . ادامه کارهاى نیمه تمام ایشان صحبت کردیمةدربار
کرد که باید به تـدریج   داد و اظهار نظر ي تهران گزارشى از وضع مترو   .عصر محسن آمد  

 را باید اصالح   ]مدیرعامل شرکت مترو  [،  ابراهیمى] اصغر[اندازى شود و شیوه کار آقاى         راه
مان سـازگارتر اسـت و هـم     ى دارد و هم با امکاناتیجو  هم صرفه؛گفتم پیگیرى کنند  . کرد

  .زودتر کار شروع خواهد شد
 شـیوه کـار   ةانتقـادى دربـار   نظراتـى  ،ىی مهنـدس هـادى طباطبـا   .شب هم بـستگان آمدنـد    

مقـدارى از  امـروز  .  بـود  آنجـا     قبالً عـضو هیـأت مـدیره       ؛ه داد ینیشکر خوزستان ارا  شرکت  
  .  شددوم به مجلسساله  پنجه برنامه ی صرف اصالح پیش نویس نطق براى ارا،وقتم
    

   1993 دسامبر 11                 1414 جمادى الثانى  |  26   1372 آذر  20شنبه 
  

مشخص   به دلیل کارهاى از پیش ،با اینکه به خاطر فوت آقاى گلپایگانى تعطیل عمومى بود         
مان از کـشورهاى  نرای سف.می تا ظهر جلسه شوراى عالى خلیج فارس داشت      . به دفتر رفتم   ،شده

 در موارد انتقال آب به قطر و همکارى در مسأله . ذیربط بودندنرای و وز فارسجنوب خلیج
ارگران ایرانـــى شـــاغل در آنجـــا و ارتباطـــات سیاســـى و فرهنگـــى و ل کـــیگـــاز و مـــسا

  . اتخاذ شدیها تصمیمات ارى شیوخ در ایران و تسهیالت بندرى براى کشتىذگ سرمایه
عفت مشغول بستن چمـدان بـراى سـفر بـه لنـدن بـراى ادامـه        . قبل از غروب به خانه آمدم 

کـرده  اش   که در آنجا همراهـى  هاى ترکمنستان دارد    همان از خانم  ی شب هم م   .معالجه است 
  . بودند
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هـاى سـازمان    جمعى از روحانى  ده،   ساعت   .رفتند عفت همراه خانم نقاش به فرودگاه     صبح  
محمـدى  ] ودمحمـ [ آقـاى  . آمدنـد ،کننـد  تبلیغات اسالمى کـه در ادارات انجـام وظیفـه مـى           

 مـن هـم برایـشان صـحبت کـردم و      . گـزارش داد ]رییس سازمان تبلیغـات اسـالمی   [،  عراقى
 و نـه از راه  کنند خدمت ،دم که از طریق منطق و استدالل و تقویت ایمان مردم  نمونصیحت  

  1.تهدید و دعوا
  اسـت، اهللا گلپایگانى که از طرف رهبرى برقرار شـده  براى شرکت در مراسم فاتحه آیت     

 من برگشتم کـه دو  ، به مالحظات امنیتى  ، قبل از آمدن ایشان    .ه مدرسه شهید مطهرى رفتیم    ب
 ة دربـار . آمـد ]وزیـر امـور اقتـصادي و دارایـی    [، آقاى محمـدخان . جا نباشیم  نفرمان در یک  

 بـراى  ،میرسـلیم ] مـصطفی [آقـاى  . ل اقتصادى و ریاسـت بانـک مرکـزى صـحبت شـد         یمسا
  .گى آمددستور شوراى عالى انقالب فرهن

در مـورد نیازهـاى ارزى طـرح آلومینیـوم          .  عـادلى و کالهـدوز آمدنـد       ،آقایان محلـوجى  
 ولـى تـضمین   ، اعتبارات خـارجى تـأمین شـده   ، براى تأسیسات برقى  .بندرعباس صحبت شد  

 گـزارش  .اگـر شـرایط خـوبى دارد بپذیرنـد      ،   گفتم بررسـى کننـد     ؛خواهند  بانک ملى را مى   
گـزارش  همچنین اشى و فروش سنگ و     گترتأسیس کارخانه سن  ها با ترکمنستان براى       توافق

                                                
 -مراسم پرشکوه تجلیل مردم از این عالم روحانى اشاره  بهالعظمى گلپایگانى،  هللا  با تسلیت رحلت آیت آقاي هاشمی

، حاکى ااجتماع گسترده، سوگوارى و ابراز تأثر و تألم مردم سراسر کشور در این مصیبت عظم«: کرد و اظهار داشت 
و مردان خدا و رابطه مستحکم و الهى آنان با مقام شامخ مرجعیت و روحانیت متدین  از عشق و عالقه توده مردم به

در بخش دیگرى از سخنان خود با تأکید بر اینکه سالمت یک نظام در گرو سالمت بدنه ایشان » .صالح است
هاى اجرایى که عامل مهمى در اجراى مقررات، قوانین و خدمات  دستگاه«:  گفت ،هاى اجرایى آن است دستگاه

د مواظبت و موعظه هستند تا وظایف خود را م نیازمنیطور داه  ب،اند کشور و روابط واقعى بین مدیریت نظام و مردم
جمهور با استناد به آیات قرآن کریم که دین را با فطرت انسان هماهنگ دانسته است،  سییر» .خوبى انجام دهند به

 حافظان فطرت ،عنوان یک فرد روحانىه شما ب«: خطاب به نمایندگان سازمان تبلیغات اسالمى در مراکز دولتى گفت 
هرچند در اسالم تنبیه و . ي دارندروحانیت در ارشاد و هدایت مردم نقش خطیر. ه و مراکز اجرایى هستیدالهى در جامع

 ولى عمده کار بر مبناى اقناع مردم و تقویت ایمان و اعتقاد ،بینى شده است مجازات خاطیان در مواردى خاص پیش
، دفتر نشر معارف 1372هاي سال  نیهاشمی رفسنجانی،  سخنرا«  کتاب ←کنید  رجوع» .جامعه استوار است

  .1394انقالب،
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  .شرکت استرالیایى دادندیک  مشارکت با شوران را زرهمنابع براى معادن طالى 
 . داد،اند ها را که به توافق رسیده  گزارش کار ارقام بودجه دستگاه    .عصر دکتر حبیبى آمد   

در .  نظـرم را گرفـت  ،ح شودلى که ممکن است مطر  ی مسا ة دربار .آماده سفر به سوریه است    
  . پاسخ دادمنرای بیشتر به مراجعات وز. بحث مهمى نداشتیم،دولتجلسه هیأت 

سـاعت  مطـابق معمـول   . هـا مـشغول بـودم     اول شب بـه دفتـرم رفـتم و مقـدارى بـا کتـاب         
هـا و ادعـاى    ل حـوزه ی مرجعیت و مـسا ة دربار.اى رفتم  خامنهاهللا آیتدفتر  به  ونیم شب   هفت
 ایـشان هـم بـه     . در مورد منطقه وسیعى از رفسنجان مذاکره کردیم        اناريغرى   ص  خانم وقف

لى است و از دفتر امـام هـم نقـل شـده کـه      جع ،به امام این نتیجه رسیده که دستخط منسوب  
  . خاطرات را نوشتم و خوابیدم. کسى نبود.به خانه آمدم. لى استجعدستخط 

   
   1993 دسامبر 13             1414   جمادى الثانى|  28   1372 آذر  22دوشنبه 

  
  در.ها آمدند  براى مسأله سوخت نیروگاه]وزیر نفت[،  و آقازاده]وزیر نیرو[، آقایان زنگنه

رسد و باعث کم شدن تولید برق  ها نمى  سوخت کافى به نیروگاه، پیک مصرف انرژىزمان
  بعضى،االخره ناچاریم مشکل عمده در انتقال گاز از کنگان است که ب        .شود  و خاموشى مى  

با ظرفیت کمتر به کار بگیریم،رمصرف را در ساعات پیکاز صنایع پ .  
 در مــورد تقاضـاى مــدرك   .یس دانــشگاه شـهید بهــشتى آمـد  یـ  ر،نــدیمى] هـادي [آقـاى  

 ]همـسر مهنـدس میرحـسین موسـوي    [، نـورد هر  بـراى خـانم زهـرا   1خبرگـان بـدون مـدرك   
 نامه نوشـته و  ایشان هم. اند فاق آرا او را رد کرده   کننده به ات   صحبت کرد که گروه آزمایش    

   . گفتم مطابق مقررات عمل کنند. استاز رد شدن در امتحان شکایت کرده
 ارزیـابى   وآسیاى میانه و قفقاز و بلـوك شـوروى سـابق آمدنـد           کشورهاي   در   نانمرایسف

                                                
-رشته ادب و فرهنگ يدانشمندان و فضال شوراي عالی انقالب فرهنگی، 26/9/1370نامه مصوب مورخ   طبق آیین 

 ، باشندیفاتی تألصاحب  اینظر شهرت داشته و   به عنوان صاحب، اهل فنانیم  که دری و معارف اسالمیو علوم انسان
 توسط یمصاحبه علم. ندشونتخاب ا ی دانشگاهياری استادای یمرب  مراتب  در ،مقررات  وطی حسب شرادتوانن یم

 ،تیصالح  دیی بر تأی مبنونیسی کمی معرفبا و آید  می داوران خبرگان بدون مدرك به عملأتی منتخب هونیسیکم
   .شود می امتحان به ورودي  پرونده برالیاقدام به تشک
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 ،س از انتخابات اوضاع روسیه پة تحلیل دربار. خیلى خوشحال بودند  .آثار سفر من را گفتند    
 بـراى  .رسد پارلمان آینـده هـم معـارض بـا آقـاى یلتـسین باشـد             به نظر مى   .درست اجرا شد  

  . قرار شد پیگیرى شود،ها اجراى توافق
 ،سر شب.  شوراى عالى مناطق آزاد داشتیم که به نصاب نرسید و تشکیل نشد            جلسه عصر

دولت براى برنامـه  هیأت  فشرده  به خاطر جلسات.بعد از مدتى وقفه از استخر استفاده کردم     
  . فاطى براى پذیرایى آمده بود.به خانه آمدم.  مهلت و فراغت نداشتم،و بودجه

   
   1993 دسامبر 14            1414 جمادى الثانى  |   29  1372 آذر  23شنبه  سه 

  
 . از خانـه بـه اداره سـازمان سـجل احـوال رفـتم        ،براى افتتاح سایت بزرگ کـامپیوترى     صبح  
 و آقـاى  ]معـاون وزیـر کـشور و ریـیس سـازمان ثبـت احـوال         [،  رحمـانى ] اکبـر   علـی [آقاى  

هزار شناسنامه جدیـد جمهـورى     600 میلیون و    57 .طریقت توضیحات دادند  ] محمدابراهیم[
حدود دو و نیم میلیـون  .  استدیگر باقى ماندهنفر اسالمى صادر شده و بیش از یک میلیون      

جمعیتـى بـا    پایگـاه بـزرگ اطالعـات     . نـد و بقیـه در داخـل       ا  ججمعیـت ایرانـى در خـار      نفر  
 مشخصات امام و رهبرى و خودم   ، به عنوان شروع کار    .ترین شبکه در آسیا افتتاح شد       وسیع

 ،بیست میلیون دالر هزینه ارزى برده و بناست ظرف یک سال و نـیم         . را وارد دستگاه کردم   
 از ،]سـازمان ثبـت احــوال   [ن مرکـزى  سـاختما .دو دسـتگاه شـ  واردتمـام اطالعـات و اسـناد    

هایى هم جدید   است که حدود دویست سال عمر دارد و قسمت       یهاى بسیار قدیم    ساختمان
  .مصاحبه و سخنرانى کردم.  استساخته شده

بنـدى کـار    گـزارش و جمـع  .  نـوربخش و محمـدخان آمدنـد      ،بعد از ظهر آقایان زنجـانى     
نظرها من جملـه    براى رفع اختالف. خواستند را دادند و در چند مورد نظر    1373بودجه سال   

 باز هم بودجه بدى ،با توجه به وضع بد قیمت نفت      . اعتبارات دفاعى که کار را تمام کردیم      
  . استنشده

 رالدینی ریاسـت دانـشگاه خواجـه نـص    .شب شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت    
مشهد ] فردوسی[ دانشگاه مورد ریاست  ولى در ، و چند مصوبه دیگر را تمام کردیم       طوسی

شـب را در  .  ناتمام مانـد ،طبسى و نمایندگان مواجه شده    ] عباس واعظ [که با مخالفت آقاى     
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  .دفترم ماندم
  

   1993 دسامبر 15                      1414 رجب  |   1   1372 آذر 24چهارشنبه   
  

زب لیبـرال دمـوکرات   هـا پیـروزى حـ       در گزارش  .پیش از اذان بیدار شدم و دیگر نخوابیدم       
 انتظـار  .گرایـى مـورد توجـه اسـت     روسیه در انتخابات پارلمان ، به خاطر روحیه افراطى ملى  

رود در جهت تجدید اقتدار و سلطه روسیه حرکت کند و روابط یلتـسین بـا غـرب را بـه       مى
  .اند خشم خودشان را مخفى کنند ها نتوانسته غربى. خطر بیندازد

ها هم بـراى مـصلى و     ضمن تشکر از کمک.امام جمعه ایالم آمد،  ]آقاي مجتبی یعسوبی  [
 .آمـد ] وزیـر جهادسـازندگی  [، فـروزش ] غالمرضـا [آقاى .  کمک بیشتر خواست  ،حوزههم  

گزارش پیشرفت در امور دام و طیور را داد و از مشکالت احتمالى ارزان شدن نفـت اظهـار       
 اعتبـارات  ة دربـار .اى میرزاده آمدآق. اش را تقویت کردم    با توضیحاتى روحیه   ؛نگرانى کرد 

بیشتر براى بازسازى استمداد کرد و از عدم توجه به نظراتش در مورد مـدیریت کـیش گلـه       
  .دنمو براى فعال شدن دانشگاه کیش استمداد .کرد

گذارى در صـنایع نفـت     پیشنهاد یک شرکت آمریکایى براى سرمایه وآقاى فالحیان آمد 
نــاراحتى رهبـرى را از اقــدام وزارت  .  گفـتم رســیدگى کنـد   بــه وزیـر نفــت ؛ایـران را آورد 

 گفـت  .هـایش را بـه ایـران گفـتم      همـشیره رهبـرى و بچـه    ،اطالعات در آوردن بدرى خانم    
  . گفتم گزارش کاملى بدهد. استشرایط را پذیرفته

، کـازرونى ] الـدین  سـراج [ و ]وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی       [،  الریجـانى ] علـی [آقایان  
 در مـورد میـراث فرهنگـى گزارشـى دادنـد و بـراى       . آمدند] میراث فرهنگیرییس سازمان [

تر و بودجه بیشتر اسـتمداد   فعال کردن اکتشاف و بازسازى میراث فرهنگى و مقررات سبک      
 برگردانـدن  بـا را بـراى کـسب بودجـه      هـاى تکـرارى      پیـشنهاد تجـویز مبادلـه عتیقـه        .کردند
  . دادند،خارج شدهاز کشور ى که در گذشته یها عتیقه

 اصالح تعرفه بخشى ،دولتهیأت در جلسه . عصر برنامه سفر به مازندران را تنظیم کردیم  
 در مـورد ارز کـه   .از کاالهاى غیرضرور تصویب شد و بحث برنامه و بودجه تکمیل گردید    

   . داشتیم، بحثآمده استدربدى  به وضع
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هـایش بـراى     فـاطى و بچـه  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم       ونیم شب   هشتتا ساعت   
  .  نم نم باران هم داشتیم.پذیرایى بودند

    
   1993 دسامبر 16                           1414 رجب  |  2   1372 آذر 25شنبه  پنج

  
  تحلیلـى از توفیقـات برنامـه   . آمـد ]جمهـور   معاون اقتصادي رییس  [،  نوربخش] محسن[دکتر  

هـاى   هاى موجود که از طریـق سیاسـت   ه داد و از مزاحمت یعد اقتصادى ارا   اول از ب   ساله  پنج
 انتقاد کرد کـه مـانع جـذب سـرمایه و نیروهـاى      ،شود افراطى خارجى و داخلى مانع کار مى  

  .شود و براى رفع آنها استمداد نمود کارآمد و عدم امنیت شغلى و مالى مى
وزارت بازرگانى در    گزارشى از اقدامات     . آمد ]وزیر بازرگانی [،  اسحاق آل] یحیی[آقاى  

رانـى   اصالح وضع نان و خرید کاالهاى اساسى و اصالح مقررات داد و براى تقویت کشتی        
  از وزارت بازرگـانی رانـى   براى جلوگیرى از جداشدن سازمان غلـه و کـشتی    .استمداد نمود 
 گزارش اقدامات در مـورد توسـعه   ،]شیرازي [کار نقره] حسین[ معاونش آقاى    .استمداد کرد 

  .هاى آسیاى میانه را داد گانى با جمهورىبازر
ریـیس  [، زنجـانى ] مـسعود روغنـی  [ و ]، وزیر کار و امور اجتمـاعی  کمالى] حسین[آقایان  

ریـیس  [، وکیلـى ] عباسـعلی [ در مورد اعتبارات وزارت کار و آقاى ]سازمان برنامه و بودجه   
  .عه کردند براى اعتبارات ستاد آزادگان مراج،]ستاد رسیدگی به امور آزادگان
هاى کنترل قیمـت   وضع ارز و راه.  چهار ساعت طول کشید.کمیته تنظیم ارز جلسه داشت 

کـردن تقاضـا بـا محـدود کـردن        کـم بر  و مصرف ارز را بررسى کردیم و سرانجام با تأکید           
واردات و تثبیت قیمت دالر در حدود صد و هفتاد و پنج تومان در معامالت بازرگـانى کـه           

شـود و همـراه نـرخ بـازار بـودن در مـورد کـسانى کـه ارز نقـد            عمـل مـى  هـا  بانک از طریق 
  . مصوباتى داشتیم نظایر آن مثل مسافرین و،خواهند مى

 براى  نفت  1کسیدنتال پیشنهاد شرکت اُ   . آمد ]وزیر معادن و فلزات   [،  عصر آقاى محلوجى  

                                                
 - نفت خام دی اکتشاف و تولنهی در زم،ی کمپاننی اتیفعال.  استییکایشرکت نفت و گاز آمر وم،یترول پدنتالیاکس 

  از لحاظ ارزش بازار، اکسیدنتال،.باشد ی میجنوب يکای و آمریشمال يقای آفرانه،ی خاورمکا،ی در آمریعیو گاز طب
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] حـسن [ر دکتـ . و دادن بهاى آن قبـل از تحویـل را آورد و از شـعارهاى افراطـى گلـه کـرد             
 بررسـى علـل   ة دربـار . آمـد ]نایب رییس مجلس و دبیر شوراي عالی امنیـت ملـی       [،  روحانى

ل سیاسـى و بانـدى   یهاى کلى داخلى و خارجى و مـسا   هاى خارجى و سیاست     مشکل بدهى 
 تعدیل برخوردها در سیاسـت  ة پیشنهاد داشت که با رهبرى دربار.در مجلس مذاکره داشتیم  

  .ودخارجى و داخلى مذاکره ش
 . کردنـد هایشان بودند و گفتند با عفت تلفنـى صـحبت        فاطى و سعید و بچه     .به خانه آمدم  

  . کار معاینات ادامه دارد
  

   1993 دسامبر 17                             1414 رجب  |   3   1372 آذر 26جمعه  
  

ى کـه بـه خانـه آورده    یروى در خانه و تنظیم کتابخانه و انجـام کارهـا   با پیاده. در منزل بودم  
  .مان گذشت  وقت،ها و بستگان بودم و مذاکره با بچه

ى در مـورد   هـای    گـزارش  ،]جمهـور   هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویـژه ریـیس       [ظهر محسن 
همچنین  و 1هاى مازوت  استاندار اصفهان بر سر برداشت از حوضچه با مترو  شرکت اختالف

هـاى سـطحى    اجراى طرح کانـال هـدایت آب   و شرکت مترو در مناقصه   هاى فاینانس   هزینه
  . کند  هر سه مورد را در بازرسى ویژه با دستور من رسیدگى مى؛تهران داد و نظرم را گرفت

  
   1993 دسامبر 18                                1414 رجب  |  4   1372 آذر 27شنبه 

  
ت ب بـه مناسـ  . آمـد ]سالمیگلپایگانی، وزیر فرهنگ و ارشاد ا   [هاشمى] سیدمحمدرضا[دکتر  

یس یـ  در دفتـر ر . به دانـشگاه شـهید بهـشتى رفتـیم       ،]روز وحدت حوزه و دانشگاه    [،   آذر 27
  رفیعـى   و ]جهرمـی  [شـرافت ] محمدناصـر [ ،نمازى] حسین[ ،ندیمى] هادي[ آقایان   ،دانشگاه

                                                                                                              
نفر اعالم هزار چهل از شی شرکت، بنیکنان ا، تعداد کار2011در سال . است  متحده االتی ای نفتی کمپاننیچهارم 

 .کنند ی متیدر سراسر جهان فعالآن  مختلف يها شد که در شعبه
 -هاي سنگین احداث خطوط مترو در تهران، اجازه داده بود، این   دولت سازندگی به جهت کمک به تأمین هزینه

 و از محل درآمد آن، خطوط ریلی را توسعه هاي اصفهان را به خارج صادر کند کوره موجود در حوضچه شرکت نفت
 .دهد
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 در همه ابعاد رشد در دانـشگاه در دوره برنامـه اول   .رح کردند گزارش دادند و نیازها را مط   
ها را بیشتر براى مردم بگویند و براى  به چهار برابر رسیده و من تأکید کردم که این پیشرفت      

   . کمبودها را بزرگ نکنند،گرفتن امکانات
ــشجویان ــزرگ رفــتم ، اســاتید،ســپس در جمــع دان ــاى . مــدیران و طــالب در ســالن ب  آق

 ة خیرمقدم گفت و من دربار،]فقیه در دانشگاه شهید بهشتی نماینده ولی [،  باغانى] صغرا  علی[
 بیـشتر حـضار   1.وحدت حوزه و دانشگاه صحبت کردم و به بخشى از سئواالت جواب دادم       

اللهـى   تمایل به کف زدن بودند و با هدایت دیگران شعارهاى حـزب م ،براى ابراز احساسات 
  .دادند مى

 عصر شـوراى  .ل اقتصادى تذکراتى داد   ی مسا ة آقاى نوربخش آمد و دربار     .به دفترم آمدم  
 تمدید مهلت پرداخت جریمـه غایبـان سـربازى و لغـو     ة دربار.عالى امنیت ملى جلسه داشت  

ل یبرخـورد بـا اکـراد عـراق و مـسا           و سیاسـت    از کـشور   ممنوعیت سفر نوجوانان به خـارج     
 تلفنـى بـا   .شب در دفتـرم مانـدم  . یرى شدگ آذربایجان و امارات مذاکره و تصمیم     جمهوري  

  . مشغول معالجه است.عفت صحبت کردم
  

   1993 دسامبر 19                           1414 رجب  |  5   1372 آذر 28یکشنبه   
  

تحلیلـى از وضـع اسـالم و    . یس حزب اسالمى رفاه ترکیه آمـد      ی ر ،اربکان] الدین  نجم[آقاى  
ه داد و از انقـالب ایـران تـشکر کـرد و راه نجـات را       یـ ها ارا  هاى مسیحیت و غربى     مزاحمت

                                                
 -باید با هم معنى داشته باشد و اگر این طرز تفکر ،در تفکر ما دنیا و آخرت« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

دنیا و آخرت باید در تمامى امور مورد توجه قرار . شود  وحدت حوزه و دانشگاه محقق مى،در جامعه جدى تلقى شود
 پیام انقالب است و این طرز تفکر و اینکه نیروها ،ل روحى و مادىیتوجه به مسا .یرد و از یکدیگر جدا شمرده نشودگ

 ،ل دنیوىیاکثر مسا.  تحقق عینى همکارى حوزه و دانشگاه خواهد بود، همه اعضاى یک پیکر هستند،احساس کنند
نام قرآن براى ه زمینه موضع روشن و یک سند محکم بکند و اسالم در این  همان امورى هستند که اسالم مطرح مى

ها  ها در دانشگاه  به لزوم برخورد صحیح افکار و اندیشه،آقاى هاشمى در بخش دیگرى از سخنان خود» .دنیا دارد
ل با دید افراط و ی اجازه ندهند در محیط دانشگاه نسبت به مسا،اشاره کرد و از دانشجویان و مبلغان اسالمى خواست

ل سیاسى بیشتر یها شکل گیرد و دانشجویان با مسا ها در دانشگاه باید انواع تشکل« : ایشان گفت. ریط نگریسته شودتف
  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .آشنا شوند
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 دانستهاى اسالمى     همکارى دولت  پیروزى مسلمانان در داخل کشورهاى اسالمى و سپس       
 اظهار امیدوارى کرد که مسلمانان در . وضع حزب حاکم ترکیه بسیار بد است  ،و مدعى شد  

 هـایى بـراى کمـک بـه        طـرح  . باشـند  ترکیه در انتخابات آینده پیروز شوند و در کنار ایـران          
  . ه داد و کمک خواستیمسلمانان در آسیاى میانه و بوسنى ارا

.  از مواضـع سـوریه اظهـار رضـایت داشـت     . گزارش سفر سـوریه را داد     .دکتر حبیبى آمد  
هـاى    ارز و محـدود کـردن کـار بازارچـه    ة دربار.دولت شرکت کردمهیأت  عصر در جلسه    

 مـذاکره  ، واردات زیادى دارنـد ، نظمدونهاى مرزى که ب    تعاونىوران مرزى و      مرزى و پیله  
  .شد

بیـت  وضع  و 1اهللا گلپایگانى نامه آیت  مرجعیت و وصیت   ة دربار .همان رهبرى بودم  یشب م 
ل ی مـسا ، سفر مـن بـه مازنـدران   ، اربکان وترکیه ل ی مسا،]اي خامنه[بدرىخانم  مسأله  ،ایشان

شب . اوضاع روسیه بعد از انتخابات صحبت کردیم تهدیدهاى آمریکا و  ، کردستان ،امارات
  .را در دفترم ماندم

  
   1993 دسامبر 20                            1414 رجب  |  6   1372 آذر 29دوشنبه 

  
 بـراى عمـران منطقـه اسـتمداد کردنـد و از      . نماینده و فرماندار سوسنگرد آمدنـد ،امام جمعه 

آبیارى و گاز، به خـاطر نقـش مهمـى کـه در عمـران      هاى  هاى مهم سد کرخه و شبکه       طرح
جمعـه   ائمه] سیاستگذاري[شوراى    امام جمعه از فشارهاى    . تشکر کردند  ،اساسى منطقه دارد  

هاى منطقه کـه بـه خـوبى از اسـتعداد منطقـه        من براى کار بیشتر مردم و عرب    .شکایت کرد 
                                                

 -  و والیت ء نبوت انبیا،اقرار به وحدانیت خداوند متعال پس از خود،نامه   در وصیتاهللا گلپایگانی حضرت آیت 
. اند  فراخواندهاري و انجام واجبات و اجتناب از محرمات و تمسک به والیت اهل بیتگتقوا و پرهیز، مردم را به ائمه

این  در .اند دهورزیبر پاسداري از استقالل حوزه و اداره آن زیر نظر مراجع عظام تاکید در این وصیت،  ایشان
سساتی که به نام یا تحت نظر اینجانب به هر عنوان اداره ؤموال و امالك و مدر مورد ا« : نامه آمده است وصیت

سیس گردیده أر و نیکوکار ت از وجوه شرعیه و تبرعات و مساعدت مردم خی)عج(عصر  شده، از عنایت حضرت ولی می
 به طریق شرعی به ترتیبی که هم ،ج سیدمحمدباقرکه با تصدي نورچشمان، آقاي حاج سیدمحمدجواد و آقاي حا

اهللا آقاي حاج  اکنون در جریان است، با آن عمل شود و هر کجا که اذن فقیه الزم است، با اذن جناب مستطاب آیت
اهللا صافی که من ایشان را مجتهدي مسلم و عادل می دانم و پس از ایشان، با یکی از مجتهدین مسلم و عادل  شیخ لطف

 .».علمیه قم عمل گرددحوزه 
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  .  تذکر دادم،کنند استفاده نمى
 من گزارش کوتـاهى  . انقالب فرهنگى به دفتر رهبرى رفتیمهمراه اعضاى شوراى عالى    

 بهداشـت و   ، کـشاورزى  سـازندگی،  جهاد نرایوز. دادم و ایشان هم صحبت معمولى داشتند      
 نـوربخش و نـواب   یـان  و نیـرو و آقا ي و دارایـی  اقتـصاد ، امـور آمـوزش و پـرورش    درمان،  

 و از آقـاى زنجـانى کـه     گزارشى از اعتبارات بانـک جهـانى و آثـار مهـم آن دادنـد        .آمدند
 قرار شد قبالً . آقاى زنجانى گفتم که همکارى کند  هتلفنى ب .  گله کردند  ،کند  کارشکنى مى 
  .هماهنگ کنند

 قشم و چابهـار را  ،اساسنامه سه منطقه کیش.  عصر شوراى عالى مناطق آزاد جلسه داشت    
بـه  . لس کـار کـردم  برنامه و بودجه در مجارایه  براى نطق نُه شبتا ساعت   . تصویب کردیم 

  .  با هم شام خوردیم.ها جمع بودند  بچه.خانه آمدم
  
   1993 دسامبر 21                            1414 رجب  |  7   1372 آذر 30شنبه  سه

  
ردن نتایج ها صحبت از ایجاد قدرت مطلقه در روسیه توسط یلتسین براى از بین ب در گزارش 

 شبیه کارى که   است؛  مطرح شده  ،اهاى افراطى را پیروز کرده    گر  انتخابات پارلمانى که ملى   
  .در الجزایر شد

 بـه  نُـه صـبح   سـاعت  .نطق براى برنامه و بودجه در مجلس را آمـاده کـردم     و  به دفتر رفتم    
 و خـسته  1م حدود دو ساعت طـول کـشید       ا  سخنرانی.  جمعى از وزرا هم بودند     .مجلس رفتم 

                                                
 -مشى کلى نظام جمهورى اسالمى   دولت در راستاى خط،هاى اخیر در سال« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 در امر سیاست ،)العالى مدظله( و مقام معظم رهبرى )سره قدس(هاى مورد نظر حضرت امام  ایران و برمبناى سیاست
 قادر است ،ل آمده است و اعتقاد داریم که استعداد و نیروى این ملتیانى ناهاى شای  به موفقیت،داخلى و خارجى

هاى آشکار و پنهان  ها و معارضه پیش ببرد و علیرغم کارشکنى سازندگى کشور را تا حد خودکفایى کامل به
هاى  گاه الزم است دست،این هدف براى کشور ما ضرورى است و در جهت تسریع این روند هاى جهانى، نیل به قدرت

ها  تر مردم گشوده نگه داشته و در تمامى زمینه  صحنه را براى حضور گسترده،هاى زاید مسئول با حذف بوروکراسى
هاى انقالب  در امر سیاست خارجى نیز جمهورى اسالمى ایران در چارچوب اهداف و آرمان .همکارى الزم را بنمایند

 ،المللى هاى بین اى را براى حضور در صحنه کشورها، تالش گستردهاسالمى و با رعایت اصل توسعه و روابط سالم با 
خصوص کشورهاى همسایه و مسلمانان و جهان سوم و خنثى کردن  هزدایى و حاکمیت صلح و آرامش و ب جهت تشنج

  توفیق قابل،هاى استکبار جهانى ها و کارشکنى اى داشته و در این راه علیرغم سمپاشى  نقش برجسته،ها شیطنت
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  .و مراجعات زیادى داشتند نمایندگان استقبال خوبى کردند .شدم
وزیـر فرهنـگ و     [،  ]گلپایگـانی  [دکتر هاشـمى  . هاى سراسر کشور آمدند     رؤساى دانشگاه 

 میرسـلیم ] مـصطفی [ آقاى 1.اى نمودم کننده  گزارش داد و من صحبت دلگرم   ]آموزش عالی 
  . دستور جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى را تصویب کردم.آمد

 ؛ قذافى وقت مالقات نداده ناراحت بـود ،نکه در سفر به لیبى    از ای  .عصر دکتر والیتى آمد   
دلجویى و ترحم این سفر را انجام دادیم و آنها این  حق هم دارد و تعجب است که ما براى 

  .اند معرفتى نموده همه بى
هفـت بعـدازظهر   تـا سـاعت   .  تـشریفاتى بـود    ، مـذاکرات  .خارجه مراکش آمد  امور  وزیر   

 با تمام شدن کار برنامه و .ردم و براى سفر به مازندران آماده شدم    کارهاى دفتر را تکمیل ک    
 با توجه بـه قیمـت نفـت و همـراه         . است  فراغتى دست داده   .کنم  بودجه احساس آرامش مى   

   . کار  مشکلى بود،شدن برنامه و بودجه
توضـیحاتى  .  آمد ]هاشمی، عضو هیأت مدیره شرکت متروي تهران      [محسن. به خانه آمدم  

 ؛اى کــردن کــار ســاخت متــرو تهــران داد ات جدیــد هیــأت مــدیره بــراى مرحلــهاز تـصمیم 
 ةدربـار . بـارگى کـار تمـام شـود        انـد یـک     خواسـته    آنها مـى    است؛ برخالف سیاست گذشته  

 ةدربـار . اى تـصمیمى گـرفتیم   المللـى انـرژى هـسته    با بازرسان آژانس بـین    همکاري  سیاست  
  . مالى و امنیتى مذاکره شد،ىیل دیگر قضایمسا
  

  
  
  

                                                                                                              
اند و  مشکالتى که بسیارى از کشورهاى همسایه و منطقه با آن مواجه بوده با توجه به. دست آورده است هتوجه ب

ها و راهکارهاى مناسب، ثبات   با اتخاذ سیاست،هایى که این مشکالت براى جمهورى اسالمى ایران داشته است هزینه
ها فراهم  ماندگى ها و عقب  سازندگى و ترمیم خرابیو آرامش کشور در حد مطلوبى حفظ شده و شرایط الزم براى

هاى کلى مصوب مقام معظم رهبرى است و   زینت یافتن آن با سیاست،هاى برنامه دوم از ویژگی .آمده است
ها مورد توجه قرار   در هنگام تنظیم نهایى برنامه در اختیار دولت بوده و در همه بخش،خوشبختانه این اصول ارزنده

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،» 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .گرفته است
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،» 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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   1993 دسامبر 22                           1414 رجب  |  8   1372 دى 1چهارشنبه 
  

 هواپیمـاى  بـا  بالفاصـله  و فرودگـاه رفتـیم    بـه  ]مرعـشی [کـاظم   و یاسـر  با  صبح نماز از بعد
 و معاونـان  و وزرا از جمعـى  .کـردیم  پـرواز  مازنـدران  سـوى  به آسمان شرکت از کوچکى

 راه در .کـردیم  صـرف  هواپیمـا  در را صـبحانه  .بودنـد  همـراه  پاسـداران  و مجلس نمایندگان
 خلـیج  در صـیادى  شـناورهاى  مـشکل  اصل مورد در ،]وزیر جهادسازندگی [،  فروزش آقاى

، زاده  نعمـت  آقـاى  اظهـارات  از و کـرد  استمداد ،دنکن  مى صید را زى کف ماهیان که فارس
  .کرد انتقاد ]سازمان برنامه و بودجه رییس[، زنجانى] روغنی[ آقاى علیه ،]وزیر صنایع[

  انجـام شـد،   استقبال رسمى.از سارى فرود آمدیم  ن  دشت فرودگاه در ساعت هشت و ربع    
 هـوا  ؛ هـستند  و اسـتاندار در ماشـین مـن   1فقیه  دو نماینده ولى. کردیمبه سوى سارى حرکت  

هـاى دو   کارخانـه کارکنـان   در مسیر تقریباً همه مردم روسـتاها و       .آفتابى و بسیار عالى است    
 . شهر سارى استقبال گرمى داشت   .کردند  طرف جاده حضور داشتند و به گرمى استقبال مى        

  .اعتراض کردم  مانع ورود مردم به خیابان شده بودند کهو دو طرف خیابان کشیده  بهطناب
 سـرودى اجـرا   .هـاى ایثـارگران مالقـات داشـتم      شهر بـا خـانواده    یسالن بزرگ ورزش  در  

 پـدر دو    و  جویبار هجمع  امام ،لمىمع] علی[ آقاى   .دندنموکردند و به گرمى ابراز احساسات       
هـا انتقـاد لطیـف کـرد و از       از بعضى اداره. خیرمقدم گفت ،ستایش زیاد از من   ضمن   ،شهید

  2.آمیز نمودم برایشان سخنرانى تسلیت. گفتاى   خامنهاهللا آیتمرجعیت 
 سـرود خـوبى   .رشور براي من جالـب بـود    انبوه جمعیت پ   . به ورزشگاه بزرگ شهر رفتیم    

زدنـد و هـم شـعارهاى انقالبـى       هم کف مـى ؛آمریکایى داشتندضداجرا کردند و شعارهاى     

                                                
 -           نی، نماینـده ولـی فقیـه در غـرب      قبل از جدا شدن استان گلستان از استان مازنـدران، آیـت اهللا شـیخ هـادي روحـا

 .اهللا سیدکاظم نورمفیدي، نماینده ولی فقیه در شرق مازندران بودند مازندران و آیت
 - منافع ایثارگرى، روحیه انتخاب با کرد که یاد کسانى عنوانه ب آنان هاى خانواده از ،شهدا از تجلیل با هاشمى آقاى 

 ایثارگران هاى خانواده گسترده حضور ضرورت بر تأکید با ایشان .اند ردهک فدا کشور ثبات و اسالم حفظ براى را خود
هاى انقالب و جنگ، فصلى  هاى ایثارگران در طول سال حضور مستمر خانواده« : گفت کشور مختلف هاى عرصه در

 همیشه در تاریخ ،هاى نورانى و الگوهاى فضیلت عنوان مشعل هاى ایثارگران به خانواده .استثنایى در تاریخ بشریت است
هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .ها فراموش نشدنى است هستند و ایثار آنها در تمامى صحنه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب، 1372
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 سخنرانى کوتاه و .هاى تبلیغى به عنوان خیرمقدم از من داشت  امام جمعه هم ستایش.داشتند
  1.برایشان کردم هاى بزرگ امیدبخش در ستایش مردم مازندران و استعدادها و وعده

دو  ساعت . ساختمان جدید خوبى دارند. ناهار و نماز و استراحت را در استاندارى داشتم       
ه بـر  گـ کوپتر بـه سـوى سـد دودان     با هلى. گرگان رفتیم 30 به پادگان تیپ لشکر      بعد از ظهر  

آقـاى   .داد  توضـیحات مـى  ]وزیـر نیـرو  [،  در راه آقـاى زنگنـه   .نه تجن پـرواز کـردیم     رودخا
 بـراى دادن بـه مـا      ی اطالعـات  ، استاندار به علت جدیدالورود بـودن      پور،  گرانمایه] اصغر  علی[

  .نداشت
 ولـى  ، به اندازه سد کـرج اسـت  ؛ در دست اجرا است تنگه در محل سلیمان     2نگهداسد دو 

هـاى   هـا از آب  کنـد و در سـایر فـصل     آبى مازندران ذخیره مى    ه کم چون آب را براى دو ما     
هاى دیگـر    چون در فصل؛شود  د برابر سدهاى مشابه مى    ص اثرش   ،گیرند  زیاد دیگر بهره مى   

جـا مـدیرکل سـابق      همـان .تواننـد بکارنـد   آب زیاد است و نتیجتاً مردم کشت زیادى را مـى       
هـاى    طـرح مهـار آب و شـبکه   .سـتان داد هـاى ا  توضیحات خوبى از کل برنامـه و مهـار آب    

 سد انحرافى تجن در کنار سارى را هـم کـه بـه تـازگى            .ندا همطالعه و اجرا داد   براي  آبیارى  
  . از هوا دیدیمه است،تکمیل شد

هـاى مختلـف در     با اتومبیل از قـسمت . فرود آمدیم]مازندران [در کارخانه چوب و کاغذ  
پاسخ دادم و در سالن صحبت کوتاهى  ارکنان  به احساسات ک.دست ساخت بازدید کردیم   

                                                
 -ها، مرا غرق لطف و  مردم باوفاى مازندران در مسیر حرکت در خیابان« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
این استان  .توان هیچ توصیفى بر آن کرد شما مردم خوب هستم که نمى قدر عاشق خدمت به من آن. حبت خود کردندم

 .کند از نظر اقتصادى همیشه خودکفاست و بخشى از نیازهاى غذایى مردم سایر نقاط کشورمان را نیز تأمین مى
 پیشرفت علم و صنعت مورد استفاده قرار نگرفته  هنوز به تناسب،استعدادهاى منطقه مازندران و سواحل دریاى خزر

 آب پیشروى مشکل  در خصوص.هاى مهمى در این استان در نظر گرفته است  دولت اولویت،است و لذا در برنامه دوم
اکنون در دنیا براى حفاظت از سواحل اجرا  هاى سریع و مناسبى که هم با مطالعه شیوه، کشور شمالى سواحل در دریا
 600ها   با اجراى این طرح. کار گرفته شود ها در سراسر سواحل جنوب دریاى خزر به قرار است بهترین شیوه ،شود مى

» .شود ماند و براى جمع کثیرى از جوانان ایجاد اشتغال مى کیلومتر از سواحل کشورمان از پیشروى آب دریا مصون مى
 .1394دفتر نشر معارف انقالب، ، 1372هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع

 - واقع در ي ساری جنوب غربيلومتری ک45 در ،شود ی مادی زی تنگه نمانی که از آن با عنوان سد سلیی رجادیسد شه 
 .دی رسانی به پازی ن1375 و در سال بود 1370 سال وری آن در شهریی اجرااتیشروع عمل. باشد یبخش دودانگه م
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 با چهارصد میلیـون ارز فاینـانس   ؛دادند  مدیرعامل و وزیر صنایع توضیحات  1.برایشان نمودم 
 صدوهفتاد هزار ،جنگلاز  با مواد اولیه .شود کارخانه اجرا مى و میلیاردها تومان هزینه ارزى   

هـاى    جنگـل ،اشـتند و مـدعى بودنـد    از طـرح انتقـاد د      گان بعـضى نماینـد    .دهد  ن کاغذ مى  تُ
 . نماز جماعـت خوانـدیم    . ولى مدیران جواب دادند    ،نیستاولیه  گوى نیاز مواد    باطراف جوا 
  .میشان گوش دادم و به سارى برگشت به مشکالت

عبور ما بودند و به گرمى ابراز محبـت     انبوه مردم تا آخر شب منتظر      ،هاى شهر    در خیابان 
سـالن سرپوشـیده   بـه   . نـد ا   مـردم جمـع    ،میکنـ   قـت عبـور مـى      هـر و   ، عجیب است  .کردند  مى

یس دانــشگاه یــ ر. جمــع زیــادى از دانــشگاهیان و فرهنگیــان جمــع بودنــد.میاه رفتــگورزشــ
هاى جامعى دادند و به گرمى از ما استقبال   گزارش ،مازندران و مدیرکل آموزش و پرورش     

هـاى کلـى و اولویـت     یاست و بعضى از س2من هم سخنرانى مفصلى برایشان ایراد کردم  . شد
  .توضیح دادم هاى زیربنایى ترین بخش در اولویت آموزش و فرهنگ را به عنوان زیربنایى

 مـدیران و نماینـدگان و علمـا بـه عنـوان شـوراى ادارى       اجتمـاع در و   به استاندارى رفتیم    
ــردیم   ــرکت ک ــتان ش ــدیران  .اس ــدگان و م ــتاندار و نماین ــتعدادها و  ، اس ــیحاتى از اس  توض

 ا پیـشنهاد دولـت بـراى عمـران اسـتان      بـ  ،هاى زیاد   کمک ودهاى استان دادند و تقاضاى    کمب
 مهمى چون بزرگـراه  يها  و وعده اجراى طرحارایه کردم  من هم توضیحات مفصلى      .شدند
  .را دادم...  چالوس، بزرگراه ساحلى و-تهران

 دوازده سـاعت   خاطرات را نوشـتم و .ها را خواندم   اقم آمدم و گزارش   ت به ا  .شام خوردیم 
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب، 1372هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -به علم، ایمان و فرهنگ صحیح اسالمى ،ویژه جوانان کشوره گر جامعه با« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

مین راستا براى آینده کشور مسایل علمى و آموزشى اهمیت دارد و در ه. مسلح شوند، این کشور بیمه خواهد شد
 ،ساله اول در برنامه پنج. فت آموزش عالى و آموزش و پرورش نشود موجب اُ،تالش شده است تا مشکالت اقتصادى

 به تبع برنامه اول به ارتقاى سطح علمى و ،ساله دوم  در برنامه پنج؛پرداختن به مسایل زیربنایى اولویت داشته است
 کارهاى زیربنایى با هدف نجات کشور، با توجه به ،ساله اول  پنجدر برنامه .فرهنگى کشور توجه خاصى شده است

توان گفت، با توجه به کارهاى انجام شده، کشور وابسته به درآمدهاى  برخى شعارها ادامه یافت و امروز با اطمینان مى
زو  جرفع کمبود فضاى آموزشى. ارزى نیست و دیگر کاهش قیمت نفت براى کشور نگران کننده نخواهد بود

شود که   هزار کالس درس تا ماه آینده تحویل آموزش و پرورش مى25تنها در سال جارى هاي دولت است و  اولویت
هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع ».آموز جدید کافى است  هزار دانش750این تعداد کالس براى 

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
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  .شب خوابیدم
  
   1993 دسامبر 23                             1414 رجب  |  9   1372 دى 2شنبه  پنج

  
 . پیش از اذان صبح بیـدار شـدم و دیگـر نخوابیـدم         ،با اینکه دیشب دیرتر از معمول خوابیدم      

هاى امـروزم   برنامه .انگلیس و ایران را گرفتم ] سی  بی  بی[آمریکا و   ] صداي[اخبار رادیوهاى   
  .دست آوردم هها ب  آنها براى سخنرانىةرا خواندم و اطالعات دربار

 در .کوه پـرواز کـردیم  دور از توابع شـیرگاه سـوا  لف به سوى منطقه ونیم صبح   ساعت هفت 
 ة توضـیحات خـوبى دربـار    سـازندگی، جهـاد وزارت  معـاون منـابع طبیعـى    ،اى فـالح  قراه آ 

 در ارتفاعات جنگل و کنار  ]خزرریس [دگىنسی کارخانه ر  در فضاى باز یک   . ها داد   جنگل
 از کارخانـه بازدیـد    .رشـکوهى داشـتند   یان اجتمـاع پ   ی روستا .رود فرود آمدیم   لسنب هرودخان

 از پنبـه و الیـاف مـصنوعى    یـک  خطوط تولید مدرن و کامپیوترى دارد و نـخ درجـه           .کردم
  1.اى انجام دادم  مصاحبه.ت اس راه نیافتاده آن خطوط از بخشىهنوز. کند تولید مى

 . خـوبى دادنـد   هاي   گزارش ها،  فرماندار سوادکوه و مدیر امور جنگل      ،یانیدر جمع روستا  
نـد کـه   ا هـا متفـرق    روستاى کوچک با نـیم میلیـون جمعیـت در جنگـل    صدسه هزار و چهار   

 .دکننـ  هـا را تخریـب مـى    دام کـه مرتبـاً جنگـل     رأس   با پنج میلیون     ؛ند هست سواد اکثرشان بى 
 آنهـا را مـشتاق کـرده کـه     ، که سود بیـشترى برایـشان دارد  سازندگیهاى جهاد اکنون برنامه 

 ةدربـار .  بـشود صـحیح هـا اسـتفاده    ع کننـد و از جنگـل      یـ هایشان را تجم   روستاها و گاوداري  
رشـورند و   خیلـى پ   2؛ها برایشان صحبت کردم     جنگلاز  ى و حفاظت    یزدا   محرومیت  سیاست

  . مقام اول را در استان دارند، مقدسدر تقدیم شهدا در دفاع
                                                

 -نفت از که مقدار هر به و داریم غیرنفتى صادرات از که ىیدرآمدها با  ما«: ز این مصاحبه آمده است در بخشی ا 
 ادامه ىیزیربنا لیمسا به توجه سیاست همین و اداره کنیم را کشورمان توانیم مى االن خوبىه ب ،کنیم استحصال بتوانیم
 ارز صورته ب نفت محصول به وابستگى از را کشور ،ادىزی حد تا ،دوم برنامه اواخر در امیدوارم من و یافت خواهد

 که بود خواهد اى گونه به ولى ،بکنیم کار توانیم مى تر سریع ،توانیم مى بیشتر ،باشیم داشته مقدار هر البته ؛کنیم نیاز بى
هاشمی «اب   کت←کنید  رجوع» .دید نخواهد آسیب آینده در شاءاهللا ان دیگر نوسانات این با ،کشور اداره جریان

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  مصاحبه
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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وزیر پست و تلگراف و [، غرضى] سید محمد [ مهندس   . از آنجا به شهر نور پرواز کردیم      
 ، بـاز مقابـل دانـشگاه    فـضاي مـردم نـور در سـاحل دریـا و در          . داد   در راه توضیح مى    ،]تلفن

  یرمقـدم گفـت و    امـام جمعـه خ  . نظم خوبى هـم بـود  .رشورى داشتنداجتماع بسیار عظیم و پ
  1. من هم صحبت مفصلى نمودم.ها سرود خوبى  اجرا کردند بچه

 در کـاخ  ، کـه  دانـشگاه تربیـت مـدرس    و علـوم دریـایی     منـابع طبیعـى   دانشکده   سپس به   
 اشرف پهلوى در سـاحل خـزر بـا هشتـصدهکتار            اینجا را .  رفتیم تمیشان تأسیس شده است،   

 گـزارش وضـع را   .ایـم  یـاد مستـضعفان گرفتـه     زمین مرغوب احداث کرده بوده و اخیراً از بن        
ــد  ــا را گفتن ــد و نیازه ــردم  .دادن ــاهى ک ــشجویان صــحبت کوت  و از 2 در جمــع اســاتید و دان

 در معـرض خطـر پیـشرفت آب    ،کاخ اصلى در کنـار دریـا  . ها و فضا بازدید کردم    ساختمان
  . استهاى سنگى برایش درست شده  حفاظ،دریاست که با کمک من

هـا اسـتقبال     مردم در خیابان. در فضاى سپاه فرود آمدیم. پرواز کردیمشهر آمل سمت  به   
 فـشار   . اجتمـاع کـم نظیـرى داشـتند        ، در ورزشـگاه بـزرگ شـهر        و رشکوهى نمودند بسیار پ 

امـام  . اجرا کردند سرود خوبى .و طوالنى بود  نظمم مانع صحبت    ،و احساسات زیاد   جمعیت
  هـم  مـن . گفتند خیرمقدم ]اسالمی [ارشاد]  وفرهنگ[ وزیر  ،الریجانى] علی[جمعه و دکتر    

                                                
 - و مسافرتى اىتوره و ها تعاونى ایجاد با تا خواستند مازندران استان جوانان از ،نور مردم اجتماع در هاشمى آقاى 

 جنوب سواحل ایشان .سازند فراهم را خزر دریاى شمال کشورهاى و ایران میان روابط بیشتر گسترش زمینه تجارى
 خواستار و خواند ارزش با دریا این طریق از کاالهایشان جابجایى براى منطقه کشور پنج نیاز به توجه با را خزر دریاى

در جمهورى اسالمى ایران زنان از ارزش «: ر بخشی از این سخنرانی آمده است د.شدند منطقه این بنادر شدن تر فعال
» .هاى اقتصادى، فرهنگى و علمى کشور فعالیت کنند  در تمامى بخش،واالیى برخوردارند و باید همدوش مردان

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
 - در کاربردى هاى رشته تقویت بر نور دریایى علوم و طبیعى منابع دانشگاه استادان جمع در هاشمى آقاى 

: گفت دانشکده این در طبیعى منابع و دریایى کاربردى علوم آموزش بر تأکید با ایشان. کرد تأکید کشور هاى دانشگاه
هاى کاربردى پشتیبانى  گونه آموزش دارد و ما از اینهایى که انتخاب شده است کاربرد جدى در این منطقه  سایر رشته

 : گفت ىزسا ساحل و دریا آب مهار خصوص در جمهور یسیر» .کرده و امکانات الزم را براى آن تأمین خواهیم کرد
سازى دریا، کارى صورت نگرفته و درصدد هستیم تا از تجربیات کشورهاى شمال اروپا در این  تاکنون براى ساحل

، دفتر نشر معارف انقالب، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .تفاده کنیمزمینه اس
1394.  
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  1.ی کردمصحبت کوتاه
 ر به محل سد انحرافى هزارسـنگ ، نماز و کمى استراحت   بعد از .  ناهار را در سپاه خوردیم    

 انبـوه  . دادنـد مهندسـان توضـیح   . رفتـیم  روى رودخانه هـراز      ، کیلومترى جنوب آمل   پنجدر  
ل و بابل در مورد گرفتن سـهمى از آب بـراى    مسأله اختالف آم   . داشتند مردم منطقه حضور  

  . کردندطرح را شور منطقه مجاور کردن آب شیرین
 کنـار مـصلى و دانـشگاه فـرود     . در مسیر کمى خوابیـدم     .بابل پرواز کردیم  طرف شهر    به  

رشـور  چنـان فـشرده و پ    انبوه جمعیت آن ، در مصلى  . به احساسات مردم جواب دادم     .آمدیم
شـیخ  [ هم سرود و هم قرآن و هم خیرمقدم آقاى .را مشکل کرده بودبود که اجراى مراسم    

   .اى مردم تحت فشار بودغ همراه با همهمه و غو،2روحانى و هم صحبت من] هادي
 ، در مـسیر .کنـار حرکـت کـردیم      به سوى منطقه بابل    ،براى بازدید از طرح مهم مرغ الین      

 شـب  .حافظـان شـده بـود   مـان کـرد و باعـث وحـشت م           خیلـى معطـل    ،ازدحام عجیب مردم  
 اجداد و مادر ، الینه چهارصدو پنجاه میلیون قطعه جوجه یکروز. توضیحات دادند  .رسیدیم

 ایران ششمین کشور .سازند  مینیاز روزه بى  از واردات جوجه یک     را  و کشور  کنند  میتولید  
، ادر عالوه بر استقالل در این صنعت مهم و مـ .استو آماده صادرات     داراى این تکنولوژى  

 هزار و صد هکتار است که در زمان شاه بـراى  ،محل طرح.  هم داردجویى زیاد ارزى    صرفه
 براى بازدید از سالن مرغ الین حمام گرفتیم و .صید و پرورش قرقاول دربار ساخته شده بود
هـا و   مـرغ  دارى تخـم  هـا و خزانـه نگـه     از مـرغ   .لباس عوض کردیم که محـیط آلـوده نـشود         

                                                
 - ها و میادین اطراف  آنچه که امروز شما مردم صمیمى و انقالبى در خیابان«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در

حضور گسترده شما پیام عمق  .تشم ایران و مسئوالن کشور دا پیام روشنى براى دنیا، مرد،این شهر به نمایش گذاشتید
دنیا بود و بار دیگر بر این نکته تأکید کرد، که جنگ با نظام و مردم انقالبى ما دیوانگى محض  و استوارى انقالب به

 ضورح و هوشیارى نتیجه ،آمل در ها گروهک فریبانه عوام تالش شکست. است و چیزى را عاید آنها نخواهد ساخت
فریبانه  کردند که با شعارهاى توخالى و عوام ها تصور مى  گروهک.بود انقالب از دفاع هاى صحنه در خطه این مردم

هاى فاسد و تبهکار دادید که براى همیشه  این گروهک شما مردم آمل چنان درسى به. توانند مردم را فریب دهند مى
، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .این ماجراى ننگین را تکرار نکنند

 .1394معارف انقالب،
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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   1.اي کردم  مصاحبه. دادند مهندسان خوب توضیحات. کردیمزدیدها با آزمایشگاه
 هـر  .رفتیممازندران  به مرکز مخابرات ،براى افتتاح حدود سى طرح توسعه تلفن در استان    

  آقاى غرضى و آقـاى صـنعتى توضـیحات   .کند  هزار خط تلفن به استان اضافه مى       ماه شصت 
  2. نمودمآمیز  و من صحبت تشویقدادند

 علمـا و طـالب   . رسیدیمیه دیروقت با یک ساعت و نیم تأخیر به مدرسه علم         ، با خستگى 
و گفـت  آقاى روحانى خیرمقدم . فقیه بودیم  نماینده ولى،همان آقاى روحانى  ی م .جمع بودند 

 صـحبت مفـصل   هـم  من . شد نیازها توسط فرماندار طرح  . کرد ستایش فراوان از ما و دولت     
  و خـدمات مهـم زیربنـایى   سـاله   پـنج هـاى برنامـه   هاى کلى و خـط مـشى    در توضیح سیاست  

  .مار داشتاز طالب دید با تعدادي شام خوردیم و 3.نمودم
                                                

 -شمین هستیم وش ا مو دارند هستندکه این تکنولوژى را دنیا در پنج کشور« :  در بخشی از این مصاحبه آمده است 
 هاى گوشتىِ  الین به جوجه،این طریق توانیم از مى ما.  میلیون قطعه جوجه هست450 حدود در کشور نیاز حد االن در

که درگذشته جوجه  ما .هاى گوشتى جوجه نتیجتاً بعد مرغ مادر و و تنظیم شده براى پرورش مرغ برسیم که مرغ اجداد
این مسیرى که  ما. بلکه آماده صادرات هستیم کنیم، نمى وارد دیگر امروز ،کردیم مى یکروزه به قیمت گران وارد

من امیدوارم که بتوانیم به یکى  ماست و اطمینان تنظیم گوشت سفید خطوط مورد روشن بودکه یکى از  بسیار،دیدیم
بى که لطیف است و باید نکته جال. بکنم تشکر  باید.ها برسیم این ماده حیاتى براى تغذیه انسان عمده تولید مراکز از

 براى شکار قرقاول درست کرده بود که امروز به یک مرکز تولید  قبالً،رژیم شاه این محیط را عرض بکنم،
نور رفتیم،آنجا هم   جالب اینکه صبح ما جاى دیگرى در اطراف  شهر.استترین غذاى مردم ما تبدیل شده  حیاتى

هم به  دریا براى خواهران شاه درست کرده بودندکه آنجا ذرانى لبیک جایى شبیه به این بودکه براى مرکز خوشگ
هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع. دانشگاه تربیت مدرس براى تربیت نیروهاى متخصص تبدیل شده بود یک شعبه اى از

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  مصاحبه
 -وسیله را امثال اینها فاکس و تلکس و که تلفن و ها نگري برخالف سطحى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 لحاظ ترین نیازهاى مردم است و از از ضرورىوسایل ارتباطی  معتقدم که من عمیقاً ،دانند  میلوکس در حاشیه زندگى
 سرعت ،یک تلفن با کند،  مى خودجویى که انسان در وقت صرفه .العاده باصرفه است  فوق،اقتصادى و انسانى بازده

وقت اینها در هیچ   هیچ، نقلیهوسایطشود، در سوخت و  انرژى مى هد و صرفه جویى که در عملى که درکارش مى 
یک   یک تلفن درطول عمر،بدانیم اینها را بتوانیم جمع بکنیم و اهل آمار باشیم و اگر ما . استجایى حساب نشده

برویم  ها این هزینه بار زیر باید نقشى دارد، خیلى آسان قبول مى کنیم که مایک مغازه یا یک تجارتخانه چه  خانواده یا
، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .که البته هزینه مهمى هم االن براى خزانه ندارد

 .1394دفتر نشر معارف انقالب،
 -چقدر .مؤثرند چقدر علما که بیند مى آید، مى آدم که ها استان در« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 استان در. هستند ها دستگاه دلسوز هم و ندا مردم دلسوز هم و اعتماد مورد هم امام هاى نماینده. دارند ىیکارگشا
 قطعه و داریم عهده به را بزرگى مسئولیتروحانیت  ما. است طور همین هم دیگر جاهاى در و بینید مى خودتان
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 خیابـان ازدحـام   در هنـوز هـم   دوازده شـب،  مردم تا نزدیک ساعت  .به محل سپاه آمدیم 
 در مـورد گروهـى در روسـیه    ،خارجهاموراز وزارت .  خاطرات را نوشتم و خوابیدم    .داشتند

 ند؛ پرسـید ،اند که به ایران بیایند   دست آورده  هکوپترى ب    گروگان گرفته و هلى    که جمعى را  
 برنامـه  ة گزارشـى دربـار  ،کنـار  لب مدیرکل اطالعات در راه با.گفتم با روسیه هماهنگ شود    

ى یـ اجر برنامه انشدن آنها و به هم خورد   منافقین براى اختالل در برنامه سفر من و بازداشت        
  .آنها داد

  
   1993 دسامبر 24                             1414 رجب  |   10   1372ى  د3جمعه 

  
از پرواز کردیم و از آنجا با هواپیما به فرودگاه کاللـه در   ن  ه دشت ااول وقت به سوى فرودگ    

 ،اش  طـوالنى  مـردم در دو طـرف خیابـانِ      . از شهر کالله عبور کـردیم      . مازندران رفتیم  قشر
 ، قرار نبود در آنجا مراسم داشته باشیم و حتماً مردم توقع داشـتند         .دکردن  ابراز احساسات مى  
  .در مقابل فرودگاه هم آمده بودند. ولى در برنامه نبود

 مـدیران  .مشهد رفتیم - مازندران   جاده کنار   ،]گالیکش [نىبه محل سیلوى پنجاه هزار تُ        
توسـط جهـاد انجـام     هم طراحى و هم اجـراى سـیلو       .توضیح دادند سازندگی  جهاد  وزارت  

مردم اطراف جمـع شـده   . رسماً افتتاح شدو زدیم     هم    کلنگ طرح توسعه آن را     . است شده
 ازندگی در جمع مدیران حاضـر از تـالش جهـاد سـ    1. برایشان صحبت کوتاهى کردم  ،بودند

 تقاضاى پشتیبانى بـراى سـاخت بـرج چهارصـدمترى           ،ساز  گروه مهندسین برج   .تشکر کردم 
  .اشتنددتهران ] میالد[

 با نیمـى از آنهـا بـه    .گیرى داشتند هایشان مشکل سوخت  بعضى.  شدند  حاضر کوپترها  هلى
هـاى   جمعـه   امـام . رفتـیم  ورزشـى   در اجتماع باشکوه مـردم در اسـتادیوم        .گنبد پرواز کردیم  

 سرپرست .سرودى اجرا شد  . ها را مطرح کردند     سنت و شیعه خیرمقدم گفتند و خواسته       اهل
                                                                                                              

بدهیم خوب را خودمان امتحان باید هم ما  است وکرده تمام ما بر را حجت خداوند. است ما دست عظیمى ریخىتا 
 این. بود خواهد این از بهتر هم آینده شاءاهللا ان ایم؛ جلو آمده خوب حال به تا. دهیم مى را امتحان این شاءاهللا ان و

  ←کنید  رجوع» .هستند کشور براى عظیمى هاى سرمایه عداًب کنند، مى رشد دارند فضا این در که جوان هاى طلبه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب 

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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  1.اى ایراد کردم  من هم مطابق معمول سخنرانى امیدوارکننده.ها را گفت هفرماندارى خواست
 ناهـار و  ، کارخانه صنایع تبدیلى بنیاد مستـضعفان      ن در باغ ساختما   . به چشمه گلشن رفتیم   

 .آبـادکتول بـرویم   کوپتر به علـى   بنا بود با هلى    .ها هم آمده بودند     فائزه و بچه  . نماز انجام شد  
 بـا ماشـین راه افتـادیم و از    .ها در مسیر ما منتظرنـد     آزادشهر در خیابان   خبر آوردند که مردم   

 بـدون توقـف   ،کاللهشـهر مثـل  . رشـور اسـتقبال کردنـد    خیلى پ  .نظر کردیم  استراحت صرف 
ـ     خیابـان ، بـرویم   به آنجا   عجیب است که با اینکه قرار نبود ما        ؛عبور کردیم  ر از هـاى شـهر پ

  .ه شهرهاى مازندران همین وضع استگفتند هم.پالکاردهاى خیرمقدم بود
در سه راهى رامیـان هـم در سـطح     . استسرما به کلى حال و هواى استان را عوض کرده 

 پـس از جـواب   .ندکوپترها نشست    ولى آنجا هلى   ، با مردم رامیان این وضع را داشتیم       ،کمترى
 کارخانـه   کنـار ،آبـاد   در علـى .کوپترهـا بـه سـفر ادامـه دادیـم          بـا هلـى    ،به احـساسات مـردم    

 انبـوه جمعیـت و شـور و    .بودنـد جا اجتماع کـرده    مردم هم همان.نى فرود آمدیم کُ پاك پنبه
مـن هـم در صـحبت برایـشان     .  و باعـث توجـه شـد   د خیلى بیش از حد انتظار بـو  ،شوق آنها 

  . سرود خوبى داشتند و امام جمعه خیرمقدم گفت2.تمام گذاشتم سنگ
                                                

 -کشورهاى و ایران در ما توجه مورد که اى نکته اولین گنبد، رموردد« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 و اسالمى کارشناس عنوان به من که است تشیع اهل و سنت اهل وحدت و هماهنگى این ،هست دنیا ناظرین و مجاور

 شما جا هر است؛ همین اسالم روح. خوشحالم بسیار بینم مى که هماهنگى این از ،اجرایى مسئول یک عنوان به
 صدر سعه قدر آن اسالم .است اسالم ضد آن ،شود مى ناهماهنگى و توزى کینه به منجر هک بینید مى مذهبى اختالفات

 مان مشترك نقاط به بیاییم که کند مى دعوت هم بارا  دیگران و مسیحى و یهودى ادیان مردم ما، کریم قرآن که دارد
 حق خودشان به توانند مى مسلمانان چگونه ،صریح بیان این با. یمباش داشته آمیز مسالمت همزیستى هم با و کنیم اتکا

 عرضه دنیا به خوبى به را وحدت این از نمایشى شما .باشند داشته کینه و اختالف هم با ی،سن و شیعه اسم به که بدهند
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ».کردید

 -مقدس دفاع از سال شش واسالمی  انقالب از سال پانزدهبا وجودي که « :  دربخشی از این سخنرانی آمده است 
 این و هیاهو این و اجتماعات گونه این و احساسات ، چنین ابرازاست عادى و معمولى ما کشور در زندگى و گذشته

 به و هستم آشنا انقالب از پیش از کتول آباد على با من .است انگیز بهت اًواقع. است عجیب اًواقع ،شعف و شور همه
 مردم با و داشتیم رفت و آمد اینجا به بودیم، درس هم علمیه حوزه در شهرستان این طالب از بعضى با اینکه خاطر

 آباد على زا تصورى گونه این ،ام آشنایى همه با اما ؛هستم آشنا اًعمیق اینجا نواز مهمان و متدین صمیمى، ،خونگرم
 و خیر خداوند. است آور نشاط و امیدبخش شما زندگى و شما شعارهاى ،شما روحیات ،شما اجتماع اًانصاف و نداشتم
 همراهانم و خودم خاطر به نه را این من .بفرماید عطا سعادت و عزت شما به خداوند. بدهد مردم شما به برکت

 گونه این دانم مى که گویم مى این خاطر به .کنم مى عرض البانق خاطر به. هستیم ناچیزى همانیم ما گویم؛ مى
 دوستان و کند مى دلسرد و مأیوس را ما دشمنان و کند مى بیمه کشور این در را قرآن و اسالم و امام راه ،اجتماعات
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 انبـوه  . بـه موقـع رسـیدیم   . فرود آمدیم 30ط لشکر    در محی  .گرگان پرواز کردیم  سمت  به  
 اســتقبال . ســرانجام راه بــاز شــد.نــد کــردهــا کُ مــان را در خیابــان  مــدتى حرکــت،جمعیــت

ریخت  از شوق اشک مى، امام جمعه،نورمفیدى] سیدکاظم[ آقاى .رشکوهى داشتندپ.   
لـى باشـکوه    خی. در اجتماع مردم شـرکت کـردیم  ،م کشاورزىودر فضاى باز دانشگاه عل    

 . منظم برگـزار شـد  برنامه،.  اطراف را هم اشغال کرده بودندانهاى درخت  جمعیت شاخه .بود
پالکاردهـاى زیـادى هـم    . شـد   خیلى زیاد داده مـى ،شعار استان مستقل شدن شرق مازندران    

ها مخالفـت دارنـد و یکـى از دالیـل مخالفـان ایـن                خیلى.  گفتم تحت بررسى است    ؛داشتند
ها هـم خواسـتار مرکزیـت      گنبدى.سنت تشکیل خواهند داد ردنشین و اهل کُاست که استان 

  .ند هستگنبد
 خـوب شـد   .قبالً بنا داشتند اجتماع در مصلى باشد که خودم گفتم محل را عـوض کننـد       

سـرود و خیرمقـدم   بعـد از اجـراي   .  در مصالى بابل جلسه خوبى نداشتیم      کردند؛ که عوض 
 گفـتم تحـت   ، در مـورد اسـتان شـدن گرگـان    1.کردم مفصل صحبت ، من  امام جمعه  طتوس

  . شاید انتظار بیشترى داشتند.کنیم بررسى است و اگر صالح بود عمل مى
 با ظرفیـت یـک صـد     ، خوراك دام رفتیم که آقاى نورمفیدى      تهیهجا به کارخانه     از همان 

بـا  کـه کـاه را   ین اسـت  ش اا  ویژگی.استن براى حوزه علمیه گرگان تأسیس کرده       هزار تُ 
 توضـیحات دادنـد و از   . یک چهارم جو ؛کند  ین به خوراك خوبى براى دام تبدیل مى       ئپروت

                                                                                                              
را ما و رامیدپ این خاطر هب را شما خود و کند مى هموار را سازندگى و را کشور پیشرفت راه و کند مى رنشاطپ 

هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع» .کند مى تقویت را روحیاتتان پیش از بیش آفریدید، شهرتان در امروز که اى حماسه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی

 -خونگرم، مردم شکوه با اجتماع این از دانم مى الزم ،صحبتى هر از قبل« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 بر که است این من تشکر بهترین و بکنم تشکر ما تاریخى دارالمومنین این ،گرگان صحنه در همیشه و متدین صمیمى،

 هیچ. بکنم عرض مناسب پاسخ را شما کریمانه احساسات و الطاف همه این عاجزم بنده که بکنم عرض شما خود
 و خونگرم و متدین و انقالبى و صمیمى و صفا با هاى انسان خروشان امواج این مقابل در زبانى، هیچبا  کس،
 اسباب ما ،جمعیت فشردگى آن با ،گرگان هاى خیابان در. کند ادا را مناسب توضیح تواند نمى ،دوست مهمان

 فشردگى آن در ها خیلى و شدیم خواهرانمان و برادران از بسیارى زحمت باعث چون دیدیم، را خودمان شرمندگى
 اگر ،بود خواهد گرگان تاریخ دراست که  جاویدى حماسه یک ،شما تاریخى اجتماع این .شدند ناراحت معیتج

 آسانى به را این مشابه قطعاً، کنند منعکس را جمعیت این ترکیب و باشند منظره این ثبت به قادر ما هاى دوربین
، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی «  کتاب←کنید  رجوع ».کرد پیدا کشورها شهرهاى تاریخ در شود نمى

 .1394دفتر نشر معارف انقالب،
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  . نماز مغرب و عشا را خواندیم و به شهر برگشتیم.خط تولید بازدید کردیم
 آقـاى نورمفیـدى    . با روحانیت و مسئوالن منطقه جلـسه داشـتیم         ،در مدرسه علمیه صادقیه   

 صـحبت طـوالنى   .نمـود هـا مطـرح    ى در مورد سیاسـت    یها تجلیل زیادى از من کرد و سوال      
و با شوراى ائمه جمعه استان جلسه   شام خوردیم1.براى آنها کردم و پاسخ سئواالت را دادم 

  .توجهى نظام به مازندران گفتند  از مشکالت و کم.خصوصى داشتیم
  

   1993امبر  دس25                                1414 رجب  |  11   1372 دى 4شنبه 
  

 . و اطالعات مربوط به آنهـا را خوانـدم  مهاى امروزم را بررسى کرد     برنامه  صبح، بعد از نماز  
کوپترهـا اسـتفاده نکـردیم و بـه همـین دلیـل         از هلـى ،امروز به خـاطر اینکـه هـوا ابـرى بـود        

  .ها بروز کرد اختالالتى در برنامه
 خـاکى  ؛یمانکـارى سـپاه سـاخته شـده    رفتیم که بـا پ ] کوثر[= ل نومبا اتومبیل به محل سد   
 مراسـم  .کنـد   آب را براى چهارهزار هکتار زمین تنظـیم مـى  مکعباست و پانزده میلیون متر 

 ،در منطقــه کوهــستانى. انجــام شــدرســمى و توضــیحات و بــازکردن شــیر لولــه تخلیــه آب 
 یان در مـسیر ی روسـتا  .کـه در آینـده سـیاحتگاه خواهـد بـود            بسیار زیبـایى اسـت     يها  جنگل

  .اجتماع کرده  و اظهار احساسات گرمى داشتند
 مـردم در  يتعـداد . عبـور کـردیم  کُردکـوي   از شـهر  . از آنجا بـه سـوى بنـدر گـز رفتـیم           

 نماینده آنها که در ،]کیا آقاي محمد قاسم [ ولى انتظار ،هاى مسیر اجتماع کرده بودند      خیابان
 در چنـد خیابـان شـهر    .کنیم ر مى ولى مردم مطلع نبودند که عبو؛یش از آن بود ب ،ماشین بود 
 .اللهـى داشـتند   رشـور و انبـوه و مـنظم و حـزب         اجتماع بسیار پ   .به بندر گز رفتیم   . هم گشتیم 

سرود بسیار خوب و شعر درودى براى من که توسط فرزندان شهید خوانده شـد نیـز جالـب     
 را بندره و وعده دادم کنمودم  امام جمعه هم صحبت خوبى کرد و من سخنرانى خوبى .بود

 دسـتور شـروع سـاخت    ، کـه همـراهم بـود   ]وزیر راه و ترابري[،  و به آقاى ترکان   2احیا کنم 
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -یک به بندر گز با هدف ارایه خدمات به کشورهاي همسایه، در آینده نزد« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 احیاي این بندر در دستور کار دولت قرار گرفته و بندر گز به زودي. یک منطقه آزاد تجاري تبدیل خواهد شد
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و را کـه از مـن    ی عکـس ،امـام جمعـه   .اسکله را دادم و از محل اسکله قدیم بازدیـد کـردیم     
بـه  کـه  در سـفرى   ایـن عکـس را      . ، بـه مـن دادنـد      در جوانى برداشـته شـده بـود        هنرآقاى با 

   .گرفته بودند  - بود اه شآن روز بندر که  -بندرترکمن 
 .داد  در راه نماینده منطقه در ماشین ما بود و توضیحات خـوبى مـى          . به بندر ترکمن رفتیم   

جمعـه هـم بـا اینکـه      م اما.شان بسیار گرم بود  ولى استقبال،اند  سنىترکمناکثریت مردم بندر  
آفـرین   ده و وحـدت کننـ  هـاى دلگـرم    مـن هـم صـحبت   . خیرمقدم خـوبى گفـت  ،نى است س

   1.کردم
هـا   خصوص بازسازى واگـن   به، جالب بود  ؛آهن را دیدیم   ایستگاه رفتیم و تعمیرگاه راه    به  

  ومی سـپس رفتـ  .خواهـد داشـت  ] ارزي[ى یجـو  گیـرد و هـم صـرفه     هم مسافر بیشترى مى که
هـم  سازى براى مقابله بـا پیـشرفت آب دریـا را         ساحل . مخروبه است  ؛اسکله قدیم را دیدیم   

 بنـدر  ، میانکالـه ،خلـیج گرگـان  . ده بازدیـد کـردیم  اها از جزیـره آشـور    سوار بر قایق  .دیدیم
 آینـده درخـشانى   ، با توجه به وضع دریاى خزر و کشورهاى آسیاى میانه     ،ترکمن و بندرگز  

 از رکـود   کـه  مـردم خیلـى امیدوارنـد   ، ایجـاد منطقـه آزاد   و با دستور تجدیدبناى بندر   .دارد
  . یافتدنفعلى نجات خواه

 اسـتراحتم را  .سپس با قطار به سوى بهشهر حرکت کردیم.  انجام شد  نماز و ناهار با عجله    
و شـان عجیـب     اجتمـاع . وارد بهـشهر شـدیم    ونیم بعد از ظهر     ساعت سه . در قطار انجام دادم   

                                                                                                              
 یکی از مراکز مهم و فعال اقتصادي و اجتماعی کشور و منطقه خواهد شد و از همه امکانات یک بندر فعال

چنان که درخور  هاي گذشته، آن روك ماندن در سالبندر گز وارث تمدن غنی است که به دلیل مت. شود برخوردار می
شایسته این شهر است، رشد نکرده و احیاي تاریخی بندر گز، به عنوان یک مرکز مهم مبادالت تجاري ضرورت 

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .دارد
 -اسالمى جامعه افتخار مایه را بندر این در سنى و شیعه وحدت ،ترکمنبندر  مردم بزرگ عاجتما در  آقاي هاشمی 

دشمنان . بخش است نظیر و تاریخى براى دین اسالم یک نقطه درخشان و الهام این همکارى کم« : گفت و دانست
هوشیارى  .اند ور استفاده کردهاى براى ضربه زدن به کش عنوان حربهه  ب، زدن به اختالفات مذهبىنکشور پیوسته از دام

 سرمایه خوبى براى معرفى اسالم، ،ل فرهنگى و اسالمىیمسا مردم و مراقبت علماى شیعه و سنى و توجه دقیق آنان به
ایران اسالمى بنا دارد روابط خود  .دنیاى اسالمى است ه بهیقرآن و سازنده بودن انقالب و همچنین نمونه خوبى براى ارا

 احساس اطمینان و برابرى و  آسیاى میانه و قفقاز بیش از پیش توسعه دهد و این کشورها نیز کامالًرا با کشورهاى
تقویت و  .اثر بوده است افکنانه دشمنان و استکبار جهانى در آنها بى ایران دارند و تبلیغات منفى و تفرقه دوستى به

کننده پیشرفت و موجب دلگرمى مسئوالن  تضمین ،ترکمن بندر مردم و مسئوالن بین وحدت و همکارىتحکیم 
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .است
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ــود ــاري [ .باشــکوه ب ــاي ســید صــابر جب ــاي محمدحــسن جمــشیدي  [امــام جمعــه و ، ]آق آق
کننـده    صحبت من هم دلگـرم . سرود خوبى داشتند.خیرمقدم گفتند نماینده شهر   ،  ]اردشیري

  1.بود
 مردم در شهر نکا و در روسـتاهاى  .دست اجراى امیرآباد حرکت کردیم ردبه سوى بندر  

 ، با تـأخیر زیـاد  .صرف پاسخ به احساسات گرم آنها شد   مسیر اجتماع داشتند و وقت زیادى       
آمـده بـود و سـفر     بهشهر هم اضافه بـر برنامـه پـیش    برنامه .ل شب به امیرآباد رسیدیم یدر اوا 

  .گرفت میزمینى هم وقت بیشترى 
دم و از ی شنسازندگی جهاد ه و چند منظور   ي اسکله صیاد  22 ةتوضیحى دربار ،  در امیرآباد 

منطقـه  بـه   از آنجـا  . بـه شـدت سـردم شـده بـود     .شکن در دسـت اجـرا بازدیـد کـردیم          موج
   .سازى صدرا رفتیم کشتى

بره توضیحات دادند  و خُ]وزیر صنایع سنگین[،  و نژادحسینیان]وزیر نفت[ه،  زادآقایان آقا 
 بـا دانـش فنـى     ، سکوهاى پیشرفته براى حفـارى در آب       .ردیدگیات طرح بازدید    یو از اجرا  
 بـا حجـم بـسیار    پآ کجـ  سکوى عظیم یکصد متـرى     . دارند  سازى   کشتى .سازند  فنالند مى 

  .انگیز است  اعجاب،بزرگى که دارند
 به سوى سارى حرکت .سپس از نیروگاه نکا بازدید کوتاهى داشتیم و توضیحات شنیدیم      

] سید رضـی [آقاي  اول در حوزه علمیه . شب رسیدیمونیم ده ساعت ،کردیم و با تأخیر زیاد   
حـوزه   .آقـاى نظـرى شـام خـوردیم      سـپس در حـوزه علمیـه   . طالب دیدار کـردیم   باشفیعى  

 . بـه اسـتاندارى آمـدیم      ونیم شـب    ساعت یازده  . اضافه کردیم  به برنامه بازدید  شفیعی را هم    
هـاى روسـیه     هنوز مسأله گروگـان . را گرفتم دوازده شب خاطرات را نوشتم و اخبار ساعت       

  . استتمام نشده
  

   1993 دسامبر 26                             1414 رجب  |  12   1372 دى 5یکشنبه 
  

. بیـرون سـارى رفتـیم   بـه  هـاى زراعتـى    سازى زمین مه یکپارچه براى بازدید از برنا ،اول وقت 
 جمع زیادى از کـشاورزان  . وزیر کشاورزى و مدیران توضیح دادند  ،]آقاي عیسی کالنتري  [

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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حـدود سـى درصـد هزینـه تولیـد را      این کـار،     که   مدعی بودند  .جمع بودند و تشکر داشتند    
مکان مکانیزه کردن و نجات دادن کند و ا محصول را اضافه مى آورد و سى درصد     پایین مى 

شـان کـردم و     تـشویق د؛دارنیـز  ى در آب را یجو  صرفه  همچنین نشانى و  زنان کارگر از نهال   
  1.اى انجام شد مصاحبه

 . بـراى افتتـاح سـد انحرافـى تجـن کنـار شـهر سـارى رفتـیم            سپس. گشتى در مزارع زدیم   
   . شبیه به سد هزارسنگر آمل؛ کار خوبى است.بردارى شد مدیرکل سابق توضیح داد و پرده

نماینـده بابلـسر و   [، مجـدآرا ] محمـد [ آقـاى  .کوپترها به سوى بابلسر پرواز کـردیم    با هلى 
 جمعیتـى بـسیار   . کنار ساحل و نزدیک گاز نپون سـابق فـرود آمـدیم    .داد   توضیح مى  ]بندپی

قـاي عباسـعلی   آ[ .تر از جاهاى دیگر بودنـد   برنامه خوبى داشتند و منظم.عظیم گردآمده بود 
من خیلـى گـرم گـرفتم و    . ها را مطرح کرد     خیرمقدم گفت و خواسته    ،امام جمعه ،  ]سلیمانی
 توصیه کردم که براى .تجارت شهر را دادم و   بندر چند منظوره و احیاى طبیعت        يقول احیا 

   2.گیرى نکنند استفاده از دریا براى مردم سخت
از طرح دردست اجراى بندر چنـدمنظوره کـه        براى بازدید    ؛بالفاصله به فریدونکنار رفتیم   

 بـه خـاطر اینکـه ایـن      و بودجـه،    سازمان برنامه  .شود  به شیوه ابداعى آقاى مسعودى اجرا مى      
   . حاضر نیست توافق نامه امضا کند است،شیوه در قشم و کیش شکست خورده

انبوه مـردم   . اجتماع بسیار عظیمى در آنجا کرده بودند      ، بدون قرار قبلى   ،نکنارومردم فرید 
بعــضى . هــا رقابــت دارنــد  بــا بابلــسرى؛وجــود آورده بــود هروى چنــد شــنى منظــره بــدى بــ

 ولـى نپـذیرفتم و   ،جمع شده بودنـد قرار قبلی   چون بدون    ،خواستند که من صحبت نکنم      مى
نظمـى قطـع    شان به خاطر ازدحام زیـاد و بـى       اما بلندگوي  ،رفتم کمى با مردم صحبت کردم     

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال   مصاحبههاشمی رفسنجانی، «  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -بود این، شا شیطانی اربابان از الهام با ،ایران بر پهلوى حاکم خانواده تدبیر« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 اجتماع این .کند تبدیل نادرست عشرت و خوشگذرانى و بندوبارى بى و سوءاخالق مرکز به را فریدونکنار و بابلسر که
 هیچ. برد بین از را شیاطین ضعیف تدبیر آن و آمد ،بزرگ اقیانوس عظیم امواج مثل ،خداوند اراده که دهد مى نشان
 جمعیت این روز یک کرد نمى خطور ،پهلوى رژیم اخالقى افساد هاى سیاست طراحان از یک هیچ مخیله به وقت
 سابق غیرمشروع تفریحى مراکز و سابق کازینوهاى کنار در قالبىان و اسالمى شعارهاى با را اسالمى و متعهد عظیم

 هاى جبهه در را شما نیرومندتر تجربه ما. است تاریخى سند یک این .نیست شما تجربه اولین این البته. بکند مشاهده
  ←کنید  رجوع» .کرد انقالب تقدیم جانباز، و آزاده و مفقود و شهید تعداد چه ،شهر همین که دیدیم مقدس دفاع

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«کتاب 
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  حـرف  ،بـریم  ارى که خودمان معموالً براى احتیاط در مراسم همراه مـى         با بلندگوى سی   .شد
   1.زدم

 .شهر از همه جا چشمگیرتر بـود   اجتماع مردم قائم.شهر پرواز کردیم با تأخیر به سوى قائم  
 سـرود بـسیار   .بـار بودنـد    در میـدان تـره  ،بیشتر جمعیت به ناچار بیرون فضاى محل سخنرانى       

 قبـل از  2.اى کـردم    مـن صـحبت دوسـتانه      . جمعه خیرمقـدم گفـت     جالبى اجرا کردند و امام    
 خیلى از مردم نتوانـستند  .بودمشهر امروز   من یک ماه رمضان در شاهى سابق و قائم      ،انقالب

  .ند و گله داشتندنمرا ببی
  بـه  3.جا مصاحبه پایان سفر را انجـام دادم   سپس همان . ناهار را در کارخانه نساجى بودیم     

از . نـد  جمعى از نیروهاى نظامى و انتظامى در سالن فرودگاه جمع بود     .رفتیمفرودگاه سارى   
 مـن هـم   .رؤساى سپاه و نیـروى انتظـامى صـحبت کوتـاهى کردنـد        . زحماتشان تشکر کردم  

  .  نمودمگیرى با متخلفان شان کردم و توصیه به مهربانى با مردم و سخت تشویق
 در راه بـه  .ى نورمفیـدى همـراه مـن آمـد     آقا.با بدرقه رسمى به سوى تهران پرواز کردیم      

 را دارد و انی چـه مـوانعى و مخالفـ   ،ایشان توضیح دادم که براى استان شدن شرق مازنـدران   
نـد کـه در   ا هـا نگـران    بعـضى .ا بررسـى کامـل بـشود     تبهتر است بیشتر از این سروصدا نشود        
                                                

 -ما. کنم یم تشکر صمیمانه اند،  فرموده اینجا فریدونکنار بزرگوار مردم که محبتى این از  من«:  آقاي هاشمی گفت 
 ایران اسالمى جمهورى. داشت خواهیم مستقلى و مفصل برنامه ،بعدى سفر در شاءاهللا ان ،ها فریدونکنارى براى

 لشکر فرمانده حسین بصیر، جانشین حاج شهید شما، قهرمان طریق از را شما ما .کند نمى فراموش را شما هاى ایثارگرى
 ».هستند کشور نیروهاى غیورترین از که ددادن نشان فریدونکنارى برادران . شناسیم مى کربال 25
 -شهر ما را حسابى شرمنده و خاضع  مردم صمیمى و دوست داشتنى قائم« : ده است در بخشی از این سخنرانی آم

 چون ؛اند در محوطه سخنرانى باشند  نتوانسته، به خاطر زیادى جمعیت، من متأسفم که بخش عظیم جمعیت.کردند
 سابقه دیگرى ، مردم من با شما،در میان شهرهاى مازندران.  این فضا کافى است،کردند ریزان فکر مى طراحان و برنامه

با .  یک ماه رمضان  کامل در خدمت شما بودم. مدتى در شهر شما بودم،چون قبل از انقالب. از جاهاى دیگر دارم
بنده احساس .  انس داشتم، با علماى شهر از نزدیک آشنا بودیم و با روحیات مردم خوب وبسیارى از مردم این شهر

 جلوه ، مازندران در این پنج روز در نظر من،در یک قضاوت کلى. کوه دارمخودمانى جدى در این محفل عالى و باش
 خارج از حد انتظار و خارج ،هایى که این روزها داشتیم  صحنه،جدیدى کرد و شاید براى خود شما که در اینجا هستید

من در همه . صحنه یافتیمما مازندران را یکپارچه عاشق انقالب، با نشاط، با روحیه، امیدوار و در . از حد تصور بود
هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع ». دیدى کلى پیدا کردم،هاى موضوعى زندگى اجتماعى این استان بخش

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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 ،اووسگنبـد گ بیـشتر سـنى خواهنـد بـود و     ، استان شـرقى جمعیت ،ه مازندرانزیصورت تج 
  .مدعى مرکزیت خواهد شد

 ، روکـش دنـدانم  .هـایش و سـعید بـراى پـذیرایى بودنـد       فاطى و بچه   .شب به خانه آمدیم   
داد که در ترجیح ولى ، خواست نصب کند  سعید مى.شهر افتاده بود هنگام سخنرانى در قائم   

  .م زود خوابید، خیلى خسته بودم. ضدعفونى هم بشودتامطب باشد 
  

   1993 دسامبر 27                           1414 رجب  |  13   1372دى  6دوشنبه  
  

 بـراى شـرکت در   صـبح .  اسـت گیرى در روسـیه آمـده   ها ختم ماجراى گروگان در گزارش 
کوپترمـان بـه      هلـى  . از سعدآباد به سوى قم پـرواز کـردیم         ،خبرگانمجلس  انه  یاجالسیه سال 

 بـا شـنوك   .ستشـ تهران ن] مهرآباد[ در فرودگاه ، زده بوددخاطر اینکه سوخت غیراستاندار   
 .رفتـیم )] ص(حـضرت معـصومه   [ ابتـدا بـه زیـارت حـرم          .پرواز کردیم و با تـأخیر رسـیدیم       

 رازو .و آسید جواد هم بودنـد مسعودي آقاى  .اهللا گلپایگانى خواندم    اى بر سر قبر آیت      فاتحه
  . زحمت بیرون آمدیم به؛متوجه حضور من شدند و ازدحام کردند و شعارها شروع شد

جلـسه  . انـد  سـالن خـوبى سـاخته   . شفاء در اجالسیه شـرکت کـردیم  ل در سالن مدرسه دارا  
 مـسأله مرجعیـت   ة بیشتر دربار  ،هاى قبل از دستور     سخنرانى.  با تأخیر رسیدم   ،شروع شده بود  

ردیم و کـار تحقیـق و تبلیـغ والیـت فقیـه بـه وظـایف        کـ اى تـصویب    ولى ماده واحـده   ،بود
  .نه اضافه شددبیرخا

 ریاسـت دانـشگاه     ة دربـار  ،]قـدس رضـوي    تؤلیـت آسـتان   [،  طبـسى ] عباس واعظ [با آقاى   
 ایشان با ریاست دکتر بهرامى کـه فعـالً بـه عنـوان سرپرسـت         .فردوسى مشهد صحبت کردم   

 .حاکمیت دفتـر تحکـیم وحـدت خواهـد بـود     که  معتقد است   . مخالف است  ،منصوب شده 
هـاى زیـاد    اندار قم در ماشین سوار شد و گزارشـى از تـالش          فرم .بالفاصله عازم تهران شدم   

در ] قمـی [آذرى ]احمـد [ پیاده شده از نوار صـحبت آقـاى     مطالب .ها را داد    منتظرالمرجعیت
  . استاى مخالفت کرده  خامنهاهللا آیتدرس را داد که با مرجعیت 

کـرده و او   فاطى خبر داد کـه تلفنـى بـا عفـت صـحبت            .ها جمع بودند     بچه .به خانه آمدم  
کـه نـاراحتى کبـد     اند  گفته.اش است   منتظر روشن شدن نتیجه نسخه دکتر جدید براى سرفه        
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  .  از منچستر تلفن کرده است.برطرف شده
هاى خارجى و عملکرد بانک مرکـزى        بدهى ة پارس جنوبى و محسن دربار     ةمهدى دربار 

 در پزشــکانى یا گزارشــى از عــدم کــار. محمــد آمــد،زاده اخــوى. مطــالبى اظهــار نمودنــد
  . گیرى از امکانات داد هاى دانشگاهى و عدم بهره بیمارستان

  
   1993 دسامبر 28                        1414 رجب  |   14   1372 دى 7سه شنبه   
  

 تا شب همه کارهـاى  .اشته بودمذ مالقات نگ، براى انجام کارهاى عقب مانده  .به دفترم رفتم  
 ؛شب شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت        .  انجام دادم  عقب مانده روزهاى سفر را    

آزمـایش  نتیجـه   گفـت چنـد روزى بـراى    .تلفنى با عفت صحبت کردم  . چند مصوبه داشتیم  
  .ماند میدکتر 

 فـاطى  .آمـد ش آقاى حسین مرعشى براى کارهاى استان کرمان و مذاکره در تسریع انتقال       
  .و على هم آمدند

    
   1993 دسامبر 29                         1414 رجب  |  15   1372 دى 8چهارشنبه 

  
.  در اخبـار هـم مـسأله مهمـى نبـود      . بیـدار شـدم و دیگـر نخوابیـدم         چهار و نیم صبح   ساعت  

 جوایز را دادم و صحبتى هـم  . وزیر و دو نفر از آنها صحبت کردند      .کشاورزان نمونه آمدند  
  . سرماخوردگى مانع صحبت زیاد شد1.نمودم

                                                
 -وجود انسان« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است کارگیرى امکانات طبیعى و ه رتالش و متعهد که با بهاى پ

 موجب تحول و ،کنند هاى الهى غذا و مایحتاج اصلى روزمره جوامع بشرى را تأمین مى گیرى مطلوب از نعمت بهره
 .اى کشاورزان هستند و باید آنها را الگوى خود قرار دهنده  مدیون تالش،پیشرفت و مایه سربلندى است و همه مردم

 به بیگانگان وابستگى داشته ،سزاوار نیست کشورى که از همه نظر آمادگى تولید محصوالت غذایى و دامى را دارد
زى  راه رسیدن به خودکفایى کامل در تأمین محصوالت کشاور،ریزى و استفاده بهتر از تجهیزات روز با برنامه .باشد

حرکت اصولى و زیربنایى در این مسیر آغاز شده که امیدواریم با ادامه آن در سایه تالش تمام  .شود هموار مى
  کتاب ←کنید   رجوع.هاى مؤثرترى برداشته شود کشاورزان کشور در زمینه تأمین محصوالت غذایى و دامى گام

 .1394نقالب،، دفتر نشر معارف ا1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«
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] علـی [آقـاى  . دفتر رهبرى براى مالقات با ایـشان رفتـیم  ، به خبرگاني مجلسه اعضا همرا
 ةتقلید و مذاکره دربار مرجع  تعیین ةدربارو  صحبت کرد ]رییس مجلس خبرگان  [،  مشکینى

 ایـشان . اى هر دو مطلب را به تلخـى رد کـرد    خامنه اهللا  آیتمبارزه با تورم پیشنهادى داد که       
ى تعیـین رهبـرى را خـوب خواندنـد و ضـرورت حفاظـت صـریح از        همین شیوه موجود برا  

  .دند و از من با عبارات رسا تمجید کردندنمورهبرى را تأکید 
 آقاى مشکینى مقدارى صحبت کردنـد و  .همان من بودند  ی خبرگان م  ي مجلس ناهار اعضا 

کینى آقایـان مـش  . توضیحات دادم، من هم مطابق معمول    .دادند...  موسیقى و  ةذکراتى دربار ت
دادگـاه ویـژه    هـاي   زاحمت آقاى روحانى از م.براى استراحت ماندندو سید مهدي روحانی   

 ولى آقاى مـشکینى بـه خـاطر اینکـه او از اول از     ،انتقاد داشتنسبت به سید محمد روحانى      
  .دانست مى  ایجاد مانع در راه توسعه نفوذ او را حق،مخالفان امام بوده

 گزارشــى از ســفر .خارجــه آذربایجــان آمــدامورزیــر و، ]اُف آقــاي حــسن حــسن[ عــصر 
هـاى مـا     از کمـک . عشق آباد داددرالمنافع  ف به فرانسه و اجالس سران مشترك ا  حیدرعلی

  .شان استمداد نمود تشکر کرد و براى احقاق حق
 لرسـتان و یـزد را تـصویب    اندولـت چنـد مـصوبه گذرانـدیم و اسـتاندار          هیأت  در جلسه   

 بیمارسـتان  بـه  ،شـهر  افتـاده بـود     قائمدر براى نشاندن دندانم که ،انهشب در مسیر خ . کردیم
   .سریعاً جا انداخت و به خانه آمدیم] الهوتی[ سعید .اختر رفتم

   
   1993 دسامبر 30                           1414 رجب  |  16   1372 دى 9شنبه  پنج

  
و  ر سـفرم بـه آنجـا تعریـف کـرد      از حضور گسترده مردم بهشهر د    .آقاى احمد توکلى آمد   
 منجملـه  ؛ نتوانست همه را بپذیرد و جمع زیادى بیرون بودنـد بزرگی،اینکه ورزشگاه با همه    

 معمـولش را  نقـدهاي  از وضع تحصیلش در انگلستان و مقـدارى هـم از همـان             .و با پسرش  ا
  .داشت

اینده دایـم  نم[، کمال خرازىو  و صادق ]جمهور معاون اقتصادي رییس[،  آقایان نوربخش 
 تحلیلـى از یـک نـشریه انگلـستان را آورده بودنـد کـه مطـرح        . آمدند]ایران در سازمان ملل 

 بـه منظـور گـرفتن بیـشتر      ، مطـابق طراحـى ایـران      ؛ شاید هاى ایران کمک است      بدهى ،کرده
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  . آن را گفتنداهاى مقابله ب خطر تحریم و فشار بیشتر و راه. سرمایه از خارج باشد
هـا را بـراى     پرونده رمضانى و مسأله معوقـه . آمد]رییس کل بانک مرکزي  [،   دکتر عادلى 

 گزارشـى از مقـدار      .وزیر کشاورزى آمـد   ،  ]آقاي عیسی کالنتري  [ .بررسى و جواب گرفت   
 ، مـدعى اسـت  .کـالرى را داد و نیاز به کالرى براى مصرف مردم ایران و مقدار تولیـد مـواد           

  . قرار شد مطرح کنند؛مصرف اسراف کردیممقدار تولید خیلى بیش از نیاز است و در 
  فاطى و فائزه و محسن و مهدى و یاسـر    ؛کم آمدند  ها هم کم     بچه .عصر به سد لتیان رفتیم    

 ایجـاد رابطـه بـین    ،از اخبار مهـم روز   . رود  ین رفته و هنوز هم پایین مى      ی آب خیلى پا   .بودند
  .کندش ر تاریخى آنها مىشود و قه یل مىییل است که باعث تقویت اسرایواتیکان و اسرا

   
   1993 دسامبر 31                            1414 رجب  |  17   1372 دى 10جمعه  

  
چهـار نفـر از   .  مقدارى در دریاچه با قایق پدالى قایقرانى کـردم .تا شب در محل لتیان بودیم     

ه مطالعـه   مقـدارى هـم بـ   .هـم بـا مـن بودنـد     -عمـاد و علیرضـا و جـالل و احـسان          -ها    بچه
هـا و مـذاکره بـا     روى و هواخـورى و تماشـاى ورزش بچـه         ها و مقدارى هم با پیاده       گزارش

  .شب به خانه آمدیم. محسن گذشت
  

   1994 ژوئن 1                                 1414 رجب  |   18   1372 دى 11شنبه  
   

 بـراى تـشکر از   ،گلپایگـانى ] سیدمحمدرضـا [اهللا   فرزنـدان آیـت    ،آقایان سیدجواد و سیدباقر   
 نوه ایشان و فردى دیگر همراهـشان  .هاى من در هنگام کسالت و مراسم تشییع آمدند  کمک
 گزارشى از وضع شهریه و آثار ایشان و هزینه حفـظ آثـار و خـدمات دادنـد و بـراى            .بودند

  اسـت،  تهـران از خیریـه ایـشان تـصرف کـرده         ي مترو  شرکت ى که یها  پرداخت بهاى زمین  
مسئوالن دفتر امور زنان به مناسبت دومین سالگرد تأسیس این دفتر آمدند،   . خواستندکمک  

  1.برایشان صحبت کردم
                                                

 -ها  ترین فعالیت فعالیت بانوان در جامعه ایران یکى از سالم« :  آقاي هاشمی در دیدار با مسئولین دفتر امور زنان گفت
  براى اولین بار در تاریخ،توانیم با استفاده از قرآن کریم و احکام شرع مقدس ما مى. در بین دیگر کشورها است
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 از نتایج سفر راضى اسـت و  .ها را داد نامه  گزارش سفر به ترکیه و توافق    .دکتر حبیبى آمد  
سـازى   آقـاى پـروین مـدیر کارخانـه سـم     .اند گوید خیلى بامحبت و گرمى پذیرایى کرده      مى

گویـد وزارت کـشاورزى بیـشتر بـه       مـى . از عدم حمایت از تولید سم شـکایت داشـت       .آمد
 معتقد است سم را بایـد بیـشتر گـران    . گفتم پیشنهاد مشخص بیاورد    .واردات سم توجه دارد   

   .کنیم
 قـرار شـد   . سیاست حج سال آتى بررسى شـد .جلسه داشتملی  شب شوراى عالى امنیت     

 بـر  عمـره  ؛ و برائت هم بگیـریم عمرهى کنیم که امتیاز براى      به هر قیمت به حج برویم و سع       
 ابتـدا مـن   ، و بعثه را هم بپذیریم و نیز قرار شـد  حج پیشنهاد ادغام سازمان .برائت مقدم است  

  .اى و پیکى به آقاى فهد بفرستم نامه
در خـاك  ارامنـه   خـداآفرین کـه   یـل مغـان و   براى شروع مـذاکرات در مـورد سـدهاى م    

اند که سهم آنـان را   ها به ما وکالت داده اند و آذرى ها را اشغال کرده   قر آذرى  م ،آذربایجان
 .بدهند و اگر ندادنـد بـه زور بگیـریم    یم که تحویل مای قرار شد به ارامنه بگو،هم اداره کنیم 

 ، اولین باران زمستانى در تهران باریـد ،بارانى بىچند روز  امروز پس از   .شب در دفترم ماندم   
   .کم ولى
  

   1994 ژوئن 2                               1414 رجب  |  19   1372 دى 12یکشنبه 
  

 . بررسـى کـردم و اصـالح نمـودم      ،نـد ا  همانان ترکمنى را که پنج روز در ایـران        یهاى م   برنامه
 استقبال رسمى با سـان و . می نم نم باران هم داشت    .رفتم] مهرآباد[ به فرودگاه    ده صبح ساعت  

قـول    بـه ؛انـد  رانـشان را آورده ی و وز ]جمهـور   ریـیس [یه معاونان کل تقریباً   .نجام شد تشریفات ا 
 معاونـان کارهـاى عمـده را      .اند  آباد مانده  امنیت در عشق   یسیمجلس و ر   یسیخودش فقط ر  

                                                                                                              
امور خانه و  تربیت فرزند و رسیدگى به .ه دهیمیالیت سالم زنان در جامعه ارااسالم الگوى مناسبى براى فع

 فطرت و طبیعت خدادادى بانوان است و نظام خلقت براساس مصالح انسانى این وظیفه را برعهده زنان وهمسردارى جز
 بدون ، آنها تقویت شود اگر فرهنگ کتابخوانى در،توجه به برخوردارى زنان از اوقات فراغت بیشتر. قرار داده است

ما  .شود مند شده و در اجتماع تحول درونى بزرگى ایجاد مى هشک فرزندان و دیگر اعضاى خانواده نیز به مطالعه عالق
 سطح علمى و انتخاب شغل و انجام کارهاى مهم و حساس توسط بانوان يهاى آموزشى و ارتقا اکنون در زمینه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .مشکلى نداریم
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  .اند دارند و وزرا در مرحله دوم
ز اجـالس   در راه مطالب زیـادى ا .م و با هم به سوى سعدآباد رفتیم     یاى انجام داد    مصاحبه

 یلتسین سخت مریض اسـت و  .بیان کرد  را آباد گفت و اسرار    المنافع در عشق    سران مشترك 
تواند روزى دو سه ساعت کـار   کند و با کمک تیم پزشکى مى روزى دوبار خون تزریق مى   

وزیـر و وزیـر     نخـست .رود و معلوم نیست بیش از سه چهار ماه بماند      به زحمت راه مى    .کند
شـوند و اکنـون در حقیقـت آنهـا کـشور را اداره       اى اداره کـشور آمـاده مـى     دارند بـر   ،دفاع

 تـوانش را بـرده و مـدعى    ، کثرت مصرف مـشروبات الکلـى  .خبر است کنند و یلتسین بى   مى
انـد مـرز     ترکمنستان پذیرفته شده و  بـا وضـع موجـود پذیرفتـه     ۀ خواست ، در عشق آباد   ،است

المنافع از  اند که باید نیروى نظامى مشترك هگفت  مى  قبالً .المنافع باشد  اش مرز مشترك    جنوبى
مرز جنوبى حفاظت کند و نگران نفوذ عوامل ایرانى از مرز ترکمنستان به کشورهاى دیگـر               

  . به ما بدهند راها نامه  قرار شد متن توافق.ها برعکس بود  گزارش خبرگزارى.هستند
 ادعاى ارضى علیـه قزاقـستان   ،سیه از اختالفات شدید روسیه و قزاقستان گفت و اینکه رو      

ــزرگ   ــایکونور دارد و اجــاره پایگــاه ب ــاب و فــرود مــاهواره [ فــضایی ب ــا  مرکــز پرت  را ] ه
هـا بـا     روس.شـود  هـاى مقـیم قزاقـستان بـدرفتارى مـى           و مـدعى اسـت بـا روس        پـردازد   نمى

 .کنـد  اف اخـالل مـى    اسالم کریم،ند که در تاجیکستان ا  زبکستان هم خوب نیستند و مدعی     اُ
  . استآباد به نفع او تمام شده مدعى است که اجالس عشق

  اسـنادى را بـراى دفتـر نـشر    . محسن آمـد .نجام دادم  ا  بعد از ظهر کارها را     چهارتا ساعت   
 در مـورد  .فـارلین گرفـت   ام و اسـناد مـذاکرات مـک         هاى تـاریخى     از نامه  ،]معارف انقالب [

  .هاى معوق صحبت شد بندى بدهى کیفیت قسط
اى    ابتدا در جلسه غیررسمى مذاکرات دوسـتانه       .یأت ترکمنستان براى مذاکره آمد    عصر ه 

از دیـدن   آبـاد   در سـفر عـشق  ،المنـافع  مشتركکشورهاي  آقاى نیازوف گفت سران     .داشتیم
اینها را در اثر ارتبـاط  که ند ا  و به آنها گفته  هآباد تعجب کرد   ر از جنس در عشق    هاى پ   مغازه

نـد و از  ا ه آنهـا بـه اهمیـت همکـارى بـا ایـران پـى بـرد              .ندا دست آورده  هو تجارت با ایران ب    
 هیأت کمیته مشخص شد که موارد همکـارى    ،در مذاکرت رسمى   .برند  آباد جنس مى   عشق

  .شان کنیم  خواست براى تدوین تاریخ ترکمنستان کمک.را پیگیرى کنند
 افـراد هیـأت را در    همـه .خارجـه رفتـیم  امور وزارت  براى ضیافت شام به مرکز تحقیقات     
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 ، در مورد آینده روسیه. مذاکرات زیادى  بر سر میز شام و قبل از آن داشتیم  .مراسم آوردیم 
ــدان  ــه در صــورت از می ــسین و احتمــاالت متعــدد کــه معتقــد اســت  ب ــاى یلت ــتن آق  ،در رف

ها بـر سـر میـز هـم      طرفدارانش احتمال کنترل را خواهند داشت و احتمال ائتالف کمونیست  
  .ستکم نی

 از او خواسـتم کـه مـشکل ویـزا و برگـشت پـول          ،خارجهامور به خواسته سفیر و وزارت      
؛ هـاى ایرانـى کمـک کننـد     فعالیت بانـک به برند و  که کاال به ترکمنستان مى  را  تجار ایرانى   

 ضمناً قرار شد چند کاال .شان کمبود ارز است و وعده حل در آینده را داد معلوم شد مشکل
 ، گفت قزاقستان و گرجـستان و روسـیه  .ار بتوانند بخرند و به ایران بیاورند      معین کنند که تج   

   . در مشهد کنسولگرى ایجاد کنند، قرار شد براى سرعت ویزا.پردازند ها را نمى طلب
    

   1994 ژوئن 3                              1414 رجب  |   20   1372 دى 13دوشنبه 
  

 . کارهـا را انجـام دادم  ونـیم صـبح   نـه تا سـاعت   .ن به اصفهان رفتند   همانانمای م .بارید میباران  
 بـراى سـفرم بـه    .رود و پلدختر آمدندونمایندگان د ،  ]آقایان جهانشاه صدیق و علی بوالفتح     [

 ،خـود انتخابیـه   براى حـوزه  .کردندوفادارى  ضوع و اظهارخآباد تأکید داشتند و خیلى   خرم
  . را داشتند جاهااستمداد عمرانى و شهرستان شدن بعضى

نـاب و   مینماینـدگان   ،  ]آقایان سـیدعلی میرخلیلـی، غالمعبـاس زایـري و عبـاس عباسـی             [ 
نشین از منـاطق   تر بودن مناطق شیعه  با اغراق از محرومیت روستاها و عقب     .بندرعباس آمدند 

 . خواستند که اجازه دهیم باز هم از قشم جنس وارد شود.و استمداد کردند نشین گفتند  سنى
 براى آب یزد و اجراى طرح اسـتخراج معـادن   . نماینده یزد آمد،ادنژ پاك] سیدعباس[آقاى  

  .سرب و روى منطقه و صرف درآمدش براى آب یزد گفت
هـاى مـن بـه کـشاورزان و صـنعت        از کمـک .نماینده الهیجان آمد  ،  ]آقاي بهرام یعقوبی  [

نماینـده ورامـین   ، ] قمـی آقـاي محمـد   [ .چاى تشکر کرد و براى امور عمرانى استمداد کـرد         
 قـرار شـد بـراى افتتـاح     .ها از تهران به ورامین تشکر کرد  از کمک من براى انتقال آب      .آمد

 شـرحى از اسـتفاده از   .مو بـه ورامـین بـر   ،کنـد   متـر آب در ثانیـه متـصل مـى      5/4 که   یطرح
 تکلیـف مـدیریت   تعیـین فاضالب تهران در عمران اراضـى اطـراف ورامـین داد و خواسـتار        
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 براى تزریق ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  [،   مرندى ]علیرضا [ دکتر . زش شد ور
  . آمدواکسن هپاتیت

 . به جاى آن به تنظیم کتابخانه و انجـام کارهـا پـرداختم   ؛عصر شوراى اقتصاد تشکیل نشد 
کـشورهاي   ةف دربـار  اظهـارات آقـاى نیـاز   ة دربـار .اى بـودم    خامنـه  اهللا  آیـت همان  یامشب م 
هـاى انقـالب و    المنافع و وضع مزاجى یلتسین در آینده روسیه و نیز تندروى دادگاه           مشترك

ل ی مـسا ةجنتـى دربـار  ] احمـد [ منجملـه آقـاى   ،نشده بعـضى از ائمـه جمعـه        اظهارات حساب 
سـفر مازنــدران مــن و  همچنـین در خــصوص   از کـیش و قــشم و   کــاالاقتـصادى و واردات 

 بـراى   ،ایـشان اجـازه کلـى دادنـد       . گیرى کـردیم    مذاکره و تصمیم  ... استقبال عجیب مردم و   
امـروز عفـت تلفنـى    . انجام امور حسبیه و آنچه که در وجوه شرعیه مربوط به رهبـرى اسـت     

 شـب بـه خانـه    . گفت تا آخر هفتـه مراجعـت خواهـد کـرد       .حالش بهتر است  . صحبت کرد 
  . یاسر هم بود.مآمد
   

   1994 ژوئن 4                             1414 رجب  |  21   1372 دى 14شنبه  سه  
  

نبـد و کاللـه و   گ از  وهمانانمان امروز به مازندران رفتنـد  ی م .دیشب و امروز هم باران داشتیم     
مهـدى هـم   . نـد بود ه  تحـت تـأثیر طبیعـت غنـى مازنـدران قـرار گرفتـ       .رامسر بازدید کردنـد   

  .همراهشان رفته بود
در سـی   ال بـراى افتتـاح    ووزیر نفـت آمـد    ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [صبح،   ونیم  ساعت نه 

و   در روز اسـتمداد کـرد  مکعـب  به اندازه شـانزده میلیـون متر    ،ه گاز در سرخس   یصفتواحد  
واگـذارى  همچنـین  آذربایجان و جمهوري براى اجاره یک دکل حفارى در دریاى خزر از   

یى از دادن فره رفتن پیمانکـار آمریکـا  ط به خاطر    ،هاى داخلى   طرح سکوى ابوذر به شرکت    
گیـرى از پـارس     در مـورد بهـره  . همـه را پـذیرفتم  ؛گاز به داخل اجازه خواسـت    سی درصد   

  . مطرح کرد راجنوبى هم ایده جدیدى
 بـراى تنظـیم دسـتور       ،]دبیـر شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی         [،  میرسـلیم ] مصطفی[ آقاى  

 حفاظـت   بـراى پرسـنل تخریـب    و آقاى گـودرزى آمـد   .آمد شوراى عالى انقالب فرهنگى   
 طـرح سـاختمان مرکـزى را    . هیـأت امنـاى دانـشگاه شـاهد جلـسه داشـت           .کمک خواسـت  
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  .یدمنتصویب کردیم و تعدادى دیگر مصوبات داشتیم و گزارش کار ش
 اسـتاندار   ،]آقـاي اسـحاق جهـانگیري      [ سرشب . مطابق معمول چند نامه داشت     .فاطى آمد 
رد علـت منظورنـشدن در هیـأت     در مـو  . براى کارهاى اسـتان اسـتمداد کـرد         و اصفهان آمد 

 تحـت  ،ف در دیـدار از فـوالد مبارکـه     نیازآقاي   گفت   .قشم توضیح دادم  منطقه آزاد   مدیره  
هـاى مختلـف     ولى وقت زیـادى بـراى بازدیـد از قـسمت    ،تأثیر عظمت کارخانه قرار گرفت  

   .نداشت
 .نبیاء رفـتم اال  موسوى اردبیلى در بیمارستان خاتم    ] سیدعبدالکریم[اهللا    آیتعیادت  به  شب  

 رو به خـوبى  ؛کند حرکت شده و با اشکال صحبت مى  طرف چپ بدنش بى  ،با سکته ناقص  
 از آنجا به اقامتگاه آقاى نیازف رفـتم    .زاده هم بودند    قاسمآقاي  هایش و دامادش       بچه .است

کاووس، هـا در گنبـد   من تسهیالت سفرها و مالقات با تـرک از ؛که از مازندران برگشته است  
 گفت چـون  .بود به شدت تحت تأثیر مازندران و رامسر قرار گرفته       .هار امتنان کرد  خیلى اظ 

 گفـتم آقـاى یلتـسین را    .هـا نـدارد   شان از ایـن نعمـت       سواحل ،اند  خودشان از خدا دور شده    
 در . تحت تأثیر اطالعات و استعداد مهـدى قـرار گرفتـه بـود    .بیاورد تا عظمت اینجا را ببینند  

هـاى   طرفـى در جنـگ     ا سیاسـت بـى    مـ  گفتم   ؛و مشورت کرد   ان پرسید ل افغانست یمسا مورد  
روسـیه و ژنـرال دوسـتم از او      گفـت .نـد ا طـرف   او گفت آنها هـم بـى      .یمرداخلى آنها را دا   

   .رؤساى روسیه در ترکمنستان را بدهدنظامی و  که ترتیب مالقات با سران اند خواسته
  

   1994 ژوئن 5                          1414 رجب  |   22   1372 دى 15چهارشنبه 
  

همانـان  ی م. امـروز صـبح هـوا تاریـک شـد و بـاران شـدیدى آمـد               .بارید  دیشب هم باران مى   
 وضع  ة نظراتى دربار  . آمد ]یزدي [وافى] ابوالقاسم[ آقاى   .رفتند ترکمنستان به شیراز و کیش    

معـاون اجرایـی   [، ه آقاى میرزاد.کمک گرفت ادارات و ائمه جمعه داشت و براى نیازمندان    
  . گزارش کار بازسازى را داد و آمد]جمهور رییس

ــاى مــسیح مهــاجرى آمــد  ــراى روزنامــه جمهــورى اســالمى کمــک خواســت و از   .آق  ب
 مزینی و   ]رییس کل بانک مرکزي   [،  عادلى] سید محمدحسین [آقایان  . ها انتقاد کرد    سیاست

ه را آوردند و در مـورد سیاسـت      سال آیند   جدول تنظیمى براى تعهدات ارزى تا پنج       .آمدند
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آبـادي،   نجـف  [رىد] قربـانعلی [آقـاى  . برخورد با تعهدات معوقه براى قسط بندى پرسـیدند     
 راجـع بـه   . آمـد ]رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس هیأت مرکزي گزینش کل کشور   

ى ر آقـاى د . مدیران گـزینش آمدنـد  . توضیح داد  1373سال   بودجه   ةنظرات مجلسیان دربار  
  1.اى داشتم کننده گزارش داد و من صحبت دلگرم

وران و   سیاســت واردات کــاال توســط مرزنــشینان و پیلــه،دولــتجلــسه هیــأت عــصر در 
بـه  هاى مرزى و کارگران ایرانى در جنوب خلیج فارس را در جهت کمک کـردن             بازارچه

  .واردات اصالح کردیم
    از سفر کیش و شـیراز  .م شام خوردیمف مذاکره داشتیم و با هشب در اقامتگاه آقاى نیاز 

تصمیم بـه خریـد اتومبیـل از مـا و اسـتفاده از      .  شیراز راضى بود   يو از بازدید کارخانه سایپا    
 گزارشى از مذاکرات رؤساى جمهـورى آذربایجـان و   .داردکاران و هنرمندان ایرانى   کاشى

  .ارمنستان در شب اجالس عشق آباد داد
  
   1994 ژوئن 6                             1414 رجب  |  23   1372 دى 16شنبه  پنج

  
واقـع در خیابـان شـهید    [ خیابان آریـاى سـابق   بههمانان ی همراه م.سعدآباد رفتیمبه  اول وقت   

بردارى   خیابان پردهي از تابلو. استگذارى شده نام» ترکمنستان«رفتیم که به  ] مطهري تهران 
خودشـان  . بـود گـذارى شـده      آبـاد نـام    م تهـران در عـشق      که به نـا    یدر مقابل خیابان  ؛  کردیم

 خیـال کـرده    ،خارجهامورگرى وزارت     اما عوام  ،آباد بگذاریم  خواسته بودند که به نام عشق     
   !کلمه عشق اسم مناسبى نیست

بـردارى از    مراسم بهـره ، براي شرکت در ساختمان مخابرات، میدان امام خمینى  بهاز آنجا   
 صنعتى و شـهاب توضـیح دادنـد و    ، آقایان غرضى. ترکمنستان رفتیمپروژه تلفن بین ایران و    

مجلـس ترکمنـستان در مجلـس       یسیـ بـا ر  ] تلفنی[ف و من     سپس آقاى نیاز   .خیرمقدم گفتند 

                                                
 -دلم که کسى و شما دوست عنوان به ،کنم مى شما به من که نصیحتى« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

  که کسانى هم. کنید تلقى اى مشفقانه نصیحت خیلى را این باشید، راحت خودتان وجدان و خداوند پیش خواهد مى
 ».داریم را طرفى بی و عدالت اعالى حد انتظار ما کنند، مى اجرا که کسانى هم و کنند مى تعیین را ضوابط و  معیارها
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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 مراسم ،تئاترهمان ساختمان  سپس در آمفى.من صحبت کوتاهى نمودم . کردیم آنها صحبت 
آقـاي غالمحـسین    . [داشـتیم را  ر  ف از سـوى شـهردا     نیـاز آقـاي    عنوان شهروندى بـه      ياعطا

ف صـحبت را از رو  نیـاز  آقـاي  1.ف و من صـحبت کـردیم  نیازآقاي  شهردار و    ،]کرباسچی
  . برگشتم آنها به مجلس رفتند و من به دفترم.خواند

 مالقـات کوتـاهى   .ف هـم آمـد   آقـاى نیـاز  .دفتـر رهبـرى رفـتم    به   کارها را انجام دادم و      
 صـنعت  ة در راه دربار.از آنجا با هم به فرودگاه رفتیم .  هر دو خوب صحبت کردند     ؛داشتند

 براى ، معلوم شد.کردیمها صحبت  گذارى گاز و کیفیت احداث خط لوله از ایران و سرمایه 
 .انـد کـه الکـساندر بیـگ در رأس آن اسـت       شرکتى در آمریکا درست کرده    ،این خط لوله  

 بهتـر اسـت خودمـان اجـرا     ،اد کـردم  پیـشنه  اوري؛ و فن  یه از لحاظ سرما   ،براى پشتیبانى طرح  
 قرار بود به مـشهد  . با بدرقه رسمى رفتند   2. مصاحبه کردیم  . اسناد امضا شد   ،در پاویون . کنیم

   .روند که من هم باشم  گفت موقعى به مشهد مى.هم بروند که منصرف شدند
دیـد  ف دعوت کرده که بـراى باز نیازآقاي  گفتم . مهدى هم ناهار آمد  .گشتمازبه دفترم ب  

 فـاطى و  .عـصر بـه خانـه آمـدم    . آبـاد بـرود    بیستم ژانویه بـه عـشق     ،از صنایع گاز ترکمنستان   
  . منزل را براى آمدن عفت تمیز و منظم کرده بودند،خانم شیرین

   
   1994 ژوئن 7                                1414 رجب  |   24   1372 دى 17جمعه 

براى اقامه جمعه به دانشگاه تهـران   .حالش بهتر است  . عفت از سفر آمد    ،ساعت یک بامداد  
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
 -هاى ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه صمیمى، نمونه خوبى  همکارى« :  در بخشی از این مصاحبه آمده است

 .مان داشتیمیها هاى خوبى در روند همکاري  ما در مدتى که ترکمنستان استقالل خود را به دست آورد، پیشرفت.است
 نشان دادند که این کشور من به ترکمنستان داشتم، مردم که اخیراً در سفرى. شویم به قبل بهتر مىهمیشه نسبت 

مند به همکارى با ایران هستند و جناب آقاى نیازف و همچنین وزرا و مسئوالن ترکمنستان، نهایت  هالعاده عالق فوق
 ترکیب .ت بسیار سنگین و جامعى به ایران آمدند جناب آقاى نیازف با هیأ، امروز به دعوت ما.محبت را ابراز کردند

وقت . کنیم خواهند در همه زمینه ها با ایران کار بکنند و ما هم استقبال مى دهند که آنها مى اعضاى هیأت، نشان مى
اند که خودش هدیه دیگرى براى اهمیت این ارتباطات است و بنا دارند از  زیادى را هم براى توقف در ایران گذاشته

توانیم یک   مى،کنم  فکر مى.اهاى مختلف ایران بازدید کنند که باز این نشانه عالقه دیگرى است که به ایران دارندج
هاي  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید  رجوع» .ه بدهیمینمونه خوبى از همکارى دو همسایه را به دنیا ارا

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 
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 در تشییع جنازه هشتصدوپنجاه پیکر شهید مفقوداالثر که اخیـراً آثـارى از    ،بعد از نماز   .رفتم
  . شرکت کردم و به خانه آمدم،اند آنها را پیدا کرده

 شرکت در مورد مصوبات اخیر هیأت مدیره  هایی   محسن گزارش  .ها جمع بودند    ظهر بچه 
. تـدریجى باشـد  از خطـوط  بردارى   قرار شده بهره، محسن د به پیشنها  .ه داد ی تهران ارا  يمترو

 ة بیشتر دربـار ؛ خواندم، را آوردند ها  گزارش .عصر و شب هم بستگان به دیدن عفت آمدند        
  . بودهاى افغانستان نزاع
  

   1994 ژوئن 8                                   1414 رجب  |  25   1372 دى 18شنبه 
  
اسـتان   گـزارش سـفر بـه    .دادستان کـل کـشور آمـد      ،  ]آقاي سید ابوالفضل موسوي تبریزي    [

و از  سیـستان و بلوچـستان و توفیقــات سـپاه قـدس در بــستن مرزهـا بـراى قاچاقچیــان را داد      
یسى و یر] سید ابراهیم[ آقایان  .امکانات ستاد مبارزه با مواد مخدر براى امورى استمداد کرد         

هـا    بانـک  ل اخیـر  ی گزارشى از مـسا    . از دادسراى انقالب آمدند    ]اي  اژه[محسنى] محسینغال[
 گفتم بـا همـاهنگى بـا    ؛دادند و نظر من براى سیاست برخورد با این گونه موارد را خواستند        

 ؛ پرسـیدند ،کنـد   در مورد اموالى که وزارت اطالعـات توقیـف مـى   .مسئول هر دستگاه باشد  
  .ى نکنندی گفتم زورگو، در مورد پرونده رمضانى.شودگفتم مطابق مقررات عمل 

 بـراى رفـع مـشکالت ارزى صـنایع بـه      . آمـد ]وزیر صـنایع [، زاده نعمت] محمدرضا[آقاى  
 بـا مـدیران    نـصیحتش کـردم کـه    . دسـتور همکـارى دادم  ،یس بانک مرکزى و گمـرك     یر

اسـت،  کـرده  نکند و با مدیرکل صنایع آذربایجان غربـى کـه اظهـارات نادرسـتى       تندخویی  
   .آمد  دکتر حبیبى براى امور جارى. برخورد کند

. ل اقتـصادى صـحبت شـد   ی ورزش و مساة دربار.طبا آمد سید مصطفى هاشمى ي  عصر آقا 
هاى معوقـه و رفـع     بندى بدهى   در مورد سیاست مذاکرات براى قسط      . را داشتیم  3کمیته بند   

 بـه  .کارها را انجـام دادم    هشت شب تا ساعت   . گیرى کردیم   مشکالت ارزى صنعت تصمیم   
   .خانه آمدم
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   1994 ژوئن 9                              1414 رجب  | 26    1372 دى 19یکشنبه  
  

 از عـدم   . آمـد  ]کتابخانـه ملـی     جمهـور و ریـیس      مـشاور ریـیس   [،  خـاتمى ] سـیدمحمد [آقاى  
ــحالى کــرد         ــاد اظهــار خوش ــه وزارت ارش ــه ملــى ب ــرح انتقــال کتابخان ــصویب ط  و از ت

تفـاوتى   هاى علمـى و فرهنگـى و جامعـه و بـى     هاى فرهنگى و فکرى در محیط      گیرى  سخت
   .دنموبعضى از نیروها اظهار نگرانى 

 از شـغل و کـار جدیـد خودکـه آمـوزش و طبابـت و تحقیـق        .زاده آمد   ملک] رضا[دکتر  
 . اظهار رضایت کرد و خواست که براى تقویت سطح بـاالى تحقیقـات کمـک کـنم          ،است

اسـالمی  ا مستقل و یا در کنار دانـشگاه آزاد  ی ؛یشنهاد تأسیس دکترا براى این منظور داشت     پ
  .ها ا فرهنگستانیو 

] سیدحــسین[ و معــاونش دکتــر ]ریــیس دانـشگاه آزاد اســالمی [، جاســبى] عبــداهللا[دکتـر  
] علیرضـا [ از معاون دکتر . در مورد کار دانشگاه آزاد اسالمى گزارشى دادند   .یحیوى آمدند 

 به خاطر عدم همکارى گلـه داشـتند و   ، ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    [،  مرندى
از فکر حضور نمایندگان رهبـرى در دانـشگاه اظهـار نگرانـى کردنـد و خواسـتند کـه بنیـاد           

وزیـر  ، ]آقاي عباس آخوندي. [بفروشدآزاد  بیمارستان شهید بهشتى قم را به دانشگاه   ،شهید
ان قیمـت و کوچـک و   زوضـیح برنامـه سـاخت انبـوه مـسکن ار        ت . آمـد   و شهرسازي  مسکن

   .به آنها واگذار کنیم فروش اقساطى را داد و خواست که بانک مسکن را 
ــر امــور خارجــه [، دکتــر والیتــى ــد]وزی ــان آمدن ــار. و معاون  کــم کــردن بعــضى از  ة درب

 کننـد و  لى عمـ  گفتم در حد بودجه فعل؛ها سئوال داشتند ها و یا هزینه سفارتخانه     سفارتخانه
پیـشرفت کـار تحقیقـات و اقـدامات        در مـورد     .یش از برنامه را نداشته باشـند      بانتظار بودجه   

. ل همسایگان شمالى و جنوبى دادم ی مراقبت بیشتر مسا   ة تذکراتى دربار  .گزارش دادند  دیگر
 کـه  ییها  وزارتخانهساختمان براي   م که تعدادى    ی تصمیم گرفت  ،دولتهیأت  در جلسه عصر    

هـاى ممکـن و مراعـات     ىیجـو   با صرفه  ، در یک محل مناسب کار     ،مان مناسب ندارند  ساخت
  .سیستم جدید ادارى بسازیم

ل ی صداوسیما و بانک مرکزى و ورزش و مساةدربار. اى بودم  خامنهاهللا آیتهمان  ی شب م 
  .جارى کشور مذاکره کردیم
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   1994 ژوئن 10                           1414 رجب  |  27   1372 دى 20دوشنبه 
  

از استخر اسـتفاده  .  به محافظان و دفترمان عیدى دادم  ،]به مناسبت عید مبعث   . [به دفترم رفتم  
 در ، در حـسینیه . هدیـه عیـد بـه ایـشان دادم     ،ینىی یک عبـاى نـا     . به دفتر رهبرى رفتیم    .کردم

روز  دیـ ؛جویانـه بـود   حتلهاى ایشان مـص   صحبت. من و رهبرى صحبت کردیم     ،مراسم عید 
  .اند هم صحبت خوبى کرده

عـصر بـراى افتتـاح مراسـم مـسابقات حفـظ و           . ها جمع بودنـد      ناهار بچه  .به خانه برگشتیم  
بـه  وقـت  بیـشتر  .  و به خانه آمدم1 صحبت کوتاهى کردم .حسینیه ارشاد رفتم  به  قرائت قرآن   

  .همان داشتی عفت هم م.استراحت و تماشاى تلویزیون گذشت
  

   1994 ژوئن 11                           1414 رجب  |  28   1372 دى 21شنبه  سه 
  

 اطالع داد که یک کشتى حامل چهارصد مـسافر و        ، وزیر کشور  ،بشارتى] محمد  علی[آقاى  
 گفـتم بـا همـه امکانـات      اسـت؛ سى دستگاه اتومبیل در دریاچه ارومیه از دیروز مفقود شده      

 به خـاطر از  . استع داد که کشتى پیدا شده     عصر اطال  . تا عصر ناراحت بودم    .جستجو کنند 
 که کنار صخره در ساحل توقـف کـرده و بـه       ه بودند  مسیر انحرافى رفت   ،کار افتادن رادارش  

  . استکسى آسیب نرسیده
                                                

 -مقدار این زمانى هیچ شاید و بینم مى عزیز را قرآن ایران در امروز من« : شی از این سخنرانی آمده است در بخ 
 یجوان هاى گروه چنین ،نداشته سابقه ،کرده پیدا عزت ایران در امروز که طورى آن ،اسالمى جوامع و ما بین در قرآن

. شوند مى مأنوس قرآن با که کسانى براى ،دارد نشیندل و زیبا بسیار ظاهرى قرآن . کردند توجه قرآن به ،بخصوص
 پخش الیتنهى فضاى این در که است هایى آهنگ زیباترین جزو انسان براى  واست ودلنشین دلنواز ،قرآن آهنگ

 مظاهر وجز و داشته را خاصیت این ،قرآن آهنگ و قرآن الفاظ قرآن، خود شده، نازل قرآن که هم اول از. شود مى
 شان گوش در پنبه خواندند، مى قرآن کعبه در پیامبر یاران یا و )ص(پیامبر که موقعى ،کفار اینکه ؛بود قرآن اعجاز

 قدر آن گاهى ،قرآن کلمات. کرد مى راتسخیر ها قلب گوش راه از اینکه جز ،ندارد دیگرى توجیه هیچ ،گذاشتند مى
را جمله آن قدر آن ،شنیدند مى که را جمله یک ،ها جوان مخصوصاً داریم، تواریخ در که بود مسخرکننده و رندهب 

 به پیغمبر بودن ساحره ادله از را این. اند شده دیوانه آنها که کردند مى فکر ،آشناهایشان از بعضى که کردند مى تکرار
هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع» .کرد مى شان جذب واقعاً. است سحر گفتند مى که آوردند مى حساب

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  انیسخنر
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 گـزارش وضـع عـراق و معارضـان را     . آمـد ]رییس کمیته عراق[، آقامحمدى] علی[آقاي  
را توضـیح داد و خواسـتار تبلیغـات بیـشتر     . ..هاى مرزى و    نزاع کردها در شمال و برنامه      .داد

فعالیـت بیـشتر معارضـان    همچنـین خواسـتار    خدمات و جـواب بـه ابهامـات و           ةدولت دربار 
ــه و  [، حــسینى ملــک] اهللا ســیدکرامت[آقایــان  .عراقــى شــد ــده ولــی فقیــه در کهکیلوی نماین

 . خواسـتند نماینده یاسوج آمدنـد و بـراى اسـتان کمـک    ، ]سید مسعود حسینی[ و  ]بویراحمد
  .داشتنداصرار به سفر من به استان 

 اطالعـات   مؤسسه براى    و  آمد ]مدیرمسئول روزنامه اطالعات  [،  ىیدعا] سیدمحمود[آقاى  
الى منـاطق آزاد  عـ شـوراى    .یر جدید سریالنکا براى تقدیم استوارنامه آمـد       فس .وام خواست 

نگـى جلـسه   شـب شـوراى عـالى انقـالب فره      .براى تصویب مقررات جدیـد جلـسه داشـت        
معـادن و فلـزات تـصویب    وزارت کاربردى معدن و صنعت را بـراى        علمی   دانشگاه   .داشت
  .داشتیم مصوبات دیگر هم .کردیم

   
   1994 ژوئن 12                        1414 رجب  |   29   1372 دى 22چهارشنبه 

  
قیه در امور افغانستان    نماینده ولی ف  [،   ابراهیمى ]حسین [ آقاى .راى افغانستان آمدند  عمجمع ش 

 ؛ دو نفر شـعر خواندنـد  .را داد] سومین مجمع شعر انقالب اسالمی افغانستان [ گزارش کار    ،]
 من . بعد از پیروزى داشت، انتقاد از نحوه عملکرد مجاهداندربارةیکى از آنها اشعار خوبى 

  1.هم در صحبتم از عملکرد آنها سخت انتقاد کردم
 ،یس و دادستان دیوان محاسباتی ر،اتابکى] اهللا سید لطف  [ و رو درخشنده] علیرضا[آقایان  

 توضیحاتى در مورد شیوه کار خـود دادنـد   .یس کمیسیون محاسبات مجلس آمدند   یهمراه ر 
 شان کـردم کـه بـدون تبلیـغ و سروصـدا       نصیحت .سن انجام وظیفه استمداد کردندو براى ح

                                                
 -با توجه به یکپارچگی اسالمی ملت افغانستان و وجود روحیه تالشگري و « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

دار کرده و  ایمان در آنان، وضعیت موجود در افغانستان، سابقه درخشان مبارزات اسالمی مردم این کشور را خدشه
اگر مبناي انجام کارها بر استفاده از زور و قدرت نظامی . منفی و ناخوشایندي در تاریخ به جاي خواهد گذاشتآثار 

یابد که افغانستان بیش از این ظرفیت  ها گسترش می توزي گروه ها و کینه قرار گیرد، دامنه خونریزي و خرابکاري
، دفتر نشر معارف 1372هاي سال  نی،  سخنرانیهاشمی رفسنجا«  کتاب ←کنید  رجوع» .تحمل خسارت را ندارد

 .1394انقالب،
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  . قول کمک دادم؛جا نکنند  به موارد مهم بپردازند و سختگیرى بى،عمل کنند
 را گفت و براى     ش عملکرد .تأمین اجتماعى آمد  سازمان  یس  ی ر ،کرباسیان] مسعود[آقاى  

هـاى درمـانى اسـتمداد     شدن تعرفـه  جلوگیرى از گرانهمچنین تأسیس شوراى عالى امداد و  
 کـردن  تناسـب بـا اضـافه   مها خواست که گفـتم    نظرم را در مورد اضافه کردن مستمرى  .کرد

  .لت اقدام شوددو
 به وزرا توصیه کردم که خودشان و مدیرانـشان از اظهـارات   ،دولتجلسه هیأت عصر در   

اطـالع داد  ، ]وزیـر کـشور  [، بـشارتى ] محمـد  علی[ آقاى   .آمیز خوددارى کنند   منفى و شکوه  
 گروهـى بـا افکـار    ؛انـد    بازداشت شده  یههاى انگلیس و روس      ه سفارتخان درعوامل تیراندازى   

  . هستندانشبیه فرق
 شـام را در راه  . همراه خانواده و محافظان به سوى کیش پرواز کردیم  ، شب هشتساعت  

و معاونان  ] مدیرعامل منطقه آزاد کیش   [اه  نپ آقاى یزدان  . شب رسیدیم  دهخوردیم و ساعت    
منطقـه   کمى در ساحل دریا در پـاویون گـشتیم و گـزارش عملکـرد          . استقبال آمده بودند   به

  . مدیریت جدید را شنیدم و خوابیدمره دوکیش در آزاد 
     
   1994 ژوئن 13                           1414 رجب  |  30   1372 دى 23شنبه  پنج

  
 ساحل در ساعتى .هاى داغ پارلمان جدید روسیه است      بحث ، خبر مهم  .اخبار را گوش دادم   

 بـا   پوشـیدم و  واصـى غلبـاس   .  کـردم   مقدارى مطالعـه   ،صبحانهصرف  پس از    .دریا قدم زدم  
  . کار آسانى است؛ مدتى زیر آب ماندم،بستن کپسول اکسیژن

 .هـا گذشـت   زدن در ساحل دریا و تماشـاى قـایقرانى و شـناى بچـه             عصر هم بیشتر به قدم    
   . جالب بود،بودند  انبوه مرغان سفید که اطرافم ،هنگام قایقرانى

پنـاه توضـیحات     و آقـاى یـزدان  ها و بندر و مراکز کیش گشتیم     مقدارى در خیابان   غروب
اى بـراى    نامـه .شب مقدارى به تماشاى تلویزیون و دیدن برنامه تلویزیون دوبى گذشت       .داد

 خبر رسـید کـه آنهـا توضـیح         .امضا کردم که آقاى والیتى ببرد     ] پادشاه عربستان [آقاى فهد   
  .  پذیرفتم؛آید اند که پیام آقاى فهد براى من به تهران مى داده
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   1994 ژوئن 14                              1414 شعبان   |  1   1372 دى 24 جمعه  
  

؛ ها توافق آمریکا و روسیه و اوکراین براى خلع سالح اتمى اوکراین مهـم اسـت   در گزارش 
مثـل   امـروز هـم   . تعجب است که چگونه اوکراین قبول کرده و شاید هم عمـل نکنـد             جاي

   .جت اسکى گذشتدیروز با قدم زدن در ساحل و 
شـرکت  [ مـسئول  .نـد  هـر یـک گزارشـى داد      .ش آمدنـد  یکـ سـازمان منطقـه آزاد      مدیران  
  وزارت راه وتضییقاتهایش و  ایرکیش از هزینه زیاد گارد حفاظت و مزاحمت     ] هواپیمایی

ها و تصمیم بر تکمیل طرح جامع را گفـت     ها و برنامه    پناه سیاست   آقاى یزدان  . گفت ترابري
هـا   من سیاسـت .  سابق راکد مانده بود و مقدارى از مدیریت سابق انتقاد کرد  که در مدیریت  

را توضیح دادم و گفتم از فکر ایجاد پالژ شناى زنان در کنار پاویون و فکر انتقال پاویون به       
 دستور دادم آنجا وسایل   .ى براى پالژ زنان مشخص کردیم     ینقطه دیگر منصرف شوند و جا     

  . عصر هم خودم از آن محل و نخلستان بازدید کردم.شناى زنان را فراهم کنند
 شب به خانه یازده ساعت  . بعد از صرف شام به سوى تهران پرواز کردیم         ، شب نُهساعت  

 ؛عفت هم چاى سبز دم کـرده بـود   . خاطرات سه روز گذشته را نوشتم و خوابیدیم   .رسیدیم
  . استخانم سوهارتو از اندونزى برایش فرستاده

   
   1994 ژوئن 15                                 1414 شعبان   |   2  1372  دى25شنبه  

  
هـا در    اطالع داد کـه آلمـانى  . آمد ]جمهور  معاون اقتصادي رییس  [،  نوربخش] محسن[آقاى  

 زمـان خـوبى در نظـر    ، معوقـه هـاي   بـدهی اند کـه بـراى تقـسیط        گفته ،نوابآقاي  مذاکره با   
 در مورد . بزرگ چنین شودان با همه طلبکار،ک مرکزى بگویم خواست که به بان.اند گرفته

  .  مناقصه فاضالب تهران تأکید شدر تهران ديشرکت مترو
  آمدند و ]وزیر دفاع[، دهقان] حسین[ و ]مقام فرمانده کل سپاه قائم[،  رحیم صفوى آقایان  

یـرو بیـشتر    خواستند کـه وزارت ن .گزارش پیشرفت کار سد کرخه و عملیات آینده را دادند 
 گله داشتند کـه هنـوز   .اند  میلیارد تومان قرار گذاشته48بدنه و سرریز را  . به آنها امتیاز بدهد   

  .ها آماده نیست کار مطالعه و طراحى ناقص است و نقشه
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مجري [، ىیعال] حسین[ آقاي  و   ]جمهور  هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس     [محسن
معـاون بازرسـی ویـژه    [، شـوریده ] محمـود [ي آقـا  و  ]طرح سـاخت مـصالي بـزرگ تهـران        

روى   معمـار طـرح تـک   . در مورد ساخت مصالى تهران صحبت شـد     . آمدند ]جمهور  رییس
توجه بـه خـط متـرو قابـل اجـرا        به خاطر عدم   ، شبستان  بزرگ طرح    . سیستم ندارد   و دکن مى

یـن   نظـر محـسن ا  . گفتم کار را متوقف کنند تـا رسـیدگى کنـیم   ؛1 استنیست و ناقص شده 
ام کـه    گفتـه 210 بـه حـساب    . کـار اجـرا شـروع نـشود        ،ىیهاى اجرا    قبل از تهیه نقشه    ،است

  . محسن ناظر طرح است.پرداخت را متوقف کنند
گهـر و   گـل معدن  گزارش پیشرفت تولید در . آمد ]وزیر معادن و فلزات   [،  آقاى محلوجى 

عصر دکتر والیتـى  . ردى وزارت اطالعات شکایت کیو از کارهاى ایذا فوالد مبارکه را داد  
  . گزارش سفر به ایرلند را داد. سفر به عربستان صحبت شدة دربار.آمد

 نامه آقاى فهـد  .آمدي دسعو وزیر آموزش و پرورش عربستان ،ریطخوال] عبدالعزیز[دکتر  
 پانـصد و  حدود شصت هـزار  ، در نامه خواسته بود که به سهمیه حجاج اعالن شده    .را آورد 

 دیروز نامـه  ، قرار بود دکتر والیتى  .آید   گفتم دکتر والیتى براى مذاکره مى      .باشیمپایبند   نفر
 ]وزیـر کـشور  [، بـشارتى ] محمـد  علـی [آقـاى  .  آنها پیشدستى کردند و نامه فرستادند؛را ببرد 

 از دانـشجویان دانـشگاه   ؛انـد  ارى در میدان فردوسـى را گرفتـه  ذگ اطالع داد که عوامل بمب 
  .اند امام صادق

  
   1994 ژوئن 16                              1414 شعبان   |   3  1372 دى 26 یکشنبه 

  
  با هم براى بررسى وضـع کـار مـصالى تهـران کـه اخیـراً دچـار              ، در مسیر دفتر   .محسن آمد 
 ؛گـذرد  مترو از داخل شبـستان مـى  تونل  که اند متوجه شدهاخیراً  .رفتیمآنجا  به ،مشکل شده 
 ، طـراح و معمـار  ،یدؤآقاى م.تر از سطح کف شبستان است خیلى پایین شده که     قبالً فکر مى  

امروز باد  .بررسى مجدد شودشد،  ولى اشکاالتى دارد که قرار  است،تغییراتى در طرح داده
  .باران و برف داشتیمو 

                                                
 -هاي عباس آباد، قبل از پیروزي انقالب اسالمی حفاري کرده   شرکت مترو، بخشی از تونل خط یک را در زمین

 .، بدون توجه به وجود تونل مترو، خاکبرداري صورت گرفته بود)ره(هنگام احداث مصالي بزرگ امام خمینی. بود
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 گزارشـى از  . آمـد  اسـالمی ازمان تبلیغـات  سـ يیس حـوزه هنـر  یـ  ر ،مز] محمدعلی[آقاى  
هاى فراوان  نگ و کتاب و سرود داد و از کمکه و سناریو و آمکارهاى متنوع هنرى از فیل   

براى ایجـاد پـشتوانه    تیلبغات اسالمی  آمارى از کارهاى اقتصادى سازمان    .دولت تشکر کرد  
  .ارایه کردمالى 

 قبالً در بنگالدش سفیر   ؛اکستان آمد  سفیر جدیدمان در پ    ،آخوندزاده] محمدمهدي[آقاى  
 نکـات مهـم مـورد نظـر و     ،آخونـدزاده آقـاي  . قاره هنـد دارد   شبهاطالعات خوبى از    و  بوده  

ــه ــارى   زمین ــاى همک ــت را ه ــت و سیاس ــت  گف ــا را گرف ــسأله .ه ــط  روى م ــاز و  خ ــه گ لول
 سـفیر جدیـدمان در گرجـستان   ، ]بـین  آقاي فریـدون حـق  [ . شدتأکید... هاى شکر و  کارخانه

 گزارش خوبى از شرایط گرجستان و موقعیت جغرافیایى براى معبر قرار گـرفتن بـراى             .آمد
هاى   توصیه.ى براى توسعه همکارى داشت   یاه پیشنهاد .آسیاى میانه از طریق دریاى سیاه داد      

  .الزم را نمودم
 گزارشى از عوامل خرابکار داد که اخیـراً از      .وزیر کشور آمد  ،  ]محمد بشارتی  آقاي علی [

 .اند و براى کارهاى جنبى کمـک خواسـت    دستگیر شده  )ع(دانشجویان دانشگاه امام صادق   
و ارایه کـرد  در مورد مرجعیت    ] حوزه علمیه قم  [ نظر جامعه مدرسین     در خصوص گزارشى  

  .براى تعویض استاندار تهران و دعوت وزیر کشور قطر اجازه خواست
آنهـا را  ت کردند که برخالف ضوابط   از همکارانشان شکای    و چند نفر از محافظان آمدند    

 گزارش . آمد]جمهور در امور اهل سنت      مشاور رییس [،  حاق مدنى س ا لوي مو .اند  باال آورده 
سنت ایران به خاطر بعضى از  و از نظم و آبادى آنجا و از نگرانى اهل       سفر به مراکش را داد    

طلبـى   سـلطه و در مناصـب خـوب   در مـساجد تهـران و مـشهد و نیـز پـذیرش          هـا   محدودیت
دولــت هیــأت در جلــسه  .نماینــدگان رهبــرى در سیــستان و بلوچــستان و کردســتان گفــت 

 گـزارش   . آمـد  ]فرمانـده نیـروي مقاومـت بـسیج       [،  افـشار ] علیرضـا [ آقـاى    .مصوباتى داشتیم 
  . بسیج را دادو نهی از منکر هاى امر به معروف  برنامه

اى فهد و سفر آینـده دکتـر والیتـى بـه        نامه آق  ة دربار .اى بودم    خامنه اهللا  آیتهمان  یشب م 
ى تهران و  وضع فعلى مصالة دربار، همچنینو مطالبى که باید پیغام بدهیم     سعودي  عربستان  

 ،ها که دنبال چادر اجبـارى هـستند     با فکر بعضى   ، ایشان گفت  .ل جارى مذاکره کردیم   یمسا
 پس از آنکه مطلع شدند ،ددانند و نیز گفتن با اینکه چادر را بهترین حجاب مى؛ دنموافق نیست 
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اندکـه    به آنها پیغـام داده ، محکوم به اعدام شدهی،جاسوس متهم به  آلمانىکه دادستان گفته    
  . بارد  برف خفیفى مى. به خانه آمدم.اعدام نکنند

   
   1994 ژوئن 17                            1414 شعبان   |  4   1372 دى 27دوشنبه   
  

 ]رییس بنیاد مستـضعفان و جانبـازان      [دوست،    رفیق] محسن[ آقاى   . آمدند جمعى از جانبازان  
  . تعداد زیادى نامه تقاضا دادند1. کردماي کننده گزارشى داد و من هم صحبت دلگرم

 اظهار وفادارى نمود و بـراى سـفر مـن بـه           .دم نماینده خرم آباد آ    ،فرید] اکبر[آقاى دکتر   
 نماینـده همـدان     ، ساداتیان ]سیدجالل [ آقاى .اشتلرستان و کمک به عمران منطقه اصرار د       

 از من براى مواضع آینده .الن مجلس گفت و از مواضع دو جریان انتقاد داشت       نفع از م  .آمد
، ]اهللا موسـوي اجـاق و حـسن سـلیمانی     آقایـان اسـماعیل ططـري، سـید آیـت        [.نظر خواست 

 حمایـت کردنـد و بـراى     اسـتاندار و از امـام جمعـه   .اور آمدنـد گـ نمایندگان کرمانـشاه و کن  
] محمـدکریم [دکتـر  . کارهاى عمرانى استمداد کردند و خواهان تسریع در سـفر مـن شـدند         

ل بهداشـت و درمـان و   ی نماینده اصفهان آمد و از استاندار حمایت کرد و براى مسا ،شهرزاد
  .اعتبارات کمک خواست

 . آمـد ]مرکـزي  بانککل  رییس[، عصر دکتر عادلى. ظهر عفت ناهار را با من بود و رفت         
و شهرسـازي  گزارش وضع ارز را داد و خواسـت کـه بانـک مـسکن را بـه وزارت مـسکن                 

تـصویب  را هـاى منـاطق آزاد    نامـه  ینیـ  آ. اقتـصاد جلـسه داشـت    عالیشوراى .واگذار نکنیم 
                                                

 -از خودگذشتگى و صبر و متانت ،هاى زیبا و ملموس ایثار جانبازان جلوه« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هاى   عامل احیاى روحیه فداکارى و جانبازى در راه آرمان،ملت مسلمان و آزاده ایران هستند که حضورشان در جامعه

 بسیار جامعه براى ،فرهنگى – هنرى کارهاى قالب در نجانبازا تالش و ایثار انعکاس .مقدس انقالب اسالمى است
هاى مختلف انقالب عالوه بر بازده فرهنگى  فعالیت جانبازان و پیشگام بودن آنها در صحنه. است مؤثر و آموزنده

 مرهون روح ایثارگرى و ،استحکام جامعه و عزت قرآن و اسالم .کند  مردم را متوجه معنویات و یاد خدا مى،بسیار
شناس کشورمان هرگز  آن بستگى دارد و مردم حق د است که اقتدار، سربلندى و دستاوردهاى تاریخى ملت ما بهجها

ها و مشکالت فراوان جسمى که خود داوطلبانه و در راه رضاى  نجرجانبازان با تحمل  .آن را فراموش نخواهد کرد
اند و با سرفرازى در امتحان الهى، امروز شاهد آثار و  هربار و معنادارى را تجربه کرداند، زندگى پ خدا به جان خریده

، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .نتایج جهاد و جانبازى خود هستند
 .1394معارف انقالب،



513

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

513 

نیشکر اهواز و قیمت پایـه فـروش   کارخانه گذارى در   قیمت شکر و سرمایه  ةکردیم و دربار  
  . گیرى شد ى تصمیمکارخانجات دولت

   
   1994 ژوئن 18                             1414 شعبان   |  5   1372 دى 28شنبه  سه

  
 مقدارى از وضع ارتـش و برنامـه   .س ستاد ارتش پاکستان آمد ییر،  ] عبدالوحید کاکر  لژنرا[

 دربارةى کنترل و حفاظت از امنیت و مبارزه با قاچاق و توجه به بلوچستان گفت و توضیحات
ل اخیـر  ی از نقـش ارتـش در مـسا   .برنامه اتمى و برنامـه عـادى کـردن روابـط بـا آمریکـا داد       

اختالفات سران در پاکستان تقدیر و برضرورت مبارزه جـدى بـا قاچاقچیـان مـواد مخـدر و            
  .رانرژى به نظرم رسید آدم با هوش و پ؛همکارى تأکید کردم

 عقـد  .ر کار شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد براى تنظیم دستو،میرسلیم] مصطفی[آقاى  
 .اســتاندار اردبیــل آمــد، ]نــژاد آقــاي محمــود احمــدي[ .ازدواج یکــى از کارمنــدان را بــستم

گزارش وضع استان جدیدالتأسیس و خوشحالى مردم و نیازهـا و اقـدامات را داد و کمـک             
  . گرفت

روسـیه در صـدر اخبـار     آنجلس در آمریکا و مالقات رؤساى جمهور آمریکا و        سزلزله لُ 
 شـوراى  ،عصر و شـب .  در مورد مسأله اخیر محافظان صحبت کرد و آقاى اقبالى آمد .است

  شهرسـازي و   در مورد انتقـال بانـک مـسکن بـه وزارت مـسکن و     .عالى ادارى جلسه داشت 
هاى انتشاراتى وزارت علوم و اصالح جایگاه صندوق حمایـت از جانبـازان  و    ادغام شرکت 

  .گیرى شد انتفاعى بحث و تصمیمغیرنامه واگذارى زمین به مدارس  نییاصالح آ
 ارشادفرهنگ و  وزیر ،]آقاي علی الریجانی. [ کار کردم و به خانه آمدمنُه شبتا ساعت 

  تلفنى پیشنهاد کرد که به نحـوى در مـورد زلزلـه آمریکـا و آسـیب ایرانیـان اظهـار          اسالمی،
   .تأسف کنیم

  
   1994 ژوئن 19                          1414 شعبان   |  6   1372 دى 29چهارشنبه 

  
. ره جنوبى براى خداحافظى آمدنـد  ویتنام و کُنرایسف، ]آقایان یوان آنگ و سانگ یول لی      [
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  کارنامه و خاطرات              
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 گـزارش اقـدامات مقـدماتى بـراى      .نوریـان آمدنـد   ] محمـد  علـی [میـرزاده و    ] حمیـد [آقایان  
 گفتم ؛ارى مدیران جدید ابراز نگرانى کردندتأسیس دانشگاه کیش را دادند و از عدم همک      

 و امام جمعه و نمایندگان  )ره(المللى امام خمینى    مدیران دانشگاه بین   .همکارى خواهند کرد  
ظهـر عفـت و    . گزارش کار دادند و اعتبارات و حمایت بیـشتر خواسـتند  .شهر قزوین آمدند  

  .ى و على آمدندطفا
شب شوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز  .دولت مصوباتى داشتیمجلسه هیأت عصر در 

 گزارشـى از گروهـى افراطـى از        ،]کنـی [مهـدوى ] محمدرضا[ آقاى   .در دفترم جلسه داشت   
 شبانه .اند  مزاحم مدیریت دانشگاه بوده،دانشجویان دانشگاه امام صادق را داد که در گذشته  

هاى انگلیس و فرانسه حمله  انه به سفارتخاند و تهدید نموده بودند و اخیراً     زدهقفل  ها را     اقتا
 آقـاى  .اند  شبیه گروه فرقان پخش کرده بودند و دستگیر شده   ،هاى بد   کرده بودند و اعالمیه   

در مـورد مرجعیـت را   ] حوزه علمیـه قـم  [هاى جامعه مدرسین    گزارش بحث  ،یزدى] محمد[
 مثل ؛اریم سپس در این مورد بحث کردیم و پیشنهاد شد که جریان را به حال خود بگذ     .داد

  .ها بحث ناتمام ماند گذشته
 گفت کف محـل قبـر ائمـه در        بود، مره برگشته عسفر  خسرو شاهى از    ] سیدهادي[ آقاى  

 را که بـه  )س(و پنجره مقبره حضرت زهرا اند و صورت قبرها محو شده بقیع را سیمان کرده  
  .اند  بسته،مسجد باز بوده

  
   1994 ژوئن 20                           1414 شعبان   |  7   1372 دى 30شنبه  پنج

  
 گـزارش  ]ریـیس سـازمان صـداو سـیما    [،  اخـوى محمـد  .صدا و سیما آمدندسازمان  مدیران  

ــتم   ــصلى داش ــخنرانى مف ــن س ــاهى داد و م ــشتر   1.کوت ــیح بی ــت توض ــه در جه ــتم ک   خواس
                                                

 - موجب دلگرمى عی،ارتباط جمهاى  بیان حقایق جامعه اسالمى از رسانه«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در 
هاى  دشمنان جمهورى اسالمى با استفاده از رسانه .شود مردم و ناامید کردن دشمنان و بدخواهان انقالب اسالمى مى

اند که قدرت انقالب را در سازندگى و اداره امور کشور ضعیف و ناتوان جلوه   همواره تالش کرده،تبلیغاتى خود
اقدامات مهم در امر سازندگى و رشد همه جانبه کشور، نشان داده است که آنها   وهاى اخیر هاى سال دهند اما واقعیت

 به نسبت مردم اعتماد جلب عوامل ،گرایى واقع و دلسوزى امانت، صداقت، .اند در این مصاف نیز شکست خورده
 ك و ارزیابى به باید با هوشیارى الزم، در،ترین رسانه تبلیغى عنوان بزرگه  صداوسیما ب.هستند خبرى هاى رسانه
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. دترکـردن دشـمنان تـالش کننـ     تر کردن مـردم و مـأیوس    براى دلگرم،وردهاى انقالب ادست
 گـزارش کارهــا و  .اســتاندار چهارمحـال بختیـارى آمــد  ، ]یـی  زهرایی نکــویدعلیسـ آقـاي  [

سازى استان که از دو راه بـه خوزسـتان و     به خصوص پیشرفت طرح راه ،هاى استان   پیشرفت
 از . داد و و براى ارز صـنایع در دسـت تأسـیس کمـک خواسـت       ، ارایه اصفهان ارتباط دارد  

 مزاحمـت ایجـاد   ،ز نمایندگان که به خاطر اختالفـات خطـى   یکى ا  ،پور  یوسف] علی[آقاى  
   . گله کرد،کند مى

 مان وهاى معـد   مبالغ زیادى براى نیروها و خانواده. جلسه داشت1ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 دادسـتان  ،اطالعـات وزارت   بـه    .هاى کار و بازپرورى و تبلیغات تصویب کردیم         وگاهو ارد 

 کـه اخیـراً   را) ع(دانشگاه امام صـادق  م که مسأله گروه افراطىانقالب و نیروى انتظامى گفت    
  . پیگیرى کنند،شرارت کردند و دستگیر شدند

 براى سفر به  ومهدى آمد. تا ساعت چهار بعد از ظهر کارها را انجام دادم و به خانه آمدم  
   . خداحافظى کرد، براى بازدید از صنایع نفت و گاز،ف به دعوت آقاى نیاز،ترکمنستان

   
  

                                                                                                              
رابطه صمیمى خود را نیز با مردم ،هاى خاص دشمنان شیوه مناسب مقابله موقع و صحیح از ترفندها و سیاست 

هاى هنرى، مردم را به  رود که صداوسیما با استفاده از تجهیزات و امکانات تبلیغى و خالقیت انتظار مى .تقویت کند
اکنون  .ها و اقدامات انجام شده را منعکس کند  نتایج مطلوب تالش ترغیب و،مشارکت هرچه بیشتر در سازندگى

ها، سیلوها، سکوهاى عظیم  ها، پاالیشگاه ترین سدها، نیروگاه هاى مهم و اساسى کشور از جمله ساخت بزرگ پروژه
ید محصوالت هاى ارتباطى، صنایع مخابراتى، حمل ونقل، گازرسانى به روستاها و شهرها، تول استخراج نفت و گاز، پل

پتروشیمى و مواد اولیه بسیارى از صنایع داخلى، کشف و استخراج معادن و صدها پروژه عمرانى دیگر به دست 
 در مهمى نقش صداوسیما جمله از ها رسانه .اجرا درآمده است متخصصان متعهد و نیروهاى انسانى کارآمد داخلى به

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع» .کنند تالش بیشتر زمینه این در باید و دارند جامعه به ها فعالیت این انعکاس
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی

-قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 33 و مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده ادی از اعتيریشگیمنظور پ  ه ب 
 اتی عملهیو کلشد  لیجمهور تشک سیی راستی به رينظام، ستاد مصلحت صیمجمع تشخ 1367سوم آبان سال 

ي اعضا .دگردی ستاد متمرکز نی موادمخدر در اهیغ علی و تبلی آموزش عمومي،ریشگی پي و برنامه هایی و قضاییاجرا
 ی،درمان و آموزش پزشک  بهداشت،ری وز،اطالعاتری وز،کشورری وز، دادستان کل کشور، جمهور سییر،  ستاداین

 ، تهرانیاسالم  دادگاه انقالبسیی ری،انتظام يروی فرمانده ن،مای سازمان صدا و سسیی ر،آموزش و پرورشریزو
 . ی هستند فرهنگ و ارشاد اسالمری وز وجی مقاومت بسيروی فرمانده نی،تی و تربینیمأها و اقدامات ت سازمان زندان سییر
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   1994 ژوئن 21                                1414 شعبان   |  8   1372 بهمن 1جمعه 
  

 . گذشـت  مطالعـه  و کتابخانه تنظیم و استراحت  وقت به  .نداشتم زیادى کار .بودم نهاخ در
 فرزنـد ،  ]آقاي باسل اسـد   [ که دادند خبر عصر .بودند هایش  بچه و فاطى فقط ،ها  بچه از ظهر

 تـسلیت  شـد  قـرار  1. اسـت  کرده فوت فتصاد در ،]جمهور سوریه   رییس[،  اسد حافظآقاي  
  .برود هم ]جمهور الملل رییس مشاور بین[، معیرى ]علیرضا [آقاى و بفرستیم
 اینجا شام  و آمدند یشاناه  بچه از بعضى و هفاطم و صدیقه ،ها  همشیره و محمدآشیخ   شب
  .بودند

  
   1994 ژوئن 22                                 1414 شعبان   |  9   1372 بهمن 2شنبه 

  
حـوزه   شآمـوز  سـسه ؤم تأسـیس  مناسـبت  به ]سازمان تبلیغات اسالمی   [هنرى حوزه مدیران

 کردم سخنرانى من و داد گزارش ]رییس حوزه هنري  [،  زم] محمدعلی[  آقاى .آمدند هنرى
  2.هستند ها خانم ،شده قبول دانشجویان از درصد پنجاه از بیش .نمودم شان تشویق و

                                                
 - یآموخته رشته مهندس  دانشاو . و برادر بزرگ بشار اسد بودهی سورجمهور سیی پسر ارشد حافظ اسد، ر،باسل اسد 

 يهور جماستی و کاخ رجمهور سیی و مسئول حفاظت از رهی سوري جمهوراستی فرمانده گارد ر، ارتشسرگردو 
نزدیکی  در ی سانحه رانندگکیدر وي  شد، ی مادی حافظ اسد نی جانشنیتر ی به عنوان  اصلباسل که از ی حالدر. بود
 .دمشق درگذشتدگاه فرو
 -این يامنا هیأت و هنرمندان استادان، جمع در ،سوره هنرى عالى آموزش مؤسسه افتتاح مراسم در  آقاي هاشمی 

 از استفاده و تبلیغى نظام در ادبیات و هنر جایگاه بیان با اسالمى، تبلیغات سازمان هنر و اندیشه حوزه به وابسته مؤسسه
ق هنر و یتبلیغات از طر« : داشت اظهار شناسى جامعه و شناسى روان علوم بر مبتنى صصىتخ و علمى مناسب هاى شیوه

ویژه نسل جوان ه تواند در ساخت زیربناى تربیت و اخالق جامعه ب  مى،ادبیات در فضاى مناسب و با امکانات پیشرفته
 دلسرد شده و به هنر و تبلیغى که ،کند بشر امروز از هنرى که فطرت و اخالق را معیوب مى. کشور مفید و مؤثر باشد

 در دنیاى امروز ،دار افکار و کارهاى فرهنگى خوب و ریشه . روى آورده است،سازى مالك قرار گیرد در آن انسان
جامعه پس  .گذارد جاى مىه وسیله مخالفان، آثار و نتایج خود را به مخاطبان بسیار دارد و با عبور از موانع ایجاد شده ب

هاى  ها، گام گیرى از خالقیت خوبى استفاده کرده و با بهره هاى فراوان رشد در بخش هنر به اسالمى از زمینهاز انقالب 
جهانى شدن هنر و  تواند به  مى،تخصصى شدن هنر و کاربرد ابزار مدرن و مناسب در این زمینه .بلندى نیز برداشته است

، دفتر نشر معارف 1372هاي سال  فسنجانی، سخنرانیهاشمی ر« کتاب ←کنید  رجوع» .آثار هنرمندان کمک کند
  .1394انقالب، 
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 گـزارش  .آمدند معاونان و ]رییس سازمان برنامه و بودجه[، زنجانى ]مسعود روغنی  [آقاى
 و فنـى  معاونـت  .دادنـد  را وابـسته  مؤسـسات  و شـوراها  و هـا   معاونـت  و برنامه سازمان وضع

  .دادند توضیحات بردارى نقشه سازمان و انفورماتیک
 جـاى  به ؛نشد تشکیل اعضا از بعضى حضور عدم خاطر به  ملی، امنیت عالى شوراى جلسه

نوري، رییس مجلس شـوراي    اکبر ناطق   با حضور آقایان علی   [ ،قوه سه سران جلسه اولین آن
 در زیـادى  موضـوعات  .شـد  تـشکیل  دفتـرم  در] قـضاییه   اسالمی و محمد یزدي، رییس قـوه      

 در کـارى  افراط ها،  رادیکال ها،  گروه،  مرجعیت لیمسا قبیل از ؛دادیم قرار مذاکرات دستور
ارى ذگـ  ریـزى و سـرمایه   امنیـت شـغلى و برنامـه   که باعـث سـلب       داخلى و خارجى سیاست

ل جامعـه  ی و مـسا  هـاى انقـالب     و دادگـاه  ] روحانیـت [ها در دادگاه ویـژه        روىتندشود و     مى
 قـرار شـد   .ل اساسـى کـشور  یاطالعى بعـضى از علمـا از مـسا     و بى  ]حوزه علمیه قم  [مدرسین

  .ل توافق نظر داریمی به نظر رسید در همه مسا.یک جلسه داشته باشیمماهی 
    

  
  دیدار با اساتید مسئوالن دانشگاه سورهعكس 

دیدار با اساتید و مسئوالن آموزشی موسسه آموزش عالی سوره
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 برایشان صـحبت کـردم و بـراى شـکل و محتـواى        .گان مراسم دهه فجر آمدند    برگزار کنند 
 پـیش او درس نحـو   ، زمـان طلبگـى  ؛وند آمد  دینهآ]محمدرضا[ آقاى 1.مراسم تذکراتى دادم 

 خـودش خـواهش داشـت کـه     .براى او کمک خواستو  فردى را آورده بود    .خوانده بودم 
   .فرماندار کوهدشت را با پیشنهاد او منصوب کنیم

آمــوزش عــالى و معاونــان فرهنــگ و وزیـر  ، ]آقـاي سیدمحمدرضــا هاشــمی گلپایگــانی [
آموزش عالى و تحقیقـات و کـادر    براى تقویت مدیریت دولتى   . دادند هایی   گزارش .آمدند

آقــاى . ى داشــتندیهــا  خواســته کــشور، ایرانــى از خــارجکردگــان تحــصیلعلمــى و جــذب 
 ماند و گزارشـى از سـاخت        ]فرهنگی  انقالبعالی    بازرس شوراي [فر،    شجاعی] محمدحسن[

 گـزارش تحقیقـات مـسأله     و آقاى موحدى سپاه آمد    .ها داد   اى براى مبارزه با ماهواره      وسیله
  . اخیر محافظان را داد

گفت پیـشنهاد اسـتفاده از تجربیـاتش در امـور گـاز را             . مهدي از عشق آباد تماس گرفت     
 بـه مازنـدران را   مخش دوم گزارش ویـژه سـفر    تلویزیون ب امشب  . دارند؛ گفتم لزومی ندارد   

  . است نسبتاً خوب تنظیم شده.؛پخش کرد
 مسأله رهبرى، مرجعیت، صدا و سیما، وزارت    ة دربار .اى بودم    خامنه اهللا  آیتهمان  یشب م 

 اهللا آیـت طهـارت اهـل کتـاب کـه اخیـراً          همچنـین   ارشاد، امور استخدامى و مسأله وقـف و         
مـد و اجـازه   آ احمـدآقا  ، گفتنـد ایـشان .  مذاکره کردیم،اند ادهاى هم نظر به طهارت د  خامنه

   . و مجمع تشخیص مصلحت شرکت کند ملیکه در شوراى عالى امنیت خواست

                                                
 - هاى انقالب اسالمى و ابعاد   نسل جدید جامعه را با واقعیت،باید در این ایام«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در

لخ گذشته، شکوه و عظیم و نقش این رویداد مهم تاریخى ملت ایران در جهان آشنا کرد تا با درك بهتر از وقایع ت
باید با استفاده از خالقیت و هنر به زیباترین شکل  .هاى ایام دهه فجر براى آنان معنى و تجلى بیشترى یابد عظمت جشن

گذشتگى شهیدان،  الشأن در روند پیروزى و تثبیت انقالب و نیز فداکارى و ازجان آثار برکات وجود امام عظیم
گذاران اصلى نهضت الهى در تمام ابعاد و شرایط حفظ و احیا  عنوان سرمایه عظم آنان بهجانبازان، ایثارگران و خانواده م

ها و اهدافى که توده مردم مسلمان ایران با  مقایسه استقالل امروز کشور با وابستگى کامل گذشته و ترویج آرمان .شود
» .هاى دهه فجر است گزارى جشنهاى مهم بر  یکى از هدف،ترین رژیم منطقه پیروز شدند مسلحبر تکیه بر آن 

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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چنـد وزیـر و   شـامل   ،اکـو ] سـازمان همکـاري اقتـصادي   [ضاى گروه بهداشـت کودکـان     اع

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش     [، مرنـدى ] علیرضـا [ آقـاى دکتـر    .سطوح دیگـر آمدنـد    
بـه تغذیـه و   اهتمـام  مـن هـم در خـصوص    .  و وزیر بهدارى پاکـستان حـرف زدنـد        ]پزشکی
   1.بهداشت و آموزش کودکان صحبت کردماهمیت 

 گزارش وضع و نیازهـا  . فرماندار و امام جمعه آستارا آمدند    ،نماینده،  ] شاپور مرحبا  آقاي[
 مرزها بـا  ناز باز شدو  انش  از اقدامات عمرانى دولت و تحرك اقتصادى شهرستان .را دادند 

سازى و ساخت امکانات توریستى اسـتمداد         براى ساحل  .آذربایجان تشکر داشتند  جمهوري  
آقـاي سـید   . [ براى تأسـیس مدرسـه علمیـه خوشـحال بـود      یمها  کمک امام جمعه از     .کردند

 از خـدمات  .جمعـه پـاوه آمدنـد      امـام ،  ]ماموستا مال قـادر قـادري     [نماینده و   ،  ]اهللا حسینی  فتح
زنـدگى مـردم قـدردانى کردنـد و از اینکـه بنیـاد        شرایط  ردنشین و بهبود    انقالب به منطقه کُ   

  . شکایت داشتند و کمک خواستند،اوه برکنار کردهجمعه را از مسئولیت بنیاد پ شهید، امام
 بـراى تبـدیل    و نماینده و روحانیون شاهرود آمدنـد     ،  ]آقاي سیدحسین حسینی شاهرودي   [

جمعــى از نماینــدگان . اســتمداد کردنــد... کــل و ســاخت فرودگــاه و ادارات شــهر بــه اداره
دن عقـب مانـدگى اسـتان    آذربایجان و کم شـ   به   از توجه بیشتر در برنامه       .آذربایجان آمدند 

 گفتند در مجلس از .بیشتر و سفر من شدندو حمایت سیاست دامه تشکر کردند و خواستار ا    
  . ظهر عفت و محسن آمدند.کنند بودجه دولت دفاع مى

  همـانم  ی من،رایـ وزمجلـس و    شـب نماینـدگان     .  اقتـصاد داشـتیم     عـالی  شوراىجلسه  عصر  

                                                
 - برخوردار دلیل به سوم جهان کشورهاى در ویژهه ب کودکان بهداشتى وضعیت از نگرانى اظهار با هاشمى آقاى 
 جدى برخورد براى جمعى تالش ضرورت مناسب، تغذیه و بهداشت ش،آموز فقدان و المللى بین هاى حمایت از ودنبن

  .داد قرار تأکید مورد مشکالت این با را کشورها بهداشتى امور اندرکاران دست و بهداشت جهانى سازمان تر اساسى و
 کارىهم بر آذربایجان، و هرزگوین و بوسنى افغانستان، کشورهاى مسلمان مردم خاص وضعیت به اشاره با ایشان

 کارى عنوانه ب کشورها این به کمک براى ها سازمان این عضو کشورهاى و جهانى بهداشت سازمان یونیسف، مشترك
روند و  شمار مى کودکان سرمایه مهم کشورها به«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در .کرد تأکید ارزش با و مقدس

هاى  ریزى نیا، براى آینده آنان در بخش بهداشت و سالمت برنامههاى علمى، فنى موجود در د باید با استفاده از تجربه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .جدى شود
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صحبت کردم و بـه  هم  من . صحبت کردند1373 بودجه سال  ة چند نفر نماینده دربار    .بودند
  .  به خانه آمدم ده شب ساعت.سپس شام صرف شد . جواب دادم،ابهامات اظهار شده

  
   1994 ژوئن 25                           1414 شعبان   |  12   1372 بهمن 5شنبه  سه
  

 بعـد از  .مـره آمـاده شـد    عفت براى سفر به ع     .با زنگ ساعت بیدار شدیم    ،  پنجصبح ساعت   
  . او به فرودگاه رفت و من دیگر نخوابیدم،نماز صبح

ســازمان [بهداشـت  مراسـم اجــالس وزراى  شـرکت در   صـبح بــراى  ونــیم سـاعت هـشت   
ابتـدا بـا مـسئوالن    . خارجـه رفـتم   ورام اکـو بـه مرکـز مطالعـات وزارت           ]همکاري اقتـصادي  

 ،مـذاکرات کوتـاه  بـراي  اى  جلـسه   پـیش ،همانـان ی سپس در جمع م.اى داشتیم خودمان جلسه 
و مـن  داد  دکتر والیتى گـزارش   کرد،سفیر پاکستان صحبت  که   م  داشتیم  دمعارفه و خیرمق  
صـحبت  مـن    ، قـرآن  بعـد از تـالوت    . سپس به جلسه رسمى رفتـیم      1.ی کردم صحبت کوتاه 

 بـه  ،سـپس پیـشنهاد پاکـستان بـراى ثبـت سـخنان مـن       .  از رو خواندم2.فتتاحیه را انجام دادم ا

                                                
 - از جدیدى الگوهاى توانیم مى خود اقتصادى همکارى تقویت و تحکیم با ما که نکته این بر تأکید با هاشمى آقاى 

اى  هاى منطقه نتایج ثمربخش همکاري : گفت دهیم، هیارا پایدار رشد و اقتصادى ساختار تقویت منظور به را همکارى
هاى منطقه را که  دنبال یکدیگر، استحکام سیاسى و اقتصادى و در نهایت رفاه اجتماعى ملت هاى زنجیر به چون حلقه

 کشورهاى که شود مى موجب است اکو اصلى هدف که منطقه دىاقتصا توسعه .سازد نهایت آرزوى ما است محقق مى
. باشند خویش سرنوشت بر حاکم خود و شوند برخوردار خویش سیاسى استقالل حفظ براى بیشترى قدرت از عضو

عمل  هاى متبوع خود به هاى الزم را نزد دولت وزیران محترم شرکت کننده در این اجالس ضرورت دارد که توصیه
هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع» .هاى اکو در نظر بگیرند یگاه و تشکیالت خاصى براى فعالیتآورند که جا

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
 - هاى  بندى تحول بنیادین جهان موجب دگرگونى مفاهیم، الگوها و تقسیم« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در

ها و مشارکت کشورها در  این تحوالت زمانى امیدوارکننده است که در جهت همکاري .ده استجدید جهانى ش
اى میان کشورهاى  هاى منطقه همکاري .المللى و حل معضالت بنیادین کشورهاى جهان باشد راستاى صلح و امنیت بین

اى در حال توسعه روند رشد و خوداتکایى جمعى است و تالش کشوره  یک استراتژى براى دستیابى به،در حال توسعه
اى مؤثر براى رویارویى با مشکالت ناشى  عنوان وسیله اى به هاى منطقه همکاري .کند تر مى توسعه اقتصادى را ثمربخش

ظرفیت بالقوه . اى نقش مهمى ایفا کند تواند در بازسازى ملى و توسعه منطقه  مى،از تحوالت سیاسى و اقتصادى جهانى
هاى  ه به محدوده وسیع جغرافیایى، وجود منابع غنى طبیعى، نیروهاى انسانى، بازارهاى وسیع، ظرفیتاین منطقه با توج

 کار گرفته فراوان جذب سرمایه و تکنولوژى و بسیارى منابع با ارزش دیگر که اگر با برنامه و اطالعات کافى به
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 . شـنیدیم ، تأسـیس شـده  1لـى نابینـا  یخزا] محمـد [ها سال پیش توسـط     از وضع مجتمع که ده    
کتابخانــه و ،ها  آزمایــشگاه،هــا  از کــالس.نــدا حـدود پنجــاه و دو هــزار نفــر تحــت آمــوزش 

 شـاگردان امتحـان   .وص نابینایان با خـط بریـل بازدیـد کـردیم    هاى چاپ کتاب مخص    ماشین
 دولـت، هاى   با کمک، در این چند سال اخیر2. در سالن برایشان صحبت کردم     .خوبى دادند 

  . به دفترم رفتم.ه استاین بخش از آموزش تکامل زیادى داشت
 ،سکرى آقـاى عـ  . مسئول پروژه آب قطـر آمدنـد  ، و آقاى محمدى  ]وزیر نیرو [،  آقاى زنگنه 

ر شـدن  بهتـ   و در حال گزارش وضع آب تهران را داد که خوب       ،آب تهران سازمان  مسئول  
 از اقـدامات غیـر   .هـاى زیرزمینـى و هـم بـاران امـسال       هم وضـع آب ،هم وضع سدها  ؛  است

شکایت کردند و گزارش مطالعات طرح  هاى سدها  بهداشتى نیروهاى مسلح اطراف دریاچه    
 فعـالً بـا   ،هزینـه انتقـال هـر لیتـر آب     و  مطالعات تمام شـده ؛ادندانتقال آب ایران به قطر را د     

 حدود یک و نیم دالر است که قیمت آب خام هـم بایـد اضـافه        ،ها  ارىذگ  احتساب سرمایه 
 ضمناً مـسئول قطـرى هـم    .شود بینى  مشاور تمام مى تر از پیش     ارزان ،خط  البته احداث  ؛شود

  .صمیمات الزم اتخاذ شد ت.خواهد  حق و حساب مى،کند که مذاکره مى
   گـزارش مبـسوطى از نقـاط       . دبیرکل سـازمان کنفـرانس اسـالمى آمـد         ،دبالغا آقاى حامد 

                                                
 -  توانست ی ول، خود را از دست دادیینای ب، آبلهيماری بر اثر ابتال به بی ماهگ18در ) 1353 -1292 (یلیمحمد خزا 

 خود ادامه دهد و تا مقطع دکترا در التی در مدرسه و دانشگاه، به تحصشده سیکردن معلومات تدر با روش حفظ
 تسلط کامل یسی و انگلي فرانسو،ی عرب،ی فارسيها ان به زبنی همچناو.  دهدلی و حقوق ادامه تحصاتیرشته ادب

 چند مرکز سیسأ نمود و ترانی در اانینای نابتی عمر خود را صرف خدمت به بهبود وضعرتشی بمرحوم خزایلی،. داشت
 .دیآ ی به شمار مياز جمله خدمات و انینای نابي برایآموزش

 -توجه بیشتر به محرومان و نیازمندان مستضعفان ، یکى از اهداف انقالب «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 توفیق خدمت پیدا هر کس.  به حق از مصادیق مهم و بارز نیازمندان و مستضعفان هستند،بوده و کل معلوالن کشور

 به هردلیل یا از ،گیرند که در این راه قرار مى من شکى ندارم کسانی.  براى اینها باید خداوند را شاکر باشد،بکند
خداوند .  اینها برنده هستند؛ آنها را به این راه مقدس آورده است،رونىی یا عوامل ب،وجدان خودشان مایه گرفتند

اى در میان همین افراد  استعدادهاى بسیار شایسته. ها در نظر خواهد گرفت  انسانبهترین اجرها را براى اینگونه
 ما همه مسایل را نباید .توانند به تحصیالت عالى برسند، خدمات شایسته بکنند  خیلى از اینها مى.مستضعف وجود دارد

هایى که به این خوبى برنامه هنرى   این بچه، گروه هنرمندان شما،گروه سرود شما. عد مادى تجزیه و تحلیل کنیماز ب
 صدا و سیما اینها را نشان ، رسانه ها اینها را مطرح بکنند؛ در جامعه به نحوى حضورى داشته باشند، بایداجرا کردند

، دفتر نشر معارف انقالب، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .بدهد و مطرح بکند
1394. 



529

دیدار با دبیر کل سازمان کنفرانس اسالمی



530

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
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 کـشمیر و آذربایجـان و   ،نـستان ا افغ، فلـسطین ، سـومالى ،جهان اسالم مثل بوسـنى    خیز    بحران
حل را در نقدکردن   راه،انمتحرکى ساز  من هم ضمن انتقاد از کم    .انس را داد  اقدامات کنفر 

  .ل دانستمیهاى بالقوه جهان اسالم و جدى گرفتن این مسا قدرت
 در مورد شـهرك دیپلماتیـک و تأسـیس مرکـز سیاسـى            .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  

 مانـده را   هـاى عقـب  کارو شب در دفترم مانـدم  . کشور در لواسانات بحث شد و ناتمام ماند      
  . انجام دادم
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خارجه تاجیکستان اموروزیر ، ]اوف آقاي رشید عالم[ . کارها را انجام دادمنُه صبحتا ساعت  

 .نوشـته بـود  نستعلیق فارسى  با خط  کهجمهور را آورد   یسیر،  ]اوف آقاي رحمان [ نامه   .آمد
 خبـر داده کـه بنـا دارنـد در سـال آینـده آشـتى ملـى برقـرار کننـد و           ،عالوه بر متن دوسـتى  

 عقیده دارند که ما به مخالفان دولت کمـک  .اند  و کمک ما را خواسته     دهند انتخابات انجام 
   . قول مساعد دادم و تأکید بر ضرورت وفاق ملى کردم.کنیم مى

ل صـنعتى و  ی مـسا  ة نظراتـى دربـار    . آمـد  ]جمعـه شـمیرانات     امـام [،  اگودعـ ] محـسن [آقاى  
جمعـه در    بـراى اقـدامات عمرانـى کـه از سـوى بعـضى از ائمـه         .بازرگانى کشور ایراد کـرد    

 من هـم  ، به همان اندازه که کمک جمع کنند، قبول کردم  ؛ کمک خواست  ،خرمشهر دارند 
  .اند کرده گفت تاکنون بیست و شش میلیون تومان جمع .کمک کنم

 همچنـان در اختیـار   ، قرار شد تعزیرات آرد و نـان .مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت    
 مشکل اراضى متصرفى وزارت نیرو که براى دانشگاه گرفته و دادگـاه بـه نفـع             .دولت بماند 

 از . بعد از ظهـر در دفتـرم کـار کـردم    چهارتا ساعت  . حل شد است،  مالکان قبلى رأى داده     
] علــی[آقــاي  و ]ریــیس ســازمان صــدا وســیما[، دم و بــا اخــوى محمــداسـتخر اســتفاده کــر 

 صداوسـیما و وزارت ارشـاد مـذاکره        ة دربـار  ،]وزیر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی       [،  الریجانى
   .تلفنى داشتم

 .ها گذشـت   تماشاى تلویزیون و مطالعه گزارشه ب، وقت  تا آخر شب   .عصر به خانه آمدم   
   ؛ش پرسـیدم ا  وضـع تحـصیل  ة از یاسـر هـم دربـار    .م شام خـوردی    و هایش آمدند   فائزه و بچه  
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  کارنامه و خاطرات              
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  . استگفت دو ترم دیگر باقى مانده
 اطالعـات باارزشـى از وضـع    . گزارش سـفر بـه ترکمنـستان را داد    وامروز مهدى هم آمد  

ف او را عضو کمیسیون احـداث خـط   از آقاى نی. استصنایع و منابع نفت و گازشان آورده      
لوله کرده که در پذیرفتن آن مدیمرد.  
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 . حـرف مهمـى نداشـتند     ؛علیخـانى آمدنـد   ] اهللا قـدرت [نورى و   ] عبداهللا[پیش از ظهر آقایان     

هـا جمـع    ظهـر بچـه   .خواهد کـارى بگیـرد      نمى  و خواند  درس مى  وآقاى نورى منزوى شده     
خیلـى شـلوغ   آنجـا  گویـد    حالش خوب است و مـى . عفت هم از مدینه صحبت کرد      .بودند
  .است

 و کودکـان فکـري  مرکز کانون پرورش به   ،عصر براى افتتاح اجالس مجمع جهانى شیعه      
اظهـارات  . و سرود انجام شـد  قرآن ستماع  و اامحتو  بازدید از نمایشگاه کم . رفتیم نوجوانان  

  مـن صـحبت  . ولـى سـخنرانى شـد   ،امینى که بنا بود به عنوان خیر مقدم باشد        ] ابراهیم[آقاى  
   . کردیم و به خانه مراجعت1نمودم

                                                
 - از سوى مقام معظم ،بیت براى چنین مجمع بزرگى انتخاب محور اهل« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در 

بیت است که مسئولیت  ل و شرایط جهان اسالم و پیروان اهلیخاطر آشنایى و درك کامل ایشان از مساه رهبرى و ب
 بالغ که مسلمانان جمعیت و ارتباطات دنیاى روزافزون پیشرفت به با توجه .سازد تر مى مجریان این تفکر مهم را سنگین

ل و مشکالت شیعیان ی این مجمع اگر بخواهد محدودنگرى کرده و فقط مسااست،نفر میلیون 200 و میلیارد یک بر
بنابراین مجمع باید در .  توفیق کامل بدست نخواهد آورد،هاى مشکالت  دریافتن راه حلاً قطع،کند جهان را بررسى

 جوامع اتحاد موجب ،رهبرى و فقیه والیت اصل .هاى خود کلیه مسلمانان جهان را مدنظر قرار دهد ها و بررسى بحث
 موجب اتحاد جوامع اسالمى و مانع از تفرقه و تشتت و گمراهى در ، تبعیت از کتاب خدا و عترت. است اسالمى

هاى امام حسین  ویژه جانبازىه ب) ع (پیروزى انقالب اسالمى در ایران در سایه مکتب اهل بیت .شود جوامع اسالمى مى
 بتوان این کار بزرگ و ،دست آمده است و من مطمئن هستم که امکان نداشت در خارج از مکتب و ایدئولوژىه ب) ع(

. توان فقط با توضیح مقاله و یا حتى با سخنرانى موفق بود در دنیا هیچ چیزى بهتر از الگو نیست و نمى .مهم را انجام داد
 به هدف ،ه بدهیمیگونه مجامع یک الگوى موفق و یک شیوه حکومت سازنده به جهانیان ارا  ما بتوانیم در اینلذا اگر

مجمع باید  . شیعه بشوند تا این الگو موفق از آب دربیاید،حاال ضرورتى ندارد که مسلمانان جهان. ایم خود دست یافته
 د و بهانه براى بیشتر تحت فشاربیان بیش از این توسعه نیاها در دنیا علیه شیع ریزى کند که حساسیت طورى برنامه
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 از تــأثیر مــصاحبه مــن بــا ،]از علمــاي برجــسته لبنــان[، اهللا فــضل] سیدمحمدحــسین[آقــاى 
ردهـاى   هواپیماهـاى ترکیـه در تعقیـب کُ    ه کـه هـا آمـد   در گـزارش . هیکل گفـت  ] حسنین[

اند و چند روستاى مرزى سردشت هـم بمـب     در خاك عراق بمباران زیادى کرده      ،شورشى
  .اند اى شهید و مجروح شده  عده و خورده

ــد شــب هــم بچــه  ــا بودن ــا .ه ــروی محــسن طــرح نه ــدازى مت براســاس  را ي تهــرانى راه ان
مقـدارى هـم   . ز سـفر ترکمنـستان گفـت      مهـدى مقـدارى ا     .آورده بود بندي خطوط     اولویت

 بـه   عمـده درآمـد  نکردن انرژى و برگرداند  پیشنهاد بعضى نمایندگان در مورد گران     ةدربار
  1.مردم صحبت شد

 تلفنـى اطـالع داد کـه دولـت آلمـان بـا       ،موسـویان از آلمـان  ] سیدحسین[آخر شب آقاى   
   . است موافقت کردهبه طور اصولىارزي،  يها معوقهمهلت پیشنهادى ما براى پرداخت 
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 مـن  .وزیر کشور گـزارش داد ،  ]محمد بشارتی   آقاي علی [ .معاونان سیاسى استانداران آمدند   

 2.مفع شبهات برایـشان کـرد  ر در جهت تقویت روحیه و  ، اقتصادى - سیاسى صحبت تحلیلىِ 
                                                                                                              

اى براى مبارزه با الحاد  قرار دادن آنها توسط حکام جابر و استکبار جهانى ایجاد نشود، بلکه هدف تشکیل مجموعه
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .جهانى باشد

 -هاي آقاي   ها و مصاحبه در سخنرانی. ریزي شد ها در دولت سازندگی مطرح و برنامه  ایده هدفمندسازي یارانه
دولت سازندگی، . ، درباره یارانه و نحوه تخصیص آن، مباحث مهم و مفصلی مطرح شده است1372هاشمی در سال 

ر، ابتدا یارانه کاالهایی چون خودرو و نظایر آن را قطع نمود، براي استفاده از یارانه براي توانمندسازي اقشار آسیب پذی
این برنامه ها به تدریج تا آزادسازي کامل . سازي قیمت سوخت به صورت پلکانی ارایه داد اي براي واقعی سپس برنامه

 .اي در دولت  دهم ادامه یافت قیمت کاالهاي یارانه
 - مردم )ص(ه الهى بر این قرار گرفت که بعد از زمان پیغمبر اسالماراد« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در ،

ها، تجربه موفقى را از اداره  ها و کارشکنى رغم تمامى دشمنى ایران با محور قراردادن احکام متعالى اسالم بتوانند به
 مسلمان مردم آحاد حرکت اصلى محور ،جهاد و عقیده .جهان عرضه کنند یک کشور بزرگ براساس موازین اسالم به

اى بزرگ براى   اتکا به خداوند و توکل بر امدادهاى الهى، سرمایه.است خوداتکایى و استقالل به نیل براى ایران
هاى شوم   تبلیغات و وسوسه،هاى مختلف هستند طور جدى در صحنه مسئوالن و مردم ایران است و تا زمانى که آنان به

 آثار مثبت دوران انقالب اسالمى، بسیج ملى براى سازندگى با استفاده ،رضغ هاى بى انسان .دشمنان خنثى خواهد شد
 از امکانات داخلى و تداوم روحیه و نشاط انقالبى و تحرك در آحاد مردم را پس از پانزده سال رویارویى با
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 ]یمی پتروشـ عی صـنا ی شـرکت ملـ   رعاملیمـد [ رهگـذر،    ]احمد [آقازاده و ] غالمرضا[آقایان  
وزارت نیـرو در مـورد آب پتروشـیمى تبریـز و     بـا   توافـق  ، گزارش صنایع پتروشیمى   .آمدند

سـپس در مـورد    .  بناست آخر هفته افتتاح کنیم     ؛ پتروشیمى اراك را دادند    یتوضعهمچنین  
ها حـساب    معتقد است سعودى، وزیر نفت.هاى نفت صحبت شد مهاوپک و اعتبارات و برنا    

  .اند  کردهضکنند و توافق در مورد دبیرکل اوپک را هم نق شده کارشکنى مى
 در مـورد مـدیریت احتمـالى بخـش       .وزیر بازرگـانى آمـد    ،  ]اسحاق  آقاي یحیی آل  [عصر  
زیع کاال و نیز  خواست که براى ماندن یک مرکز تهیه و تو . وزارت صحبت کردیم   واردات

هـاى تولیـدى     وزارتخانـه .دادن سیاست مدیریت ارزهـاى صـادرات غیرنفتـى کمـک کنـیم            
  .صوص واردات نیازهاى تولید باشدخاند که م خواسته
 همـان خبـر دیـشب آقـاى      ؛ آمد ]جمهور  معاون اقتصادي رییس  [،  نوربخش] محسن[آقاى  
گـذارى یـک شـرکت     اد سـرمایه  در مـورد پیـشنه  . را داد]سـفیر ایـران در آلمـان    [،  موسویان

  . براى ساخت نیروگاه در ایران پرسید،آمریکایى
 در مورد تجاوز هواپیماهاى ترکیه به خـاك ایـران   .شب شوراى عالى امنیت جلسه داشت 

خارجـه  اموروزیـر  . آذربایجان در مقابل ارامنه مذاکره شد  جمهوري  به  سالح ارسالی   و نوع   
 بـراى  ه، قـرار شـد    .اسـت  هدنمـو و عـذرخواهى    ه  ردترکیه با دکتر والیتى تلفنى صـحبت کـ        

  .ماندم  شب در دفترم .تحقیق تیم بفرستند
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] منـزل در [اشـتباهی بـه   .  اول وقت آمد،]وزیر آموزش و پرورش  [،  نجفى] محمدعلی[دکتر  
                                                                                                              

کنند و اعترافات دشمنان نیز در مورد موفقیت مشکالت تحمیلى تقدیس مى و حائز اهمیت رمعناهاى ایران بسیار پ 
اى سنگین در آگاهى و آشنا کردن مردم با  عنوان نمایندگان سیاسى دولت در مناطق مختلف کشور وظیفه هشما ب .است

هاى  ه تحلیلی با ارا،اى حرکت کنید تا ضمن حفظ شادابى و نشاط روحیه مردم گونهه هاى نظام دارید و باید ب واقعیت
سیاست جمهورى اسالمى ایران همواره براین  .هاى مختلف کشور نگه دارید نهروشن و مستدل آنان را همواره در صح

  با استفاده از همکارى و مشارکت همه جانبه نیروهاى وفادار به،ها اساس بوده است که بدون توجه به اختالف سلیقه
هاي  جانی،  سخنرانیهاشمی رفسن«  کتاب ←کنید  رجوع» .انقالب اسالمى به حرکت سازنده و اصولى خود ادامه دهد 

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372سال 
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 اى دخترانـه  با هم براى افتتـاح آموزشـکده فنـى و حرفـه    .  مراجعت کرده بود جماران رفته و  
  فعالًاست، اما براى هزار و پانصد دانشجو . محل وسیعى است   .آباد رفتیم  خانىبه   ،]شریعتی[

 ، در جمـع مـدیران  .هـاى مختلـف بازدیـد کـردم      از بخـش  . آماده شده است   براى پانصد نفر  
 ي چهـل هـزار دانـشجو   1.آموز و صحبت من انجام شد     ش تواشیح دختران دان   ،گزارش وزیر 

را از رادیـو گـوش   جلـس   بحـث بودجـه در م      ، در مسیر  .دارند] در کل کشور  [اى    فنى حرفه 
  .ربط زیاد است هاى بى  حرف؛دادم مى

هاى وزارت   در مورد برنامه. آمد]اسالمی [ارشاد] فرهنگ و[ وزیر ،الریجانى] علی[آقاى  
  و آمـد ]وزیر مسکن و شهرسازي[، آخوندى] عباس[ آقاى   . شد ارشاد و صداوسیما صحبت   

  . به بخش خصوصى اجازه خواست،هاى آماده خام به جاى زمین براى واگذارى زمین
مقبـره   بـراى تکمیـل   . از سوریه آمـد    ]فقیه در دمشق    نماینده ولی [،  هرىف ]سیداحمد [آقاى

 راجع به .اخوى محمد آمدعصر .  کردىی بدگواهللا عمار یاسر کمک خواست و از سیدفضل     
 راجع بـه سـفر بـه ترکیـه و بالکـان و      .دکتر والیتى آمد .سیما مذاکره کردیم   و صداسازمان  

   .یونان مذاکره شد
 وزارت ارشـاد و  ،]حـوزه علمیـه قـم   [ در مورد جامعـه مدرسـین  .همان رهبرى بودم  یشب م 

 در مجلـس در  ]اننماینده تهـر [، یحیوى] محسن[ اظهارات خالف آقاى     ،صداوسیما، بودجه 
 وزارت کـشور و بودجـه نیـروى     و کـه تکـذیب شـده   25مورد نظر رهبرى به حذف تبصره  

                                                
 - ها در برنامه دوم در اولویت قرار دارد و در این راه  کاربردى کردن آموزش«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در

در  . شوندآموزان کشور از بدو آموزش به سمت بازار کار و حرفه و فن هدایت اى حرکت کرد که دانش گونهه باید ب
 مسیر توسعه و پیشرفت امور آموزشى در کشور هموار شده است و در برنامه دوم روند افزایش فضاى ،برنامه اول

تربیت نیروى فنى و آموزش افراد مجرب که بتوانند در مراکز فنى و  .آموزشى و علمى رشد بیشترى خواهد داشت
هاى مهم آموزش  حرکت درآورند، باید یکى از برنامه ههاى خود چرخ صنعتى کشور را ب صنعتى با تخصص و آموزش

اى، امرى  دهند آموزش حرفه براى کشورى که اکثریت جمعیت آن را جوانان تشکیل مى .و پرورش در آینده باشد
 آموزش ،اسالمى جمهورى در زنان جایگاه و نقش با توجه به .بسیار مهم و اساسى براى جلب آنان به بازار کار است

ها، نیروى کار کارآمدى براى کشور  خانم : افزود و است اهمیت حائز بسیار ،اى حرفه و فنى بخش در ویژه به دختران
 هاى محیط ایجاد .ترى بشود ریزى بهتر، از انرژى و توان نیمى از جمعیت کشور استفاده مناسب هستند و باید با برنامه

هاى شاغلى که در کشور وجود دارند، مراکز  نسبت خانم باید به .دارد ضرورت زنان شخصیت شایسته و مناسب کار
، دفتر نشر 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .اى ایجاد شود آموزش فنى و حرفه

 .1394معارف انقالب،



536

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 536   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  .انتظامى مذاکره کردیم
    

   1994 ژوئن 31                        1414 شعبان   |   18   1372 بهمن 11دوشنبه 
  
 براى پخـش در  ، کوتاهى پیامند و از رادیو آمد.کارها را انجام دادمساعت نُه و نیم صبح   تا  

 ضـبط  ، بعـد از نـواختن زنـگ انقـالب     ، بهمـن   روز دوازده  9:35 در ساعت    لحظه ورود امام  
  .کردند

 ،پیـشنهاد کـرد  و  گـزارش کـار داد      .مترو آمـد  شرکت   مدیرعامل   ، ابراهیمى ]اصغر [آقاى
 تـا غـرب   )]ره(میـدان امـام خمینـی   [=  هم از قورخانـه دو خط   یک،اندازى خط     همراه با راه  

گویـد بهتـر اسـت      محسن بـا ایـن فکـر مخـالف اسـت و مـى       .اندازى شود    راه ]صادقیه[تهران
 بـر پیگیـرى خریـد    .کـنم   گفـتم بررسـى مـى   ؛ بـه کـار بنـدیم      یکامکانات را در همان خط      

   . تأکید کردمطوطتر چینى براى خ هاى ارزان قیمت واگن
] اکبر[ آقاى .نگى آمدمیرسلیم براى دستور کار شوراى عالى انقالب فره    ] مصطفی[آقاى  
المللـى امــام    گـزارش وضـع فرودگـاه بـین    . و معاونـان آمدنـد  ]وزیـر راه و ترابـري  [، ترکـان 
   . کمک مالى خواستند، در دست احداث را دادند و براى سرعت کار)ره(خمینى

 از مخالفت مجلس با   ،]وزیر نفت [،  آقازادهآقاي   . اقتصاد جلسه داشت    عالی عصر شوراى 
نامـه بـراى نحـوه واگـذارى        ینیـ چنـد آ  . هاى نفتى ناراحـت بـود       مت فرآورده اضافه شدن قی  

  . شب در دفترم ماندم. تصویب کردیم،هاى دولت کارخانه
   

   1994 فوریه 1                        1414 شعبان   |   19   1372 بهمن 12سه شنبه 
  

کارهـا را انجـام   صـبح   ده تا سـاعت .  است باران بسیار خوبى باریده   ،از دیشب تا امروز ظهر    
هـا مـوارد     در خیابـان .هاى دهه فجر به مرقد امـام رفتـیم        جشنآغاز   سپس براى مراسم     .دادم

چند . ورود ابراز شدرشورى از طرف مردم هنگام  استقبال پ.زیادى آب باران جمع شده بود     
ول خیال  ا.دقیقه از صحبت من گذشته بود که صداى چهار شلیک تیر از راه دور شنیده شد    

 ولى شعارهاى مـردم و فریادهـاى مـرگ بـر منـافق و اجتمـاع       ،هاى برق ترکیده   کردم المپ 
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 ولى من تعادل را حفظ کردم ، روشن کرد که گلوله شلیک شده     ،مردم در ضلع غربى مرقد    
 ، خواسـت توضـیح بدهـد   ،]وزیر شعار[، فر ىیمرتضا] محمود[ آقاى  .و به صحبت ادامه دادم    

 خوشـبختانه  . کنـار مـن ایـستاد     ، تا آخر صـحبت     و م از پشت پرده آمد     احمدآقا ه  .نگذاشتم
 سخنرانى را در حد معمول به پایان ،خونسردى خود را به خوبى حفظ کردم و به طور عادى

  1.بردم
 از منظره مجلس و خونسردى خودم و ،شب که سخنرانى به طور کامل از سیما پخش شد  

کــورش  [= آن شــخص.بــردم لــذت العمــل خــوب مــردم و حــاج احمــدآقا خمینــى عکــس
 اسـلحه  ، محافظـان مـن  . را مردم خلع سالح کرده و تحویل انتظامـات داده بودنـد   ]اختر  نیک
 کـارت  .ى او را گرفتـه بودنـد  یهـاى شناسـا    به اضـافه کـارت  ، کوچکى بود  ]380 [اىمکه ال 

 ى دانشگاه آزاد اسالمى و کارت ورود   ی کارت خبرنگارى و کارت دانشجو     ،نیروى انتظامى 
پرسـنل  از   او سرانجام معلوم شد که    .گفتم تحویل بازداشتگاه بدهند   .ها را داشت    به جشنواره 

   2.اى است نیروى انتظامى و کمیته
                                                

 - دهه فجر.است خداوند لطف و اراده از هایى نشانه ،انقالب لحظه لحظه «: است آمده یسخنران نیا از یبخش در  ،
 مردمى که از خود ؛معنایى در تاریخ کشور ماست و مردم ما همواره قدر این ایام الهى را خواهند دانستایام پرُ

 ،مردم گسترده حضور و فقیه والیت رهبرى .شایستگى پذیرش موهبت آسمانى پیروزى انقالب اسالمى را نشان دادند
 امت اسالمى باید عواملى را که موجب پیروزى و عظمت جامعه اسالمى وبود  انقالب رسیدن ثمر به در مهم عامل دو

لطف خداوند وقتى شامل مردم ایران شد که متحول شدند و از خود شایستگى نشان دادند و  . حفظ کنند،ما شده است
ر کار خود دارد آنان عنایت کرد و این عنایت ریشه در مکتب متعالى اسالم دارد که والیت و امامت را محو خدا نیز به

فقیه که محور حرکت و موجب تداوم راه امروز ماست مایه  رهبر و والیت .و این اصل اساسى در دین اسالم است
پس از .بود) ره(عظمت مکتب اسالم در عصر والیت است که در وجود مبارك شخصیتى بزرگ همچون امام خمینى 

رغم جنگ  به، )ره(امامهاى  جانبه مردم در صحنه و رهبري اصل مهم حفظ آن بود که با حضور همه ،پیروزى انقالب
 این پیروزى حفظ شد و همزمان با فائق آمدن بر ،هاى تبلیغاتى دشمنان اسالم و محاصره اقتصادى تحمیلى و شیطنت

  ←کنید  رجوع» .هاى اساسى و اصلى براى رسیدن به استقالل، آزادى و پیشرفت کامل برداشته شد  گام،مشکالت
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی «کتاب

 -  به جرم اقدام او . ، ماهنامه داخلی ناجا بود»نگهبان«شاغل در نیروي انتظامی و خبرنگار مجله  ،کوروش نیک اختر
  با، امام به اعدام شد محکو، به حکم دادگاه انقالب اسالمی،جمهور یسیسوءقصد علیه جان ر علیه امنیت کشور و

آقاي هاشمی در پاسخ به تقاضاي بخشش از سوي .  تقاضاي عفو و بخشش کردآقاي هاشمی،اي به  ارسال نامه
اینجانب از حق شخصی خود گذشتم و با توجه به «  :ی نوشتیخطاب به دستگاه قضااو را بخشید و  ،سوءقصدکننده
 ».سوي مجرم، مایلم کمک شود تا فرد نادم به حیات خود ادامه دهدردن به اشتباهات ازادعاي پی ب ابراز ندامت و

 شرایط نامساعد خانوادگی و رنج و ثیر آن درأ در نامه خود به معتادبودن پدر خود و ت،کوروش نیک اختر
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هـاى دفتـر از طـرف      همه تلفـن .پرسى کردند  تلفنى احوال، رهبرى با دلهره.به دفترم آمدم 
آقـاى دکتـر حبیبـى و    یـزدى و  ] محمـد [هاى آقـاى   به تلفن . مردم و دوستان اشغال شده بود     

اخوى محمد جواب دادم و براى قطع این مراجعات و ناراحتى مردم که در اثـر اعـالن خبـر     
رادیـو نمـودم کـه در    بـا   مصاحبه تلفنى ،رادیو در سراسر کشور بروز کرده بود  تیراندازى از 

   .شان راحت شد لخیا  ومحسن و فاطى با عجله آمدند. 1اخبار پخش شد
هـا    مدینه را بگیرند که به او خبر بدهیم کـه از شـنیدن خبـر از رسـانه           گفتم تلفن عفت در   

 گرچـه  ؛ ولى هنوز خبر را نشنیده بـود ، خوشبختانه خودش زود تماس گرفت  .ناراحت نشود 
از سفرش راضى است و گفـت   . مطلع شده ولى به او نگفته بود      ،شا   محافظ ،ىباکبرآقا اعرا 

  .ندا ند و سالمحاجیه والده و بستگان دیگر هم آنجا هست
 تلفن کرد ،]ایرنا [خبرگزارى جمهورى اسالمى  سازمان  یس  ی ر ،نژاد  وردى] فریدون[آقاى  

در شلوغى شلیک  پیشنهاد شده بود که بگویند . نظرم را خواست،و براى کیفیت پخش خبر  
 گفـت قبـل از   . گفتم حقیقت را بگویند است؛دست مأمور به ماشه اسلحه بوده   ضربه  در اثر   

 ولى  است،ها به سوى من شلیک شدهتیر خبر را مخابره کرده و گفته      ،زارى فرانسه ما خبرگ 

                                                                                                              
نوشته بوداش  و در قسمتی ازنامها. بود آن را عامل سرخوردگی خود دانسته ،هاي زندگی خوداشاره کرده سختی :

و مردم همچون نگینی  ها وروستاهاي دورافتاده سفر می کنید بینم که به تمام استان وقتی جنابعالی را در تلویزیون می«
و با تمام  شکنند متبرك شود، دست و پا می شان به ماشین حامل شما میان خود گرفته و براي اینکه دست شما را در

 به شما اصابت ،افتم که اگر این تیر جهالت به این فکر می قاًآیند، عمی وجود و با اشک شوق به استقبال شما می
کرد، چه نعمتی را از این مردم محروم و انقالبی گرفته بودم و درآن شرایط حساس، نظام و انقالب را با چه مشکلی  می

زات خودم گذشتند، خودم از مجا در آن صورت اگر همه مسئولین هم از مجازات من در امروز می. مواجه کرده بودم
 باز کم است، ولی وقتی به ،بینم که اگر هزاران بار اعدام شوم  می،کنم وقتی به گناه خودم نگاه می. گذشتم نمی در

اهللا  دهم که شما را به رسول ت میأکنم، امیدوار می شوم و به خودم جر فت و بزرگی و بخشش شما نگاه میأدریاي ر
 ».قسم بدهم تا حقیر را ببخشایید) ره (ام خمینی و روح مقدس ام) س(و عصمت حضرت زهرا ) ص(
 -يبه نظرم جا. دی از مردم کردی هم از مردم و هم از شما که رفع نگران، متشکرمیلیخ«:  در این مصاحبه آمده است 

اند آن  طور که خبرنگارها بوده  همانشوند، ی مردم نگران نم، آنجا منتقل بشودي ماجرانی چون اگر ع،ستی نینگران
 ، اما بعد که متعدد شد،دی المپ ترک،من اول فکر کردم.  فاصله داشتیلی خبونی با نقطه تر، شدکی شلری که تیموقع

 از آن يا  در گوشه، بوديا  حادثهکی وجود ندارد،  باشد اصالًی نگرانیۀ که مايزی چ، نظر منبه.  استریمعلوم شد ت
 همه ي نه، که به طور عادای پخش شده نی ادانم یمن نم. طع نشد مجلس هم قۀ که در حرم بودند و برناممیاجتماع عظ

 که کنم ی محبت کردند و خواهش مبراز متشکرم از همه که ایلیمن خ.  ادامه داشتی کرد و سخنراندای پانی جرزیچ
 » . کس نگران نباشدچی و هستی نی نگراني که جادیی به مردم بگويا به گونه



539

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

539 

 شعار مرگ بر منافق ،ام و مردم  به سخنان خود ادامه داده، بدون توجه ،اعتراف کرده که من   
همانـان خـارجى در   یحضور خبرنگاران داخلى و خارجى و م   با   به هر حال با توجه       . اند  داده

   1.درست نبود که خبر سانسور شود ،داخل و انبوه مردم
 تـا  . اصالح مـدیریت ناتمـام مانـد   ةمان دربار  بحث.عصر شوراى عالى ادارى جلسه داشت 

  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدمساعت هشت و نیم شب، 
  
   1994 فوریه 2                     1414 شعبان   |   20   1372 بهمن 13چهارشنبه  

  
   مهدى و فاطى و.کوپترها به سوى مجتمع پتروشیمى اراك حرکت کردیم هلىصبح زود با 

 و جمعـى  ]وزیـر صـنایع  [، زاده  نعمت،]وزیر نفت[، آقازادهآقایان . فرزانه و کاظم هم آمدند 
،  وزیر نفت و مسئول پتروشیمى و مـسئول مجتمـع     ،تئاتر  در مجتمع در آمفى   . دیگر هم بودند  

 ، مهندسـان و سـازندگان داخلـى و خـارجى    ، طراحان  تالش،رى دو میلیارد دال  هزینه دربارة
و  حـدود هـزار   - ى و تـأمین مـواد اولیـه   یارزش محصوالت و تأثیر فـراوان آن در خودکفـا        

قدرت رقابت با مـواد  همچنین  و -هفتصد کارخانه فعلى و صدها کارخانه در دست احداث  
کارخانـه کـه    هـاى  سپس از مدل .د گزارش دادن،وارداتى و بیرون کردن آنها از میدان      اولیه  

بیـشتر در مـورد   و هـا    از روى ماکت؛ بازدید کردیم،شته شده بود  اجا به نمایش گذ    در همان 
 پانـصد و پنجـاه هـزار تـن محـصول      ،با تکمیل طرح در فاز دوم     .  توضیح دادند  اولفینواحد  

                                                
 -مراسم باشکوه و کمانیدر جر « : گزارش دادگونه نی را ایهاشمآقاي قصد به جان ء سوی اسالميوزنامه جمهور ر  

 يریگ   نشانهجمهور سیی چند گلوله که ظاهراً به سمت رکی با شلي فرد،ی سالگرد انقالب اسالميها آغاز جشن رینظ 
 در جمهور سیی ردیگو ی حضور داشت، مگاهی روزنامه که همزمان در جاعکاس.  ترور کور زدکیشده بود، دست به 

 شانی از محافظان مقابل ایکی که ی زمانی خود را کامالً حفظ کرده، حتيواکنش نسبت به اقدام ضارب خونسرد
 ، گزارش خبرنگار مابه . کنار رودشانی مجبور شد از مقابل اجمهور، سیی دست رة قرار گرفت، به اشاربونی تريجلو
 در يا  شده است، نقطهکی شلیی حمله مردم به ضارب، هوالیه گلوله آن به دل گلوله که احتماالً سچهار کی شلیدر پ

 دنبال به . خارج کنندنی تالش کردند تا ضارب را از دست مردم خشمگی انتظاميروهای متشنج شد، نحی ضرةمحدود
» افقمرگ بر من« و »کایمرگ بر آمر «ي به سر دادن شعارهای لحظاتي براتی جمع،رهای تکی شلي صدادنیشن

 رابطه به نی در ای انتظاميروی نه فرماندکی ی پناهسرگرد .باشد ی ساله م26 کوروش ،رشدهی دستگشخص .پرداخت
 از رهای همراه داشته است و تي قبضه کلت کمرکی شده ریفرد دستگ:  گفتی اسالمي جمهوريخبرنگار خبرگزار

 .»  شده استکی کلت شلنیا
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   .باارزش داریم
 در جمـع کارکنـان    .کردیمبندى بازدید     بستهبخش  سپس از واحدها و انبار محصوالت و        

هـاى مـسکونى    کـه خانـه   میشـهرك مهـاجران رفتـ   بـه  . دمنمـو شان  سخنرانى کردم و تشویق 
 ، بعضى از مهندسان و مـدیران .اند   در دامن کوه ساخته    ، خیلى خوب و باسلیقه    ؛پرسنل است 

ــا بخــش خــصوصى گفتنــد از کمــىِ  اســتاندار و امــام جمعــه اراك و . حقــوق در مقایــسه ب
بـازار مـصالح    اجازه دادم کـه بخـشى از   .ها را گفتند خواسته، رف ناهار ص ضمن   ،نمایندگان

  .سازى بدهند  براى جهاد مدرسه،ساختمانى را با قیمت ارزان
 ]نیـروي زمینـی ارتـش   [= کوپترها در دانشکده افـسرى نزاجـا    هلى،ساعت پنج بعد از ظهر    

تـأثیر حادثـه   تحـت   البد  ؛گسترده بودند چمن   فرش قرمز در     ، برخالف معمول  .ندفرود آمد 
انـه برخـورد    طوفع درجریان بازدید از مجتمـع پتروشـیمى هـم بـسیار             ! است سوءقصد دیروز 

 از . ایـن چنـین در میـان آنهـا ظـاهر شـوم       ،سوءقـصد   انتظـار نداشـتند بعـد از آن          .کردند  مى
  .کردند  اظهار تعجب مى،  هنگام تیراندازى در مرقدام يخونسرد

 صحبت زیادى در مورد حادثه دیروز کردند و از تضعیف  نرای وز ،هیأت دولت جلسه  در  
 لند این حادثه را معلـو تخواس  به سختى شکایت داشتند و مى   ،ها  ها و تریبون    دولت در رسانه  

  .ها معرفى کنند ىیگو این ناحق
 گـزارش  . آمـد ]فرمانـده حفاظـت اطالعـات نیـروي انتظـامی      [،  نقـدى ] محمدرضا[سردار  

پرسـنل عقیـدتى سیاسـى    ، کـورش نیـک اختـر     شخـصى بـه نـام   .دى از ضـارب را دا    یبازجو
 بـه نـام موسـوى    يبا همکارى فرد دیگـر   ؛که داراي اخالق و عقاید انحرافی است       ستناجا

هـاى    کتاب. است ، اقدام به سوء قصد کردهده و با او در مرقد بوده     شد  وکه در گزینش مرد   
هـا   نآرمـا ا این حال مـدعى دفـاع از   بو روشنفکري و هاى چپى    بیشتر از نوشته   ،اش  کتابخانه

 بنـا شـد مـأموران    .یـابى پیگیـرى کننـد    بـراى ریـشه  قراین، با این که تأکید کردم   . بوده است 
سابقه مـتهم را    به طور بى،اینکه فرماندهان ناجا؛ ى شرکت کنندیاطالعات در بازجووزارت  

. در دفتـرم مانـدم  شـب  . کنـد   تر مـى     مسأله را مشکوك   ،اند  از دست وزارت اطالعات گرفته    
  . زود خوابیدم،چون خسته بودم
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هـاى   خـانواده .  کارهاى مانـده دیـروز را انجـام دادم   نُه و نیم صبح،دیشب و امروز تا ساعت    
 ، به خاطر حادثه پریـروز .جمهورى آمدند هاى شهداى نهاد ریاست چند شهیدداده و خانواده   

تقاضـاى  و ها نامـه    ده هاى دیگر که معموالً      برخالف مالقات  .خیلى بامحبت برخورد کردند   
 شـکر و سـپاس و   ، همـه شـعارها  .ى مطـرح نکردنـد  ی در این مالقات تقاضا    ،دادند  کمک مى 

 هـم سـخنان   مـن .  آقاى رحیمیان هم در همین زمینه حرف زد.خوشحالى از سالمت من بود   
   1.تشکرآمیز و ستایش از ایثارگران ایراد کردم

محـل   ضـمن گـزارش وضـع کـشور     .مالى و چین آمدنـد کشورهاي  جدیدمان در  نرایسف
 انتر از دیگـر   پخته، سفیرمان در چین  . براى کار خودشان کسب نظر کردند      ،مأموریت خود 

دکننده توضیح دادند  نقش خود را در دستگیرى سوءقص   و جمعى از محافظانم آمدند   . است
العـاده تحـت تـأثیر خونـسردى مـن در حادثـه         فـوق . آمـد اهللا آقاى سـید محمدحـسین فـضل     

 در مورد مسأله فلـسطین و در فـرض   .تعریف کرد تیراندازى مرقد بود و کلى از این روحیه         
  . از من نظر خواست،تحقق صلح

 .ى از متهم تـرور را داد ی گزارش ادامه بازجو.وزیر کشور آمد  ،  ]محمد بشارتی   آقاي علی [
 بـر  .اند دست بوده ریزى براى ترور بوده و چند نفر هم در توطئه هم   اند که برنامه    مطمئن شده 

   . ضرورت جلوگیرى از تبلیغات و انتقادات منفى تأکید داشت
                                                

 - انقالب مختلف هاى صحنه در و جامعه متن در شهدا هاى خانواده حضور« : ستا آمده یسخنران نیا از یبخش در 
هاى معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران   خانواده.است مردم براى بخش الهام اى نمونه و سازندگى عامل ،اسالمى

 .شوند  مىاى گسترده براى حفاظت از انقالب اسالمى و دستاوردهاى مقدس و چشمگیر آن در جامعه محسوب شبکه
 بهترین ،اید هاى خود یعنى فرزندانتان را داوطلبانه در راه خدا تقدیم کرده عنوان کسانى که عزیزترین سرمایهه شما ب
اید که هیچ چیز براى شما عزیزتر از انقالب اسالمى و راه حضرت  هاى ایثار و گذشت هستید و ثابت کرده نمونه

متگزار همواره خود را مرهون بزرگوارى، متانت و حضور همه جانبه آحاد عنوان یک خده اینجانب ب .نیست) ره(امام
دانم و امیدوارم  هاى مختلف انقالب اسالمى مى هاى معظم شهدا، مفقودان و ایثارگران در صحنه ویژه خانوادهه مردم ب

و نظام جمهورى اسالمى ها آینده انقالب  همین ایثارگري .این مردم تالش کنم بتوانم در آینده بیشتر براى خدمت به
هاى  ایران را بیمه کرده است و آثار آن موجب شده در کنار تالش براى سازندگى و تقویت بنیه اقتصادى پایگاه

هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .شود  معنوى جامعه نیز از استحکام بیشترى برخوردار
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
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به  سلطان برونئى ،]اهی حسن بولکیحاجآقاي  [براى استقبال از    ظهر  بعد از   ونیم    ساعت سه 
و بـا  انجـام شـد    مراسم رسمى استقبال و مصاحبه کوتاه در پـاویون     .رفتم] مهرآباد[فرودگاه  

 .زد پرسـیدم و او خیلـى کـم حـرف مـى       در راه بیشتر مـن مـى   .هم به اقامتگاه سعدآباد رفتیم    
 مـن بیـشتر بـراى    . اصوالً حـرف مهمـى بـراى زدن نـداریم          .اش هم خیلى کوتاه بود      مصاحبه

   .کردم االت معمولى مطرح مى سئو،شکستن سکوت
 دور ، ولى مطابق معمـول دیگـران     ، مذاکره رسمى داشتیم   ،شب هم در ساختمان همراهان    

. جواب آنهـا گذشـت  و  باز هم با سئواالت ما        مذاکرات کوتاهى داشتیم و بیشتر     .ندمیز نبود 
اران و بـ  و  آب، مقدار تولید نفت و گاز و تولیـدات دیگـر  ة دربار؛سر میز شام هم چنین بود 

 پیـشنهاد دادیـم   1.ها و ارتش و پلیس و خالصه اطالعات عمومى        سطح درآمد مردم و هزینه    
                                                

 - هیالحما  تحتمناطق از یکی ي، مالزيها  بخشگریاست و در گذشته به همراه د  قرارگرفتهي در کنار مالزیبرونئ 
 ي بماند و به مالزی باقسی انگلهیالحما  داد تحتحی ترج1963 که در سال مالزي بود تنها بخش یبرونئ.  بودتانسانگل

 ي استانداردهانی از باالتریکی منابع نفت و گاز، وجود لیبه دل و افتی استقالل 1984کشور در سال  نیا .ونددینپ
 پس از ، مرد جهان استنی ثروتمندترشود ی که گفته می سلطان برونئ،اهی حسن بولکیحاج . در جهان را داردیزندگ

 . شدي ونی جانش1967 اکتبر 5 پدرش در ياستعفا

  
 مالقات با خانواده ھاي شھدا عكس 

دیدار با خانواده های معظم شهدا
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 بـه  . هـستند یمردم خوب و نجیب و مسلمان . براى توسعه استفاده کنند    ،از امکانات ایران  که  
 و تولیـد نفـت و گـاز و داشـتن جنگـل و دریـا، وضـع        -هـزار نفـر   270 -خاطر جمعیت کم  

 گفتند دو سوم مردم کارکن دولت هستند و بخش خصوصى ناچیز      . خوب است  شاندرآمد
  .مهدى و یاسر و کاظم هم آمده بودند .است

   
   1994 فوریه 4                            1414 شعبان   |  22   1372 بهمن 15جمعه  

  
همـشیره  . کردم ها را مهیا مى خواندم و خطبه ها را مى در خانه گزارشونیم صبح   ساعت ده تا  

 نمـازگزاران  ، در نماز جمعـه . از خبرهاى سوء قصد به من نگران بود  ؛طیبه از نوق تلفن کرد    
هـاى    در خطبـه اول اشـاراتى بـه انگیـزه     .آمیـز برخـورد کردنـد      رشـور و محبـت    العـاده پ    فوق

 و از مـردم خواسـتم کـه بـه ارسـال      داشـتم مذبوحانـه  ي هـا  اثربودن این تالش سوءقصد و بى 
 ضمن تـشکر از عنایـات فـراوان کـه ابـراز      1؛خاتمه بدهند و دعا یک در حمایتهاى تبر   پیام

هـاى جهـانى    گـزارش  2.اند ها در ارسال پیام اقدام کرده  تقریباً عمده نهادها و شخصیت ،شده
 با اینکـه  ،خبرنگاري سئوال کرد. هم خیلى دور از واقعیت نیست و موارد مغرضانه کم دارد         

ریـیس سـازمان   [جنتـی،  ] احمـد [سوءقصد، رسـماً از سـوي آقـاي    کردن   محکوم اولین بیانیه 
پرسـند، چـرا رهبـري و دو قـوه دیگـر           مردم با تعجب از ما می      ،، منتشر شد  ]تبلیغات اسالمی 

                                                
 - ش داشت با حرکتی که ناشی از نادانی طراحان آن به دنیاي استکباري تال« : در بخشی از خطبه اول آمده است

استکبار و آمریکا باید . رنگ شده است مسایل انقالب بود، اجتماع مردم را پراکنده کند و به دنیا بگوید که انقالب کم
الب تواند در حرکت انق طمع خود را از ایران اسالمی قطع کنند و بدانند که حذف فیزیکی و روانی افراد دیگر نمی

توانند   بهمن به وقوع پیوست، از مسایل عادي است که همیشه چند نفر می12اي که در مراسم  حادثه. خللی وارد سازد
هدف دنیاي . آن را به وجود آورند، ولی اینها براي انقالب اهمیتی ندارد و انقالب از افراد جداست و بالغ شده است

دنیاي استکباري . ان دادن حضور مردم در صحنه هاي انقالب استرنگ نش استکبار از طراحی اینگونه حرکات، کم
  ←کنید  رجوع» .بداند که این طرز فکر ناشی از نادانی است که شلیک چند گلوله بتواند آنها را از صحنه خارج سازد

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي جمعه سال  هاشمی رفسنجانی،  خطبه«کتاب 
 -اهللا هاشمی  اهللا منتظري، از ترور آیت منتظري نیز با ارسال تلگرام، ضمن اعالم تأثر خاطر حضرت آیتاهللا   دفتر آیت

گوییم که حرکت افراد نادان و  خداي را سپاس می«: در بخشی از این تلگرام آمده است. ابراز انزجار کرده بود
ار بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، حضرت هدف در آغاز دهه فجر، در کن خواستند با تیراندازي بی مزدوري که می

 ».، شادي و امید ملت را تبدیل به غم و یأس نمایند، رسوا کرد)قدس سره الشریف(امام خمینی 
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گفتم، صالح مملکت خویش، خسروان دانند؛ و با شوخی و خنده، مانع ادامـه            . بیانیه ندادند 
 نماز جمعـه شـرکت کردنـد و مـن تـشکر      سلطان برونئى و هیأت همراه در    . این سئوال شدم  

  .ها جمع بودند  ظهر بچه.کردم
العمل اهل تسنن در شهرهاى سیستان و بلوچستان          عکس .ها را مطالعه کردم    عصر گزارش 

و خراسان نسبت به تخریب مسجد فیض اهل سنت در مشهد که در طرح فضاى سـبز افتـاده      
  .ه کار درستى نبود.ستندهم دست بردار نیهنوز .  تلفاتى هم بوده1.تند است

 قـرار شـد نـوعى    .ى متهمـان تـرور صـحبت شـد    ی کیفیـت بـازجو  ة دربار.شب محسن آمد  
هـا    ىی تلفنى از عدم همکارى حفاظت ناجا براى بـازجو         ،آقاى فالحیان . نظارت داشته باشیم  

 تحویـل اطالعـات   لـزوم   به آقاى بشارتى گفتم رسیدگى کنـد و در صـورت         .شکایت کرد 
فائزه هم که از مـشهد برگـشته     . اى از روابط متهمان داد      الحیان اطالعات تازه   آقاى ف  .بدهند

  . از مشکالت جذامیان مشهد گفت و کمک خواست،بود
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گـزارش وضـع لبنـان و    .  بودنـد  راضىبیت جهانی اهل از کنگره .اهللا لبنان آمدند   سران حزب 
 ،یلیمـشکالت در راه صـلح اعـراب و اسـرا     از  . را دادنـد  ریـري   ح] رفیـق [ست حکومت   ب  نب

 در مـورد کیفیـت   .زاده سفیرمان در ایتالیـا آمـد   هدایت] سیدمجید[آقاى . تحلیل بدى ندارند  
ه  اجـاز ؛ آمـد ]وزیـر جهادسـازندگی  [،   آقـاى فـروزش    . نظـر داد   ها  مهلت گرفتن براى معوقه   

  .که پاالیشگاه کوچک در عراق را از طریق ایران عبور بدهد خواست
 شــوروى ســابق از انشناســى از دانــشمند اعــضاى کنگــره زبــان فارســى و ایــران و اســالم

وزیر فرهنـگ و    [،  الریجانى] علی[ آقاى   .ها و آقایان آمدند     المنافع خانم  کشورهاى مشترك 
 بـه خواسـت آنهـا    2.آمیـز کـردم   بت تشویق  من هم برایشان صح    . گزارش داد  ]ارشاد اسالمی 

                                                
 - به تخریب و  1371سال  بهمن 20 خیشهر مشهد در تاردر  مسجد اهل سنت نی بزرگتر، محمدضی فخیمسجد ش

 . شدلی سبز تبديفضا
 - ساز سرنوشت و تاریخى پیوند مهم عوامل عنوان به فرهنگ تمدن و فارسى ادبیات و زبان سالم،ا از هاشمى آقاى 

محققان و دانشمندان این کشورها باید با تبادل نظر  : کرد تأکید و برد نام ایران و قفقاز مرکزى، آسیاى کشورهاى بین
 با شدن آشنا.تر تالش کنند ستى گستردهها و ایجاد جو همکارى و دو تر کردن ملت و اطالعات علمى براى نزدیک
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  . به سئوال تلویزیون ترکیه جواب دادم.جمعى گرفته شد عکس دسته
ــه ارومیــه را داد   ــاي عــصر . دکتــر حبیبــى بــراى امــور جــارى آمــد و گــزارش ســفر ب آق

هـا   ى تروریـست ی گزارش بازجو  و  آمد ]فرمانده حفاظت اطالعات ناجا   [،  نقدى] محمدرضا[
عقـد ازدواج جانبـازى را   .  دستور دادم تحویل اطالعات شـوند . نداشت خبر جدیدى؛را داد 
  .اى دادم هدیه و بستم

معاون اروپـا و امریکـاي وزارت امـور      [،   واعظى ]محمود[، آقاي    با مدیران بانک مرکزى   
معــاون اقتــصادي   [ ،نــوربخش ] محــسن[ ،ىیــ داراامــور اقتــصادي و    و وزارت ]خارجــه

بـراى تعیـین   ،  ]جمهـور   یس دفتـر بازرسـی ویـژه ریـیس        هاشمی، ری  [و محسن ] جمهور  رییس
 پیشنهاد دو سال تنفس و سـه سـال   ، بانک مرکزى  .ها جلسه داشتیم    بندى معوقه  سیاست زمان 

که را پیشنهاد داد سه سال تنفس و پنج سال پرداخت قسط     ، آقاى نوربخش  .داشتپرداخت  
] اکبر[تالف بین آقایان سپس آقاى نوربخش در مورد اخ. ید کردمینظر آقاى نوربخش را تأ    

مطـالبی   ]مـدیرعامل شـرکت هواپیمـایی همـا    [،  شفتى] حسن[ و   ]وزیر راه و ترابري   [،  ترکان
 گـزارش همراهـى بـا سـلطان برونئـى و        ، دکتـر عـادلى    . قرار شد خودم دخالت کـنم      گفت؛

  . دادمذاکراتش را
 کـه بـراى    هـم ]آبـادي، ریـیس کمیـسیون برنامـه و بودجـه         نجف[رىد] قربانعلی[ آقاى   هب

                                                                                                              
و ها جاذبه شناخت و فرهنگى استعدادهاى به بخشیدن غنا براى ،منطقه این هاى ملت تمدن و تاریخ ارزشمند میراث 

رغم وجود اسناد محکم مستدل تاریخى،   به.ضرورت دارد قفقاز و مرکزى آسیاى و ایران کشورهاى انسانى ذخایر
هاى انجام شده در حد  هاى فراوان تحقیقاتى درباره اسالم، ایران و زبان و ادبیات فارسى، اقدام نهعالقمندى زیاد، زمی

تر با  تر از منابع تحقیقاتى و برقرارى روابط نزدیک بردارى مناسب کافى نبوده است و باید براى احیاى مشترکات و بهره
 و مرکزى آسیاى کشورهاى برخى به سفر در مشاهداتش به اشاره باایشان » .هاى بلندترى برداشت هاى منطقه گام ملت
حفظ « : گفت کشورها این در اندیشمندان و محققان با گوو گفت و باستانى و فرهنگى علمى مرکز از دیدار و قفقاز

 بسیار ، پس از هفتاد سال ماندن در حصارهاى آهنین،هویت ملى و روحیات اسالمى در مردم کشورهاى آن منطقه
ست و باید براى اعتالى این روحیه و استفاده از آن جهت برقرارى صلح و آرامش و رفع اختالفات میان باارزش ا

هاى  ملت  هاى افتخارآمیز مردم ایران به بسیارى از ارزش. تالش کردو ریزى   برنامه،ها، سازندگى و رونق اقتصادى ملت
 در آثار باستانى و فرهنگى آن منطقه نشان از حضور منطقه آسیاى میانه و قفقاز نیز ارتباط دارد و اسناد موجود

 کشورهاى فارسى ادبیات و زبان استادان و شناسان ایران آیى گردهم.هنرمندان ایرانى و آثار برجسته هنرى آنان است
 انزب هاى ریشه به بردن پى و منطقه ادب و فرهنگ ياحیا براى سازنده و مثبت اقدامى تهران در قفقاز و مرکزى آسیاى

 آمادگى زمینه این در تحقیقاتى و فرهنگى همکارى هرگونه براى ایران اسالمى جمهورى و است گذشتگان ادبیات و
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ».دارد
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  کارنامه و خاطرات              
 546   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 شـب بـه خانـه    .که در مجلـس اسـت تـذکراتى دادم     در مورد بودجه،جواب عقد آمده بود   
ن اسـتمداد  ا بـراى مـشکالت ورزش بـانو   . بـا هـم خـوردیم   ؛ فائزه غذا آماده کرده بود .آمدم
   .کرد
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 ی آقـاى حـاج  .دفتر رهبرى رفـتم به  ،براى شرکت در مالقات سلطان برونئىنُه صبح ساعت  
 اصوالً ؛اى هم چند جمله گفتند  خامنهاهللا آیت دو سه کلمه بیشتر حرف نزد و  ،اهیحسن بولک 

 اظهـار رضـایت  و از آثـار تـاریخى     ،هـا  ىی از پذیرا .با هم به فرودگاه رفتیم    . حرف است  کم
ین مـساجد برونئـى بـه آنهـا      یکرد و خواست که هنرمندان ما براى تز        اظهار تعجب    ،اصفهان

 در پاویون . تعریف کرد،اند  که با مهدى و یاسر در ورزشگاه داشته       اي  از بازى  .کمک کنند 
  . رفتبدرقه رسمىبا اى داشتیم و  مصاحبه

 گـروه سـرود   . هنرمنـدان فـیلم و تئـاتر و موسـیقى و داوران کتـاب آمدنـد      .به دفترم رفـتم  
 آقـاى  . خیلى جالب بود ؛ى و ایرانى اجرا کردند    یای سرودهاى بوسن  ، پسرها و دخترها   ،بوسنى

آمیـز    من هم صحبت تـشویق    . گزارش داد  ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [،  الریجانى] علی[
بـه گـروه     من هم گفتم.ى دادند و تشکر کردند ی چند نفر از هنرمندان خارجى هدایا      1.کردم

                                                
 -،کشور این هنرمندان حضور ،هرزگوین  وبوسنى هنرمندان از جمعى توسط سرود اجراى از تشکر با  آقاي هاشمی 

 هرزگوین و بوسنى مظلوم مردم مقاومت و شجاعت روحیه انعکاس موجب را فجر موسیقى المللى بین جشنواره در
دهد و  ه مىیى کار هنرى که اراااقتضاى محتو هنرمند به «: است آمده یسخنران نیا از یبخش در .دانست دنیا ملل به

ارزش کار خود   به،کند جامعه منتقل مى اى انسانى و الهى را که در قالب کارهاى فرهنگى و هنرى بهه مفاهیم و ارزش
 این بود که ،تحولى که در ایران در زمینه هنر اتفاق افتاد. کند افزاید و با حفظ روحیه نشاط و شادابى نیز کمک مى مى

هاى کاذبى که بیشتر در  مردم انقالبى ایران، از جاذبههاى اعتقادى و جهادى  هنر با الهام گرفتن از اسالم و ارزش
هاى خود قرار داد که   فاصله گرفت و اهداف و مفاهیم عالى و انسانى را زمینه فعالیت،کشورهاى غربى متداول است

 هنرمندان .روز در جهت پیشرفت و تقویت معنویت جامعه ادامه یابد امیدواریم این حرکت در بین هنرمندان روز به
تر در خیزش هنرى، باید همت خود را بیشتر صرف غناى  المللى و ایفاى نقشى اساسى تر در جامعه بین براى حضور فعال

 کشورهاى هنرمندان تجربه و اطالعات تبادل .ى جدید در هنر کننداایجاد محتو کارهاى هنرى و فرهنگى و توجه به
» .است مؤثر بسیار هنر کمى و کیفى سطح يارتقا براى ،رنددا ترى نزدیک هاى دیدگاه که کشورهایى ویژهه ب ،مختلف
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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 ة دربـار . آمـد  ]رییس سـازمان صـدا و سـیما       [،  عصر اخوى محمد  . هندسرود بوسنى هدیه بد   
  .دولت چند مصوبه داشتیمهیأت در جلسه . ش صحبت شدا يصداوسیما و کار احتمالى بعد

] وزارت[ موضوع سوءقصد به من و تحویـل متهمـان بـه        ة دربار .همان رهبرى بودم  یشب م 
 امـور  ، ورزش، وزارت ارشـاد ،نارى سـلطان برونئـى در ایـرا     ذگـ    احتمال سـرمایه   ،اطالعات

 شب کـار  ساعت یازده تا ، شب در دفترم ماندم  .استخدامى و حقوق نظامیان صحبت کردیم     
   .کردم و خوابیدم
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 در راه توضـیحات  ،فروزنـده ] محمـد [ آقاى  .دید رفتیم حسازى   اول وقت به کارخانه اسلحه    

 در ،]سازمان صنایع دفـاع  [= مدیرعامل ساصد. داد و براى مسکن اعضاى سپاه استمداد کرد   
هـا    گزارش صنایع نظامى را داد و گفت شصت درصد از کارهاى کارخانـه           ،جلسه توجیهى 

 براى موارد غیرنظامى است و هنوز هم ظرفیت خالى زیاد براى پذیرش کارهـاى غیرنظـامى          
هـاى مختلـف و     هـاى تـوپ     متـرى و لولـه      میلـی  122هاى ساخت قبضه تـوپ         سالن از. دارند

و نمایشگاه محـصوالت   هاى دیگر ساخت قطعات و صنایع غیرنظامى       اندازها و سالن    خمپاره
   بـراى آنهـا صـحبت   ، در جمـع کارکنـان  .هاى بازسازى شده و نفربرها بازدید کردم  و تانک 

و  بـا روحیـه   ،بـسیارى هـستند  تعـداد   کارکنـان کـه   .انـد   راضـى   مدیران خیلى از کار    1.کردم
  . کارخانه خوب فعال است،ند و با پذیرش کار غیرنظامىا شاداب

                                                
 - ثروت، یک را دفاع صنایع مجموعه ،حدید افزار جنگ مجتمع کارکنان و متخصصان اجتماع در هاشمى آقاى 

مقایسه توان صنایع کشور «: است آمده یسخنران نیا از یبخش  در.خواند کشور استقالل اىبر عظیم پشتوانه و قدرت
دستاوردهاى انقالب اسالمى ایمان آورد و از  شود به  موجب مى،ویژه صنایع دفاعى در پیش از انقالب و پس از آن به

 ،و اساس سیاست ایران اسالمى هرگز در پى جنگ نیست ،جمهورى اسالمى ایران .هاى دلسردکننده متنفر شد نغمه
شیارى، آمادگى و توان ودر عین حال ایران اسالمى باید همیشه ه؛ سن روابط و همکارى با تمامى کشورهاستح

 .است مقدس دفاع دورانبعد از  ارزنده بسیار کارهاى از یکى ،صنعت کردن منظوره چند .نظامى خود را حفظ کند
 درصد تولیدات آن به تولید محصوالت شصت است که پس از جنگ  نمونه روشنى،افزار حدید مجتمع جنگ

هاى بسیار عظیم کشور است که براساس تخصص و   یکى از ثروت،مجتمع حدید .غیرنظامى اختصاص یافته است
، 1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .وجود آمده استه تالش نیروهاى داخلى ب

 .1394ف انقالب،دفتر نشر معار
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 .عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه داشـت     .  دفتـر را انجـام دادم  يظهر به دفترم رفتم و کارهـا     
   .کارهاى دفتر را انجام دادم و به خانه آمدمنُه شب  ساعت  تا.مصوباتى داشتیم
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[  . از خانه به هتـل اسـتقالل رفتـیم   ،براى شرکت در مراسم هفتمین جشنواره خوارزمى     صبح  

یس سـازمان  یـ زیر فرهنـگ و آمـوزش عـالى و ر   و، ]آقاي سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی 
  جوایز مخترعان و مبتکران و محققان خارجى و داخلى اعطـا   سپس.  دادند  گزارش  پژوهشى

  1. کردمدر این موضوع سخنرانىمن  و شد
 در مورد مسجد فـیض مـشهد و حـوادث زاهـدان       . آقاى مسیح مهاجرى آمد    .به دفتر رفتم  

داد  گزارشى از کار     .آمد]  امور اقتصادي و دارایی    وزیر[،   آقاى محمدخان  .تذکراتى داشت 
 .شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت    . ى براى امور اقتصادى داشت    یاهو پیشنهاد 

عفت .  به خانه آمدم . ناتمام ماند   که ها در دستور بود     اساسنامه نمایندگان رهبرى در دانشگاه    
   . راضى است؛از مکه برگشت
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. نـد داران آمد جمعـى از کـامیون  ترابـري و  راه و وزارت  ،تـأمین اجتمـاعى   سازمان  مسئوالن  

شان کردم و خواستم کـه بـه اقـشار دیگـر هـم            تشویق ؛ رانندگان را دادند   گر و   گزارش بیمه 
                                                

 - هاى جشنواره خوارزمى هر سال مایه امید و شادابى مردم ماست و  برنامه« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در
دهد و موجب تشویق نیروهاى محقق و  ه مىیهاى بنیانى و اساسى علمى و تحقیقى را به مردم ما ارا اى از تالش گوشه

همراه دارد و براى   و برکت فراوانى به انشمندان از کارهاى باارزش است و خیرتشویق محققان و د .گردد دانشمند مى
 و جز،تقویت مراکز علمى و صنعتى . راهى جز تقویت تحقیق و باالبردن علم و دانش نداریم،پیشرفت کشور

 استحقاق ایران اسالمى امیدوارم آنچه که .ساله اول بود و در برنامه دوم نیز چنین خواهد شد هاى اول برنامه پنج اولویت
 چون کشور ما داراى امکانات و استعداد ،آن نایل شویم و این دور از تحقق نیست  به،باشد در زمینه علم و صنعت مى

 جهش داشته است و ی آموزشى و تحقیقاًوضع مراکز تحصیلى ما و عمدت، توسعه اول رنامها اجراي ب ب.باشد فراوان مى
» .بینى شده در برنامه پیش رفتیم و حتى در مواردى جلوتر از برنامه عمل کردیم  پیشها طبق اهداف در همه زمینه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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  .بپردازند
 که موفق شده هواپیماى آموزشـى بـا روش فـایبرگالس            ارىص انت ]یعقوب [آقاى مهندس 

سالک آمد و خواسـت کـه زمـین و سـرمایه           ] احمد[ همراه آقاى    ،ى بسازد ی هوا نیرويبراى  
  1. بسازد مستقالًشبدهیم که خود

 اسـترالیا و آرژانتـین و   نرایسـف ، ]آقایان نیکوالس وارنر، ماریو کاستلیو و جـان الکـساندر   [
ل ی با هر یک بـه مقتـضاى مـسا   . مذاکرات تشریفاتى بود .ارنامه آمدند یونان براى تقدیم استو   
 تـذکر  ،فعالنـد ایـران   که در مـسأله حقـوق بـشر علیـه     ها ىی به استرالیا.فیمابین صحبتى داشتم  

  .دوستانه دادم
هـاى    گـزارش وضـع بازارچـه   . اسـتاندار آذربایجـان غربـى آمـد      ،سعادت] قربانعلی[آقاى  

عـوارض و تجدیـد   خفیـف  بـراى ت   عراق را داد و خواست کـه   مرزى با نخجوان و ترکیه و     
 از فعال شـدن  . مساعدت کنم،ایم  هاى مرزى با کردستان عراق که اخیراً بسته      اجازه بازارچه 

 ، درگذشـته  اسـت؛ صنایع تبدیلى سیب و انگور گفـت کـه مـشکل باغـداران را حـل کـرده        
کالنتـرى در دریاچـه    ]موسـی [ گـزارش جـاده شـهید    .مانـد  شان مـى  محصوالت روى دست  

  .شکایت کردهم  از نمایندگان ارومیه .ارومیه را داد و کمک خواست
 بـه تـاالر    جمهـوري اسـالمی،   سـال   جـوایز کتـاب  يمراسـم اعطـا  شـرکت در   عصر براى   
 گـزارش و  .ه اسـت   نوشـته مـن هـم برنـده جـایزه شـد            2»راهنما تفسیر« کتاب   .وحدت رفتیم 

                                                
 - احساس نیازي در زمان جنگ به دلیلاو . تحصیل کرده بودانگلستان و  آمریکا  دررشته هوا فضادر انتصاري  آقاي 

 . مشغول طراحی و تولید هواپیما شد،گشت و در وزارت دفاعاز به ایران ب،که به تخصص ایشان وجود داشت
 - اهللا هاشمى در دوران مبارزه   و پژوهش آیتقی حاصل تحق،تفسیر ترتیبى قرآنجلدي  مجموعه بیست،  راهنماتفسیر

 دفتر یمرکز فرهنگ و معارف قرآنبا همکاري و بدیع است که  با روشى کامالً جدید ،و قبل از انقالب در زندان
 ری تفس، و شأن نزول آنهی آبی صورت است که بعد از ذکر ترکنیروش کار بد . قم سامان یافته استی اسالمغاتیتبل

که از آیات  موضوع و مفهومى، در این تفسیر. شود، ذکر شده است ی که از آنها مییها خالصه و روان و برداشت
رو به تناسب هر آیه، چندین برداشت در ذیل  ، از اینشده استشود، به صورت مستقل ذکر  ریف قرآن استفاده مىش

، »تفسیر راهنما«. آن قرار گرفته و در مواردى نیز توضیحاتى در تبیین نحوه استفاده برداشت از آیه آورده شده است
باشد که در هر  هر چند سال یک بار قابل تجدید نظر میاي است که پایان ناپذیر است و   زیربناي مجموعهدرواقع

به عنوان  1372 در سال ، ارزشمندری تفسنیا.  ممکن است هزاران موضوع بر موضوعات قبلی افزوده شود،تجدید نظر
  . انتخاب شدی اسالميکتاب سال جمهور
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کارهـا را  هشت شـب،  تا ساعت .  انجام شد جوایز  و اعطاى  1هاى من   سخنان وزیر و صحبت   
  .انجام دادم و به خانه آمدم
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هـاى خـارجى و     و نماینـدگان دولـت  نرایمان بـراى مالقـات بـا سـف        پیش از ظهر بیشتر وقت    

  والـسفرا صـحبت کـرد     سفیر لیبى به عنوان مقـدم  .یران گذشت المللى مقیم ا    هاى بین   سازمان
ى را یـ گرا مـان ر آ،لیل از امـام و انقـالب  جکردن سوءقصد به من و ت   ضمن تبریک و محکوم   

  2.ها را توضیح دادم ها و موفقیت  من هم صحبت طوالنى کردم و سیاست.تبلیغ کرد
                                                

 - ه همه حاضرین در آن از اهل فکر و بخشى است ک این مراسم، مراسم لذت« : است آمده یسخنران نیا از یبخش در
کتاب بهترین سرمایه  .ها هستند و موضوع جلسه نیز از موضوعات ثمربخش زندگى ماست نظر و عشق به تعالى انسان

هم از نوع منتخب و   آن،ها عزیز و محترم بوده  نزد انسان،هاى آینده و امروز است که در جامعه بشرى براى نسل
با  .گذارند کتاب احترام مى ما نیز در این میدان تنها نیستیم و همه دنیا به. جایزه نیز داشته باشدبرگزیده آن که استحقاق 

ها همین نویسندگان و معلمان عام جامعه هستند  ها در نزد ملت توان اثبات کرد که عزیزترین سرمایه اى ساده مى محاسبه
، رسانند مى مردم به را اى سازنده و مفید افکار ،نویسندگان هک است هایى راه از دیگر یکى ها رسانه .کنند که تدریس مى

سازد و حضور آن در سازندگى نیز سیر  هاى آینده آثارش را ظاهر مى اى است که براى نسل ولى کتاب از آثار جاودانه
از آنهایى که در هر نحوى این راه را تشویق کرد و  یابد که باید به صعودى خواهد داشت و این مسیر تا قیامت ادامه مى

رکن بعدى کسانى هستند که باید از کتاب استفاده نمایند که اگر هر یک از  .کنند قدردانى نمود این مسیر فعالیت مى
هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» . کار پیش نخواهد رفت،این ارکان وجود نداشته باشد

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372
 - این کشور هرگز نتوانسته است حقایق «  : گفت ایران علیه آمریکا خصمانه سیاست کردن محکوم با هاشمى آقاى

دانست سیر  انقالب اسالمى ایران را درك کند و هنوز در وادى زمان گذشته که خود را صاحب اختیار کشور مى
کنند و با چنین طرز فکرى  هاى خصمانه آمریکا مقابله مى کند، از این رو مردم ایران با صالبت و استوارى با سیاست مى

اى مخالفیم و آمادگى داریم براى کمک به رفع  هاى منطقه ها و جنگ شدت با بحران ه ما ب .هرگز سازش نخواهند کرد
ل خواهان ییاسرا. المللى و کشورهاى صلح دوست جهان همکارى کنیم هاى بحران در جهان با مجامع بین کانون

ها آواره فلسطین   که حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین را تضمین کند نیست و تا زمانى که سرنوشت میلیونصلحى
 از ناشى 57 سال در ایران اسالمى انقالب پیروزى .توان از مذاکرات به اصطالح صلح حمایت کرد  نمى،روشن بشود

سابقه و با تکیه بر نداى فطرت و حول محور  آحاد ملت ایران با اتحادى بى.بود ایران ملت ضدظلم و طلب حق فطرت
عدالتى قیام کردند و تاکنون براى کسب پیروزى و حفظ آن بهاى   علیه ظلم و بى،رهبرى حکیمانه مرجع دینى خود

در ایران روند جدى . اند در آینده نیز بهاى استقالل و آزادى خود را بپردازند اند و همچنان آماده گزافى را پرداخته
 هاى مهندسى و اقدامات اساسى از ترین طرح ها در جریان است و مهم ماندگى ها و عقب  و ترمیم خرابیبازسازى



552

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 552   1372   رفسنجانیشمی                     ها

ه و نوعاً سـالم بـه رؤسـاى      پرسى کوتاه و مصافحه با هم       احوال .سپس یکایک آنها آمدند   
 امارات و کرواسى آمدند   ، عمان ، قطر ، چین نرای سف . در جمع آنها نشستم    . داشتم کشورشان

هـاى جلـوى سـاختمان عکـس       در پله،مطابق معمول هر سال  . اى داشتم   و مذاکرات دوستانه  
  .دسته جمعى گرفتیم

 .وردنـد و تماشـا کـردیم    را آ  1»خاکـستر سـبز   « فیلم نوساخته    .تا عصر کارها را انجام دادم     
،  بـا توضـیحات او    . کارگردان و طراح فیلم توضیحات خوبى داد       ،کیا  اتمىح] ابراهیم[آقاى  

. هاى هنـرى هـم آشـنا شـدم     کارى بسیارى از ریزهبا  خیلى بهتر برایم مفهوم بود و ضمناً     فیلم
 بـا  عفت هـم امـروز عـصر    .  راجع به جنگ بوسنى است و در اسلواکى ساخته شده          این فیلم 

    . مالقات داشتنرایهمسران سف
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ى و ی براى شرکت در راهپیماده صبح ساعت  .ام گذشت   بیشتر وقت به تنظیم کتابخانه    امروز  

                                                                                                              
آهن، انتقال و اکتشاف نفت و گاز و کشاورزى با سرعت بسیار زیادى  ها، بنادر، حمل ونقل، راه ها، نیروگاه جمله راه
ل اتمام است و توفیقات زیادى نیز در این راه دست نیروهاى متخصص و با تجهیزات و مصالح داخلى در حاه و ب

 ، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی، سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ».بدست آمده است
1394. 

 - لمی خود درباره فقاتی که به منظور انجام تحقکند ی متی را حکا»يهاد« به نام ي داستان مستندساز،خاکستر سبز 
 با در ی، مسافرت او به کرواسانی در جري دوست هادز،یعز. شود ی می روانه کرواس،گذرد ی می که در بوسنشا يبعد
 به نام فاطمه کمک ي دخترافتنی ي براي از و، پالكمهی نکی قطعه عکس و کی نوار کاست، کی قرار دادن اریاخت

 نیدر ا. پردازد ی فاطمه مي به جستجو، استیزبان فارس که آشنا به فهی به نام حنی با زنیی آشنالهی به وسيهاد. ردیگ یم
 مطلب توسط نیاند که ا  که آنها قصد ازدواج داشتهشود ی و فاطمه برده و متوجه مزی عزی به رابطه قبلی پي هادانیم
 آن کشور از يزای را به علت نداشتن وي هادی، کرواسسیپل. شود ی پنهان مي و هادزی عزانی دوست مشترك مصغر،ا

 انی در جريهاد. شوند ی و جبهه جنگ منتقل می فاطمه به بوسني در جستجوفهی و حني کرده و هادرونی بیکرواس
 و در آنجا احساس شود ی مي بسترانگاه درمکی مجروح شده و به عقب منتقل و در ییای بوسنيروهای نيریدرگ

 از او ي اما اثر،کند ی مدای افتاده است پيد را که از دست هازی پالك عزمهیفاطمه ن.  که فاطمه حضور داردکند یم
 مورد توجه زی تازه و متمای با نگاهی، بوسني است تا ماجراکرده یخاکستر سبز سعکیا در فیلم   آقاي حاتمی.ابدی ینم

 تیهاست، به رو  در اخبار رسانهي جاريها شهی آن است و متفاوت با کلی اصلگر نیی تبنمای که سیفی و با تعرردیقرار گ
 . تماشاگر رسانده شود
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 مقـدارى  ،ان آزادىدر خیابـ  . آزادى رفـتم    بهمـن در میـدان       ودو بیـست سخنرانى در مراسم    
دنـد و از حـضور مـن اظهـار     نمو مردم بسیار خونگرم برخـورد     .ى کردم یهمراه مردم راهپیما  

  .شادمانى کردند
 به داخل دانشگاه شـریف رفتـیم و بـا    ،به خاطر کمى وقت و مشکل عبور از انبوه جمعیت    

ه احـساسات  شـعارها و سـرودها و پاسـخ بـ    بعد از اسـتماع   .کوپتر به میدان آزادى رفتیم   هلى
 تمام کردم کـه مـردم بتواننـد    یازده ساعت 1.وار انجام دادم   سخنرانى کوتاه و فهرست    ،مردم

  .به نماز جمعه در دانشگاه تهران برسند
 عصر چند .ى به ناهار نرسیدندیها به خاطر معطل شدن در راهپیما   اکثر بچه  .به خانه آمدیم  

ل دیگـر  یهـاى عمرانـى و مـسا    مترو و طـرح  ةنفر از بستگان و آشنایان آمدند و محسن دربار     
  . مطالبى داشت
طرح سکوى ابوذر گزارشى داد که پیمانکـارى کـه بـه خـاطر           نحوه اجراى  ةمهدى دربار 

بـاره  واعـالم کـرده بـود و د   انـصراف  عدم موافقت با واگذارى پنجاه درصد کار بـه داخـل            
 کارهـاى داخلـى و   گـذارى بـراى   اعالن پذیرش کرده و مایل است شریک بشود در سرمایه 

  .نظر خواست
                                                

 -ها   امروز حضور گسترده خود را در صحنه دفاع از ارزش،ملت بیدار ایران« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 پیوندى ناگسستنى ، پیوند امت اسالمى با نظام جمهورى اسالمى،رخ دشمن کشید و نشان داد  به،هاى انقالب و آرمان

 دلیل بارزى بر این نکته است که امت اسالمى حاضر ،ختلف مردم در این مراسمحضور گسترده قشرهاى م .است
تمامى  .هاى منفى و دلسرد کننده دشمنان قرار دهد هاى زندگى خود را تحت تأثیر القائات و نغمه نیست واقعیت

هاى  قدرت .استثمر مانده  تیرهاى دشمن به سنگ خورده و تهاجم وسیع دشمنان انقالب براى مأیوس کردن مردم بى
جمهورى اسالمى ایران آسیب برسانند، اما امروز   به،دوستان خود استکبارى در تالش هستند تا به قیمت ضربه زدن به

هاى سقوط قیمت نفت  استکبار جهانى با فراهم آوردن زمینه .ها دیگر کارآیى ندارد باید فهمیده باشند که این حربه
دست نیاورد و امروز ما مواد اولیه مورد نیاز ه  اما در این راه توفیقى ب، بزندایران اسالمى ضربه تالش کرد تا به

 .اند  جاى مستشاران خارجى را گرفته،کنیم و نیروهاى متخصص داخلى کارخانجات خود را در داخل تهیه مى
یم نیازهاى غذایى  بخش عظ،اند کشاورزان، دامداران، مرغداران و صیادان میهن اسالمى با کار و تالش خود توانسته

کنند  هاى ما نیازهاى دانشجویى را تأمین مى  دانشگاه،عمل آمده امروز هاى به در نتیجه تالش .مردم ایران را تأمین کنند
نظام اسالمى با اجراى برنامه تعدیل و توسعه  .خارج تقلیل داده است و مخابرات نیز تا حد زیادى نیاز خود را به

 مرهون حضور هوشیارانه مردم در ،ها خوبى عبور کند و همه این موفقیت  این راه سخت بهاقتصادى موفق شده است از
 ».تر دنبال کند ملت ایران مصمم است راه امام راحل و بزرگوار را با استوارى هرچه تمام .هاست صحنه و تحمل سختى

  .1394ف انقالب،، دفتر نشر معار1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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 بارهـا آن را  .ودشـ  اى خانـه سـرد مـى   هوشود و  مشعل گاز شوفاژ خانه مکرراً خاموش مى     
   . برطرف نشده است باز هم اشکال ، تعمیرکار آمده. ولى اشکال دارد،مروشن کرد

   
   1994 فوریه 12                            1414 رمضان   |  1   1372 بهمن 23شنبه  

  
 با عفت و یاسـر سـحرى   . با صداى زنگ ساعت براى سحرى بیدار شدیم        ساعت پنج صبح،  

. رادیـو سـازى شـهاب رسـیدیم    و به کارخانـه تلویزیـون     ساعت هشت و نیم صبح      . خوردیم
انـد   ه کارخانه را و خط اتوماتیک مونتاژ را که اخیراً سـاخته  سابق، مدیران .بارید  برف هم مى  

تلویزیـون  از نیـاز  چهـارم    یـک ایـن کارخانـه،  .  توضـیح دادنـد  ،و براى افتتاح آن رفته بودیم  
 .انجـام شـد   بازدیـد از همـه کارهـا و مـذاکره بـا کارکنـان         .کنـد   رنگى کشور را تـأمین مـى      

  کـه و بر اولویت صـنایع الکترونیـک  مودم  ن براى مدیران سخنرانى     اي کردم، سپس    مصاحبه
   1. کردم تأکید، وارداتى است درصد80فعالً 

 دستور کار شوراى عالى انقـالب فرهنگـى را تـصویب      . آقاى میرسلیم آمد   .به دفترم رفتم  
 . استقبال کـرد ؛ با ایشان صحبت شد اسالمیارشادفرهنگ و   راجع به تصدى وزارت      .کردم

فـارس و کهکیلویـه و بویراحمـد را داد و از    هـاي   اسـتان  بـه   گزارش سـفر  .دکتر حبیبى آمد  
. راجع به تغییرات احتمـالى مـذاکره شـد    . گفتفراوانى کارهاى انجام شده و رضایت مردم        

 راجـع بـه اسـتعفاى ایـشان از     . آمـد  ]رییس سازمان تربیـت بـدنی     [،  فرد غفورى] حسن[آقاى  
  .ش و فرد جایگزین ایشان صحبت شدا ورزش و کار بعدي

خارجــه امور گــزارش کنفــرانس وزراى . آمــد]وزیــر امورخارجــه[، عــصر دکتــر والیتــى
 ، قـرار شـد  . را دادبوسـنی تعهد در جاکارتا و مصوبات خـوب بـراى           کشورهاي جنبش عدم  

  .خارجه دعوت کنداموراخوى محمد را به عنوان جانشین خود در وزارت 
 گـزارش   ،]وزیـر اطالعـات    [،فالحیان] علی[ آقاى   .شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت     

 آقـاى دکتـر   .هـاى معوقـه ارز در دسـتور بـود      مـسأله بـدهى    .ها را داد    ى از تروریست  یبازجو
آقایـان  . هاي دبیرخانه شـورا را داد  بررسی گزارش ،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی  [،  روحانى

رسد اظهارات   به نظر مى. به افطار رسیدیم. ماند ناتمامدکتر نوربخش و عادلی دفاع کردند؛  
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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 بعـد از افطـار بـا    .همـان بودنـد  یافطار م. استتر از ادعاهاى دکتر روحانى        قوى ،دکتر عادلى 
 در مـورد  ،]نایـب ریـیس مجلـس   [، روحـانى ] حـسن [ و ]نوري، ریـیس مجلـس  [آقایان ناطق 

  .ها صحبت کردیم تغییرات احتمالى در مدیریت
اى و تـصمیم بـر تعـویض مـدیریت         خامنه اهللا  آیت تلفنى گزارش مالقات با      ،اخوى محمد 

، میرمحمـدى ] سـیدمحمد [ با آقـاى  .خارجه برودامور   قرار شد به وزارت      ؛صداوسیما را داد  
دبیرکـل سـازمان امـور     [=  هم در مورد شغل احتمـالى جدیـدش    ]جمهور  رییس دفتر رییس  [

   . صحبت کردم،]اداري و استخدامی کشور
  

   1994 فوریه 13                         1414 رمضان   |  2   1372 بهمن 24یکشنبه  
  

 بنـا بـود او صـحبت    .فائزه برایشان وقـت گرفتـه بـود   ؛  جمعى از مدیران ورزش بانوان آمدند     
 و  خـوب هـم حـرف زد   ؛ ترجیح دادم خانم طاهریان گـزارش بدهـد  ؛ با مشورت با من ،کند

  شـان کـردم   ویق من هم تش.را گفت طرح همبستگى ورزش بانوان کشورهاى اسالمىاثرات  
 هـاى مـن تـشکر    طاهریان آمدند و از حمایـت     خانم  بعد از جلسه فائزه و       1.نمودمو نصیحت   

  .از عدم آمادگى براى صحبت عذرخواهى کردخانم طاهریان،  .کردند
  وها ل افغانی مسا، گزارش وضع استان.استاندار خراسان آمد ،  ]آقاي سیداسماعیل مفیدي  [

   خواسـت کـه در تـصویب   . اخیـراً تخریـب شـده را داد        کـه  ت سـن   اهـل  مسأله مسجد فـیض   
                                                

 -تمام مردم ما قبول دارند که ورزش یک ضرورت است و نباید بپذیریم « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
در غرب این تفکر وجود دارد که در  .ت مخدوش شودکه سالمت جسمى و روانى زنان ما به دلیل تفکرات نادرس

اسالم و ایران اسالمى است   ظلم به،هاى ورزشى بانوان وجود ندارد و این طرز تفکر  زمینه براى فعالیت،محیط اسالمى
گرچه  . بدون اینکه دچار فساد شود،تواند همگانى باشد و مسئوالن ورزش بانوان ما باید نشان دهند که ورزش مى

توانیم  هاى مناسب مى کارى مشکل است، اما با فراهم آوردن امکانات و راه هاى مغرضانه و غلط داوري رزه با پیشمبا
از آنجایى که سالمت جسمى و روانى زنان  .یم که زنان ما به ورزش کردن ترغیب شوندیریزى نما اى برنامه گونه به

صورت فردى و گروهى به تربیت  ار به نحوى باشد که زنان به باید ک،هاى آینده دارد  تأثیر مستقیمى در نسل،جامعه
 زیرا در غیر ،در این زمینه باید در چارچوب شرع مقدس اسالم گام برداشته شود .بدنى و ورزش راغب شوند

ه الگوهاى ی ارا با براى رسیدن به هدف باید.شود و این امر قابل تحمل نیست صورت سالمت جامعه دچار آسیب مى این
هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع ».م و حرکت تدریجى گام برداشت و تمامى جوانب کار را در نظر گرفتسال

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
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  . از هماهنگى با آقاى طبسى گفت. عوارض پیشنهادى تسریع بشود
ــاى اژه ــارج از کــشور  [، اى آق ــشجویان خ ــور دان ــري در ام ــده رهب ــد]نماین ــزارش . آم  گ

تیـر کمـک    ممقبـره شـهداى هفـت   سـاخت   بـراى    .ور را داد  دانشجویان ایرانى در خـارج کـش      
  .خواست
ع موشـک را داد و  ی گزارش ساخت سـوخت مـا  . فرزند آقاى موسوى اردبیلى آمد     ،سعید

آالت کارخانـه سـاخت     براى پرداخت تعهد ماشین.مقدمات کار طرح آب سنگین را گفت  
 مـرگ پـدرش اظهـار    هاى دارو براى دانشگاه مفید استمداد کـرد و از وسـعت شـایعه               شیشه

  .تعجب نمود
سـازى را و    گـزارش کـار کارخانـه سـرنگ    .همسر دکتر حبیبى آمدرهیده، ] شفیقه[خانم  

  .شیبانى را داد] عباس[هاى دکتر  قرارداد ساخت کارخانه فیلتر دیالیزسازى و مزاحمت
دولـت  اعـضاي هیـأت   افطـار را بـا     .  مصوبات زیادى داشتیم   ،دولتهیأت  در جلسه عصر    

 جلـسه  .دانـستم   نمـى ؛اى هـم افطـار منتظـرم بودنـد         خامنـه  اهللا  آیـت  .جا صـرف کـردیم     همان
  .هایمان را انجام دادیم  تلفنى صحبت.مان تشکیل نشد معمولی

    
   1994 فوریه 14                         1414 رمضان   |   3  1372 بهمن 25دوشنبه 

  
تور تهیـه احکـام انتـصابات جدیـد را      دسـ ،]جمهـور   رییس دفتر رییس  [،  به آقاى میرمحمدى  

ـ    . آمد]استاندار کرمان[، حسین مرعشىسید  آقاى  . دادم براى شـروع کـار بـا س ت ریاسـت  م
] پیـشنهادي [ اسـامى  . اعـالم آمـادگى کـرد   ، که قبالً قرار گذاشته بودیم   ]جمهور  رییس [دفتر

ل یم بـراى مـسا  میرمحمدى گفتم کـه توضـیحات الز  به آقاي  . براى استاندارى کرمان را داد    
  .مدیریت دفتر را در اختیارش بگذارد

 . آمــد]دبیرکــل ســازمان امــور اداري و اســتخدامی کــشور[، رضــوى] سیدمنــصور[آقــاى 
ــود      ــاب ش ــور ادارى انتخ ــت ام ــمت معاون ــه س ــه ب ــرد ک ــشنهاد ک ــذیرفتمپی ــشاورت. ؛ نپ  م

  .  را پذیرفتم]جمهور رییس[
 همراه ائمـه جمعـه و فرمانـداران       ،انج دلی  و نماینده محالت ،  ]آقاي سیدمصطفی روحانی  [

 از سـرعت کـار سـاخت سـد      .تقاضاهاى زیادى براى عمران منطقـه داشـتند       . دو شهر آمدند  
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  . دعوت به سفر به آنجا را داشتند. خرداد خبر دادندپانزده
.  پیش از عید برویم، براى سفرم تأکید داشتند که پذیرفتم      .نمایندگان استان لرستان آمدند   

 بـراى امـور عمرانـى و کمـک بـه      .نسار آمدانماینده گلپایگان و خو، ] شایستهآقاي مرتضی [
  .فقرا و سفر به منطقه استمداد داشت

.  در مورد مـصارف ارز و ریـال تـصمیماتى گـرفتیم    .مسئوالن امور اقتصادى و مالى آمدند 
بـه  اى   قرار شد الیحـه .ها تصویب شد    نامه ینی آ .عصر شوراى عالى مناطق آزاد جلسه داشت      

 افطار هـم  . آزاد باشد، فعلى آنمربعمجلس ببریم که کل جزیره قشم به جاى سیصدکیلومتر  
  . به خانه آمدم. کار کردمهشت شب تا .بودند

  
   1994 فوریه 15                         1414 رمضان   |  4   1372 بهمن 26شنبه  سه

  
 در . کرج رفتیم بهكفتتاح پل مهم کال براى ا  . آمد ]وزیر راه و ترابري   [،  ترکان] اکبر[آقاى  

پـل در مـدخل شـرقى     .گـرفتم و ترابـري  هـاى وزارت راه   بین راه توضیحات زیادى از طرح 
 . اسـت ان شـده م حدود هفتصد میلیون تو، با هزینه ساخت و خرید اراضى حریم.کرج است 

 بـر   سپس از پـل مهـم دیگـر   .انجام شد ران  ض استماع گزارش و صحبت براى حا       و قطع نوار 
آهـن    طرح قطارهاى سـنگین راه ةدربار.  کردیمروى رودخانه کرج در مسیر چالوس بازدید   

  . به دفترم رفتم.ند آزادراه شمال توضیحاتى داد وبندرعباس
ام را فروختـه و    ماشین آهوى قـدیمى . بقیه پول را براى خرید ماشین گرفت .آقاجالل آمد 

 ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [، ى میـرزاده آقا.  است پیکان نو خریده  ،براى کارهاى خانه  
دکتـر  . ل رفـاهى آمـد  یهاى عمرانى متفرقـه و مـسا   هایم به طرح براى امور بازسازى و کمک   

  . براى کارهاى جارى آمد،]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى
  راهـاى عمرانـى    گزارش پیشرفت طـرح  واستاندر بوشهر آمد  ،  ]آقاي عبدالرحمن ندیمی  [
. شود از سفر سال گذشته انجام مى   جمهوري،    ریاستهاى    آنها که با کمک   خصوص    به ؛داد

سازمان حفاظت  از برخوردهاى   .گفتبراى رفع خطر از من        از مراسم شکرگزارى   همچنین
خارجه قطر به بوشهر گلـه کـرد و از شـجاعت       امورمحیط زیست در خصوص سفر وزیر       از  

   .دنمو تجلیل ]در مرقد امام[من هنگام تیراندازى
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دیدار با مسئوالن ورزش بانوان کشور
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 آخـرین جلـسه را   ،رضـوى ] سیدمنـصور [ آقـاى  .جلـسه داشـت   اداري  عصر شوراى عالى    
 ، درمــان و آمــوزش پزشــکیبهداشــتترابــري و  دو مــسأله از وزارت راه و .برگــزار کــرد

ــت ــسئولیت   .میداش ــرات در م ــام تغیی ــاى  احک ــگ و ه ــالمیارشادوزارت فرهن ــاون  و اس مع
و جمهـور   رییسدفتر   رییس کشور،   استخدامى  اداري و  امورجمهور و دبیرکل سازمان       رییس

 از لحاظ روحى به خـاطر  1.را صادر کردمجمهور و رییس سازمان تربیت بدنی  معاون رییس 
ى ی دعـا ، مطـابق معمـول خـاطرات را نوشـتم      .آمـدم شب به خانه    .  کمى متأثر بودم   ،تغییرات

  .خواندم و خوابیدم
  

   1994 فوریه 16                      1414 رمضان   |  5   1372 بهمن 27چهارشنبه 
  

، نـادزه  شوارد] ادوارد[ نامه مفصل آقاى      و خارجه و وزیر صنایع گرجستان آمدند     اموروزیر  
مشکالت جنگ داخلى و تحریکات روسیه و اجبار  از . را آوردند]جمهور گرجستان رییس[

شنده کمبود د سابق و اثرات کُصده در از رتبا روسیه و تنزل تولیدات کشور تا کم     به سازش 
 کمک يبهاى گاز و تقاضا  به علت عدم امکان پرداخت،گاز به خاطر قطع گاز ترکمنستان   

 درازمدتى براى فروش گـاز   گفتم باید قرارداد. گاز را مطرح کردند  مکعب متر یک میلیارد 
  . ضمن آن مالحظاتى براى کمک بشود؛ببندیم

 گـزارش    و  آمـد  ]جمهوري  م ریاست ورییس دفتر امور مناطق محر    [،  بشارتى] جلیل[آقاى  
شـدن بودجـه در    خـاطر کـم    به ،   و بودجه  از سازمان برنامه  . را داد عملکرد در مناطق محروم     

از کـم  .  دادنـد  گزارش عملکـرد .نور آمدند  اممدیران دانشگاه پی  .  شکایت داشت  1373سال  
 . نمودنـد و براى حل این مـشکل اسـتمداد  کردند شکایت  1373شان در سال     شدن اعتبارات 

   درخواسـت عـضویت در  .رضـوى آمـد   ] سیدمنـصور [ آقـاى    . سلمانى براى اصالح سر آمد    
                                                

 -در این تغییرات، آقاي علی الریجانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، به جاي آقاي محمد هاشمی، رییس سازمان  
مقام وزیر امور خارجه و آقاي مصطفی میرسلیم، وزیر  آقاي محمد هاشمی، قائم. سیماي جمهوري اسالمی شدصدا و 

جمهور، به جاي آقاي سید منصور  آقاي سیدمحمد میرمحمدي، رییس دفتر رییس. فرهنگ و ارشاد اسالمی شدند
در سازمان برنامه و بودجه ادغام این سازمان بعدها . رضوي، دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور شد

. دار شد فرد، ریاست سازمان تربیت بدنی را عهده طبا نیز به جاي آقاي حسن غفوري آقاي مصطفی هاشمی. گردید
 .جمهور را بر عهده گرفت آقاي حسین مرعشی نیز ریاست دفتر رییس
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  .براى سفر به چین خداحافظى کردو  محسن آمد . را داشت انقالب فرهنگى شوراى عالى
  براى افطـار ،دولتهیأت  با اعضاى .ل جارى رسیدیمیدولت به مساجلسه هیأت عصر در   

البالغـه را تفـسیر    اى چنـد سـطرى از نهـج     خامنـه اهللا آیت ، قبل از افطار . دفتر رهبرى رفتیم   به
مراجعـت بـه دفتـر و    بعـد از   .کـردیم  افطـار  .صیحت نمودند نماز ن  ا و   کردند و بر محور تقو    

   .مانجام کارها به خانه آمد
 تلفنـى خبـر داد کـه باغـداران رفـسنجان از      ،]نماینـده رفـسنجان  [، شیخ حـسین هاشـمیان    آ

 گفـتم کـار خودتـان در    .عوارض بیست تومان براى صادرات هر کیلو پسته شـکایت دارنـد        
 استاندار ، خواست که براى کرمان   .دتان عالج کنید   خو ؛مجلس است و دولت موافق نیست     

  .شان تعیین نکنیم از خط مخالف
   

   1994 فوریه 17                       1414 رمضان   |  6   1372 بهمن 28شنبه  پنج 
  

 امـسال در بـسیارى منـاطق کمبـود     .باران داشتیم  دیشب کمى برف باریده و امروز هم نم نم        
 از .هــاى پزشــک آمدنــد  جمعــى از خــانمنُــه و نــیم صــبح،ســاعت  .نــزوالت جــوى داریــم

هاى اجتماعى قدردانى کردند و مـن هـم بـا     ها در فعالیت  هاى من براى حضور خانم      حمایت
 ، امـروز در اکثـر نقـاط کـشور    1. قول حمایت بیشتر دادم وشان کردم صحبت مفصلى تشویق 

  .ن داریمجراح زنازایمان و هاى زنان و  پزشک زن مخصوص بیمارى
  و آمـد ،بانک تجارت که پزشـک اسـت    ] سابق[یس  ی ر ،افتخار] محمدجعفر[آقاي  همسر  

                                                
 -مردمى از خیلى . استشده عوض مسأله زیادى حدود تا ،متدین قشر در «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 به، ها دانشگاه به ،مدارس به را خودشان دخترهاى حاضرند امروز ،دینى و اسالمى لیمسا همه به متعبدند کامالً که
 ما که کنم تأکید جا همین من .است انقالب براى چشمگیرى بسیار فقیتوم ،مختلف ابعاد دراین  بفرستند و کار محیط
 اسالمى انقالب اگر جا هر یعنى ؛کنیم مطرح شایسته طور دنیا بهدر  را انقالبو  اسالم توانیم نمى ،تفقیوم این بدون

 بیرون اجتماعى کارهاى به ،جامعه از نیمىبه عنوان  ها خانم که ندارد قبول ،اسالمى انقالب که بگویند و شودمطرح 
 ،است فکر اصل مسأله ،نیست ها خانم مسأله فقط اینجا .شود مى ما ضعف دلیل همین  وپذیرند نمى معموالً ،بپردازند

 و عادات و روش رد اما ،نیست چیزى چنین ،مان اساسى تفکر در ما یعنى ؛است ظلم هم این .است انقالب اصل
 قرآن واال  است،شده تحمیل ها مسلمان بر ،محیط نادرست شرایط خاطر به هم ها سنت این .هست ما جامعه هاى سنت

 مطرحرا  صالح فقوم هاى خانم از هایى نمونه ،ماست زندگى شیوه معتبر سند ،زندگى ابعاد همه در  وینیمب مى که را
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .است کرده
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. رضـوى را دادم ] سیدمنـصور [ حکـم مـشاورت آقـاى     .براى آزادى شوهرش استمداد کـرد     
 خواســت کــه آقــاى مرعــشى را در اســتاندارى کرمــان .ى آمــدیدعــا] ســید محمــود[آقــاى 

 .خواهنـد بـه تهـران بیاینـد      براى همین منظور مـى   ،ن گفت جمعى از مسئوالن استا     .داریم نگه
جمعـى از    .جـا بمانـد     همـان  ، اگـر مایـل اسـت      ؛گفتم با خود آقـاى مرعـشى صـحبت کننـد          

 خط مقابل هم .ه را استاندار کنیم   وسا] عبدالحسین[ خواستند آقاى    .نمایندگان کرمان آمدند  
  .زاده را بگذاریم ذنؤم] مصطفی[خواسته که آقاى 
 . سپاه و دو نفر از سـران لـشکر آمدنـد   )ع ( فرمانده لشکر امام حسین،انىبرقآقاى مرتضى  

هــاى   طــرح. خیلــى زیــاد اســت؛کارهــاى عمرانــى و پیمانکــارى لــشکر را دادنــد  گــزارش
  .ند و کمک خواستندرکشاورزى و مرغدارى و دامدارى و ساختمانى دا

 گـزارش نتـایج کـار    و آمدند ى سوءقصدکنندگان به منیآقاى فالحیان و مسئوالن بازجو 
 نامه  ونظیر بوتو آمد فرستاده ویژه خانم بى   .  تذکراتى دادم  .اند   پیشرفت کمى کرده   ؛را دادند 

 حمایـت از پیـشنهاد پاکـستان در کمیـسیون حقـوق بـشر در خـصوص             ر خواستا .او را آورد  
 بروجردى هم پیغام حکومت هند را] عالءالدین[ آقاى . قول حمایت دادم؛مسأله کشمیر شد 

 مـا از  ،در مورد حقوق بشر بـه نفـع ایـران   رأي هند  انتظار دارند به خاطر    ،اند  داشت که گفته  
   .کنیمنپاکستان حمایت 

ها و مـسأله    گزارش مذاکرات با آلمان در خصوص معوقه  .عصر مسئوالن اقتصادى آمدند   
مـاه  فطـار  ا اولین .افطار به خانه آمدم. گیرى شد شدن ارزهاى جارى را دادند و تصمیم       گران

  . ها هم جمع بودند  بعضى از بچه. است که در خانه هستمرمضان
   

   1994 فوریه 18                           1414 رمضان   |   7  1372 بهمن 29جمعه 
  

در دوران تعمیر منـزل،  .  به مطالعه و استراحت و تنظیم کتابخانه گذشت وقت. در منزل بودم  
کـنم کـه    م که نظم آن به هم ریخته است؛ به تـدریج مـنظم مـی    کتابخانه را جمع کرده بودی    

  .  دسترسی، آسان باشد
 ازسئواالتى  .  آمد ]رییس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی    [،  معادیخواه] عبدالمجید[عصر آقاى   

  خصوص تحصیل در مکتب و   به ، براى تاریخ انقالبام  جوانیدوران کودکى و نوجوانى و      
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  . براى کارهاى بنیاد تاریخ کمک خواست. قم داشت علمیهل حضورم در حوزهیاوا
 .هاى نفتى داد و نظراتـى داشـت       طرح ة دربار ی گزارش . مهدى آمد  .دیشب هم برفى بارید   

هـاى شـهدا در فرودگـاه اجتمـاع        شب از کرمان خبر دادند کـه جمعـى از مـردم و خـانواده              
بنا بود فـردا در  . اند استاندار به تهران شده   ،  ]آقاي سید حسین مرعشی   [ و مانع آمدن     دنا  کرده

  .دفتر مراسم معارفه باشد که به پس فردا موکول شد
   

   1994 فوریه 19                            1414 رمضان   |  8   1372 بهمن 30شنبه 
  

. به دفتـر رفـتم  . خواب هولناکى بیدار شدم با ونیم  هشتبعد از نماز صبح خوابیدم و ساعت        
 از .هـا داد   گزارشى از عملکرد اعتبارات تعـاونى  و وزیر تعاون آمد،شافعى] غالمرضا[آقاى  

آقـاي غالمرضـا   . [کـرد   مـی ها گله داشت و درخواست حمایت بیشتر          کم توجهى به تعاونى   
ل ی مـسا ةن را دربـار  نظـر مـ  . گفت عازم سفر بـه ترکمنـستان اسـت   .وزیر نفت آمد،  ]آقازاده

ل دیگر و بستن قـرارداد بـا ارمنـستان    یو مسامازوت   خرید   ،مربوط خط لوله گاز ترکمنستان    
  و همکـارى بـا آذربایجـان    براى فروش گاز که آمـاده شـده و نیـز دادن گـاز بـه گرجـستان        

پـارس  از منطقـه   گزارشى از توافق مقدماتى با شـرکت شـل بـراى اسـتخراج گـاز             .خواست
  .موافقت کردم؛  نظر خواستداد و براى انعقاد قرارشمالى داد

هـا    گزارش مذاکره با پاکـستانى  و آمد ]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى] رضا[آقاى  
 .بررسى موکول شـد به گرفت و برخى اجازه  را  بخشى ،هاى ویژه  در مورد همکارى.را داد 

] محمـد [ آقـاى  . اسـتمداد کـرد  هـا    روس توسـط   براى تأمین اعتبار تکمیـل نیروگـاه بوشـهر          
  .ل فیمابین کسب نظر کردی براى مسا و سفیر جدیدمان در استرالیا آمد،صفت روحى

 نتیجه مذاکرات با     و  آمد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  محمدخان] مرتضی[آقاي  عصر  
  فـاطى خواسـت در مـورد   . اسـت  ولى ناتمام مانـده ، بد نیست؛ را آوردها آلمان بر سر معوقه   

عالج را  بیماران ،از وجود خودشتلقینی  با انرژى ، که مدعى است »ندهرپرو«نام   هشخصى ب 
 گفت در بیمارسـتان  ؛از دکتر مرندى پرسیدم.  کمک کنم،مانع کار او شدهپلیس  کند و     مى
  . ایم که براى آزمایش کارش زیر نظر باشد طبابت دادهاجازه اهللا  بقیه

 دکتـر  . ناتمام مانـد ؛ها صحبت کردیم  معوقهة دربار .تجلسه داش ملی  شوراى عالى امنیت    
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والیتى گزارش آمدن هیأت عراقى را داد که خواستار تجدید معـامالت و مبـادالت مـرزى             
 حـل مـشکل شناسـنامه سـربازان      ةدربار.  کنیم خطر بررسى   قرار شد براى راهکار کم     .هستند

  .فرارى زمان جنگ مذاکره شد
 معاونان و وزرا و نهادهـاى  . در خیابان فرشته رفتم    ]جمهوري ریاست [افطار به باشگاه نهاد   

 سپس .انجام شدهاى کوتاه دکتر حبیبى   نماز جماعت و صحبت  .همانم بودند یدولتى دیگر م  
هاى انقـالب و شـرایط جامعـه     وردا و اثرش براى کار جامعه و دست      ا خودسازى و تقو   ةدربار

و نیز از ضعف اطالع رسانى و تبلیغـات خودمـان   ها  هاى رسانه خودمان و انتقاد از منفى بافى   
   1.صحبت مفصل نمودم
 از کرمان خبر دادند که امروز آقاى مرعشى در اجتمـاع مـردم کرمـان    .شب به خانه آمدم 

  . رود  به طور خبرى اعالن کرده که به تهران مى،در مسجد جامع
  
  
  
  
  

                                                
 - کشور را افرادى متدین و امروزه پیکره دستگاه اجرایى«: است آمده یسخنران نیا از یبخش در   

دهند و تضعیف نیروهاى کارآمد و دلسوز نظام در شرایط کنونى، گناهى بزرگ و نابخشودنى  تشکیل مى خدمتگزار
حفظ دستاوردهاى پرشکوه انقالب اسالمى وظیفه همه آحاد ملت ایران است، تالش مسئوالن براى تقویت  .است

کسانى که تعهد خدمت به مردم انقالبى و .ند به تحقق این مهم کمک کندتوا آنان مى روحیه مردم و خدمت بیشتر به
 پرهیز از هواى نفس و ، بارمضان مبارك ماه معنوى ایام از کافى و مناسب استفاده باید با ،اند خوب ایران را پذیرفته

انقالب   مت به تمامى همت و تالش خود را صرف خد،گرایى که از عوامل ایجاد فساد درونى انسان هستند مادي
هاى معظم  هاى مقدس بنیانگذار جمهورى اسالمى، شهدا و جانبازان و ایثارگران و خانواده اسالمى و اهداف و آرمان

هایى که  ها و خصومت با مرورى بر توطئه. دارد جهانى صحنه در را مشکل کمترین که  استکشورى ایران .آنان کنند
 ،ها رغم تمامى این دسیسه یابیم که به  در مى،نون از سوى دشمنان گذشته استعلیه انقالب اسالمى از بدو پیروزى تاک

اى مستحکم و نیرومند است و این روند با پشت سر گذاردن دوران بازسازى و   جامعه، جامعه ما،خداوند با الطاف
رسانى  ال تجربه و اطالعانتق .رود انجام کارهاى زیربنایى، روز به روز با سرعت رو به بهبود و تقویت بیشتر پیش مى

گیرى  جامعه براى جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصى و مردمى و بهره صحیح و انتقال آمار و ارقام موثق و دقیق به
هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع» .ز اهمیت استئبیشتر از تخصص نیروهاى کارآمد و تجهیزات داخلى بسیار مؤثر و حا

 .1394دفتر نشر معارف انقالب،، 1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
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   1994 فوریه 20                                1414 رمضان   |   9  1372 اسفند 1کشنبه ی
  

 1.دادم ذکراتىتـ  و کـردم  شـرکت  قـدیم  یسیر تودیع و جدید دفتر یسیر معارفه مراسم در
  و آمدنـد  خوزسـتان فاضـالب    و آبسـازمان    مدیر و ]وزیر نیرو [،  زنگنه] بیژن نامدار [ آقاى

 نــد؛داد را آزادگــان شــتو د آبــادان و خرمــشهر فاضــالب و آب بــراى اقــدامات گــزارش
  .است ناتمام لیو ،شده عظیمى کارهاى
 در کـه  خواسـت  وقـت  2عـسکرى ] مرتـضی [ آقـاى  براىو   آمد خزعلى] ابوالقاسم[ آقاى

 دیگـر  اشـخاص  بـراى  توصـیه  چنـد  .بدهـد  توضـیحاتى  ها  وهابى مزاحم هاى  فعالیت با رابطه
  .داشت

 و منحـرف  خـودى  هـاى   جریان از تحلیلى گزارش .آمد اطالعات] وزارت[ از فالح آقاى
مـشاور  [مهـاجرى  مـسیح  آقـاى  .دارد خـوبى  نظـرات  ؛داد چـپ  و راسـت  تفریطى یا افراطى

بـراي وزارت   [،  میرسـلیم ] مـصطفی [ آقـاى  معرفـى  بـه نـسبت    .آمـد  ]جمهور اجتماعی رییس 
 .داشـت  جلـسه ] قانون بودجه[ 29 رهتبص 3بند  کمیته .داشت  انتقاد]فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  .شد اتخاذ تصمیمات ارزى مشکالت به راجع
                                                

 -جمهور یسیر دفتر جدید و سابق رؤساى ،مرعشى و میرمحمدى آقایان معارفه و تودیع مراسم در هاشمى  آقاي، 
 ادارى و تجربى هاى اندوخته و استعداد از تر مناسب استفاده براى  کشور را هاى مدیریت برخى در شده انجام تغییرات
 ،خدمت طوالنى هاى سال تجربه از استفاده با مدیریتى جارى امور در تحول ایجاد و ها بخش رسای در سابقه با مدیران

 در آنان مشکالت رفع و مردم امور به رسیدگى لزوم اسالمى، مقدس نظام در خدمت اهمیت ایشان .دانست مفید
د جو دوستى و صمیمیت میان تقویت همکارى و ایجا« : افزود و داد قرار تأکید مورد را کشور اجرایى هاى دستگاه

رود که با استفاده  زاهمیت است و امید مىی براى افزایش کارآیى آن دستگاه حا،مدیران و کارکنان یک دستگاه ادارى
» .ریزى اصولى براى آینده، روند تکاملى پیشرفت امور در نظام ادارى کشور تداوم یابد هاى گذشته و برنامه از تجربه

 این کارکنان و مدیران مجموعه و جمهور یسیر دفتر سابق یسیر ،میرمحمدى آقاى عملکرد از ترضای ابراز با ایشان
 دفتر این جدید یسیر براى و دانست مهم جمهور سییر دفتر جدید و سابق رؤساى به را اطمینان و اعتماد وجود ،نهاد

 ، دفترنشرمعارف انقالب،1372هاي سال رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب ←کنید  رجوع.کرد موفقیت آرزوى
1394. 

 -خی متخصص در تارنگار، رهی، س)1386 - 1293 (ي، مشهور به عالمه عسکري، عسکرفی شری مرتضدیساهللا   آیت 
 ی با نگاه،دی در آثار خود کوشيعسکرعالمه . بود ي عراق سامراهی در حوزه علمتبار یرانی اعهی شینیاسالم و عالم د

 و از )السالم همیعل( تی اهل بی مجمع جهانی عالي سابق شوراي از اعضاایشان.  اسالم بپردازدخی تاریمحققانه، به بررس
 . بوده عراق حزب الدعوی کادر اصليها از اعضا  عراق و مدتی بعثمی رژهی فعال علانیروحان
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 تهـران  جنـوب  در بضاعت بى هاى  خانواده به کمک و پرسى احوال براى .آمد عفت ظهر
 حقـوق  تـرمیم  ةدربـار  .داشـت  جلـسه  دولـت هیـأت    عصر .است شده متأثر سخت ؛بود رفته

 یسیـ ر،  ]آقاي سید حـسین مرعـشی     [ .ماند ناتمام ولى ،گرفتیم مهمى تصمیمات بازنشستگان
  .داشت کار الحصا در ىیاهپیشنهاد .آمد جدید دفتر

 لیمـسا  ،ویـژه  لیمـسا  ،پاکستان با همکارى موارد در .مبود اى  خامنه اهللا  آیت همانیم افطار
وزارت فرهنگ و  درها  وزارتخانه  کاربردى  علمیهاى دانشگاه ادغام طرح عربستان، و حج

رهبـرى، مـسأله خـط لولـه گـاز ترکمنـستان و       دولت و   ر مجلس و مخالفت     آموزش عالى د  
  . داریمتفاهمهم  با .مذاکره داشتیم یم حقوق بازنشستگان و مسأله ارزمتر

 بـا دکتـر والیتـى در مـورد شـیوه پیگیـرى مـسأله حـج و پیـام بـراى                   .شب به خانـه آمـدم     
  . صدراعظم آلمان مذاکره شد

   
   1994 فوریه 21                        1414    رمضان|  10   1372 اسفند 2دوشنبه 

  
مبلـغ   1373 گزارش پیـشرفت کـار را دادنـد و بـراى سـال      .مدیران شهرك مهدیه قم آمدند   

 ضـمن قـدردانى از اقـدامات     .نماینده اهـر و هـریس آمـد       .  میلیون تومان کمک گرفتند    126
 ،هــاى منطقــه آذريت هــاى بیــشتر شــد و گفــ  خواســتار کمــک،عمرانــى دولــت در منطقــه

 بـا آذربایجـان و   يدر مورد تجارت با ارمنـستان ندارنـد و مبـادالت تجـارى زیـاد     حساسیتی  
پـاش در  و ریخـت    براى منطقـه کمـک خواسـت و از    .نماینده فسا هم آمد  . ندرارمنستان دا 

 قـبالً مـدیر   ؛دلیـل کـرد   یانتقاد بـ و فلزات،  و وزارت معادن پست و تلگراف و تلفن    وزارت  
  .مل بودهعا

گیـرى در    از شهردارى تهران به خـاطر سـخت  . آمد ]نماینده تهران [،  شیبانى] عباس[آقاى  
.  شـکایت داشـت  ،طـرح ناصرخـسرو    مربـوط بـه   ،هاى واگـذار شـده     صدور اسناد ساختمان  

در  رفـتن  منبـر   براى دانشگاه آزاد شهرستان استمداد کرد و گفـت بـراى   .نماینده فومن آمد  
 ]نماینـده کـرج  [، زالى] عباسعلی[ آقاى . تعجب کردم  ؛گردد  برمىو   رود   هر شب مى   ،شتر

  .  براى عمران کرج کمک خواست وآمد
، یـزدى ] محمـد [همان آقـاى    یشب م .  مصوباتى داشتیم  ؛عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    
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 در موارد حـج و      ]نوري، رییس مجلس   [ناطق] اکبر علی[ با آقاى    . بودیم ]رییس قوه قضاییه  [
هاى اطالعات و   تندىن حقوق بشر و محدود کرد     ]کمیسیون[ و گرفتن بهانه از      ىیامور قضا 

کوپتر ما از کردستان به عـراق رفتـه     خبر دادند یک هلى   . هاى انقالبى مذاکره کردیم     دادگاه
  . است

   
   1994 فوریه 22                        1414 رمضان   |  11   1372 اسفند 3شنبه  سه

  
بـه عنـوان وزیـر فرهنـگ و ارشـاد           [،  میرسـلیم ] مـصطفی [راى معرفى آقاى     ب نُه صبح ساعت  
 و بـا  1 صـحبت کوتـاهى نمـودم   . نمایندگان استقبال گرمى کردنـد    . مجلس رفتیم  به] اسالمی

بـراى  حـی را   جمعـى آمدنـد و طر  . مراجعت کـردم ،تقاضا از نمایندگانو  تعداد زیادى نامه    
میرسـلیم  آقـاي   مخالفتى با .ه دادندیردم اراکردن سوخت و دادن سوبسید مستقیم به م       ان  گر

  . رأى آورد ونشد
اش   در مـورد بودجـه  . آمد]رییس سازمان ثبت اسناد و امالك[، اى زواره] سیدرضا[آقاى  

 و ایجاد ناامنى اقتـصادى توسـط       اداري و عدم همکارى وزارت دادگسترى و دیوان عدالت       
                                                

 -مان را براى  وستان این شد که ما فرصت زیارت د،از برکات تحوالت مدیریتى اخیر« :  در این سخنرانی آمده است
شاءاللّه نتیجه مذاکرات مطلوب باشد و بتوانیم به سرعت کار وزارت ارشاد را آن  ان. لحظاتى در مجلس پیدا کردیم

این چند روزى که احتمال تغییر در مدیریت وزارت ارشاد  . ادامه دهیم،رفت طورى که شروع شده بود و پیش مى
 فرد مناسبى براى ،این نتیجه رسیدم که جناب مهندس میرسلیم  دم و بههاى خودم را انجام دا رفت من مشورت مى

ایشان چهره . شناسند خوبى مى خوشبختانه اکثر نمایندگان ایشان را به. هاى ما در این مقطع هستند اهداف و برنامه
لف با ایشان آشنا شناختیم و دوستان به ترتیب در شرایط مخت  ایشان را مى،مجهولى نیستند، البته ما از خیلى پیش

 تالش سیاسى و فرهنگى داشتند و ،یش از انقالب در دوران دانشجویىپهاى قدیمى هستند و  ایشان از انقالبى .اند شده
 همان روز اول در حزب جمهورى اسالمى بود ،اولین برخوردهاى ما بعد از انقالب. شناختیم ما هم از دور ایشان را مى

 از افراد ،دند و طبیعى است که شوراى مرکزى حزب جمهورى اسالمى در آن روز شوراى مرکزى بووکه ایشان جز
وزارت کشور رفتم و ایشان در آنجا در معاونت سیاسى و اجتماعى از  بعد من به. امتحان داده و خالص تشکیل شده بود
 نیروهاى انتظامى بود ل مشکل ما یکى مسألهی مسا،در آن زمان. من کمک کردند همکاران نزدیک من بودند و خیلى به

آخرین همکارى ما با ایشان در شوراى . که ایشان تالش زیادى کردند و در ساماندهى نیروهاى انتظامى موفق بودند
 مقدارى مشکل پیدا ، از مدیریت دبیرخانه راضى هستم و االن براى جایگزینىاًعالى انقالب فرهنگى بود که من واقع

هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع» .کارها را خیلى خوب سازماندهى کرده بودند زیرا ایشان در آن جا ،کنیم مى
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
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 انتظـارم   بـرخالف ؛ دفترم تشکر کردیسی از تعویض ر. گفت49هاى انقالب و اصل    دادگاه
  .بود

 گزارشـى از   و آمـد ]جمهـور در امـور اصـناف    مشاور رییس [،  بینا  توکلى] ابوالفضل[آقاى  
 اساسـنامه نماینـدگان رهبـرى    .عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى داشتیم    . وضع اصناف داد  

که مدعى معالجه با   1پرورنده] هادي[ سر افطار در مورد آقاى       .ها را تمام کردیم     در دانشگاه 
 آقـاى  .بعد از افطـار کـار زیـادى نداشـتم       .  مذاکره شد  ،ایجاد امواج خاص بدون دارو است     

  .  به خانه آمدم. با ابتکاراتى مقدارى از کارها را کم کرده است،مرعشى] سیدحسین[
   

   1994 فوریه 23                     1414   رمضان |  12   1372 اسفند 4چهارشنبه 
  

هــاى خطــى و   از مخــزن کتــاب.از خانــه بــراى بازدیــد از کتابخانــه ملــى در نیــاوران رفتــیم 
 سـاختمان اصـلى   ة هیأت امنـاء دربـار  .شناسى غیرفارسى بازدید شد    هاى اسالم و ایران     کتاب

  2.اى انجام شد مصاحبه.  به نظرم کارکنان بیش از نیاز آمدند.کتابخانه جلسه داشت
هـاى    از قسمت. کتابخانه خوبى دارد   .از کتابخانه کاخ بازدید کردم     .به کاخ نیاوران رفتیم   

ینـات کـاخ و خـانواده    یل زنـدگى و تز    ی از وسـا    و یهنهـاى نیـاروان و صـاحبقرا        مختلف کاخ 
  . نکات جالبى هم دارد است؛ خوب نگهدارى شده.ها بازدید شد سلطنتى شاه و فرح و بچه

 گـزارش کـار مـس       .ى آمدنـد  یـ زا  هاشـم  زاده و  ذنؤمـ ] مـصطفی [ آقایـان    .به دفتـرم رفـتم    
هاى توسعه و تعمیرات و صادرات و مصارف داخلـى        ك و سنگون و برنامه    و مید ،سرچشمه
  .را دادند
 وضع صداوسـیما را گفـت   . آمد]رییس جدید سازمان صداوسیما[، الریجانى] علی[آقاى  

یت کـرد و   اظهـار رضـا   آن و نحوه اداره]هاشمی [و از نیروهاى حذف شده در زمان محمد    
   گفـت در  .از لغو برنامه تودیع توسط محمـد گلـه داشـت    . گفت تغییرات زیادى الزم نیست    

                                                
 - اهل اصفهان، قبل از پیروزي انقالب اسالمی، از مدیران سازمان )1376 مهر 21 -1305( آقاي هادي پرورنده ،

هایی در آرامش بخشیدن  وي توانایی. وان رایزن فرهنگی ایران در آنکارا خدمت کردفرهنگ و هنر بود و مدتی به عن
کرد که علیرغم عدم درمان پزشکی، توانسته بود حال بیمار را  هایی را ذکر می العالج داشت و نمونه به بیماران صعب

  . درگذشت1376 ایران را به مقصد آمریکا ترك کرد و در سال 1373آقاي پرورنده در سال . خوب کند
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  مصاحبه«  کتاب ←کنید   رجوع. 



575

بازدید از کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
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موافقت رییس جمهور با احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان
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ثـل بعـضى   کننـده م  هاى سـنگین و خـسته   تر کردن و حذف برنامه    در جهت جذاب   ،ها  برنامه
 خواستار کمک ؛هاى سنگین و تکرارى در اخبار تغییراتى خواهد داد    ها و گزارش    سخنرانى
  .بیشتر شد
 گـزارش وضـع   . کالنترى و کریمیان از بنیاد شـهید آمدنـد        ،رحیمیان] محمدحسن[آقایان  

 . را دادنـد  بنیادالتغ امالك و مستو همچنینهاى تجارى و خدماتى و فنى     صنایع و شرکت  
سرپرسـتى  یا تحـت  اى  امالك مصادرهرقبه صد و شصت شرکت و بیش از سه هزار      حدود  

 در ؛کند ها را تأمین مى  بخش ناچیزى از هزینه   ، فقط ىی عجیب است که این همه دارا      .ندردا
هـا   ىیـ  همه این دارا،گیرد  ان از دولت بودجه مى    م چهل میلیارد تو   ، مبلغ حالى که بنیاد شهید   

  .دهد مىن توماکمتر از یک میلیارد 
 ؛زده را داد گیالن گزارش بازسازى مناطق زلزله     استاندار .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  

اى بـا شـش ریـشتر      امـروز زلزلـه  .افطـار بـه خانـه آمـدم      . مصوباتى داشـتیم  . افتخارآمیز است 
  .روستاهاى آب سفید شمال زابل را لرزاند و تلفاتى داشت

   
   1994 فوریه 24                       1414ن    رمضا|  13   1372 اسفند 5شنبه  پنج

  
 .شــهبازى گــزارش داد] علــی[تیمــسار . اســاتید و دانــشجویان دانــشگاه اســتراتژیک آمدنــد

 ، گفـت رفتـه در مـسجد قلهـک    . حرف مهمى نداشت.آقاى کیاوش آمد  . شان کردم  تشویق
 صـدتومان  ،اسـت توسلى نماز خوانده و او خیال کـرده نیازمنـد    ] محمدرضا[پشت سر آقاى    

   .کمک به او داده که پس داده است
 امـور   ة دربـار  ،]جمهـور  ریـیس [یس جدید دفتر  یر،  ]آقاي سیدحسین مرعشی  [مقدارى با      

آقـاى  .  اصـناف صـحبت شـد      ة دربـار  .بینا آمد   توکلى] ابوالفضل[آقاى  . دفتر صحبت کردیم  
 بـراى تأسـیس   .ندان بـودیم   قبل از انقالب با هم در ز       . از بابل آمد   شهابی] الرضا سیف[دکتر  

تـا عـصر   . کننـد  گفت مردم هم کمک می .کمک خواست مازندراناستان جراحى قلب در   
  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم
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نظیم کتابخانـه و اسـتراحت و قرائـت قـرآن و دعـا        ها و ت    با مطالعه بولتن  وقتم   .در منزل بودم  
 و دکتـر  ] وزیر امور اقتصادي و دارایـی     [،  محمدخان] مرتضی[پیش از ظهر آقایان     . گذشت

هـا بـه توافـق      اطـالع دادنـد کـه بـا آلمـانى      ،]ریـیس بانـک مرکـزي     [،  عـادلى ] محمدحسین[
 اجـازه گرفتنـد    است؛دهدست آم هها ب هاى ما در تقسیط معوقه  تا حدودى خواسته   .اند  رسیده

  .که امضا نمایند
ست یـ  چند صهیون،ها آمده که هنگام نماز صبح در مسجد شهر الخلیل فلسطین در گزارش 

نفـر  اند و تاکنون حـدود هفتـاد    شودهگدار و نمازگزار مسلسل     در انبوه جمعیت روزه    ،مسلح
امع اسالمى را سخت این جنایت دنیا را تکان داده و جو  . اند  شدهمجروح  نفر  شهید و سیصد    

 قرار شد دولـت فـردا عـزاى عمـومى     ؛ تلفنى با رهبرى صحبت کردم   . است به هیجان آورده  
  . اعالن نماید
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تعیـین  هـا،   وقـه  در مورد حل مشکل مع؛ آمد]جمهور معاون اول رییس[،  حبیبى] حسن[دکتر  

 در مـورد  . دکتر والیتى و معاونان آمدند     .ل جارى کشور مذاکره شد    یاستاندار کرمان و مسا   
 .گـو شـد  و ها گفـت   اکو و فعال شدن کمیته    ] هاي اقتصادي  سازمان همکاري [امور مربوط به    

  .تر پیگیرى شود  جدى،ها مذاکرات با سعودىو توصیه کردم که در مورد حج 
 گزارش کار سـتاد آزادگـان و     . آمد ]رییس ستاد امور آزادگان   [،  کیلىو] عباسعلی[آقاى  

   .انقالب فرهنگى شودعالی  خواست که دبیر شوراى .کیفیت محدودکردن آن مطرح شد
 پیـشنهاد تأسـیس دانـشکده     .عسکر آمدنـد    قاضى] سیدعلی[شهرى و     رى] محمدي[ یانآقا
] سـید محمـد موسـوي     [ه آقـاى     استمداد کردند و گـزارش محاکمـ       .الحدیث را آوردند   علم
 و محکـوم شـدن او بـه سـه سـال انفـصال از شـغل        ]مدیرمـسئول روزنامـه سـالم   [، ها  ینىیخو

 خواست که از پیشرفت طرح حرم .سال را گفت روزنامه و معلق شدن حکم براى مدت پنج     
  .رى بازدید کنم] عبدالعظیم شاه[
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 گفـتم مـزاحم   .هـا را داد  ک گزارش زلزله سفیدآب و کم.بشارتى آمد ] محمد علی[آقاى  
 تعیـین   در مـورد . نشوند تا تحقیـق تمـام شـود   ]درمانی مدعی انرژي[، پرورنده] هادي[آقاى 

معـاون  [،  واعظـى ] محمـود [عصر آقاى   .  کرمان و ایالم صحبت شد     هاي  براي استان  استاندار
راضـى   ؛هـا را داد   گزارش مذاکرات با آلمـانى  و آمد]اروپا وآمریکاي وزارت امور خارجه   

   .ندرل مالى و توسعه روابط دای تصمیم سیاسى براى حل مسا، مدعى است.است
وزیـر  [، محمـدخان ] مرتـضی [، ]جمهور مشاور اقتصادي رییس [نوربخش،  ] محسن[آقایان  

 ة دربـار . آمدنـد ]ریـیس بانـک مرکـزي    [،  عـادلى ] محمدحـسین [ و   ]امور اقتصادي و دارایی   
  . ناتمام ماند؛ ریال مذاکره کردیمهاى تثبیت قیمت ارز و قیمت ارز و راه

 ز گـزارش سـفر بـه ترکمنـستان و بازدیـد ا        . آمد ] وزیر راه و ترابري   [،  ترکان] اکبر[آقاى  
آورد کـه خبـر عمـل    نیـز   نامـه آقـاى نیـازف را    .هـاى بـین دو کـشور را داد     آهن  ها و راه    راه

از طریـق   ه گـاز جراحى در آمریکا و گرفتن موافقت روسیه و آمریکا براى احداث خط لول        
 سـعید  رفـتم؛ ] اختـر  [ بیمارسـتان  بـه  خانـه    مـسیر  در   .افطار در دفتـرم بـودم     . داده بود را  ایران  

  .  نصب کرد،دندانم را که درآمده بودروکش ، ]الهوتی[
دکتر والیتى اطـالع داد کـه روزنامـه    .  طرح نفت و گاز داشت     ة مطالبى دربار  .مهدى آمد 

فرزندان رفسنجانى معامالت تجارى با صدام حسین     ه  کنوشته است   ،    ]چاپ ترکیه [حریت،  
  .کنند  تکذیبفوراً  گفتم ؛دارند
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 گـزارش کوتـاهى از   . آمـد ]وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی[،  میرسلیم] مصطفی[آقاى  

 قـرار  . را هم مطرح کردشوراى عالى انقالب فرهنگىجلسه  دستور .دادوضع وزارت ارشاد  
امـور تحقیقـات   ] جمهـور در   ریـیس [ به جاى او به مشاورت        را فرد غفورى] حسن[شد آقاى   

  .ها را گرفت  بعضى از معاونتغییر اجازه ت.بگماریم
ش  گزارش ش  . و مدیران صنایع سیمان آمدند     ]وزیر صنایع [،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقاى  

 73کارخانه بزرگ سیمان تحت پوشش صنایع را دادند و بـراى کمبـود اعتبـارات در سـال                
  .شان کردم و وعده کمک دادم  تشویق.استمداد کردند
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  سـرود . به ورزشگاه شیرودى رفتـیم ،وزیر آموزش و پرورش  ،  ]آقاي محمدعلی نجفی  [با  

 و  هدایا رد.کردم امتحان  بودند،رآن  حافظ بخشى از ق   که   از دو کودك خردسال      .خواندند
) ع ( و از فاجعه خونین حرم ابراهیم خلیـل       کردم  تشویق را مربیان   ،میها   صحبت در . شد بدل

زدنـد    کـف مـى  ، اکثراً به جاى صلوات و تکبیر   ،  مربیان زن و مرد     1. نمودم  انتقاد در فلسطین 
  .گیر است هاى سخت که نشانى از تغییر روحیه

                                                
 - امروز دنیا از کمبود « :  گفتپرورش و آموزش تربیتى امور تأسیس سالگرد پانزدهمین مراسم در آقاي هاشمی

از این امر ) ع(روز و از جمله فاجعه حرم حضرت ابراهیم ها در زندگى بشریت ام تزکیه در رنج است و بروز نابسامانی
ها را تکان دهد و   این فاجعه کافى بود تا وجدان همه انسان،داشتیم اى مى هاى تزکیه شده اگر ما انسان .گیرد منشاء مى

اى که  ابر فاجعهتواند در بر اى مى کدام فکر و ذهن و روحیه .از حمایت رژیم صهیونیستى بکاهد، ولى این اتفاق نیفتاد
شهادت رسیدند، تحت  ها به هاى صهیونیست دار و در حال سجده با رگبار مسلسل هاى روزه در آن گروهى از انسان

 ،هاى دنیاى استکبار ها و روزنامه  تلویزیون،ممکن است. تأثیر قرار نگیرد و نفرت خود را از این حادثه اعالم نکند
رنگ کردن ابعاد   جهان است و براى کمارتباطیخاطر حفظ مخاطبان وسایل  این به ولى ،مقدارى از این فاجعه بنویسند

توانیم بفهمیم که بشریت امروز  ما از این حوادث مى .کنند هاى دیگر مطرح مى  آن را در کنار خشونت،این فاجعه
، دفتر 1372اي سال ه هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .نیازمند تعلیمات پرورشى و تزکیه است

 .1394نشر معارف انقالب،

  
 مراسم مراسم سالگرد تأسیس علوم تربیتي عكس 

مراسم پانزدهمین سالگرد تاسیس امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش
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 از . تـرمیم حقـوق بازنشـستگان تـصویب شـد     .دولت شرکت کـردم  جلسه هیأت عصر در   
 هنرهـاى  ،بهزیستىسازمان  معلوالن تحت حمایت .نمایشگاه هنرهاى معلوالن بازدید کردیم    

  . دادمیی هدایا.بافى و صنایع دیگر دارند جالبى در نقاشى و خطاطى و فرش
کـه   عفت هم .به خانه آمدم .دمنمو تنهایى کارها را تمام  .در دفترم صرف کردم   را   افطار  

 از آشنایان دوران مبارزات ، خانواده زمردیان؛همان داشتی م. آمد،همان خانم قدوسى بودیم
ها که در انقالب شهید دادند و پـس از پیـروزى انقـالب هـم چنـد نفـر اعـدامى            زندانم  و د 

  .اند  وفادار به انقالب، عجیب است که در عین حال؛داشتند
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ماینـده  مبینـی، ن آقـاى   . بیـشتر وقـت بـراى مالقـات نماینـدگان مجلـس بـود              ،مطابق معمـول  
چند طرح صـنعتى  آالت  هاى عمرانى استان تشکر کرد و براى ماشین          از طرح  .شهرکرد آمد 
  .را خواست و از تعویض استاندار گفت در مورد ساختار ادارى نظرم .استمداد کرد

 بـراى اسـتان شـدن گرگـان      .نماینده گرگـان آمـد    ،  ]آقاي سیدمحمدحسن علوي حسینی   [
مـشى    مقدار زیادى از خـط     .زهرا آمد  ینینماینده بو ،  ]آقاي مجید نادري  [ .تى داشت الاستدال

 هاى غیر معقـول بـراى کـسب     از جهت تالش]نوري [مجلس و شخص آقاى ناطق     اکثریت  
  .کردهایى را ذکر   نمونه.دنموروحانى تمجید ]حسن[ از آقاى .قدرت انتقاد داشت

 شهربابک و ، کرمان گاننمایند،  ]آقایان اسداهللا رضوي، منصور سلیمانی و مجید دبستانی       [
استاندار کرمان در جهت خط خودشان استمداد کردند و از حاکمیت تعیین  براى .ندبم آمد 

 نماینـده اهـواز   ،ادهز مـوالى ] سـید محمدرضـا   [آقاى دکتـر    . مودند ن خط مقابل اظهار نگرانى   
  کلى تعریف کرد و از مظلومیت دولت در تبلیغات اظهار ناراحتى ،هاى دولت    از برنامه  .آمد

 از .ى در جهت توضیح و تبلیغ بیشتر براى کارهـاى عمـده دولـت داشـت           یاه و پیشنهاد  نمود
  . اظهار رضایت کردپیشرفت پل پنجم اهواز و برنامه فاضالب شهر

 ]دبیرکل جدید سازمان امـور اداري و اسـتخدامی کـشور          [،  میرمحمدى] سیدمحمد[آقاى  
هـاى مـن را     سیاسـت . گزارش اقدامات مقدماتى در سازمان امـور اسـتخدامى را گفـت    .آمد
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  امروز هم قیمت ارز به صورت جهشى بـاال رفتـه  1.پرسید و براى رفع کمبودها استمداد کرد  
 علـل   ة دربـار  ،شـوراى اقتـصاد   جلـسه   عـصر در      .تر عادلى گفـتم فکـرى بـشود        به دک  .است

  . ناتمام ماند کههاى عالج بحث کردیم نوسانات ارز و راه
ـ « مثل ي سینماییها  بعضى فیلم، وضع ارز نقدة دربار .همان رهبرى بودم  یافطار م  2»دوكب، 

ب تفسیر راهنمـاى مـن    صحبت کردیم و مقدارى از کتا»خاکستر سبز« و   3»کرخه تا راین  از«
 اســم بعــضى از ، دکتــر عــادلى.بــه خانــه آمــدم. بــا هــم خوانــدیم، را بــراى آشــنایى ایــشان

  . اند رد که براى تهیه ارز به بازار رفتههاى بزرگ دولتى را تلفنى ب شرکت

                                                
 - در بخشی از .  کردکشور سخنــرانى ادارى هاى سازمان معاونان و رؤسا و وزیران معاونان آقاي هاشمی در جمع

دهند و  امروزه پیکر دستگاه اجرایى کشور را افرادى متدین و خدمتگزار تشکیل مى« : این سخنرانی آمده است
حفظ دستاوردهاى  .ارآمد و دلسوز نظام در شرایط کنونى، گناهى بزرگ و نابخشودنى استتضعیف نیروهاى ک

رشکوه انقالب اسالمى وظیفه همه آحاد ملت ایران است و تالش مسئوالن براى تقویت روحیه مردم و خدمت بیشتر پ
 ،اند  و خوب ایران را پذیرفتهمردم انقالبى کسانى که تعهد خدمت به .تواند به تحقق این مهم کمک کند  مى،آنان به

گرایى که از عوامل ایجاد فساد درونى انسان هستند، تمامى همت و تالش خود را  باید با پرهیز از هواى نفس و مادي
هاى مقدس بنیانگذار جمهورى اسالمى، شهیدان و جانبازان و  انقالب اسالمى و اهداف و آرمان  صرف خدمت به

 تجسم و معاصر قرن در خداوند معجزه ،ایران اسالمى جمهورى مقدس نظام .عظم آنان کنندهاى م ایثارگران و خانواده
این همه به برکت حرکت بر حول محور است و  اسالم متعالى احکام با مقابله در اسالم دشمنان زبونى و ضعف

این  الن باید خدمت بهرهبران، حضور همه جانبه و فداکارانه مردم صبور و مقاوم کشورمان حاصل شده است که مسئو
هاشمی «  کتاب ←کنید  رجوع» .سن انجام وظایف خود کوتاهى نکننداى در ح چنین مردمى را قدر بدانند و لحظه

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  رفسنجانی،  سخنرانی
 - فجر  لمی جشنواره فنی در دهم1370 بار در سال نی که اولباشد ی ميدی مجدی بلند سینمایی مجلمی فنیبدوك نخست 

 در یی در روستایپس از خشکسالداستان فیلم این بود که  . شدری تفسیینما اهی به عنوان سلمی فنیا.  درآمدشیبه نما
 ی چاه آبختنی با ردریح. اند  ماندهیی با دو فرزند خردسالش، جعفر و جمال در روستادری و بلوچستان، تنها حستانیس

 يا در راه راننده. روند ی شهر مي به سوادهیجعفر و خواهر کوچکش جمال پ. شود ی بود کشته مکه در حال حفرش
 و برند ی آوردن جنس قاچاق به پاکستان ميپسر را برا. فروشد ی به نام عبداهللا می قاچاقچکی کرده و به دایآنها را پ

 فرار از دست ي برای جعفر به دنبال راه،لحا. فرستند ی فارس مجی خلهی حاشی عربي فروش به کشورهايدختر را برا
 دختران را به ی مشکلچی که بدون هی بزرگی کشتدنی دلم،ی في انتهادر .عبداهللا و نجات خواهر کوچکش است

 قی عمي تضادانگری خاردار، بمی سدنی دزدلی تنها به دلي، فرديری و دستگکند ی قاچاق مهی همسای عربيکشورها
 .دیافزا ی احساس منی بر ازی نلمی فانی و اسارت قهرمان در پاتکارانی جناتینابدون عقوبت ماندن ج. است

 - است 1371 که محصول سال لمی فنیا.  استای کی حاتممی ابراهی و کارگردانیسندگی به نویلمی فنیاز کرخه تا را 
 ی به علتوان ی ملمی فنی اگرانیاز باز. پردازد ی و عراق مرانی در جنگ اییایمی شيها  بمبانیبه سرنوشت قربان

 .باشد ی می انتظامدی از آثار مجلمی فنی ماندگار ایقیموس.  و هما روستا اشاره نموديدهکرد
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   1994 س مار1                       1414 رمضان   |  18    1372 اسفند 10شنبه  سه
  

هـاى مختلـف     از بخـش . آقـاى لیاقـت توضـیحات داد       .بردارى رفتیم    سازمان نقشه  از خانه به  
، زنجـانى ] مـسعود روغنـی  [ آقـاى  .رفتـیم  جمـع کارکنـان      بـه مصاحبه  بعد از    .بازدید کردیم 

 بـا فعـال شـدن     1 .ی کردم  من صحبت کوتاه   داد و  گزارش   ،]رییس سازمان برنامه و بودجه    [
و ایــران نقــشه و شــروع کــار اطلــس ملــى   2یرقــومبــردارى و سیــستم  هواپیماهــاى عکــس

  .شده است تحولى ایجاد ،کامپیوترى شدن کارها
 کسرى اعتبارات و نیازهاى اضـافى ریـالى   ة دربار. مسئوالن اقتصادى آمدند.به دفترم رفتم 

 قرار شد کسرى از حـساب تعهـد ذخیـره ارزى برداشـت شـود یـا از          . صحبت شد  ها  دستگاه
علوم شد اخطار دیشب دولت در مورد دخالت در بازار ارز مؤثر  م .رهبرى اجازه گرفته شود   

 قـرار شـد راهـى بـراى دخالـت اندیـشیده       . ریال سقوط کرده 350 امروز قیمت دالر تا      .بوده
   .شود

 بــراى .شــوراى عــالى ادارى جلـسه داشــت  .آمـد  جــارى عـصر دکتــر حبیبــى بـراى امــور  
ادن گواهى نامه کـارآموزان حرفـه و   ها و بهداشت و درمان و د اداره فرودگاهدر اصالحات  

  .فن مصوباتى داشتیم
و  مجـروح  سی نفـر شته و ک سهریشتر در اطراف شیراز با     در مقیاس    7/5اى با     امروز زلزله 

ـ    . خسارات مالى در روستاها داشتیم      ،برگـشته اسـت  ] جنـوبی [ره محسن که از سفر چین و کُ
                                                

 -هاى مهم دولت است و با تقویت این  بردارى یکى از اولویت سازمان نقشه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
بردارى از کارهاى  نقشه .نقالب و دوران جنگ تحمیلى جبران شودهاى اوایل ا ماندگی  تا عقبکنیم میسازمان، سعى 

 ابزار از استفاده .هاى گویا و روشن روبرو هستیم هاى کار، ما با کمبود نقشه ما در کشور است و در بسیارى از میدان
 سازمان با همکارى با بردارى نقشه سازمان است و امیدبخش و توجه قابل ،ها نقشه تکثیر و تهیه براى پیشرفته

 که اطلس ملى ایران را ضرورت دارد. کنند همکارى پیشرفته هاى دستگاه آخرین به سازمان تجهیز براى ،وبودجه برنامه
رسانى و آگاه کردن مردم  شما در بعد اطالع .خودمان تهیه کنیم و این اطلس توسط متخصصان کشور تهیه و ثبت شود

ها براى شناساندن تاریخ جغرافیا و منابع کشور فراهم  دمند باشید و زمینهتوانید سو  بسیار مى،و شناساندن کشورمان
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .است

 - ا تولید ب. شوند  ذخیره میو تولید دیجیتالیهاي   تکنیکبا که ی استهای  نقشه یا دیجیتالی،هاي رقومی نقشه
این نقشه ها به دو طریق رقومی . ه استشد بسیاري از مشکالت موجود در نقشه هاي سنتی مرتفع ،هاي رقومی نقشه

 . قابل تهیه می باشند- مسیر روش فتوگرافی-هاي هوایی  مستقیم از روي عکسبه طور هاي سنتی و یا  نمودن نقشه
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ـ     نامه  گزارش مذاکرات و توافق     و آمد  از کـار  ؛ تهـران را داد ين بـراى متـرو  ره و چـی  ها با کُ
  .هیأت راضى است

   
   1994 س مار2                        1414 رمضان   | 19 1372 اسفند 11چهارشنبه 

  
داد را سى نحـوه دخالـت در بـازار         ر گزارش کار کمیسیون بر    .نوربخش آمد ] محسن[آقاى  

 بنا شد منتظـر کـار مـستقل    . نداشت  نتیجه کاملى  ؛که براى کنترل نرخ ارز و ریال اقدام شود        
  .بانک مرکزى باشیم

 ضـمن گـزارش کارهـاى    . آمـد  ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس     [،  میـرزاده ] حمیـد [آقاى  
 پیـشنهاد تأسـیس    . براى گرفتن سهم بیشترى از اعتبارات بازسـازى اصـرار داشـت            ،بازسازى

 بـراى رفـع بخـشى از    .د مـشاور امـور زنـان آمـ        ،حبیبى] شهال[خانم  . بنیادى تحقیقاتى را داد   
تعیـین   از دخالت دیگران گلـه کـرد و خواسـتار    .مشکالت کارش و نیازهاى پشتیبانى گفت  

  .حدود وظایف و اختیارات مشخص شد
 توضیحاتى براى امور . آمد]دبیر شوراي عالی مناطق آزاد کشور     [،   الویرى ]مرتضی [قاىآ

. ها و تسهیالت براى تحویل گاز شـد  نامه ینی خواستار تسریع در تصویب آ      و مناطق آزاد داد  
 از اینکـه فـشارهاى آمریکـا     . آمـد  ]نماینده دایم ایران در سازمان ملـل      [،  آقاى کمال خرازى  

 ،هاى معوقه را با آلمان  مشکل بدهى،ثمر مانده و ما موفق شدیم      براى منزوى کردن ایران بى    
یام نوروزى من بـراى   خواستار پ. اظهار خوشحالى کرد  ،رغم مخالفت آمریکا حل کنیم      على

  .هاى خارج از کشور شد ایرانى
 بانک مرکزى براى کنترل قیمت ارز و کم کـردن تقاضـاى   ياه پیشنهاد.دکتر عادلى آمد  

 ،دولتهیأت در جلسه عصر . دولت مطرح شودهیأت  قرار شد در جلسه عصر   .ارز را آورد  
قـانون  [سـه   بنـد  ه کمیتـ  قرار شد نتایج مـذاکرات در جلـسه  .کردیم وضع ارز مذاکره     ةدربار

  . مورد توجه باشد]بودجه
 بعد از افطـار صـحبت کوتـاهى    .همانم بودندیافطار کارکنان دفتر و اعضاى خانواده آنها م 

شـیبانى  ] ابـراهیم [ کمیته تنظیم ارز با حضور آقایان عادلى، محمدخان،       ،شب. برایشان کردم 
 اسـتفاده از واریزنامـه   .هـار شـود   قرار شد رشد نقدینگى م.اسحاق جلسه داشت   آل] یحیی[و  
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مبـالغی    و همچنـین  سکه بهـار آزادى بفروشـیم    . تأخیر انجام شود    صادرات براى واردات با   
هـا و داشـتن     استحکام وضع ارز و حل معوقه،یس بانک مرکزىیر. ارز در بازار تزریق کنیم 

هـاى   تشـرک ت ورود و اقـداما توضیح بدهد و مانع ] براي مردم[ را  1373ارز کافى در سال     
  .دولتى بشویم

   
   1994 س مار3                       1414 رمضان   |  20   1372 اسفند 12شنبه  پنج

  
از . خزعلـى بـرایش وقـت خواسـته بـود         ] ابوالقاسـم [ آقاى   .آقاى سید مرتضى عسکرى آمد    

 .نـد هـا خوا  الى ایران را از همین سیاسـت تهاى اقتصادى دولت تعریف کرد و راه اع   سیاست
 ، از گذشته تا بـه حـال  ،زند رغم شایعات اینکه به اختالفات شیعه و سنى دامن مى    گفت على 

را آورد و ... هـایى از کارهـاى خـودش در عـراق و            نمونـه . تالش در وحدت مسلمین داشته    
ناپـذیر جمهـورى    هـا کـه دشـمن آشـتى         هـاى صهیونیـست     پیشنهاد داشت براى مقابله توطئـه     

خواست کـه  . جنگیمن در دو میدان ،ها بسازیم و در یک زمان    د با غربى   بای ،اند  اسالمى ایران 
 بنا داشته در سوریه و لبنان تأسیس . کمکش کنم،اى براى علوم دینى    براى تأسیس دانشکده  

  . ترجیح داده در ایران باشد، ولى به خاطر احساس ناامنى آینده در آنجاها،کند
مقـامى    راجع به طرح قائم   ؛ یکی شتیم دو دستور دا   .مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت    

سات اقتصادى دانـشگاه امـام   مؤس معافیت دیگريو بود ها  شهردارىشهر در  شوراي اسالمی 
مالیات که در اثر اختالف مجلس و شوراى نگهبان بـه مجمـع آمـده    پرداخت  از  ) ع(صادق  

  .هر دو مورد با مصوبه مجلس مخالفت شددر  .بود
ارشـى از وضـع وزارت امـور    گز.  آمـد ] وزیرامـور خارجـه    قائم مقام [،  عصر اخوى محمد  

اش   خبر داد که همشیره صدیقه بـراى دفـع سـنگ کلیـه         . نظرات من را گرفت     و خارجه داد 
  .ها جمع بودند  افطار بچه.به خانه آمدم.  استآمده
    

   1994 س مار4                         1414 رمضان   |   21   1372 اسفند 13جمعه 
  

 نـشر  تنظـیم و  مجموعه آثار امام را که توسط دفتر . بعد از ظهر احمدآقا آمد.منزل بودیمدر  
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 همچنـین  هـا و  ها و اشعار و نامـه  ها و پیام  از تألیفات و سخنرانى، تهیه و منتشر شده  ،آثار امام 
 ولـى از لحـاظ کمـى    ، کـار نیرومنـدى روى آثـار امـام نـشده     ؛آورد... نوار ونشریه مصور و  

   . براى مطرح شدن بهتر استمداد کرد.خوب است
 . آزاده است و کمک خواسـت   .پیش از ظهر یکى از پاسداران نوقى محافظ جماران آمد         

 با شوهرش مـشکل پیـدا کـرده و مـستاصل     ، یکى از دختران.خانم نقاش و دخترانش آمدند    
  .اند ى به ما مراجعه نمودهیجو  براى چاره.اند شده

   
   1994 س مار5                            1414 رمضان   |  22   1372 اسفند 14شنبه 

  
 براى شغلى مناسب استمداد کـرد  .کیهان آمدمؤسسه  مدیر سابق    ،اصغرى] سیدمحمد[آقاى  

ــت      ــاطر دخال ــه خ ــه ب ــسئولیت ک ــودش در دوران م ــا خ ــار ب ــرى    و از رفت ــر رهب ــاى دفت ه
  . گله داشت،االختیار بوده مسلوب

هـا    صـحبت  . مذاکراتمان دوستانه بـود    .خارجه چین آمد  اموریر  وز،  ]آقاي چیان چی چن   [
دکتـر  .  بودها و ضرورت توسعه  سیاست همکارى و اظهار رضایت از سطح همکارى      ةدربار

 . آمد]رییس سازمان نظام پزشکی و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست [،  منافى] هادي[
در مـورد پـارك پردیـسان    همچنـین   وتیزم بـراى معالجـه بیمـاران و      نـ در مورد استفاده از هیپ    

   .گفت
 مـشکل معوقـه و   ة علل به وجـود آمـد  ة دربار.جلسه داشتملی عصر شوراى عالى امنیت     

 باالخره نتیجه گرفتیم که خالف قـانون عمـل   .مذاکره کردیمها، قبل و بعد از افطار        راه حل 
از جلسه آقاى  بعد .هاى قابل اغماض وجود دارد      نشده و تخلف مدیریتى هم نبوده و ضعف       

  .هاى من تشکر کرد  از حمایت،دکتر عادلى
  

   1994 س مار6                       1414 رمضان   |   23   1372 اسفند 15یکشنبه  
  

 ،براى شرکت در مراسم  هفته منابع طبیعى و درختکارى و افتتاح پردیس به مرقد امام           صبح  
 درخت یادگارى توسط س براى غراست،قد  در کنار مراین پردیس کهاز  قرار است   . رفتیم
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 در اندونزى و اسالم آباد پاکستان   . شود ، استفاده آیند  سران کشورهاى دیگر که به ایران مى      
 احمـدآقا .  من درخت غرس کردم و به جهـاد گفـتم در ایـران هـم باشـد           .نمونه آن را دیدم   

هزینـه جهـاد احـداث    بـا  کـه   گذاشته سازندگی پنجاه هکتار زمین در اختیار جهاد    ،]خمینی[
 من صحبت مفـصلى   .فروزش توضیح داد  آقاي   احمدآقا خیرمقدم گفت و      ، در مراسم  .شود

 در .با اتومبیل رفته بـودیم  1.نمودم... دارى و کویرزدایى و    اهمیت آبخیزدارى، جنگل   ةدربار
  را که بین شهردارىراب میوه و تره گفتم که مسأله میدان بزرگ جدید  ]مرعشی[راه به حسین  

  . حل کند است،و بارفروشان اختالف افتاده
 وزیـر را آورده   نخـست ، نامه آقاى رائـو   .خارجه هند آمد  اموروزیر  ،  ]آقاي دنیش سینگ  [
 گویا در اصـل  .زند  پیر و خسته و خیلى شمرده حرف مى      ؛دب و متواضع است   ؤ بسیار م  .بود

 علیه هند ،در مورد کشمیربراى این آمده که از ایران بخواهد در قطعنامه پیشنهادى پاکستان    
 در : گفـت  ؛ها کلى و دوستانه بود  صحبت. من به صراحت نگفت    ه ولى این را ب    ؛رأى ندهد 

ند همکارى چند جانبه با ایران و چین و پاکستان داشته باشـند و  ا ها مایل    هندى .مورد کشمیر 
جـه چـین هـم    خارامورند در همین سفر که وزیر ا خواهند ایران پیشقدم شود و حتى مایل    مى

  . مذاکرات سه جانبه داشته باشیم،در ایران است
 اختالفـات موجـود   ة دربـار . آمـد ]جمهـور  مشاور اجتمـاعی ریـیس  [، آقاى مسیح مهاجرى 

ه داد و خطر حاکمیت جناح راسـت را  یهاى چپ و راست و آینده کشور تحلیلى ارا         جریان
 معتدل اقدام ينیروهاحزب و تشکیالت سیاسى از    یک   از من خواست براى تأسیس       .گفت

  .؛ گفتم رهبري موافق نیستندکنم
وزیـر آمـوزش و     [،   نجفـى  ]محمدعلی [ دکتر .دولت شرکت نکردم  جلسه هیأت   عصر در   

از اقـدام مـدیرکل آمـوزش و    .  در مورد سفر به عربستان در ایـام عیـد پرسـید          . آمد ]پرورش
 قـرار شـد اجبـار را    ؛کردن چادر اظهارنـاراحتى کـرد   پرورش در خوزستان در مورد اجبارى    

  .بردارند
 . ایران بحث کـردیم ةآمریکا دربارمثبت  در مورد مواضع نسبتاً .همان رهبرى بودم  یافطار م 

اعتراف آنها به عدم اقدام ایران براى ساخت سـالح اتمـى و حرکـت در محـدوده مقـررات       
ر تروریـست   نماینـدگان آمریکـا بـ   مجالس سـنا و     اى و تأکید      هاى هسته   المللى در برنامه    بین

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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بودن منافقین و نیز اعتراف به تثبیت انقالب اسالمى ایران و اظهار آمادگى براى مـذاکره بـا             
 برنامه آقاى سید مرتضى ة ورزشگاه انقالب و سپاه و دربار ةدربار.  صحبت ناتمام ماند   .ایران

عسکرى براى تأسیس دانشکده و مسایل ارز و روابط با چین و هند و مسأله کـشمیر حـرف                
  مسلمانان داخـل .اى به تجزیه و استقالل کشمیر از هند ندارند        اى عقیده    خامنه اهللا  آیت .زدیم

 و تحـت  ند ایشان از کتاب تفسیر راهنماى من خیلى تعریف کرد.کنند چنین فکر مى هند نیز   
  . تأثیراند

  
   1994 س مار7                       1414 رمضان   |   24   1372 اسفند 16دوشنبه 

  
بزرگراه در دره نل زیر  مترى شهید همت و تو76هاى فجر و بزرگراه  از خانه براى افتتاح پل  

 کلنگ زنى زیرگذر خیابان   .کردیمو افتتاح   دادند   گزارش   . کار بزرگى است   ؛پونک رفتیم 
  1. کردم سخنرانى و مصاحبه.نیز انجام شدشریعتى در سه راه ضرابخانه 

 از آمریکـا برگـشته و خواهـان کـار در بیمارسـتان قلـب             .مد دکتر ملکى آ   .به دفترم رفتیم  
 .شور قدردانى کـرد و بـه گریـه افتـاد       اعتالي ک  هاى من براى     از کمک  . تشویق کردم  ؛است

  .البالغه به او دادم یک نهج
  واز زلزلـه را گفـت  مانـده   مـشکالت بـاقى    .نماینـده رودبـار آمـد     ،  ]آقاي فرامرز گلشنی  [

هاى عمرانى   گزارشى از پیشرفت طرح   .ستاندار سمنان آمدند   و ا  گان نمایند .کمک خواست 
 و گفتنـد آثـار سـفرم چهـره اسـتان را      ، دادنـد که در سفر به سمنان با کمک من شروع شده 

 شمال البرز به جنـوب  ازو براى تکمیل آنها به خصوص طرح انتقال آب    است  عوض کرده   
 تقاضـا داشـتند کـه ممنوعیـت      .مـد لیلـى آ  ج همراه آقـاى     ،نماینده کرمانشاه . استمداد کردند 

                                                
 -ساماندهى در تهران شهردار تالش از قدردانى ، طی سخنانی بافجر گانه هشت هاى پل افتتاح از پس هاشمى  آقاي 

این    سال بعد بهصد ، آیندگاناًکند و قطع  آینده ما را افتخارآمیز مى،این کارهاى بزرگ« : گفت تهرانشهر  کالن
دهد و  تهران هزینه اصالح خود را مى . توجه خواهند کرد،آید عمل مى ها و زحماتى که براى اصالح کشور به تالش

 نقش اًکمک شما خواهد آمد و قاعدت در آینده مترو به . آن را تحسین خواهند کرد،بینند ها را مى مردمى که این تالش
در حال حاضر پروژه مترو  .بردارى از مترو نداشته باشیم  بهرهاى تا مهمى را برعهده خواهد گرفت و ما امیدواریم فاصله

هاشمی رفسنجانی،  «  کتاب ←کنید  رجوع» .به مرحله عقد قراردادهاى نهایى براى خرید واگن رسیده است
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  سخنرانی
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  .برگشت آقاى جلیلى به کرمانشاه را رفع کنیم
 ، افطـار .نامـه را تـصویب کـردیم    ینیـ  چنـد آ .عصر شوراى عالى مناطق آزاد جلسه داشت    

اى برایـشان    بعـد از افطـار چنـد جملـه    . بودند همانیم هایشان   پاسداران و انتظامات و خانواده    
  .د عفت هم آمده بو1.صحبت کردم

  
   1994 س مار8                      1414 رمضان   |   25   1372 اسفند 17شنبه  سه 

  
اى از    در مورد خرید نیروگاه هـسته      . آمد ]رییس سازمان انرژي اتمی   [،  امراللهى] رضا[آقاى  

  شـوراى عـالى امنیـت   .قبالً مسأله محل نیروگاه مشخص شـود   گفتم باید  .چین اصرار داشت  
 قرار شد در دستور شوراى .دارخوین مخالفت کرده و او اصرار بر همانجا دارده منطق با  ملی

  .عالى بگذاریم
 بخـشى از  . آمـد ]ریـیس حـوزه هنـري سـازمان تبلیغـات اسـالمی      [، زم] محمـدعلی [آقاى  

خواست اجازه داده شود کـه    مى.ها گله داشت انتشارات حوزه هنرى را آورد و از مزاحمت 
رمـضانی   خـود  ؛ اموالش را صرف توسـعه کـار حـوزه هنـرى کنـد      بخشى از  ،آقاى رمضانى 

  . استخواسته
دکتر والیتى و جمعى از افراد تحت آموزش مرکز آموزش دیپلماتیک از داخل و خارج              

 صــحبت .گفــت و گــزارش کــار داد...  آســیاى میانــه ويهــا  از اســتقبال جمهــورى.آمدنــد

                                                
 -هدفمان این بود که خانواده ها بیشتر با هم . و هم میهمانیدهمه شما میزبانید«:  در بخشی  از این سخنرانی آمده است 

 ساعتى را با هم باشند و تشکر بکنیم از همه کسانى که به هر نحوى دارند به انقالب اسالمى و جمهورى .آشنا بشوند
 مهم  کارهاىوکنم جز  اهمیت قائلم و فکر مى،کشند  من براى زحماتى که برادرانمان مى.کنند اسالمى خدمت مى

 اینها همه جا درصدد این ، به خاطر دشمنان فراوانى که انقالب اسالمى دارد که از اول انقالب دیدیم؛کشور است
 ولى الحمداهللا با تالشى که جوانان ما ، انقالب را از پاى در بیاورند،هستند که با حذف نیروهاى مدیر و مدبر کشور

ممکن است هر .  دیدیم که خداوند انقالبش را به خوبى حفظ کرداندازان به جایى نرسید و  سنگ این سنگ،کردند
 ؛اوقاتى را اینها از خانه دورند.  احساس خستگى بکنند،پاسدارى یا خانواده او به خاطرمشکالتى که این شغل دارد

ل مشکالت اداره ها و تحم  رسیدگى به بچهو توجه ؛شود ها زیاد مى  مسئولیت خانم.هایشان فاصله دارند اوقاتى را با بچه
. »شود تواند محسوب باشد و در نامه عمل ما ثبت مى  عبادات مىو جز. همه اینها را به حساب خداوند بگذارید،ها بچه

  .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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صـحبت  ...  جـارى و بانـک مرکـزى و    لی مـسا  ة دربـار  .دکتر حبیبى آمد   1.آمیز نمودم   تشویق
  .ى دولت را فعال کندی قرار شد برنامه سخنگو.کردیم

 کـم کـردن واحـدهاى      ة بحـث دربـار    .عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلـسه داشـت        
. ناتمـام مانـد  بـود؛  هاى تخصصى  دانشگاهى و دوره ها و تقویت پیش درسى عمومى دانشگاه 

انـرژى    انتقالا مدعى معالجه بیماران ب،ندهرپرو] هادي[آقاي  کارهاى ةسر سفره افطار دربار  
 آقـاى میرسـلیم مراجعـه کـرده و نتیجـه محـدودى          . قرار شد بررسى ادامه یابـد      .صحبت شد 

  .گرفته بود
   

   1994 س مار9                         1414 رمضان |  26 1372 اسفند 18چهارشنبه 
  

 تحلیلـى از درآمـدها و   .عـسکرى آزاد آمدنـد    ] محمود[زنجانى و   ] مسعود روغنی [آقایان  
اینکـه در آینـده نزدیـک احتیـاج بـه کمـک              مبنى بر  ؛ه دادند یهاى تأمین اجتماعى ارا     هزینه

هاى اجتمـاعى عمـومى در     براى کیفیت طرح بیمههاییپیشنهاد، اساساین دولت دارند و بر    
  .آینده و راهکار حل مشکل وضع بیمه شدگان فعلى داشتند

 و ]وزیـــر جدیـــد بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی [، مرنـــدى] علیرضـــا[ یـــانآقا
ــا توضــیح هزینــه. آمدنــد]معــاون پــشتیبانی وزیــر[، کالنتــر معتمــد] سیدمحمدرضــا[ هــاى   ب

   ، مدعى کمبود اعتبارات شدند و براى جبران کمبود   ،1373ها و اعتبارات در سال        بیمارستان
   ضـمن ،به شوراى اقتـصاد بدهنـد  پیشنهاد مشخص  گفتم.ها را داشتند    پیشنهاد باال بردن تعرفه   

                                                
 -و آموزش ،خارجه امور وزارت دیپلماتیک هاى آموزش مرکز نالتحصیال فارغ  ودانشجویان جمع در هاشمى  آقاي 

 ضرورى را اسالمى کشورهاى و اسالم جهان در ویژهه ب ،خارجى سیاست زمینه در متخصص و فداکار نیروهاى تربیت
الملل و تحوالت جهانى، هوشیارى و شناخت ماهیت  با توجه به پیچیدگى علم ارتباطات بین«:  و گفتدانست
این  .اسى و آشنایى با ضوابط علوم سیاسى براى حضور فعال و موفق در صحنه جهانى بسیار مهم استهاى سی جریان

جمهورى اسالمى ایران در حال  . مالك و مورد توجه قرار گیرد،ها مهم باید در افزایش سطح کیفى و کمى آموزش
اى   تجربه،مستقل و غیروابستههاى سیاسى منفى و ضدبشرى و ایجاد حرکت  حاضر در زمینه مبارزه علیه جریان

طلب دنیا الگو و مورد استفاده قرار  تواند براى کشورهاى دوست و صلح ارزشمند و طوالنى در اختیار دارد که مى
هاى  هاى مظلوم و رونق اسالم و آرمان  جز سعادت ملت،جمهورى اسالمى ایران در بخش سیاست خارجى .گیرد

» .جویانه رایج در دنیاى استکبار آلوده نشده است هاى سلطه خودخواهى کند و به  اهداف دیگرى را دنبال نمى،انسانى
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع
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  .نپذیرفتم  اینکه ادعاى آنها را
 . بـا مـصوبات زیـاد   ،دولـت جلـسه داشـت   هیأت عصر . شوراى عالى جوانان جلسه داشت  

همـانم  یم] جمهـوري  ریاسـت [ه هایـشان در باشـگا    افطار وزرا و معاونان و مشاوران و خانواده       
 هـزار تومـان   ،هـر یـک  بـه   ،هـا  ها و بچه  و به خانواده  1 صحبت کوتاهى برایشان کردم    .بودند

   .عیدى دادم
    
   1994 س مار10                    1414 رمضان   |  27   1372 اسفند 19شنبه  پنج

  
گهر و اسکله بندرعباس را   گلبرنامه سفر به لرستان و سفر عید به کیش و برنامه افتتاح طرح

 . و فرزنـدش آمدنـد  )ع( امـام حـسین  مـسجد  امام  ،آقاى حقى . با آقاى مرعشى تنظیم کردیم    
 موقوفـه مـسجد و کارهـاى    جهت براى تأسیس دانشگاه     .گزارش کارهاى فرهنگى را دادند    

  .فرهنگى استمداد کردند
 . آمــد]عــراقریــیس مجلــس اعــالي انقــالب اســالمی  [، حکــیم] ســیدمحمدباقر[آقــاى 

توضیحاتى در مورد وضع عراق و معارضه و تحلیلى براى آینده داد و خواستار کمک براى         
تـر سیاسـى شـد و کمـک      تأسیس دو مرکز در کردستان عراق و لندن براى تحرکات سـریع   

 از منـابع  .هاى دست و پاگیر گله داشت گیرى  از قرارگاه نصر به خاطر سخت .مالى خواست 
 آقـاى  .قطعـى اسـت     راه دیگـر    بـا کودتـا یـا      ، که سیاست حذف صدام    آمریکایى نقل کرد  

 براى کارهاى فرهنگـى اسـتمداد کـرد و از عملکـرد قـوه        . امام جمعه شهرکرد آمد    ،ناصرى
  .یه انتقاد کردیقضا

 برنامـه تحــرك در سـاخت مـسکن و طــرح فعـال کــردن     .آخونــدى آمـد ] عبـاس [آقـاى  
                                                

 -ود براى مان این بوده است که روزى برسد دستمان باز بشی آرزو، همه عمر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
شاهى را  که دوران ستمیی آنها. جورى هستیم همه ما، شاید بدون استثناء، همین. اینکه به مردم و اسالم خدمت کنیم

 خیلى برایشان ،ترها  ولى جوان،له برایشان روشن استأ این مس وها مسئول و مکلف بودند اند، آن موقع درك کرده
خداوند این همه امکانات و .  ماها داده و اتمام حجتى براى ما است فرصت استثنایى بهاًخداوند واقع. روشن نیست

مان   وظایف،یم و اگر ما موفق نشویمیقدرت و وسایل را در اختیار ما گذاشته است، باید از آزمایش سرافراز بیرون بیا
بدى براى ما و را به خوبى انجام بدهیم و در این امتحان شکست بخوریم، خیلى شکست تلخى است و عواقب بسیار 

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع» .جامعه ما دارد



593

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

593 

گفـتم بـه خـاطر وجـود مـصالح      . خواسـت انداز مسکن را گفت و حمایت    هاى پس   صندوق
 سیاسـت فعـال شـدن    ،هاى سـرگردان  ساختمانى و ضرورت ایجاد اشتغال و جذب نقدینگى       

  .یمربخش مسکن را دا
 تلفنى از رهبرى خواستم که با انتقـال بخـشى از اعتبـارات از     .تا عصر کارها را انجام دادم     

عصر به خانـه  . ا موافقت کنند براى جبران کمبود آنه،هاى دیگر به آموزش و پرورش  بخش
  .داشتیم و هوا لطیف شده بودخفیفی  باران .مآمد
   

   1994 س مار11                       1414 رمضان   |   28   1372 اسفند 20جمعه 
  

 شـرکت مـردم در   .رفتـیم ] تهـران [ براى اقامه نماز جمعـه بـه دانـشگاه         ساعت ده و نیم صبح    
   .ها هم شرکت کرده بودند  عفت و بچه. قدس خوب بودمراسم راهپیمایى روز جهانى
شدن قـرارداد طـرح     از مشکالت قطعى. مهدى آمد .ها گذشت   عصر بیشتر به مطالعه بولتن    

 دکتـر عـادلى گـزارش مـذاکرات بـا ژاپـن       ،شب. ها جمع بودند افطار اکثر بچه  . ابوذر گفت 
  .ها را داد و براى امضا اجازه گرفت براى مهلت معوقه

   
   1994 س مار12                         1414 رمضان   |  29    1372 اسفند 21ه شنب

  
 با زنگ ساعت بیـدار  ونیم بامداد، سه ساعت  ،مطابق معمول تمام سحرهاى دیگر ماه رمضان      

 مـشغول   ودمنمو گرم ،که عفت آماده کرده بودرا ى ی سماور را روشن کردم و غذاها     .شدم
 تقریبـاً همـه   . سحرى خـوردیم .عفت و یاسر و کاظم را بیدار کردم        .دعاو قرائت قرآن شدم   

  .شب هم باران داشتیمی د.کنم سحرها همین وضع را تکرار مى
ل ی بـا هـر یـک بـه مناسـبت مـسا      . پرتقال و لبنان و ترکیه براى خـداحافظى آمدنـد    نرایسف

هاى هاى سـکو  ه اوپک و طرحس براى مذاکرات جل.وزیر نفت آمد. خودشان صحبت کردم 
ى از پتروشـیمى  یهـا  انـدازى قـسمت   نفتى خلیج فـارس نظـرم را خواسـت و نیـز گـزارش راه        

  .روند تر از پتروشیمى اراك پیش مى تر و سریع  گفت آسان.بندرامام را داد
 کمـى بهتـر از شـرایط       ؛با ژاپن امضا شـده    ] معوقات[نامه   دکتر عادلى اطالع داد که تفاهم     
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  کارنامه و خاطرات              
 594   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 براى دستور شوراى عـالى انقـالب فرهنگـى و گـزارش      ،یمآقاى میرسل  .امضا با آلمان است   
 تنظـیم واردات  . جلسه داشت]قانون بودجه[سه عصر کمیته بند    .  وزارت ارشاد آمد    در   کار

 حدود چهارده میلیارد 1373سفارش در سال ، ثبت   با منابع ارزى در دستور بود که قرار شد        
  .ها را مشخص نماید اى اولویت دالر باشد و کمیته

 عفـت بـراى دیـدن یـک خـانواده        ، بعد از افطـار    .ها جمع بودند     بچه .فطار به خانه رسیدم   ا
.  رفـت  فاینانس ارز طرح سکوى ابوذر بـه دوبـى  ةبراى مذاکره دربار هم   مهدى   .شهید رفت 

 خبـر از بـرف و بـاران فـراوان در بـسیارى از نقـاط       ،هـا   در گـزارش   .امشب هم باران داشتیم   
  .کشور داریم

   
   1994 س مار13                            1414 شوال  |  1   1372 اسفند 22یکشنبه 

  
 از دفتر رهبرى اطالع دادند که هالل شوال در اصفهان و ده حدود ساعت ،دیشب آخر شب

  . است فطررویت شده و رهبرى حکم کرده که فردا عید... خوزستان و
اى   خامنهاهللا آیت زوج که نُهقد ازدواج در مراسم عو به دفتر رهبرى رفتم  نُه و نیم    ساعت  

 مـن صـحبت کوتـاهى    . رفتـیم حـسینیه  با هم در اجتماع .م شرکت کرد،بست عقدشان را مى  
 بـه خـاطر اقامـه نمـاز     ؛اى هم صحبت کوتاهى داشتند     خامنه اهللا  آیت . تبریک گفتم   و 1کردم

  .بودندخسته ها  عید و ایراد خطبه
 همشیره .با بستگان گذشت که به دیدارمان آمده بودندمان   بیشتر وقت،بعد از ظهر و شب    

ل ی مقـدارى از مـسا  .محـسن آمـد  .  در تهـران اسـت  ،صدیقه براى شکستن و دفـع شـن کلیـه       
 در ،]مدیرعامل شـرکت متـرو    [،  ابراهیمى] اصغر[ تهران و اختالف نظرى که با آقاى         يمترو

  . قرار شد رسیدگى کنیم. گفت،نحوه کار دارند
   

   1994 س مار14                           1414 شوال  |  2   1372فند  اس23دوشنبه 
  

 تحت تأثیر خبر توافق ما با ژاپن و ؛ها خبر از سقوط قیمت ارزهاى خارجى آمده در گزارش
                                                

 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع.  
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   . بوده استها و تصمیمات بانک مرکزى معوقهال مهاستآلمان براى 
 اقتـصاد و شـوراى عـالى منـاطق      یکسره جلسه شوراى،تا ظهرساعت هشت و نیم صبح از  

... هـاى منـاطق آزاد و   نامـه  ینیهاى هواپیما و آ هاى زیادى در مورد قیمت بلیط آزاد با مصوبه 
 گزارشى مصور از ساخت  و آمد]وزیر کار و امور اجتماعی [،  کمالى] حسین[آقاى  . داشتیم

  .هاى کارگرى دستى آورد آموزى و کارگاهکارمراکز حرفه و فن و 
 ي در مـورد متـرو  . آمدند]مدیرعامل شرکت مترو[،  ابراهیمى] اصغر[آقاي  سن و   عصر مح 

در مـورد  .  مراعات بشودیکاندازى خط  هاى راه  قرار شد اولویت.تهران نظراتشان را گفتند 
هـاى روسـى بـه        آقاى ابراهیمى نظریه جدیدى درخصوص ترجیح واگن       ،واگننحوه تأمین   

 ،گفتنـد   قـبالً مـى  .زیاد اسـت   تفاوت قیمت خیلى. بودتر آورده خاطر ارزانى و ساخت سریع 
 ،اند ها پذیرفته ى که روسی ولى فعالً مدعى است با تغییرات جز   ، تهران نیست  يمناسب مترو 

زیـاد اسـت کـه صـرف نظـر کـردن از آن آسـان            قدر    آنتفاوت  . مورد قبول دفتر فنى است    
  . بپذیریم،دى آنها باشی اگر اطمینان از کارآ. گفتم پیگیرى شود.نیست

 .همان رهبرى بودمی شام م .ر کردیم  براى ایرانیان خارج از کشور پ      یسر شب پیام تلویزیون   
 در مورد سـقوط قیمـت ارز ابـراز رضـایت     .در مورد نقشه جدید مصالى تهران صحبت شد       

 گلـه  ،انـد  هاى دولتى در خرید ارز از بازار آزاد شرکت کرده  از اینکه بعضى از شرکت    .شد
خواسـتند ارز   اند کـه بـراى گوشـت مـى     گفتند نیروى زمینى را از این کار منع کرده       . داشتند
صحبت نیز  به پاکستان ]نوري[ناطقآقاي  تهران و سفرهاى   يهاى مترو    واگن ة دربار .بگیرند
   .دیر وقت به خانه آمدم. کردیم

  
   1994 سار م15                          1414 شوال  |  3   1372 اسفند 24شنبه   سه

  
 گـزارش وضـع   .زنگنـه آمـد  ] بیژن نامدار[آقاى  . عقد ازدواج یکى از کارکنان دفتر را بستم       

آقــاى . اسـت  آب سـدها را تـأمین کــرده  ،آب سـدها را داد و گفـت بــاران اخیـر در فــارس   
 مالقـاتش را بـه   ،اى  خامنهاهللا آیت از اینکه .آمد] وزیر جهاد سازندگی  [،  فروزش] غالمرضا[

آقـاى   . گله کرد،اند ه شرکت گوشت براى تأمین ارز به بازار آزاد رفته لغو کرده      خاطر اینک 
 بـراى  ،مـصاحبه رادیـو تلویزیـونى   . ى اسـت ی متقاضى کارى اجرا  .رضوى آمد ] سید منصور [



596

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 596   1372   رفسنجانیشمی                     ها

  .ها را خواندم و کارهاى دفتر را انجام دادم  گزارش.نمودم لحظات تحویل سال
هـا    و فعالیـت بیـشتر اقتـصادى سـفارتخانه         براى سیاست خـارجى      .عصر اخوى محمد آمد   

 بـه  ]پادشاه عربـستان سـعودي  [،  براى فعالیت در جهت آمدن آقاى فهد     . داشت هاییپیشنهاد
اى   برنامـه ؛ ناتمـام مانـد   کـه هـا بـود    بحث نشان،دولتهیأت  در جلسه    .ایران اجازه خواست  

 معـادن و یران  وز،  ]نگنهآقایان حسین محلوجی، غالمرضا آقازاده و بیژن نامدار ز        [م به   یداشت
 پـانزده   پتروشـیمى بنـدرامام و سـد       ،گهـر  گـل انـدازي معـدن      راه براى   ، نفت و نیرو   فلزات و 
  .ى آنها شدیت البد باعث نارضا؛م خورده   به کهمیبدهدولتی  نشان خرداد،

 بـه  ات معوقـ ةهـا دربـار   شىیـ رت خبر داد مذاکرات با ا،]رییس بانک مرکزي[، دکتر عادلى 
شـهردار تهـران گفـتم در برنامـه هفتـه      ، ]آقاي غالمحسین کرباسـچی [ به . است هنتیجه رسید 

هـاى مربـوط بـه     مقـدارى از گـزارش  . نـد ن دیوارها را هم پاك کيها  نوشته،تمیزکردن شهر 
 تمـام کـرده و بـه    ونیم شـب  هشت تمام کارها را تا ساعت .لرستان را براى سفر فردا خواندم   

    .خانه آمدم
  

   1994 س مار16                      1414 شوال  |   4   1372د  اسفن25چهارشنبه 
  

آبـاد پـرواز    رفتـیم و بالفاصـله بـه سـوى خـرم      ] مهرآبـاد [فرودگاه  به  صبح  ونیم   ساعت هفت 
محمـد   آقـاي علـی  [،  در بـین راه . جمعى از وزرا و نمایندگان و معاونان همراه بودند      .کردیم
ل ی کیفیـت برخـورد بـا نماینـدگان و مـسا         ة دربـار  .د دا هـا را    وزیر کـشور گـزارش     ،]بشارتی

   . به طرز عمل جناح راست مجلس انتقاد دارد.انتخابات آینده نظرم را خواست
  اسـتقبال بـسیار وسـیع و پرشـور    ، مردم در مسیر و در داخل شهر  .انجام شد استقبال رسمى   

مـان    ماشـین جکـال صـفحه   کـه بـاالخره    بـود معطلى زیـاد جمعیت،  به خاطر ازدحام  .داشتند
   .رفتیم  مسیر را با هل دادن مىاواخرسوخت و 

ارایه سرود و قرآن و و بعد از اجراي   .هاى ایثارگران برنامه داشتم     در اجتماع خانواده  ابتدا  
سـپس در اسـتادیوم   . کردنـد   ابـراز مـی     احساسات شدید  ، مردم 1. کردم  من صحبت  ،گزارش

                                                
 -براى ما بسیار بسیار ،اید تان را وقف انقالب کرده ه همه هستىدیدار شما ک« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 هر کسى کمى . مایه توان ماست،بینیم اینگونه آگاهانه در صحنه هستید  بخصوص وقتى که مى،بخش است روحیه
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 امـام جمعـه و   .رشـور بـود   یت زیـاد و پ     خیلى جمع  .ورزشى در اجتماع مردم شرکت کردیم     
  .ها اجرا شد بسیجىخوبی توسط  سرود .نماینده شهر صحبت کردند و من سخنرانى نمودم

 امام جمعه براى ساخت . خانه سابق شهید رحیمى است؛ به خانه امام جمعه رفتیم،ظهر شد
 1. من براى علما و طـالب صـحبت کـردم   . نماز جماعت خوانده شد   .مصلى کمک خواست  

کـار    تـازه .داد  در راه استاندار توضیح مى.دختر پرواز کردیم پس از صرف ناهار به سوى پل     
کـرد رودهـاى کـشکان و     ل مىابه طورى که خی نیست؛  هنوز به اوضاع استان مسلط   و است

  .ریزد در حالى که به کرخه مىریزد،  دز میسیمره به 
 اجتمـاع خیلـى بـیش از    .فرود آمـدیم  مرکز اجتماع مردم  ،دختر کنار استادیوم ورزشى پل   

 .هـا را مطـرح کردنـد     خواسـته  و  امـام جمعـه و نماینـده خیرمقـدم گفتنـد           .حد انتظار ما بـود    
 بـا خواسـته آنـان در خـصوص       . من هم صحبت کردم    .فرزندان شاهد سرود جالبى خواندند    

  شهر در جنگ.دمنموشهرستان شدن شهر و تسریع در تکمیل طرح آب آشامیدنى موافقت        
   . استخیلى خراب شده و کامالً بازسازى شده

 جنگل و مرتع و مزرعه و ، تقریباً همه جا سرسبز.از آنجا به سوى کوهدشت پرواز کردیم  
 ،روال معمـول طبـق  . العاده وسیع بـود   فوق، اجتماع مردم کوهدشت.چشمه استو رودخانه  

زبـان  ه زبان لکى کـه   شاعرى ب. خیلى صمیمى و لطیف صحبت کردند،امام جمعه و نماینده   
ف ای مثل بحر طویل بود و لطـ  خواند که در مدح من ، شعري بخش عظیم عشایر منطقه است    

                                                                                                              
کندهاى شهدا، مفقودین، جانبازان و آزادگان نگاه  وقتى به چهره نورانى و منور شما خانواده،انصاف داشته باشد ، 

له شک نشود که این أعنوان بدنه انقالب در صحنه حاضرند و باید روى این مسه باید اعتراف کند که خانواده شهدا ب
 شکست ،انقالبى که مردم را پشتوانه خود دارد و با مردم سروکار دارد. وقت از مردم جدا نبوده و نیست  هیچ،انقالب

 ».اند گذارى کرده شان سرمایه ها آنهایى هستند که در راه خدا و دین ن بهترین انسا،از دیدگاه قرآن .نخواهد خورد
 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع

 - غیر از روحانیت «:گفت و برشمرد را اسالمى انقالب و نفت ملى نهضت در روحانیت مهم نقش هاشمى آقاى، 
 مردم ،کرد  روحانیت بد عمل مى،رى قادر به بسیج ملت نبود و اگر در دوران پس از پیروزى انقالب اسالمىقشر دیگ

افتخار روحانیت این بود که مانند مردم زندگى کرده و  .هاى مختلف کشور حضور نداشتند این چنین در صحنه
زیستى روحانیت بوده که اعتماد و   ساده هرگز به طبقه ممتاز نپیوسته و همین،هاى آرمانى برخالف دیگر انقالب

آموختن علم و دانش ترغیب کند و عظمت مردم را  روحانیت باید مردم را به .خود جلب کرده است اطمینان مردم را به
» . حفظ و حراست کند، علم و دانش بداند و روحیه خداخواهى و انقالبى و ضداستکبارى را در میان مردميریدر فراگ

 .1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی« کتاب  ←کنید  رجوع
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  کارنامه و خاطرات              
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  . فطر و نوروز و حضور ما: عید استسه  منجمله اینکه در لرستان ؛زیادى داشت
 84 بیمارسـتان جدیـد   ، و در کنار همان جایگـاه    1اى داشتم   کننده سپس من صحبت دلگرم   

اى  سپس به مزرعـه .  دکتر مرندى و دکتر کریمیان توضیح دادند      .اح کردیم تختخوابى را افتت  
 مـدیر کـل کـشاورزى و    . رفتـیم ، را انجـام داده بـود    یو آبیارى باران  سازي   که کار یکپارچه  

گونه   این واى کردم مصاحبه. کار خیلى راضى بودندثمرات  از .صاحب ملک توضیح دادند  
   .دمنمواصالحات را تشویق 

هـشتاد هـزار   و  صـد   .هاى مجاور کمک کـنم      که براى برداشت آب از رودخانه     خواستند  
معلوم شد هزینه تأسیـسات آبیـارى   . شود دیم کاشته مى  روش  هکتار زمین دارند که اکثراً با       

،  ساخت داخل استان و کالًم حدود صدو بیست هزار تو،هر هکتاربراي را که تحت فشار 
  .دهد لیل مىقآب را به یک سوم ت مصرف  ودهد در همان سال اول پس مى

 مـدیران  . کارخانه بسیار عظیمى اسـت   .گى پارسلون پرواز کردیم   یسندبه سوى کارخانه ر   
  قبل از انقالب تأسیس شده ، با هزینه نود میلیون دالر و یک میلیارد تومان         .توضیحات دادند 

اش   مـواد اولیـه  .کندن نخ پلمیرى تولید   تشانزده هزار   سالیانه  تواند     مى . است  مصادره شده  و
هـا تـازه     مـدیریت . خیلـى مـدرن اسـت   .بازدید کردیم  هاى مختلف   از قسمت . خارجى است 

   .شوند دارند مسلط مى
 انجـام  هـا  خاطرات و خواندن گـزارش      استماع اخبار و شام و نوشتن      .ه استاندارى رسیدم  ب
اظهارات ایـشان   به پاسخ در ،اى  خامنهاهللا آیتبه سعودي  حمله عربستان    ،ها   در گزارش  .شد

   .در نمازجمعه مهم است
   

   1994 س مار17                        1414 شوال  |   5   1372 اسفند 26شنبه  پنج
  

شتر لـ  بـه سـوى ا  ،صـبحانه صـرف   اسـتحمام و  بعد از. ها را بعد از نماز صبح خواندم       گزارش
در سراسـر  تفـرق  کوچک و م روستاهاى ، دشت وسیع و سرسبز الشتري از باال. کردیم پرواز

 در شـمال  .کـرد  هاى جارى جلب توجـه مـى      ر برف اطراف دشت و آب     هاى پ  دشت و کوه  
  .کنار سد جدید انحرافى کهمان فرود آمدیم،الشتر

                                                
 -1394، دفتر نشر معارف انقالب،1372هاي سال  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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 سـد  ة توضیحات دربار. آمده بودندهوزیر نیرو و مدیران مربوط   ،  ]آقاي بیژن نامدار زنگنه   [
آب در ثانیه براى چهـار هـزار و پانـصد    مکعب تر  براى تنظیم حدود هفت م    این سد،    .دادند

  روى رودخانه کهمان با هزینه حدود صد میلیون تومان ساخته شده           کشاورزي، هکتار زمین 
  .صد میلیون تومان باید هزینه شودشها هم حدود ش براى شبکه کانالاست؛ 

و  ادنـد هـم دز توضـیح د  و  آبریـز کرخـه    زه هم حو   و هاى استان   ها و آب     رودخانه ةدربار
 آبى و تنظـیم آب مـشخص شـده بـراى حـدود دو      قاینکه محل احداث چندین سد براى بر 

   . استاوات برق و در برنامه دوم هم دو سه سد گنجانده شدهگهزار م
زن و  در آن هواى بسیار سرد و در ارتفاعات در کنـار سـد    ، روستاها و شهر   ازمردم الشتر   

 چگونه خود را يکه صبح به این زود تعجب داشت بسیار . اجتماع عظیمى کرده بودند ،مرد
گفتنـد و   امـام جمعـه و نماینـده خیـر مقـدم          . احساسات شدیدى ابراز کردنـد     .رسانده بودند 

بـا  هـا منجملـه    شـان کـردم و بـا خواسـته         مـن هـم خیلـى تـشویق       . ها را مطرح کردند     خواسته
   .دمنموت  موافق،شدن الشترکه از پیش وزارت کشور آماده کرده بود  شهرستان

انگیز   در آنجا هم اجتماع مردم بهت.ان پرواز کردیم  ف مرکز دل  ،به سوى شهرستان نورآباد   
هـا   بیـر دبیرسـتان   شـاعرى کـه د   مـردم، سـرود و شـعارهاى   و اجراي قرآنبعد از قرائت   .بود

خیرمقـدم  امـام جمعـه و نماینـده    . آمیز بـود  که خیلى اغراقخواند  شعرى در مدح من  ،است
ها بـراى مـن عنـوان      از اینکه چرا رسانهانتقاد و  کردها تأکید   ماینده شهر برخواسته  نگفتند و   

 نظام و ستایش از مردم اسـتوار  زدایی  سیاست محرومیتةدربارهم  من .گویند  نمى »اهللا  آیت«
  . نمودم سخنرانى،منطقه

ز و  سرسـب يهـا   و دشتفر بر پيها  همچنان از باالى کوه   .به سوى بروجرد پرواز کردیم    
هـا بـه سـوى      بـا ماشـین  .و در محل آموزشـکده کـشاورزى فـرود آمـدیم        گذشتیم  ها    جنگل

رشـور   دوسـتانه و پ ، استقبال مردم بسیار وسـیع ،هاى بروجرد در راه در خیابان  . بروجرد رفتیم 
 بـا تـأخیر بـه ورزشـگاه محـل      . در اثر فشار جمعیت کامالً متوقف شدند  ،ها   بارها ماشین  .بود

 ورزشـگاه هـم مملـو از    ،ها  عجیب است که با آن همه جمعیت در خیابان.مسخنرانى رسیدی 
  .جمعیت بود

صـحبت امـام جمعـه و نماینـده در     بعد از  .دادندو شعارهاى زیادى    خواندند  سرود خوبى   
هـاى دلگـرم کننـده      صـحبت ،آمیـز  هاى شهر و ستایش از من به صورت اغراق مورد خواسته 
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کـه   ،اى بـود  استقبال و شعارها بـه گونـه  .  کردملیلجردى تاهللا بروج    و از مرحوم آیت    نمودم
 ، بـه مـن کـه بروجـردى اسـت        »اختر  کورش نیک «ند از ننگ کار سوءقصد      تخواس   مى انگار

 سـالمت مـرا بعـد از      ،جمعـه و نماینـده     امـام .  شعار مـرگ بـر منـافق زیـاد بـود           تبري جویند؛ 
  .و نوروز گفتنددر کنار عیدهاى فطر آفرین،  شاديموردي سوءقصد به عنوان 

و در کـالس و  نمـودیم   بازدیـد کوتـاهى   .از آنجا به دانشگاه آزاد اسالمى بروجرد رفتـیم       
 ، در ]ریـیس دانـشگاه آزاد اسـالمی      [،  جاسـبى ] عبداهللا[ دکتر   . کردیم اجتماع اساتید شرکت  

  .کردم صحبت من هم. هزار دانشجو دارندشش بیش از که گفتند خود گزارش 
 در مـسیر اسـتقبال کـه    .چشمم را معاینه کردو  دکتر آمد .جامع رفتیمبراى ناهار به مسجد   

 درد گرفـت و اشـک   . یکى از آنها به چشمم اصـابت کـرد        پرت میکردند، مردم نقل و پول     
کـه  جـامع   از مسجد .ناهار خوردیم و کمى استراحت کردم   .  مهم نیست  ،معلوم شد . آمد  مى

   .می بازدید کرد، شدهبه کمک من بازسازىو از آثار شاهان قاجار است 
 توضـیحات  . خیلـى مـدرن و وسـیع اسـت         ؛از آنجا براى بازدید کارخانه داروسازى رفتیم      

سـاخت  .  اسـت  هنوز به ظرفیت رسمى نرسیده. مختلف بازدید کردیمهاي  خشبشنیدم و از    
.  اسـت  میلیون دالر هزینه ارزى و دو میلیارد تومان هزینه ریالى داشـته  22مبلغ  این کارخانه،   

 ریـسندگى و  . خیلـى عظـیم اسـت   . کارخانجـات نـساجى بروجـرد را دیـدیم        و پس رفتـیم  س
  .کامالً فعال و سودبخش است و مدیر نیرومندى دارد. داردبافندگى و رنگرزى و چاپ 

 بـا فرهنگیـان و   . در محـل دانـشگاه فـرود آمـدیم     .آباد پرواز کردیم    با تأخیر به سوى خرم    
یس دانـشگاه و مـدیرکل آمـوزش و پـرورش          یـ  ر ،توکلى دکتر   .دانشگاهیان مالقات داشتیم  

 من هم بحثـى تحلیلـى نمـودم و وعـده تقویـت      .ها را مطرح نمودند گزارش دادند و خواسته 
 ناز آنجـا بـه بیمارسـتا   .  با تبدیل آموزشکده بـه دانـشکده کـشاورزى موافقـت نمـودم         .دادم

 ؛ هنـوز کامـل نیـست   .م با بیش از دویست تخت رفتی،تأمین اجتماعى سازمان  جدیدالتأسیس  
  .شود ها راه اندازى مى فقط درمانگاه و بخشى از بخش

 .بیرون بیمارسـتان برگـشتیم  به  پس از بازدید کوتاهى .نماز مغرب و عشا را آنجا خواندیم    
بـردارى   بهـره طرح  براى افتتاح   . کردند  آباد ابراز احساسات مى     جمعیت زیادى از حومه خرم    
ست و   [، غرضـى ] سـیدمحمد [آقاى  . کز مخابرات رفتیم  از ده هزار تلفن جدید به مر       وزیـر پـ

   خیلـى خـوب کـار      . من صحبت کوتـاهى کـردم      . و معاونان گزارش دادند    ]تلگراف و تلفن  
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  .اند  کمبود تلفن را برطرف کرده.کنند مى

رف دو طـ در  همه جا مردم ، در همه مسیرهاى زمینى، در راه عبور .به سوى استاندارى رفتیم   
  اسـتاندار .جلـسه داشـت  اسـتان  شـوراى ادارى  . کننـد   منتظرنـد و ابـراز محبـت مـى        ها   خیابان

اى را  هاى کلى منطقه گزارش جامعى از وضعیت استان و نیازها و امکانات داد و من سیاست
  .گفتم و وعده کمک دادم

  خبـر رسـید کـه یـک    . خوابیدمیازده ونیم شب شام خوردیم و ساعت  .خیلى خسته بودم   
  .  استسقوط کرده اصفهان در 14  افجنگنده
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 پـس از  . امـضا کـردم  ،ها را خواندم و کارهاى دفتر را که آورده بودنـد          بعد از نماز گزارش   

بعـد از   .درود فـرود آمـدیم  سـازى   انـک ت در کارخانـه     .صبحانه به سوى درود پرواز کردیم     
روسـى   72 تـی  هاى که براى مونتاژ تانک  از سالن بزرگ چهل هزار مترى  ،تشریفات نظامى 

  
  سفر بھ استان لرستان عكس 

سفر به استان لرستان
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کـه عـالوه بـر    را دیـدیم  سـازى   ى تانکنکارخانه قدیمى ش  سپس .کردیمدید  باز ،اند  ساخته
  .سازد هاى دیگر هم قطعات مى  فعالً براى کارخانه،ىنساخت ش

 بـا هـدایت امـام    .د مردم استقبال عظیمى نمودنـ ،ها  راه و در خیابان   در .به شهر درود رفتیم   
 انبـوه  ، در ورزشـگاه تختـى  .تر از شهرهاى دیگر بودنـد  نظمم ،جمعه که شخص عاقلى است 

 امـام جمعـه و   .هـا سـرود بـسیار باحـالى خواندنـد       بچـه .جمعیت ورزشگاه را مملو کرده بود    
قبول خواسته آنان براى شهرسـتان   و   آمیز  قسخنرانى تشوی من  و  کردند  صحبت  شهر  نماینده  

   . نمودم دانشگاه پیام نورو تأسیس نشد
 بعــد از. م در کنــار شــهر ازنــا رفتــیمیســپس بــه محــل کارخانــه جدیدالتأســیس فروسلیــس

 خیلى مهـم  . کردیم از کارخانه بازدید   ، و استماع گزارش مدیران     یادبود بردارى از لوح   دهپر
  آهـن و   ذوبصـنایع  کـه در  دارد یست و پنج هزار تن سـلیس   ظرفیت تولید ب .و جالب است  

ایـن  . شـود  وارد مىاز خارج  ششصد دالر  به قیمتتناالن هر ها مصرف دارد و   گرى  ریخته
ایجاد معدن و  میلیون دالر از سوى بانک صنعت 23 با مواد کامالً داخلى و با هزینه  کارخانه

  .شده است
 نمـاز و ناهـار و   بعـد از .  بـا آنهـا مالقـات کـردم    .دمردم روستاهاى اطراف جمع شده بودن   

 بـه  سـپس . نمـودم کمى اسـتراحت   ،صحبت در جمع مدیران و توضـیحات آقـاى محلـوجى          
سـازندگی را هـم    نمایـشگاه جهاد ،کـى ی و در همـان نزد کردیمسوى منطقه صنعتى حرکت    

  .نمایشگاه جالبى بوددیدیم؛ 
ها و سخنرانى مـن و قبـول     خیرمقدم.تیم در کنار ورزشگاه نشس.سپس به ازنا پرواز کردیم   

هـر در  خواسـتم از دریاچـه گُ      مـى  .، انجـام شـد    شهرستان شدن ازنا کـه خواسـت مـردم بـود          
پـرواز بـه ارتفـاع سـیزده     نـد،  کوپترهـا گفت  هلىخلبانان کوه بازدیدکنیم که    شتراناارتفاعات  

  . منصرف شدیم؛ى خطرناك استیهزارپا
و با رشور تر از جاهاى دیگر و خیلى پ شان عظیم  اجتماع.ماز آنجا به الیگودرز پرواز کردی

   مـن سـخنرانى  .نماینده ندارند. گفت امام جمعه خیرمقدم    .خواندند سرود   .شادمانى زیاد بود  
  . نمودم اعالن،هم آنها بودمکه خواسته را لوله گاز اتصال و کردم 

حبه طوالنى پایـان سـفر را    مصا. در فرودگاه فرود آمدیم کردیم وآباد پرواز به سوى خرم 
  ف کمى تاریک شدهآ یک هنگام ت . با بدرقه رسمى به سوى تهران پرواز کردیم        .انجام دادم 
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   . بود و فرودگاه چراغ باند نداشت
بـاغ   قـره منطقـه   در ،کـرده  کـه از روسـیه مراجعـت مـى     130 -سیخبر دادندکه هواپیماى   

  و رسـید ترهـاى جدیـد    گـزارش م،در هواپیما که بـود . اند نفر کشته شده  35سقوط کرده و    
 خبـر  ، شـب بـه خانـه رسـیدم    هـشت  ولى وقتى سـاعت  ،تردید در صحت خبر به وجود آمد   

  . هنوز معلوم نیست که حادثه بوده یا تیراندازى ارامنه.سقوط تایید شد
این  گفـت قـر    . تلفـن کـرد و تـسلیت گفـت         آذربایجان] جمهوري[اف از    آقاى حیدرعلى 

 در تحقیـق  ،آیـد   گفـتم فـردا هیـأت مـى    .انـد  زدهاسـتینگر  که ارامنه با موشـک      صحت دارد   
هـا بـراى اسـتراحت     عفت و بچـه . خاطرات دیروز و امروز را نوشتم و خوابیدم. کمک کنند 

   .آخر شب آمدند، مهدى و فرشته و یاسر.ستمهدر خانه تنها . اند به شمال رفته
   

   1994 س مار19                            1414 شوال  |   7    1372 اسفند 28شنبه  
  

را ] قـانون بودجـه  [ 29 تبـصره  3 ولى مـا جلـسه کمیتـه بنـد           ، امروز تعطیل بود   .به دفترم رفتم  
 نـوعى سـهمیه   . و نیازها را بررسى کردیم   1373 منابع ارزى سال     . تا ظهر طول کشید    .داشتیم
کـه فـشارى بـر     هـا باشـد   سفارش براساس این سـهمیه  ثبت   قرار شد که     .رقرار کردیم بندى ب 

ریش و تـ  بـا ا .ها شـد   مسئول کمیته تعیین سهمیه  ، آقاى دکتر نوربخش   .بازار آزاد و ارز نیاید    
  .ایم  به توافق خوبى رسیده،معوقه] هاي بدهی[ پرداخت یس هم براى یسو

وزیـر امـور   [، آقـاى محمـدخان  تکـروي  از  ،]ریـیس بانـک مرکـزي   [،  آقاى دکتر عـادلى   
 شـکایت  ،ها تصویب شـود  ها که باید در شوراى بانک  در عزل و نصب ،]اقتصادي و دارایی  

 ؛عصر دکتر حبیبى براى امور جارى آمـد .  را خواندم و کارها را انجام دادم       ها  گزارش .کرد
شـدن    دولـت و فعـال   همانـسراى ی راجع به نقشه سـاختمان م      .قرار شد ایام عید در تهران باشد      

  .عصر به خانه آمدم. صحبت شددولت ى یسخنگو
   

   1994 س مار20                           1414 شوال  |  8    1372 اسفند 29یکشنبه 
  

 و ک مقـدارى نـان خـش   .نـوق آمـد  از  ، عبـاس  ، موقـع صـبحانه    .در خانه بـودم و بیـشتر تنهـا        
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 اجازه گرفـت منـزل نـوق را بـراى     .ه را آورده   خبر سالمتى حاجیه والد    .مرغ آورده بود    تخم
 پـنج هـزار   .از خوبى مدرسه و بهدارى و امور دیگر سه قریه گفت. حاجیه بى بى آماده کند   
 ،رحیمیـان آورده بـود  ] محمدحسن[ چند جعبه گز که دیشب آقاى        .تومان عیدى به او دادم    

   .به خودش و براى والده دادم
 عـصر عفـت و   . تنها خوردم؛ولى براى ناهار نماندند  ، نزدیک ظهر آمدند   ،مهدى و فرشته  

فاطى .  رونق گرفت و منزل شلوغ شد .هایشان از گنبد برگشتند     محسن و فائزه و فاطى با بچه      
 تلفن ،به همشیره فاطمه.  خرید و آورد، کاظم رفت .کم داشتیم  سین. چیدسین را    سفره هفت 

 شـب تـا سـاعت تحویـل     .نداعازم مـشهد  چهارشنبه   ،معلوم شد . بیایدزدیم که با ما به کیش       
. بـدل شـد  و ها بین اعـضاى خـانواده رد     عیدى، بعد از سال تحویل   .یم بیدار ماند  11:58سال  

  .من به همه هزار تومان دادم و بقیه کمتر از من
  

   اهللا والسالم علیکم و رحمه
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  رهبر معظم انقالب اسالمی اناتیب
  

  يهورجم استی حکم رذیدر مراسم تنف
  
  

   میالرح الرحمن اهللا بسم
   

 و تیولئ از مسگری دوره دکی است؛ شروع ی روز مبارکرانی ملت ايشاءاهللا برا  انامروز،
 با توجه به اوضاع و احوال قتاًی که حقمان ی و کارآمد و گرامزیمهور عزج سیی رتیریمد

نعمت بزرگ  کی برهه مبذول کرد، نی که دشمن در ای و مطامع دشمنان و تالشیجهان
 و ياریآنها بودند که با هوش.  تشکر کنمزمانی قبالً از مردم عزدیباالبته بنده .  استیاله

 انتخاب درست و نی و ادندی به صحنه آمدند، انتخابات را رونق بخشانش تیولئاحساس مس
  .صائب را انجام دادند

 نی و ایاب عموم انتخنی که به خاطر اییاه ي شکرگزارنی و ایی ما بر عنصر اجراهیتک
 ي بحمداهللا برعهده گرفتند، به درگاه خدای رفسنجانی هاشمي که جناب آقایتیولئمس

 یمی حداقل ن،يمجر.  دست اجرا در سرنوشت کشور استتی به خاطر اهمم،یکن یمتعال م
 و نیها و قوان  و برنامهها استی را سمی نکیاگر . تاز مسأله اساسىِ اداره کشور اس
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 شود ی ميری از مسأله اداره کشور، مربوط به آن مدگری دمی نکی حداقل م،ین بداها يریگیپ
 ي دارا،یول هر بخش، در هر اندازه و هر شعاعئاگر مس .که اداره امور را برعهده دارد

 مطمئن باشد که کارها تواند ی مسان اداره آن امر و آن بخش باشد، اني الزم برايها یژگیو
  . خواهد رفتشیبه سمت صالح پ

: تیولئ و احساس مسیول وجود دارد؛ سه آمادگئ اعتقاد بنده، سه بخش عمده در مسبه
 و کار را به يانگار  و سهلیحال ی و بیتنبل.  نفسِ کار و عمل آماده باشدي برانکه،یاول ا

 را از ری مدکی است که ممکن است یی بالنیدست حوادث و قضا و قدر سپردن، اول
 کار، احساس ي بودن در کار، آرام نداشتن برايجد. کند و الزم ساقط ی کافتیصالح

 نیبه هم.  مهم استاری که بر عهده گرفته، بسيا فهی اصل اقدام و کار و وظي براتیولئمس
 که کند ی کشور احساس ميها  از بخشی واقعاً در بخشیجهت هم هست که اگر کس

چون .  مشروع باشدکار،  آنرشی که پذستی کار را ندارد، معلوم ننی اي الزم براتیکفا
.  کار را به انجام برساندنی که اردید کند و بپذه است که تعنی اي کار، به معنانیقبول ا

ول ئ و مسریل در باب مدو آن نکته ان،یا. ستی نریپذ  امکاناقت،ی و لتی بدون کفان،یا
  .است

 که ي انجام کار است؛ به همان نحوي و استعداد و تعهد برای مسأله آمادگدوم،
 استیاگر کشور، س. کند ی کشور آن را اقتضا می اساسيها  و برنامهی کلياه استیس

 کشور را يها  از بخشی بخشي که اجرای است، کسرفتهی پذيا  را در مقولهیمشخص
 ببرد و شی آن را در همان جهت کار و به همان سمت و با همان هدف پدی بارد،یپذ یم

اگر چه، در .  نکرده باشدتی را به طور کامل تثباستی کند؛ ولو خود او، آن ستیهدا
 کار را به نی چقدر بتواند استی را قبول نداشته باشد، معلوم ناستی که مجرىِ آن سیصورت
ول ئ مسر،ی است که مدنی است، ایکه الزم و اساس  به هر حال، آنیول.  انجام دهدیدرست

 شده رفتهی پذيها استی جهت آن س را برعهده گرفته، کار را درتیولئ مسنی که ايری وزای
 رکن دوم از ای هم آن نکته نیا.  ببردشیاند، پ  در هر بخش انجام دادهاستگذارانیکه س

  . سالمتیری مدکیارکان 
اجتناب از هرگونه .  در عمل استیزگیحفظ پاک.  سوم، حفظ طهارت و تقواسترکن 

.  استیراخالقیمقبول و غری اهداف غای مشروع ری اختالط با اهداف غ- ناکرده ي خدا-
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 تی با رعارد،یگ ی را به عهده مي است که هر کاريری خوب، مدریمد.  شأن سوم استن،یا
 که به شدت با آن مقابله يزی چ،یدر نظام اسالم.  انجام دهدح،ی صحیاصول اخالق

 مقابله طور نی با اعتقاد بد و نادرست، ا،یدر نظام اسالم.  رسوخ فساد استشود، یم
 ناکرده رسوخ فساد مبارزه ي و خدایراخالقی و عمل غحیصحری که با عمل غشود ینم
 رانی مدلت، کشور، همکاران دونیولئ مس،ي که امروز، در دوران بازسازيزیچ. شود یم

 نیت مراقب باشند، ادق با دیها، با  ردهنیتر نیی تا پا،ی دولتيها درجه دو و سه در دستگاه
واقعاً . کننده است  و فلجي خطر رسوخ و نفوذ فساد، جد دوران بدانندنیاست که در ا

 را به گرانی که ديفرد مفسد! »من فسادم «دیگو ی کار، فساد که نمنیدر ا! کننده است فلج
 يها نهی نامشروع و ناموجه در زمي قرارها،ي فساد کار،ی فساد مال- کشاند ی فساد ميادو

 سمت، از اول نی به الغزاند یو م کند ی مقی که انسان را تشوی کس- يل کاریمسا
 کوچک زی چکی عنوان موجه؛ با کیاول با » .من آمدم که شما را فاسد کنم «دیگو ینم

.  استریپذ بیانسان، به شدت آس. دی شدرىِیپذ بی آسوانسان است . شود ی مدانیوارد م
  . مراقب بوددی بایلیلذا، خ
 ي برام،یکن ی ميپروردگار عالم شکرگزار از قدر نی ما اکه نی ما بر مسأله اجرا و اهیتک

 موجه و آزموده و شناخته تی شخصکی کشور، در دست تیری است که بحمداهللا، مدنیا
 را از شانی چهل سال است، ابی قریعنی تا به حال، 36شده قرار گرفته که بنده از سال 

ا هم کار و با هم  بم؛یا  مختلف، با هم و در کنار هم بودهيها دانیم و در شناسم ی مکینزد
من در .  استی اعتماد در انسان، کافجادی اي چهل ساله، براشی آزماکی. میا فکر کرده

 شبردی و پنی کلمه دي در راه اعالقت،ی را در راه خدا، در راه حقشانی مدت، انیهمه ا
  .دمی راه، جدا و منحرف ندنی را از اشانی مشاهده کردم و هرگز ایاهداف اسالم

 نقش را نی اتواند ی مری مدکی است که نی اي برام،یکن ی میظهار خوشحال ما انکهیا
البته من .  را دارندتی خصوصنیهمکاران، هر کدام در هر جا که هستند، هم. داشته باشد

 نیام، به ا  کردهدای سال پنی در طول چندیی که در کار اجرايا با تجربه: به شما عرض کنم
 تا دی کار خود را سالمت نگه بدارد، باطهی بخواهد حری مدکی گر که اام دهی رسجهینت
ما حاال «: میی بگوشود ینم.  دارد، مراقبت کندری را که در انجام کار تأثيا  ردهنیتر نییپا
 ی خوبنی معاوندی هم باریآن وز! نه» . تمام شدزی همه چم؛ی گذاشتنجای خوب را اری وزکی
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البته، کار .  بگمارددی را بای خوبيها  بخشنیولئ مسارد؛ بگمدی را بای خوبرانیبگذارد؛ مد
ول درجه ئول باال هست، از مسئ که در مسیعقتو.  باالتر استارهای است، معتر نیهر چه سنگ

 تقوا و طهارت تی و شناختن کار و عالقه به انجام کار و رعاتیاما صالح و امن. ستیدو ن
  .ها، الزم است در همه رده

مردم فالن شهر : ام  مختلف، عرض کردهيختلف کشور، در جاها منیولئ بارها به مسبنده
 يروی پاسگاه نسیی رای دورافتاده کشور، نظام را در چهره همان بخشدار ي فالن روستاای

 و سیی و رری جمهور و وزسیی آنان، ريبرا. کنند ی آن مسؤول مربوطه مشاهده مای یانتظام
 باشد، مردمدار و نی اگر او سالم باشد، ام. که با او مواجه استست انیمعاون و همه، هم

 ناکرده، يو اگر خدا.  استگونه نی دولت االتی است که کل تشکنیدلسوز باشد، نشانِ ا
  . را گرفتاش سهی جلو مقاشود ی و نمکند ی مسهیقدم را کج بردارد، او مقا

 يشاءاهللا دولت مبارك جمهور  که ان- دی دولت جدنی من در شروع کارِ اغرض؛
 را مؤکد هی توصنی ا- برکات فراوان باشد ي ما دارازی و کشور عزرانی ملت اي برایسالما
. شود ی ميادی و دقت زتیالبته در سطح وزرا، رعا.  همکاران مهم استنشی که گزکنم یم

 تی و رعاسنجند ی میلی محترم، جوانب کار را خلسجمهور محترم، هم مج سییهم ر
 مختلف را برعهده يها  که بخشزی عزيمن به وزرا. فا نشود اکتجا، نیاما به ا. کنند یم

 کیکای را، رانی مدکیکای را، نی معاونکیکای: کنم ی خواهند داشت، عرض مایدارند 
 ق،یکاردان، ال: دی کنب انتخای الهيارهای سراسر کشور را، در بخش خودتان، با معنیولئمس

  . الزم استری مدکی ي که برایاتی پاك و آراسته به خصوصن،یمتد
 يها استی جمله در باب سکیمن فقط . هاست  و برنامهها استی دوم هم مسأله سمسأله
 برنامه اول را به اواخرش رساند و به زمانی که بحمداهللا، دولت عز- عرض کنم ياقتصاد

 ،ی اساس در نظام اسالم- کمتر، شروع خواهد کرد ای کسالی برنامه دوم را بعد از يزود
 يدار هی سرمايها فرق عمده ما با نظام. ی و عدالت اجتماعیز رفاه عمومعبارت است ا

  . استنیهم
 دی و تولادی و ازدي اقتصادیی و شکوفاي اساس، رشد اقتصاد،يدار هی سرمايها  نظامرد

 که ستی ننیجا مسأله ا آن.  ثروت کند، او مقدم استدی و بهتر تولشتریهر که ب. ثروت است
 ی از مردم، نگرانيریفاصله در درآمدها و نداشتن رفاه جمع کث. دی آشی فاصله پای ضیتبع
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 کند، از می که ثروت را تقسيری تدابی حت،يدار هیدر نظام سرما. ستی نيدار هینظام سرما
 یمعن«: دیگو ی ميدار هینظام سرما.  استي و مردودی منفری تداب،يدار هینظر نظام سرما

.  نداردی معننیا! می کنمی تقسمیریتا آن را از شما بگ دی ثروت جمع کنمییندارد که ما بگو
 کی معتقد به ینظام اسالم. ستی نگونه نی اینظام اسالم» ! نخواهد شدیی شکوفاکه نیا

 ی است؛ وليمعتقد به رشد اقتصاد. مانده  و عقبری جامعه فقکیجامعه ثروتمند است، نه 
آنچه در درجه . ستی مسأله اول ن،ی رفاه عمومي و برای عدالت اجتماعي برايرشد اقتصاد
 در استفاده از امکانات ضی نباشد؛ تبعوم در جامعه نباشد؛ محرری است که فقنیاول است، ا

اما آنچه .  فراهم کرد، متعلق به خود اوستی خودش امکاناتيهر کس برا.  نباشدیعموم
 نهای در ادی متعلق به همه کشور است و با-ها و امکانات   مثل فرصت- است یکه عموم

 دوش ي خود را بگذارد روي نفر پاکی ندارد که یمعن.  وجود نداشته باشدیضیتبع
 ي رشدرد،ی بگازی غلط، امتيها  ناکرده با اعمال روشي و با ترفند و خدای دولتنیمأمور
 ،یدر نظام اسالم» .ام آقا، من ثروت را خودم به دست آورده«: دی بکند و بعد بگويا افسانه

  . از اصل نامشروع استست،ی نیحی صحهی که بر پایثروت. می را نداريزی چنیچن
 فرصت را از ،یستیالینظام سوس. می اندازه فاصله دارنی هم، به همیستیالی با نظام سوسما

 و منابع عمده دی و ثروت و ابزار تولدی کار و تولرد؛یگ ی را مدانی ابتکار و مرد؛یگ یمردم م
در .  غلط اندر غلط استن،یا. کند ی متمرکز، و به آن متعلق م را در دولتدی و تولهیسرما

نظام . نیهم آن غلط است، هم ا.  رانی نه ام،ینه آن را دار. می نداريزی چنیچناسالم، 
 عبارت باشد از هر ،ی اسالمي که نظام اقتصادستی نطور نیا.  درست است،یاقتصاد اسالم

من .  نبودنی هم اهیعل اللَّه  امام رضوانفیر شرنظ! رینخ.  مصلحت باشديا چه که در هر دوره
  . دمی پرسشانی وقت از اکیخودم 

 دارد و آن ی جامعه اسالميل اقتصادی در مسایمسلک.  روش خاص خود داردکی اسالم
 و ی کشور، عبارت است از رفاه عمومي اقتصادلی کاستیاساس س. کند ی میسلک را ط

 ي برايشتری بهره بشتر،یفر با تالش و استعداد ب نکیالبته ممکن است . یعدالت اجتماع
 دی بازانیر هدف برنامه.  باشددیاما در جامعه فقر نبا. د نداری مانعنی ا،خودش فراهم کند

 دی اساس بانی و بر ای کلاستی سنی کشور، با ازانیر سازمان برنامه و برنامه.  باشدنیا
  . کننديزیر برنامه
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 زنده يها همه ملت. ستی مخصوص ما نگری دنیا: کنم هم عرض ی فرهنگيها نهی زمدر
 يها  تهاجم فرهنگمالی پااش ی اجازه داد فرهنگ ملیند که اگر ملتا  متفقنی بر اا،یدن
.  است که فرهنگش غالب استیملت غالب، ملت.  شود، آن ملت از دست رفته استگانهیب

 را هم زی و همه چی و نظامیتی و امنیاسی و سياقتصاد غلبه تواند ی است که میغلبه فرهنگ
  .اوردیبا خود به دنبال ب

 کنند؛ چون زبان، جی راای که زبان خودشان را در دنکنند ی تالش مای مقتدر دنيکشورها
 دی عقان،ی ملت و کانال عمده انتقال فرهنگ اوست، که لباس، آداب، دکی رقم نیبزرگتر

 ،ی با زور نظامی حت،ی جهانيها امروز قدرت.  را منتقل کنداش ی اجتماعيو باورها
 که در مورد يا وهی به شها ییکایمرآ.  و منتقل کنندنعکس فرهنگ خودشان را مخواهند یم

 ی لشکرکشای دني و آن جاجا نیند، به اا لی قاي و اقتصادیدولت و حکومت و نظام اجتماع
 البته تحت رسد؛ ی هم مجاها نی به اگانه،ی نفوذ نامشروعِ فرهنگ بانی طغنی ایعنی. کنند یم

 با ای دنيکجا« که دی بگوها ییکایرمآ به ستی نیکس. »حقوق بشر« موجه مثل يها نام
 چند صد نفر آدم را از مرد و ای دني کجاد؟یکن ی که شما مکنند ی آن طور عمل ماهانیس

 طور نی هرجا ازنند؟ ی و آتش مسوزانند ی ساختمان، زنده زنده مکیزن و کودك، در 
ما .  کار شدنی اکا،یدر امر» .حقوق بشر، نقض شده است« که دیت اعتراض کنبود، آن وق

 ای مردم دننیتر  هم که خشنها یستونیصه. می کارها را سراغ ندارگونه نی اگر،ی ديدر جا
  .کنند ی حرکت را منی اها ییکایمرآ تیهستند، با حما

 یخت و وابستگ عبارت باشد از حفظ و پردادی کشور بای کلاستی باب فرهنگ، سدر
ما مردم .  اسالم است،ی ارکان فرهنگ ملنیالبته جزو مهمتر. ی و کامل به فرهنگ ملدیشد

 زمانی سال قبل، فرهنگ، زبان، آداب، عادات، لباس و همه چ1350 که از می مفتخررانیا
 نشد که ما ختهی با اسالم آمگونه نی ايگری ملت دچی هدیاش.  شده استختهیبا اسالم آم

 مقابل جا، نی در ا»یمل«.  ماستی جزو فرهنگ مل،یاسالم و آداب و فرهنگ اسالم. میشد
  . استی همان اسالمنی عست؛ی ن»یاسالم«

البته فرهنگ .  حفظ شوددی با،يفرهنگ خود. »يفرهنگ خود «یعنی »ی ملفرهنگ«
 نی ا».نیاطلبوا العلم ولو بالص«. می نداری حرفرد؛یگ ی هم وام مگری ديها  از فرهنگيخود

 هم جزو نی خوب را آورد، ازی چای دني رفت از هر جادی باکه نیا. هم فرهنگ است
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 و می بدنمان الزم است، بجوياما آنچه را که برا. مین حفظ کدی را هم بانیا. فرهنگ ماست
 به داند ی هر چه که خودش مصلحت مد،یای بگری دیکی م،یفتیجا ب  ما آنکه نینه ا. میفرو ده

 استقالل استی فرهنگ و سنی اقتصاد، انیا! هوشی کند؛ مثل مرده؛ مثل آدم بقیبدن ما تزر
استقالل کامل، .  ماستی شعار اصلاست، ی اسالمي نظام جمهوراستی سي و مبناهیکه پا

 را طبق یل جهانی کس قبول نکردن؛ مساچی را از هیی زور و زورگویعنیدر همه جهت، 
  .مودنی خود حل کردن و راه آن را پيارهایمع

 و نسبت به میکن ی خودمان حل و بر اساس آن قضاوت ميارهای را ما با معنی فلسطمسأله
 طور نی، هم»بالکان«در مورد مسأله . میشو ی نمای در دنی قدرتچی و تابع همیینمایآن اقدام م

ها و  در طول هشت سال جنگ، با همه آن عسرت» افغانستان«در مسأله . میکن یعمل م
 دیگونه که مبنا و روش و د  و همانمیستادی ما داشت، اي برالهه آن همه مسأ کییها یسخت

 مورد نظر باشد ها استی سنی که ایوقت. می مسأله، حرکت کردنی ما بود، نسبت به ایاسالم
اما شرط اول آن، وجود ملت . شود ی وجود داشته باشد، کشور خوب اداره متیریو آن مد

 ملت نیا.  به طور کامل به او اعتماد کنندتوانند یر م کشونیولئ است که مسییهمتا یب
 کس را چی ملت را خوب شناخته بود و من هنی االشّأن، میامام عظ.  استیبزرگ، ملت خوب

 طور نی آشنا باشد و به او اگونه نی ملت، انی ااتی که با خصوصدمیمثل آن بزرگوار ند
 هست که السالم آله یوعل هی علغمبری که در قرآن راجع به پطور نیهم.  داشته باشدمانیا

 که میدواریام.  داشتمانی ملت انی امام به ا،»نی باللمؤمنؤمنی باللَّه و ؤمنی«: فرمود
 جمهور سیی ما و رزیعصر ارواحنافداه، شامل حال دولت عز شاءاهللا توجهات ولى ان
 ءاهللا،شا ان. اشد و بزرگوارمان بالشأن می و ملت عظمان ی زحمتکش گرامنی و مسؤولزمانیعز

  . در حق اوستی او و وعده الهستهی برسد که شایی ملت به همان جانیا
   

  .اهللا و برکاته ه و رحمکمی علوالسالم
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  جمهور  رییسسخنرانى 

   
  جمهورى تحلیف ریاست  مراسمدر

  
   

  اهللا الرحمن الرحیم سمب
  

دى که امروز از قلم رهبر بزرگوار انقالب کنم از این جهت و ابراز اعتما    ی صمیمانه تشکر م  
اى که راهنماى دوران مسئولیت بنـده و    حکم حکیمانه؛دراین محمل اسالمى و ملى شنیدیم    

 تعبیرات خاصى اسـت کـه از قلـم    ، آنچه که مایه شرمندگى من است.همکارانم خواهد بود  
 همـه اعتمـاد و تأییـد     الیـق ایـن   اًایشان درباره بنده ناچیز صادر شده که مـن خـودم را واقعـ             

کننـد و قبـول دارنـد     یاى بر خالف آنچه که فکر م       اما مطمئن هستم که ایشان ذره      ؛بینم مین
   .شود یشان جارى نم چیزى بر قلم

شـود مـا    یمان را در مـورد جـاى خـالى امـام بـاز هـم داریـم و نمـ              در اینجا احساس عمیق   
نحـوى در آن باشـد و مـا بـه آن فـضاى      اى از حضور امام به  اجتماعى داشته باشیم که سابقه 

.  از اینکه دستمان از دامان ایشان کوتـاه اسـت   ،ملکوتى آن زمان برنگردیم و متأسف نباشیم      
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القدر ایـن بنیـان سـرفرازم و     خوشبختانه امروز بنده در مقابل روح بزرگ آن بنیانگذار عظیم         
 را در مقابــل همچنــین مــسئوالن کــشور و مــردم مــا از جهــات زیــادى و همچنــین خودمــان 

اى شهداى گرانقدر انقالب، جانبازان بزرگوار، آزادگـان  ه يا و ایثارها و جانباز   ه فدارکارى
انـد بـراى ایـن انقـالب سـرافراز         گذارى کرده  سرفراز و همه ایثارگران که بیش از ما سرمایه        

مـوش  بینیم که آنچه که براى آن آنهـا جـان باختنـد و ایثـار کردنـد مـا فرا       یدانیم چون م   یم
مـان هـم     از ملـت ،هاى صبور و مقاوم و متدین و در صحنه آنها   ایم و همچنین خانواده    نکرده

خـاطر ایـن اعتمـادى کـه بعـد از ایـن دوران سـخت بخـش اول          ه بـ  ،کنیم یصمیمانه تشکر م  
کـشى اکثریـت    فریبى و حـق  بازسازى تجدید کردند و آن همه موج تبلیغات و بمباران عوام         

نتوانــست منحــرف بکنــد و آنهــا تشخیــصى کــه مــورد رضــایت رهبــر  نیرومنــد ملــت مــا را 
  . دادند،شان هست انقالب

 در لحظــات اول شــروع دوره جدیــدى از ؛کــنم اى هــم وضــع را اشــاره مــی چنــد جملــه
. مان را از چهارسـال پـیش    شرایط،کنیم ی مقایسه کوتاهى م،در این لحظه تاریخى . مسئولیت

هـاى فراوانـى در جـو      آن روز نگرانی،یت را به ما سپرد   آن روز که ملت ما و رهبر ما مسئول        
زد و دشمنان ما امیدهاى کاذبى به ضعف و زوال این نهال مقدس انقـالب   یجامعه ما موج م 

خاطر متزلزل بودن آتش بس و بخاطر اتحاد دشمنان ما در مقابـل مـا     هامنیت کشور ب  . داشتند
اى بـسیار فـراوان جنـگ و دوران     هـ   خرابـی  ،و حالت تهاجمى آنهـا وضـع مناسـبى نداشـت          

 صـحنه تـاریکى را در   ،اش در آمـار مـا هـزار میلیـارد دالر اسـت           انقالب که رقم ثابت شده    
داد شخـصیت عظــیم القـدرى کـه همیـشه بــا      مـی اقتـصاد و وضـع زنـدگى کـشور مــا نـشان      

 از بین ما رفته بود و دشمنان مـا      ،فتر یسرانگشت اشاره او مشکالت عظیم کشور از میان م        
 و فقدان هدایت در دوران سخت بعـد از جنـگ و   تتامید بسته بودند به بروز اختالف و تش     

 کشور اً عمیق، سیستم نادرست اقتصادى،سیستم غلطى که از رژیم منحوس پهلوى مانده بود       
چنان بود که مـا کمـى نفـت     داد و راه را بر اسالم و پیشرفت بسته بود شیوه آن  یما را زجر م   

مـان را سـیر کنـیم و آینـده را       بیرون کاالى ارزان وارد کنـیم و شـکم مـردم   تولید کنیم و از  
  . ندیده بگیریم

شده بـود و وضـع افکـار عمـومى و تبلیغـات      نـ م شده بود یا سـاخته     نهدزیربناهاى کشور م  
 در .سـید ر ینظر م ه بسیار بسیار مشکل ب،چنان بود که دست زدن به این سیستم       دشمن هم آن  
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 برنامه داشتن بود کـه از  ، اولین خصیصه این دوره    .انه کار شروع شد   چنان شرایطى خوشبخت  
من . ساله کارمان را شروع کردیم بار با برنامه پنج اول انقالب ما فاقد آن بودیم و براى اولین    

 فقـط جمعبنـدى و   ؛ن عـرض بکـنم  خواهم لیست کارها، خدمات یا نقـاط ضـعف را اال      مین
  .مقایسه است

ینـیم کـه   ب ی اما امـروز مـ  ،مردم با این شرایط از صحنه بیرون بروندآن روز نگرانى بود که     
اند و آخرین صحنه آن را در آذربایجان قهرمان دیدیم کـه    در صحنه اًمردم ما همچنان عمیق   

ها اوج شکوه یک نمایش ملى و مردمى را براى نشان دادن صمیمیت بـین رهبـر        آذربایجانی
ها فراوان داشـتیم و   ها از این صحنه  البته ما در این سال؛1ه دادند یو مردم بین نظام و ملیت ارا      

واند منکـر  ت یکس نم هیچ. همیشه در تصاعد و اوج و امروز اوج قله را در آذربایجان دیدیم       
 همچنـان اول انقـالب و   ،بشود که انقالب امـروز بـا طـراوت و بـا نـشاط و مـردم در صـحنه         

  .مان همچنان زمان امام راحل
رین دوران دهه بازسازى را ما پـشت سـر       ت  بسیار پیشرفت کرده و سخت     کارهاى زیربنایى 

 این چهارسال بـه انـدازه شـش سـال آینـده بیـشتر در            ، اگر ده سال در نظر بگیریم      .گذاشتیم
بسیارى از چیزهایى که روز شروع کار این دولت بـراى         .  است عبور از مشکالت کار کرده    

هاى انرژى و سـوخت و حمـل و     در بخش .نیست ولى امروز دیگر     ،بست یا بحران بود    ما بن 
نقل و تولیدات کارخانه ما و تأمین نیازها و عادى کردن اوضاع زندگى و شکـستن بـسیارى         

ها و عادى کردن بازار و البته این بـه قیمـت صـبر و تحمـل مـردم و تـالش بـسیار و              از صف 
مـت رهبـر عزیـز و    هـا و حک  یییه تحـت راهنمـا    یدریغ قوه مقننه و قـوه قـضا        یهاى ب  حمایت

 آگـاه بـه شـرایط زمـان و       کـه کـامالً     فقیه عالیقدر و مجتهد هوشـیار زمـان و انـسانی           ،حکیم
ــدا کــرده و راه دشــوار بازســازى را در ســنگالخ ،نیازهــاى هــرکس هــستند هــا و   تحقــق پی

شـاءاهللا وقتـى کـه آمـار و ارقـام و       مان که ان ها پیموده و ما را در آستانه برنامه دوم         ییسرباال
 ،ها و در مجلس به اطالع مردم برسد  از طریق رسانه  ییهاى اجرا  و اهداف و شیوه    ها سیاست
شوند که انتخاب درستى بوده و مـا   یتر م  مطلع،حال نفهمیدند هکه تا ب   ییفهمند آنها  یمردم م 

  .راهى غیر از این نداریم
 طبیعى و نه ساخته هاى اند که همه چیز را از خزانه و اندوخته اینکه مردم ما عادت کرده

                                                
 - از رهبر معظم انقالب اسالمی است1372 مرداد 5 اشاره به استقبال بسیار باشکوه مردم تبریز در .
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 نفت و آب و برق و ،هاى خدادادى صرف بکنند هاى قدیم مردم این کشور از نعمت شده
نان و شکر و قند و روغن نباتى و همه چیز به قیمت کمتر از مجانى یعنى فقط خرج حمل و 

شان و این جمعیت  هاى نسل آینده نقلش را بگیرند و بقیه را از خزانه خودشان از اندوخته
اى خاکسترنشین ببینند و جیب و صندوق ذخیره آیندگان را خالى  وبه رشد را در آیندهر

جور  پسندد که این ی مردم ما راضى به این سبک نیستند و هیچ عاقلى هم نماً قطع؛بکنند
  .زندگى کند

 از آنچه که خلق . مصرف کنند،سازند یهمه دنیا دنبال این هستند که از آنچه که م
 نه از آنچه که خداوند قرار ،کنند مصرف کنند ی از آنچه که تولید م.ده کنندکنند استفا یم

هاى اخیر که  ى را که در این قرنی خدا لعنت کند آنها.داده که سرمایه پیشرفت ما باید بشود
شان توانستند با کار و کوشش کشورشان را به پیش  اکثر کشورهاى دنیا با فقر منابع طبیعی

دادند به خوردن از جیب و سرمایه  ساختن کشور که باالخره یک روزى  ما را عادت ،ببرند
 کسى کمر همت را ببندد و این طلسم را بشکند و این راه درست را پیش پاى ،الزم بود

کند و بهترین و  ی تحمل این را نم،ملت بگذارد و نگرانى آن روز این بود که افکار عمومى
تر از تحمل مردم است   سریع،ه حرکت سازندگىگفتند ک یترین دوستانم به من م یصمیم

ند هم داریم گفتم کُ ی م،ى با مردم داشتمیکه بنده با آگاهى که از وضع مردم و آشنا
   .مان هم بسیار کم است  فرصت آینده.ایم  ما خیلى فرصت از دست داده.کنیم یحرکت م

اى براى این   حادثه باید کارى بکنیم که اگر.هاى وابستگى را قطع کنیم ما باید رشته
به بازار دیگران .  خودمان بتوانیم در داخل زندگى درستى داشته باشیم،کشور پیش آمد

هاى اساسى به   به تولید دیگران وابسته نباشیم و این بدون زیربنا و حرکت،وابسته نباشیم
؛گانهاى رایگان و حتى با هزینه نه رایگان بیشتر از رای ها با تغذیه رکردن شکمجاى پ 

 تومان به 3 ،با حمل ونقلو  تومان بخریم 60 شکر را از کارخانه  که ما مثالً وقتی
 میلیارد دالر سوخت مجانى در کشور مصرف کنیم که آب را 14کننده بدهیم و  مصرف

 معلوم است که ،جورى حاضر نیست این ماده حیاتى زندگى را مصرف بکند امروز دنیا این
ترین شرایط  در سخت. شان هم نشان داد  رأي،ین مردم آگاهندلذا ا. رسیم یبه جایى نم

 یک سند بزرگ ،فریبى که در داخل و خارج بود تعدیل و این همه بمباران تبیلغاتى و عوام
 حاال .دانم ی گرچه بنده خودم را الیق نم؛ستابراى هوشیارى و آگاهى مردم   اي و زنده
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 امیدوارم که ما بتوانیم به این اعتماد .ست ااي  بحث جداگانه،مردم تصورى درباره من دارند
 همانطور که ایشان از ما ،ایم مان و رهبر بزرگوارمان دریافت کرده باارزشى که از ملت

خواستند در صراط مستقیم عدالت اجتماعى و تحکیم مبانى انقالب و اسالم و قطع 
 ما این راهمان را ،ب بودترین شعار و آرمان انقال هاى این کشور از خارج که مهم وابستگی

ها  هاى همه بزرگان و شخصیت طمئنم که در آینده هم مثل گذشته از حمایتم. ادامه بدهیم
مان و دعاى خیر اماممان  هاى عزیز شهدا و ایثارگران دیگر و امت در صحنه و خانواده

دآقا  از برادر بزرگوارم جناب آقاى حاج احم،کنم یبرخوردار خواهیم بود و باز تشکر م
                       .تر باشند  ان شاءاهللا موفق،اند نظام و در خدمت رهبر بودهو که همیشه پشتیبان این دولت 

  اهللا وبرکاته هوالسالم علیکم و رحم
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  اي، رهبر معظم انقالب اسالمی اهللا خامنه حضرت آیت اناتیب
  

  کابینه دولت سازندگی داریدر د
  

  
   میالرح الرحمن اللَّه سمب

  
 مهم، اری و بسدی جدتیولئ مسنی به خاطر شروع ازمان،یاوالً الزم است به برادران عز

 را ی اسالمي نورانىِ وزراىِ جمهوريها  چهرهنی انسان ایاگر چه وقت.  عرض کنمکیتبر
 ،اندازد ی آنها مي باورنی و دی به طهارت و تقوا و خداترسی و نگاهکند یمشاهده م
 ن،ی معتقد، متدینیولئ به مردم گفت که بحمداللَّه مسدیک را بای تبرنی که اکند یاحساس م

 باشد ی دولت، مصداقنیشاءاللَّه ا  که انمیدواریام. کار و عاشق به خدمت دارند مند به عالقه
 متعال آن را ي و از خدامیخوان یم» افتتاح «ي که در دعايا مهی همان دولت کريبرا

  .میکن ی مدرخواست
 ي گرانقدر دولت جمهوري خودمان را نسبت به شهداستهی شالی است که تجلالزم 

 ي شهداهی بقطور نیهم. می عرض کنجا نی، هم»باهنر «دی و شه»ییرجا «دی شه،یاسالم
 بزرگ، خودشان را در ياه تیولئ چهارده، پانزده سال، با قبول مسنی که در طول ايزیعز

خداوند درجات . ل آمدندی شهادت هم نارفدادند و به ش قرار یمیمعرض خطرات عظ
 از روح شتر،ی بلیالبته، سپاس بزرگتر و تجل.  محشور کندشانیای و آنها را با اولیآنها را عال
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 باز کرد و همت بزرگ آن مرد بود که به شانی راه را انیمطهر امام بزرگوارمان است که ا
 و شوق و عالقه خودش به ییواناند به قدر ت که هر کس بتوادی فرصت را بخشنیهمه ا

 که در دوره قبل بودند و ما در یی از وزرایبعض.  خدمت کندی اسالميمردم، در جمهور
 نی و در استندی در جمع شما نم،یکرد ی مارتی در هفته دولت آنها را زگر،ی ديها سال
 زی و برادران عزانیا که از زحمات آن آقدانم ی خودم مفیبنده تکل.  حضور ندارندنهیکاب

 که يا هم تشکر کنم که حقّاً و انصافاً، هر کدام از آنها به سهم خودشان، در صحنه
  .خداوند از آنها قبول کند.  کردنديادی زي فراوان و کارهايها  بود، تالششان تیولئمس

مت  به مردم خدمی تا بتوانمیا  کردهدای را پقی توفنی که اانی بنده و شما آقاي براآنچه
 گری با دی اسالميفرق جمهور.  موضوع خدمت استنی مطرح باشد، همدی باشهی همم،یکن

 ی فکر الهکی بر ی مبتن،یل انسانی مسانهی هستند و عمدتاً در زمي که مادییها دستگاه
جمهور و  سییول و رئ و مسری وز،ی اسالمي است که در جمهورکته نکی نی در همستند،ین

 است که به مردم خدمت کند و به نی ااش ی اصلتی ن-هست  که ی در هر سطح- ریمد
ها مقرّر فرموده   انساني متعال براي که خدايا ستهی و شابهی طاتی و آن حیاشاعه فکر اله

 ي برار،یمد. ستی هدف ن،ی شخصيها يبرخوردار.  استنیاصلْ ا. است، کمک کند
  .کند یخودش کار نم

 نهای روزانه ايها تی که اگر انسان در طول فعالین ما، هستند کسارانی مدنیواقعاً در ب
 ي خودشان کاري برانهای دوبار هم اار،ب کی دی در دوره سال، شاندیب ینگاه کند، م

 خودشان را دنبال یل شخصی که به خودشان برسند و مساکنند ی فرصت نمیعنی. کنند ینم
شان صرف  ان، فکرشان، همتش وقت. ماند ی میلی هم خشان یخصل شی مسانهایغالباً ا. کنند

 کی دی نکته را بانی اان،ی است و شما آقای آن خواسته اصلن،یا. خدمات به مردم است
  . که هدف، خدمت کردن استدیلحظه از نظر دور ندار

ما .  را خدمت بدانديزیهر کس ممکن است چ.  داردی مختلفری، تعاب»خدمت«البته 
 نظام، بر آن بنا شده است و نی که اساس ام،ی داری مکتبم،ی داري فکرم،ی داریدگاهید

 است که يهمان فکر.  استيدیتفکر توح.  استیآن تفکر اله. آن، مکتب اسالم است
 حاضر شدند جوانانشان را در راه خدا بدهند و از همه آن ملت، به خاطر می عظيها  تودهنیا

 حرکت راه نی در ا آنکهیعنیخدمت، .  خودشان بگذرند و پشت سرشان را نگاه نکنندزیچ
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 است که ما ی آن مسأله اصلن،یا.  راه، خودش متضمن خدمت به مردم استنی که ام،یکن
  .می باشادشی به دیدر هر لحظه با

منتها . دی راه هستنی سالک اد؛ی معنا هستنی عامل به اد؛ی معنا هستنیالبته شما معتقد به ا
» تذکر« است که انسان به نی خاطر اي برام،یکن ی ما عرض مکه نیا. انسان فراموشکار است

 - از اهل سلوك و اهل اخالق یما بزرگان. البته، همه محتاجند.  دارداجیم احتیو توجه دا
 يبرا» ! کنحتی مرا نصنیبنش«: گفتند ی می که به کسانمیشناس ی را م- یالقسلوك اخ

 خودتان را دیم بای داشما.  دارداجی دارد؛ به تذکر احتاجی احتحتی انسان به نصکه نیخاطر ا
به کتب . دی مراجعه کنی اخالقاتیبه روا. دی که متذکر بماندی بدهیبیترت. دیدار متذکر نگه

 که فلسفه يزیچ  خدمت به مردم است و آنلتیآنچه را که در فض. دی مراجعه کنیاخالق
  .دی بخوانکند،یحکومت را در اسالم مشخّص م

 را احقاق کند؛ ی است که انسان حقّنی اشی حکومت معناست؟ی چشیحکومت معنا
 که معروف است و همه ی در آن صحبتوالسالم، هالصال هی علنیرالمؤمنیام. عدل را بر پا بدارد

 من ارزش ي برا- کفش نی بند اای - کفش نی حکومت به قدر انی فرمودند اد،یا دهیشن
 راه انسان هر چه نیدر ا. امه کنم را اقی حقّنکهیمگر ا» . حقامی ان اقلّاا«: بعد فرمودند. ندارد

 بکشد یخواب یبکشد و هر چه زحمت تحمل کند و هر چه اضافه کار کند و هر چه شب ب
طور معمول افراد جامعه دارند، محروم بماند، حقّش است،   که بهیو هر چه از آن امکانات

 والسالم هالصال هی علنیرالمؤمنیباز از ام.  نکرده استضرر صورت، نیجا دارد و انسان در ا
 در راه - است نی مضمون ا-حاضرم : دیفرما یها م  از خطبهیکینقل شده است که در 

به هر .  سخت کشانده شومي خارهاي کنم، بر روی کنم و ابطال باطلی اقامه حقّکه نیا
  .دی توجه داشته باشآن به دی کار ماست و باي است که مبنايزی آن چنیحال، ا

 کنم،ی کشور صحبت مرانیول و مدئ با دوستان و برادران مسها نهی زمنیدر ا که یالبته وقت
 باشند که از ي معدوددی حاال شا- شناسم ی مکی اغلب شما را از نزدکه نیبا توجه به ا

 از ،ي متماديها  سالنی با اغلب شما در طول ایام، ول  نداشتهي با آنها ارتباط کارکینزد
 تفکّر و کارتان چگونه است و به حسنات دانم ی م–ام  ه داشتیی و آشناي همکارکینزد

 را نیمن ا.  همکاران استنشی من بر گزدیلذا عمده تأک. می مردم آشناری از ساشیشما، ب
 که شود ی میگاه: دی توجه کندی نکته بانیبه ا. کنم یام، باز هم عرض م مکرر عرض کرده
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 و همه کارها را شخصاً کندی مهیتک ي به افراداً خود، طبعي در مجموعه کارر،ی مدکی
 دینیب ی می هستند و گاهییها  در مجموعهیاراتی با اختی کسانر،یناگز.  انجام دهدتواند ینم

 است نی خواهد بود، ای که ثمر تلخي ثمرنیاول. کنند ی حرکت ميگریدر صراط و راه د
 اهداف ضرر د؛نیب ی مضرربعد هم، البته کشور . گذارند ی را لنگ مری مدنیکه کار ا

 است که خود آن نی ادیآ ی که به وجود می مشکلنیاما اول. نندیب ی مردم ضرر مند؛یب یم
 کرده که اهل هی تکییها  به انساننکه،ی خاطر ايبرا. رودی  نمشی کارش پندیب ی مر،یمد

قد  معتدان راه و هدف از بنِ دننی را آورد که به ای کساندی وزارتخانه، باطیدر مح. ستندین
 و یی اگر از بنِ دندان معتقد نباشد، اگر توانانکه،ی خاطر ايبرا.  شرط اول استن،یا. باشند

 شی برادی که شما داری در خدمت راه،ی و کاردانیی هم داشته باشد، آن توانایکاردان
 ،بحمداهللا.  معتقد باشددیبا.  استیعی طبي امرنیا.  به کار نخواهد افتادد،یکن یتالش م
 تعهد و ي آن دعواگری دگذرد، یعد از چهارده، پانزده سال که از انقالب مامروز ب
 تخصص؟ هم ای تعهد میی ندارد که ما بگویمعن.  که اول انقالب بود، وجود نداردیتخصص

 يا  برجستههاي تیاند و شخص  شدهتی تربی خوبرانی بحمداهللا، مدرا،یتعهد، هم تخصص؛ ز
  .هستند

 را يشمار ی تعداد بم،ی کندای پری در سطح وزيا  برجستهرانی مدمی االن اگر واقعاً بخواهما
من .  نداردجهت نی از ای مشکلچی ه،ی اسالمي واقعاً جمهوریعنی. میی مشخص نمامیتوان یم

ن در سطوح ممکن است اال. می در سطوح باال هستریقبول ندارم که ما دچار کمبود مد
 نی از ادیتوان ی و ممی داری خوبرانیحمداهللا مد اما در سطوح باال، بشد؛ باطور نیمتوسط ا

  .دیافراد مؤمن و معتقد استفاده کن
 است که نیعرض من ا: استی و گوی حاکر،ی تعبنی کنم و اری تعبخواهم ی مطور نیمن ا
 که کلمه ییبا همان بارِ معنا. دی را غالب کنی وزارتخانه، آن جو حزب اللهطیدر مح

البته در سطوح .  حاکم باشندالتی بر سرنوشت تشکنی متديها دم آدیبا.  دارد»یالله حزب«
 دهیعق  بلدند و خودشان هم با ما هميزی که اندك چی از همه کسانتواند یمختلف، انسان م

بنده در . ستی نیحرف.  استفاده کند،»میستی ندهیعق هم« که ندیگو ی می و حتستندین
 که در آن قسمت کار يریکه آن مد شناسم ی را مییها  مختلف کشور، قسمتيها بخش

 هم به راه ي اعتقاد- صص کارشناس متخکی ای ن،یی در سطوح پاری البته مد- کند یم
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 التی تشکنی قرار داده؛ در خدمت اتیری مدنیانقالب ما ندارد؛ اما خودش را در خدمت ا
 از دیتوان ی شکل منیبه ا. کند ی اداره قرار داده است و کار منی اای وزارتخانه نی اای

کنند و  یاند، راه را مشخص م  کنندهنیی که تعییاما آنها. دیخدمات افراد استفاده کن
 دی که خط دهنده هستند، باییها ی کارشناسزی و نتیری مديبخصوص، در سطوح باال

 آن اساس کار است که اگر شد، به ن،یا. قی عمی و اسالمی انقالبهی باشند با روحيافراد
 تانیها  و در برنامهدیا  خودتان مشخص کردهي که شما براییها م هدفاعتقاد بنده تما

  .ردیپذ ی تحقق مد،یا  اظهار کردهاناتتانی و بها یان و در سخنردیا آورده
 ی اسالمي معنا ندارم که جمهورنی به اي اعتقادچیمن ه. می کم نداريزی بحمداهللا چما، 

 ی و رفاه عمومیساس عدالت اجتماع جامعه بر اکی لیاش که تشک  به خواستهدنیاز رس
 هی به تکازی نهی قضنی ما در اکه نیبه ا.  اعتقاد ندارمنی وجه به اچیمن به ه. است، ناتوان است

 گران،ی استفاده از دگران،یالبته مراوده با د.  ندارمي هم اصالً اعتقادمیدار گرانیبه د
ت؛ در همه سطوح خوب  خوب اسشهی همگران،ی و داد و ستد با دگرانی با ديهمکار

 باال مشخص رانی مدری کشور و تدبياه استی که قانون و سيالبته با حدود و ثغور. است
.  را من اعتقاد ندارميزی چنی بدون آن؛ چنیاتکا و استناد و ناتوان!  نههیلکن تک. کند یم

تمام در . یعدالت اجتماع:  است که بارها تکرار شدهنی همزی کشور نالتیاساس اداره تشک
 جامعه لی تشک،ی حرکت جامعه اسالمي براتی هدف و غاد،یکن ی که شما نگاه مینیآثار د

 که آن شود ی گفته منهای اثر هست و در اغلبِ اهمه نیراجع به امام زمان ا. عادله است
پر «که گفته شده   از آنچهشیب.  جهان را پر از عدل کنندکه نی تا ااورندی بفیبزرگوار تشر

 آنچه که در درجه اول مطرح است، یعنی. »پر از عدالت کنند«گفته شده » ق کنند حنیاز د
   .ردی انجام گدیاست که با» عدالت«

:  استنی امی از آرزوهایکیهم واقعاً   اشاره کردند، منی هاشمي که جناب آقاطور نیهم
 يمهر ی که مورد بینگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف کشور و آن مناطق

 الزم و واجب اری بسي از جمله کارهانیا. اند  در گذشته قرار گرفتهی طاغوتيها اهدستگ
 چه ،ی چه فن،ي اقتصادي چه در کارها- در هر جا که هستند انیشاءاهللا آقا است که ان

 ي همان خواهد شد که مردم و مجلس شوران،یا.  دنبال کنند- ی و چه فرهنگیعلم
  . از شما متوقع هستندیاسالم



661

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

661 

 اری هم مسأله بس- و قوه مقننه هیی قوه قضا- گری دي با قوايهمکار: میکن ی عرض مداًیتأک
.  بوده استيا  و روش مهربانانهي همکارر،ی است که بحمداهللا در برهه اخی و مهمیاساس

قوه مقننه، با احساس .  استی فعال است، باتالش است و مشغول خدمات با ارزشهییقوه قضا
شما هم که بحمداهللا دولت . کند ی میل، حرکت و مشیر مسا دي و دلسوزتیولمسؤ

 شکل نی به بهتري همکارنیشاءاهللا ا  انمیدواری و امدی مردم هستندگانی مردم و نمادهیبرگز
  . کنددای و ادامه پردیانجام گ

 می خواهشنهادی را پيزیشاءاهللا چ  ان-طور که اشاره شد   همان- زین اه استی مورد سدر
به عنوان برنامه . ستی ناه استیه شده، به عنوان سی ارانیولئآنچه که از طرف مسالبته . کرد

 کرد، میه خواهی که ما در پاسخ ارايزیلکن چ. ستی نی قانون اساسری و آن تعبیکل
شاءاهللا  ان.  بر آن صدق کند»اه استیس« خواهد بود که عنوان يزی چنشاءاهللا هما ان

  . کالن شما در آستانه برنامه دوميها يزیر نامه بري برا، خواهد بودتایچارچوب کل
. دی ببرشی و آن را پدی وجه بردارنی به بهتردی قدم بزرگ را هم بتواننیشاءاهللا ا ان

 را ی هاشمي و بخصوص جناب آقاانیبنده آقا.  که خداوند شما را موفق بداردمیدواریام
 جزو قتاًی هم حقشانیا. نمک ی است، دعا مشانی بر دوش انی سنگتیولئ مسنیکه واقعاً ا

 شانی مثل ای به دست کستیولئ مسنی که امیکن یخدا را شکر م. ند زمان ما هستيصلحا
 را دعا گرانی و دنیولئ مسری سانی را و همچنشانی اوسته،یبنده بخصوص با نام و پ. است

 مشمول دعوات د؛ی که مشمول توجهات ولى عصر ارواحنا فداه باشمیدواریام. کنم یم
 نی به بهترد،ی را که بر دوش دارینی بار سنگنی ادینشاءاهللا بتوا  و اندی آن بزرگوار باشهیاکز

  .دیوجه به سر منزل برسان
  

   تههللا و برکاا ه و رحمکمی والسالم عل
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   با مجله تایم خواندنیمصاحبه

  
  

 پرتیـراژ تـایم آمریکـا     با خبرنگار نشریه1372خوانید، در بهار سال  اي که می   مصاحبه: اشاره
اهللا هاشــمی در ایــن مــصاحبه چالــشی، بــه نقــد سیاســت خــارجی   آیــت. انجــام شــده اســت

اي و جهانی، مواضـع جمهـوري    جویانه ایاالت متحده پرداخته و درباره مسایل منطقه     مداخله
  .اسالمی ایران را تشریح کرده است

  
 بـا توجـه بـه        بخـصوص  ؛ براى ما افتخار بزرگى اسـت      .بسیار سپاسگزاریم  -

انتخابــات . اینکـه لحظــه بــسیار مهمــى بــراى جنـاب عــالى در ایــران اســت  
 قـرار باشـد،   مطلبـی  اگـر    . است در کشور ما تازه تمام شده     جمهوري   ریاست

   چه چیزى خواهید گفت ؟،کلینتون بفرماییدبیل براى آقاى 
  .ام که به سؤاالت شما جواب بدهم   من آماده-
سـؤال مـن ایـن       . اگر دوست داشته باشـید     ؛ شاید یک همین سؤال باشد     -

 چـه چیـزى بـه ایـشان     ،است که اگر قرار بود روبروى آقاى کلینتون باشـید       
   چه مى فرمایید ؟؟گویید می
کنم نصیحت مى کردم که سـعى کننـد هـم بـه مـردم آمریکـا خـدمت کننـد و          فکر مى  -

  .مزاحم مردم کشورهاى دیگر نشوند 
  جاد کردند ؟چه طور براى ایران مزاحمت ای -
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  . اینها مزاحمت است ،ها زدن ها و تهمت کردن  االن دخالت-
 از زمـانى کـه      ،کنید که جو آغاز حکومت جدیـد در واشـنگتن           فکر نمى  -

   مقدارى بهتر شده است؟،رییس جمهور جدید آمده
داخـل آمریکـا را    . سیاست خارجى به نظـرم تفـاوتى نکـرده اسـت           .بینم  خیلى فرق نمى   -
  ؟ استتان بهتر شده ن را شما بگویید وضع آ؛بینم نمى
 .کنـد پیدا  بهبود ، وضع تالش شدهاًبعض. استکارهاى بسیارى انجام شده     -

 ، موضـوعی اسـت    له افغانستان أ مس ،بشودحاصل  در روابط با آمریکا بهبود      اگر  
 در روابط دوجانبـه اعتبـار کـافى خـواهیم            آن  به خاطر  ،که به نظر مى رسد    

  توانید داشته باشید ؟ ین مطلب مى توضیحى براى ا.داشت
 وضـع آمریکـا را   ، دولـت جدیـد  ،من گفتم در داخل  .  شما جواب  سؤال من را ندادید         -

  بهتر کرده است یا نه؟
له سیاست خارجى براى مـردم آمریکـا خیلـى مهـم            أکنم که مس    فکر نمى  -

ل یبـه اقتـصاد و بـه مـسا    .  مردم آمریکا گرفتار زندگى خودشان هـستند   .باشد
ـ  اًکنم اساس  فکر مى . دگى خودشان فکر مى کنند    زن منـد هـستند کـه از        ه عالق

هایى  در صورتى که آقاى کلینتون یک نشانه      . درگیرهاى خارجى دور باشند     
 ، در واشـنگتن بـوده     خواهد آن روشى که قبالً     از خودش نشان داده که نمى     

   .ادامه بدهد
  .بینیم   ما این جورى نمى، اما بعد از انتخابات، اینها شعار انتخابات بوده-
  هنـوز    ه و  روز رییس جمهـور بـود      100 فقط   ایشان.  گفتنش دشوار است   -

   .اند ل داخلى بودهی ایشان گرفتار مسا.استگفتنش مشکل 
 تازه دیدم که پیش بینى شده وضع اقتصاد آمریکا هـم یـک   ،هاى جدید  من در گزارش  -

  .وضع بهتر مى شود  % 2که  این روزها پیش بینى مى شود .مقدار عقب مى رود
ما به سرعت از آن رکودى کـه گرفتـارش          . کند    به آن سرعت رشد نمى     -

   . خارج نخواهیم شد،هستیم
  . این در رابطه با سؤال خودتان بود -
ایــن بــا  اوضــاع متقابـل  ، ســال آینـده پــنج اجـازه دارم بپرســم کـه در   -
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 ایـران قـوى در ایـن    اى که شما از یک چهره. جمهور ادامه پیدا بکند      رییس
 یـک   ؟ یک قدرت نظامى بـزرگ     ؟چگونه خواهد بود  کنید،   ترسیم می منطقه  

 و متحدان اصـلى شـما در ایـن منطقـه چـه کـسانى                ؟ فرهنگى بزرگ  تقدر
   ؟خواهند بود

 ما االن مشغول بازسازى ایران هستیم و برنامه اولمان امسال به پایـان مـى رسـد و برنامـه                -
 ، فکر مى کنم یک مقدار زیـر بناهـا کـه عقـب مانـده هـستند         .نیمدوم را داریم ترسیم مى ک     

 ،ل نظـامى ی در مـسا ،مـان را از آنهـا بهتـر اسـتفاده بکنـیم          سعى مى کنـیم منـابع      .ساخته شوند 
در حـد یـک نیـاز    .  نـداریم  ،اینکه تبدیل یک قـدرت بـزرگ نظـامى بـشویم    براي اى   برنامه

ان هـم روابـط   یمـ ها  نسبت به همسایه، استمان هم این تالش. کنیم   اى فکر مى   دفاعى منطقه 
ها  بتوانیم زندگى مان را و زنـدگى همـسایه هـاى      حسنه داشته باشیم که با همکارى همسایه      

نیازهـایى کـه   . هـا را کـم کنـیم     مان را بهتر بکنیم بیشتر دنبال این هدف هستیم که وابستگى      
  . کم کنیم ،االن در کشور ما به خارج هست

جـاى صـدام   .  وارد این معامله مى شـود        ،گونه دارد  پس صدام حسین چ    -
   هست ؟هحسین در این معامله چ

شان در آنجا حـاکم    که مردمیکنم عراق فکر مى.  روابط ما با صدام حسین خوب نیست    -
  . شریک باشند  و باید در این معامله سهیم باشند،باشند
 .بـوده اسـت   نهایـت منفـى       بى . تجربه شما با عراق بسیار منفى بوده است        -

ه به دولت عراق مادامى     ک دلیلى هست    ؟بینید که باید اعتماد بکنید     دلیلى مى 
   ؟که صدام حسین در قدرت است اعتماد بکنید

 چـون مـا هنـوز    ؛دانـم بتـوانیم بـا دولـت صـدام حـسین همکـارى داشـته باشـیم           بعید مى  -
له اسرا را أ مس،ستندایشان حتى در همین وضع هم حاضر نی       . نیت کامل در او نمى بینیم      سنح

 در حالى که با نام و نـشان و سـند هـست کـه اینهـا در        ،ما چند هزار اسیر داشتیم     .ختم بکند 
   .اینها در کجا هستندکه دهند   االن به ما جواب نمى؛عراق بودند

   عراق به خیلى از درخواست هاى ایران پاسخى نداده ؟-
  . همین طور است- 

کنـیم کـه ایـران دارد         مـا احـساس مـى      ،اناى ایـر    در مورد سالح هسته    -
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 یـک خبـر مبالغـه       ،ایـن خبـر   آیا   .کند هاى متعارف خودش را زیاد مى      سالح
 چـه   .کنـد  اى تولید مـى    گویند که ایران دارد سالح هسته      آمیزى است ؟ مى   

  اى تولید کند ؟ طور مى شود که به نفع ایران نباشد که سالح هسته
 اً بـا اطالعـاتى کـه قاعـدت     ،مسئول یـک نـشریه مهـم دنیـا        دانم شما به عنوان       من بعید مى   -

  .یعنى صحیح ببینید .  این تبلیغات را واقعى ببینید،دارید
 سؤالم این بود    . من عرض نکردم که ایران دارد سالح هسته اى مى سازد           -

توانـد بـه نفـع      چگونه مى؟اى بسازد که آیا به نفع ایران هست که سالح هسته    
  ایران باشد؟

 ما کمترین بودجه را در منطقـه و   . از لحاظ تقویت نظامى    ؛گویم  هر دو جهت مى     من از  -
تواننـد     فقـط مـى  .مان گذاشـتیم  ل نظامى ی حتى نسبت به بقیه کشورهاى مشابه براى مسا        ،دنیا

اى در نیـروى    هـیچ گونـه توسـعه   .قطعات و لوازم مصرفى نیروى موجودمان را تأمین بکننـد      
 و بـه  بازسـازى   اً عمـدت .بینـى نکـردیم    پـیش ،مان  و برنامه پنج سالهمان ما در بودجه   را    نظامى

 یعنـى شـاید هـیچ    ؛در مورد سالح اتمى که به نفع هیچ کس نیست        . پردازیم میاصالح آنها   
 سـالح  ،کند  هیچ وقت فکر نمى،ریزى کند انسانى که با تعادل انسانى خودش بخواهد برنامه  

 در ،هـا  دانـم االن شـما آمریکـایی      مـن نمـى    .دیگر باشد اتمى قابل به کار بردن بر علیه مردم         
 ؟کنیـد   چـه جـور فکـر مـى    ،مورد چیزى که به سر مردم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکى آمد      

 اگر هم دنبال ،عالوه ما هر مقدار که بتوانیمه  ب. خواهد آن تجربه تکرار بشود     هیچ کس نمى  
. اى دنیا قرار بگیـریم  هاى بزرگ هسته توانیم در سطح قدرت     هیچ وقت نمى    ،این کار باشیم  

 چگونـه  ، یک کـشور جهـان سـوم   ،اى دارد اى که این سالح هسته  آن وضع پیشرفته با امروز
  ؟ چرا ما امکانات کم مان را صرف این راه مشکل بکنیم؟خواهد با آن مقابله بکند مى

 فرض مى شـود کـه   . شاید دیگر کشورها این طور مثل شما احساس نکنند  -
 ،اى شود پاکـستان روى سـالح هـسته        گفته مى . یل سالح هسته اى دارد    یاسرا

دانـد صـدام    خدا مى. اى دارد هندوستان هم سالح هسته. دارد کار مى کند   
 نظر جناب عالى در مورد سـالح       .خدا مى داند  ؛   چى ندارد  ،حسین چى دارد  

احساس را در مورد سـالح     ما همین .  برداشت خوب از آن مى شود      ،اى هسته
در جنگ ایـران وعـراق بـا سـالح        دانیم   میبراى اینکه   .  میایى هم داریم    شی
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  .شیمیایى چه اتفاقاتى افتاد
 ایـن سـالح هـسته اى را    . ولى تالش باید این باشد؛ اینها که شما گفتید همین طور است -

 نبایـد  ، کار هاى نادرستى کردندد وخلع سالح کنند و اگر کسانى آمدن . باید از آنها گرفت   
 در منطقـه مـا   . حاال اینها در منطقه ما هستند   اًتحقیق.ران هم در این مسابقه شریک باشند        دیگ

 اگـر منطقـه اى فکـر      .تواند با سالح اتمى آمریکا مواجـه بـشود          پاکستان نمى  هیچ وقت مثالً  
پیمـا از حـدود منطقـه عبـور      هاى قـاره   دیگر با موشک     ولى سالح اتمى که فعالً      ،بکنیم، بله 

  . استکرده
کننـد کـه دو     این طور فکـر مـى   همه معموالً  ،کنم به عنوان مثال     فکر مى  -

 بنابراین یـک  .اى بودند  پاکستان و هند در آستانه یک جنگ هسته    ،سال پیش 
  .اى است نگرانى منطقه

یل مـسلح بـه ایـن سـالح باشـد      ی حاال اسرا. استیلی حاال نگرانى من بیشتر از ناحیه اسرا       -
البتـه مـسئولش شـماها      . گوینـد هـست     مى ؛ى دانم آن هست یا نه     من نم . شود  می کار مشکل 

  .هستید 
یل مى توانیم برگـردیم بـه   ی برگردیم به سؤالى که مذاکرات عراق و اسرا  -
 رابطـه   ،منـد هـستید    کنیم شـما عالقـه      ما فرض مى   ؛له رابطه ایران با غرب    أمس

   این برداشت ما درست است ؟ اوالً.ترى داشته باشید منطقى
  . طور است  همین-
 سال اهمیـت پیـدا   پنجله بیشتر از أ چرا این مس  ؟ پس امروز چه جور است     -

ل  ی دال ؟ آیا به خاطر تغییرات دنیا است؟ آیا به خاطر جنگ خلیج است            ؟کرده
  ؟یستشما براى این برداشت چ

 همیشه فکر مى کردیم کـه بایـد روابطمـان منطقـى      اً ما واقع  ؛ نه بیشتر اهمیت پیدا نکرده     -
 اگر بررسـى کنیـد مقـصرش ایـران     ،بینید شما هر جا روابط نامطلوبى مى.  و عادى باشد  باشد

  . به من بگویید که ما مقصر باشیم ،اى دارید  اگر نمونه.نیست
 ایـران را  ، هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا     ؛له را پیگیرى بکنیم   أ این مس  -

 .ا ، متهم کـرد  ترین حامى تروریسم در سال گذشته در دنی        به عنوان خطرناك  
خـواهم    ولـى مـى    ؟دهید کنم جنابعالى چه پاسخى می      فکر مى  ،دانم من نمى 
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  این یک فرصتى باشد که خودتان بفرمایید ؟
 حتى دولـت آمریکـا تـا خـود     ؛دانیم ها مى ییتر براى خود آمریکا  ما این لقب را مناسب     -

 ادعـا کـردن   ؟ حمایت کـرد   کى از تروریست   ، ببینیم  و الخره باید به نمونه ها برگردیم     ا ب ،ما
  .  مورد باید بیاوریم ،که کار سختى نیست

 اهللا برخى اقدامات خشونت آمیز انجـام داده        کنید که حزب    تکذیب نمى  -
  ؟است

دانیـد شـما یـا      مـى ؟ منافقین در ایران چقدر بمـب منفجـر کردنـد        دانید که مثالً    شما نمى  -
  دانید؟ نمى
  .انیمد  ولى چقدر نمى،دانیم که بودند  مى-
 .وزیر آنجا از بـین رفتنـد   جمهور، نخست وزیرى ما را که منفجر کردندکه رییس       نخست -

 در ؟ نفر از سران کشور ما را یـک جـا کـشتند   70حزب جمهورى ما را کى منفجر کرد که        
 ؟رد عراق، مصر ، عربـستان  هواپیماهاى ما را کى ربود ب     ؟نمازجمعه ما کى بمب منفجر کرد     

  .اطالع باشد  خیلى باید بى، هواپیماها را کى ربودهاگر تایم نداند که
به همین دلیل ما در این مـصاحبه هـا   .  ما خیلى اطالعات کم داریم    اً مسلم -

  .کنیم شرکت مى
بخشى  . شما خوب به من جواب بدهید ، اگر مایلید که من خوب به شماها جواب بدهم         -

 حتـى شـما   ؛شور شما رابطه دارند با سران ک و در کنار کاخ سفید هستند  ، همین مجاهدین  از
  .بردید آنها را در سازمان ملل مى

 ولـى اطالعـات مـا ایـن     ، من سخنگوى دولت آمریکـا نیـستم  ، باید بگویم  -
 در کنگره .جمهور در یک میهمانى مالقات کردند      ایشان با معاون رییس    .است

  .د تا نسبت به دولت آمریکانتماس بیشترى دار
 در میهمـانى مـا در ایـران    ،کننـد  که بمب در آمریکـا منفجـر مـى   دهید آنهایى   اجازه مى  -

  شرکت بکنند؟
شـرکت   براى اینکه اشخاصـى در میهمـانى         ، محدودیتى نداریم  ما معموالً  -
  .هاى خوب یا بدى باشند  آدم،کنند مى
 بیاینـد  در  ،کنید که کـسانى کـه در آمریکـا بمـب منفجـر کردنـد        پس اینها را قبول مى     -
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  . ، نه ایران هر جامیهمانى ایران
  .ل میهمانى ایران به خود ایران مربوط استی مسا-
مـا  . اً کـه یعنى واقعـ . کردم با یک انسان فرهنگى و منطقى مواجه باشم     فکر مى  اً من واقع  -

ببینـیم بـا     .ل بـین خودمـان حـل بـشود    یخواهیم مـسا   مى،خواهیم، دادگاه که نیست  حاال نمى 
  .منطق برخورد کنیم 

 ،کنیـد   صـحبت مـى  منم وقتـى کـه جنابعـالى دربـاره تروریـس       ک  فکر مى  -
 مـا   .کنـیم   ما به همدیگر اتهام وارد مـى       .کردید ل را شما  یمساگویید، این    می

 و خیلى در ایـن بحـث بـه          مگویید ما کردی   مى گوییم شما کردید و شما مى      
 .نـیم  دلیـل صـحبت ک   بـا  هـر دو طـرف       ،با این همه بحـث    . رسیم جایى نمى 
در یک دنیایى کـه  است، پیدا کردن دلیل خیلى مشکل      نید که   میداجنابعالى  

 .ل مربـوط هـستند    یاین مـسا  به   همه افراد در این دنیا       است و همه چیز مبهم    
 ، چه کـسى چـه کـارى کـرده         راجع به اینکه    کردن   بنابراین براى ما قضاوت   

  .بسیار دشوار است
 بـا  اً یعنـى واقعـ  . حـرف بزنیـد   بیاییـد آزاد ،زدیـم   ما این ساعتى که با هم حرف مى  اً واقع -

اگر ایران هواپیماى آمریکا را آن طورى که ایربـاس  مـا را شـما روى    . مان بحث کنیم  منطق
 چـه  ، اگر ما این کار را با هواپیماى مسافربرى شما کـرده بـودیم        ،خلیج فارس ساقط کردید   

  مى کردید؟
  .شد نهایت عصبانى مى  آمریکا بسیار بى-
  کرد؟ مى بعد از عصبانیت چه -
ق یکنیم که بر گذشـته فـا    تالش مى،کنم وقتى عصبانیت تمام شد     فکر مى  -

  .بشویم 
 متهم م ما را  به تروریس، آن موقع وزیرخارجه شما،ها  با داشتن اینگونه مثال   اً خوب واقع  -

  ؟توانیم شما را متهم کنیم کند، یا ما مى
بتـه از طـرف   مـن ال  . هر دو طرف را مى شود گفـت       ،توانم بگویم   من مى  -

 اً ما عمـد ،گوید این کار اشتباه بود      آمریکا مى  .کنم دولت آمریکا صحبت نمى   
  .این کار را نکردیم
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  .به فرمانده آن مدال دادند . مدال دادند-
  . اطالع ندارم ، تا آنجا که من مى دانم-
  .دانیم  پس ما اخبار آمریکا را بهتر از شما مى؛ شما هم اطالع ندارید-
  .ید دید بعید نبا-
 از تروریسم ، بیش از هر کشورى در این جهان     اًما واقع  .له را بگویم  أ خوب من اصل مس    -

اهللا هم در   نه در داخل نه در خارج، حزب،دانیم تروریسم به نفع ما نیست     ما مى  .رنج  دیدیم  
کنـد بـراى آزاد کـردن زمیـنش کـه       لبنان تا آنجایى که براى ما محترم است که مبـارزه مـى      

 شـما  . از نظر ما محکوم و مـا قبـول نـداریم       ،یل گرفته است و اگر کار تروریستى بکند       یاسرا
 اتهام خیلى فـراوان اسـت    ، دست ایران در آن بوده است    ،اگر یک  مورد مستند پیدا کردید      

 یعنـى دولـت دسـت    ،ولى اگر شما یک مورد پیدا کردید که ما دست داشـته باشـیم در آن               
تـان را  ی شـما مـى توانیـد ایـن ادعا    ،ظام ایران دست داشته باشد ن، حکومت ایران،داشته باشد 
  .اعالم بکنید

 ممکن است این طور باشد کـه  .شود به این کار و آن کار  ایران متهم  مى -
 این عملیات را انجـام  ،دولت ایران هستندکه مربوط به     خارج   درهایى   گروه

   توانید با اینها بکنید؟  شما چکار مى.بدهند
  .شویم که این کار را نکنند   مانع آنها مى،نفوذى داشته باشیم ما اگر -
   ؟ جنابعالى مى فرمایید که تروریسم باید در همه طرف متوقف بشود-
 بایـد همـه بـا هـم     ، اگر بشریت بخواهد راحـت باشـد  . در همه سطوح باید متوقف بشود   -

  .براى جلوگیرى از تروریسم همکارى بکنند
اى صادر کردند که ایران هـیچ کـس را          بیانیه اً اخیر ، رییس مجلس ایران   -

کـنم بـا توجـه بـه       فکر مى . فرستد براى اینکه سلمان رشدى را پیدا بکند        نمى
   شما هم همین نظر را داشته باشید؟،اینکه جنابعالى فرمودید

  . بله ؛ همین طور استاً قطع-
ى له سـلمان رشـد    أ یک راه حل قابل قبول براى مس       ، از نظر دولت ایران    -

  ست؟یچ
ها براى اهداف خاص فشار سیاسى بر ایران به  له رشدى را غربىأکنیم که مس    ما فکر مى   -
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 این حرفى  .شود له تمام مى  أ مس ،اگر آنها دامن نزنند   . زنند وجود آوردند وآنها االن دامن مى     
شـما  . اى نیـست   هـیچ حـرف تـازه   ، از هزار سال پیش در کتابهاى مـا هـست         ،که امام گفتند  

 . همـان جـا هـم نوشـتند    ، هزار سال پیش را که بخوانیـد ل ما،یخ مفید ، شیخ طوسى   کتاب ش 
همـه فـرق اسـالمى ایـن را قبـول      .  محکوم به اعدام اسـت  ،اگر کسى به پیغمبر فحاشى بکند     

  . فقط مال ما نیست.دارند
 بـراى   ،که پول زیادى گذاشتند   اعالم کرد    ایران   بنیادهاي یکى از    اً اخیر -

  .شوداینکه رشدى کشته 
 با همان ، کرده استي چنین کار که اى است  یک سازمان خیریه  .  این کار دولت نیست    -

  . این حکم قدیمى اسالم است،روحیه دینى که دارند که گفتم
 ، اگر فتوا را نمى شود از بین بـرد     . در اسالم سنت بخشش هم وجود دارد       -

مـرش  کند سلمان رشدى را، سلمان رشدى در تمام طـول ع           اگر محکوم مى  
 من مدتى با ایشان صحبت کـردم، مـرد بـدى    .در ترس زندگى خواهد کرد    

 متأسف است و نیز با این وضع     ،به نظر نمى رسد و از این کار که اتفاق افتاده          
آیا عنصر بخشش در اسالم وجود      .پرسم   یک سؤال مذهبى مى   . زندگى ندارد 

یاسى هم بین مـا  دارد که بتواند این فتوا را از روى این بردارد و یک مانع س         
  ؟ اسالم و غرب را بر مى داردن بی،و غرب را بر مى دارد

هـا ایـن حکـم     هاى همه مسلمان  در کتاب. حتى امام هم نگفته بود  ، من به شما هم گفتم     -
 ،کردیـد  اگر ایـن سـر و صـدا را شـما نمـى     .  احتیاجى به سر و صدا نداشت است و این اصالً   

و رونـد   هـا مـی    مگـر همـه مجـرم   ، هـست  ی مجرم خیلـ   ، در دنیا  .همان سال اول تمام مى شد     
 بعـد از  ، اگر هیاهو نکنید .گذارد آرام بشود   نمىرا  هیاهوى شما این کار     شوند؟   مجازات مى 

  . سلمان رشدى هم ممکن است راحت بشود ،یک مدتى
   فکر مى کنید که راحت مى شود مى تواند برود ؟-
 همـه مگـر دارنـد    ،ن همـه مجـرم هـست    وقتى که ایـ   . گفتم که مجرم در دنیا کم نیست       -
  .ترسند مى

 یـک نقطـه     ، به عنـوان   کند  ولى سلمان رشدى احساس مى     ، درست است  -
  .توجه واقع شده است
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  .له را سیاسى کردیدأ مس. شما او را این جورى کردید-
   جنابعالى نفرمودید آیا بنیاد هم این حرف را قبول مى کند ؟-
  .داد  پول نمى،توانست بکند  بنیاد اگر کارى مى-
 ،مسلمانان بوسنى از ایاالت متحده انتقاد کردیـد        . موضوع را عوض کنیم    -

   ایاالت متحده چه کار باید بکند ؟.کارى بیشتر از این نکرده است
 خیلى بیش از آنچه هـست کـه تـا بـه حـال بـه کـار              ،کنم امکانات آمریکا    من خیال مى   -

  .توانید بکنید  چه کار مى، شما در حادثه کویت نشان دادید.گرفته است
بار دیگر اگر آمریکا اقـدامات نظـامى را از سـوى مـسلمانان بوسـنى                 یک -

 بـه عنـوان یـک توطئـه امپریالیـستى تلقـى           ، اقدام نظـامى   ،اقدامى مى کرد  
  ؟کرد  اگر دخالت نظامى مى،شد نمى
   از دید ما نه -
  .کرد   اگر آمریکا مى، این کار را ستایش مى کردید-
 چـرا انـسان کـار خـوب را سـتایش       ، اگر با اهداف امپریالیـستى نـشود       .مى کردیم  چرا ن  -

  . باید دفع ظلم بکنند ؛نکند
   ؟ به هر طریقى-
   بله - 

   . ولى شما یک راه حل مسالمت آمیز را ترجیح مى دهید-
 ایـن همـه آدم دارد تلـف     . ولـى االن مـدت طـوالنى شـد         ،دهـیم   اگر بشود تـرجیح مـى      -
 هـر روز  ،دهـد   وجدان انسان را رنج مى    اًواقع.  خسارت دارد وارد مى شود     این همه . شود مى

  .شوند بفهمد که این همه زن و بچه و خانواده دارند متالشى مى
 همین احساس را دارنـد    ، غربى ي در بسیارى از کشورها    ،کنم من فکر مى   -

 براى انجام اقدام نظامى کـه باعـث بـشود کـه             ،و اراده سیاسى وجود ندارد    
  . در این کار نظامى شرکت داشته باشند ،اد در یک مدت طوالنىافر
جایى مثـل  اً ه سیاسى را به هر حال باید واقعراد این ا  . من هم همین را مى گویم      . درست -

  .آمریکا امروز بگیرد
 در یک سـطح قـرار مـى      ،شما بوسنى را با آنچه که در کویت اتفاق افتد          -
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  .دهید
البتـه از لحـاظ اقتـصادى کویـت     . تر هم اسـت  ى حتى مهم  ل بوسن ی مسا ،از لحاظ انسانى   -
 که چون منـافع شـما اینجـا     است یعنى تفسیر ما این. آن هم براى کشورهاى شما ؛تر بود  مهم

 در آنجا خیلى منافع غـرب الاقـل آمریکـا    .له را جدى گرفتأ آمریکا مس،به خطر افتاده بود 
مان به آمریکا همـین اسـت کـه بـه هـر حـال             ترین انتقادات   یکى از مهم   اً دقیق .بیند مىنآسیب  

 .ل اقتـصادى مهـم اسـت   ی همـان طـور کـه مـسا    ،ل انسانى هم باید براى آنها مهـم باشـد     یمسا
  .متأسفانه این جورى نیست

 بـا از    ، در تعقیب منافع سیاسى و اقتصادى خودش       ،له کویت أ غرب در مس   -
 به طور غیـر  ،فشارهایى که عراق بر ایران وارد مى کرد   از  بین بردن مقدارى    

  له درست است؟أاین مسآیا .  یک لطفى به ایران کرد،مستقیم
 ،امـا اینکـه مـا هـم اسـتفاده کـردیم        .  نه این درست نیـست     ، این که هدف شما این بوده      -

دانیـد بـیش از     شما مـى .البته ما از این رنج هم زیاد بردیم . ى است ت واقع ،خوب این دیگر بله   
ها هزار آواره ما اینجا داریم و   هنوز هم ده،دانید ند و شما مى  ایران آمد به  یک میلیون آواره    

  . محیط زیست ما خیلى آسیب دیده.ما بردیم کنیم  و خسارت زیادى اداره مى
  گویید؟ از نظر آلودگى نفتى مى-
ها ى حزب  بعث عراق  تنها نقطه مثبتش این بود که شرارت. بله ما آسیب زیادى دیدیم    -

 ضررش این بود که حضور نظامى آمریکـا در منطقـه      ،در مقابل  .استیک مقدار مهار شده     
خیلى زیاد شده است که خود این براى منطقه خطرنـاك اسـت و مـردم عـراق هـم االن در            

خـوب  . گذرد براى مردم  عراق دانید که خیلى  سخت مى     مى اً حتم .وضع خیلى بدى هستند   
و همـین  .  اینها را حل بکند،ل استاینها هم ضررهایى است که به هر حال دولت شما مسئو          

 گرانـى  .بهداشت نیـست  . فقیرند،ل زندگى ندارندی وسا.شان خیلى بد است   حاال هم زندگی  
  . شمال عراق با جنوب عراق. امنیت ندارند.العاده است قفو

  تواند بکند؟  کسى چه کار مى؟ چه کار مى شود کرد-
 باید تا عاقبـت کـار را فکـر    ،شود مى باالخره کسى که وارد یک ماجرایى به این مهمى       -

 بگویـد مـن حـاال چـه     ، خانـه اى را خـراب بکنـد   ، مثل اینکه کـسى بمبـى را بگـذارد        ؛بکند
  .دنپذیر له را از یک دولت مقتدر نمىأ این مس.توان بکنم مى
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 گفتگوهـاى   ،له دیگرى که آمریکا در منطقـه شـما دخالـت دارد           أیک مس  -
مى خـواهیم بـدانیم     . ددار آن انتقاد    به  که ایران  استیل  یصلح عراق و اسرا   

رسـد   نمـى   به نظر، یعنى جنگ بشود ؟له چیست أ بعدى در این مس    آلترناتیوکه  
   نظر جنابعالى چیست؟.حلى به صورت جنگ وجود داشته باشد که راه

هاى  کنیم با اصول و معیار  منطق روشنى داریم  و فکر مى  ،یل و منطقه  یل اسرا ی ما در مسا   -
یل باعث شده که یک یبینیم که اسرا   خوب مى.تر حرف بزنیم    ما منطبق  ،ان ملل منشور سازم 

 میلیون نفر چهارهمین حاال بیش از .  مثل ملت فلسطین به طور کلى متالشى شده است،ملت
 بعـد دولـت   ومردم  فلسطین در اطراف دنیا آواره هستند و این هم به کمک اول انگلیس  از  

 .یل بـوده ی ناشـى از وجـود اسـرا   ،لخى که در این مدت بـوده   حاال حوادث ت  . شما شده است  
ما حق نمى دانیم که مـردم فلـسطین را بـراى    .  چقدر خرابى و کشتار اینها   ،خودتان مى دانید  

 مـا  ؟ چـرا اینهـا حـق ندارنـد برگردنـد         .همیشه ممنوع کنیم که به خاك خودشـان برگردنـد         
 دنیـا بایـد یـک وضـعى انتخـاب      .برونـد  اینها   ،ها که آمدند آنجا    گوییم حاال که یهودي    نمى

 نـه سیـستم   ، بیاینـد یـک سیـستمى   ؛هـا برگردنـد در خـاك خودشـان     بکند که این فلـسطینى   
 .ى دارنـد کـه محکـوم اسـت    ژادهـا سیـستم نـ     یلىیدانید کـه اسـرا      خوب شما مى   ؛پرستىژادن

هـم  هـا و    هـم فلـسطینی  ؛ بتوانند بـه آزادى زنـدگى بکننـد   ،سیستمى که مردم در آنجا دارند     
خواهنـد    آنهـایى کـه مـى      .هـا برنگردنـد    البته ممکن است خیلـى از فلـسطینى       . ها همه  یهودي

 ،اگر جـا کـم باشـد   . کنند هاى لبنان و اینها زندگى مى  آنهایى که االن در اردوگاه     ،برگردند
 ما دراین ،از اینها بگذرید. هاست نه با مهاجرانى که از اطراف دنیا آمدند  اولویت با فلسطینى  

کنـیم کـه     ما فکـر مـى     .ها بدهد  بینیم که حاضر باشند امتیازى به عرب        شرایطى نمى  ،یلیااسر
 ایـن جـورى   داند و فکر توسـعه دارد و لـذا فعـالً    یل جاى خودش را تنگ مىیهنوز هم اسرا 

  .آید کنیم که این مذاکرات چیزى از درونش در نمى فکر مى
ـ        ایران مى  -  در ،ستقل فلـسطینى تواند این نظررا بپذیرد کـه یـک کـشور م

 این موضعى است که بسیارى از     .وجود بیاید ه  یل ب یساحل عربى در کنار اسرا    
  پذیرید؟  جنابعالى مى را این نظر.کشور هاى عرب قبول دارند

 ولو یک قدمى است به طرف حق ،کند  نظر ما را تأمین نمى،حل عمل بشود    اگر این راه   -
خـاك فلـسطین زنـدگى    در  همـه  ،ا حق دارند بیایند ه گوییم همه فلسطینی   ما مى . ها فلسطینى
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  .کنند
 یـک گـام   . ایـن پـذیرش وجـود دارد   ، این است که در پایتخـت عـرب      -

 ایجاد یک موجودیت فلسطینى است که بـه دنبـال           ،اساسى براى این بحران   
وجود خواهد آمد و روابـط آن       ه   در آینده یک کشور فلسطین ب       احتماالً ،آن

  .نظیم بشودتباید یل یکشور با اسرا
 این نزاع ادامه پیدا مى کند و این نقطه .حل نخواهد بود م  که این راه یکن  ما البته فکر مى    -

 اقـدام  ، نظرمـان را گفتـیم  ، اقدامى هم که تا به حال کردیم.ماند چرکین همیشه در منطقه مى 
 ، کـشورى ککنیم از لحاظ شما هم اشکالى نداشته باشد کـه یـ   دیگرى نکردیم که فکر مى   

  .له به این مهمى بگویدأیک نظامى، نظر خودش را در مس
یل و  یکنیـد یـک موافقتنامـه دو جانبـه بـین اسـرا              فکر مى  . اشکال ندارد  -

   یک تحول منفى باشد به طور دو جانبه ؟،سوریه
  . منفى است ، اگر مواضع اعراب را تضعیف کند-
 مداخلـه ادعـا   به خـاطر ند، ا  ایران انتقاد زیادى کرده، از همسایگان عرب  -

کـنم ایـن      پاسخ جنابعالى فکر مـى     .شده در سودان، مصر و بخصوص الجزایر      
   این هنوز موضع ایران در این مورد است ؟.ه بدهیدیبوده که دلیل ارا

 بـاالخره اگـر آنهـا    .دانـیم   این را یک تهمت ناجوانمردانه مـى اًما واقع.  همین استاً حتم -
  . یک مورد الاقل باید یک دلیل بیاورند دیگرکنند  این ادعا را مى،دلیلى دارند

  کنید در این کشور ها چه اتفاقى دارد مى افتد ؟  فکر مى-
. هاشـان سـازگار نیـستند     کنم که مردم مـسلمان ایـن کـشورها بـا حکومـت              من فکر مى   - 

 بـا آنهـا   ،کننـد  ى مـ هایى را که آنجا مبارزه ها حتى آنها مسلمان  متوکنند با حک   مخالفت مى 
 در . آرشیوتان نگاه کنیـد ه شما ب.ها را قبول ندارند خیلىو  آنها افکار ما را .وب نیستند هم خ 

 ج همین آقـاى بلهـا    ،ها در آستانه پیروزى انتخابات بودند       وقتى که مسلمان   ،حوادث الجزایر 
 نایـ .  یک بیانیه شدیداللحنى علیه ایران و شـخص امـام صـادرکرد        ،که حاال در زندان است    

لـشان را از  ی حتى مـا قبـول نـداریم کـه ایـن کـشورها همـه مسا       ؛نهضت بودشخص دوم این   
توانیـد پیـدا کنیـد کـه از یـک قـرن         شما در آرشیو تایم مىاً حتم.انقالب ما هم الهام بگیرند 

 سوسیالیـسم ناصـر آمـد در    . پیش از ایران در مصر نهضت اسالمى وجود داشته اسـت      ،پیش
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 سیدقطب ،سالمى ضعیف شد که در زمان ناصر حرکت ا و توجه مردم را جلب کرد    و مصر
 یـک نهـضت    ،المـسلمین  اخـوان  . در مـصر اعـدام شـد       ،که یک رهبر نهـضت اسـالمى بـود        

آنهـا سـنى   .المللى  در همه کشورهاى اسالمى است و قبل از نهضت ایران هم بوده است       نبی
ا الجزایـر   اینکـه رژیـم مـصر یـ       . همیشه هم بین ما تعارض بوده اسـت       . شیعه هستیم  ما. هستند

یا .  هم نیستاًتوانند دلیل بیاورند و واقع  یک مورد هم نمى    ،کند  ایران دخالت مى   ،گویند مى
 مـا بـا سـودان کـار نظـامى      اصالً.  ما در سودان یک نفر نظامى نداریم،دنگوی سودانى که مى  

 ایـن  .گویند  دروغ مى.کند این کارها را مى   .سازد جهاد سازندگى ما آنجا راه مى     . کنیم   نمى
  .شان را به خارج منتقل کنند  براى اینکه مشکالت داخلى،کنند ها را بزرگ مى دروغ

هاى زیادى هست که بین ایران و وایـاالت    بحث، در تمام این موضوعات  -
 بین ایران و همـسایگانش، بـین ایـران و کـسانى کـه از آن اسـتفاده            ،متحده

ست که ایران مى تواند بگیـرد       گام مثبتى ا   .له اعتبار دارد  أ ایران مس  ،کنند مى
براى اینکه اعتبار خودش را در تمـام دنیـا و بـه خـصوص در ایـن منطقـه                     . 

  . تواند بکند   چه کارى ایران مى؛بازیابد
خواهند اعتبار ما   این هست که مى،خواهند کنم آنکه آمریکا اینها از ما مى        من خیال مى   -

 واال کارهاى ما همه مثبت است و هر قدم ،م کنند آنها مى خواهند ما را تسلی.را از ما بگیرند
 نمونه .خواهند براى تسلیم شدن  یک قدم بعدى مى، آنها بعد از آن ،مثبتى هم که ما برداریم    

 ما آن موقع از . خیلى پیغام ما داشتیم،هایى که در لبنان آزاد شدند      گروگان .آورم برایتان مى 
ها را آزاد   نفوذمان استفاده بکنیم و گرو گانکردند ما از ها که خواهش مى   ییطرف آمریکا 

 ما به هر حال با فشارى کـه آوردیـم و دخـالتى کـه     ؛دادند بکنیم و وعده هاى زیادى هم مى 
 امـا  ، خیلى از دوستانمان از ما رنجیدنـد   ،ها را آزاد کردیم و این باعث شد        گروگان،  کردیم

  . تندتر شد،قبل از آن بود از آنچه که ، لحن آمریکا، کاخ سفید،بالفاصله دیدیم
   ؟ چه قولى داده بود ایاالت متحده مثالً-
 ولـى  ،توانیم ادعـا بکنـیم کـه آنهـا قـول دادنـد        نمى، البته ما چون تماس مستقیم نداشتیم -

   .کنند  اموال ما را آزاد مى مثالً،ها گفتند واسطه
   و این اتفاق نیفتاد؟-
   بله   -
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 ا یک مانعى براى رابطه بین آمریکا و ایـران          آنه  قبالً ،ها  در مورد گروگان   -
ـ   یی اگر از بیشتر آمریکا  .بود ال کنیـد کـه چـه چیـز آنهـا را ناراحـت       ؤهـا س
 حـاال تمـام    کـه  است براى آنهـا اي لهأ آنها شکایت دارند که این مس      ،کند مى

ایـن بخـش از تـاریخ،       بـه    ،کنیم  ولى وقتى که به گذشته نگاه مى       ،شده است 
 فکـر   .ه باعث بد شدن ایران با ایاالت متحده مى شـود          لى هست ک  یهنوز مسا 

   .ش بود ا اش بیش از آثار مثبت کنید اثر منفى مى
  گویید؟ ها را مى  کدام گروگان-
ها در سفارت آمریکا در ایران که این یک آغاز بـدى بـراى     گروگان مثالً -

  .حوادث بدى ایران بود
 مـا یـک ملتـى بـودیم کـه بـه       .یکاسـت  تقصیر آمر، آنجا هم اگر منصفانه قضاوت کنید    -

تنهایى قیام کرده بودیم و تازه پیروز شده بودیم و آن روزها ایـن همـه آمریکـایى در ایـران        
 ،ها با راحتى و احترام از ایران رفتنـد       ییشما دیدید همه آمریکا   .  هیچ کس آسیب ندید    ،بود

جا با دست بـاز عمـل مـى    بعد سفارت شما این.  با جنایات شاه شریک بودند    اًبا این که عمدت   
 . به طورى که همه مخالفین ما همه آنجا جمع شده بودند و ارتباط بر قرار کرده بودنـد   ؛کرد

 آمریکـا بـه   شـما برداشـتید شـاه را    . همه اینهـا را تحمـل کـردیم   . استاسناد اینها منتشر شده 
دند کـه   یعنـى مـردم بـه ایـن نتیجـه رسـی      ؛ این براى ملت ما خیلى معناى بـدى داشـت    .بردید

 دولـت آقـاى مهنـدس    ،آن موقـع اً آمریکا برنامه برگرداندن شاه را دارد  و آن اقدام را واقعـ  
 از آن اًدانشجوها کردند و مردم هـم واقعـ       .  دولت هیچ دخالتى نداشت    ،بازرگان سرکار بود  

 بـه خـاطر افکـار    آن بـا  ،توانـست مخالفـت کنـد     هـیچ کـس هـم نمـى    .اقدام حمایت کردند 
الخره بـا  ا ولى دیدید امام ب    ،ر کشى کردید که در طبس شکست خوردید       شما لشک . عمومى

آن خیلـى  .  همه را آزاد کـرد ، بدون اینکه کسى آسیبى ببیند،له را حل کرد  أتدبیر خوبى مس  
 من خودم .بودها  گروگانشدت مخالف آزادى ه  ب، افکار عمومى آن موقع.اقدام مهمى بود 

 تا اینکه تـصویب کـردیم   ،هایى در مجلس داشتیم  ما چه دشواري،آن موقع در مجلس بودم   
  .ها را آزاد کردند که گروگان

 بـر خـالف   ، به عنوان یک سیاستمدار، غیر ممکن بود کامالً،   از نظر سیاسى   -
  نظر مردم عمل کنید؟
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 ولـى همـان شـما بودیـد کـه      ، باالخره ما آنها را بدون آسیب آزاد کردیم     ، خیلى خوب  -
 ولـى مـا   ،تان را دارید ادامه مى دهیـد   دود کردید و هنوز آن جرم     اموال ما را همان موقع مس     

 ولى ، ما به خوبى اجرا کردیم.ه عمل کردیمهله را تمام کردیم و به تعهداتمان در ال    أآن مس 
  .شما هنوز عمل نکردید

   باید چه کار بکنیم ؟، به عنوان یک حرکت ایاالت متحده-
 تـا ایـن عالمـت    ؛ این عالمت خوبى است. کنید باید اموال ما را آزاد ، بدون قید و شرط    -

  .توانیم بکنیم  ما از این هیچ تفسیرى غیر از دشمنى و خصومت نمى،است
  خواهید از آمریکا ؟  چه چیز دیگرى مى-
 دیگـر دلیلـى   ، عمـل نـشده  ، بارهـا گفـتم   را حـاال ایـن  .دانم  من این را یک گام مهم مى    -

  . بیشتر بگویم،ندارد
 رفـسنجانى وجـود    دودر ایـران،   کـه   این تلقی اسـت    الت متحده ا در ای  -

 تناقضیهاى م  پیامهر کدام   رو  و رفسنجانى افراطى که         رفسنجانى میانه  :دارد
وجـود دارد و مـا بایـد    دیدگاهی کنید که چنین      چرا فکر مى    اوالً .دنمى ده 

 بعد از انتخابات و تغییر کابینـه کـه  قـرار بـود          ؟چه جورى جنابعالى را ببینیم    
 ، یا افراطى خواهد بود  ، که معتدل خواهد بود    بینیم می ما ایرانى    ،نجام بشود ا

  بعد از انتخابات آینده؟
 مـا  .فهمـیم   ما خیلى  این چیزها را نمـى .رو و تندرو مال شماهاست  این اصطالحات میانه  -

 مـن یـک عنـصر    . من یکنواخـت بـودم  ، از اول تا به حال.کنیم که یکنواخت هستیم فکر مى 
 مبـارزه و  درمـان را    همـه جـوانى  اً تقریب.ها زندان بودم  سال،بى بودم که پیش از انقالب  انقال

 نظـرات مـن در   پردازهـاى ایـن نظـام هـم بـودم و هـستم و معمـوالً         نظریهوزندان بودم و جز  
. در دوران مبارزه هم همـین طـور بـود     .  مؤثر بوده است و حاال هم هست       ،هاى نظام  سیاست
گـوییم   دانیم و مـى   افراط و تفریط را هر دو را مذموم مى     ،نگ خودمان  در فره  ،کنم فکر مى 

وى ر دانیـد و مـصداق میانـه    آن چیزهایى را که شما مصداق تنـدروى مـى       . باید معتدل باشیم  
کـنم کـه مـا      وقتـى کـه مـن مطـرح مـى         مـثالً .  شاید از دیـد مـا ایـن طـورى نباشـد            ،دانید مى
شـود کـه اینهـا      تفسیر آنها ایـن مـى     ،اشته باشیم آمیز د  خواهیم با غرب همزیستى مسالمت     مى
 مـا  .شـود   همین جـا اخـتالف پیـدا مـى       .هاى انقالب را پشت سر بگذارند       ارزش ،خواهند مى
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 ؛توانیم داشته باشـیم   هاى انقالبمان مى   زندگى کردن در همزیستى با غرب را همراه با ارزش         
کنید که ما تندرو شده   شما خیال مى،کنم وقتى که من از انقالب دفاع مى  .اینها مباین نیستند  

 ،ایـم  رو شـده   فکر مى کنید میانه  ،غرب همکارى بکنیم   خواهیم با  گویم مى  وقتى که مى   .ایم
  .تواند با هم باشد  ولى این دوتا از نظر ما  مى

هـاى انقـالب بـا مالحظـات فرماتیـک           ها و خواسـته     هدف ، گاهى اوقات  -
 وجود این همه مراکـز قـدرتى کـه در      با.کند دولت ایران برخورد پیدا مى    

در را   ي شما ریاست جمهـور    ؟  کنید چه جور اداره مى   را   ایران   ،ایران هست 
تـر از آنچـه فکـر     رسد محافظـه   مجلس هم هست که به نظر مى  ،اختیار دارید 

نهادهاى دیگرى در داخل دولت داریـد و در خـارج   .   شده باشد ،کردیم مى
 در عمـل در کنـار       ،شـود  یزها را چه طور مى    همه چ . داریدرا   بنیادها   ،دولت

  هم حفظ کرد؟
 ،شناسید و در آن بحث قبلى من بگـویم   باز  همان چیزهایى که شما ایران را خوب نمى         -
کنـیم و بـه    مى  انتقاد،بینیم  ما وقتى که کار زورگویى و خالف و انحصارى از غرب مى      مثالً

قالـب  در اینهـا بایـد   . کنـیم   تحسین مى ،ما ولى اگر کار خوبى ببینیم از ش       ،کنیم آن حمله مى  
توانید از این بفهمید که ما با چه حرکاتى از غـرب مخـالفیم و بـا             یعنى شما مى   باشد؛تحلیل  

 ،مـان نظـامى اسـت کـه اختیـاراتى بـه مجلـس داده           ما نظـام   ، در داخل  .چه حرکاتى موافقیم  
 مى ،ست و اگر خوب دقت بکنیدها داده ا  اختیاراتى به سایر ارگان،اختیاراتى به دولت داده 

 به حدى است کـه هـر کـس حـرف خـودش را نظـر              ،بینید اینجا آزادى در چارچوب نظام     
مان بـر کـشور جـدى      کنترل،ولى موازینى داریم که با این موازین      .کند خودش را مطرح مى   

 همـان مجلـس  قبلـى کـه     ،شـاید دیدیـد  .  بر اداره کـشور مـسلط هـستیم   اً یعنى ما واقع ؛است
 برنامه پنج ساله ما را به خوبى تصویب کرد و دیدید همین بودجـه اى کـه       ،کال هم بود  رادی

.  تصویب کردنـد ،ها مخالف بودند  با اینکه خیلى،نرخى کردیم ما امسال بردیم و ارز را تک      
 مـا  یم،کنـ  والیت فقیه کمک زیادى براى نظام است و ما که اینگونه اختالفـات را حـل مـى         

جـایى کـه اخـتالف    . جمع تشخیص مصلحت که مـن ریـیس آن هـستم      جایى داریم به نام م    
 . مشکلى نداریممان اصالً بنابراین ما در اداره نظام.  آنجا حرف نهایى را مى زند      ،جدى بشود 

  .شان ماها را قبول دارند  اکثریتاًاینجا مردم هم واقع
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 یک چیز دیگرى هـست کـه مطـرح مـى            . من مخالفتى با این کار ندارم      -
 یـا  ، بیشتر از زمان شـاه اسـت  ، دولتىفساد احساس زیادى است که    این،  شود

؟ کنیـد  آیا انکار مى.استدانم در همه قشرها   نمى.حداقل در همان حد است    
  هایى براى مبارزه با آن برداشتید؟  گامآیا
 یک اً سابق. خیلى فساد کم است در کشور ما نسبت به سابق؛کنم  من خیلى فکر نمى    ، نه -

هاى پهلوى و هزار فامیل به اصطالح ما، همـه چیـز کـشور را آنهـا مـى       انوادهگروه حاکم خ  
هاى مـا مثـل مـردم      همه زندگى،مان هاى سیاسى   شخصیت ، وزراى ما  ،االن مدیران ما   .بردند
کـه شـاه   است تر از زمانى   کاخ دو نسل عقب،کنم  مىکار اینجایى که من االن . است عادى

اى  مـن خـودم در خانـه معمـولى اجـاره      .پیش آنهاسـت  سال 60 این کاخ   .کرد حکومت مى 
 خانـه  اً وزراى ما اکثر   اصالً. کنند  همه در آپارتمان زندگى مى     ،هاى من  بچه. کنم زندگى مى 

 کسى در سـطح مـدیریت مـا بـه هـیچ       اصالً.کنند اى زندگى مى   هاى اجاره   خانه  و در  ندارند
را داریـم حـل   سـت، آن  ظـر شما نکـه در   آنچـه   ، یک فسادى بود   . به فکر فساد نیست    ،وجه

 وقتـى کـه زنـدگى کـوپنى بـود و تفـاوت نـرخ ارز بـود و قیمـت هـاى دولتـى و                      .کنـیم  مى
کنـیم کـه     ما آن را داریم از ریشه اصـالح مـى  . این باعث فساد بود، وجود داشت، غیردولتى

  .این فسادها از بین برود
  بود؟ همان قدر قوى است که پنج سال پیش ، انقالب ازحمایتآیا  -
 در صـدا  ،ها را بگیرید    اگر شما آن فیلم    .کنم ها سفرهایى مى   من به استان  است؛  تر   قوى  -

 ، کیلومترها،شوند چنان مردم شهرها و روستاها جمع مى  آن،توانید بگیرید  اینجا مى يو سیما 
ه مـرا   از دور وقتـى کـ  ؛اى من را ببینند ها براى اینکه یک لحظه  در خیابان   مثالً ،ها کیلومتر  ده

 دیگر هیچ کس در خانه ،شویم ما وارد یک شهرى مىوقتی  . ریزند  مردم اشک مى   ،بینند مى
بینیـد مـردم     مـى ، حاال انتخابات هم مى شـود     .آیند ها در میدان مى    ماند و همه در خیابان     نمى

  . چگونه رأى مى دهند
ز  یـا ا ،کنند  یا از انقالب حمایت مى  ، مردم از رفسنجانى حمایت مى کنند      -

  له شخصى است؟أ این یک مس؛هر دو اینها
   اگر من از  .خواهند  مرا به خاطر انقالب مى. بیشتر از همه من مسئولم، من مسئولم-

  . این طورى استاً قطع؛ یک ذره هم من را قبول ندارند،انقالب برگردم
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ــات  فکــر مــى- ــد کــه در انتخاب ــد داشــت ،کنی  ، چقــدر موفقیــت خواهی
   نظر خودتان را در مورد نظر مردم بفرمایید؟؟دنظرخودتان را بفرمایی

  . حدود دفعه قبل فرقى نکرده است؛ من فکر مى کنم مثل دفعه قبل است-
 اگـر   ،اى که ما شروع کـردیم      لهأ مس ،بار دیگر بپرسم    اجازه بدهید که یک    -

 همان طور که در حال حاضر هم فکـر  ،بتوانید با آقاى کلینتون صحبت کنید   
   چه خواهید گفت؟، مى کنیدمى کنم که دارید

شان را صـرف   گویم ایشان همت  همان اول گفتم مى؛ نه اینکه اگر بتوانیم  ، اگر بخواهیم  -
  .شان را از کشورهاى دیگر بردارند  زحمت وخدمت مردم آمریکا بکنند

میلیـارد،  پـنج   بـدهى  .د میلیارد دالرى بودیپنج مدتى گرفتار یک قرض      -
 چـه  ،له اعتبـار ایـران  أبا این مـس . لى جدى است  له خی أ یک مس  ،له اقتصاد أمس

  کار مى خواهید بکنید؟
این بـراى مـا یـک برنامـه     .  چى هست گرفتارى ما؛ ما گرفتار بودیم ما گرفتارى نداشتیم -
خواسـتیم کـه وارد بـازار یـک نرخـى ارز       مـا مـى  . این طور نبود که مشکل داشته باشیم  . بود

هـاى ارز در   بازهـا و دالل    براى اینکه بتوانیم با سـفته ،مر نقدى داشتی  یاحتیاج به ذخا  . بشویم  
 يهـا  هـایى کـه جـنس    مقابل آنها برخورد بکنیم و نگذاریم قیمت ارز باال بـرود و فروشـنده             

 یـک سـال   ، مـاه شـش  هایتان را براى مدت مثالً  گفتیم شما طلب ،زیادى به ما فروخته بودند    
 شـود و االن مـا   دارد تمام مى. خره پذیرفتند باالند وتمدید کنید که چند ماهى مقاومت کرد      

یم با ذخیره بسیار خوب ارزى که بتوانیم این نـرخ تـک نرخـى را از سـر       د  ش  72وارد سال     
ما االن درآمدمان . د ر ریال سقوط نک، مثل کشورهایى مثل روسیه و جاهاى دیگر ،بگذرانیم

مـان فکـر    درآمد داریم و هزینه میلیارد 20 حدود   .مان بیشتر است   بندى شده  از تعهدات زمان  
کـنم   بندى شده در سال آینده است و فکر مى       کمتر از ده میلیارد زمان     ،کنم با تعهداتمان   مى

 تومـان ارز را  20 وقتى که شـروع کـردیم    ، مسلطیم و از آن موقع     بر مبادالت خارجى کامالً   
  . تومان پایین آوردیم15 قیمت دالر را حدود .پایین آورده ایم

 بـا هـم   ،تان دارید هایى است که ما و جهان واقعى که شما در مقابل  زمان -
 به عنـوان    ، در مورد قرض گرفتن پول از بانک جهانى         مثالً ؛برخوردى دارند 

له غیـر  أله بـه عنـوان یـک مـس    أ با این مـس .آفرین است  مشکل ،یک نهاد غربى  
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  کنید ؟  چه طور برخورد مى،له مذهبىأمذهبى و یک مس
 سهاممان را در صـندوق بـین المللـى پـول بانـک          ، ما بعد از انقالب    .یست مشکل ن   اصالً -

 ؛ در زمـان امـام بـود   .جهانى باال بردیم و قانون بانکدارى مان را در مجلس تصویب کـردیم           
  .  هیچ مشکلى در گرفتن وام یا دادن وام نداریم.ایشان هم تصویب کردند

آیـا  . کنید  صحبت  نمى   اى که شما با آقاى کلینتون      لهأ برگردیم به آن مس    -
  له گذشته است ؟أاین مس  مورد درشیطان بزرگ آمریکا

 از .بهتـر بکنـد    شـرایط را  وخواهد که آمریکا دست از خـصومتش بـردارد    ما دلمان مى   -
  . از طرف آنها شده است به ما ،طرف ما هیچ بدى به آمریکا نشده است و هرچه بدى شده

   ؟ان بزرگ مرده است آن وقت شیط، اگر شرایط بهتر بشود-
 دیگـر ایـن،   ، عمل بکند، شیطان به خاطر بدى است و اگر آن وقتى که خوب باشد  ، بله -

 سـنبل  ، شـیطان مظهـر بـدى اسـت    ،شـما خودتـان هـم مـى دانیـد کـه در فرهنـگ شـما هـم         
  .هاست بدى
  !؟دنکن ها صحیح عمل   ولى وقتى که شیطان-
  هم این را دیگر دارید که؟  شما ؛ دیگر شیطان نیستند شوند، اگر خوب، نه-
  . بله داریم -
تـان شـما داریـد     تر با اصـول   مشکالت جدى؟کنید تان را چه طورى حل مى       شما مشکل  -

 ، خـوب آمریکـا  .کنیـد   خیلى حمایت مى اً ظاهر ،از دموکراسى و   شما از حقوق بشر      که مثالً 
ز دولـت  توانیـد  ا  چطـور شـما مـى   . کنـد  مدعى است همه چیزش را صرف دموکراسـى مـى      

 حمایـت  ، رأى را داشتند و حاال سـرکوب مـى شـوند       یتالجزایر در مقابل مردمش که اکثر     
  ؟کنید
  . که نمى شودی از نظر اصول-
ــا ،بپرســید  یعنــى شــما از مــن مــى؛گــویم شــما مــشکلتان از مــا بیــشتر اســت   مــى-  شــما ب

  ؟کنید تان چکار مىیها ارزش
  . نداریميدیگر کار .پرسیم  ما روزنامه نگارها فقط سؤال مى-
  .بینیم  فرهنگی می ما شما را یک شخص،نگار نه  حاال روزنامه-
 ،دهیم ها که کار صحیح را انجام مى       بعضى وقت  ، اگر جوابش را بخواهید    -
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  .دهیم  ها کار ناصحیح انجام مى بعضى وقت
  خواهید بکنید؟  در دنیاى اسالم از این به بعد چه مى. نه این مشکل جدى شماست-
  .دهیم ى اوقات کار صحیح را ما انجام مى بعض-
 براى دموکراسـى دلمـان نمـى    ، ما کمتر از شما.مان همین است  باالخره ما همین نگرانى    -

  . استباالخره این افکار عمومى. سوزد
  . حاال من ، متوجه نشدماً دقیق-
هـا در    حکومـت  بـا  مـردم  ي افکـار مـردم و آرا      ه در مقابلـ   ،کـنم   یعنى مـن احـساس مـى       -

 روش بـا شـعار دموکراسـى     و ایـن گیـرد   آمریکـا طـرف دولـت را مـى     ،شورهاى اسـالمى  ک
  .سازد نمى
 سیاسـت   . شرایط و شواهد بسیارى براى تأیید فرمـایش جنابعـالى هـست            -

 گـاهى  ،همان طور که جنابعـالى مطلـع هـستید      . ست نی  بر اساس اصول   اًلزوم
رسـت انجـام    گـاهى اوقـات کـار ناد    ودهیـد  صحیح را انجام مى    اوقات کار 

 ولى ،دهید و امیدوار هستید که بیشتر کار صحیح انجام بدهید تا کار غلط            مى
 مردم آمریکا را هم ناراحت      ، این سؤال  ،کنم سؤالى که شما فرمودید     فکر مى 

   .کند مى
 بخصوص ایـن سـئوال از آقـاى کلینتـون بیـشتر مطـرح اسـت کـه حـزب                  ،گاهى اوقات -

 از دموکراسى در دنیا حمایت کند و  ،سرکار بیاید که وقتی   است   شعارش همین    ،دموکرات
جـا کـه      یـک  .ها حمایـت کنـد     تواند از افکارعمومى ملت     نمى ،شا هاى فعلی  با این سیاست  

ایران کـه افکـار عمـومى بـا دولـت اینهـا بـا آن دعـوا دارنـد مـن واقعـآ شـما نـه بـه عنـوان                           
 کنیـد کـه مـثالً     نمـى ساس شـرم و نـاراحتى  حـ  ا،ها به هر حال یک عنصر فرهنگى   یآمریکای
 مـن خیـال   .سـازد  شـان شـعارش بـا عملـش نمـى       یک ملتى هستید که حکومتجزوباالخره  

 بـراى  ، اینکه آمدید گیر کردید در عراق، مشکل شما در عراق هم همین است   مثالً ،کنم می
 آن حکـومتى کـه   ، اگر شـما بخواهیـد مراعـات کنیـد    ؛بینند اینکه افکار عمومى عراق را مى    

 از همـان  ،شـوید   در تاجیکـستان شـما داریـد محاکمـه مـى     . شما قبول ندارید،آید بدست مى 
، کشند  چون مسلمانها را مى  ،قدر با آنها مبارزه کردید     کنید که این   یکمونیستهایى حمایت م  
  .کنید  شما از آنها حمایت مى
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 از کـسى داریـم حمایـت     ،در تاجیکـستان   دانـستم کـه مـا       ولى من نمـى    -
  کنیم  مى
 به هر حال بایـد متفکـرین   . با هم مردم را آواره کردید،دانستیم شما و روسیه   ا مى  ولى م  -

   .شود طور نمى  این،له را حل بکنندأ این مس،آمریکا
 یـک بحـث   .ید که ما سئوال نکـنم ی بفرما، هر وقت که وقت شما تمام شد   -

 چه نقشى ایران بایـد در آسـیاى         ،کنید  احساس مى  .جالبى است که ما داریم    
کنیـد    فکر مى  . پاکستان هست   و  ایران ، رقابت منافع بین ترکیه    ؟انه ایفا کند  می

 چطـور بایـد در اینجـا        ؟توانید بکنیـد    چه کار مى   ؟که شما باید چه کار بکنید     
 آسـیاى میانـه   .هاى مـشترك بپیوندیـد    به این تالش و پیدا کنیدییک جاى 

 ولـى  ،کنـد  یکى از جاهایى است در دنیا که هیچ کس در موردش فکر نمـى          
   .تواند یک منطقه حساس مهمى باشد مى
 مردمـى  ،کنـیم   ما فکر مـى .کنیم  به منافع خودمان فکر نمى، در آسیاى میانهاً ما االن واقع  -

 بـا  ، تـازه آزاد شـدند  ، زیر بـار حکومـت سـتمگر مارکسیـستى بودنـد           ،که نزدیک یک قرن   
 نـه صـنایع مـصرفى    ،ل ملى دارند نه پو، نه بانک دارند ، نه ارتش دارند   ،مشکالت بسیار زیاد  

اسـت،   بسیارى از امکانات یک حکومت را ندارند و بدترین چیز ایـن  . نه مدیر دارند   ،دارند
 مشکالت این مردم را  و یندآ می براى منافع خودشان     ،هاى خارجى بیایند   دانیم که دولت   مى

 یـز  ما هـیچ چ .کنیم  مى ما کمکتان، شما هرچه که از ما بخواهید ، ما به آنها گفتیم    .زیاد کنند 
 نـسبت بـه بقیـه    ، البتـه موقعیـت ایـران   . هـیچ تـوقعى هـم نـداریم    .کنـیم  بر شـما تحمیـل نمـى    

شـان را   خواهنـد نفـت     همه آنها مى   .تر است   آنجا مناسب  ، در ى که شما اسم بردید    یکشورها
رین راه  نزدیکتـ .شان به دریا از ایران اسـت   راه درست. باید از ایران عبور بدهند .عبور بدهند 

 در ایـران  ،شـان   بـسیارى از نیازهـاى مـصرفی    .مناسب گازشان را باید از ایـران عبـور بدهنـد          
 مـا  . ولى به هر حال آنها مشکالتى هم براى کار کردن بـا مـا دارنـد      ست،تر از همه جا    ارزان

  . درها را باز کردیم  براى آنها بیایند .کنیم عجله نمى
هـا    در مـورد حکومـت     ، اینهـا   و انهـاى ترکیـه و پاکـست        بـا خواسـته    آیا -

  ؟برخوردى ندارید
ل یکـه مـسا    وقتـی .نوع رقـابتى خواهـد بـود     یکاً طبع، تا به حال برخوردى پیش نیامده  -
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 االن  و یمهـست ) اکو(هاي اقتصادي    سازمان همکاري مادى مطرح بشود که ما همه مان عضو         
  .در یک سازمان عضو شدیم

 آیا از جنگ طوالنى و دشـوارى  ؛د ممکن است سئوال عجیبى به نظر برس   -
گیرید و چیزى هست کـه از ایـن           درسى براى آینده مى    ،که با عراق داشتید   

  .مشکالت درس بگیرید
 اولین درسـش ایـن اسـت کـه سـعى کنـیم دیگـر در جنگـى درگیـر نـشویم و مـصالح             - 

 .داردهـاى امـروز فـاتح نـ      جنـگ ،کس نیست  به نفع هیچ  .ها و اینها را مراعات بکنیم      همسایه
   . خیلى خرابى دارد؛اند همه هر دو طرف شکست خورده

ى یهـا  که به هر حال جنـگ       وقتی ، اینکه در زمان گذشته    ، از نظر انقالب   -
کنید کـه کارهـایى کـه در آینـده بایـد       کردید و فکر مى  آیا فکر نمى   ،هست
   . قرار بود بعضى از کارهاى گذشته را انجام بدهید؟ چه خواهد بود،بکنید

 بـه هـر حـال مـا     .اشتباه هم نبودیم  البته بى ،راضى نیستیم از مسیرى که برایمان گذاشته       نا -
 هکنـیم بـ    ولـى فکـر مـى    ، حتـى حـزب هـم نداشـتیم        ؛خیلى خودجوش به حکومت رسیدیم    

   . به هر حال کشورمان را تا اینجا خوب اداره کردیم،کنیم ها که نگاه مى واقعیت
پـنج  در کنید چه کارهایى بایـد    فکر مى،کنید  نگاه  را وقتى پنج سال بعد    -

  ؟سال آینده انجام بدهید
 برنامـه پـنج سـاله آینـده مـا کـه       .دهد  چهره آینده را نشان مى  ،اى که داریم    همین برنامه  -

مجلـس  به  به زودى این برنامه . شبیه برنامه پنج سال گذشته است   ،شود امسال دارد آماده مى   
  . بینید هایش را شما مى  بحث،رود مى

 صدام حسین در عراق ضعیف وجـود        . دارم ر یک سئوال استراتژیک دیگ    -
بـراى  فارس، هاى خلیج  بین ایران و عرب   اي    آیا ترتیبات امنیتى منطقه    .دارد

توان این کـار را کـرد      آیا مى  ؟تضمین امنیت ایران به حد کافى خواهد بود       
ى تـضمین  ها در ایـن منطقـه بـرا     محدود آمریکا یا غربیوکه حضور مقطعى   

    باشد؟امینت
 . ایـن چیـز بـدى اسـت    ، اگر صدام حسین را به این منظور نگه داشتید که آمریکـا باشـد     -

   .گذارى است کاله
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   ؟ جنابعالى خودتان این را قبول ندارید-
 بـه هـر حـال حـاال     .جواب داریم  براى اینکه ما اینجا خیلى سئوال بى   ؛ البته سوءظن دارم   -

 بـاالخره  ، اگـر بمانـد  . ما باید منطقه خودمان را امـن نگـه بـداریم   ،د چه نمان،چه صدام بماند  
شود که همیشه جنگ کرد و اگر هم   نمى. باید با او همکارى کنیم،اى است براى ما    همسایه

 باز هم باید کـشور عـراق   .تر است  البته این براى ما مناسب،نباشد و مردم عراق حاکم باشند     
  .شود عراق را ندیده گرفت در معادله منطقه مى ن.در معادله امنیت منطقه باشد

هـا هنـوز بـیش از      عراقی، قدرت نظامى منطقه ،هاى خودتان   در ارزیابی  - 
 اگر غرب از کویت و عربستان       . فارس  به رغم جنگ خلیج    ،ایران سالح دارند  

 ،خـواهم ببیـنم     مى ؟کنید  آیا احساس نگرانى امنیتى مى     ،سعودى خارج بشود  
   ؟کنید  یا بى امنى مىچقدر احساس امینت

 .تواند با امنیت زندگى بکنـد   این منطقه ما خیلى مى، اگر تحریکات خارجى نباشد   اً واقع -
یـک از    مـا بـه هـیچ وجـه بـه هـیچ       .ما خودمـان یکـى از عوامـل ثبـات منطقـه خـواهیم بـود               

هـاى مـا بـه     ى نداریم و قدرت مـا هـم آن مقـدار اسـت کـه همـسایه        یمان نظر سو  یاه همسایه
 به خودشان جرأت ندهند که دیگر بـه طـرف مـا           ،هاى بزرگ خارجى    بدون قدرت  ،ىیاتنه

 شـما در جنـگ هـم    . کمتـر نیـست  ، قدرت دفاعى ما از همه در این منطقه بیشتر است     .بیایند
  .فتیمر یم در خاك عراق پیش می ولى ما دا، با اینکه ما تحریم بودیم،دیدید

   ؟میانه وجود داشته باشدکنید دولت یهودى نباید در خاور  فکر مى-
 در  اوالَ. آن مـوقعى کـه سرپرسـت فلـسطین بـود     . این همین استدالل اولى انگلستان بود    -

 .هـاى زیـادى داریـد     بیابـان .مـن آنجـا آمـدم   . داریـد  شما بیابان خیلـى زیـادى        ،خود آمریکا 
 که  استدالل این بود.شود  یک ایالت مى.توانید یک کشورى براى یهودیان درست کنید      مى
 اینجا خودش جمعیتش زیـادتر  ؛ها اینجا بوده  یهودي،ها ییلی یک وقتى اینجا اجداد اسرا     قبالً

ها آمدنـد   بار دیگر مسیحی  یک، آخرش هم ببیند. جایش اینجا نبود.از استعداد خاکش بود  
 . بـاالخره برگـشتند  ، دویست سال هـم اینجـا بودنـد   .هاى صلیبى را یادتان است      جنگ ،اینجا

 فقـط بـا   ،هـا سـال دیگـر باشـد       ایـن حکومـت حـاال ولـو مـثال ده           .درش دوام نـدار   اینجا آخ 
   . فعالً؛تواند بماند دریغ شما مى هاى بى حمایت

   ؟دنها باید در خاورمیانه باش  بنابراین فقط مسلمان-
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ما ش . چرا به زور کسى را بیرون کنیم یا بگیریم بیاوریم جایش     . باشند ، نه آنها که بودند    -
   ؟ از جایى دیگر آنجا آدم بیاورند وهاى شما را بگیرند د که بیایند یکى از ایالتپذیری مى

    .ها پیش اتفاق افتاده له که سالأ ولى این مس-
   . استله تمام نشدهأهایش نشده و این مس  ولى غیرعادالنه و هنوز هم فکرى براى آواره-
 را 1947از  بنابراین شما هیچ وضـعیتى را غیـر از وضـعیت موجـود قبـل               -

   ؟کنید قبول نمى
آمیز با هـم زنـدگى کننـد و      آنجا مسالمت ی، مسلمان و مسیح   ، باید یهود  ؛گویم  من نمى  -

   .شود  حل مى،را بپذیرداین  دنیا .بماندجا  همان ،ى داشتأهرکس بیشتر ر
 ، اگر اکثریت مسیحیان وجـود داشـته باشـد         ،جمهورى اسالمى ایران    در -

 جمهـورى اسـالمى     ،صـورت آن  و در   برخوردار باشند    آنها باید از حق برابر    
   ؟وجود نخواهد داشت

هـا اکثریـت     ما در هـیچ جـا کـه مـسلمان    . آن موقع دیگر جمهورى اسالمى نخواهد بود      -
   .ردیگاست  دمکراسى همین . توقع نداریم حکومت اسالمى باشد،نداشته باشند

ـ فرمای  مـى  بنـدي چـه جـورى جمـع       را  ها   این حرف حاال   -  فکـر   قـبالً  ؟دی
لى یی قبول کنیم که یک حکومت فلسطینى در کنار حکومت اسرا           ،کردید مى

   ؟ این برداشت درست بود. به عنوان یک گامى به صورت یک هدف،باشد
 ؛گوییم ایـن حـل نهـایى نیـست      من مى، اگر آنها بکنند  ،پذیریم قدر چیزى را نمى     ما این  -

 ولـى یـک گـام مثبتـى     ،  پیشنهاد ما این نیـست  به هر حال.آید این دوباره نزاع در آن در مى      
اى از   به این نظر که شما به عنـوان نماینـده      ، دراختیار شما گذاشتم   را من وقتم    ، خوب .است

 بپرسـید و برایتـان   ، هر ابهـامى دربـاره سیاسـت مـا داریـد     ،طرف افکار عمومى مردم آمریکا 
 بـاز  .ره ایـران گمـراه نباشـد       دربـا  ،مایل هستم که افکار عمومى مردم آمریکا       روشن بشود و  

   . کردید، شما هر سئوالى خواستید،گذاشتم
مـان کـه      بخشى از شـغل    ،کنم  فکر مى  .کنیم  ستایش مى   جنابعالى را کامالً   -

همه چیز را روشن و پاك نگه داریم و هـیچ چیـز را تحریـف نکنـیم و اگـر                      
 بـا یـک    ما آمـدیم اینجـا  . است این با سوءنیت نبوده   ،افتد تحریفى اتفاق مى  

 ،یـد یخواهیـد بفرما  ذهن باز و مایل به گوش کردن بـه آنچـه جنابعـالى مـى      
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   .هستیم و این هم به خوانندگان ما منتقل خواهیم کرد
 آنجـا بـه کمـک    ، پـیش از انقـالب کـه در زنـدان بـودم            .مجله شـما آشـنا هـستم        من با  -

را ش یى چیزهـا  گاهى فقط بعض؛ حاال دیگر فرصت ندارم که بخوانم    .خواندم شنرى مى کدی
  .بینم می

   ؟ یک عکس با مجله تایم در حال مطالعه مجله بگیریم-
   . ما از این کارها بلد نیستیم-
ى کـه در مجلـه   ی سانـسورها .فروشـند   خوشحالیم که مجله را درایران مى   -

 سانسورهاى سیاسى نیست و در محتواى مجله سانسورى انجام          ،شود انجام مى 
   ؟کردید ان که بودید چکار مى جنابعالى در زند.شود نمى
  .کردم  بیشتر مطالعه مى-
   ؟ فرصتى براى مطالعه داشتید- 

   .کردم  بله کمى هم ورزش مى-
   .دادند  به شما مى را تایم، نشریهکنم که در زندان  تعجب مى-
 ، حـاال البتـه زنـدان دو مرحلـه داشـت       ،ند دیگر ددا  از چیزهایى بود که مى     .دادند  بله مى  -

   .دادند  مى،آمدیم  عمومى که مى، به بنددادند  هیچى نمى،له انفرادى بودیک مرح
   .کنم  تشکر مى-
 افکار عمومى دنیا را همیشه به طرف ،شااهللا که شما موفق بشوید   ان . خیلى خوش آمدید   -

  .ها هدایت کنید خوبی
   بگیریم؟شود با شما عکس  مى-
  خداحافظ شما .  خوب عکس شد دیگر-
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  مصاحبه مطبوعاتى و رادیویى 
  

  جمهور یسیربا 
   

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
 دیدیم فرصت اینکه جداگانه مـصاحبه بکنـیم، نخـواهیم          .ما مراجعاتى براى مصاحبه داشتیم    

 هـر جـور   .کنم مقدمه اى هم الزم ندارد       جمع آقایان باشند و فکر مى      ،ترجیح دادیم . داشت
  . را شروع کنندشان خواهند سواالت آقایان مى

 بسم اهللا الرحمن الـرحیم  :ارى جمهورى اسالمىز آقاى خسروى از خبرگ -
 یکـى در مـورد      ؛یس جمهور، من سه تا سـئوال دارم از حـضورتان          یآقاى ر . 

ـ       انتخابات اسـت کـه ان     عنـوان  ه شـاءاهللا در صـورت انتخـاب مجـدد شـما ب
 چـه مکـانیزمى    و؟یرى در کابینه فعلى ایجاد خواهد شد   یجمهور، آیا تغ   یسیر

 و در دوره بعد، رابطه کشورمان با غرب         ؟شاءاهللا دارید ان  براى انتخاب وزرا  
  .ال اول منؤ این س؟چگونه خواهد بود

 هر وقت انتخاب شدم و زمان ، صبر مى کنم.کنم  من صحبتى نمى در مورد کابینه ، فعالً  -
 ،ورد روابـط بـا غـرب    در مـ .کنـیم  معرفى کابینه رسید، آن وقت مطلع مى شوید که چه مـى        

 غیـر از یکـى دو کـشور کـه بنـا      ،ست با همه کشورهاى دنیـا     ا  در سیاست ما همکاري    اصوالً
  . نداریم رابطه داشته باشیم
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 بیشتر تبلیغات روى این است که در دوره بعـدى، رابطـه بـا آمریکـا چـه             -
   در این مورد شما نظر خاصى دارید؟ ؛شود جورى می

اش را بـا جمهـورى    هاى قبلى  همان خصومت،بینیم که آمریکا ىجورى م  که ما این  فعالً -
  .اسالمى دارد و اختالفات جدى با آن داریم

هاى دولت ، االن بنظر مى رسدکه یک سرى مشکالتى در             در مورد برنامه   -
در جهت تهیه ارزاق عمومى و مسکن      . نسبى رفاه مردم وجود دارد     راه تأمین 

هـا وجـود     کنترل مطلـوبى بـر روى نـرخ        ،نظر مى رسد  ه  مشکالتى هست و ب   
نظر جنابعـالى در ایـن      . ندارد و مردم از این جهت با مشکالتى مواجه هستند         

  مورد چیست؟ 
 تالش زیادى که نیازهاى رفاهى مردم را در حد معقـول  ، ما هم در گذشته سعى کردیم      -

ن چیزهـایى   ولى در کنار این، یک سیاست مهم دیگرى داشتیم که بخشى از آ ،تأمین بکنیم 
ل زیربنایى بفرستیم که کار بنیـانى بـراى        ی به مسا  ،شده که صرف نیازهاى مصرفى روزانه مى     

هـایى هـست کـه مـن     بودمقدار زیـادى در هـر دو جهـت هـم هنـوز کم     . آینده کشور بکنیم  
 سیاست اصـلى  ،در مورد کنترل. ها را دیگر از بین ببردبودامیدوارم برنامه دوم بتواند این کم   

مـواردى هـست کـه    .  نتوانند اجحاف بکنند      تعادل عرضه و تقاضاست که اصوالً      ما سیاست 
 یـا اتفـاقى مـى افتـد،     ،آیـد  اى پیش مـى  هنوز به عرضه و تقاضا نرسیده یا بعضى وقتها حادثه      

 دخالـت  اً قاعـدت ،عرضه و تقاضا تعادلش را از دست مى دهد کـه بایـد در آن گونـه مـوارد            
ى مجلس تهیه کردیم، برنامه منظمى براى آینـده داریـم کـه           اى برا  ما االن یک الیحه   . بشود

  . گونه موارد دخالت بکنیم در این
جمهور، کنفرانس جهانى حقوق بشر در خردادماه جـارى در           یسی آقاى ر  -

س تبلیغـات سـوء     ربا توجه به اینکه ایران همیشه در تیر       . شود وین برگزار می  
 در صورتیکه   ،کند  بشر را نقض می     مبنى بر اینکه حقوق    ،هاى بیگانه بوده   رسانه

  ؟هایش چیست  کند برنامه ایران شرکت می
 ما آنجا باید توضیح بدهیم که بیشتر از دیگران براى حقـوق بـشر بـه معنـاى واقعـى آن                   -

هـا نیـستیم و    کنند، ما اهل آن ریاکاري هایى که دیگران مى    دلمان مى سوزد  و آن ریاکاري      
  .لسات، یک چنین چیزى است گونه ج  نقش ما در اینمعموالً



690

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 690   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 چه ارزیابى داریـد     . محبت بفرمایید عملکرد چهار ساله دولت را بفرمایید        -
  . این را تشریح بفرمایید؟از عملکرد

ى در ایـن  مطلبهم مایل بودم که یک     من . جوابش طوالنى خواهد بود    ،  این یک سئوال    -
اى   پس یـک چنـد جملـه     .االت متفرقه خواهم گفت   ؤکردم که در س     فکر می  .جهت بگویم 
یم بـاز  یدهم به شما که روى هر کدام از اینهـایى کـه مـى گـو      بعد میدان را مى   ،عرض بکنم 

  . ل در رسانه ها نقل بشودی هم مایلم که این مسااً واقع.ال بکنیدؤ مى توانید س،است
ه فکر کردم بهتر این است کـ  .  باید بگویم  هها چ  کردم براى مصاحبه رسانه    من فکر مى       

ببینید ما چهار سـال پـیش کـه خواسـتیم     . تابلویى از گذشته و امروز و امید آینده ترسیم کنم 
 یادتـان  ؟ وضع چگونه بود و االن چگونه هست و آینـده چگونـه خواهـد بـود         ،شروع بکنیم 

گویم به آرشیوهایتان مراجعه کنید، امیدوارم که در حد واقع باشد        اینهایى که من مى    ؛است
مـان را از دسـت داده     خواستیم شروع بکنیم، متأسـفانه تـازگى امـام         که ما مى   ی وقت .نه اغراق 

 .جنـگ مـدتى بـود تمـام شـده بـود      .  بسیار جدى در مدیریت انقالب بـود   ء یک خال  .بودیم
 ولـى  ، تمام شـده بـود  اً ظاهر،سال و چند ماه بود  یک؛چقدر گذشته بود از تمام شدن جنگ  

  .  نشده بودبس داشتیم، درست توقعاتى که از آتش
همچنان مجـامع بـین المللـى از    . دشمن در خاك ما بود. اسرایمان در عراق مانده بودند     

بـاش   نیروهاى ما در حال آمـاده . کردند کردند و ما را متجاوز اعالم مى  دشمن ما حمایت مى   
مـان تعطیـل    ایـن طـرف حـج   .  ولى جنگ نداشتیم،مخارج جنگ را داشتیم  . در مرزها بودند  

 از لحـاظ  .این در یک بخش کار .  از مکه رفتن محروم شده بودند      ،ها بود  مان سال  ردم م .بود
خـواهم بـه گـردن کـسى         گویم، نمى  اینهایى که من مى   .  مشکالت بود  اً واقع ،ل زندگى یمسا

 جنـگ بـود   .ل شریک بودیمیمان در مسا خود بنده هم آن زمان مسئول بودم و همه . بیاندازم
وضع بودجه را شما یادتـان  . ها بود  یک مقدار هم مال سیاست     .دجورى بو   شرایط این  ،دیگر
 نسبت به امروز، بـسیار   ،که حجم بودجه    در حالی  ؛ درصد کسرى بودجه داشتیم    51ما  . است

   .کوچک بود
 یعنـى  ؛شـد   کمتـر مـى   قبـل، سـال نسبت به  هر سال به    . چیزى نبود  اًگذارى تقریب  سرمایه    

گـذارى   خـاطر اینکـه سـرمایه   ه  ب؛ بیکارى باال بوداًطبع. د منفى بو گذاري همیشه رشد سرمایه  
ها بیشتر   نقدینگی، در مواقع نیاز    معموالً .هایشان نداشتند  موجوديدر  ها پولى    بانک. شد   نمى
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 .صورت اسکناس و به شـکل دیگـرى دسـت مـردم بـود و تولیـد وضـع درسـتى نداشـت          ه  ب
  . تعطیل بوداًها عمدت کارخانه

 خراب وهاى بزرگ هم در جنگ خراب شده بود و اصالح نشده           خانه بسیارى از کار      
قـدرت  در روز  میلیـون بـشکه   5/2نفت که منشأ اصلى ثروت ما و درآمد ما بود،         . مانده بود 

 یعنى از لحاظ علمى نباید اسـتخراج      ،تولید داشتیم که مقدار زیادیش هم حراست شده نبود        
ایـن از لحـاظ وضـع    . رفـت  دارى هـرز مـى  ها آسیب مـى دیدنـد و مقـ     چون چاه،مى کردیم 

 میلیون تن گنـدم  5 ، 1368سال در  ما   ،مان، یک قلم گندم    واردات. مان و تولیدمان بود    مالی
جو و ذرت و برنج و شـکر و اینهـا، همـه را     . قدر نیاز واردات داشتیم     یعنى این  ؛وارد کردیم 

 بـه همـان   ؛کردنـد  ر کمى مى کاکارخانه ها عمالً. هم به همین نسبت با امروز تفاوت داشت    
 یـا   و کاالیشان را یا به دولت مى دادند.کردند اندازه که دولت به آنها ارز مى داد، تولید مى   

 .هـم چیـز روشـنى بـود      فقط کارگرهایشان را اداره بکنند و ایـن      تا فروختند در بازار سیاه مى   
د بکنـد و شـما اگـر    نیازهاى وارداتى دیگر مردم ، ارزى نداشت، اجازه هم نداشت کـه وار            

 ،هــا روزتــان را مراجعــه بکنیــد، وضــع آن روز را ببینیــد، در اکثــر مغــازه  روزنامــه هــاى آن
  . هاى خاص مى فروختند  به مشتري؛ بازار سیاه داشت،هاى مورد نیاز مردم جنس
آب قطعـى  . مان، در اکثر شهرها برق خاموشى بسیار زیادى داشـت        در کارهاى اساسی      

شـان را هـم    وسایل عمران.  در این مدت عمران داشتنداً شهرهاى ما نوع  .اشتبسیار زیادى د  
 ،تلفن. دانید چه وضعى داشت  مى،تهران را حاال شماها که در تهرانید. در جنگ برده بودیم  

 هزار تومان بایـست فـروش   600 و  500 ، خط تلفن،   در همین تهران   .بازار سیاه جدى داشت   
  .دزار سیاه بو در بايهاى زیاد برود و معطلی

هـا کـامیون و اتوبـوس و        مـا مـدت    .حمل و نقل، بسیار وضـع بـدى خطرنـاکى داشـت               
 قطار هم واگن و لوکوموتیو و اینهـا  . یا خیلى کم داده بودیم     ،بوس تزریق نکرده بودیم    مینى

 یعنـى حمـل و   ؛ چـون تجهیـزاتش را نداشـتیم   ،ها هم خوب نبود  وضع فرودگاه  .نداده بودیم 
والد و مس و آلمینیـوم و اینهـا را یادتـان هـست     ف مشکل داشت و نیازهایى مثل      کلىه  نقل ب 

والد تولیـد مـى   فکردیم، یک میلیون تن  ما یک میلیون تن مس تولید مى  . چه وضعى داشت  
 یا به این شـکل  ،اینها را بایست وارد مى کردیم    . کردیم، چهار پنج میلیون تن مصرفمان بود      

 ایـن تابلوهـاى   ،رفتنـد  هـا مـى   وم وضع به صورتى بود کـه بعـضی     مینیوآل. کردیم استفاده نمى 
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 اً تولیـدى تقریبـ  . تومان بود500 تا 400 کیلویى .کندند م راهنمایى را مىیها را یا عال    قبرستان
  . شود حاال ریز چیزهاى دیگر را بخواهم عرض کنم، طوالنى مى. نبود، چیز کمى بود

 کـه نارضـایتى   ،گـرفتیم  گر یک تـصمیمى مـى   وضع به گونه اى بود، ما ا       ،در حمل و نقل   
هـاى مـا مقـدار     کارخانه.  هیچ رقابتى در کار نبود اصالً.کلى فلج مى شدیمه درست بکند، ب  

هـا هـزار کـامیون و     ده. شـان را گرفتـه بـودیم    هایى که پـول    به مشتري  ،زیادى بدهکار بودند  
حـدود  . ولید نکرده بـودیم  ت،شان بود ماشین سوارى و وانت فروخته بودیم، نوبت      اتوبوس و 

جورى   هیچى همین، هزار نفر پول حج به ما داده بودند، اینها را نبرده بودیم حج 700 تا 600
  . طلبکار دولت بودند ومانده بودند

 و آزمایـشگاه و  غـذا ل خوابگـاه و کتابخانـه و   یها ما سخت تحت فشار مـسا      در دانشگاه    
. بورسیه ها براى تأمین ارزشان بـسیار مـشکل داشـتند   . اعزام به خارج مشکل بود . اینها بودیم 

.  ثابت نگه داشته بودیم، نداده بودیم،ها بود مان را ما سال بدتر از همه اینها، حقوق کارمندان 
  .هاترفیع شان را نگرفته بودند مان، سال  کارمندان،ها  اساتید دانشگاه،ها وضع معلم

هاى قبل از این بود کـه حـاال اینهـایى     ر سال اکثاً تقریب، درصد28 ، درصد30تورم هم که   
ه  بـ ، حاال یکى یکـى اینهـا را شـما خودتـان    . عرض کردم،آید نطور من به ذهنم مى  که همی 

 این همـه شـهر و      .کنم از بازسازى شروع مى   . نگار، جایش را نگاه بکنید     عنوان یک روزنامه  
 مـا در ایـن مـدت    ؛گـان جنـگ   آوار.همه خانوار آواره بودنـد   این.روستا و اینها خراب بود   

 دادیـم و االن   گـشت  ایـن چهـار سـال بـراى باز         ، میلیون دالر  600میلیارد تومان و     200شبى  
 ، وقوعدر کنار این. کار بسیار عظیمى بود.  هزار خانوار دیگر ماندند که برنگشتند    30حدود  

 و االن  عظیمى به گردن ما گذاشـت هزینههم یک    زلزله بسیار مخرب شمال هم بود که آن       
  .  است بازسازى شدهکالً

. کنـیم   سـالم تولیـد مـى   .رساندیمدر روز  هزار بشکه 100 میلیون و 4نفت را االن به     تولید  
رفـت ، بـا ایـن سـرعت       خیلى لنگان لنگـان پـیش مـى   ، طرح عظیم گاز،گاز را که آن موقع    

فتخـارآمیزى را  و ارقام اگازرسانی کردیم  شهر را 150داریم پیش مى بریم که االن بیش از     
ه  اگر گاهى یک خاموشى پیدا مى شود، بـ .برق به تعادل رسیدیمدر تولید . ما در گاز داریم  

زودى ه رود و بـ  اى از مدار درمـى  شود یا یک کارخانه خاطر حادثه است که سیمى قطع مى      
  . ذخیره مطمئن هم خواهیم داشت
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 دیگـر  ، شـما مـى بینیـد    منجمله خـود تهـران  ، در شهرها.آب خیلى کار کردیمدر صنعت  
طور کلى و ه در تولید اتومبیل و خودرو، ب. قطعى آب کمى حتى در تابستان خواهیم داشت   

کم چیز نیست که االن در داخل . کنیم  داریم تولید مى  ، در حد نیاز کشور    اً اکثر ،سایر نیازها 
ه مـان کـم باشـد کـ      مگـر اینکـه ظرفیـت نـصب شـده     ،تولید بشود و کمبود هم داشـته باشـد   

 این مقـدار  ،وقت در تاریخ ایران گذارى بسیار زیادى این دو سه سال کردیم که هیچ         سرمایه
  . استسرمایه گذارى نشده 

گذارى قـرض کنـیم کـه البتـه        میلیارد دالر براى سرمایه    27 ،ما در برنامه اول نوشته بودیم     
م االن دو سال است  سه سال اول آوردیم و دو سال دو   . میلیارد نرسید  27 به     .این را نکردیم  

 میلیـارد دالر بـدهى بـه    12که شروع کردیم،  ما وقتی.  مى پردازیم،آوردیم و دو سال داریم   
 آن وقـت  . میلیارد اسـت 20همه سرمایه گذارى که شد، کمتر از  خارج داشتیم، امروز با این   

ن دیگـر اینجـا   اال.  میلیارد دالر تنظیم کـردیم 20 میلیارد دالر شاید درآمد و امروز باز با     8با  
   .پردازیم مان را مىیها  است که بدهى و نیم سالیکشروع کردیم . هم ما مشکلى نداریم

 دیگـر نـه    اصـالً ،بینیـد  اینها دیگر شـما مـى   در تولید مس و اتوبوس و سوارى و وانت و     
ها را هم دادیم و االن روپـاى خـودش اسـت و از مـا هـیچ           همه بدهی  چیزي؛صفى است نه    

اکثر صـنایع االن  . برد کند، خودش سودش را هم مى       خودش تولید مى   ،گیرد نمىسوبسیدى  
  . این جورى هستند

 شـما اگـر برنامـه مطالعـه و اجـراى سـدها را       . اسـت هاى مـا بـوده      جزو اولویت  ،مهار آب 
تلفن .  گام بزرگى براى آینده کشور برداشته شده و چه خواهد شد    ه مى بینید که چ    ،بگیرید

 یعنى خودشان با پولى کـه  ؛دهیم ما هم سوبسید نمى  . دیگر بازار  سیاه ندارد     ،در اکثر کشور  
بـه نقـاط محـروم در دوران جنـگ     .  به این سرعت دارند تلفن به مردم مـى دهنـد      ،گیرند مى

 میلیارد تومان به نقاط محروم دادیم و 50 ، 40یش از ب در این دوره، ما ساالنه  .نرسیده بودیم 
شما در هر نقطه محرومى بروید، مى بینید یا مدرسه سـاختیم، یـا        . یمهزاران پروژه اجرا کرد   

آب بردیم، یا برق بردیم، یا راه ساختیم، یا یک کار چشمگیرى براى مردم در نقاط محروم        
 9/14بیکـارى  .  براى قلع و قمع بیـسوادى  ،صورت جهشى پیش رفتیم   ه  بیسوادى را ب  . کردیم

  . درصد است11بود االن نرخ بیکاریمان 
هایتـان تنظـیم    کـنم در روزنامـه    من خواهش مـى ،این تابلو را شما خودتان در یک ستونى      
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 االن اینجا هستیم و خیلى  ، بگویید ما اینجا بودیم    . این دو طرف را پهلوى هم بگذارید       .کنید
 آن ان شاءاهللا ه،وزارت ارشاد یک کتابى چاپ کرد      را  آن چیزهاى دیگر هم هست که ریز     

 مـى بینیـد کـه یـک دوره          . صـفحه اسـت    400 ، 300. تـه بـاز هـم کلـى اسـت         الب. بینید را مى 
 در  .من یک نفرهـستم   . خواهم اینها را به حساب خودم بگذارم       بنده نمى . افتخارآمیزى است 

مجلـس کمـک کـرده، دولـت کمـک کـرده،          . نـد رد انسانهاي زیادى کـار ک     ،این مجموعه 
.  ما به این نقطه خوب رسیدیم تا رهبرى هدایت کردند، مردم حمایت کردند، مدیران بودند       

نـد   ا هزار دانشجو مشغول تحصیل800. تان نداریدهای شما االن یک مشکل جدى در زندگی    
 فـضاى  ؛ میلیون متر در دست ساختمان داریم5بیش از  .  هزار بودند  400و آن موقع کمتر از      

. هـاى درمـانى   نآموزشى، آزمایشگاه و کتابخانه، بیمارستان براى آموزشى غیـر از بیمارسـتا           
هـا اینهـا را هـم مکـرر      ها ، تعداد ورزشـگاه  وضع کارهاى فرهنگى،  تعدادنشریات، کتابخانه 

 د،میـدان داریـ  اینهـا   شـما روى همـه   .گیـریم   دیگر حاال دیگر زیاد وقت شما را نمی       ،گفتیم
  .  من برایتان توضیح بدهم،ال کنیدؤس

ـ  با توضیحاتى که ح:آقاى خلیلى از روزنامه ابرار    - االت ؤضرتعالى دادید، س
 اگر اجازه بدهید یک مقدار     .من و همکارانم به اندازه زیادى پاسخ داده شد        

  .یات بشویم یوارد جز
  .هر چه مى خواهید وارد بشوید -
حضرتعالى در بازدیدى که از نمایشگاه کتاب تهـران داشـتید، فرمودیـد          - 

 چـرا؟ در    ،پرداخت سوبسید به بخش انتشارات و مطبوعـات مـصلحت نیـست           
هاى بیش از صد کانـال مـاهواره در ایـران دریافـت مـى                حال حاضر برنامه  

مطبوعـات،  .  قـدرت برابـرى بـا ایـن پدیـده را نـدارد             ،ژى مـا  و تکنول .شود
 چگونه باید بـا ایـن پدیـده    ، با بضاعتى که دارند،انتشارات و هنرهاى نمایشى 

  برخورد کنند؟
مـن گفـتم سوبـسید    . کلى عوض شده ب وضع ؛ یک جمله از حرف من را حذف کردید  -

 اگر بنا باشـد  .کنم طور فکر مى حساب نشده به مطبوعات دادن، این مصلحت نیست و همین        
جور داده بـشود، هـر     تومان و بقیه چیزها همین  7 کاغذ به ارز     ؛حساب سوبسید داده بشود    بى

ار کاغـذش را  رحال ایـن مقـد   ه به،گیرد نام مطبوعات، یک کسى ورقه اى مىه نجلى هم ب ب
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اى  یک کارى بکنیم که ارزش قلم، ارزش فکر، ارزش اندیـشه، بـه گونـه             باید ما . مى خرند 
 بـا ایـن وضـع خیلـى     .در مطبوعات جا باز کند که مردم چیزهاى شایـسته را انتخـاب بکننـد           

 یـک  ، هر کـس بیایـد  .هر کسى آمد باید بدهیم . بگیردتواند امتیاز     هر کس می   ؛آسان است 
طـور    بقیه چیزها هم فرض براین است که باید آن  ، تومانى هم بگیرد   7رد، کاغذ   امتیازى بگی 

هایشان مـشخص بـشود، ولـى      تالش،اى باشد که نیروهاى انسانى  باید به گونه   اًلذا قطع . باشد
تواننـد    روزنامه هاى ما به این زودى نمى مثالً،یک جاهایى هست. شده ما باید بدهیم   حساب

 بـا  ،ها و بعضى چیزهایى که مى گیرند  باید محاسبه کنیم با آگهى    .دپاى خودشان باشن  ي  رو
بعـضى مطبوعـات بـاارزش هـستند، بایـد      . شـان کنـیم کـه بتواننـد کـار کننـد           حساب کمک 

 برونـد  ،کنـد  کند کار کنند، صرف هم نمى ها هم باید اگر صرف مى      بعضی. طور باشد  همین
بنـابراین مـا   . شـود  مطبوعـات قطـع نمـى   هـا از    سوبسید به این زودي   . یک کار دیگرى بکنند   

  . در اختیارشان خواهیم گذاشتاًبضاعت براى انجام این وظایف، قطع
 نقاط ضعف و قوت اجراى طرح تعدیل اقتصادى تـا کنـون چـه بـوده ؟                  -

دولت براى حمایت از تولیـدات داخلـى در شـرایط فعلـى، کارخانـه هـاى           
   چه برنامه هایى دارید ؟ ،دولتى دچار کمبود مواد اولیه و نقدینگى هستند

باالخره هیچ کارى بـه  . م بشماریم، خیلى زیاد است   ی حاال نقاط ضعف و قوت را بخواه       -
 اگر آقایان موردى . نقاط قوت هم خیلى فراوان است     . بدون نقطه ضعف نیست    ،این وسعت 

نظرشـان نقـاط ضـعف اسـت، توضـیح      ه  ما آنهـایى کـه بـ   ،ال دارند ؤال بکنند که حاال س    ؤس
 ،هـا  در مورد کارخانـه . کند ال نمىؤى هم که نقاط قوت است که حاال کسى س   ی آنها .یمبده

 .ها را روى پاى خودشان بردیم   تدریج کارخانه ه   ب ، ما یکى دو سال است     د،دانی االن شما مى  
دهیم و کوپنى یا در کانال خـاص توزیـع مـى کنـیم،         غیر از آن کاالهایى که ما سوبسید مى       

اى عمل بکننـد کـه اقتـصادى      باید خودشان به گونه؛سال ارز آزاد است   ارزشان دیگر از پار   
شان را هـر جـور خواسـتند     قیمت. شود که ما به آنها ارز دولتى یا ارز ارزان بدهیم   نمى. باشد

هایشان  ماندگی  عقب  و  براى اینکه راه بیفتند    ،تر دادیم  در یک مقطعى ما ارز ارزان     . بفروشند
شـان   هـا بـا همـین سیاسـت صـرف       اکثریت کارخانـه   ،کنیم  فکر می  االن هم . را جبران بکنند  

شان، همه  کنم همه  میفکراى که در واردات ما خواهیم کرد، من  کند و با حمایت تعرفه     مى
اى هـم انبارهـایى در داخـل     کند و باید بـه گونـه   شان می  اکثریت صرف ،شود گفت  که نمى 
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 بتوانند از داخل کشور، موادشان را حتى    ،هندکشور تعبیه بکنیم که اینها نقدینگى زیاد نخوا       
  . هفتگى و ماهانه و اینها هم بتوانند بخرند که حاال در این سیاست هستیم

 اشاره فرمودید که مـردم      :آقاى پوراسکندر از روزنامه جمهورى اسالمى      -
 روزنامـه مـا      اما در نظرخواهى که اخیرً     ،شان ندارند  مشکلى در مورد زندگی   

 ،جمهور  آینده کشور داشـته      یسیدار ر  هاى اولویت  ل برنامه یدر خصوص مسا  
ل اقتصادى، بخـصوص کنتـرل      یبه این نتیجه رسید که مردم در خصوص مسا        

 ؛ل فرهنگـى ی در ضـمن در خـصوص مـسا   .کننـد   احساس نگرانـى مـى     ،تورم
 بـراى کنتـرل     ،خواستم بدانم که آیا جنابعالى در صورت انتخاب مجـددتان         

ل اشـاره  یبه ایـن مـسا    اً   مشخص ،ى را دارید یا نه اگر بشود      های این ماجرا برنامه  
  بفرمایید؟

 اًوقت نگفتم مردم مشکلى ندارند حتم  هیچ ؛ باز یکى از جمالت در تعبیر من عوض شد         -
 ما مقـدارى از مـشکالت را حـل    ، ما گفتیم در این مدت     .شکل که نیستند  م مشکل دارند، بى  

  .استکردیم و مقدارى از مشکالت هم مانده 
ل یکـه مـسا    در صـورتی ؛شان ندارند  فرمودید مشکالت جدى در زندگی     -

   .رحال جزو ضروریات هست ه به،اقتصادى
 بدون مـشکل کـه   ؛رحال مردم مشکل دارند ه حاال تعبیر جدى را به     . یعنى مشکل دارند   -

دانیم که همه مشکالت   ما هم همه تالشمان این است که مشکالت را کم کنیم و مى .نیستند
شما بروید در کشورهاى موفق اقتـصادى، مثـل ژاپـن یـا     . تواند حل بکند   کس را نمى   هیچرا  

اتى قـ  چـه طب ؟ مـردم مـشکل ندارنـد یـا دارنـد     اً ببینید مشکل مردم حل شده، یـا واقعـ     ،آلمان
مان این است که با زیاد کردن کار و بـا بـاال بـردن حقـوق و       تالش .کنیم  ما سعى مى   ؟دارند

هاى ما این بوده که حقوق مزدبگیرهـا   مشى  یکى از خط  مثالً. ا کم کنیم  ر مشکل   ،امثال اینها 
 حاال اگر در بـین شـما حقـوق    .را بیشتر از تورم باال ببریم و به این عهدمان هم وفادار بودیم           

 چه ، سه سال و نیم؛ این سه سالى که ما بودیم.جا مقایسه بکند تواند همین بگیرى هست، مى
یکى دیگـر از  .  این را وفادار بودیماست؟ها چه مقدار اضافه شده  مقدار تورم بوده و حقوق    

عرضه و تقاضا را در کشور حـاکم بکنـیم کـه    تعادل کنیم  کارهایمان این است که سعى مى   
وقـت    سـال گذشـته هـیچ    هـشت ،  هفـت  چیـزى کـه در       .مردم قدرت انتخاب داشـته باشـند      
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 دنبـال ایـن   . بخرنـد ،دهد هر کس بهتر مى  وتر را پیدا بکنند بروند بازار جنس ارزان . نداشتند
 یک ،ها متناسب با تورم تدریج حقوقه  یعنى ب.هستیم و این سیاست هم ادامه خواهد داشت    

هاى سال گذشته است کـه   ماندگی جلوترش هم براى جبران عقب. رود مقدار جلوتر باال مى   
  . جلو بروند،آن چند سال که عقب بودند

 .شـود  ش زیادى از امکانات ما صـرف امـور فرهنگـى مـى    ل فرهنگى که بخ یدر مورد مسا  
طـور کلـى،   ه  در نیروهاى مسلح ب، در ارتش  ،ها  در کارخانه  ، در مدارس  ،ها االن در دانشگاه  

 سیاســى ،، دفتــر تبلیغــات اســالمیهــاى علمیــه در سراســر کــشور، ســازمان تبلیغــات  حــوزه
 همه اینهـا از  ، صدا و سیما  ،هاى رهبرى در همه کشور، وزارت ارشاد       ها ، نمایندگی   عقیدتی

 بـه  ،گیرند و شما ببینید چه بودجه هنگفتى ما مـى دهـیم   دولت بودجه براى کار فرهنگى مى     
بـه  .  اسـت  از امکانـات دولـت  ،شـود  هایى که به مطبوعات و به خود شماها مى   اضافه کمک 

هـاجم  درصد کل بودجه را هم براى مبارزه بـا ت      امسال آمدند چیزى نزدیک یک     ،اضافه این 
هاى متولى که ورزش و جاهاى دیگر هم  فرهنگى گذاشتند که ما تقسیم کردیم بین دستگاه    

شوراى عالى جوانان را براى نظم دادن به کارهـاى مبـارزه بـا    . باز مشمول همین خواهند بود   
  . تهاجم فرهنگى در بین جوانان درست کردیم

اش را یکـى از شـماها    وعـه  اگـر مجم اً انـصاف ،هـاى فرهنگـى در جمهـورى اسـالمى       برنامه
 جمع کنید در اختیار مردم بگذارید، مى بینید چه رقم بـاالیى را بـه خـودش            ،پیشقدم بشوید 
  . دهد اختصاص مى

عنـوان حفـظ   ه  ب،له امر به معروف و نهى از منکرأ حاج آقا در خصوص مس     -
 رحال امروزه شاهد این هستیم که این حکم الهى تعطیل شـده  ه به ،ها ارزش
ـ         آن .است ه جورى که یک جهشى در این قضیه بـراى اجـراى ایـن حکـم ب

اینهـا نـشان    . اسـت  به حیطه فراموشى سپرده شـده        اً، مجدد دوجود آمده بو  
 در حفظ کارهاى دیگرمان هم      ،رحال الزم و ضرورى هست     ه دهد که به   مى

 . چرا که این انقالب، انقالب فرهنگى اسـت    ،ل عنایت داشته باشیم   یبه این مسا  
  . بفرمایید،اى راجع به این قضیه دارید دهاگر عقی

 ایـن اسـت کـه همـه فکـر      یکـی  ،از انحرافـات فکـرى  .  من اینجا دارم   ی بله حرف اساس   -
و نهى از منکرى که رهبرى مطرح کردند، یک بخش حکـومتى      کنند که امر به معروف     مى
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ه ردى بـ هر ف.  غیر از اجتماعى هم هست،این یک وظیفه فردى است    . قضیه را مطرح کردند   
گیـرد، موظـف    طـور کـه روزه مـى       خواند، همان  طور که نماز می     همان ،عنوان یک مسلمان  

هایش هم مشخص  شیوه. است که نهى از منکر و امر به معروف هم در اطراف خودش بکند
کـه اسـالم     آن ،گفتنـد  کـه رهبـرى مـى       با برخورد منطقى، آن    ، با دوستى  ،با نصیحت . است

بیـنم   مـن مـى  .  امثال شماها باید از جامعـه طلبکـار باشـید    ،وعاتشما مطب . گفت این است   مى
گویند امر به معروف و نهـى از منکـر ضـعیف         اینجا به من مى    ،آیند آقایان روحانیون هم مى   

شان امـر بـه معـروف و       شغل  اصالً .ها هزار روحانى در سراسر کشور داریم        ما ده  .استشده  
 این قضیه بیشتر وظیفه .طور مطبوعات هم همین شما .شان این است  سمت.نهى از منکر است

 این است که افراد همه خودشـان را موظـف   ،خواهیم خواستند و ما هم مى   که رهبرى مى   آن
 همکارشان را مواظب باشـند، منحـرف       ،شان را   دوست ، فرزندشان را  ،شان را  بدانند، همسایه 

 بعد از صـحبت    .»گانىنظارت هم «این حالت، من اسمش را گذاشتم       .  نصیحتش کنند  .نشود
 گفتم این همان اصل نظارت همگانى است که در کـشور          و رهبرى، من یک خطبه خواندم    

 پـدرش،  :جورى عمل بشود، هر منحرفى کنار خودش چنـدتا معلـم دارد     اگر این  .باید باشد 
طـور کـه داریـم در خیابـان      چراغش، ما همـین   مادرش، برادرش، دوستش، همکالسش، هم    

 یـک  . بگوییم باباجون اینکـه خـوب نیـست   ؛زباله انداختروي زمین یکى رویم، دیدیم    مى
 ،خـود زد   یـک کـسى بـوق بـی    ، داد زد.گـویى   بگوییم چرا بد مـى    ؛کسى یک دروغ گفت   

   بگوییم بابا ایـن چـه کـاري   ،رد شد قرمز   یک کسى از چراغ      ؟کنى جور مى  بگوییم چرا این  
  بگویید باباجون این چـه جـوري  ؛کند راجع را در اداره معطل مى     یکى م  ، همکار دید  ؟ستا
 ایـن قلـم مـال    ، رفیق خودتان بگوید بابـاجون ، شما در روزنامه یک چیز بدى نوشتید       ؟ستا

مان مواظب همدیگر باشـیم، امـر بـه معـروف       اگر همه؟کنید  چرا این کار را مى   ،مردم است 
ش را انجـام  ا حکومت، پلیس، وظیفـه . اى دارد  البته حکومت یک وظیفه؛اسالمى، این است  

 . یا مبلغ تربیت کنیم .کنیم  هزینه اینها را مى دهیم و تأکید مى        .دهد دادگاه انجام مى  . دهد مى
 ، این کارهاى ما هم یک نـوع اسـت      . فیلم درست کنیم   . کتاب به نشر بدهیم    .کتاب بنویسیم 

  .  آن امر به معروف را از واقعیت خودش منحرف کردند،هاى جاهل ولى زبان
 خیلـى ممنـون از   : ایـران م اسالمى از صداى جمهورى اسالمى  آقاى نظا  -

بـا  . خواستم مطـرح کـنم      بحث ماهواره را مى    ،خرج دادید ه  اى که ب   حوصله
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 از  ،تـان عـرض بکـنم      دانـم خـدمت     الزم مى   قبالً ، جناب آقاى هاشمى   ،تشکر
شـده   دقیقه براى داوطلبان ریاست جمهورى اختصاص داده         90 اًرادیو قانون 

طور کـه    همان، پیدا نکنیماًسطه اینکه شاید این توفیق را ما مجدد     به وا  .است
هایتان اشاره فرمودید کـه جمعـى اسـت و کلیـه عزیـزان       در ابتداى صحبت 

ال پاسـخ   ؤ س 20 تا   15 البته عزیزان دیگر دوطلب به       ،خبرنگار تشریف آوردند  
 3 بـه  ،من با توجه به اینکه همکاران دیگرمان هم اینجا تشریف دارنـد         ،  گفتند

  .ال اکتفا مى کنمؤ س4یا 
ال ؤ حـاال یـک سـ   . دقیقه جاى خودش محفوظ است90رحال آن    ه  به .نه شما بگذارید   -
  . بکنید،ال آمدیدؤس دو

 براى رسیدن به توسعه اقتصادى مطلوب، افزایش توان تولیـدى یکـى از              -
شود مگر بـا توسـعه و      هاى مهم اقتصادى هست و این مهم فراهم نمى         اولویت

 چه  ،کنم بفرمایید   در این زمینه من خواهش می      .رش علمى و فنى جامعه    گست
   را دارید؟یهاى مشخص ها و برنامه طرح

 ال بود که همـین ؤش مقدمه ستال، یک قسم  ؤ آن س  اً واقع ،طور که شما گفتید     بله همین  -
 توانیم و خوشبختانه ما در همـه اینهـا عمـل کـردیم و در       ما بدون این چیزها نمى     ،طور است 

 1368مان این است که تولیـد بـراى اولـین بـار از سـال         دلیل. راهیم و خوب هم پیش رفتیم     
 اگـر  . درصد رشـد تولیـد اسـت   3/8 سالمان   چهارش را گرفت و ما معدل       ا حرکت صعودي 

 البتـه چـون   ؛بینید خیلى از مجموعه دنیا باالتر است  مى،این را با رشد تولید دنیا مقایسه کنید     
ب این مـواد  خُ . بیش از برنامه هم هست؛ ما زود به این هدف رسیدیم   ،یمظرفیت خالى داشت  

. خواست، سعى کردیم تهیه بکنیم آالت  می ماشین.  تهیه بکنیم ، ما سعى کردیم   .خواست مى
 البتـه در ایـن   ، ولى بـراى آینـده  ، در این سطح داریمنیروى کار که در حرف شما بود، فعالً     

 هـم در آمـوزش و   ،براى آینده ما تربیت نیـروى کـار   ولى   ،سطح هم کیفیت مطلوب نیست    
 هـم بـا تقویـت    ،پرورش با اصالح نظام آموزش متوسطه که حرفه و فـن را تقویـت کـردیم          

 حرفـه و فـن ، هـم بـا تأسـیس      ،وزارت کار که مراکز وسیعى براى آموزش کـارگران دارد        
هارا هـم    دانشگاه. یمکن  مى تربیتداریم  را   نیروهاى کیفى عملیاتى     ،دانشگاه علمى کاربردى  

گذارى  کردیم و هم مواد تهیه کردیم، هـم بـراى نیـروى       پس ما هم سرمایه   . تقویت کردیم 
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شـاءاهللا برنامـه دوم اینهـا را تقویـت      ان.  البته در همـه اینهـا نیمـه راه اسـت          ؛کار اقدام کردیم  
  . کنیم مى

ـ        ،طور که حضرتعالى استحضار دارید      همان - ه  جمهـورى اسـالمى ایـران ب
 مـسئولیت بـزرگ و خطیـر در حمایــت از    ،القـراى جهـان اســالم   عنـوان ام 

ـ   ـ .ویـژه مـسلمانان دارد  ه محرومان جهان، ب نظـر شـما بـراى تحقـق ایـن      ه  ب
  مسئولیت، سیاست خارجى کشور باید چه مسیرى را در آینده طى بکند؟

 ،یممان در همان موقعى که جنگ هم داشت  ما در حد توان   .جورى بود   از اول هم همین    -
 میلیـارد دالر  1000دانیـد مـا حـدود     همین حاال هم که محاصره و بازسازى هستیم، شما مـى     

 ء باید محرومان دنیا بیایند به مـا کمـک  کننـد تـا ایـن ام القـرا             اًواقع. خسارت جنگ داشتیم  
 .کنـیم   ولى باز هم در گوشه و کنار، خیلى کمک مـى ، خودش را جبران بکند   ،ساخته بشود 

را  هـاى مـا    کمک،هایمان را نگویم که ممکن است استکبار برود هم کمکد من ترجیح مى 
  . اسباب زحمت دیگران بشویم،قطع کند

 دولت اعالم کرده اسـت کـه پرداخـت    : آقاى بردبار از روزنامه اطالعات -
نظر شما چـه تـدابیرى   ه  ب. براى کاالهاى اساسى را ادامه خواهد داد     دسوبسی

 خاص براى اقـشار آسـیب       دصورت سوبسی ه   ب  عام د سوبسی -الزم است تا الف   
 بـر روى  کاالهـاى   د بـه سوبـسی  د گرایش پرداخت سوبسی   -ب  . پذیر درآید   

 پرداخـت   - بر روى کاالهـاى تولیـدى تبـدیل شـود ج             د به سوبسی  ،مصرفى
   باعث اسراف و زیاده روى در مصرف نشود ؟، براى برخى کاالهادسوبسی

اى جواب  ال را به گونهؤخواهد این س ن دلم مىم. ال خوبى شما مطرح کردیدؤ خیلى س -
 گـاهى هـم   ، مـى دهـد  م از غصه هاى من کـه رنجـ  .ا هم کمک بکنیده بدهم که شما رسانه   

متأسـفانه  . ها و کیفیـت اصـالح ایـن انحـراف اسـت      دله سوبسی أخیلى متأثر مى شوم، این مس     
کنند و بـراى حـل    مل مى شعارى ع  ،ها بپردازند  الؤگونه س  هاى ما پیش از اینکه به این       رسانه

جامعه مـا هـم   .  براى خیلى چیزها الزم است   درحال سوبسی  ه  به .کنند این مشکل کمک نمى   
. شود اینهـا را از ایـن شـیر مـادر گرفـت          به این آسانى هم نمى    .  بود داز قدیم، گرفتار سوبسی   

 اًریبـ نـان تق . گیرنـد   هاى زنـدگى را مـردم دارنـد از بیـت المـال مـى       االن قسمت عمده هزینه 
یعنـى مـا هزینـه      . از مجـانی   بـاز بـیش      ؛سـوخت مجـانى اسـت     .  بیش از مجانى   ؛مجانى است 
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 برق همه اینهـا  وآب .  قند و شکر مجانى است   .رسانیم  مجانى را به دست مردم مى      ،کنیم مى
.  آن راگیریم، نه هزینه تولیدش و چیزهـاى فـراوان دیگـر      هزینه انتقالش را از مردم مى     نه  ما  

ل ا فرض کنید همین چاى را من یک مثـ   مثالً. آید    به چشم شما نمى    که اصالً یک چیزهایى   
 مـى شـود   ي آنکیلـو پنج .  تومان مى خریم60 از داخل، کیلویى راما چاى برگ تازه  . بزنم

  یعنـى دولـت  ؛کننـد   برایمـان خـشک مـى   ، تومان هم مـى دهـیم    30.  خشک یک کیلو چاى  
دهـد و   ى که خودش و سازمانش دارد، پول مىهاى سربار غیر از هزینه ،   350 تا   340حدود  

 اً تقریبـ ، یعنیخریم  دالر و نیم مى دوچاى خارجى را هم کیلویى      . گیرد   یک کیلو چاى مى   
. دهـیم  مـی  تومـان  150  و به مـردم کنیم  آوریم با این مخلوط مى چهارصدو پانصد تومان مى 

ما . رفت دادیم و بعد هم خارج مى تر مى  خیلى از این ارزان راقند. و بیداد همه بلند است داد
. رود طـرف مـى   طـرف و آن   ایـن  و هایش قاچاق مـى شـود       خیلی ؛دادیم ها مى  کننده به توزیع 

چـون بـه همـه    را  ایـن چـاى   . اسـت  سوبـسید حـاال ایـن یـک چیـز کوچـک      . مى شود فساد  
یغـاتى  هـاى تبل   شیر راکه یکى از بحـران      اما مثالً . عدالتى هم خیلى در آن نیست       بى ،دهیم مى

 یا ،فهمند ها را یا نمى دارها که این حرف   دارها و قلم   مندم از زبان    گله اًاخیر بوده و من شدید    
دهـد و همیـشه پـیش خداونـد      عدالتى این سوبسید مرا بسیار رنج مى       بى ؛خواهند بگویند  نمى

 ى را به همـه دما این شیر سوبسی   . حاال یک روزى بتوانم جواب خدا را بدهم       . شرمنده هستم 
یى کـه کارخانــه  هـا آنجا. دهـیم   شـهر بـزرگ مــى  ده، پـانزده  بـه تهــران و  .دهـیم  ایـران نمـى  

از .  را مـا  آن هـزار تـن  700 . میلیون شیر در کشور تولید مـى شـود         4حدود  . پاستوریزه دارد 
، مـى   وکنـیم   شیشه مـى .کنیم  پاستوریزه مى.کنیم حمل مى . خریم  تومان مى  34دامدار لیترى   

 در تهران شد ، دهیم، لیترى االن که یک کمى هم گران شد حویل مردم مآوریم در مغازه ت   
الزحمـه فروشـنده هـم در ایـن       آن حـق ه تومـان کـ  24ها شد    تومان و در شهرستان    30لیترى  
شود بـه مـردم تهـران و بـه مـردم چنـد         این تفاوت از کجا داده مى،گیریم ما کمتر مى  . است

   ؟شهر بزرگ
 پـول نفتـى اسـت کـه مـال همـه        . این بیت المال مردم است     ،یمما که ارث پدرمان را ندار     

دهیم به این چند شهر  داریم مى ها، مال همه جا، ما برمى ها، مال شهري   ییمردمان، مال روستا  
 شـما کـه طرفـدار       ؟آید ها دردتان نمى   ها چرا از این حرف     دانم شما روزنامه   من نمى . بزرگ
آینـد یـک    وقت روزنامـه هـا نمـى    هیچ. ام مى شود اینکه عدالت نیست که دارد انج  ،عدالتید
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سازى بکنند تـا کـه     افکار عمومى زمینه    در ل را ی این مسا   و سلسله بحث جدى درست بکنند    
   ؟خواهید  شما از دولت چرا این را نمى.این بى عدالتى را یک جورى جبران بکنند

مـا، علمـاى مـا،    هایش همین است که مطبوعات ما، صدا و سیماى           بنابراین یکى از شرط    
من دو .  دیگران، مردم را توجیه کنند که این عدالت نیست      و هاى مجلس  خطباى ما، تریبون  

 همـین   یکـی . محور اساسى در برنامه اول داشتم کـه خوشـبختانه تـا حـدودى موفـق بـودم            
بـه صـرف   را هاى غیرعادالنه را کم بکنم و این کم کـردن   عدالت بود که سعى کنم توزیع   

 و 7ماکامیون . کنم  هاست که عرض مى  لش همین ماشین  ایک مث . بنایى برسانم کارهاى زیر 
گرفت حتى نیاز نداشت با این کار   او مى. هزار تومان  700دادیم به یک نفر       میلیونى را مى   8

 خـب ایـن بـى    ، آن دست بعـدى   ،کرد، یا مى فروخت     ساعت کار مى   ی دو  روزى یک  .بکند
 بـه قیمـت واقعـى    ،یون را خـود بـا ارز آزاد تولیـد کنیـد         ما گفتیم کام    بود؟ عدالتى براى چه  

 وام ارزان دادیـم بگیـر، کـار    ، ما وام دادیـم   ،گوید راننده پول ندارد    بانک به شما مى   . بدهید
پیکـان یـک   .  ساعت بـا ایـن سـرمایه کـشور کـار کـن            ده پانزده روزى  . کن پولت را بپرداز   

کـه زودتـر     کـسی  بـه  هزار تومـان 150 ،ان توم100یم بدهیم  ی ما بیا  ،میلیون تومان تمام بشود   
 ؛ هزار تومان بدهیم به یک کسى که مستطیع است300 ما  ،حج را شما ببینید   . اسم نوشته بود  

 بایـد خـودش بـرود    . مستطیع که دیگر از دولت نباید بگیرد مکه بـرود    ؛خواهد برود مکه   مى
  . مکه اگر مى خواهد برود

 توضـیح  .شماها بایـد روى اینهـا کـار بکنیـد    اى هست،   هاى غیرعادالنه دبسیویک سرى س  
شـود، داد و بیـدادتان بلنـد       جاى اینکه تا یک چیزى گـران مـى        ه   ب ؛بدهید بازخواست بکنید  

 دنبـال ایـن کـار    . بیاید این را اصالح بکنید،کنید  مردم را تحریک مى،کنید  تیتر مى ،شود می
مـا  . تواننـد  آنها مى.  بگیرنددوبسی باید س،ما فکر مى کنیم که باید یک بخشى از مردم    . بیایید
اش را تهیه کردیم که بـه کـل     االن هم الیحه   .هاى اجتماعى را براى این در نظر گرفتیم        بیمه

 یا بـه  ،عنوان بیکارى یا از کار افتادگىه  ب،تر است  اقشارى که درآمدشان از این سطح پایین      
 آن وقت . را هم عمومى کنیمبیمه درمانى. شان را بدهیم هر دلیل دیگرى، این سطح زندگی   

ممکـن اسـت کمتـر    . آیـد   کسى از پا در نمى،ى را برداشتیمد اگر یک سوبسی ،نگران نیستیم 
هاسـت و   پس راه رساندن به اقشار آسیب پـذیر، همـان بیمـه   . آید  از پا در نمى،استفاده بکند 

ى روشـن  هادى را بـه سوبـسی  یهاى نـامر د باید سوبسی  .راه صحیح اقتصاد کشور هم این است      
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بعد هم به آنهـایى بـدهیم   . دهیم قدر پول ما داریم به اینها مى   تبدیل کنیم که مردم ببینند این     
 اگر مردم بفهمند که چه .راه درستش هم این است که مردم آگاه بشوند    . که مستحق هستند  

 من مصداق آن حرف .کنند افتد، خودشان از دولت مطالبه مى      اتفاقى دارد در کشورشان مى    
دوستانـشان  . فرمودنـد  که خیلـى هـم دردمندانـه مـى     دانم   می )ع(على ابن ابى طالب   ت  حضر

المـال کـه سوءاسـتفاده     هاى بیـت  گفتند این پولدارها و حاشیه   مى ،خدمت ایشان آمده بودند   
شما یک قدرى به اینها بدهیـد تـا بخورنـد تـا       . روند رنجند و مى   کردند، دارند از شما مى     مى

 1» أَنْ أَطْلُب النَّصرَ بِـالْجورِ  أَتَأمرُونِّى «: حضرت فرمود . اصالح بکنیم عد ما ب .این وضع بگذرد  
گویید که من پیروزى را با ظلم بدست بیاورم  اینکه شما مى گویید   واى بر شما، به من مى      ،

دادم حاال که مال مردم اسـت، مـن     نمى، اگر مال خود من بود    ،بدهم، مال من نیست   را  اینها  
چـه  این حرف حضرت امیر، از  ،در مطبوعات االن. بردارم مال مردم را به اینها بدهم      چطور  

کـه وارد یـک     ممکن است یک جاهاى روشنى را بگوییـد، امـا وقتـی            ؟کند ى دفاع می  سک
اى جـرأت    هـیچ روزنامـه   اصـالً ،چیزى بشوید که بگویند گرانـى یـا بگوینـد از ایـن چیزهـا            

ان م  ما وظیفه،کنیم البته اید بگوییم و ما باید عمل بکنیم و مى ما ب  .کند این حرفها را بزند     نمى
رحـال اقـشار ضـعیف     هاى باید عمل بکنیم که به      به گونه  ، ما مسئول بیت المال هستیم     .است

  . کنیم نسوزند که این کار را مى
ال دوم مـن در مـورد سیاسـت خـارجى ایـران       ؤ س ،جمهور یسی جناب ر  -

                                                
 -  المال درباره تقسیم بیتالبالغه  نهج 126خطبه : المالس هلَیع نْ کَالمٍ لَهم و  : » طاءى الْعۀَ فوِیلى التَّسع بوتا علَم

نَجماً و لَو کانَ  السماء    فى   نَجم    أَم  ما  و  ،  سمیرٌ    سمرَ    ما     بِه    أَطُور    ال   أَنْ أَطْلُب النَّصرَ بِالْجورِ فیمنْ ولِّیت علَیه و اللَّه  أَتَأمرُونِّى 
المالس هلَیقالَ ع ثُم ،ا الْمالُ مالُ اللَّهإِنَّم و ففَکَی منَهیب تیوى لَستَ: الْمالُ ل قِّهرِ حى غَیالْمالِ ف طاءإِنَّ إِع أَال و یرٌ وذب

إِسراف، و هو یرْفَع صاحبه فى الدنْیا، و یضَعه فى االخرَةِ، و یکْرِمه فى النّاسِ، و یهِینُه عند اللَّه، و لَم یضَعِ امرُؤٌ مالَه فى 
 قِّهرِ حغَی  و  نْدرِ  عغَی هلأَه مشُکْرَه اللَّه هرَمإِلّا ح  هِمونَتعإِلى م تاجماً فَاحولُ یالنَّع بِه لَّتفَإِنْ ز ،مهدو رِهغَیکانَ ل فَشَرُّ  ، و

 براى پیروزى خود، از جور و ستم درباره امت اسالمى که بر ،دهید آیا به من دستور مى: ترجمه»   . خَلیلٍ   أَلْأَم و     خَدینٍ  
تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است، و ستارگان از پى هم طلوع و ! اده کنم؟ به خدا سوگندآنها والیت دارم، استف

اى مساوى در میان مردم تقسیم   به گونه،اگر این اموال از خودم بود! کنند، هرگز چنین کارى نخواهم کرد غروب مى
روى و اسراف  ا که استحقاق ندارند، زیادهبخشیدن مال به آنه!  آگاه باشید.کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست مى

 اما در آخرت پست خواهد کرد، در میان مردم ممکن است ،دهنده آن را باال برد است، ممکن است در دنیا ارزش
هیچ کس مالش در راهى که خدا اجازه نفرمود مصرف نکرد و . گرامیش بدارند اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است

اخت جز آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستى آنها را متوجه دیگرى ساخت، پس به غیر اهل آن نپرد
 .ترین دوست خواهند بود اگر روزى بلغزد و محتاج کمک آنان گردد، بدترین رفیق و سرزنش کننده
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سـالمى، تحـرك سیاسـى جدیـدى را در     رسـد جمهـورى ا     نظر مى ه  ب. است
اى خود و توسعه و گسترش همکارى هـا بـا     سیاست منطقهحمنطقه براى تشری  

 جنابعـالى دورنمـاى روابـط خـارجى         .ه اسـت  همسایگان جنوبى آغاز کـرد    
 چگونه ارزیـابى    ،شش کشور حوزه خلیج فارس     جمهورى اسالمى ایران را با    

  کنید؟ یم
ما متأسفانه خطر ایـن را  .  که در منطقه ناامنى درست نشود      کنیم  ما تالشمان را داریم مى     -

هـاى بـزرگ بیاینـد بـراى منـافع       هـا و قـدرت    ییمى بینیم که از طریق ناامنى منطقه، آمریکـا        
نفع خودشان ه کنیم که آنها را آگاه بکنیم که ب خودشان به اسم امنیت و همه تالشمان را مى

 آثـارى از  ، آقاى دکتر والیتى هـم انجـام شـده        حاال این سفر  . کم و بیش موفقیم   . هم نیست 
هـاى دنیـا    لفـت ک ایـن گـردن  . قضیه فقط به ما و اینها بند نیست . توجه بیشتر آنها را مى بینیم    

امیدوارم که آنهـا هـم   . خواهند اینجا ناامن باشد، دعوا باشد که اینجا حضور داشته باشند      مى
  . ما ناامید نیستیم از اینکه وضع بهتر بشود. با تالش ما هماهنگى بکنند و جواب مثبت بدهند

. بسم اهللا الرحمن الـرحیم      .  سالم علیکم    : آقاى فرخى از روزنامه رسالت     - 
هـا اقـدام بـه تأسـیس      متأسفانه در چنـد سـال گذشـته برخـى از وزارتخانـه           

هـاى تحـت    ها نیز اقدام به تأسیس شـرکت     این شرکت . هایى کردند    شرکت
اینها . ها ما شاهد هستیم      وسیعى را از این شرکت    پوششى کردند و یک حجم      

 به حالت سوددهى هنوز نرسیدند و طبـق برخـى از آمـار، ایـن گونـه                 اًاکثر
المـال   براى جلوگیرى از اتالف بیـت     . ها تنها یک درصد سود داشتند      شرکت

  هایى براى حال و ان شاءاهللا   چه سیاست
  تان دارید؟ دولت آینده

هـم   ایـن .  اسـت  هاى دولتى زیـاد شـده      گویید حجم شرکت   ما مى طور که ش    البته همان  -
که  تر کردن اقتصاد بوده که هر کاري بیشتر در همان دوران سیاست متمرکز کردن و دولتى    

شـده آن کـار را    توانسته انجام بدهد، یک شـرکت دولتـى تأسـیس مـى        بخش خصوصى مى  
خوشـبختانه مجلـس هـم یـک     ما سیاسـتمان غیـر از ایـن بـوده و امـسال هـم            . انجام مى داده  

از ایـن بـه بعـد تـشکیل     . اى گنجانده و االن ممنوع است دولتـى دیگـر تـشکیل شـدن        تبصره
. کنـیم اینهـا را از سـر راه بـرداریم       هاى موجـود را هـم داریـم تـالش مـى            شرکت. شود   نمى
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مـا برنامـه مردمـى کـردن اقتـصاد را       . هایشان هنـوز ضـرورت اسـت       هایشان البته خیلی   بعضی
 اگـر بخـواهیم عجوالنـه عمـل بکنـیم، خیلـى از امـوال دولـت تلـف                  .توانیم عجله کنیم   نمى
 بـه  . به دست آدم درست بدهیم. به قیمت درست بفروشیم.باید یا تدبیر عمل بکنیم   . شود مى

 اگر چیزى را .اى بفروشیم که جایگزین بکنیم  به گونه  .گونه اى بفروشیم که پولش برگردد     
در ایـن دو، سـه سـال،    . گذارى بکنیم، این پول را مصرف نکنـیم       یه دوباره سرما  ،فروشیم مى

سیاسـت مـا ایـن نیـست کـه خیلـى         .  ولى هنوز خیلـى راه داریـم       ،یک مقدارى عمل کردیم   
تــدریج خواهیــد دیــد کــه ه شــاءاهللا بــ ان. مهابــا بــه ایــن اقیــانوس وارد بــشویم جهــشى و بــى

ى کارها هست در قانون اساسى بعد یک سر. کنیم  هاى غیرالزم دولتى را حذف مى شرکت
رانـى و    مخابرات کشتیشما مى دانید در قانون اساسى، مثالً  . اى نداریم  ما چاره . دولتى است 

حمل و نقل در سطح راه آهن، هواپیمایى و بسیارى چیزهاى دیگر در اختیـار دولـت اسـت            
ت، خـودش  عنـوان وزار ه هاى دولت که ب که ما یک مقدار زیادیش را باید با همین شرکت  

 در .ها، اینهـا بایـد انجـام بدهنـد         دهند به شرکت   شود، این را مى    طورى نمى  متصدى کار این  
ها هم مى دهیم یک چیزهـایى بـه بخـش     آنجایى که شوراى نگهبان تأیید بکند، ما از همین        

  . خصوصى
 ،هاى آمریکایى ادعا کـرده کـه شـما در آینـده نزدیـک               یکى از روزنامه   -

عودى خواهید داشت و در این رابطه گویـا قـرار اسـت             سفرى به عربستان س   
 اگر لطـف بفرماییـد   .زودى از ایران دیدن بکند   ه   ب ،که وزیر خارجه عربستان   

  در این مورد توضیح بدهید ؟
 آنهـا هـم بـا مـا     .سن سلوك داشته باشـیم    هایمان، ح   ما از اول که بنا گذاشتیم با همسایه        -

ان که یا آنهـا سـفر کننـد بـه ایـران یـا مـا سـفرکنیم بـه                پیشنهاد کردیم به عربست    .رفیق باشند 
آقاى دکتر والیتـى  .  این سفر هم همین حد است. هنوز این شرایط آماده نشده بود    ؛عربستان

ه هم همان حرف قبلى را آنجا مطرح کردند، آقاى فهـد هـم گفتنـد کـه مـن هـم مـوافقم بـ            
بنـدى شـده و    ز ایـن شـکل زمـان     هنـو . زودى یا در تهران یا در ریاض، مالقاتى انجام بـشود          

  . این سیاست ما هست که رفت و آمد داشته باشیم.  استرسمى به خودش نگرفته
ال، یکـى در    ؤتان دوتا س    با اجازه  : آقاى ادیب هاشمى از روز نامه کیهان       -

شاءاهللا با آن توضـیحاتى کـه دادیـد مـا را             ه گرانى است که ان    ألرابطه با مس  
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کنیم و یکى از آنها هم در رابطـه بـا    را طرح مىال ؤببخشید که مجدد این س 
شـدن    با توجه به گران، در رابطه با گرانى.اى است مربوط به شهردارى  لهأمس

اى اخیـر، آیـا دولـت تـصمیم         ه اقالم متعددى از کاالها و اجناس، طى هفته       
تـرى را    ندارد از تأثیرات منفى تک نرخى شدن ارز بکاهد و آهنگ متعـادل            

  ؟در پیش بگیرد
شـد بـه همـان ایـذاءهاى      اینهـا دو، سـه قلـم بـود کـه مربـوط مـى             .  چرا ما تصمیم داریم    -

 مثل پودر یا روغن نبـاتى یـا دارو،      ،بعضى از کاالها موادشان که معامله شده بود       . استکبارى
اى که گفتند کاالهاى دومنظوره بـه ایـران نـرود و امثـال             لهأها در همین سایه مس     ن شرکت آ

ما . شان، تأخیر در ارسال مواد داشتند که یک مقدار، تولید را پایین آورد       یها تاینها، با شیطن  
سـرعت  ه  بـ ، بازار جدید پیدا کردیم، منبع جدیـد و اینهـا را تـأمین کـردیم     ،به سرعت رفتیم  

همـه اینهـا هـم مـا ظرفیـت      . فیت تولیدمان به سطح عـالیش برسـد    ردارد وارد مى شود که ظ     
هم روغن نباتى، هم دارو و هم مواد شوینده، یعنى همه اینهـا را     ؛تولیدمان بیش از نیاز است    

 دطـورى نیـست کـه حـاال البتـه دارو سوبـسی       کمبود نداریم و همه شان هم سود دارنـد ایـن         
 ارز هـم در مجلـس   ، دارو کـه وضـع خـاص دارد    .خواهنـد   هـم نمـى    د آنها سوبسی  ،گیرد مى

شود، چـون االن سیاسـت عرضـه و    شـان کـم بـ    بعضى کاالها هم اگر زمینه  . برایش گذاشتند 
ها را با آنها صحبت کردیم  تقاضاست، ممکن است گران بشود یا شده، ولى ما االن کارخانه

ه بـ .  گـشایش اعتبـار بکننـد   اً به بانک هم گفتـیم سـریع    .که همه با ظرفیت کامل تولید بکنند      
اشـته   یـک جهـش قیمتـى د   ،خاطر تـک نرخـى شـدن ارز   ه نظرم نگرانى نیست که حاال ما ب     

 مورد، اتفـاق بیفتـد، اینهـا را بایـد     بیست مورد، دهممکن است یک مورد، دو مورد ،     . باشیم
 سیاسـت نزولـى   اً مخصوص، یعنى نداریماًقطع. مردم را همیشه آگاه نگه داشت از این جهت        

گـذارد   هر مقدار ارز بیاید پایین، تأثیرش را مى. قیمت ارز هم که جدى دارد دنبال مى شود        
.  تأثیر نـامطلوب داشـت   و تومان ارز زد باال خودش30 و 20 و 10دفعه   ن که یک  روى هما 

 البتـه بایـد   ،نگـران خیلـى نباشـید   . ما برنامه را تسریع کردیم که حاال دیگر بـر کـار مـسلطیم         
  . مواظب باشیم که سوءاستفاده نشود

 سوال هست  که چرا دولت در قبال بخـشى          ،له شهردارى أ در رابطه با مس    -
ـ  ،ضابطه شـهردارى تهـران     لکرد خودسرانه و بى   از عم  هـاى   ویـژه فعالیـت   ه   ب
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 هیچ توضـیح و  ، در خدمت تهاجم فرهنگى استاًفرهنگى این ارگان که بعض   
  دهند؟ پاسخى نمى

جـور مـصداقى     ما هم اگر ببینیم که این     .توانند بدهند  مى. دهند  خودشان که توضیح مى    -
. بینـیم   جـورى نمـى     ولـى مـا حـاال ایـن        ،کنیم مى برخورد   اًگویید، باشد که حتم    که شما مى  

رحـال   هدیدیـد شـما بـه     مـى اً حتمـ ،دانیـد   شـما مـى  .کـشد   زحمـت مـى    اًشهردارى دارد واقع  
ها و و ضعى کـه   ها، خیابان جدول. اش زباله بود هر گوشه.  تهران چه تهرانى بود ،خبرنگارید

ها،  ها، این کتابخانه ، این پاركها همه خدمت کردند، این بزرگراه در این شهر بود، حاال این   
جـور فعـال     شرکت واحد را این شهري، آهن ها، این خط راه    کشی این تمیزى شهر، این خط    

 اگـر  ، یک تبلیغاتى بـشود   شان را ببینید، حاال یک تابلویى اگر مثالً        ب این خدمت   خُ .کردند
 تهـاجم  ،فرهنگى است قبول ندارم این تهاجم دانید، من اصالً   شما این را تهاجم فرهنگى مى     

شما یک .  کارهاى اساسى از دستمان مى رود،فرهنگى را به این سطح منحط اگر ما بیاوریم
  .  شاید موردى نظرتان باشد ،مصداق از تهاجم را بگویید که من ببینم

  . مدنظرم نیست االن البته من مصداق خاصش -
 مـن  . استک حرف کلى یاً چون واقع؛ حاال یک مصداقى بگویید که من جواب بدهم -
 البته یک مقدار درآمدهاى اضـافى پیـدا کـرده کـه البتـه        ؛ شهردارى را خدوم مى دانم     اًواقع

طـور درآمـدها را     یعنى در زمان قبل از مـا اجـازه گرفتنـد کـه ایـن             ،قانونى رفته عمل کرده   
و گیـرد   کنـد و پـول از پولـدارترها مـى      ایشان آمد عمل کرد و دارد عمـل مـى        ،داشته باشند 

  .  باید جلوگیرى بکنیم،از نقاط ضعفى اگر مشخص بشود. کند خرج شهر مى
ـ  : از روزنامه تهران تایمز    ، آقاى امى حسینى   - نظـر شـما میـزان آراء در        ه   ب

ـ انتخابات ریاست جمهورى چه تأثیرى در موقعیت و موفقیت ر       یس جمهـور  ی
  خواهد داشت؟

 مـردم حمایـت   ،بینـد   چـون مـى  اًبعـ  ط باشد،بیشترى داشتهي راآیس جمهور اگر   ی البته ر  -
بینـى بیـشترى     با روشـن .کند هایش، با اطمینان بیشترى اقدام مى    از افکارش و برنامه    ،کنند مى

از طرفى نفس حضور مردم در صحنه، براى کـل انقـالب منجملـه بـراى        . وارد کار مى شود   
 حـضور   یـک مقطـع بـسیار مهمـى همـین     ،کـنم   میفکر من  .ثر است ؤجمهور، بسیار م   یسیر

  . استها بوده که همیشه مایه تقویت انقالب بوده  مردم در پاى صندوق
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 حمالتـى از  اًال دوم من در رابطه با حمالت اخیر منـافقین کـه اخیـر    ؤ س -
ـ  سوى منافقین در کشور در غرب کشور صورت گرفته و درگیري          ه هایى هم ب

 ،ى با توجه بـه نزدیـک شـدن انتخابـات ریاسـت جمهـور      . استدنبال داشته 
  هاى مذبوحانه منافقین چیست؟ ارزیابى شما از تالش

 یـک نفـر بیایـد در یـک     مثالً. توانند بکنند طور کارى آنها نمى    این . اینها بزرگ کردند   -
بار نزدیک مرز تیرى بزند و یا بگیرند بکشند یـا اسـیرش کننـد یـا      یک جاده اى فرض کنید 

نها بـراى ادامـه حیاتـشان بـراى اینکـه      آ .فرار بکند، این چیزى نیست که بتوانند کارى بکنند     
هایى از عملیات بدهند که فکـر    ها و جاهاى دیگر، باید یک لیست       ییپول بگیرند از آمریکا   

 منافقین را و بقیه اشرار از این قبیـل را در حـد   ما اصالً. بکنند آنها که اینها یک کسى هستند   
 از اول ،هد یک سرو صـدایى باشـد  خوا شان مى  دانیم و آنها همیشه دل     موى دماغ مزاحم مى   

  .  نگران اینها نباشید اصالً،هم بوده
 صداو سیما یک سرى     اً اخیر ، آقاى هاشمى  : آقاى رستگار از روزنامه سالم     -

هاى دولت ترتیب داده و اینهـا را   برنامه هایى را در راستاى حمایت از برنامه    
ى در این انتخابـات   با توجه به اینکه جنابعالى رقیب جد    .گذارد به نمایش مى  

جمهور آینده خواهید بود ، ایـن تبلیغـات بـا           یسیندارید و به احتمال زیاد ر     
ه  ب ،استفاده از امکانات دولتى و در زمان تبلیغات کاندیداى ریاست جمهورى          

  ى در جامعه ندارد؟ینظر شما آثار سو
ردن مـردم و   این در جهت دلگـرم کـ  ،کنم  ولى فکر می،البته من که ریزش را نمى بینم       -

بایـد چـون    مـا . براى آوردن اینها پاى صندوق رأى است کـه ایـن کـار بـسیار خـوبى اسـت        
 یک موضوع کوچـک گرانـى یـا فالنـى را بـه رخ        مثالً .شود هاى منفى خیلى زده می     حرف

 مـردم بفهمنـد   ،صداو سیما باید خـدمات را بگویـد    . کنند کشند، مردم را دلسرد مى     مردم مى 
بینید چقدر رادیوهاى بیگانه که   شما مى . هایى شده که دلسرد نباشند     براى کشور چه خدمت   

یل، آمریکـا، انگلـیس و سـایر جاهـاى          یکنند، رادیـو اسـرا     به زبان فارسى دارند سمپاشى مى     
 اگر اینها را بگویند به مردم بفهمند که چه خـدماتى شـده کـه خیلـى کـار بـه جـایى                   ،دیگر
 البتـه نـه بـه    ،هم همین است که این کار را بکنیـد     مى کنم وظیفه همه شماها       فکر من   .است

ب ما در مقطع انتخابات اگر خدمات را بـه مـردم نگـوییم،     به اسم یک کاندیدا، خُ   ،اسم من 
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 ،ها را بگوییم مردم را دلـسرد کنـیم      بهتر این است که همیشه عیب      .این چه کار خوبى است    
  هایمان را هم خوشحال کنیم؟ دشمن

نظورم این بود که حاال مى توانست بعد از این مقطع        منظورم این نبود م    - 
  .باشد

 یعنى ما االن الزم داریم کـه مـردم بفهمنـد کـه ایـن نظـام       ؛ حاال در انتخابات الزم است  -
 خیلـى تبلیغـات منفـى در ذهـن مـردم        .شـان را بگیرنـد      بیایند تـصمیم   ،برایشان خدمت کرده  

د در این کار، آنها هم جـزو همـین نظـام    یکنر آنها هم ش،ندا آنهاى دیگر که رقیب   . شود مى
] عبـداهللا [تـوکلى یـا آقـاى    ] احمـد [ حـاال آقـاى    مگر آنها مـثالً ،نام آنها هم هسته بودند، ب 

  در اینها هم شـریکند ؟رض انقالبندغ م، اینها بیگانه هستند،طاهرى] رجبعلی[جاسبى یا آقاى  
هـاى   همـه بـا هـم در سـمت     شما و مـن و همـه ایـن آقایـان و       ؛هر کارى در این کشور شده     

  .ما نباید به خاطر افراد از انقالب انتقام بگیریم. مختلف کار کردیم
تـر    حاال سوال دومم را شاید روشن    ،صورت انتقاد ه  له تضعیف را من ب    أمس -

 اًبکند این موضوع را که چون یکى از مسئولین اقتـصادى کـشور هـم اخیـر                
هـاى تعـدیل     ى بـراى سیاسـت    عنوان مانع ه  عنوان کرده بود که مطبوعات، ب     

نظر شما انتقاد کردن مطبوعات که حاال فرموید ایـن را  ه  اقتصادى است، آیا ب   
هاى تعدیل اقتصادى است و مطبوعـات نبایـد      عنوان تضعیف، مانع سیاست   ه  ب

له أ مـس   با توجه بـه اینکـه اصـالً        ،ل موجود در جامعه انتقاد کنند     ینسبت به مسا  
  ؟کندبایجاد تواند رشد  انتقاد مى

  کـه قـبالً   استمن هم این بحثى.  عامل پیشرفت استاً بلکه واقع، مانع نیست انتقاد اصالً  -
 ،هـاى تعـدیل را     یـک صـفحه اقتـصادى دارد، سیاسـت         کـه مـثالً    گویم کسی   من مى  ؛کردم

جاى اینکه بیاید عـوارض تعـدیل را فقـط    ه  ب؛ اینها را به مردم بگوید،ها رادضررهاى سوبسی 
دانم کى بوده و چـى گفتـه، مـن خـودم هـم بـه         من نمى.له من هم بودگ این  بله.نده بکند گ

. آنهایى که به خیرشان است.  مردم را عمیق آگاه بکنید اًشما باید واقع  . گویم شماها دارم مى  
 میلیـارد دالر  30 حـدود در ایـن دوره نزدیـک     من هم مثالً،شما خودتان االن قضاوت کنید    

هاى   مثل سال، اگر این را مثل گذشته.دانم نمىرا  ن رقم دقیق     م .گذارى کردیم  شاید سرمایه 
 ، جنس خریده بودیم، شکر و روغن و گوشت و پنیـر و اینهـا آورده بـودیم   ،قبل رفته بودیم  



710

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 710   1372   رفسنجانیشمی                     ها

کــس   هــیچ،ریختــه بــودیم ارزان بــه مــردم، ایــن خــدمت بــود ؟ همــه چیــز هــم ارزان بــود 
توانـستند    چـه جـوابى مـى   ،ل دیگـر   دو سا  ، ولى سال آینده   ،توانست بگوید گرانى است    نمى

جورى باشند، آزاد باشـید   ؟ اگر ما میل داریم مطبوعات این  شد آینده انقالب چى مى   . بدهید
 ،ربطى دولت کرد  اگر یک کار بى .انتقاد هم بجاست  . نفع عمیق هست، بگویید   ه  آنچه که ب  
 مـا متوجـه   ،یـد وقتـى شـما بگوی    .  باید بگویید  اًموردى بوجود آورد، حتم    رانى بى گاگر یک   

  . گردیم  برمى، اگر کار اشتباهى کردیم.شویم مى
 حـضرت   - بسم اهللا الرحمن الـرحیم       : آقاى عباسى از نشریه پیام دانشجو        -

 نظر به رهنمودهاى صریح مقام معظم رهبرى        ،  علیکم سالم. آیت اهللا هاشمى    
 گرایى ، حضرت عالى مصادیق تجمـل و      در مبارزه با تهاجم فرهنگى و تجمل      

هـایى بـراى مبـارزه بـا آنهـا           تهاجم را چگونه ارزیابى مى نمایید و چه طرح        
  دارید؟

 ایـشان دسـت گذاشـتند روى    .دانـم   من این پیام رهبـرى را بـه موقـع مـى       ، هم گفتم  بالًق -
گرایـى بـود کـه اگـر ایـن مـرض در          یکى همان تجمـل    ؛بعضى نقاط ضعفى که وجود دارد     

دشـمن بـراى   اسـت کـه   هـایى   یکـى هـم برنامـه   . سـت جامعه ما شیوع پیدا بکند، خطرناك ا   
ا ه نظر ما رسانهه  ب، تهاجم فرهنگى   و  در مورد فرهنگ اسالم    .تضعیف فرهنگ اسالمى دارد   

له را به چند أخود ایشان هم بارها گفت، شما مس. و خطبا و اینها حرف ایشان را مسخ کردند
افکـار  . اى است له ریشهأ مس؛یستله این نأمس. کنید تا زن بدحجاب و اینها دارید محدود مى       

برنامـه مـا آن   . گیرنـد  کنند و جوانان ما را از دارند از دست مـا مـى   مردم را دارند مسموم مى   
است، البته ما در شوراى انقالب عالى فرهنگى و در جاهایى که داریم، دنبال کار هستیم که 

 ،لهأبرخورد با این مسنگرى هست در  این جهت را اصالح بکنیم ولى متأسفانه خیلى سطحى   
 تکـرار  اًهـاى قبلـى عینـ      بینیم بعدش دوباره همان حرف      مى ،دهند با اینکه خودشان تذکر مى    

مـورد   من مرتب با ایـشان در  ؛ خودشانی حرف ایشان را با هماهنگ،ما برنامه داریم . شود مى
زى ریـ  کنـیم، برنامـه   نـشینیم صـحبت مـى     خارجى، اقتصادى با هم مـى   ،هاى فرهنگى  سیاست

طـور کـه خودشـان     کنـیم، آن  گیـریم، مبادلـه نظـر مـى       شان مـى   ایـ  هـا را از    کنیم، سیاست  مى
  .کنیم پسندند، دنبال مى مى

 ،هـا نوشـته شـده بـود      مطلب دیگر هم که مدتى پیش در یکى از روزنامه    -
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 ایـن طـرح را چگونـه ارزیـابى     ؛هـا  هاى ازدواج در دانـشگاه  راجع به کانون  
  هایى راجع به این طرح دارید؟ یت چه حماکنید و عمالً مى
 ایـن هـست کـه    ،میهایمـان را حفـظ بکنـ    هایمـان را جـوان   بچـه باید لى که ی یکى از مسا  -

ما یکى از کارهاى مهمى کـه  . شانی براى فقرااً مخصوص؛یشان فراهم کنیماوسایل ازدواج بر  
هـا   ختیار جواندر بودجه امسال کردیم، مبلغ قابل توجهى را براى تسهیالت وام ازدواج در ا       

ما هر راهى پیدا بشود کـه بتواننـد سـاده بـه زنـدگى آسـانى برسـند، مـا تـسهیل                . گذاریم مى
ها ممکـن اسـت مـا سیاسـت سـاختن            کننده یکى از کمبودهاى جدى براى ازدواج     . کنیم مى

هـاى اول   هاى ارزانى باشد که در سال   مترى را جدى گرفتیم که خانه      40هاى کوچک    خانه
امیـدوارم ایـن   . شان بهتر شد، مى روند دنبال وضع بهتـر    گى بکنند بعد که وضع    ازدواج، زند 

. له نیازهـاى فـورى را حـل بکنـد      أوام هـم مـس    . له مسکن را حل بکنـد     أبتواند یک مقدار مس   
هزینه هاى جهیزیه و تعارفات و تـشریفات و اینهـا    . خودشان هم باید سادگى را حفظ بکنند      

  .شود ن مىازدواج براى بچه ها آسا. نباشد
 چندى است طرح    ،جمهور یسی آقاى ر  : آقاى اسدى از روزنامه همشهرى     -

انتخاب شهرداران توسط رأى مستقیم مردم مطرح شده، در صـورت انتخـاب      
 آیـا انتخـاب مـستقیم شـهرداران         ،مجدد شما در انتخابات ریاست جمهـورى      

  .بدانم خواستم نظرتان را در این مورد ؟دانید توسط مردم قابل پیگیرى مى
 یک مقدار زیادى باید از دوش دولت برداشـته   ،هاى داخل شهر   نظر من مسئولیت  ه   بله ب  -

نـشینى فـرق    هاى شهرنـشینى بـا روسـتا     چون هزینه؛عهده خود مردم گذاشته بشود ه   ب  و بشود
شهردار را اگر مردم انتخاب بکنند، خودشان هم مواظب کارهـایش هـستند، شـهردار              . دارد

من فکـر  . شود  مردم باشد و رابطه شهردار و مردم یک رابطه جدیدى مى        هم باید جوابگوى  
در دوره ، کـه انتقـاد دارنـد    کند بعضى از کارهـا را بعـضى از کـسانی         کنم که اصالح مى    می

االن از شـهردار  .  شهردار هم ناچار است رضایت مردم را جلب بکنـد         ؛دهند بعدى رأى نمى  
  .کنم هم حمایت مى خوبى است مناین کار . طرف وزیر کشور منصوب مى شود

  تواند مصداق داشته باشد؟  این طرح در مورد فرماندار هم مى-
آنها مسئولیت نماینـدگى دولـت را در   .  آنها جزو ابزار حکومتى هستند . فرماندارها نخیر  -

شهردارى نمایندگى مردم را باید در شهر داشته باشد و کارهایى که مربوط . شهرستان دارند 
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  . دهند آنهاست ، انجام بدهد آنها کارهاى حکومتى را انجام مىبه خود 
ـ ال اول اینکه آقاى رؤ س : آقاى حسین قانانى از مجله سینما      -  ،جمهـور  یسی

 ،گونه که مستحضر هستید، سینماى ایران بعد از پیروزى انقالب اسالمى            همان
 صـفى   بـه ،ر فراز و نشیب با پشت سر گذاشتن دورانى پ  ،به یمن برکت انقالب   

توان بـا افتخـار از آن یـاد     از تکامل و پویایى رسیده است که هم اکنون مى       
 سینما هم اکنون زمینـه هـاى توقـف     د اما در سال جارى با قطع سوبسی       ؛کرد

 جهت هر چه    .شود تولید و بروز بیکارى در جامعه سینمایى کشور مشاهده مى         
ــ  ــارورتر شــدن ســینماى ایــران و تــداوم صــنعت جنابعــالى چــه ت دابیرى ب

  اندیشید؟ مى
 هنوز احتیاج گران سینما،کنیم  فکر مى. را کامل از سینما قطع کنیمد ما بنا نداریم سوبسی    -

در ایـن بودجـه   .  هم به فیلم و هـم بـه سینماسـازى        ؛شان کنیم  به حمایت دارند و باید کمک     
ن تبلیغات  مبلغ زیادى را براى سینماساختن در اختیار وزارت ارشاد و سازما،تهاجم فرهنگى 

ه فیلم را کمتر یهاى ارا گذاشتیم که در سراسر کشور سالن سینما تهیه بشود که بتوانند هزینه         
هـاى ارزانتـر    بعد آن وقت از این طریـق هـم سـالن   .  چون یکى از مشکالت این است ؛بکنند

هایمـان را هـم ادامـه     کمـک .  را براى سـینماگران بـاال ببرنـد        تکه باشد، مى توانند سهم بلی     
 باید یک چند سـالى از آن  ،من خیال مى کنم این حرکتى که در سینما پیش آمده   . دهیم مى

  . حمایت کنیم تا به خودکفایى کامل برسیم
الوقـوع   گونه که جنابعالى مستحضر هـستید، خطـر دریافـت قریـب       همان -

هـاى خـانگى و بـه تبـع آن هجـوم             اى توسـط گیرنـده     برنامه هاى ماهواره  
سازان جمهـورى اسـالمى ایـران بـا          فیلم. وجود دارد گسترده فرهنگى غرب    

 تا چه میزان اجازه دارند جلوى این هجوم گـسترده          ،هاى جذاب  تولید فیلم 
  را سد کنند؟

 باالخره یک روزى این ماهواره شکلى خواهد ،ما اگر بخواهیم  .  راه مهمش همین است    -
هـا مـردم خواهنـد      از تلویزیـون اًها و اینها نداشته باشد و مستقیم گرفت که نیازى به این آنتن   

وجـود  ه اى در محصوالت خودمان بـ   ما باید جاذبه  . گویند که اهل نظر مى    طوري گرفت، آن 
راه صـحیح  .  خودمـان اسـتفاده بکننـد   تولیدات فرهنگیبیاوریم که مردم ما ترجیح بدهند از    
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ینکـه خودمـان    ا،میما خودمان جواب نیازهـا را بـده    . مبارزه با تهاجم فرهنگى هم این است      
 به آنها بگوییم، تو گوش نده و ما اگر خبر ندهیم به مـردم، مـردم بـه رادیـو       و جواب ندهیم 

 مـا بایـد     ؛ها روند سراغ آن سرگرمی     مى ، اگر سرگرمى درست نکنیم    .دهند بیگانه گوش مى  
ایـن خـشکى محـیط ضـرر     .  محیط، یک مقـدار خـشک اسـت   .سرگرمى سالم درست کنیم 

شـان   ن ذوقآتواننـد   نمى. کند اینها را خسته مى ل ذوق و هنر و ادب و       بعضى از اه    و زند مى
اجـازه  . ش هم حفظ کنیما باز نگه داریم و حد شرعی قدرى محیط راه   باید ب  .ه بدهند یرا ارا 

مورد را حذف کنیم و تجاوز به حدود      هاى بى  سختگیري. ندهیم از حد شرعى تجاوز بکنند     
 نیروهـاى هنرمنـدمان را تـشویق    . کمک هـم بکنـیم     .اشدکلى خط قرمزمان ب   ه  اسالم را هم ب   

 محـصولى تهیـه کنیـد، کمـک بزرگـى بـه       اً اگر بتوانید شماها واقع   ،کنم  من خیال مى   .بکنیم
  . ما هم باید کمک بکنیم. توانید مبارزه با تهاجم فرهنگى کردید و مى

 هـر چنـد از سـوى برخـى          : آقاى گل محمدى از روزنامه کار و کـارگر         -
 عالم شده که طرحى به نام تعدیل نیروى انسانى وجود ندارد، اما عمالً            منابع ا 

 چـرا    لـذا بفرماییـد اوالً     . تحت عناوین دیگر هـستیم     ،شاهد اجراى این طرح   
ـ ؟ این طرح همچنان اجرا مـى شـود      ،برخالف تکذیبى که صورت گرفته      اً ثانی

ه هایى جهت مقابله با پیامدهاى منفى ایـن طـرح اندیـشیده شـد             چه سیاست 
  ؟است

  وزیـر کـار هـم کـامالً    ؛ در دولت هم مطرح شد  اً نه واقع  .ها  نیروى انسانى یعنى کارخانه    -
 البتـه مـوردى ممکـن اسـت     ،صـورت وسـیع اتفـاق نیفتـد    ه مواظب است که اخراج و اینها ب    

داران خواهنـد    یکـى از کارهـایى کـه کارخانـه    اًهمیشه باشد و در این سیاست تعـدیل، طبعـ     
 اقتـصادى  ،شان تنظیم بکننـد  ظرفیت خودشان را متناسب با نیروى انسانی   این است که     ،کرد

تدریج که کارهاى جدیـد  ه  باید ب.صورت موجى دربیایده  این ب  ،گذاریم  ولى ما نمى   ،باشند
آقاى وزیر صنایع اعالم کـرد کـه   . و این سیاست ماست     جابجایى اتفاق بیفتد   ،کنیم خلق مى 

 اینها زمینه هاى جدید است و با این .رسد بردارى مى  بهرهامسال ما هزار تا طرح جدیدمان به     
افتـد،   ى که در ظرف دو سه سـال آینـده اتفـاق مـى      یسیاست تک نرخى ارز، یکى از کارها      

شاءاهللا   این است که ان،مان از این سیاست   ما یکى از اهداف   .  ایجاد اشتغال جدید است    اًقطع
  . کند تحقق پیدا مى
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ـ    نگرانى رو به گسترش ب - منـد بـه    هین قشر عظیم نوجوانـان و جوانـان عالق
دلیل خصوصى یا انتفاعى شدن برخى      ه  شار محروم جامعه ب   قتحصیل به ویژه ا   

 دلیـل  ، آیا جـاى نگرانـى هـست یـا نـه     ،وجود آمده ه  سسات آموزشى ب  ؤاز م 
  خودتان را بیان کنید؟

 ،مـوزش عمـومى   مـشکل آ لهاى حـ   یکى از راهاً اتفاق. نه به نظر من جاى نگرانى نیست       -
آن موقع هـم  ؛ ایشان تأکید کردند، در زمان امام.طراحى کردند) ره(مام ااین را . همین است 

انه یببینید سال.  مجلس قانونش را گذراند و قانون منتشر شد، در زمان امام ،جو غیر از این بود    
 ، باشـد  نفر بخواهد داشته  30 اگر کالسى هم     .شود آموز اضافه مى   بیش از یک میلیون دانش    

هـایى کـه در    افتـادگی   عـالوه بـر عقـب    ؛ هزار کالس ما بایـد بـسازیم       30یعنى چقدر حدود    
اى  یـک عـده  . توانـد برسـد    دولت به این مقدار به این زودى نمى      معموالً. کشور وجود دارد  

شـان   هاى خودشان را بدهند و در مدارس خصوصى از امکانات    توانند خرج تحصیل بچه    مى
 بـا ایـن شـکل    .فت نکندت باید مواظب باشد که سطح تحصیالت دولتى اُ دول. استفاده بشود 

 آن ،مان را قـوى بکنـیم    اگر ما امکاناتمان را صرف کنیم که تحصیالت دولتی         .کند فت مى اُ
 ،کنـد  فـت مـى   سـطح تحـصیالت اُ  ،جـورى باشـد    اگر این، بله.افتد موقع این خطر اتفاق نمى  

 دانـشگاه آزاد اسـالمى کـه    ؛طور بـود  گاه هم همیندر دانش. رسیم چون با این وسعت ما نمى 
 هزار نفـر آدم را مـشغول کـرده، دارنـد درس       400 تا 300درست شده، االن حدود نزدیک      

هـا کـه بـیش از ایـن       دولتـی ؟ االن کجا بودند،خواندند س نمىر اگر اینها آنجا د .مى خوانند 
هى خارج شده باشند، اگر امکانـات   یا را  ،باید همه اینها دیپلمه بیکار باشند     . ظرفیت نداشتند 

 امنتهـ . مـان از بخـش خـصوصى اسـتفاده بکنـیم      ما چاره اى نداریم کـه در آمـوزش        . داشتند
 باید این باشد که نگذارد آنجا تبدیل بشود به جـایى کـه افـراد بـا امکانـات                 ،سیاست دولت 

مـا ایـن   بیشترى را تحویل بدهد که آنها صـحنه را در جامعـه بـر دیگـران تنـگ بکننـد کـه                     
  .  امیدواریم این را حفظ بکنیم و داریماًسیاست را هم حتم

 بحث ادغام دو وزارتخانه و وزارت آموزش و وزارت فرهنگ و آمـوزش        -
  عالى تا چه حد جدى هست؟

ان ردفعه موج ادغام در مجلس، در جامعه و مطبوعات و اینها بلند شد که همه مدی        یک -
نـه را یکـى جهـاد و کـشاورزى را گفـت، یکـى سـه تـا          چنـد تـا وزارتخا    . کند را متزلزل مى  



715

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

715 

عـالى را گفــت، یکــى  و آمــوزش وزارتخانـه صــنعتى را گفـت، یکــى آمــوزش و پـرورش    
این معنایش ایـن اسـت کـه در آسـتانه برنامـه       . بازرگانى و اقتصاد را گفت و چیزهاى دیگر       

 یک حالـت   ونویسند فردا هستند، نیستند، چه جور برنامه ب        اصالً ،نویسى، همه مدیران ندانند   
کلـى متوقـف   ه ما با مجلس صحبت کردیم که این بحـث را بـ    . وجود آورد ه  خطرناکى را ب  

 بودجه سال آینده هم بگذارد، بعد یـک  ،ه بدهیمیا بنویسیم، ارارمان   بگذارند ما برنامه .کنند
دغـام  ا مـصلحت   اًکـه واقعـ    ییکمیسیونى از دولت و مجلس بنشینند و بررسى کنند، آنجاها         

ببینیـد یـک    . ا هم نـزنیم   رخود حرفش     بی ،که مصلحت نیست   یی آنجاها ،ست، ادغام کنیم  ا
دفعـه   هـا یـک   کننـد بـا ایـن ادغـام      شعارى االن مطرح است و آن این هست کـه خیـال مـى             

مـان     مـاموران  مـا اصـالً  .شـود  شوند، دولت به اصطالح کوچک می مأمورین دولت، کم مى   
 آمـوزش و  . یکـى آمـوزش و پـرورش اسـت    ؛ستندسـه چهارتـا وزارتخانـه هـ     ؟  کجا هـستند  

مـا هشتـصد هـزار    .  همان سوال اولى شما نشان کار اسـت     ،شود کوچک کرد   پرورش را مى  
 هـزار  60 هـزار  50اینکـه سـالى هـم داریـم     . اضافه کادر دیگـر ادارى ه  ب ،مان آنجاست  معلم

ادآموزى  هـزار کـه در آمـوزش سـو       100بـه اضـافه حـدود       . کنیم، باید هم بکنـیم     اضافه مى 
 ارتش و سپاه و نیروى . کم بکنیم،شود  مگر آنها را مى؛یکى بهداشت و درمان است. هستند

بـرم،   اى که اسم می این سه چهار وزارتخانه. شوند ند، کم نمىا انتظامى هم که آن رقم عظیم   
 فـرض کنیـد   ، هزار آدم داشته باشند    دوسهها ممکن است      این وزارتخانه  اگر کم بشود، مثالً   

 شما از دو میلیون کارمند دولت،.  بشوند، یک چندهزارى محصول کم شدن اینهاست   غاماد
 مگـر  ؛خـور مـا هـستند    اننـ  اینهـا    .جـویى کنیـد    ممکن است چندهزارتایش را بتوانیـد صـرفه       

 بازخریـدش  ، بایـد آینـده اش را تـأمین بکنـیم       ؛توانیم یک کارمندى را بیانـدازیم بیـرون        مى
 باز در جامعه هم باید شغل به ؛شود یک هزینه سنگینى    اگر مى  .یماش بکن  بکنیم، یا بازنشسته  

ما براى بیکاران داریم االن فکر مى کنیم که حقـوق بیکـارى بـه       . اش بکنیم    او بدهیم، اداره  
تـر   تر کردن و بهترکردن، عملیـاتى  بنابراین شعار باید دنبال این باشد که کیفى       . آنها بپردازیم 

طور جدى بین ه  این بحث ب،ان شاءاهللا در سال آینده.  این هستیمما دنبال. کردن دولت باشد  
  . مجلس و دولت انجام خواهد شد

 اختالفـات   ،طور که مستحضر هستید     همان :ارمى از کیهان هوایى   ط آقاى   -
مالى بین ایران و آمریکا در واقع تا بعـضى از اختالفـات حـل شـده، جنـاب                 
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فرموده بودید که اختالفات مـالى      تان   هاى قبلی  عالى هم در یکى از مصاحبه     
 ،لى اسـت کـه اگـر حـل بـشود          یتـرین مـسا    بین ایران و امریکا ، یکى از مهم       

ـ در صـورت آزاد شـدن دارا      . تواند روابط بهتر بـشود     مى هـاى ایـران در      یی
   آیا بهبودى در روابط حاصل خواهد شد ؟،آمریکا و حل کلیه اختالفات

  وگیـریم  ان مسدود است، این را دلیـل خـصومت مـى   م  تعبیر من این بوده که ما تا اموال     -
 بایـد او  . بنـشینیم حـرف بـزنیم   ،که سند به این روشنى خـصومت دارد  حاضر نیستیم با کسی 

 آن وقت تصمیمات بعدش ،نشان بدهد که دشمن به این صورت نیست، اگر این اتفاق افتاد           
توانـد بـراى کـم شـدن       نى مـى  گفتیم این نشا  . ما هیچ از این مرحله پیش نرفتیم      . گیریم را مى 

  .خصومت آمریکا باشد 
   یعنى شما یک عامل اصلى مى دانید ؟-
کنیم که با یک آدمى کـه ایـن       یعنى ما فکر مى   .  یک سند روشنى است براى خصومت      -

 این یک ذره هم به فکر ،هاى ما را نگه داشته مقدار دشمن است که با احتیاج شدید ما، پول     
 . آن وفـت بعـدش بنـشینیم   ؛ پول ما را بیاورد بدهد دیگـر   ، ندارد  اینکه شرطى  .دوستى نیست 

  .  یا نباید حرف زد،شود که آیا باید حرف زد آن وقت صحبت مى
هـا بـا     کـروات اًهـا و اخیـر    جنایتى توسط صـرب ، در بوسنى و هرزگوین  -

افتد که بدون اغراق در تاریخ کم نظیـرى بـراى آن    پشتیبانى غرب اتفاق مى  
 کشورهاى اسالمى چندى پیش طى قطعنامه اى  در کنفرانس          .توان یافت  مى

ها در منطقه اعالم     اسالمى در جده عربستان، تاریخى را براى خاتمه درگیري        
ها در منطقه، اقـداماتى را   کردند و گفتند که در صورت عدم خاتمه درگیري   

ها در این منطقـه      متأسفانه هنوز جنایات صرب   . طرفه صورت خواهند داد    یک
 آیـا همچنـان کـشورهاى     ،ترى مى یابد   مه دارد و هر روز ابعاد وحشتناك      ادا

کنند و ما شاهد کشتار مسلمانان در        هاى خود اکتفا مى    اسالمى به صدور بیانیه   
بوسنى و هرزگوین خواهیم بود و ایران چه اقداماتى جـدى در ایـن زمینـه        

  صورت خواهد داد ؟ 
تواننـد کارهـاى بزرگـى       اشته باشـند، مـى     اگر اراده سیاسى جدى د     ، کشورهاى اسالمى  -

 ولى متأسفانه من چنین اراده اى بـیش از  ، دنیا هستیم  در ما مجموعمان قدرت بزرگى      .بکنند
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فردى هم یک کـشور چـه کـار مـى توانـد      . ارزش نمى بینم حد این اظهارات و اقدامات کم 
ریم ،  مــا بخــواهیم یــک چیــزى هــم آنجــا ببــ.بوســنى هرزگــوین در محاصــره اســت. بکنـد 

یش هم که بـاز در  فضاباید از جاهایى عبور بکنیم که دشمنان آنها هستند،       . توانیم ببریم  نمى
هایمان را استفاده مى کنـیم و   هایى براى کمک داریم که آن راه    ما یک راه   .اختیار ما نیست  

  . گفتنى هم نیست خیلى براى شما 
ـ  ،جمهـور  سیـی  آقـاى ر   : آقاى اشجرى از نـشریه گـزارش هفتـه         - نظـر  ه   ب

اى از  اعتنـایى پـاره    عدم وجود احزاب سیاسى در کـشور مـا و بـى     ،جنابعالى
 آیا دلیل اصلى بـراین      ،مسئولین نظام در طى سالیان گذشته نسبت به این امر         

موضــوع نیــست کــه در انتخابــات شــشمین دوره ریاســت جمهــورى، هــیچ 
ـ        ا شخصیت یا اندیشه سیاسى دیگرى هم عرض شـما وجـود نـدارد و مـردم م

  هم جنابعالى هستید؟  یک انتخاب دارند وآنعمالً
 حاال آنکه .ى بدهندأ به هر کى خواستند ر     . یک انتخاب که ندارند چهار انتخاب دارند       -

تان را من قبول دارم که اگر یک حزب سیاسـى فعـالى در        از طرفى هم البته این حرف اولی      
حزاب را در مجلـس گذرانـدیم   کشور بود، شرایط یک مقدار فرق مى کرد و ما هم قانون ا      

حـاال شـاید در   . و کمیسیون هم منتظر است که افراد بیایند حزب تشکیل بدهند فعال باشـند            
بیننـد موفـق    مـى . کنند  آیند فعالیت مى   بینند مى   احزاب خودشان را موفق نمى     شرایط معموالً 

 ،کننـد  نمـى ال را از دیگران باید بکنید کـه چـرا حـزب درسـت       ؤرحال این س   ه شوند به  نمى
منـدیم   ه مـا االن عالقـ  ،خواهد مان هم مى  دل. کار نداریم   ما هیچ منعى براى این     ،فعال نیستند 

ها زده بشود، زندگى ما، برنامه ما، مـا هـم    که در انتخابات، یک رقابت جدى باشد و حرف        
ه  البتـه مـردم مـا ناآگـا    ؛ى بدهندأ ر،مردم هم بفهمند چه کسى را قبول دارند   . توضیح بدهیم 

 ،طـور بگوینـد   جـورى نیـست کـه همـین     خود ایـن  دانم مردم ما بی  ولى این را من مى     ،نیستند
شـان را   ىأنویسند از پـیش ر  نام یک کسى مى  ه   پاى صندوق ب   ،آیند طور مى   همین چون مثالً 

هـم االن    مـن ؛حاال یا ما را قبول دارند یا ندارند. دهند ى مىأدانند به کى ر  آماده کردند، مى  
  . کنم  صحبت نمى،کنید قاطعیتى که شما صحبت مىبه این 

تان مطرح کردم کـه   ال را از این جهت خدمت ؤ این س  ، آقاى رفسنجانى  -
شـان حفـظ قـانون اساسـى          یکى از اعضاى شوراى نگهبان کـه وظیفـه         اًاخیر
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ون رسـمى فرمودنـد کـه خـدا را شـکر کـه مـا در           بهست، در پشت یک تری    
بنابراین من باید با توجـه بـه   . تفرقه استکشورمان حزب نداریم ، حزب مایه  

  .طورى ارزیابى بکنم که شما مخالف این گفته هستید پاسخ شما این
 آن آقـا هـم هـر کـس      . اسـت  م که تعدد احزاب را گفتـه      ا  بله من طرفدار قانون اساسی      -
طـور کـه شـما      البتـه همـین  ، نظر شخص خودش را گفتـه  ،ستهدانم کى     من که نمى   ،بوده
 مـا  .ند بـا حـزب  ا  فرهنگ ضدحزبى قوى است و مخالف    ، در بخشى از جامعه ما     ،گو یید  مى

همـه کـار داشـتیم، اولـین کـارى کـه         ما روز اول انقالب که این  . دلیل است  ،عمل خودمان 
مـان را مـن، شـهید بهـشتى،      کردیم تأسیس حزب جمهورى اسالمى بود و مقدارى از وقـت         

آخـرش  . ن تحـزب را در کـشو جـا بیانـدازیم     رهبر انقالب، مقدار زیاد صرف کردیم که ای 
 حـزب  اً ولى واقعـ ، بعد از این همه، نصف مردم عضو شده بودند،دیدیم که حزب جا نیفتاد  

  .دادند ى مىأ علیه خود حزب ر،در مجلس هم که بودیم اعضاى حزب. نبود
 طى یکى دو هفته گذشته، ما در سطح کـشور شـاهد             ،جمهور یسی آقاى ر  -

بـا توجـه بـه اینکـه بزرگتـرین          . دفاتر چنـد نـشریه بـودیم      حمله عناصرى به    
ــصور    ــات هــست، ت ــان و آزادى مطبوع ــتاورد حکومــت شــما آزادى بی دس

کنید که این حمالت از سوى دشمنان جمهـورى اسـالمى دامـن زده و                نمى
 آیا تدابیرى جدى اندیشیده شده بـراى مقابلـه بـا ایـن              ،طور هست  اگر این 

  افراد یا خیر؟
 اگر هم از دست .طورى هاى این شوند از این حرکت   خوشحال مى  اًن ما قطع   االن دشمنا  -

چه کـسانی ایـن کـار    دانم  من نمى. کنند آگاه نیستند  افرادى که این کارها را مى  ،آنها نباشد 
 قضیه حداقل این است کـه بایـد بگـوییم کـه         .شود شان دارد رسیدگى مى     پرونده ، کردند را

 ،نویـسد   نیست، اگر یک نشریه حاال یک کارى یک حرفـى مـى  این راه مبارزه. آگاه نیستند 
آدم بایـد یـک قـدرى صـبر     .  چه حرف باطل هم بنویسد ؛ هر رد داشته باشد  تواند ب  چقدر مى 

 هر نظـامى آن  در. هر دولت خط قرمز دارد . داشته باشد، البته یک جایى ما خط قرمز داریم        
 بایـد  .بگیـرد را فهمـد کـه کجـا     م مى نظا،فهمد  آن هم دولت مى.شود خط قرمز مراعات مى 

شکایت کنند، مراجع رسـیدگى مـى   قضایی  به مراجع ، شکایتى دارند،اى هم دارند   اگر گله 
  . شود  نشریه اگر ناحق عمل کرده تنبیه مى.کنند
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  در اجالس سخنرانى 
   

  اقتصادي در استانبولهاي  همکاري
   

     
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  جمهور محترم یسی ر،میرلجناب آقاى د 

  هاى محترم ها و هیئت ساى محترم کشورها و دولتؤ ر
  

دیدار مجدد روساى محترم نهمین مسئوالن محترم کشورهاى دوست در اجالس سـازمان             
هـاى بـا ارزشـى را     هـا فرصـت   اینگونه مهمـانی .  موجب خرسندى است     ،همکارى اقتصادى 
ل بـین المللـى بـراى کـشورهاى عـضو      یطقـه و مـسا  تر پیرامون تحوالت من براى ارتباط وسیع  

ها در جهت برقرارى ، تحکیم   مذاکرات و تفاهمات حاصله از اینگونه نشست  .کند ایجاد مى 
هاى اقتـصادى در اجـراى     مساعد براى گسترش همکارىمینهصلح در منطقه ، فراهم شدن ز   

اى مهم منطقه براى ه طرحهاى مشترك مؤثر است و ما را در تحقق اهداف اکو و در آرمان             
قدردانى دولت جمهورى اسالمى ایران را از ریاست جمهورى ترکیه که باتالش  . این است   

هـاى ریاسـت     از تـالش   .کـنم   ابـراز مـى    ،خود برگزارى این اجـالس را میـسر سـاخته اسـت           
سن نیت و ایجاد جو تفاهم در جهت     مرحوم تورگوت اوزال که با ح      ،جمهورى فقید ترکیه  
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  .کنیم  به نیکى یاد مى،اى تالش فراوان مبذول داشتند رى منطقهتقویت همکا
    جنابان  عالى

هاى یک ملت به تنهایى براى تحقق برنامه هاى ملـى در راسـتاى توسـعه     در زمان ما چهره 
رسـد و مـساعى مـشترك و تقویـت مبـانى همکـارى         اقتصادى اجتماعى کافى بـه نظـر نمـى        

باشـد و نتـایج     کلیـه کـشورهاى جهـان مطـرح مـى     اى به عنوان ضـرورت مـسلم بـراى     منطقه
 لــذا چنانچــه کــشورهاى عــضو اکــو در وســعت ،آمیــز آن نیــز نمایــان شــده اســت موفقیــت

 کوشـش  ،باشـند  ى نیروى انسانى قابل توجه و منابع طبیعـى فراوانـى برخـوردار مـى              یجغرافیا
یـت انتظـار   نها هاى مشخص و زیربنایى متمرکز سازند و بـى  مشترك خود را در اجراى طرح 

باور کرد که نباید دهد دیگر   هاى اخیر نشان مى    تجربه سال . هاى زیادى داشته باشیم    موفقیت
هاى قدرتمند و پیشرفته براى ملل محروم پیشرفت اقتصادى همراه داشته باشد         طراحى دولت 

 بلکـه سیاسـت   ،کنـد  و نظم ملى جهانى نیز تقویت کشورهاى در حال توسـعه را دنبـال نمـى       
هاى اقتصادى و تاراج و تخریب منابع کـشورهاى در            محدودیت ،روهاى متخصص جذب نی 

 پـس از پیـشرفت تکنولـوژى در     .کننـد  حال توسعه تحت عناوین و الفاظ فریبنده اعمال مـى         
 از سـوى دیگـر     .شـود  کشورهاى جهان سوم هـدایت مـى      به   بیشتر اثرات مصرفى آن      ،غرب

 بر سر راه رشد کشورهاى درحال توسـعه بـه   وانعاى براى ایجاد م درگیرى و تشنجات منطقه   
  . شود که بارزترین آن فاجعه بوسنى است  کار گرفته مى

له أ مس.کشى در جریان هست  با آواره کردن مردم و نسل      ، تخریب  و ترین کشتار  انهحمذبو
هرزگوین و موضع گیرى و عملکرد جهان غرب در مقایسه بـا موضـع و عملکـرد              و  بوسنى  

تواند یک هشدار روشنگر براى جهان اسالم باشند که جـز      مى ،یگر جهان حامیان در نقاط د   
 بنـابراین  . بـه جـاى دیگـرى امیـد نداشـته باشـند      ،به برقرارى اتحاد و همدردى در نظام خود      

 بـا  ،بستن به سازمان ملل براى رفـع تحـریم تـسهیالت بوسـنى       دل ،مایلم در اینجا اعالم نمایم    
ـ  توجه به وقـت    گـرى و   مانعـت شـوراى امنیـت، حاصـلى جـز وحـشی      شى آن سـازمان و م کُ

حرمتى بیشتر به کرامت و عزت ملتى که خواهان استقالل و تعیین حق سرنوشت خـویش     بى
خـاطر اهمیـتش تکـرار     ه ایـن جملـه را بـ     ،بـا اجـازه دوسـتان      . آورد  چیزى به بار نمى    ،هست

  .کنم مى
 بـراى رفـع تحـریم بوسـنى بـا        ،مللبستن به سازمان      دل ، بنابراین باید در اینجا اعالم نمایم     
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ـ  توجه به وقـت    گـرى و    حاصـلى جـز وحـشی   ،شى آن سـازمان و ممانعـت شـوراى امنیـت    کُ
حرمتى بیشتر به کرامت و عزت ملتى که خواهان استقالل و تعیین حق سرنوشت خـویش     بى

 لذا همانگونه که سازمان کنفـرانس اسـالمى تـصویب کـرده      ؛آورد  چیزى به بار نمى    ،هست
اید همه کشورهاى اسالمى با هر وسیله ممکـن در یـارى رسـاندن بـه مـردم مـسلمان        ب ،است

هـاى   رسـد قـدرت   به نظر مى. بوسنى و پایان دادن به این تراژدى بزرگ انسانى تالش نمایند     
اى در جهان سوم تا آنجا که  هاى مختلف منطقه ها و نزاع  براى جلوگیرى از تنش،استعمارى

 ،ل نیستند و در مواردى براى اهداف شیطانى خود      ی اهمیتى قا  ،کندمنافع خودشان را تهدید ن    
 ؛کننـد  دانند و با ایجاد یا دامن زدن به منافع غیر مشروع را دنبـال مـى         ها را توفیق مى    این نزاع 

ایـن دیگـر فـضاى موجـود در        . ى ندارنـد  ی لفظـى ابـا    نمحکـوم کـرد   و  البته از اظهار تأسف     
له أ ولـى در مـس  ،بیننـد  ان و کشمیر اقدام جدى را الزم نمـى       فلسطین و لبنان و قفقاز و افغانست      

  .کنند گونه لشگر کشى و دخالت مى اشغال کویت آن
آمیـز    مبتنى بر احترام به مزرهاى بین المللى حـل مـسالمت      ،موضع جمهورى اسالمى ایران   

عدالتى  رفع صلح آمیز اختالفات داخلى کشورها، جلوگیرى از ظلم و بى  و  مناقشات سیاسى   
مندیم تا کشورهاى عضو سـازمان     ه بر همین اساس عالق    .استها    دفاع از حقوق حق انسان     و

 در ،اى اى برخـوردار باشـند و نقـش سـازنده          همکارى اقتصادى نیز از ثبات و امنیـت الزمـه         
متجلـى  بوسـنی  ى چـون  یمنطقه با همفکرى و همیارى مشترك در بازسازى سـریع کـشورها    

ــردد ــران ا  . گ ــالمى ای ــورى اس ــرد و     جمه ــد ک ــغ نخواه ــن راه دری ــشى در ای ــیچ کوش ز ه
هــاى رشــد و تعــالیم فرهنگــى در  هــاى مــشترك اقتــصادى را بــراى ایجــاد زمینــه  همکــاري

 دیگر اعضاى محترم سازمان از. قرار خواهد داد   ،هاى خود  چارچوب اصول بنیادین سیاست   
مهـم تـر از آن   همکارى اقتصادى نیز انتظار دارم که تمام مـساعى خـود را بـراى تـصریح و             

      . برندباجراى برنامه هاى مصوبه بکار 
  جنابان عالى

هـا و    اولویـت ،خوشبختانه با همفکرى و باتالش شوراى محترم وزیـران و سـایر مـسئولین            
هاى مشترك در قالب طرح عمل و دورنمـاى بلنـد         نیازهاى اساسى و خطوط کلى همکاري     

ها مورد تأیید جمهـورى اسـالمى ایـران     برنامهاین .  تسلیم و تنظیم شده استاًمدت اکو اخیر  
ارزیـابى  . کار بگیـرد ه باشد و آمادگى دارد تمام توان خود را براى اجراى این برنامه ها ب     مى
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 ارتباطات نقـش مهمـى را در   ،مهم حاکى از این واقعیت است که در مسیر تحوالت جهانى         
 جریـان انتقـال    وسـازد   مـى بـارور را هـا   تفـاهم میـان ملـت    . کنـد  توسعه اقتـصادى بـازى مـى      

زمینـه سـرمایه گــذارى مـشترك را مــساعد    . بخــشد تکنولـوژى را بـین کــشورها تـسریع مـى    
   .دهد  حجم مباالدت تجارى را افزایش مى،سازد مى

قعیت ویژه جغرافیایى در منطقه براى گسترش شبکه حمـل و  وجمهورى اسالمى ایران با م   
 اقدامات اجرایـى  کند و میاکو اعالم آمادگى نقل و مخابرات در بین کلیه کشورهاى عضو   

جهـت   نمایم براى تشکیل شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـى در          تأکید مى  .را آغاز نموده است   
  . تسهیل دستیابى کشورهاى آسیاى میانه به دریاهاى آزاد آمادگى کامل داریم 

ست که مذاکرات مـستمر و سـازنده مـسئوالن زیـربط کـشورهاى عـضو              ا جاى امیدواري 
هـاى مـشترك     تواند نقش مؤثرى در اجـراى طـرح        اکو مى  یجاد بانک توسعه و تجارت در     ا

گـذارى در ایـن    رود کلیـه کـشورهاى عـضو بـا سـرمایه      مـى انتظـار  لذا  . زیربنایى داشته باشد  
جهـت منـافع مـشترك     هـاى مـشترك در    در تأمین اعتبارات مورد نیاز، اجراى طـرح        ،بانک

 ،اى اى تحقق اهداف سـازمان توسـعه و تجـارت منطقـه     بر.منطقه همکارى و مشارکت کنند    
 ،هـاى مـشترك مـرزى     توانیم از طریق مناطق  آزاد تجارى و صـنعتى مـشترك، بازارچـه              مى

هـاى مـشترك    ارى نمایـشگاه زاى و برگـ    سقف مشخص سالیانه براى مبـادالت بـرون منطقـه         
طح مشخـصى بـراى   برداشتن تدریجى موانع گمرکى، تعیین س  .  کنیم تعییناى   دوره مى و یدا

سـت کـه پیـشرفت اقتـصادى منطقـه        ااى از اقـدامات مـؤثري     مباالدت بازرگانى برون منطقه   
در اینجـا الزم اسـت بـر ضـرورت تـسریع  در اجـراى مفـاد پروتکـل         .  خواهد کرد را تسریع

متـذکر    تأکید نمایم و،ترجیحى که قراردادنامه سه کشور ایران ، پاکستان، ترکیه امضا شده       
 بدون تالش جدى اعضاى سازمان قابل ، نهایى که ایجاد بازار مشترك اکو استشوم هدف

  .دستیابى نخواهد بود
 ،جمهورى اسالمى ایران با شروع فعالیت مؤسسه عالى بیمه اکو در سـال تحـصیلى جدیـد    

 . اسـت کـرده از اشتغال به تحصیل دانشجویان کلیه کشورهاى عضو در این مؤسسه اسـتقبال     
ى قادر خواهد بود در آینده نزدیک ، نیروى متخصص را در صنعت بیمه این مؤسسه آموزش 

 تأسـیس مراکـز علمـى و      اصـوالً . دهـد  در اختیـار منطقـه قـرار         ،که از امور زیربنایى ماسـت     
ریــزى و در  ایجـاد یــک زیربنـاي مــستحکم بـراى برنامــه    توانــد در  مـى ،تحقیقـاتى مــشترك 
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یم سرمایه خداداده ملـى کـه موجـب پیـشرفت      نباید اجازه بده .وثر باشد هاى مختلف م   زمینه
 اسـتفاده   بـا  بایـد . بدون بازدهى مناسب از اختیار خـارج شـود        ،دیگران را فراهم کرده است    

 از تـاراج آن جلـوگیرى بکنـیم و بـه     ،بهینه از سرمایه حیـاتى و صـدور آن بـا ارزش واقعـى         
 تجربیات ،ده است جمهورى اسالمى ایران  آما  .اى خود کمک کنیم    ى ملى و منطقه   یشکوفا

  . هاى خود را در این زمینه در اختیار شما و سایر اعضا قرار بدهد و تخصص
 ،رغم اهمیت آن در تأمین نیازهـاى اساسـى و اولیـه مـردم منطقـه      در زمینه کشاورزى على  

 در صورت افـزایش همکـارى بـا توجـه         .همکارى ناچیزى بین کشورهاى عضو وجود دارد      
 دسـتیابى بـه شـکوفایى دور از       ،تخصصین باتجربـه در ایـن منطقـه       امکانات متنوع طبیعى و م    

همکارى در زمینه صنایع کشاورزى و دامپرورى نه تنها بـسیارى از نیازهـاى         . دسترس نیست 
 بلکه زمینه صدور مازاد آن نیز بـیش از پـیش فـراهم         ،غذایى منطقه را مرتفع خواهد ساخت     

 در ؛ن سـازمان فعالیـت چنـدانى نداشـت     هاى فرهنگى نیـز ایـ       در زمینه همکاري   .خواهد شد 
 .کـرد  از طریق تخریب فرهنگى جوامع آغاز مـى کار خود را هاى استکبارى   که قدرت  حالی

بـا توجـه بـه اشـترکات عمیـق        .  ضـرورت حیـاتى اسـت        ،حفظ هویت فرهنگ اصیل منطقه    
ین  ما باید بـراى ایجـاد جریـان سـالم فرهنگـى بـ      ،فرهنگى و تاریخى و دینى مردم این منطقه 

  .کشورهاى عضو تالش بیشترى به عمل آوریم 
 نقـش مخـرب مـواد    ،معضالت موجود در جامعـه بـشرى      ل مطروحه و  ییکى دیگر از مسا   
یـربط کـشورهاى   ذهـاى    همکارى ارگان.استها به ویژه در جهان سوم  مخدر در میان ملت 

زم، هـاى ال  ه آمـوزش  یـ  از طریـق ارا    ،عضو اکو در جلوگیرى از رشد این معـضل اجتمـاعى          
مشترك با سوادگران این  فراهم آوردن امکانات بازپرورى معتادین و باالخره مبارزه قاطع و 

 تبـادل اطالعـات و همچنـین ایجـاد صـندوق بـراى کمـک بـه مبـارزه مـواد مخـدر از               ،مواد
  . به سازمان کمک مؤثرى بنماید دتوان ست که در این راستا مىی اپیشنهادهای

  جنابان  عالى
آنچه که در . شود   از نظر طرح و برنامه کمبودى احساس نمى   ، این سازمان  خوشبختانه در 

 امیـدوارم بـا   .باشـد  هاى موجود مى  تسریع در اجراى طرح،حال حاضر ضرورت حیاتى دارد  
هاى اساسى درجهت   بتوانیم قدم،برگزارى این اجالس مهم و تفاهمات حاصله از مذاکرات    

تـر   مات اجرایى، اهداف این سازمان را هر چه سریعاجراى مصوبات برداریم و با اخذ تصمی      
 هـا و  وقفـه کارشناسـان در تنظـیم طـرح        در خاتمه ضمن قدردانى از تالش بى       .تحقق بخشیم 

نـوازى گـرم و صـمیمانه دولـت و ملـت ترکیـه تـشکر              بـار دیگـر از مهمـان       ،نظرات سازنده 
   .کنم مى
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  رانى در جمع  طالب حوزه علمیه قمنسخمتن کامل 
  

  دولت سازندگیدرباره پاسخ به شبهات 
  
    

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

 نکـه یاز ا. مان و بـه محـیط حـوزه بردیـد        شما ما را کمى در عالم اصلى      . خیلى خوش آمدید  
زحمت کشیدید، راه زیادى آمدیـد و وقـت زیـادى مـصرف کردیـد، مـن صـمیمانه تـشکر            

فـاکر گفتنـد، هـدف درسـت و         ] امحمدرضـ [طور که برادرمـان جنـاب آقـاى        همان. کنم مى
 کـشور و شـرایط زنـدگى، بیـشتر      اع است کـه از اوضـ      نی که در این دیدار هست، ا      یمقدس

کنم،  خواهم و فکر مى ها و علما مى مطلع شوید و این درست همانى است که من براى طلبه          
نتظار  هست که بدانند وضع چطور است؛ البته انیترین مسأله براى آگاهى علما، ا     امروز مهم 

  . هم این است
 هـستید، مطـالبى کـه مـن     بکنید و اهل جمع کردن مطال طور که خودتان تحقیق مى  همان

توانیـد   ها آمده است، شما مى ها و هم در خطبه گویم، به طور متفرق هم در روزنامه      حاال مى 
[ کنید، یک چنین جمع بندى که من االن دارم، شما هـم        مثل یک مسأله فقهى که دنبال مى      

  . داشته باشید] از مطالب من
 کـه  یآقایان فرمودنـد، خـوب اسـت بـا حـضور تـو و توضـیحات       .  بود، من به قم بیایم   قرار
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واقعیت این است، احـساس کـردم، اگـر         . تر شوند  دهى، آقایان طالب یک مقدار روشن      مى
ى ها این شود که فالن من قم بیایم،  ممکن است یک سفر انتخاباتى تلقى شود و تصور خیلى 

کـنم، بـاالخره    فکـر مـى  . پرهیـز دارم ] مسأله[ مثالً براى مقدمات انتخابات آمده و من از این  
 حال شناخته و با این دو، سه روز خیلى بیـشتر نمـى شناسـد و همیـنم کـه       جامعه، من را تا به   

هستم و بیشتر احتیاج به صرف نیرو ندارد و به عالوه قداسـت سـفر را هـم از جهتـى از بـین             
  .برد مى

خواهـد بـه صـورت طبیعـى،      کنم، دلم مـى  ها صحبت مى آیم و با طلبه    وقتى که قم مى    من
 لیمثل کسى که به خانه خودش برگشته و حـرف مـى زنـد، تلقـى شـود، نـه اینکـه بـه مـسا            

به هرحال تـرجیح دادم بـه آنجـا نیـایم؛ گفـتم بعـد از انتخابـات، در                 ].  شود ختهیآم[دیگرى  
بعـد کـه گفتنـد آقایـان تـشریف        .  آن موقـع مـى کنـیم       ار ر آیم و آن کـا     فرصت مناسبى مى  

آورند، استقبال کردم و گفتم این خوب است  و دیگر چنین معنایى، الاقل از طرف مـن           مى
  . ندارد

 آقاى فاکر، یک صورت کلى، از چیزهایى که در ذهن آقایان هست، به من دادند؛ جناب
شـان   بیننـد و دل  ه در جامعـه مـى  حاال یا بـراى خودتـان سـوال اسـت، یـا سـواالتى اسـت کـ          

 نیـ  در مـورد ا یمـن حـاال بـه صـورت کلـ      . خواهد کـه جوابگـوى ایـن سـواالت باشـند           مى
توانیـد    مانـده بـود، شـما مـی        یلی اگر بعد از صـحبت مـن، مـسا         کنم، یموضوعات صحبت م  
  . بپرسید که حل شود

ه مـا   برداشـت مـن ایـن اسـت، قطعـه تـاریخى کـ       یعنی در یک کالم باید عرض کنم،     من
 البته به حـساب مـن نبایـد گذاشـت، بـه حـساب            -مسئولیت اجرایى داشتیم، مجموعه نظام،      

 بسیار دوره آبرومندي در قطعات تاریخ ایران است و خیلى دسـتاورد داشـته کـه اگـر           -همه
بسیارى از ایـن سـواالت، خـود بخـود خیلـى      ]  که   شود یمتوجه م [آدم  به آنها توجه بکند،       

 اگر بخواهیم دست روى کمبودها بگذاریم، کمبـود خیلـى فـراوان اسـت،           البته. زمینه ندارد 
 را بـا هـم   نهـا یولى اگر بخواهیم بگوییم چه بودیم و چه شدیم و چـه کـار مـى شـد کـرد، ا           

مثل اینکه آدم یـک  . اردبررسى بکنیم، آن موقع آدم خودش، جواب سواالت  را خودش د   
ى که ساخت و امکاناتش را هم صرف کرد و اى بسازد، وقت خواهد خانه امکاناتى دارد و مى

همه همتش را هم کرد، یک نفر بگوید که مثالً اگر پرده این جورى هم داشت، بهتر بود و              
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بـاالخره در یـک مجموعـه، خیلـى چیزهـاى      .  اگر یک فرش زربافتى هم داشت، بهتر بود   ای
  . شود فکر کرد بهترى هم مى

و ببینیم چهار سال پیش، وضع چطـورى بـود   هاى طلبگى خودمان بحث کنیم     با شیوه  اگر
هـا داده   و چرا ما این مسئولیت را پذیرفتیم و حاال چطورى است، خیلى آسـان همـه جـواب          

مـن در مجلـس    ! خب. اصالً دلیل اینکه من مسئولیت اجرایى را پذیرفتم، همین بود         . شود می
 موضع مسئول را پیدا   و بازخواست کننده داشتم، عمداً آمدم      ندهبودم، آنجا موضع سوال کن    
مـن فکـر کـردم کـه اگـر مـن هـم            . این مسأله شخصى هم نبـود     . کردم که بازخواست شوم   

قـضیه بـه پـاى اسـالم نوشـته      . جواب ندهم، روحانیت و اسالم یک روزى باید جواب بدهد  
تـوانم    من فکر کردم، نسبتاً می  لبتها. شود و کشور به یک فداکارى بسیار باالیى نیاز دارد          مى
امـام نظرشـان همـین    . البته راهى هم غیر از ایـن نبـود    .  کار را بکنم؛ تکلیف احساس شد      این

اى نیست و باید من این طـرف     کردند که چاره   بود، رهبرى نظرشان همین بود، همه فکر مى       
 اصالح شدنى نیست، هاگفتند، تو از اینجا نرو، این کار   دوستان دیگرى در مجلس مى    . بیایم

 د،یـ بـه حـساب روحانیـت نیا   ] مـشکالت [د ماجراى اجرایى نشود و این بگذار روحانیت وار  
 را کـه  یلیحـاال مـن از لحـاظ عمـق مـشکالت، مـسا      . کار به این زودى اصالح نخواهد شد      

  . گویم، شاید شما هم زود قبول کنید که این بدبینى، خیلى هم بیجا نبوده است مى
کـسانی  . خیلى مشکل در کشور بـود  تقریباً یک سال بود که جنگ را تمام کرده بودم؛  ما

کـس امیـد    هیچ. اسراى ما در عراق بودند. دانستند، عمیقًا نگران بودند     را مى  لیکه عمق مسا  
چـون همـه   . نداشت با شرایطى که بود، ما بتوانیم آنها را آزاد کنیم، مگر اینکه تسلیم شویم           

بسیارى از منـاطق  . بوددشمن در خاك ما    . کرد  دوره هم از عراق حمایت مى      اندنیا، در هم  
حج مـا بـسته شـده    .  شروع بکنیمیما در تصرف دشمن بود  و دیگر مصلحت نبود که جنگ       

کـس   اى، هـیچ  در سازمان ملل و هـر گوشـه  . مردم ما دیگر حج هم نمى توانستند بروند     . بود
کشور، امـام را از  .  را حل بکندلیحاضر نبود یک کلمه هم به نفع ما حرف بزند که آن مسا 

چیزى که واقعاً تـصورش برایمـان مـشکل بـود؛      . ست داده بود، که خیلى مسأله مهمى بود       د
  . میدفعه به آن شرایط افتاده بود جامعه بدون امام، آن موقع، ما یک

 درصد بودجه مملکت قرض بود،    کیپنجاه و   .  لحاظ امکانات، وضع بسیار خراب بود      از
همان رقـم  . االن  سه، چهار برابر کردیم    بودجه زیادى هم نداشتیم، یک رقم کوچکى بود،         
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. کردیم  درصدش را باید هر سال از بانک مرکزى قرض مى کیکمى هم که بود،  پنجاه و        
 نـصف هزینـه هـا، اسـکناس بـدون پـشتوانه چـاپ        ي بـرا  مـا طـورى بـود؛ یعنـى         این 67سال  

یارد دالر، دوازده میل. این بدترین نوع زندگی، از لحاظ اقتصادى در کشور است       . کردیم مى
 می و نـ کیـ بدهى خارجى داشتیم که درآمدمان هم هفت، هـشت میلیـارد دالر بـود؛ یعنـى          

  .  در خارجنهمه دشم آوردیم، بدهکار بودیم، با آن برابر آنچه که درمى
توانـستیم    میلیـون بـشکه نفـت، مـى    میمان به گونه اى بود که فقط دو و نـ         تولید نفت  وضع

 هـزار بـشکه اش را بایـست داخـل کـشور      صدیـ  سست،یـ دوتولید بکنیم که یـک میلیـون و       
هـا حفاظـت    کـردیم؛ یعنـى چـاه    تولید مى] ی نادرستوهیبه ش [ضمناً  غلط    . کردیم مصرف مى 

 بشکه نفـت کـه برمـى داشـتیم، یـک بـشکه هـم هـرز         یکنشده بود، تزریق گاز نشده بود،       
ر جنـگ نتوانـسته   گذارى مى خواست کـه د  سرمایه. شد رفت که بایست اینها صیانت مى    می

  . بودیم بکنیم؛ همین جورى برداشته بودیم
ها در روز برق خاموش  ساعت.  برق را شما مى دیدید، چه مقدارى خاموشى داشتیم   وضع

اینهـا همـه مـال زمـان     . ران شده بود یا اصالً نداشتیم؛ کم بـود   بمبامان یا    هاي شد، نیروگاه  می
هـا همـه خوابیـده بودنـد، اگـر آنهـا           هجنگ بود که مصرف برق هـم کـم داشـتیم؛ کارخانـ            

. تولیـد در کـشور خیلـى نبـود      . شـد   بیش از این خاموشى می     یلىخواشتند فعال بشوند، خ    مى
کردند، مگـر آنهـایى کـه دولـت بـه آنهـا ارز        ها چند ساعت کار مى     یعنى اکثر این کارخانه   

دادیم، آنهـا   رزى نمىاما اگر ا.  و کوپنى به مردم مى دادیم   میخرید شان را مى   کاالي. داد مى
مـا قیمـت   . کردند، به قیمت داده شده ما نبـود    کردند، اگر چیزى هم تولید مى      هم تولید نمى  

  . رفت عمالً در بازارهاى سیاه مى. هاى ما را قبول نداشت گذاشته بودیم، اما کسى قیمت
کردند؛  مىماً آقایان علما سؤال   یدا. دیدید مان به آن صورتى بود که شما مى         توزیع سیستم

 قیمـت  که ی مثالً صد تومان دست یکى مى دادیم، درحال  متیما جنسى را به ق    . شبهه داشتند 
شـود و ایـن وسـط،     معلوم بود فساد درسـت مـی  . بازارش دوهزار تومان، سه هزار تومان بود      

  . افتاد  اتفاق مىحهاى ناصحی کانال
از هـزاران  . د و مى خریددا  که دولت ارز مىیمان چیزى نبود، جز اجناس    خارجی تجارت

شما در . بازار تقریباً خالى بود. خریدیم، بقیه یا بود یا نبود     ، ما چند قلم را مى     ها  يقلم نیازمند 
خواسـت،    و به هر کس کـه مـى     کرد یهر دکانى که مى رفتید، اگر جنسى داشت، مخفى م         
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ن بـه مـردم    دولتى را بـا همـان شـیوهاى کـه داشـتیم، ارزان در حـد کـوپ              اىه جنس. داد مى
 بـازار  یعنـ ی چ،یکردیم، ولى بقیه اجناس  دیگـر هـ   دادیم، باالخره نیاز کشور را تأمین مى   مى

دیـدیم    مـى م،یکـرد  ی ميریگی پیخواستیم، وقت چیزهایى مى . آزاد دیگر هیچ چیزى نداشت    
 داد، ی هزار تومان م ی س ست،یتلفن را دولت ده، ب    ] خط [مثالً. که بازار سیاه پیدا کرده است     

هـا تلفـن     در شهرسـتان توانـست  ی مـ یمگـر کـس   .  پانصد هزار تومـان بـود      رونی ب که یدر حال 
داد، امـا در    تومان مـى ستیدولت ماشین را صد تومان، دو.  بودطور نی ماشین هم هم رد؟یبگ

 هم همـان  گریهاى د  رسیده بود، ماشینهم میلیون ی  تا سمتیهاى گران ق بازار انواع ماشین 
توانـستیم دسـت    کـرد، کـه بـه یـک صـورت خاصـى، مـى        ولت تولید مىچیزهایى بود که د  

هـا   چـون قیمـت  .  بخـرد خواسـت،  یقدر نبود کـه هـرکس مـ         این یعنی. اشخاص معین بدهیم  
 تشد این را تولیـد کنـیم؛ ارز هفـ    فقط با ارز هفت تومانى، می  . دولتى بود و کشش نداشت    

  . تومانى هم محدود بود
ده سـال  . رفـت  طور لنگان لنگان پیش مـى   بودجه، همین عظیم ما به خاطر نبودن   هاى طرح

مى خواستیم لوله کشى گاز بکنیم، وسـط راه مانـده   .  به جایى نمى رسیدد،یکش هم طول می 
. مــى خواســتیم اکتــشاف و تولیــد نفــت بکنــیم، دکــل نداشــتیم کــه حفــارى بکنــیم . بــودیم

. طور نیمه کاره مانـده بـود      ینهایى مثل مبارکه، مثل پتروشیمى، مثل فوالد اهواز هم         کارخانه
. دادیم، در حدى که لخ لخ، لک لکى بکند که تعطیـل نـشود   هر سال هم مقدارى اعتبار مى     

  .طورى داشتیم کاره این هزاران طرح نیمه
قـدرت  . شـد  مان اضافه مـى   سال، یک میلیون، یک میلیون و نیم دانش آموز به مدارس   هر

به منـاطق محـروم   . ازیم، پول هم نبود که بسازیم    مصالح نبود که بس   . ساخت مدرسه نداشتیم  
. هاى جنگ سـرجاى خـودش بـود    خرابی. شد ها زیادتر می مرتب فاصله. توانستیم برسیم  نمى

چطورى به . شد تا برگردند  شهر اینها ساخته میدی که با میها نفر آواره جنگى داشت     ما میلیون 
 نـه اداره، نـه بیمارسـتان، نـه راه، هـیچ      نه آب، نه بـرق، نـه خیابـان،    ! شان برگردند؟  هاي خانه

.  چه اتفاقاتى آنجا افتاده بود دیدان ی دیدید، م  دیزده را رفت   شما شهرهاى جنگ  .  نبود یامکانات
خیلـی از  . هاى شهردارى  را هم به جبهـه فرسـتاده بـودیم    ماشین. وختس آدم واقعاً دلش مى 

  .ها چیزى نداشتند شهرداري.  منهدم شده بودنهایا
کـردیم،   اى بود که ما اگر یکباره با کشتى هم جـنس وارد مـى    نقل کشور به گونهحمل و 
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هـا   مـا سـال  . کردند، مجبور بودیم قبول بکنـیم    برابر هم مى   ده. شد بازار سیاه حمل و نقل مى     
کـامیون نـداده   . بود که اتوبوس در شهرها تزریـق نکـرده بـودیم، کـم تزریـق کـرده بـودیم           

] ادیـ ز[ نکرده بودیم، کم ادیها بود که حقوق کارمندان را ز  سال.  بود کمبودیم، فوق العاده    
 و نـه درصـد   ستیـ  و هشت، بستیتورم ما هر سال، ب. کرده بودیم، ولى تورم هم جدى بود     

  .بود، ولى حقوق را نمى توانستیم زیاد یکنیم
 که مثالً پـنج میلیـون تـن، نیـاز مـصرف فوالدمـان بـود، یـک                می بگو دی مورد فلزات با   در

پتروشیمى اصـالً تولیـد     . کردیم کردیم، چهار میلیون تن بایست وارد مى       یلیون تن تولید می   م
موادشـان  هـا اکثـراً    کارخانـه .  کـردیم، گـران بـود     کردیم؛ مـوادش را بایـست وارد مـى         نمى

سـال اولـى کـه شـروع کـردیم،          . خواسـت کـه وارد شـود        همـه ارز مـى     ااینهـ . وارداتى بـود  
کـردیم و   یون تن گندم وارد کردیم، یعنى گندم هم کـم تولیـد مـى       چهارمیلیون تن، پنج میل   

 هـم یـک وضـع    زی رلیشما مى دانید در مسا  . کردیم طورى تأمین مى   مان بود که این    نیاز نان 
  . طورى بود این

 ي بـرا دیـ مى دانستم که با. من هم در مجلس بودم و همه این آمار و ارقام دستم بود ! خب
کننـد کـه اسـالم از عهـده       چند سال دیگر، مردم قـضاوت مـى       این کشور، فکرى کرد، واال    

با  اتکا بـه  . شدند؛ از بین مى رفتند روحانیت و اسالم با هم کوبیده مى. آید اداره نظام  برنمى   
هاى بى دریغ رهبرى و همه، مـا وارد میـدان شـدیم،      مردم و با حمایت هاى یتخدا و با حما   

البته من کم و بیش اینها را گفتم، . شور وجود داشتبا علم به همه این کمبودهایى که در ک    
کردنـد، ناچـار    براى اینکه همان موقع جریان مزاحمى هم بود که ذهـن مـردم را آلـوده مـى          

 بشوند، ولى نمـى شـد ذهـن و    گاه آلوده نشوند و کمى آدم که مر  یمیبودیم یک مقدار بگو   
ولـى  . میـ داد یکشور را نجات م و میکرد یبایست اقدام م. طورى خالى کرد   دل مردم را این   

تـوانم   طـور مـی    حل شده است کـه ایـن  لیکنم، اکثر این مسا    االن که من با شما صحبت مى      
، کـشور اصـالً برنامـه    ]میحل کرد [رستهمه اینها را با تالش زیاد، با برنامه د        . صحبت کنم 

ه را نمى شـد  ما هر سال یک برنامه به مجلس مى بردیم، اما چون بودجه نبود، برنام         . نداشت
  .خوابید ها، چون پول نبود، مى وسط کار، اکثر طرح. اجرا بکنیم

حـاال مـى بینـیم در    . گفتند بلند پروازانه هست   مىها ی برنامه پنج ساله را نوشتیم، که بعض   
آنچه که آن روز خیالى و خوش بینى و بلند پروازى تلقـى         . اکثر موارد از برنامه جلو هستیم     
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ما کتابى تهیه کردهایم که این کتاب به .] اند  شده لی تبد تیبه واقع [ختانه  شد، اینها خوشب   می
 و بـه آقایـان   رنـد یکـنم، ایـن کتـاب را آقـاى فـاکر بگ         من خواهش مى  .  شما مى رسد   ستد

هـا   در همـه زمینـه  . ما این چهار سال را به صـورت تـابلویى درآن کتـاب درآوردیـم              . بدهند
اینها را با عدد و رقـم، کنـار هـم    . چگونه شده استگفته شده که وضع چگونه بوده و االن      

  .  که واقعاً کشور نجات پیدا کرده استدی مى فهمبینید،شما اینها را که . گذاشتیم
کـنم خطـر را از کـشور دور     گـذارم و فکـر مـى      االن با خیال راحت، سرم را زمین مى        من

انان، که به تنهایى و نه به کردم و این افتخار است، براى روحانیت، براى خودم و براى مسلم
هـا هـیچ کمکـى بـه مـا نکردنـد و بـدتر شـیطنت و یـک نـوع              خارجی -ها،   کمک خارجی 

 روى پاى خودمـان، کـار کـشور را انجـام          - را خراب کنند   رکردند که کا   تبلیغات منفى مى  
 نمـ  به هم رفقا از خیلی –داشت؛ راه آسان این بود ] وجود[البته آن موقع هم دو راه   . دادیم

 گذاشـتیم،  نفـت  روى را همـت  کـردیم،  کـه  کـارى  اولـین  آمـدیم،  زود -کردند مى توصیه
توصیه مى شد که اجنـاس ارزان       . ردیمب باال را درآمد مقدار یک و دادیم نفت به را اولویت
توانستم همین کـار را   کار سختى نبود و من مى. میطور ارزان به مردم بده      و همان  میوارد کن 

ستم بعد از چند سال دیگر، آنهایى که مى فهمنـد، بـه ایـن سیاسـت لعنـت          دان بکنم، ولى مى  
  . آنهایى هم که نمى فهمند، همیشه نمى فهمند. کنند مى

ها حفظ کنیم و در بخش  ها و سوبسید  دیگر این بود که بخشى از این را در حد کوپن         راه
مـا راه دوم را  . داى حل کنیم که بعداً در خود کشور حل شده باشـ   مشکالت را ریشه  گر،ید

من معمـوالً جـواب مـى دادم کـه شـما،           . کردند یانتخاب کردیم؛ چقدر دوستان نصیحت م     
اگر این . براى این چند روز نیست. ببینید  به عنوان یک مکتب ابدى انگاه به آینده و اسالم ر

چند روز هم شکست خوردیم، اگر من هم موفق نشدم، راه درست را کـه انتخـاب کـردم،                 
بگذاریـد  . شـود  ره این راه، یک روز نتیجه مى دهد و اسالم و روحانیـت آبرومنـد مـی         باالخ

رود در جبهه تیـر   گاهى آدم مى.شود  قربانىبگویند این ضعیف بود، بد عمل کرد، یک نفر         
البتـه خـودم   . خورد، گاهى راه دیگرى را انتخاب مـى کنـد؛ مـن ایـن را انتخـاب کـردم                  مى
گفتنـد،   رسم، ولى نهایـت کـه مـى    یست، مى دانستم به نتیجه مىدانستم که قربانى درآن ن  مى

  .این حرف را مى زدم
من االن نهجالبالغه را بـا هفـت، هـشت سـال     . ها را داریم بحث] نوع[همین حاال ما از این  
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فهمم؛ درد دل علـى ابـن ابـى     هاى جدیدى از نهج البالغه مى   حرف. قبل، دو جور مى فهمم    
 بگویم، به عنوان تان يخواهم برا  همین مسأله شیر است که مى    آخرین مصداق آن  . طالب را 

طالب این بـود کـه    هاى مهم على ابن ابى یکى از حرف.  مى افتد تفاقىیک مصداق که چه ا    
شما از من مـى خواهیـد کـه    » اَتأمرونى اَن اَطلُب النَّصر ِبالجور   «شان مى گفتند که      به دوستان 

  . ها مصداق دارد بینم که این حرف، امروز ده یاورم؟ من مىمن پیروزى را با ظلم به دست ب
فریبـى را بـه خـاطر رأى، یـا بـه        از این سوبسیدها، مصداق این است که آدم عـوام  بسیارى

ما در سال حدود . زنم من همین شیر را مثال مى.  انجام بدهدهیخاطر بعضى از انتقادات بى پا     
کنـیم، در   کنـیم، در شیـشه مـى     و پاسـتوریزه مـى  خـریم  هفتصد هزار تن شیر را از دامدار مى  

کننـد یـا    جورى خودشان تولید مـى  حدود سه میلیون تن هم همین   . دهیم  مى دمها به مر   دکان
آنچه به . کنند، پنیر مى کنند گردد؛ ماست مى کنند، یا در بازار به طور طبیعى مى    مصرف مى 

فروشـند، کـسى هـم بحثـى     هرچـه خریدنـد، مـى      . طور طبیعى است، قیمت خودش را دارد      
اش را هـم   خریدیم، هزینه پاستوریزه   و چهار تومان مى    ستیما تا امسال این را لیترى ب      . ندارد

کردیم، با چهار میلیارد تومـان سوبـسید، ایـن را بـه ده، دوازده تـا شـهر بـزرگ کـشور،                       مى
این شیر بـا  . ندکن بقیه مردم دیگر از این استفاده نمى     .  پاستوریزه هست، مى دادیم    که ییجاها

با بـاال رفـتن قیمـت    . گیرد  کنندگان قرار مىرفاى از مص بودجه مردم، ارزان در اختیار عده 
کننـد، شـیر را گـران     هاى دامدارى، ما دیدیم که دامداران ضرر مـى  علوفه و کارگر و هزینه    

خرج شش تومان هم تقریباً   .  و چهار تومان مى خریم     ی س يتری از اول امسال، ل    یعنی. کردیم
هـا    را در شیشه کنـیم، در شهرسـتان      نبعد باید ای  . شود براى ما چهل تومان تمام می     . کنیم مى
  .  تومان مىدادیم22، 20دادیم، اینجا   تومان مى18، 17

تـان   سؤال این است، شما به عنوان طلبه، به عنوان مبلغ، ایـن سـؤال فـورى بـه ذهـن                  ! خب
 بلوچستان و کردستان را در تهـران بـه آقایـانى    آید که چرا شما پول روستایى سیستان و    نمى

دهید؟ شما اگر جاى من باشید، چه جواب  خواهند شیر پاستوریزه و ارزان بخرند، مى    که مى 
اولین جـواب همـین اسـت    .  جواب بدهد، ببینیم چه جوابى مى دهید  شمامى دهید؟ یکی از     

ى است که شما داریـد؟  که باالخره این چه کاري است؟ این چه عالمتى است؟ این چه حق     
نفت مال همه مردم است و همه در آن . دهیم  مىي این طورمیاین پول نفت است که ما دار      

 خود من هم باشد، من حاضـر   الگفت اگر م   مى) ع(حضرت على   . شریک و مساوى هستند   
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جورى تقسیم بکنم؟ این در  جورى تقسیم بکنند، پس اموال مردم را چطور من این        نیستم این 
هـاى اول   مـا ایـن زنـدگى را ارث بـردیم، از رژیـم قبـل، از سـال             . کند  موارد صدق مى   اکثر

 حق را معناىانقالب و از شعارهاى توخالى دوستانى که اصالً معناى عدالت را نمى فهمند،          
نـه اینکـه نمـى فهمنـد؛ کلیـاتش را          . فهمند و مصداقش را نمى تواننـد تـشخیص بدهنـد           نمى
  .یص بدهند، چون اطالعات ندارندتوانند تشخ فهمند، نمى مى

گفتنـد   به حضرت على مى.  ما، به عنوان حکومت اسالمى خطر استياین واقعاً برا  ! خب
گفتنـد   ایشان مى. میکن شویم، درست مى  خب، شما موقتاً کار را بکنید، بعداً مسلط مى        یخیل

 بایـد جـواب   گویید، من این ظلم را موقت بکنم؟ شـاید حـاال نمانـدم،           شما چطور به من مى    
  . خدا را بدهم

که ماشین پیکان را به  شما وقتی. تنها اینجا نیست.  در خیلى جاها، این مشکل را دارید     شما
 و او یک میلیون تومان مى فروخت، باید جواب همـه مـردم   دیداد یکسى صد هزار تومان م   

هزارتومـان  کامیونى که ما به یک نفر، ولو راننـده  یـک میلیـون تومـان، هشتـصد             . را بدهید 
از ایـن دسـت مـى گرفـت، بـه آن دسـت        .  شـش میلیـون تومـان بـود        تر رف ط  دادیم، آن  مى
دادیم،  یک موافقت اصولى که به دست یک نفر مى     . باید جواب خدا را بدهید    . فروخت مى

حـاال  . باید جواب خدا را بدهید. اى را چند میلیون تومان مى فروخت     ورقه کارخانه  نیبا هم 
  .  باید همه حل بشودتدریجاز این داریم که اینها به  بدتر لیما مسا

االن . هـا هـم حـرف هـست      هست که عامه مردم مى برند، که البته در همـان      سوبسیدهایى
 گنـدم  مـان،  ي مـا بـه بـسیارى از روسـتاها    کـه  یترین سوبسید ما، همین نان است، درحـال       عام
 ازدهیـ در کشور مـا  . دهیم  را مىنهایدهیم؛ ما به بخشى از روستاها، االن ا    دهیم، آرد نمى   نمى

اش را خـود مـردم    دهیم، بقیه  شود، ما شش میلیون تن آن را مى         می صرفمیلیون تن گندم م   
خـریم، کیلـویى سـه      تومان مـى 23ما گندم را االن کیلویى . از چیزهاى خودشان مى خورند  

دهیم، کیلـویى   نانوایى مىآرد را به .  تا انبار کنیم و آرد کنیم  میکن یتومان هم تقریباً خرج م    
ما کیلویى ده، پـانزده قـران، دو تومـان، بعـضى جاهـا سـه، چهـار تومـان            . شود  تومان می  26
تا آنجایى که به همه مى دهـیم و  ! خب. اش را داریم از پول مردم مى دهیم        فروشیم، بقیه  مى

هـم  خورنـد چـى؟ اگـر بخـواهیم بـه همـه        خورند، خوب است، اما آنهایى که نمـى        همه مى 
 تومان اضافه کنیم، ببینید هـر تنـى     17،18 میلیون تن، به هر کیلویى هم        11بدهیم، یعنى باید    
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  . کشد اى، هیچ کشورى این را نمى  هیچ بودجهشود؟ یچقدر م
یکـى از سـؤاالت آقایـان ایـن اسـت کـه چـرا        .  مـا فعـالً سوبـسیدها را حفـظ کـردیم      البته

. میکنـ  دها را داریم به تدریج اصـالح مـى  سوبسیدها تضعیف شده یا جهشى است؟ ما سوبسی 
گویند انفجـار پـیش مىآیـد، بلـه مـا مـواظبیم و                آقایان مى  نکهیا. توانیم بکنیم  دفعه نمى  یک
به هرحال شما هـر قـدمى کـه بخواهیـد برداریـد، ایـن سـؤال        . بیایدگذاریم انفجار پیش   نمى

دالت هـست یـا   خواهید به طرف عدالت برویـد یانـه؟ جهـت، جهـت عـ        مطرح است که مى   
  نیست؟ 

.  یک تومان مى دهیميترییل را لیما اینجا مثالً گازو. ریدی همین سوخت را در نظر بگ    شما
در . دهـیم  مـا یـک تومـان مـى    .  ریال است 16،  15یعنى کمتر از یک سنت، یک سنت االن         

هـا   اگـر مـا نفـت را آن طـرف بـه تـرك      .  برابر ایـن 100 سنت هست؛ یعنى    80ترکیه همین   
تـر    بـسیار گـران  نجـا یدر امـارات و کویـت، از ا    .  گیرمان مى آید   ر براب 100 برابر،   80 بدهیم،

دهیم   خب، حاال مجانى مىیخیل. شود  قاچاق مى رود و آنجا مصرف مین،ی هميبرا. است
چـون لیتـرى سـه، چهـار تومـان         .  یعنى بیش از مجانى    م؛یده یعیب ندارد، با اضافه مجانى م     

 به اضافه سه، چهار تومان اضافى دست نىیعنى مجا. میکن ش می ا خرج حمل و نقل و تصفیه     
 یمان راحـت بـود، ولـ    کردند، خیال همه اگر این را عادالنه همه مصرف مى    . مردم مى دهیم  

اش شـوفاژ دارد، تهویـه مطبـوع دارد،     کسى که ماشـین دارد، در خانـه    . طورى که نیست   این
 وقتـی کـه   کنـد،  ىد، در تابـستان سـرد مـ   کنـ  اش را در زمستان گـرم مـى        متر خانه  600،  500
در .  لیتر بنزین مى سـوزاند  ستیخواهد از اینجا قم برود، با ماشین خودش مى رود، ده، ب            مى

کنـد،   اش دو لیتر نفـت هـم در روز مـصرف نمـى     مقابل آدمى هم هست که در همه زندگی   
مى است؟ این چه جورى درست است؟ این چه نظام اسال. شان مساوي است  حقکه یدرحال

اى، مال کسى را خورده، باید قیامـت جـوابش    ما اگر جایى ببینیم که کسى به اندازه بال پشه   
  خورند؟ طور دارند مى را بدهد، خب این چه جور عدالتى است که مال دیگران را این

شان   بنابراین شما هر چقدر سؤال درباره سوبسید و کم کردن بعضى چیزها دارید، جواب      
من انتظار داشـتم کـه سـؤاالتى از اهـل حـق و           . تان را معکوس کنید    ، سؤاالت در اینها است  

کندکه چرا شما دنبال عدالت نیـستید       یک نفر هم سؤال نمى     یحت. عدل، از این جهت بشود    
 کـه  ییشـود؟ بـراى اینکـه آنهـا      کنید؟ چرا سوال نمى    هاى نابجا را برطرف نمى     و این تبعیض  



734

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 734   1372   رفسنجانیشمی                     ها

خواهند شعارى حرف بزننـد،    زبان دارند، مىکه یی، آنهاشود، زبان ندارند شان ضایع مى  حق
 لیاند و نمى دانند کـه چـه اتفاقـاتى در ایـن مـسا      مردم هم گمراه. جورى حرف مى زنند   این

  .مى افتد
شـان    به هرحال ما مقدارى از اینها را کندیم و صرف کارهاى عمومى مردم کردیم؛ براي         

رست کردیم، بازسازى کردیم، بندر درست برق درست کردیم، راه درست کردیم، تلفن د   
کمترین خـدمت ایـن اسـت کـه مـا بخـشى از اینهـا را        . شان را مهار کردیم  هاي کردیم، آب 

کننـد کـه مـا      حال آقایان خیال مىنی باید کم بکنید، با ا     ید،کندیم و گفتیم دیگر اضافه نکن     
، به ناچار مقدار زیـادى    ها  ما به خاطر همین مراعات     که یسوبسیدها را کم کردهایم، در حال     

مثالً چاى، ما  برگ سبز   . کنیم که آنها دیگر اجبارى است      هم سوبسیدها را داریم اضافه مى     
 300 کیلـوى آن یـک کیلـو چـاى، حـدود      5 که میخر ی تومان م 60چاى را کیلویى حدود     

 تومـان، اینجـا مخلـوط       400خریم، حـدود      دالر مى  5/2چاى خارجى را هم     . شود تومان می 
 را به همـه مـى دهـیم، از از ایـن     نیچون ا. دهیم  تومان مى 150کنیم و به مردمى کیلویى       مى

 بـراى دولـت   م این هم سبک اداره کشور نیست کـه چـاى مـرد      یاى نداریم، ول   جهت غصه 
اگر به چاى کار ندهیم، اصـالً    .  تومان به مردم بفروشد    150 تومان تمام بشود و      400کیلویى  

  . د، باید به او بدهیم، او با یک سود کمى برایش تمام مى شودشو تمام مزارع خالى می
بلـه، اگـر مـا همـه چیـز را بگـذاریم،         .  است، شما بگویید شیر را از دامـدار نخـریم          ممکن

 کـره را ارزان بـدهیم،   م،یدامدار هم شیرش را مى فروشد، ولـى اگـر مـا پنیـر را ارزان بـده                  
. او دیگر باید تعطیل بکنـد . د با ما رقابت بکندتوان گوشت را ارزان بدهیم، دیگر دامدار نمی    

بـه  . تر بفروشـیم، تـا اینکـه ایـن مرحلـه عبـور بکنـد        تر بخریم و ارزان  او گران  زلذا ناچاریم ا  
 که شـما کیلـویى   ي قند مى دهیم، قند و شکردیهرحال ما االن سوبسید نان مى دهیم، سوبس     

روید از بندرعباس خودتان براى خودتـان  گیرید،  اگر به شما بگوییم، ب     ریال مى  27 تومان   3
 مى توانید از آنجا بیاوریـد؟ حتـى کـامیون هـم داشـته باشـید و بـه         ، تومان بیاورید  3کیلویى  

 تـن بـار را مـى آورد و در روسـتا     20 ماشـین کـه    د؟یـ  بیاور دیـ توان یصورت دسته جمعى، م   
تقـسیم کنیـد، ببینیـد     تـن  20 هزار تومـان را بـر    60. ردیگ ی هزار تومان م60پخش مى کند،  

   بروید مجانى از خوزستان بیاورید؟دیتوان یم.  استطور نیشکر هم هم. شود یچقدر م
. آیـد  کـسى نمـى   . خواهد، بیاید از کارخانه مجانى ببـرد       ما اعالم کردیم، هرکس کود مى     
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 گرانبهـاى نفـت   دهما آنجـا از مـا  . شان نمى کند که بروند بردارند کیلویى یک تومان صرف   
اى که میلیاردها دالر قیمتش است، با هـزاران کـارگر و مهنـدس       مى کنیم، با کارخانه    تولید

مـا  . گوییم شما بیاییـد مجـانى ببریـد و  مـصرف کنیـد      دهیم، بعد مى که ما به آنها حقوق مى     
سوخت بیشتر از مجـانى،    . میده یداریم قند مجانى، نان مجانى، نه مجانى، به اضافه مجانى م          

کنـیم   آوریم در شـهرها توزیـع مـى       د مجانى، سم مجانى، آبى که االن مى        کو ،یعلوفه مجان 
شـما  . میدهـ  ی به مردم می مى دهیم مجانى، همه را مجانممجانى، برقى که االن داریم به مرد  

 تومان دارند مى دهند، اینها پول است   3 تومان، 2 قران،   15کنید که حاال کیلوواتى      خیال مى 
  دهند؟  که دارند مى

خـواهیم   ما االن کـه مـى  . طورى نیست طورى نیست، هیچ کشورى این      هیچ جا این    دنیا در
چـون در داخـل صـرف    . مبادله برق بکنیم، هیچ کشورى حاضـر نیـست بـا مـا مبادلـه بکنـد              

ما سوبسیدها را حفظ کـردیم، ولـى بـاز هـم     . کند که برق آنها را بیاوریم مصرف بکنیم  نمى
شما بایـد بـه عنـوان شـاگردان        . جور اتفاق افتاد   ین جهشى ا  اشود که چرا سوبسیده    سوال مى 

على ابن ابىطالب این سوال را جواب بدهید، بنده هم باید جواب بدهم که شما بـراى رفـع            
  این ظلم عمیق چه کردید؟ 

 یکـى از  - می با این سیاستى که انتخاب کردیم، که به کارهـاى زیربنـایى بپـرداز             الحمدهللا
، بسیارى - در این مقطع، به کارهاى زیربنایى مى پردازید    اشکاالت همین است که شما چرا     

 میلیارد تومان در این چهار سال بـراى بازسـازى        200ما نزدیک   . از مشکالت را حل کردیم    
 هـزار  400، 300شـما برویـد ببینیـد    ! خب.  میلیون دالر ارز600 غیراز م،مناطق جنگزده دادی 

ر و شهرهاى آسیب دیده دیگر، اینها چـه  واحد مسکونى و تجارى در صد روستا و ده تا شه 
مان را عـادى کـردیم و    مقدار ساخته شده ؟ چه وضعى به وجود آمده است؟ ما حمل و نقل     

 هـزار تومـان   800کـامیون   . وام هم مى دهـیم    . یرد بگ تواند یاالن هرکس کامیون بخواهد، م    
 یول نداریـد، خیلـ  شما مى گوییـد پـ  .  میلیون تومان است7بود، حاال مى گوییم این کامیون  

 سـال  10 سـال،  5خب بیا این وام را از ما بگیر، کامیون را بخـر، بـرو کـار کـن و در ظـرف        
 که صف چنـد هـزار نفـرى       ستطورى نی  دیگر این . زیادى آن را به دولت، به بانک بیاورید       

بسیارى از . خرد رود مى ها پر از کامیون هستند، مى خواهد، کارخانه هرکس مى . داشته باشیم 
  . که قبالً همه اینها صفى بود یجورى هست، درحال محصوالت صنعتى، االن این
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آن . خیلى مـوارد هـم پـایین آمـده اسـت      ]متیق. [ کار مى کنند، سود مى برند     ها کارخانه
 راهنمــایى را میـ عال. روز کـه مـا شـروع کـردیم، آلومینیـوم کیلــویى چهارصـد تومـان بـود        

. حاال فـراوان کـردیم  . بردند کندند، مى لومینیومى را مىها چیزهاى آ  دزدیدند، از قبرستان   مى
 را نیـ اگـر قیمـت ا  .  هم مردم، هم کاسب و هم در و پنجـره سـاز  برد،هم کارخانه سود مى     

  . شود باید باز هم بخریم، که همان صورت می. مراعات نکنیم، نمى شود تولید کنیم
 براى خودمان، مثالً  نکهیدادیم، با ا تومان مى 4 تومان،   3 فوالد را آن موقع کیلویى مثالً        ما
حـاال هـم تولیـد     . فـوالد کـم بـود     . نمى شـد تولیـد کنـیم      .  تومان تمام مى شد    25 تومان،   20
 تومـان بـود،   100 تومـان،  80قیمت بازار آزاد آن موقع، مـثالً       . کنیم کنیم و هم صادر مى     مى

از . همـین اتفـاق افتـاد   در سـیمان هـم   .  آمده است و همه در بازار یک قیمت شد     یینحاال پا 
پارسال که ما سیمان را آزاد کردیم، این شروع کـرد بـه پـایین آمـدن، از تنـى هفـت هـزار                     

آزاد کـردیم،  . تومان شروع کرد، االن به تنى چهار هـزار تومـان در کارخانـه رسـیده اسـت          
یـد  این سیاسـت درسـت اسـت و با   . کردند  قبالً همه  انبار مى د،یایگفتیم هرکس نیاز دارد، ب    

  . دنبال این برویم
. مان خراب بود، االن درست کردیم همه بندرهاي. دهیم مان را داریم انجام مى     بازسازي ما

سیلوها نیمه تمام بود، سیلوها را ساختیم، تلفن با وسعت در روستاها بردیم، دیگر تلفن بازار         
ا دیگـر کمبـودى   از لحاظ بـرق مـ  . سیاه ندارد، به همان قیمتى که تمام شده، مردم مى خرند     

اگر خاموشى اتفاق مى افتد، یا نیروگاهى آسیب مى بیند، یا یک جـایى بـرف سـیم       . نداریم
فــوالد، مــس، . بــه انــدازه مــصرف مــردم، االن بــرق وجــود دارد . را در راه قطــع مــى کنــد

هـاى  عظـیم پتروشـیمى     کارخانه.مردم دارد تولید مى شودنیاز آلومینیوم، اینها همه به اندازه      
هـاى داخلـى را خواهـد داد و     آید و تمام مـواد کارخانـه   ساختیم که از امسال در مدار مى   را  

  . صادرات هم خواهد کرد
هـا را کـه واقعـاً       مـا دانـشگاه   . یکى از سواالت این بود    .  کارهاى فرهنگى بسیار رسیدیم    به

هـا در    میلیـون متـر سـاختمان بـراى دانـشگاه     5ما االن حـدود  . میدیکمبود داشتند، خیلى رس  
 میلیون یعنـى  5 هزار متر است، 500 ، 400دست ساختمان داریم، مثالً دانشگاه تهران حدود   

هـایش هـم دارد    هایش به مدار رسیده، بعضی      مى سازیم، که حاال بعضی     داریم برابر این    10
در اعمـاق روسـتاها، داریـم بـه        . در همه جاى کـشور، دارنـد دانـشگاه مـى سـازند            . رسد می
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 میلیارد تومان داریم در مناطق محـروم خـرج    100ساالنه نزدیک   . ى سازیم سرعت مدرسه م  
حرفه و فـن را جـدى گـرفتیم و مراکـز     .  بیاوریمومى کنیم که دست آنها را را بگیریم و جل  
هـاى نمـایش، بـراى     بـراى کتابخانـه، بـراى سـالن    . زیادى براى حرفـه وفـن درسـت کـردیم         

 بکند، براى کارهایى از این قبیل، مبالغ سنگینى ها را جمع ورزشگاه، براى جاهایى که جوان 
  . در نظر گرفتیم

 هـا،  عقیدتی – دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، نمایندگان امام، سیاسى       االن
 بودجـه  همـه  اینهـا  جـا،  همـه  و سـپاه  و ارتـش  در و ها کارخانه در ، ادارات در ، جا همه در

 مـصرف  دارد و دارد خـودش  از حـوزه  خود که اى بودجه از غیر گیرند، مى ما از فرهنگى
 يکنیم، به عالوه صدا وسیما و مراکـز   فرهنگى مىلی داریم صرف مسا  ىمعظی رقم. کند مى
آیـد کـه دارد بـراى     اگر شما اینها را جمع بزنید، یک رقم بـسیار بـاالیى در مـى    . لی قب نیاز ا 

 درآمـدى نبـود کـه انجـام     م؛یام بـده شود، که قبالً نمى شد انج   کارهاى  آموزشى هزینه می    
  .بدهیم

فقـط دو،  . االن اکثر کاالها دیگر بازار سیاه نـدارد .  در کشور، خیلى زیاد شده است     تولید
 یکى پودر است، یکى روغـن نبـاتى، کـه مـا          م؛یا سه قلم هست که به اشکال برخورد کرده       

هـا شـیطنت کردنـد،      کـه شـده، خـارجی   لىی سیاسى اخیر و مسا لی را در همین مسا    نیمواد ا 
 که خریدیم، نمى فرسـتند تـا جـایگزین بکنـیم و بتـوانیم معاملـه را          ابهانه گرفتند و موادى ر    
هـا مىافتـد، وقتـی کـه ذخیـره       ایـن اتفـاق  . شـوند  ها دچار مشکل مى  اصالح بکنیم؛ کارخانه  

  .  اتفاق نیفتدلی این مساگریباید کارى کنیم که د. مطمئن نباشد
امر به معروف و نهى از منکر، این سوال مـن از شـما    .  آقایان این بود    اهم سواالت  بنابراین

باالخره روحانیت بـا هـزاران طلبـه و علمـا و وعـاظ و           . آقایان است، نه سوال شما باید باشد      
 شـما هـستید، اگـر بناسـت     مان لیسازمان تبلیغات و همه این چیزهایى که شما دارید، ما وسا 

مـن آن  . کننـد  د، اینها باید این کار را بکنند، کـه البتـه مـى        و نهى از منکر شو     وفامر به معر  
 سهیـ خواهیـد حـساب کنیـد، مقا    جامعه ما، با هر وقت که مى   . قدر قبول ندارم   ها را آن   حرف

شود، کارهاى خالفى هـم    حاال جایى، کارهایى هم پیدا می     .  یک جامعه سالمى است    د،یکن
 آن مشکل بـوده، در خانـه   دید، مى بینکنی  هم که نگاه مى    حهست، شما در خانه حضرت نو     

ى و یهـودى و  یکنید، باالخره در این جامعه به این بزرگى، با این همه بها    بزرگان ما نگاه مى   
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باالخره اینهـا  . کس را قبول ندارند  هستند که هیچیمسیحى و مادى و اصالً منکر خدا، کسان   
جـورى    معروف نهى از منکر آن به هرحال اینها امر به    . یک چیزى در خیابان نشان مى دهند      

  .که نیست
امـر بـه    . این چیزها نبود،)ص( و زمان پیغمبر )ع(ر زمان حضرت على   کنید، د   شما فکر می  

مـان را   ما همه تالش . شده؟ به هرحال اینکه نمى شود، حرف را من قبول ندارم           معروف نمی 
مـن فکـر   . قایـان دارم البته من یک اخـتالف مبنـایى بـا بعـضى از آ    . کنیم براى این کارها مى   

 باید از طریق تشویق کارهاى خوبى که کردند و احترام و تکریم و بارى کـال و بـا              کنم، مى
هایى کـه    همینزدیم، یها هى نق م ما اگر در جبهه به بچه. می برخورد کننهایها با ا   این حرف 

بهـه  جـورى ج   گفتـیم چـه بچـه هـاى خـوبى، ایـن            اینکه هى مـى   . مىرفتند، دیگر نمى رفتند   
هـاى تلـخ و تیـز و تنـد و فحاشـى و        اگر آقایان با زبـان    .  زیاد مى شدند   زآیند، روز به رو    مى

 بیرون است، این دیگر کافر است، شیانگ زدن و کفر گفتن و کسى که حاال یک ذره مو      
 خانواده د،ی در دادگاه منکرات ببرنییا کل اسالم را ندیده گرفته و شما خانمى را به خاطر ا

  . کند  به ما نگاه نمىگریخر د تا آنیا
اینها یک مقدارى باید باشد، که هست، ما تـا  . هاى تند و تیز مخالف هستم   من با این شیوه   

اعدام هم پیش مى رویم، اما اصل را بر این نگذاریم، با این همه سرزنش و این همه هتـاکى     
اى  االخره ایـن سـلیقه  منتهـى بـ  . جورى قبول ندارم کنند، من این هاى ما مى  که گاهى روزنامه  

 با توضـیح دادن، روشـن کـردن و آگـاه کـردن            دیبا. کند هرکسى کار خودش را مى    . است
  . می ببرشیمردم، مخصوصاً جوانان، کارها را پ

 است، به هرحال شما سربازان امام زمان، این همه روحـانى کـه مـا          نی من از حوزه ا    سوال
 بزرگان، بـیش از ایـن کـه لـشکر امربـه      ،معهدر سراسر کشور داریم و این همه علما، ائمه ج 
خودش یک ارتش عظیمى است، مردم هـم  . معروف ونهى از منکر در کشورى الزم نیست       

شما را دوست دارند، شما رابطه دارید، سوال از این طرف شود به حق تر است، تا اینکـه از        
واقعـاً چیزهـاى   گویم که  ما  من مى. آن طرف بشود که براى این کار چه اقدامى شده است       

کنیم، همه این چیزهایى که عرض کردم را ادامـه     زیادى داریم هزینه مى کنیم، پشتیبانى مى      
حـاال آدم  . توانـد اشـتباهاتى هـم باشـد       می ، هست لیدهیم، برنامه هاى زیادى، خیلى مسا      مى

هـاى روزگـار     ما معصومیم و همه اینها درست اسـت، ایـن دیگـر از آن خودخـواهی          دیبگو
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ما قطعاً هـم  حـاال و هـم  قـبالً       .  آدم، همه کارهاى خودش را بگوید درست است        است که 
  . مان، اشتباهاتى داشتیم که باید بپذیریم و اصالح بکنیم زمان مبارزه

خواهم از مجموعه صحبتم بگیرم، این است که شما به عنوان طلبـه و هـم            که مى  اى نتیجه
وند باز توفیق داد کـه یـک روحـانى از سـلک     لباس بنده و روحانى و مسلمان، از اینکه خدا 

خود شما، بتواند این مدت قضایا را رهبرى بکند و کـس دیگـرى توانـست از سـلک شـما،           
 و خطـرى کـه کـشورتان را تهدیـد مـى کـرد، ایـن را نجـات         ردکار اجرایى را به عهده بگی     

نیـد،   ایـن نعمـت را بـزرگ بـشمارید، مطالعـه بک     د،یـ بدهد، ایـن را مـسأله کمـى فـرض نکن          
تان را باال ببرید، سرتان در جامعه بلند باشـد، مـا واقعـاً کـشورمان را آزاد کـردیم،            اطالعات

 بـود،  هـا  یی کشورى که اسیر آمریکارازیم،کشورمان را مستقل کردیم، ما واقعاً در دنیا سراف   
آزادش کـردیم، امـروز آقـاى خودمـان هـستیم، تـصمیم بگیـر خودمـان هـستیم، روى پــاى          

زنـیم،   مـان را مـى   کنیم، محترمانه در کل دنیـا حـرف     مان را داریم اداره مى     دگیخودمان، زن 
 و هـم  یمکنـ  کنـیم، هـم بازسـازى مـى      مان را هم به دست خودمان داریم حـل مـى           مشکالت

  .کنیم خودمان را اداره مى
 -شـاءاهللا    ان- فرهنگى، واقعاً عمق بیشترى الزم دارد، باید مردم را مـؤمن بکنـیم           کارهاى

انـد، عالقمندنـد،     انـد ، عاشـق     انـد، مـؤمن    اکثریت مردم واقعاً در صحنه    . مومن هم هستند  که  
شاءاهللا که شـما توفیـق    ان. شان کنیم که اصالح شوند   اند، باید کمک   آنهایى هم که منحرف   

 بخوانید که بتوانیـد بـا آمـار و    د،یگیر  و کلیات حرف من را با آن کتابى که مى       دداشته باشی 
  . له برخورد کنیدارقام با مسأ

 که اصالً یـک  می بگودیدر مورد تشویق کردن، با.  اگر آقایان سؤالى دارند، بفرمایند حاال
روم،  هـا هـستند مـى    ها و جاهایى کـه ایـن تیـپ      من در دانشگاه  . آمد جریانى داشت پیش مى   

 .ها و اینها یک درگیـرى بـه وجـود مىآیـد     ها و به اصطالح حزب اللهى      بینم بین مسلمان   مى
 کف زدن، یک عده بنا مى کنند سـوت کـشیدن، یـک عـده هـم بنـا              ندیک عده بنا مى کن    

یعنى عمالً مى بینیم که    . ها بیشتر است   معموالً هم تعداد کف بزن    . کنند صلوات فرستادن   مى
اصالً ایـن چـه نزاعـى اسـت؟ کـف زدن مبـاح اسـت، آن یکـى هـم          .  استشتریتعداد آنها ب 

جورى نشان ندهند که بـا کـف زدن     اینراها خودشان  مسلمانبنابراین  اصالً . مستحب است 
آورنـد پـشت تریبـون      هنرمنـدى را مـى  یمـثالً وقتـ  . بعـضى جاهـا بایـد کـف زد        . اند مخالف
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صل علـى محمـد یـار    « معرفیش کنند و بگویند که مثالً بازى گر خوبى بوده، مردم بگویند            
اینجـا بایـد کـف بـزنیم و     ! خب، چه جورى تشویقش بکنند؟ چه بگویند؟    !»امام خوش آمد  

یـک تیـپ مـردم    . من که مى روم، دو تیـپ  مـردم هـست   . اشکالى هم ندارد که کف بزنیم 
جوري هستند، چون ما موضع گرفتیم و گفتیم که کف نزنید، این کارها طاغوتى است،               این

ر د. یعنى واقعاً دعواى بـى جـایى اسـت   . خواهم این موضع را از بین ببرم       فالن است، من مى   
واى بر مـا، کـه اگـر ایـن همـه      .  اینها مسلمان نیستند نکهی شده به ا   لی تبد این،    دانشگاه طیمح

  . مسلمان در دانشگاه ما نباشد
فرسـتادند،   اى از کارگرها صلوات مـى   پریروز بین اجتماعى از کارگرها رفتم، باز عده      من

رود،   هم که مىارگرهاکآدم در محیط    . کشیدند و کف مى زدند     عده زیادى هم سوت مى    
مى بیند همین وضع وجود دارد و مصلحت  مـا نیـست کـه خودمـان را در مقابـل ایـن قـشر                  

ما نمى گوییم مستحب است، ولى نمى شود ایـن را  . ذاریمعظیم، به خاطر یک کار مباح بگ  
  .دهند کار مباح انجام می. که مباح است، کوبید

اوالً مـا  . میگـو  یوال را نقد کردید، من م من قبالً جواب داده بودم، ولى حاال چون س    البته
من االن، چهار سال کار کردم و این همه سوبسید هنـوز بـاقى اسـت       . کنیم جهشى عمل نمى  

مـا  .  هـستند يجـور   گفتم که چهتان يکه به شما مثل زدم؛ نان و آب و برق و سوخت را برا     
مـیم، عملـى مهـم    یعنى اینکه حرف شما را قبول داریـم، مـى فه          . مان تدریجى است   سیاست

همین طورى که نمـى شـود ، مـردم     . نیست، چون باید به موازات این درآمدها هم باال برود         
اصـل حـرف را     . کنـیم  ما به تـدریج عمـل مـى       . اند ها تنظیم کرده   شان را با این قیمت     زندگی

گفتنـد حکومـت    مـى .  على ابن ابـى طالـب  قابلقبول دارم، ولى عین همین مصداق بود در م       
آن . کنـد   خطر است، شما قدرى به اینها میدان بده، البته آن موضوعش فـرق مـى  خودت در 

یکـى اینکـه   . گفتند بگذارید او سر کارش بمانـد، کـه دو مـسأله بـود          ابقاى ظالم بود که مى    
ها بـه    خواستند، بعضیمى آمده بودند و بیت المال زیادى که ییگفتند پول بده ، همان ها  مى

خشکى مى کنید، به اینها قدرى پـول بدهیـد کـه اینهـا جنـگ             حضرت على مى گفتند چرا      
 يگـر ید. یکى این مسأله بـود .  جنگ راه نیندازندلیجمل نروند و جاهاى دیگر سر این مسا       

  . هم مسأله اقرار معاویه بود
مـا هـم همـین کـار را     .  هرحال اگر حق باشد، آدم باید اهم و مهمش را مالحظـه بکنـد      به
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در مـورد کـود و    . کنیم لذا ما به تدریج داریم حذف مى      .  است جواب من هم همین   . کردیم
سم، که االن یک مصداق این هست و از مواردى است که بـه دولـت ظلـم شـده و مـا هـم               

ایش نکردیم، ما گفتیم گندم را کـه کیلـویى          روزنامه رانخواستیم خیلى دفاع بکنیم و بحث       
معناى این چیست ؟ یعنى کسى . ریم تومان مى خ  24 تومان،   23 تومان مى خریدیم، االن      16

 هزار تومان امسال از ما اضافه مى گیـرد، و    23 تن گندم در یک هکتار بر مى دارد،          5/3که  
یعنـى  . گفتیم االن سم و کود را مجانى ببر، موقع محصول کم مى کنـیم           .گیریم پول هم نمى  
یعنى براى او نه . یرد هزار تومان اضافه مى گیرد، بجاى اینکه چیزى کمتر بگ     12امسال عمالً   

جو . تنها گران نشده، ارزان هم شده است، ولى آقایان که بحث مى کنند، این را نمى ببینند             
.  اسـت طـور  نی همـ  رنجهمین طور است، چغندر همین طور است، پنبه همین طـور اسـت، بـ              

گفتیم کود را شما به قیمت بگیرید، جنس را هم ما از شـما بـه قیمـت مـى خـریم؛ آنهـا بـه                   
فروشـند، دچـار مـشکل      مثل اشجار و سبزیجات که بـه مـا نمـى         ها  ضیالبته بع . شان است  عنف

  . گفتیم شوند، که ما راه حل براى آنها مى
در قـضیه شـیر هـم واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا از                .  کـار نکـردیم    ی ما واقعاً جهـش    بنابراین

دهـیم،   ن را سوبسید مىگفتیم ای. ما چهار میلیارد تومان را قبول کردیم    . مان برنگشتیم  تصمیم
متصدى کار از پیش خودش ابالغ کـرده بـود، کـه مـا برخـورد         . تدریجى در سال کم کنید    

 ما این را باز اعـالم نکـردیم،     ابرنامه همین بود، منته   .  برگرداندیم ان توم 3کردیم و قیمت را     
مـا حـرف شـما را قبـول     . به هرحال من باید جوابگـو باشـم      . چون نقطه ضعف اجرایى است    

اگـر  . دانـیم  هاى جهشى را که شوك به جامعـه بیـاورد، مـصلحت نمـى     داریم، یعنى سیاست  
  .ستمصداقى غیر از این بکنیم، آن مصداق نادرست ا

اگـر شـما بـا کلیـات     .  حاال  عرض مى کنم، از نقاط ضعف کشور ما کمى مالیات اسـت            
جـورى    مالیـات هـم ایـن   .کنند اقتصاد آشنا باشید، مردم همه کشورشان را با مالیات اداره مى 

قـدر   اش ایـن  جورى نیست که کـسى خانـه   نیست که شما فکر بکنید، اصالً قانون مالیات این     
مـن بارهـا   . گیرد، اینکه شما مثـل خانـه را مـى زنیـد      نمىارزد، از خانه که کسى مالیات نمى      

 من خودم بـا . اعالم کردم و گفتم هرکس مدعى ظلم مالیاتى هست، موردش را به من بدهد 
االن . خدا شاهد است، هنوز یک مورد هم پیش نیامده اسـت       . بازرسى ویژه تا آخر مى روم     

 هنوز یک مورد هم پیش نیامده که کسى ادعا بکند که از مـن مالیـات       یچند سال است، ول   
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گرفتنـد   روند، یا کم مى   شان مى  دادند، حاال که سراغ    بله، کسانى مالیات نمى   . زیادى گرفتند 
تـوانیم ایـن سـختى را چـاره      ما دیگـر نمـى  . شان است د حق بگیرند، سخت  خواهن و حاال مى  

 کـه مالیـات ظالمانـه    یـد من حاال به همه شما آقایان مى گویم، اگر موردى سراغ دار          . بکنیم
سیاست دولـت را خواهیـد   . گرفتند، به من ارجاع بدهید و جوابش را هم از دفتر من بگیرید       

بعضى از ممیزین مالیاتى ما ممکن است به یـک مـورد   در عین حال من منکر نیستم که     . دید
این اتفاق افتاده، ولى آنجـا چـون مرجـع دارد، شـکایت دارد، کمیـسیون حـل            . زور بگویند 

اختالف دارد، به مراجع باال که مى رسـد، قـضیه تمـام مـى شـود و در مـسیر خـودش حـل                      
الن مالیات را، حق مردم شما خواهید دید که ما ا . شود، ولى اگر حل نشد، به من بگویید        می

  . را، از آنچه که باید بگیریم، کمتر مى گیریم
جورى فهمیده شده که هیچ منکرى در کشور نیست، خب معلوم است        حرف من این   اگر

منکـر خیلـى   . که من اگر گفته باشم که البته چنین چیزى نگفتم، معلوم است نادرست است     
ایـن جـزو   . ن هـم همـین بـدحجابى اسـت    ها هست و یکـى از آ       فراوان است، در همه بخش    

مـن بـا   . کند شیوه برخورد فرق مى.  بشودلوگیرىمنکراتى است که وجود دارد و باید هم ج 
اینکه کسى را در خیابان بگیرند، آنجا جلوى قوم و خویشانش کتک بزننـد، جلـوى ماشـین      

واهنـد، کـه    عقدشـان را بخ ایـ  و  تی صیغه محرم  نیمردم را بگیرند و از زن و مرد داخل ماش         
جـور   یعنـى ایـن  .  دانـم مـى  ببرن، این کارهـا را خـالف شـرع         ياگر نداشته باشند، به کالنتر    

ها افراط مى کنند و مى گوینـد   بعضی. دانم، واال واقعاً هست ها را منطقى نمى   برخورد کردن 
 اگر سر این. جورى نیست خب، انصافاً این. اصالً جامعه ما به تباهى، به فساد غرق شده است  

 من قبـول  شود، گویم هست، اما اگر بگویید دارد جامعه غرق می     اختالف دارید، من هم مى    
ترین جوامع دنیاست و بـسیارى   جامعه ما االن جزو سالم. شود ندارم که جامعه دارد غرق می     

هاى ناباب هم هستند و من فکر  هاى ما خوبند، آدم از جوانهاى ما خوبند، بسیارى از خانواده      
  . ه بشود جامعه را سالم سالم کردکنم ک نمى

 ما همین جا خودمان هم االن خالف شرع مرتکب مـى شـویم، در همـین مـسأله کـه       حاال
شما مى گویید مثالً یک زن مسیحى اگر بى حجاب باشد، در جامعـه خـالف شـرع اسـت؟           

بودنـد  فتواى علما چیست؟ شما در فتواى علما بروید ببینید، اصالً برده ها موقع نماز مجبور ن             
حاال این را ما چرا  .  ممنوع بودند، از حجاب ممنوع بودند      داشتناز چادر   . چادر داشته باشند  
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ما مـى ترسـیم اینهـا بـه     . دلیل ما همین حرف شماست. پذیرفتیم، ما منطق داریم که پذیرفتیم 
مـا یـک قـدم از احکـام اسـالم جلـو گذاشـتیم، جلـو اینهـا را               . ها سـرایت کنـد     بچه مسلمان 

  .مگیری مى
چرا خودمان را محکوم کنیم و بگوییم . ما به عنوان منافع و مصالح عام کشور، جلو رفتیم         

گیـریم،   ى را مـى ی بهايگیریم، جلو  زن مسیحى را مىيکنیم؟ ما جلو داریم خالف شرع مى 
گیـریم، در کارکنـان مـا همـه اقلیتهـا هـستند، در         را مىشیهرکس بخواهد خطا بکند، جلو    

هـا   کنـیم، حتـى اگـر در دانـشگاه     شـان مـى   جورى باشـند، مـا اخـراج      ها این ادارات ما اگر این   
کند، مسیحى هـم هـستند، اصـالً اسـالم را هـم              شان مى  جور باشند، کمیته انظباطى بیرون     این

طـور   ایـن . کنیم ما واقعاً سختگیرى مى. کنیم قبول ندارند، ولى ما این کار را داریم با اینها مى  
دیگـر بـیش از ایـن نمـى شـود تـشویق بـه        .  نمـى شـود  ىگیرخوب نیست که بگـوییم سـخت    

  . سختگیرى کرد
 منکـر را هـم بایـد بگیـریم     ي ما اختالفى سـراینکه منکـر هـست نـداریم، اینکـه جلـو        پس

اگر افراط و تفریط بکنند، این عامـل    . نداریم، اینکه چه حد و چگونه باشد، سر بحث است         
مـن  . گویید افـراط و تفـریط بکننـد    ى مىحاال شما به عنوان یک مرب. ضعف تربیت مى شود  

گویند   دیگر هیچ نامحرمى هم نیست، دبستان هم هست، مىهگویم در مدرسه دخترانه ک  مى
این بچه . بچه ها باید همه مقنعه داشته باشند و سرکالس هم که حق ندارند، این افراط است     

در خیابان که مى روى، باید بچه را باید قانعش کنند که  . را از اول، بد روحیه بار مى آورند       
توانیـد    مـى ست،یـ  در کالس کـه نـامحرم ن  باشى، نامحرم باید محفوظ  يمحفوظ باشى، جلو  

کنید؟ در مدرسـه کـالس    شما با دختر خودتان در خانه چکار مى     . دیروسرى هم نداشته باش   
  . افراط و تفریط نکردن، جزو دستورات صریح اسالم است. شود مثل خانه می

شان این بود، مـى گفـت مـا از طـرف خداونـد وکیـل            هاى اساسی   جزو حرف   همیشه امام
این حرف باید . نیستیم، چیزهایى که برمردم واجب نیست، مردم را بر انجام آن مجبور کنیم      

مـن دلـم   .  باشـد کـه افـراط نکنیـد    نیـ یعنى اساس فکـر مربـى بایـد ا   . به این مربى گفته شود 
مـا  . ما اصالً خودمان بینانگذار امور تربیتـى هـستیم    .  بدهید وضیحخواهد، شما براى آنها ت     مى

کنم، همیشه  من در مراسم ساالنه شان شرکت مى. چقدر دعوا کردیم تا اینها را جا انداختیم       
کنیم، خارج از برنامه  شان مى مى پذیرم که اینجا بیایند، چقدر پول به اینها مى دهیم، تقویت      



744

 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 744   1372   رفسنجانیشمی                     ها

 است که افـراط و تفـریط را بـراى نظـام مـضر         نی من ا  مشیبه هرحال   . میشان مى کن   کمک
  . اگر شما غیر از این مى دانید، بحث کنیم. دانم مى

 متـرى دارد، ماشـین    300 ،   200اند، هرکسى بـاالخره یـک خانـه          که طبقه متوسط    ییآنها
 و آنهـایى کـه ندارنـد،    هـا  یی اینها قابل مقایسه با روستا   کند، یدارد، انواع سوخت مصرف م    

مـا نیـازى بـه     . کنـیم، بـدهیم    نیاً سیاست ما این است، هروقت سوبـسید را قطـع مـى            ثا. نیستند
سیاسـت  . این را مصرف مى کنیم در راه آوردن آنها به بـاال      . مصرف کردن این پول نداریم    

یعنى باید خرج مثالً روسـتاى او بکنـیم کـه بایـد شـغل بـراى او              . باید به او بدهیم   . این است 
. گیـرد   بیاید، باید بـه کارگرمـان بـدهیم کـه حقـوق کـم مـى          درست کنیم که زندگیش باال    

من جواب  .  بدهیم، اما ما چکار مى کنیم      توانیم مىمستقیم هم   . جورى باید درست بکنیم    این
 درصـد برحقـوق   ستیـ االن فرض کنید، اگر  ده درصد سوبسید را کم کنـیم، ب . این را دادم  

سازمان بهزیستى و بعداً تأمین اجتمـاعى بـه   بگیران اضافه مى کنیم و از طریق کمیته امداد و         
شـان را، بیمـه از کـار      بیمـه بیکـاري    ،شـان را    درمـان  مـه یدهیم، ب  کل افراد فاقد شغل پول مى     

 بر نمى داریم کـه بـى حـساب تحمیـل         طورى نیهم.  را شان يشان را، مستمرى بگیر    افتادگی
  .بشود

مقدارى که درآمد داشتیم، از ایـن  ما االن در این چند سال، فکر مى کنم مثالً بیش از آن       
 یخیلـ . اشـتباه مـى کنیـد    . خط مشى این اسـت    . راه هزینه کردیم، براى برگرداندن به جامعه      

گرفتنـد، االن    هزار تومـان مـى  10کسانی که مثالً . طورى است یا نه   خوب، حاال ببینیم همین   
هنگـى اینجـا نـداریم؟    آقایـان فر .  درصد300 برابر، یعنى   سهگیرند، یعنى     مى ان هزار توم  30

 ؟ چقدر مى گیرید ؟ فرض کنید دیخواهش مى کنیم اگر کسى اینجا داریم چقدر مى گرفت       
حـاال سـال بـه سـال     . شود جور باشد، شش هزار تومان تا ده هزار تومان، سه درصد می   همین

 هزار تومان شده است، یعنى شـما در ظـرف       ستی ب شان مانایشان ده هزار تو   . میکن یاضافه م 
 درصد است، یعنى شما شـصت   ستیتورم ما سالى ب   . تان دو برابر شده است      سال، حقوق  دو

گفـتم مـا آن   . م دادما هاى قبلی  جوابش را در حرف   . درصد االن نسبت به گذشته بدهکارید     
 و این از افتخارات برنامه کردیمها را نتوانسته بودیم بدهیم، حاال شروع       چند سال که حقوق   

االن شـصت  . گرفتید، ما داریم به شما پـس مـى دهـیم     سال قبل نمى   ماست، اینکه شما شش   
  .درصد از شما براى سه سال بعدتان طلبکاریم
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.  فیلم، من گفتم، باالخره مرجع تقلید شما امام بود، مرجع تقلید مـردم امـام اسـت           درمورد
یت در آقاى فردوسى پور به امام نامه نوشـت، در سـمت مـسئول       . ها نشستند  امام پاى این فیلم   

پـاییز  «سـریال   مثـل  یلمـ یگفـت آقـا شـما بگوییـد ف      . صدا و سیما که رسمى ترین نامه است       
امـام همـان را   .  این پـاییز صحراسـت   ،هایمان  جزو بدترین فیلم   ما اشکال دارد یا نه ؟       »صحرا

اگر شما بخواهید افـراط و تفـریط بکنیـد، بایـد بگـوییم اصـالً در فـیلم        . گفتند درست است 
آدم وقتی که مـى خواهـد هنرمنـدى بکنـد،     . ره زن حتى صدایش هم مسأله دارد  باالخ. نیاید

هایتـان را   آیـا شـما آن وقـت جـوان     .  اسـت  راهاگر نیاید، این یک     . قیافه اش هم مسأله دارد    
ها ممکن است بـه ایـن کـار قـانع      وها و از ماهواره ها نجات بدهید؟ ما طلبه یتوانید از وید   مى

ها را،  شوند، اما باالخره شما به عنوان مدیر کشور، جواب جوان مىبشویم، پیرمردها هم قانع 
 شانیـ  در جمـاران نشـستند و در جلو     مامـا .  اسـت  طـور  نیموسیقى هم هم  . همه را باید بدهید   

البد ایشان مى خواست حجت به مـردم نـشان   . آهنگ مطهرى را با همان آالت اجرا کردند     
اگر حرام بـود، امـام   . ه دادند، مردم هم فهمیدندیراه بدهید، ایبعد هم گفتند این را ارا   . بدهد

 باشد، اگـر حـرام بـود،    ید نمى توانست مرجع تقلگریدیگر باآن کار نباید عادل باشد، امام د  
  . ندیده بگیریم» ......ان اللّه یحب «پس ما چرا بیاییم چیزى که . فسق بود

 اگر خـدا چیـزى خواسـت، مـا     البته. آورد  به مردم آوردن، یک جایى این سر در مى  فشار
گوییم مصلحتش را  مى. هم آن تکلیف را داریم، تکلیف قطعى مان هست و انجام مى دهیم      

به نظرم در موسیقى و در فیلم، همین حدى کـه هـست،      . هم خدا مى داند، خودش مى داند      
اگـر  گـوییم، و اال   کنیم خیلى بـاز بکننـد، مـى پرسـید مـى       نمى قالبته ما تشوی  . اشکالى ندارد 

  .گوییم  نمىيزینپرسید، دیگر چ
گیـریم و   کنیم، مـى  مواردى را که برخورد مى.  وجود دارد، منکر نیستیمي فساد ادار اینکه

نویسند، خودش تـشویق    کند، در روزنامه مى    گویند بیداد مى   اینکه هى مى  . کنیم محاکمه مى 
هم روى ایـن مـسأله   ما . کند، ولى هست جورى حرف زد که بیداد مى      نباید این . رشوه است 

حـاال  . میکنـ   بکنیم، تا آن گام نهایى پیش مى رویـم، ریـشه کـن مـى             پیداما هرجا   . حساسیم
گفتنـد کـه کارمنـد پـول نـدارد،       یکـى از عوامـل را مـى   . اش را هم بگـویم  اجازه بدهید بقیه  

شروع کردیم اول معیشت اینها را درست کنـیم کـه بحمـداهللا کارهـایى         . حقوقش کم است  
. تـر خـواهیم کـرد     برخوردها را خیلى وسـیع   یم،اى برسان  اگر این را به یک نقطه     . مهم کردی 

 بـه  . ادارى است که مـن قبـول دارم  لی از کارهاى آینده من در مسا   ها  يها و سختگیر   جریمه
  . من اینها را صد بار در نماز جمعه گفتم. میدیزمان اذان رس
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، 331، 231، 222، 143، 133، 45،  آبادان
571 

 323، 321آبخاز، 
  26آپارتاید، 

ــد،    ــاس احم ــدي، عب ، 56، 55، 23آخون
249  ،287  ،299  ،429  ،454  ،504  ،535 ،
592  

  511زاده، محمدمهدي ،  آخوندي
، 51،60 ،29، )جمهوري(آذربایجان 

92،97 ،106،164،169،170 ،172 ،174 ،
176 ،181 ،185 ،187 ،190 ،195 ،200 ،
204 ،231 ،241،242،266 ،268،270 ،
282 ،283 ،293 ،294 ،298 ،299 ،308 ،
309 ،350 ،362 ،393 ،394 ،401 ،402 ،
403 ،405 ،406 ،409 ،410 ،411 ،412 ،
430 ،433 ،434 ،441 ،445 ،455 ،456 ،
470 ،433 ،530 ،534 ،567  

، 499،  496،  494،  149،  115آذربایجان،  
501 ،503  ،513 ،550 ،572 ،604  

  137آذرنوش، سید مرتضی، 
  492آذري قمی، احمد، 

  333آربس، کحالی، 
  550، 412، 333آرژانتین، 

  485آزاد شهر، 

، 248اي ،  آژانس بین المللی انرژي هسته
315 ،473  

  408، 513آستارا ، 
  408آستاراخان، 

  449، )س(آستان حضرت معصومه
، 336، 335، 109آسـتان قــدس رضــوي،  

343 ،492  
  190پرست، رضا،  آستانه
  465، 440، 87،417، 54آسیا، 

، 51،  204،  202،  113،  105آسیاي میانه،   
92  ،167  ،311  ،331  ،350  ،362  ،364 ،

365  ،412  ،418  ،430  ،458  ،464  ،467 ،
471 ،511 ،589  

  332آشتیان، 
 451آشوري، ابوالقاسم، 

  ، 429، 425، 362،424آصفی، مرتضی، 
  26، آفریقایی جنوبی

  451آقاجري، سید هاشم، 
  561، 193، 112، 56آقاجالل، 

، 103، 98، 95، 82آقـــازاده، غالمرضـــا، 
143  ،210  ،252  ،271،231،290  ،305 ،
308  ،309  ،315  ،385  ،325  ،327  ،386 ،
406   ،408   ،419   ،456   ،464   ،489 ،

499،534 ،536 ،539،567 ، 596  
  506، 412، 322 ،52آقامحمدي، علی،
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295 ،431 ،534 ،539 ،540 ،593  
  471، 470 ، 430اربکان، نجم الدین، 

 325ارجمندي، 
ــل،  ، 439، 296، 295، 195، 92، 91اردبی

513  
  20اردکان، 

  190اردن، 
  230، 229اردوگاه شهید باهنر، 

  343، اردوگاه گل ملکان
  68، 67ارزوییه، 

  76ارك بم، 
ــستان ، ، 126، 109، 106، 58،60ارمنــــــ

142  ،168،174  ،187،190  ،196  ،202 ،
204،205  ،219  ،241  ،252  ،270  ،282 ،

283  ،297  ،298  ،299،314    ،325  ،382، 
393  ،401  ،404  ،405  ،407  ،409  ،433 ،
445   ،455   ،496      ،501   ،534   ،567 ،
572 ،604  

  300اروگوئه، 
، 405، 323، 277، 236، 92، 90رومیــه، ا

545  
  300اریتره، 
  287اریحا، 

ــستان،  ، 203، 200، 190، 113، 29اُزبکــ
206  ،365  ،366  ،374  ،376  ،377  ،382 ،

385 ،386 ،393  
  602ازنا ، 

  170ازهاري عبدالکریم، محمد، 
 556، 230، 224، 122اي، جواد،  اژه

، 197،  196،  143،  122،  118،  39اسپانیا،  
200 ،203 ،206 ،207 ،357  

، 457، 439، 432، 364، 29اســــــتانبول، 
464 ،550 ،567  

  511اسحاق مدنی، محمد ، 
  203خان، غالم،  اسحاق

 519اسد، باسل ، 
  519، 322اسد، حافظ، 
ــراییل،  ، 176، 109، 90، 58، 27، 26اســ

208  ،231  ،235  ،238  ،241  ،242  ،259 ،
287  ،293  ،296  ،299،300  ،305  ،307 ،
321 ،389،426 ،495 ،544  

  201، 200اسکاپ، 
  587اسالم آباد ، 

  439، 211اسالم آباد غرب، 
 159اسالمشهر، 
  552اسلواکی ، 
  311اسلوونی، 

  602اشتران کوه ، 
  251اشراقی، 

 586، 168اصغري، سید محمد، 
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ــفهان،  ، 242 ،90،103، 54، 20، 11اصـــ
252  ،273  ،326  ،340  ،415  ،429  ،442 ،
468 ،498 ،500 ،512 ،515 ،594 ،601  

 373اصفهانی، ساالر، 
 538اعرابی، اکبر ، 

  564افتخار، محمدجعفر ، 
  298افروز، غالمعلی، 

  511، 285، 139افشار، علیرضا، 
، 137، 109، 106، 92، 51افغانـــــــستان، 

200  ،201  ،203  ،253  ،260  ،268  ،270 ،
283  ،285  ،309  ،400  ،401  ،423  ،429 ،
430  ،435  ،441  ،457  ،458  ،500  ،503 ،
506 ،530 ،556  

 513، 112اقبالی، محمدجواد، 
  149اقلید، 

  18اقیانوس اطلس، 
  440، 417، 87اقیانوسیه، 

  122، 56اکرام جعفري، محمدجعفر، 
، 143، 99، 97امـــارات متحـــده عربـــی، 

210 ،300 ،350 ،435 ،470 ،471 ،551  
  294، 75، )ع(صادقجعفرامام 

  428، )ع(امام حسن
  351، 335، 204، )ع(ضاامام ر

  428، )ع(امام علی
  329، 220، 96امامی کاشانی، محمد، 
  57امباکه، شیخ مرتضی، 

 ، 219 ،  175،  145،  103امراللهی، رضـا،    
296 ، 315 ، 327 ،  567 ، 589  

  259امل، 
  62املش، 

  584امور زنان ، 
  373امیرتیمور، 

 532 ، 101امینی، ابراهیم، 
  300امینیان، حسن، 

  73، انار
  464، 217اناري، صغري، 

   549انتصاري، یعقوب ، 
، 111، 105، 103 ، 51 ، 29انــــــدونزي، 

118   ،137    ، 440    ، 441  ،442    ، 444 ،
446 ، 508 ، 587  

  74،  71انصاري، 
  457االنصاري، احمدبن علی، 

  277 ، 154 ، 125انصاري، محمدعلی، 
ــستان،  ، 215، 130، 113، 112 ، 38انگلــ

219   ، 222   ، 282   ، 333   ، 350   ، 417  ، 
440 ، 454 ، 480 ،494 ، 507،514   

  63، 62الدین،  انواري، محی
 ، 221 ، 210 ، 139 ، 133،  121اوپــک، 

231 ، 315 ، 325 ،327 ،328  ،351 ، 
419 ، 440 ، 444 ، 456 ، 534 ،  593  

  392اورگنج، 
  207،  91 ، 82اوزال، تورگوت، 
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  409اوستیا، 
  508، 395،  309،  212،  113اوکراین، 

  309اوگاندا، ساداکو، 
  455اوویچ، عوض، 

  428اوهارا، تاکی شی، 
  572اهر ، 

  581، 513 ، 278، 277،  94،  48اهواز، 
،  296،  208،  115، 108،  77ایتالیـا،  

326  ،332  ،389 ،395  ،544 
 286ایذه، 

  244ایرانی، حسین، 
  440ایرلند شمالی، 

  440،  284،  279ایرلند، 
  440ایرلندجنوبی، 

  323ایروانی، محمد جواد، 
  56ایزدي، نعمت اهللا، 

ــا،   ، 466 ، 457، 456، 103ایزدیـــار، مینـ
579  

، 174، 172ایلچی بیگ، ابوالفضل، 
181  ،185 ،204  ،205  

  362باباباغی تبریز، 
  71بابک، 
، 486، 484، 483،  482، 186، 26بابـــل، 

577  
  490، 323بابلسر، 

، 425، 424، 417 آلفرد، باخمن، گرهارد
440 

  446، 230بادامچیان، اسداهللا، 
  34باریکانی، داریوش، 

  34، 30باستانی، قادر، 
  78باغ شاهزاده، 

  339باغ مصطفی خانی، 
  470، 260باغانی، علی اصغر، 

  68بافت، 
  252بافق، 

  385باقرآباد، 
  445، 406، 405، 402، 181، 170باکو، 

  535بالکان ، 
  564بانک تجارت ، 

  201، 200بانک توسعه اسالمی، 
  472، 310، 104، 91، 76بانک جهانی، 

  222بانک رفاه کارگران، 
  602، 328بانک صنعت و معدن، 

  94بانک کشاورزي، 
، 115،  105،  81،  61،  56بانک مرکـزي،    

118  ،109  ،134  ،136  ،14  ،151  ،165 ،
191  ،196  ،197  ،215  ،231  ،232  ،247 ،
283  ،286  ،287  ،326  ،351  ،424  ،434 ،
441  ،460  ،463  ،493  ،495  ،500  ،503 ،
504  ،508  ،512  ،545  ،545  ،578  ،579 ،
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584 ،585 ،589 ،594 ،596 ،604 
  513، 512، 504، 454بانک مسکن، 

 463، 406، 149بانک ملی ایران ، 
  39بانکی، محمدتقی، 
  488باهنر، محمدجواد، 
، 332،  245،  232،  87باهنر، محمدرضـا،    

456  
  332یک اُف ، با

  429بجنورد، 
  288بحرین، 
  372، 371بخارا، 

  172بخارایی، محمد، 
  372بخاري، محمد، 
  415بختیار، شاهپور، 
  195بداوي، عبداهللا، 

  471، 466بدري خانم، 
  484برج میالد، 

  71، 68بردسیر، 
  408، 407برژنف، 

  122، 27برلین، 
  90برمه، 

، 12، 11، 10، 9، 8برنامه پنج ساله اول ، 
14 ،18 ،56  

 75بروات، 
  600، 599بروجرد ، 

  599بروجردي، سیدحسین ، 

 565، 334، 311بروجردي، عالءالدین، 
 439بروجن، 

  187بروکسل، 
  542برونئی ، 

  542فرودگاه مهرآباد ، 
  542کاخ سعدآباد ، 

، 427، 425، 283، 118، 29برونئی، 
432 ،545 ،546  

  207، 206، 197بسفر، 
، 294، 220، 142، 137بشارتی، جلیل، 

334 ،427 ،562  
ــد،   ــی محمـ ، 127، 46، 23بـــشارتی، علـ

141  ،142  ،152  ،156  ،230  ،245  ،266 ،
294    ، 309  ،326  ،332  ،334    ، 364 ،
421     ،424  ،457  ،505  ،507  ،،509  ، 
511 ،533 ،541 ،544 ،579 ،596 ،  

  34بشیري، عباس، 
  447بصره، 
  190بغداد، 
  139البغلی، 

  385، 253، 115بلژیک، 
  311بلغارستان، 

  513بلوچستان ، 
  581، 75، 74بم، 

  454بن طارق، سیدشهاب، 
 321بن علوي، یوسف، 
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  400بن نیسان باي، رابتیک، 
  490بندپی، 

ــی   ــام خمین ــدر ام ، 593، 11،143، )ره(بن
596  

  489بندر امیرآباد، 
 401بندر اوکتائو، 
  488بندر ترکمن، 

  452بندر جبل علی، 
  488بندر شاه، 

  277بندر لنگه، 
ــدرعباس،  ، 463، 450، 325، 48، 45بنـــ

498 ،561 ،592  
  487، 277بندرگز، 

  511، 231بنگالدش، 
  193بنی نجاریان، محمد، 

  149بنی نصرت، ایوب، 
  513بنیاد پاوه ، 

، 174، 49بنیــاد تــاریخ انقــالب اســالمی، 
234 ،322 ،434 ،565  

  133بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، 
، 504، 426، 155، 59، 58هید، بنیـــاد شـــ

513 ،577  
  413، 359بنیاد صدوق، 

ــازان،   ــضعفان و جانب ــاد مست ، 112، 63بنی
273 ،311 ،377 ،427 ،481 ،485 

  56، 55بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
  287بنیاد نهج البالغه، 

  581بوئین زهرا ، 
  384، 747بوئینگ 

 498بوالفتح، علی، 
  565، 461، 458، 456نظیر،  بوتو، بی

  460بوتو، ذوالفقار علی، 
، 138،  102،  61،  52بوسنی و هرزگوین،    

143  ،159  ،172  ،195  ،215  ،302  ،303 ،
305  ،314  ،441  ،442  ،445  ،458  ،471 ،
530 ،546 ،552 ، 555  

  187بوش، جرج، 
  567، 561، 252بوشهر، 

  450، 248،449بوشهري، بهروز، 
 ، 543، 542بولکیاه ، سلطان حسن ، 

544 ،545 ، 546 
  259بوي، بنیه، 

  59بهاري، 
  72بهرام پور، 

  268اي،  بهرامی ساوه
  492بهرامی، 
  75، 74، 39بهرمان، 

  221بهروزي، مریم، 
  300بهشتی منفرد، محمد، 

  61بهشتی، 
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  248، ، 122، 105بهشتی، سید محمد، 
  494، 489، 488، 305بهشهر، 

  76بهمن اسفندیار، 
  480بی بی سی ، 

  296، 156، 152 بیت المقدس،
 ، 384، 383، 382، 378، 377بیشکک ، 

395  
  502بیگ، الکساندر، 
  579، 494بیمارستان اختر، 

  567بیمارستان بقیه اهللا ، 
 156، 114بیمارستان جهاد سازندگی، 

 500، 278بیمارستان خاتم االنبیاء 
  117بیمارستان سرخه حصار، 

  323، 133بیمارستان سینا، 
  40جریش، بیمارستان شهداي ت

  504بیمارستان شهید بهشتی قم، 
  442بیمارستان کودکان مفید، 

  219بیمارستان لبافی نژاد، 
  282بیمارستان لقمان الدوله، 

  364، .ك.ك.پ
  78پادگان سرآسیاب، 

  191پادگان شهید بابایی، 
  405پارس آباد، 

  499پارس جنوبی، 
  586پارك پردیسان ، 

  410، 332پاریس، 

 403کور، پاشازاده، اهللا ش
  498پاك نژاد، سید عباس، 

ــستان،  ، 99، 91، 76، 59، 56، 29پاکـــــ
102  ،103  ،105  ،127  ،195  ،196  ،197 ،
200  ،201  ،203  ،206  ،214  ،219  ،215 ،
223  ،294  ،300  ،301  ،313  ،314  ،426 ،
452  ،457  ،458  ،460  ،511  ،513  ،513 ،
565 ،567 ،572 ،587 ،595  

  133 ،103، 83پاالیشگاه آبادان، 
 222، 95پاالیشگاه بندرعباس، 

  210، 26پاالیشگاه شازند اراك، 
  513پاوه ، 

  497پایگاه فضایی بایکونور، 
  210پتروشیمی اراك، 

  593پرتغال ، 
  221پرتوي، محمد علی، 

 232، 87پرورش، اکبر، 
  590، 579، 574، 567پرورنده هادي، 

  80هاي کوثر چابهار،  پروژه
 496، 145پروین، 
  597، 498، پلدختر

  60پناه، حسین اوف ، 
ــصطفی،   ــدي، م ، 279، 170، 97پورمحم

288 ،319 ،334  
 101پورنجاتی، احمد، 

  481پهلوي، اشرف، 
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  264، )ص(294، )ص(پیامبر اکرم 
  45پیشگامان سازندگی، 

  409تاتارستان، 
ــستان،  ، 200، 158، 155، 111، 47تاجیک

201  ،204  ،219  ،220  ،268  ،308  ،362 ،
366 ،382 ،383 ،400 ،441 ،530  

  376، 374، 371، 366، 365تاشکند، 
  550تاالر وحدت ، 

  323تانزانیا، 
  340تایباد، 

  440تایوان، 
ــز،  ، 433، 404، 277، 220، 149، 11تبری

534  
  268تجریشی، اسداهللا، 

  268تجریشی، مرتضی، 
  440ترابی، مصطفی، 

  339، 93تربت جام، 
  341، 147تربت حیدریه، 

، 249، 234 ، 446علی، ترفع، محمد
253 ،303 ،310 ،330 ،334 ،365 ،396 ،
432 ،458 ،487 ،561 ،536 ،545 ،579  

  182، 162، 151، 56، 23ترکان، اکبر، 
  313ترکمن صحرا، 
ــستان،  ، 203، 200، 155، 59، 29ترکمنــ

204  ،308  ،313  ،384  ،385  ،386  ،389 ،

393  ،394  ،395  ،401  ،412  ،455  ،456 ،
462  ،463  ،496  ،497  ،498  ،498  ،500 ،
501  ،502  ،515  ،532  ،533  ،562  ،567 ،
572 ،579 

ــه،  ، 167، 161،  97،  94، 91، 82ترکیـــ
168  ،176  ،195  ،196  ،197  ،200  ،202 ،
205  ،206  ،207  ،211  ،225  ،245  ،293 ،
305  ،334  ،364  ،365  ،389  ،405  ،429 ،
430  ،435  ،471  ،496  ،533  ،534  ،535 ،
545 ،550 ،579 ،593  

  183تروریسم، 
 279تریسی، شان، 

  302تریشی، معین، 
  327تسخیري، محمدعلی، 

  332تفرش، 
  588، 582، 550، 35تفسیر راهنما، 

  481تمیشان، 
  439تنکابن، 

  342، 147توسلی زاده، محمد ناصر، 
  339، 58توسلی، 

  577، 325، 136توسلی، محمد رضا، 
  58توسلی، مرتضی، 

 600توکلی ، 
، 450، 224، 62، ابوالفــضل، تــوکلی بینــا

574 ،577  
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، 167، 149، 121، 106توکلی، احمد، 
169 ،206 ،446 ،494 

 260، 219، 210، 196تونس، 
  311تونیک، جوزف، 

، 47، 46، 42، 40، 39، 29، 12تهران، 
56 ،81 ،90 ،96 ،99 ،108 ،109 ،125 ،

140 ،142 ،151 ،158 ،155 ،159 ،161 ،
162 ،175 ،176 ،183 ،186 ،197 ،200 ،
202 ،204 ،207 ،212 ،230 ،235 ،266 ،
284 ،293 ،295 ،299 ،326 ،329 ،330 ،
344 ،351 ،365 ،384 ،385 ،403 ،404 ،
405 ،407 ،409 ،419 ،425 ،433 ،439 ،
445 ،446 ،447 ،449 ،450 ،451 ،456 ،
462 ،468 ،473 ،492 ،496 ،498 ،501 ،
503 ،507 ،508 ،508 ،511 ،511 ،528 ،
533 ،535 ،536 ،564 ،565 ،568 ،572 ،
572 ،584 ،594 ،595 ،596 ،602 ،604  

 415تهرانی مقدم، حسن، 
  54تیم فوتبال پاس، 

  373تیمورلنگ، 
  456ثانی سعیدي، عبداهللا، 

  164، 102، 38ثقفی، خدیجه، 
  185جاده هراز، 

  134، 79جازموریان، 
، 167، 130، 114، 103جاسـبی، عبـداهللا،   

175 ،425  ،504 ،600  

  555جاکارتا ، 
، 112،  104،  63جامعه روحانیـت مبـارز،      

149 ،426 ،514 
، 101جامعه مدرسـین حـوزه علیمـه قـم،         

135 ،219 ،222  
  489جباري، سید صابر، 

  409، 241، 205، 204جبهه خلق، 
  364جت آموزشی پرستو، 

  513جده ، 
  270جرسی، 
  472، 423الجزایر، 

  488جزیره آشوراده، 
  363بوموسی، جزیره ا

  363جزیره تنب، 
  209جزیره خارك، 

  364جزیره فارور، 
ــشم،   ــره ق ، 447، 307، 103، 48، 45جزی

449 ،490 ،499 ،500 ،561  
،  45، 44، 43، 42، 40، 38جزیره کیش، 

151 ،194 ، 222 ، 258 ، 287 ، 364  ،
430 ، 432 ، 447  ، 466 ،472 ، 490 ،
499 ،500 ،501 ، 507 ،  508 ، 592 ، 
605  

  364جزیره هندورابی، 
  549جشنواره خوارزمی ، 

  417جعفري گیالنی، محمد، 
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  38جالل آباد افغانستان، 
  105جالل آباد، 

  495جالل، 
  454، احمد، 190، 183جاللی، احمد، 

  93جاللی، خداکرم، 
  588جلیلی ، 

  215جمشیدي، مجید، 
 489 ، 305جمشیدي، محمد حسن، 

  113جمهوري کریمه، 
  555، 13م تعهد، جنبش عد

  449جنبالط، ولید، 
ــد،   ــی، احم ، 112، 109، 94، 63، 62جنت

164 ،273 ،329 ،499  
  601 ، 14جنگنده اف 

  151جنیدي، شیخ احمد، 
  219، 218جوادي، محمدعلی، 

  454، 190، 183، 49جوان، علی، 
  477، 447جویبار، 

، 266، 262، 245، 231جهاد سازندگی، 
284 ،343 ،424 ،466 ،480، 484 ،489 ،
544 ،587 ،595 ،602  

ــازندگی،  ، 109، 98، 77، 75، 65جهادس
169 ،210 ،222 

، 442، 326، 273جهانگیري، اسحاق، 
500  

  141جهرم، 
  245، 224جهرمی، سید محمد، 

  210جیربن جاسم آل ثانی، 
  221جیرفت، 
  472، 447، 81، 80، 44چابهار، 

  561، 90چالوس، 
  161چتین، حکمت، 
  409 چچن اینگوش،

  485چشم گلشن، 
  133چمران، مهدي، 

  586چن چن ، چیان ، 
  344، 343چناران، 

 515، 170چهارمحال بختیاري، 
  206چیللر، تانسو، 

، 195، 170، 168، 134، 104، 87چـــین، 
196  ،20  ،219  ،235  ،251  ،253  ،260 ،
262  ،277  ،285  ،296  ،297  ،313  ،314 ،
315  ،359  ،396  ،397  ،413  ،439  ،440 ،
442  ،541  ،551  ،562  ،583  ،584  ،586 ،
587 ،588 ،589  

  552حاتمی کیا، ابراهیم ، 
 137حبیبی، بهاء الدین یوسف، 

  342حبیبی، حبیب اهللا، 
، 98، 91، 82، 60، 15حبیبـــی، حـــسن،   

112،496  ،122  ،133  ،145  ،159  ،182 ،
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194  ،196  ،209  ،220  ،230  ،234  ،238 ،
248  ،249  ،254  ،264  ،278  ،288  ،300 ،
308  ،311  ،326  ،329  ،332  ،350  ،363 ،
403  ،413  ،418  ،421  ،429  ،434  ،449 ،
457   ،464   ،471   ،503   ،538   ،545   ، 
555  ،558  ،561  ،567  ،578  ،583  ،589 ،
604  ،  

  248حبیبی، شفیقه، 
  584، 455، 258، 218حبیبی، شهال، 

  322حجتی کرمانی، علی، 
 267حجتی کرمانی، محمدجواد، 

  457رضا، حدادي، غالم
  544حریري، رفیق ، 
   58حریري، رفیق، 

  470حزب اسالمی رفاه ترکیه، 
  204، 203حزب اسالمی، 

، 446، 191حزب جمهوري اسالمی، 
450  

  39حزب سوسیالیست فرانسه، 
  285، 203حزب وحدت اسالمی، 

  494، 455، 405حسن اوف، حسن ، 
  211حسن بیگی، ابوالفضل، 
  449 ،423، 421حسنین هیکل، محمد، 
  408، 205حسین اوف، صورت، 

، 331حسینی شاهرودي، سیدحسین، 
513  

  247حسینی، حمیدرضا، 
  277حسینی، سید عبداهللا، 

  513حسینی، سید فتح اهللا ، 
  339، 93حسینی، سید محمد، 
  506حسینی، سید مسعود، 

  328حسینی، محمد صالح، 
  505، 287حسینیه ارشاد، 

  312، 193، 189حسینیه امام خمینی، 
  328، 166حسینیه جماران، 
  580، ) س(حضرت ابراهیم

  514، ) س(حضرت زهرا
ــسنی  ــدالعظیم ح ، 101، )س(حــضرت عب

308 ،449 ،578 
  492، )س(حضرت معصومه 
 52حضرتی، الیاس، 

  511حق بین، فریدون ، 
  592حقی ، 

، 268، 203، 105حکمتیـــار، گلبـــدین،   
270 ،282 ،285  

  592، 322حکیم، سید محمد باقر، 
  39الجیان، ح

  449، 58حماس، 
  351حمدالعطیه، عبداهللا، 
  489حوزه علمیه شفیعی، 
ــه قــم،    ــوزه علمی ، 127، 101، 59، 52ح

511 ،514 ،520 ،565 ،535  
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  489حوزه علمیه نظري، 
  504، 323، 38محمد، سید خاتمی، 

  270خالق پناه، 
، 42،  40،  30اهللا سیدعلی،    اي، آیت  خامنه

52  ،59  ،62  ،92  ،102  ،109  ،120 ،127 ،
135  ،142  ،146  ،152  ،156  ،158  ،159 ،
164  ،165  ،169  ،176  ،187  ،189  ،193 ،
196  ،206  ،208  ،211  ،220  ،231  ،242 ،
244  ،245  ،247  ،248  ،253  ،282  ،285 ،
303  ،311  ،315  ،323  ،326  ،331  ،332 ،
334  ،357  ،362  ،364  ،410  ،412  ،415 ،
421  ،423  ،424  ،426  ،428  ،429  ،432 ،

434،436  ،441  ،446  ،456  ،463  ،464 ،
465  ،466  ،458  ،461  ،462  ،471  ،472 ،
477  ،492  ،493  ،499  ،502،504  ،505 ،
511  ،513  ،521  ،535  ،535  ،538  ،546 ،
549  ،555  ،556،558  ،562  ،572  ،574 ،
578  ،582  ،586  ،587  ،588  ،589  ،593 ،
594 ،595 ،595 ،598  

  329خاموشی، علی نقی، 
 278، 149، 94رگر، خانه کا

  535خانی آباد ، 
ــا(خبرگــزاري جمهــوري اســالمی   ، )ایرن

34 ،92 ،419 ،319 ،321 ،331 ،538  
  538خبرگزاري فرانسه ، 

  489خبره، 
   322خدام، عبدالحلیم، 

  494، 314، 182خرازي، صادق، 
، 494، 412، 294، 145خرازي، کمال، 

584  
، 339، 336، 332، 331، 136خراسان، 

364 ،544 ،556  
 602، 600، 596، 512، 498خرم آباد، 

  259رودي، ابوالحسن،  خرم
 571، 530، 231، 133، 46خرمشهر، 

  528خزایلی، محمد ، 
 339خزایی، 

  336خزایی، محمد مهدي، 
  481خزر، 

  185خزرآباد، 
، 427،  248،  63،  62خزعلی، ابوالقاسـم،    

571 ،585  
  427، 218خزعلی، کبري، 

 514، خسروشاهی، سید هادي 
، 122، 118، 106، 18، 14خلـیج فــارس،  

143  ،164  ،187  ،187  ،444  ،462  ،501 ،
593  

 488خلیج گرگان، 
  216خلیجی، محسن، 

  428الخلیفه، محمد امین، 
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  578الخلیل ، 
، 49 ، 38 ، 22،   21، 13، 9خمینی، امام، 

95    ، 102   ،154  ،156    ، 164  ،217  ، 
277  ،434    ، 464  ،465    ، 536    ، 551  ، 
561  ،585 ، 586  

 ، 209،  39، 24خمینی، سید احمد، 
244 ،278 ، 328 ، 435 ، ،521 ، 537 ، 
585  ، 587 

 392خوارزم شاه، 
  392خوارزم، 
  341، 286خواف، 

  558خوانسار ، 
 ،  302 ،   270 ،   231،   94 ،   59خوزستان،  

326    ، 431    ، 434    ، 447    ، 450  ،452 ،
462 ، 515 ، 571 ، 587 ، 594  

  430 ، 158خوي، 
 509الخویطر، عبدالعزیز ، 

  501خیابان آریا، 
  501خیابان ترکمنستان، 

  501خیابان شهید مطهري، 
  209دادستان کل کشور، 

  515دادستانی انقالب ، 
  62دادگاه انقالب، 

،  96 ، 63 ، 59دادگــاه ویــژه روحانیــت، 
268 ، 412 ، 520  

  221،  82داراب، 

  589، 175 ، 170، 135، 133دارخوین، 
  392داش حوض، 

 409داغستان، 
  211دامغان، 

  332دانش منفرد، علی، 
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، 

481  
  249دانشگاه آزاد اسالمی قم، 

 ، 70 ، 20، 19دانشگاه آزاد اسالمی، 
103 ،175 ، 218 ، 331 ، 341 ،342 ، 
425 ، 430  ، 504 ،537 ،572 ،600 

  ، 511 ، 509، ) ع(دانشگاه امام صادق
514 ،  515 ،  585  

  20دانشگاه امیرکبیر، 
 234دانشگاه اهواز، 

  514دانشگاه بین المللی امام خمینی ، 
  238دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، 

  602 ، 562دانشگاه پیام نور ، 
 ، 217،  98 ، 83دانشگاه تربیت مـدرس،     

424 ، 481 ،172  
  332دانشگاه تفرش، 

 ، 183 ، 174، 120 ، 90دانــشگاه تهــران، 
229    ، 270    ، 284  ،285    ، 298    ، 319 ،
325 ، 418 ، 502 ، 553 ، 593  

  465دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 
 336دانشگاه رضوي، 
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  499،  120دانشگاه شاهد، 
  70دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

، 468 ، 464 ، 260دانشگاه شهید بهشتی، 
470  

  552دانشگاه صنعتی شریف ، 
  216المه طباطبایی، دانشگاه ع

دانشگاه علمی و کاربردي معدن و 
  506صنعت، 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
140  ،302  

 ، 234،338دانشگاه فردوسی مشهد، 
465 ،492  

  514 ، 466،  95دانشگاه کیش، 
  72، ) عج(دانشگاه ولی عصر

  126دانمارك، 
  210داودي، پرویز، 

  212دایال شرما، ستانکار، 
  309رضیه، دباغ، م

  581 ، 413دبستانی، مجید، 
  506درخشنده رو، علیرضا، 

 601، 498درود، 
  386دره گز، 

 ، 270دري نجف آبادي، قربانعلی، 
500 ،545 

  550 ، 505،  92دریاچه ارومیه، 

  134دریاچه بختگان، 
  602دریاچه گهر ، 
  187دریاي احمر، 
 ، 254 ، 249 ، 217 ، 204دریاي خزر، 

286 ، 308 ، 311 ، 362 ، 385 ،393 ،
394 ، 401 ،402 ،405 ،408 ،409 ، 
439 ، 452 ، 455 ، 488 ، 499 

  511 ، 405دریاي سیاه، 
  106دستجردي، وحید، 

  190دستمالچیان، احمد، 
  571دشت آزادگان ، 
  530،  112دعاگو، محسن، 

 ،  197 ،   146،   96دعایی، سـید محمـود،      
236 ، 448 ، 506 

  495،  455دفتر امور زنان، 
ــم،   ــات اســالمی ق ــر تبلیغ  ، 417،  25دفت

427  
  492 ، 450دفتر تحکیم وحدت، 

، ) ره(دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی
585  

8دفتر مناطق محروم ریاست جمهوري،   
، 33، 32، 30دفتر نشر معارف انقالب، 

34 ، 191 ، 497 
  223دلجو، غالمحسین، 

  599دلفان ، 
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  175دلول، محسن، 
 558دلیجان ، 
  211دماوند، 
  535دمشق ، 

 ، 202، 200 ، 197دمیرل، سلیمان ، 
205 ،206 ،207 ،364  

  594  ، 507 ، 452 ، 450دوبی، 
  76دولت آباد، 

 415دوما، روالن، 
  433دهقان، 

  508دهقان، حسین ، 
  287دین پرور، 

  214دیوان حافظ، 
  442، 181دیوان عالی اداري، 

  429 ، 419ذوالقدر، محمدباقر، 
، 314، 313، 312، 29و، ناراسیمها، رائ

315 ،587  
  305،  27رابین، اسحاق، 

   60راتافیکا، ام، 
  62راستی، حسین، 

  190راغفر، رضا، 
  500 ، 499 ، 434 ، 314،  26رامسر، 
  485رامیان، 

  330 بندرعباس، –راه آهن بافق 
  311 مشهد، -راه آهن تهران

  344، 202مشهد، -راه آهن سرخس

  277درضا، راه چمنی، محم
  62ربانی املشی، مهدي، 
  106ربانی، برهان الدین، 

  283ربانی، سیدحسن، 
  62ربانی، شیخ ابوالمکارم، 

  94ربیعی، علی، 
  161رجایی خراسانی، سعید ، 

  530رحمان اوف ، 
  429 ، 296رحمانی فضلی، عبدالرضا، 

  451رحمانی، 
  465رحمانی، علی اکبر، 

  284رحیم زاده، 
  597، ) شهید(رحیمی 

 ، 334، 332 ، 182رحیمی، محمدرضا، 
357  

، 426 ، 155رحیمیان، محمد حسن، 
541،577  ،604   

  285،  120رحیمیان، محمد، 
  190رخاس، کل کالس، 

  336، 9رژیم پهلوي، 
   378رستم، 

  55رسولی محالتی، سیدحسن، 
  211رسولی نژاد، سید احمد، 

  572 ، 404، 186رشت، 
  342رشتخوار، 

 410رشدي، سلمان، 
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  221رشیدي، حسین، 
  373رصدخانه الغ بیگ، 

  117رضاآباد، 
  450رضایی، علیرضا، 

ــسن،   ــایی، محــ ،  82 ، 46، 45، 43رضــ
142  ،194  ،197    ، 206     ،241    ، 294  ، 

307،419  
  101رضایی، محمدحسین، 

  581 ، 413رضوي، اسداهللا، 
، 143، 122 ، 56رضوي، سیدمنصور، 

146 ،269 ، 322 ، 417 ، 431 ، 558 ،  
561 ، 562 ،564 ، 595  

 175رضوي، منصور، 
  430رفاه، 

 ، 49، 42، 40، 39، 38 ، 25رفسنجان، 
63 ،71 ،72 ، 74 ،75  ،167 ،191 ،249 
 ،286 ، 299 ، 444 ، 464 ، 562  

 468رفیعی، 
، 273 ، 242، 112رفیقدوست، محسن، 

311 ، 427 ، 512  
  52رمضانپور نرگسی، قاسم، 

  589 ، 503رمضانی، 
  257وایت فتح، ر

 315 ، 38روتسکوي، الکساندر، 
ــسن،   ــانی، حـ ، 102، 99 ، 83 ، 61روحـ

114   ،142  ،197  ،205  ،206    ، 224  ، 
232  ،236   ، 245   ، 264   ، 294   ، 295  ، 
309    ، 333    ، 365  ،366  ،371  ،381  ، 
406 ، 425 ، 468 ، 555 ،  581  

  494روحانی، سید محمد، 
 558روحانی، سید مصطفی ، 

  494، سید مهدي، روحانی
  482 ، 477روحانی، شیخ هادي، 

  567روحی صفت، محمد ، 
  392رود جیحون، 

 599 ، 597رود دز ، 
  599 ، 597رود کرخه ، 

 405رودارس، 
  588 ، 53 ، 21رودبار، 

  478رودخانه تجن، 
  373رودخانه زرافشان، 

  480رودخانه سنبل رود، 
  482رودخانه هراز، 

  151رودستر، 
  146ر، روزنامه ابرا

  506، 236 ، 146روزنامه اطالعات، 
  333روزنامه ایران، 

 ، 48، 38روزنامــه جمهــوري اســالمی،   
108  ،141 ، 146 ، 433 ، 500  

  579روزنامه حریت ، 
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، 182، 146،  33، 22روزنامـــه رســـالت، 
251  

ــالم،   ــه سـ  ، 308،  120 ، 33، 22روزنامـ
323 ، 336 ، 413 ، 450 ، 578 

  176، 146روزنامه کیهان، 
 330روزنامه همشهري، 

  309روزنامه هندوستان تایمز، 
  392، 389روستاي رفسنجانی، 

، 44  ،  39 ،   38،  37،  28،  27،  19روسیه،  
47   ، 51  ،52  ،56   ، 92  ،93   ، 113  ،130 ،

158  ،169  ،170  ،181   ، 204  ،205  ،217 
  ،229   ، 241   ، 249  ،254  ،299   ، 303  ، 

308    ، 309    ، 311  ،313  ،314  ،315  ، 
319  ،321  ،323  ،325  ،328    ،331  ،332 

  ،366    ، 377  ،382  ،383  ،385  ،386  ، 
389  ،393  ،394  ،402  ،403  ،409   ، 442 

  ،455   ، 466   ، 471  ،472   ، 484   ، 489  ، 
492   ، 497   ، 498   ، 499   ، 500   ، 507  ، 
508   ، 513   ، 562    ،  567  ،579   ، 595  ، 
601 ، 602  

،  91، 81 ، 61روغنـی زنجـانی، مـسعود،    
136    ،235   ، 264   ، 277   ، 305   ، 430  ، 
465  ،467    ، 477  ،472    ، 520    ، 583 ،
590  

  162رومانی، 
 451رهامی، محسن، 

  52رهبري املشی، محمد مهدي، 
  296رهبري، محمد هاشم، 

  534رهگذر، احمد ، 
  464رهنورد، زهرا، 
  558،  106رهیده، شفیقه، 

  323ریاض، 
  298ریاضی، شکراهللا، 

  577زابل ، 
  221زادسر، علی، 

 572 ، 217زالی، عباسعلی، 
  549،  81زاهدان، 

 498زایري، غالمعباس، 
  461زرداري، آصف علی، 

  109زرگر، رسول، 
  323 ، 133زرگر، موسی، 

  323زرند، 
  113زالندنو، 

  589 ، 519 ، 511زم، محمدعلی ، 
  232زمانیان، احمد، 

 581زمردیان ، 
  257زنجان، 

 441 ، 429زنجانی، 
  408، 407، 405کالن، زن

  220زنگنه، صباح، 
  573 ، 260اي، سید رضا،  زواره

  51زورق، محمدحسن، 
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  186زیباکنار، 
  421، 155زیمبابوه، 

ــن،   309 ، 284 ، 208،  121 ، 98، 82ژاپ
  ،314   ، 326   ، 374   ، 428   ، 441 ، 593 ، 

594  
  500ژنرال دوستم، 

 327، 325 ، 305 ، 297ژنو، 
  512 ، ساداتیان، سیدجالل

  46ساداتیان، سیدجمال، 
  305، 247سارایوو، 

 ، 477 ، 462 ، 232، 186، 185ساري، 
489  

  27سازمان آزادیبخش فلسطین، 
  513سازمان آموزش کودکان استثنایی ، 

  122سازمان استعدادهاي درخشان، 
سازمان امور اداري و استخدامی کشور ، 

581 ، 558 ، 561   
می کشور، سازمان امور اداري و استخدا

56 ، 143 ، 175 ، 267 ، 322 ، 417 ، 
431 ، 556   

 ، 145،  104، 103سازمان انـرژي اتمـی،    
175   ، 219   ، 190   ، 296   ، 315   ، 327  ، 
567 ، 589 

  182سازمان بازرسی کل کشور، 
، 81 ، 61 ، 19ســازمان برنامــه و بودجــه، 

91   ،136    ، 187  ،215    ، 234  ،235  ، 
260  ،264   ، 305   ، 341 ،  427   ، 430  ، 
434 ، 467 ، 520 ، 562 ، 583  

  581 ، 216 ، 165سازمان بهزیستی، 
، 209،  21 ،  66سازمان تأمین اجتماعی،      

216 ،222 ، 507 ، 549 ، 600  
 ، 176،  93ســازمان تبلیغــات اســالمی،    

330     ،  ، 417   ، 427   ، 463  ، 511 ، 519 ،
589 

،  54 ، 48 ، 19ســـازمان تربیـــت بـــدنی، 
220 ،327 ، 424 ، 458 ،  555 ، 561 

 465سازمان ثبت احوال، 
  573،  94سازمان ثبت اسناد و امالك، 

  254سازمان جهاد دانشگاهی، 
  496،  101سازمان حج و زیارت، 

 ، 561سازمان حفاظت محیط زیست ، 
586  

ها و اقدامات تأمینی و  سازمان زندان
  236تربیتی، 

سازمان صداوسیماي جمهـوري اسـالمی      
ــرا ، 120، 112 ، 101 ، 91، 87، 75ن، ایــ

121   ،151   ، 173   ، 186  ،191   ، 214  ، 
229   ، 231   ، 235   ، 285   ، 294   ، 303  ، 
309    ، 311    ، 333    ، 419  ،421    ، 424 ،
425  ،426  ،429  ،432  ،433 504  ،514  ، 
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521 ، 530 ، 535 ، 546 ، 555 ، 574 
ــالمی،   ــرانس اس ــازمان کنف ، 194،  91س

195 ، 200 ،201 ، 220 ، 528  
 587 ، 484سازمان مجاهدین خلق، 
  122سازمان مدیریت دولتی، 

ــل،   ــازمان مل  ، 182 ، 145،  14، 13، 9س
201   ، 215   ، 220   ، 294   ، 297   ، 302  ، 
309   ، 314   ، 322   ، 411  ،412   ، 494  ، 
584 

  466،  55 ، 44سازمان میراث فرهنگی، 
  254 ، 195سازمان نظام پزشکی، 

  583ري ، سازمان نقشه بردا
، 327سازمان نهضت سواد آموزي، 

330 ،333  
  434 ، 362،  106سازمان هالل احمر، 

، )اکـو (هـاي اقتـصادي    سازمان همکـاري  
14   ،29   ،56   ،167   ،168   ،196   ،197 ،

382 ،396 ،458 ،578    
  432 ، 193سازمان هواپیمایی کشوري، 

  547 ، 151ساصد، 
  104 ، 20ساغند، 
، 305 ، 300، 299 ، 293، 287ساف، 

307  
  549سالک، احمد ، 

  371سامانی، اسماعیل، 
  359، 162ساوه، 

  564ساوه، عبدالحسین ، 
  277 ، 260سبزوار، 

  265سبزواري، سید عبداالعلی، 
ــداران،   ــپاه پاسـ ، 139، 137،  82 ، 12سـ

142   ، 206   ، 241   ، 264   ، 288   ، 307  ، 
315   ، 415   ، 419   ، 429  ،434   ، 484   ، 
487 ، 508، 491  ،521  ،547 ،588  

  503 ، 445سپاه قدس، 
، 112ستاد امر به معروف و نهی از منکر،     

165 
  166ستاد انتخابات وزارت کشور، 

  125ستاد برگزاري مراسم ارتحال امام، 
  233 ، 183ستاد برگزاري نماز جمعه، 

 ، 146ستاد رسیدگی به امور آزادگان، 
266 ، 419 ،421 ، 467 ،578  

  515واد مخدر ، ستاد مبارزه با م
  364ستاد مشترك ارتش، 

  383، 364 ، 193ستاري، منصور، 
  319سجادي، 

  219، 218سجادي، سید حمید، 
  325سجانی نیا، حسین، 
 ، 558 ، 251 ، 244سد پانزده خرداد، 

596  
  80، 79 ، 25سد پیشین، 
 490سد تجن، 
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 ، 433 ، 283 ، 282سد خدا آفرین، 
445  ،496  

  478سد دودانگه، 
  109 شهید عباسپور، سد

  342سد شهید یعقوبی، 
  508 ، 487 ، 471سد کرخه، 

  598سد کهمان ، 
  159سد الر، 

 ، 260، 253 ، 193 ، 156،  97سد لتیان،    
299 ، 495 

  496 ، 445سد میل مغان، 
  211سد نمرود، 
  487،  26سد نومل، 

  490 ، 482سد هزار سنگر، 
  325سدبارون، 
  499 ، 373 ، 331 ، 313سرخس، 
  331سرخوار، 

  533سردشت ، 
  92سرعین، 

  170سرگئی میخالوئیچ ترتیاکف، 
  300سرمدي راد، علی، 

  506 ، 232 ، 210، 190سریالنکا، 
  550سعادت، قربانعلی ، 

 ، 288 ، 176 ، 166،  82 ، 63ســـعدآباد، 
329  ،332     ،334    ، 435    ، 440  ،441  ، 

444 ، 454 ، 458   
  268السعدون، احمد عبدالعزیز، 

ــا، محمــد،    ــعیدي کی ،  109 ، 46 ، 23س
193 ، 241 ، 330 ،331  

  579سفید اب ، 
  224سقاییان، نژاد، سید مرتضی، 

 221سقز، 
  499سکوي ابوذر، 

  108سالمتی، محمد، 
  327سلطانیه، علی اصغر، 

  138سلیم جمعه، 
  478سلیمان تنگه، 

  512سلیمانی ، حسن ، 
  490سلیمانی، عباسعلی، 

  581 ، 413سلیمانی، منصور، 
  373، 372،  371سمرقند، 
 588 ، 298سمنان، 
  273،  92، 91، 90 ، 57سنگال، 
 182سنندج، 

  587سنیگ، دینش ، 
  428 ، 298سوئیس، 

 480سوادکوه، 
  323، 321سوخومی، 

 ، 222 ، 159،  111 ، 92، 88ســــــودان، 
311 ، 428 ،429   
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ــوریه،   ، 161،  117 ، 111، 109 ، 58ســ
187    ، 233  ،235  ،236    ، 238    ، 242  ، 
259   ، 272   ، 308   ، 321    ،322   ، 405  ، 
413   ، 419   ، 450   ، 464   ، 471   ، 519  ، 
535 ، 585  

  471سوسنگرد، 
 530 ، 441 ، 300 ، 170، 169سومالی، 

  508 ، 442، 441سوهارتو، 
 ، 284 ، 232 ، 220، 219، 216سوییس، 
303،604  

  121سهراب پور، حمید، 
 90سی سه، مصطفی، 

  223یاض، حسین نجفی، سید ر
  535سید فضل اهللا ، 

  431،  45سیدزاده، سید جلیل، 
  446سیرالئون، 
  66 ، 46، 44 ، 25سیرجان، 

،  82 ، 79 ، 25سیــــستان و بلوچــــستان، 
220 ،283 ، 503 ، 511 ، 543  

، 224، 168 ، 134، 54اللهی، رضا،  سیف
364 ،411  ، 427 ، 449   

  210سیلوا، باندوسه، 
  26کش، سیلوي گالی

  25سیلوي ماهان، 
  597سیمره ، 

  52شاخصی، حسن، 

 291شازند، 
  567 ، 293 ، 234شافعی، غالمرضا، 

  322شالچیان، ابوطالب، 
   409شاه سلطان، 

  513 ، 332، 331شاهرود، 
  214شاهنامه فردوسی، 
  558شایسته، مرتضی ، 

  264سی، .بی.شبکه بی
  305،  54ان، . ان. شبکه سی

  52شجاع، عبدالغفار، 
  521شجاعی فر، محمد حسن ، 

  141شجاعی فرد، محمد مهدي، 
  468شرافت، محمد ناصر، 

  254شرافت، منوچهر، 
  161الشرع، فاروق، 

  103شرعی، محمد علی، 
  159شرکت آب پارس، 
  467شرکت اکسیدنتال، 
  296شرکت بی تی ال ، 
  223شرکت بیمه ایران، 
  82شرکت پیشگامان، 
  67شرکت راه آهن، 

  342 ، 162ر، شرکت سابی
 ، 309 ، 149هاي دریایی،  شرکت سازه

328  
  501شرکت سایپا، 
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  106شرکت سرنگ سازي، 
  62شرکت سیمرغ، 

  308 ، 279شرکت کیا، 
 ، 509 ، 508 ، 503 ، 495شرکت مترو، 

533 ، 536 ، 553 ، 584 ، 594 ، 595    
  567شرکت نفتی شل ، 

،  125،   108رانـی،     شرکت واحد اتوبوس  
446  

  477 هواپیمایی آسمان، شرکت
  508 ، 287شرکت هواپیمایی ایر کیش، 

  172،  79شرکت هواپیمایی ماهان، 
، 242 ، 193،  62شرکت هواپیمایی هما،    

432 ، 545  
  266شریعت، 

  120شریعتمداري ، علی، 
  133شعبانی، عباس، 

  325شعله سعدي، قاسم، 
 ، 363 ، 242، 193،  62شـــفتی، حـــسن، 

432 ، 545  
  489یدرضی، شفیعی، س

  419 ، 125شفیعی، محمد، 
  52شفیعی، محمدرضا، 

 ، 362 ، 311 ، 247،  45شمخانی، علـی،   
454  

  432، 431شمس اردکانی، علی، 

  251شمس، 
  401شمسایی، 

  530شمیرانات ، 
  562 ، 323شوارد نادزه، ادوارد، 
 ، 81 ، 61 ، 53 ، 47شــــوراي اقتــــصاد، 

105   ،111   ،114   ،121   ،127   ،136   ، 
149، 161   ، 170   ، 177   ، 189   ، 212  ، 
221   ، 242   ، 277   ، 286   ، 296   ، 305  ، 
325  ،332   ، 350   ، 499   ، 536   ، 547  ، 
572 ، 582  ،590 ، 594  

  244، 241شوراي الگوي مصرف، 
اي،   شوراي عـالی آمـوزش فنـی و حرفـه         

108 
 112 ، 94 ، 63 ، 55شوراي عالی اداري، 

 ،137 ، 162 ، 175  ،21  ،222 ،  245 ، 
287 ، 326 ، 336 ، 351   ،513 ، 539 ، 
561 ، 583   

  334شوراي عالی استاندارد، 
  512شوراي عالی اقتصاد ، 

  507شوراي عالی امداد، 
 ،  83 ،   61 ،   51شوراي عالی امنیت ملی،     

99  ،102  ،106     ،114   ،133    ، 168  ، 
195  ،197    ، 217  ،219    ، 224    ، 236  ، 
238   ، 260   ، 294   ، 309   ، 311   ، 333  ، 
363  ،365    ، 411    ، 425    ، 435    ، 468 ،
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470   ، 496   ، 520   ، 521   ، 534   ، 555  ، 
567 ، 586 ، 589  

 ،  54 ،   51شوراي عالی انقالب فرهنگی،     
83  ،99   ، 98    ،  103   ، 117  ،120  ،122 ، 

167   ، 172   ، 189  ،191   ، 209   ، 214  ، 
230    ، 234    ، 249  ،254    ، 271  ،272 ،
278   ، 298   ، 310   ، 314   ، 331  ،332  ، 
351    ، 413    ، 445    ، 463    ، 465  ،472 ،
473   ، 493   ، 499   ، 506   ، 513   ، 513  ، 
521   ، 536   ، 549   ، 555   ، 562   ، 574  ، 
578 ، 579 ، 590 ، 593  

 327شوراي عالی تبلیغات، 
 ،  175،  174،   49شوراي عـالی جوانـان،      

285 ، 432 ، 590 
  462شوراي عالی خلیج فارس، 

 108شوراي عالی علوم کاربردي، 
  298شوراي عالی محیط زیست، 

  217شوراي عالی مناطق آزاد، 
  165شوراي عالی ورزش، 

  218شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، 
  221شوراي مرکزي جامعه زینب، 

 ، 220 ، 217 ، 164شوراي نگهبان، 
236 ،307 ، 319 ، 442 ،444 ، 585  

 ، 297شوراي همکاري خلیج فارس، 
435  

،  28، 27،  204 ، 187، 181شوروي، 
364 ، 374 ، 389 ،392 ،394 ، 402 ،
404 ،406 ،407 ، 421 ، 434 ، 465 ، 
544 

  509شوریده، محمود ، 
  278شوشتر، 

  236،  108 ، 71شوشتري، اسماعیل، 
  501شهاب، 

  577الرضا ،  شهابی، سیف
  577شهبازي، علی ، 

 578شهر ري ، 
 581شهربابک ، 

 512 محمد کریم ، شهرزاد،
 170، 169شهرك دیپلماتیک، 

  540شهرك مهاجران ، 
  572شهرك مهدیه قم ، 

  592 ، 581شهرکُرد ، 
 232شهرکی، غالمعلی، 

  39شهسواري، 
  319شهسواري، مسعود، 

  298شهمیرزاد، 
  584شیبانی ، ابراهیم ، 

، 419 ، 350 ، 323 ، 211شیبانی، عباس، 
439 ، 447 ، 558 ، 572   

 212دیک، شیت ، 
 340شیخ احمد جام، 
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  322شیخ االسالم، حسین، 
  143شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، 

  455شیخ مرادف، بوریس، 
  583 ، 501 ، 500 ، 325،  11شیراز، 

  82شیرازي، سیدعبداهللا، 
 480شیرگاه، 
  430 ، 296شیروان، 

  502شیرین خانم، 
  247شیلی، 

  329صادقی، حسین، 
  47صالحی، 

  63حمود، صانعی پور، م
  592  ، 579 ، 322،  9صدام حسین، 

  480صداي آمریکا، 
  51صداي جمهوري اسالمی، 

  329، 327صدر، سید محمد، 
  282صدر، سید موسی، 

  232صدر، شهاب الدین، 
  413، 412صدوقی، محمد علی، 

  498صدیق، جهانشاه، 
  302صدیق، نفیس، 

  429صدیقین، 
  458 ، 364 ، 303 ، 247صربستان، 

  501صفتی، 
  222صفدري، علی، 

  299صفري، مهدي، 
، 45، 43، 42، 38صـفریان، مــاه بــی بــی،  

73 ، 117 ، 249 ،538 ، 604 ،605  
  206صفوي، رحیم، 

  104، 91صندوق بین المللی پول، 
  69صنعتی، اکبر، 

  217صنعتی، محمدحسین، 
  456صومعه سرا، 

  242صیاد شیرازي، علی، 
  52صیقلی، پرویز، 

  427طالقان، 
  460، سید علی اکبر، طاهایی

 ، 126طاهري خرم آبادي، سید حسن، 
217  

  556طاهریان ، 
  221طاهریان، محمد ابراهیم، 

  268طباطبایی، 
  302 ، 140طباطبایی، سید محمود، 

  462،  48طباطبایی، سید هادي، 
  325 ، 136طبس، 

  465طریقت، محمد ابراهیم، 
  512ططري، اسماعیل ، 

  273طوبی، 
  456طیار، اترك، 

، 81 ، 61 ، 56، 46عادلی، محمد حسین،    
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105   ،109   ،111   ،115   ،118    ،134 ،
136،165      ، 196  ،197    ، 232    ، 270  ، 

277   ، 287   ، 296  ،297   ، 332   ، 351  ، 
403   ، 406   ، 430  ،433   ، 441   ، 460  ، 
463    ، 495 ، 500  ،512    ، 545    ، 578 ،
579  ،  555   ، 584   ، 586   ، 593   ، 593  ، 
596 ،  582،604   

  258عارفی، حسن، 
  530عالم اوف، رشید ، 
  325عباس پور، محمد، 

  236عباسی فرد، محمد رضا، 
  498 ، 325عباسی، عباس، 
  417عبایی، محمد، 

  159عبدالرحمن سعید، 
  268 ، 203عبدالرشید، 
  76عبدالسالم، 

  433عبدالعلی زاده، علی، 
  327عبداللهی، بهمن، 

  90عبدودیوف، 
  159عثمان مفتی جی، 

  376مان، عث
  454عجایبی، 

  421عدنان بن عثمان، دانو، 
 ، 155، 137،  97 ، 13، 9 ، 52عراق، 

161 ، 168 ، 175 ، 182 ،187 ، 219 ، 
220 ، 236 ،238 ، 253 ،260 ، 268 ، 

294 ، 297 ، 300 ،303 ،305 ، 314 ، 
322 ، 351 ، 363 ،364 ، 383 ، 411 ، 
442 ، 470 ، 506   ،533 ، 544 ، 550،  
567 ، 573 ، 585 ، 592   

  427عراقی، امیر، 
  427 ، 272عراقی، مهدي، 

  272عراقی، نادر، 
، 142، 135،  105 عربستان سعودي ،

143 ، 146 ،147 ، 159 ،161 ،162 ،
164 ، 165 ،166 ، 195 ، 210 ،211 ، 
302 ،303 ، 305 ، 307 ، 311 ، 311 ،
323 ،325 ، 350 ، 435 ، 450 ، 456 ، 
507 ، 509  ،511 ، 534 ، 572 ، 578 ، 
587 ، 596  ،598   

 305،  27عرفات، یاسر، 
  52عرفانی، سید مجتبی، 

  234عروز الطلحی، جازواهللا، 
، 314، ، 303، 302عزت بگوویچ، علی، 

445 
  210عزروال، محمد، 

  202عزیز نسین، 
  87عسکراوالدي، حبیب اهللا، 

  528عسکري ، 
  588 ، 585، 571عسکري، سید مرتضی، 

  590عسکري، محمود ، 
 232، 136عسگراوالدي، حبیب اهللا، 
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 ، 386، 385، 384 ، 204عشق آباد، 
393 ،394 ،396 ، 494 ، 496 ،497 ، 
501 ، 502 ، 521 

  326عقبایی، عبداهللا، 
  266عالءالدینی، 

  75عالیی، احمد، 
  509عالیی، حسین ، 

  581علوي حسینی، سید محمد حسن ، 
  95علوي، 

 439قاسم، علوي، ابوال
  147علوي، قدسیه، 

  485علی آباد کتول، 
  191علی آباد، 
  268علی آقا، 

 ، 186، 174 ، 172علی اوف، حیدر، 
205 ، 309 ، 362 ، 386 ،393 ،402 ،
403 ،404 ،405 ،406 ،407 ،408  ، 
494 ،604  

 ،  427 ،   135 ،   118علیخانی، قدرت اهللا،    
532 

  300علیزاده، سیدهمایون، 
  535 عمار یاسر ،

  205عمارت دلما باغچاسی، 
 ، 454 ، 323 ، 321، 130، 82عمان، 

458 ، 551  

  138عمر بهمن، 
  109عمر مصطفی المنتصر، 

  218عمید زنجانی، عباسعلی، 
  130، 126عهدنامه ماستریخت، 

  528الغابد، حامد ، 
 ، 236،  100، 91غرضی، سیدمحمد، 

252 ، 284 ، 299 ، 344 ، 444 ، 
483،481   ،501،600  

  295،  91غریبانی، علی محمد، 
ــرد، حــسن،    ، 232 ، 220،  54غفــوري ف

327 ، 424 ، 458 ، 555 ، 579  
  258غالمی، 

 161غیوري، علی، 
  595 ، 555 ، 245،  93فارس، 

  195فاضل، ایرج، 
 285فاضل، سید ابوالحسن، 

  38فاطمی زاده، 
  413 ، 127فاکر،، محمد رضا، 

  147فتاحی، سید حسین، 
 ، 314 ، 282،  105، 104 ، 19ه، فرانــــس 

326   ، 332   ، 415   ، 423  ،424   ، 425  ، 
457 ،460 ، 494 ، 514  

  136،  62فردوس، 
  223، 222فردوسی پور، اسماعیل، 

  63فردوسی، 
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،  90فرودگـاه بـین المللـی امـام خمینـی،      
311،536  

  484 ، 477فرودگاه دشت ناز، 
  491فرودگاه ساري، 
  484فرودگاه کالله، 

ــاد، فرود ــاه مهرآبــ  ، 181 ، 176،  63گــ
196  ،207   ، 302   ، 312   ، 334   ، 440  ، 
447  ، 458 ، 492 ، 496 ، 596  

ــا،   ــروزش، غالمرض  ، 77، 75، 65 ، 45ف
98    ، 109   ،169    ، 210   ، 231   ، 323  ، 

252، 466 ، 477 ، 544 ، 587 ، 595  
 547 ، 249،283،  23فروزنده، محمد، 

 451فرهنگسراي خاوران، 
  512، اکبر ، فرید

  490فریدونکنار، 
  336فریمان، 

  572فسا ، 
 ، 296فضل اهللا، سید محمد حسین، 

533 ،541  
 59فضلی، علی، 

  445فقیهی، سید رضا، 
  571 ، 480فالح، 

ــان، علــی،   ، 170 ، 164، 159،  93فالحی
233    ، 245    ، 253    ، 357    ، 413 ، 466 ،
544 ، 555 ، 565  

 277فالورجان، 

، 300 ، 294 ، 287،  58 ، 27فلـــــسطین، 
303    ، 305    ، 309    ، 311    ، 321  ،322 ،
323  ،325  ،328    ، 441    ، 442    ، 449  ، 
530 ، 541 ، 578 ،  580  

  424فلسفی، محمد تقی، 
ــه،  ــوالد مبارکـ  ، 500 ، 299،  54 ، 48فـ

509  
  572فومن ، 

 ، 164 ، 143، 142، 141، 135فهد، 
311 ،323 ،325 ، 331 ، 350 ،351 ، 
435 ، 507 ، 509 ، 511 ، 596  

 535فهري، سید احمد ، 
  93فیروزآباد، 
  211فیروزکوه، 

  350 ، 210الفیصل، سعود، 
  76فیضیه، 

  582،  39فیلم از کرخه تا راین، 
  582فیلم بدوك ، 

 582 ، 552فیلم خاکستر سبز ، 
 350فیلم لبخند زندگی، 

 260فیلیپین، 
  492 ، 491 ، 447قائم شهر، 

  313قائمی، 
  435، قائمیه

  445قاآنی، 
  513قادري، مالقادر ، 
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  500قاسم زاده، 
  487 ، 277قاسم کیا، محمد، 

  357قاسمی، بهرام، 
  364قاضی اوغلو، 

  91قاضی پور، میرنقی، 
  578قاضی عسکر، سید علی ، 

قاضی، شرف الدین حاجی االحمدي، 
340  

 299قبادلی، 
  333قبرس، 

  581قدوسی ، 
 ، 300،  293 ، 282 ، 219قذافی، معمر، 

473   
 330 ، 217، 112قرائتی، محسن، 

  82قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، 
  592قرارگاه نصر ، 

  440قراقستان، 
  122قربانی، زین العابدین، 

  565قربانی، مرتضی ، 
  254قرچک، 

، 177، 176،  96 ، 58 ، 29قرقیزســــتان، 
181    ، 200  ،204    ، 377  ،381  ،382 ،
383 ،384 ، 401  

 ، 393 ، 362 ، 308 ، 299 ، 174قره باغ، 
404 ،407 ، 455 ، 602  

  372قریه فرهنگ، 
 ، 332 ، 206، 204،  200،   113قزاقستان،  

385    ، 393  ،394  ،395    ، 396  ،397 ،
400 ،401 ، 497 ،498 

  514 ، 334 ، 286 ، 219، 106قزوین، 
  472قشم، 

  182قصر شیرین، 
  311قطبی، المهدي، 

 ، 224 ، 222 ، 211، 210 ، 143قطر، 
305 ، 328 ، 351 ،363 ، 374 ، 435  ،
452 ، 457 ،458 ،462 ، 511 ، 528 ، 
551 ، 561  

  464 ، 409 ، 362 ، 325قفقاز، 
  455، 204قلی اوف، رسول، 

ــم،  ، 120، 117 ، 103، 96، 94 ، 74قـــــ
121  ،125   ، 127   ، 145   ، 219   ، 244  ، 
251   ، 334   ، 357   ، 413   ، 421   ، 433  ، 
449   ، 492   ، 504   ، 511   ، 514   ، 520  ، 
565 ، 572   

  498قمی، محمد، 
 430قوچان، 

  170قوچک، 
  536قورخانه ، 

ــضائیه،  ــوه قــ  ، 176،  108 ، 102، 99قــ
181    ،222   ، 245   ، 321   ، 413   ، 419  ، 
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520 ،  573 ،  592  
 285، 105کابل، 

  417کاتمن، 
  481کاخ تمیشان، 

  497کاخ سعدآباد، 
  307، 305،  27کاخ سفید، 

  574کاخ صاحبقرانیه ، 
  413 ، 308کاخ مرمر، 

 574  ، 323کاخ نیاوران، 
  222 ، 209کارخانه آلومینیوم اراك، 

 547کارخانه اسلحه سازي حدید ، 
  598کارخانه پارسلون ، 

  478کارخانه چوب و کاغذ، 
 105کارخانه دوزندگی جامکو، 

  299کارخانه ذوب آهن اصفهان، 
  172 کارخانه ذوب آهن بردسیر،

  480کارخانه ریسندگی خزر ریس، 
  279کارخانه سایپا، 

  359کارخانه سدید، 
  106کارخانه سرنگ سازي هالل احمر، 

  555کارخانه شهاب ، 
  69کارخانه شهید باهنر، 

  602کارخانه فروسلیسیم ، 
  338، 336کارخانه قند فریمان، 

 76 ، 25کارخانه کرمان خودرو،  
  65کارخانه الستیک سازي کرمان، 

  482کارخانه مرغ الین، 
، 169،  95 ،   23کازرونی، سـراج الـدین،      

170 ،234 ،  466  
  183کاستروپ، دیتر، 
  550کاستلیو، ماریو ، 

  326 ، 224کاشان،  
  343کاشمر، 

  121کاظم پور اردبیلی، حسین، 
  34کاظم پور، محمد، 

  222کاظمی، 
  257کاظمی، سید سجاد، 
  513کاکر، عبدالوحید ، 

  242ن، کامران، حس
  170کامروا، سید محمد علی، 

  323کامیار، علی، 
  311 ، 252،  51کانادا، 

  61 ، 59کانال سوئز، 
  394کانال قره قوم، 

ــان و    ــري کودکـ ــرورش فکـ ــانون پـ کـ
  532 ، 414  ، 147،  73نوجوانان، 

  202کتاب آیات شیطانی، 
  574 ، 504 ، 323کتابخانه ملی، 

  296کرانه غربی، 
 ، 151،  108 کرباســـچی، غالمحـــسین، 

266 ، 329 ، 451 ، 502 ، 596 
  507کرباسیان، مسعود، 
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 216 ، 209کرباسیان، مهدي، 
ــرج،   ، 253 ، 142،  106، 105 ، 49کــــ

439 ، 561 ،  572  
  381کرد شبستري، حسین، 

 573  ، 550 ، 511کردستان ، 
 ، 311 ، 230،  122  ، 27کردســـــــتان، 

332 ،334 ، 357 ، 471   
  487 ، 277کردکوي، 

، 568 ، 565 ، 564 ، 564  ، 558کرمان ، 
578 ، 579 ، 581   

،  59 ، 57 ، 46، ، 44، 43 ، 25کرمـــــان، 
63  ،65  ،69  ،70  ،76  ،78    ، 87  ،95  ،

172  ،254   ، 267   ، 308   ، 331   ، 413  ، 
430 ، 447 ،448 ، 493  

 ، 512 ، 434 ، 221 ، 182کرمانشاه، 
588 

  303کروات، 
 551 ، 445 ، 314، 159کرواسی، 

  426کروبی، مهدي، 
   584کره ، 

 ، 350 ، 319 ، 308 ، 279کره جنوبی، 
363 ، 513 ،  583  

  442کره شمالی، 
 395کریستوفر، 

 ،  202،  201، 200کریم اف، اسالم، 
206،366  ،371 ،372 ،373 ،374 ،377 ،

382 ،383 ،385 ، 497  
  336کریمی، 

  101کریمی، سید جعفر، 
  109کریمی، علی، 

  598 ، 577یمیان ، کر
  550الکساندر، جان ، 

 597کشکان ، 
 ، 530 ، 458 ، 441 ، 314 ، 203کشمیر، 

565 ، 587 ،  588  
 499 ، 485، 484کالله، 

 590کالنتر معتمد، سید محمدرضا ، 
  577کالنتري ، 

 302 ، 230 ، 162،  57کالنتري، عیسی، 
 ،431 ، 458 ، 489 ، 495  

 550کالنتري، موسی ، 
  463هدوز، کال

  39کالهدوز، محسن، 
  331کلک چال، 

  305 ، 187،  52 ، 27کلینتون، بیل، 
   467 ، 460کمالی، 

 ، 258 ، 233،  108، 94کمـالی، حـسین،   
595  

  88کمپ دیوید، 
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  404 ، 383 ، 373 ، 181کمونیسم، 
  584 ، 467 ، 445 ، 362کمیته ارز، 
  411کمیته ارز، 

 136، )ره(کمیته امداد امام خمینی 
 444 ، 151کمیته امداد امام خمینی، 
  113کمیته توسعه صادرات، 

  506 ، 322کمیته عراق، 
  48کمیته ملی المپیک، 
  103کمیسیون اصل نود، 

  573 ، 565کمیسیون حقوق بشر ، 
  81، 80کنارك، 

  440کنفرانس سیاتل، 
  262کنفرانس فلسطین، 

  295کنفرانس وحدت اسالمی، 
  464کنگان، 

  512کنگاور ، 
  214نگره بین المللی اخالق پزشکی، ک

  95کنگره حج، 
  449،  57، 56کنگره شیخ مفید، 

  99کنگره فلسطین، 
  122کنگره الهیجی، 

  138کنیا، 
 305الکواري، حمدبن عبدالعزیز، 

  103کواالالمپور، 
  251کوثري، 

  193کوثري، سید محمد، 

  47کوزیرف، آندره، 
  597 ، 521کوهدشت ، 

 ، 268 ، 242 ، 210 ، 187 ، 139کویت، 
284 ، 305 ، 327 ، 331 ، 350 ،351 ، 
452 ، 456  

 224کهریزك، 
 ، 506 ، 364کهکیلویه و بویراحمد، 

555  
 ، 294، 183، 118، 114کهــل، هلمــوت، 

303 ، 308 ، 315 ، 322  
  211کهنوج، 

  34کیانی منش، کیوان، 
  277کیانی، حسین، 

  577کیاوش ، 
  172گات، 

  305گالیج، ایوب، 
  484کش، گالی

  297گالیندوپل، رینالدیو، 
  266گرامی، 

  62گرامی، سید محمد، 
  478گرانمایه پور، علی اصغر، 

 ، 323، 321 ، 143،  118گرجـــــــستان، 
331 ، 362 ، 498 ، 511 ،  562 ، 567   

  146گرشاسبی، غفور، 
 581 ، 486 ، 478،  26گرگان، 
  176 ، 155گرمسار، 
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 514گروه فرقان ، 
  592گل گهر ، 

  343لبهار، گ
  558گلپایگان ، 

  495 ، 457گلپایگانی، سید باقر، 
  492گلپایگانی، سید جواد، 

، 458، 457گلپایگانی، سید محمدرضا، 
461 ،462 ،493 ،492 ، 495  ،471  

  311گلزارنیا، 
  588،  52گلشنی، فرامرز، 

  439گناباد، 
 500 ، 492 ، 484گنبد کاووس، 

 ، 499 ، 486 ، 456 ، 434 ، 429گنبد، 
605  

  164گنجه، 
 499گودرزي، 

  389گورباچف، 
  143گونزالس، فیلیپ، 

  577  ، 460 ، 211 ، 186،  52گیالن، 
  236الجوردي، اسداهللا، 

ــی،   ــانی، علـ  ، 102، 96، 95 ، 56الریجـ
117   ،194   ، 230   ، 253   ، 264   ، 297  ، 
327   ، 419   ، 466   ، 481   ، 513   ، 530  ، 
535 ، 544 ، 546 ، 574  

  169نی، محمد جواد، الریجا

  425الهوتی، حسن، 
  492 ، 196الهوتی، سارا، 

، 468 ، 270 ، 208 ، 196الهوتی، سعید، 
492 ، 494 ، 579  

 ، 425 ، 365 ، 196 ، 167الهوتی، علی، 
440 ، 492 ، 493 ، 514  

 223الهور، 
  498،  122الهیجان، 

، 233 ، 231 ، 176، 175،  58لبنان، 
235    ،238 ، 241 ، 259 ،260 ، 283 ، 
296 ، 300 ، 321 ،322 ، 328 ، 362 ، 
423 ، 426 ، 449 ، 533 ، 544 ، 585 ، 
593  

 ، 558 ، 512 ، 494 ، 457 ، 364لرستان، 
592 ، 596 ، 597   

 513لس آنجلس ، 
 59، )ع( سیدالشهدا 10لشکر 
  478 گرگان، 30لشکر 

  565، ) ع( لشکر امام حسین
  386لطف آباد، 

  480لفور، 
، 208 ، 137، 130،  115، 112لنـــــــدن، 

209    ، 214    ، 222  ،229    ، 234  ،236  ، 
462 ، 592  

  186لنگرود، 
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  311لنن، الدمک، 
  374لنین، 

  530لواسانات ، 
  190لهستان، 

  195لی هان چینگ، 
  583لیافت ، 

 ، 196 ، 156 ، 152،  111، 109لیبـــــی، 
208   ، 219   ، 234   ، 260   ، 282  ،283  ، 
293 ، 300 ، 393 ، 473 ، 551  

 446 ، 172 ، 151، 52مؤتلفه اسالمی، 
 249، )ع(مؤسسه باقر العلوم 
  259مؤسسه جهاد نور، 

  168مؤسسه کیهان، 
  298مؤمنی شهمیرزادي، 

  175مؤمنی، 
  60ماداگاسکار، 
  170،  29مارکسیسم، 
ــدران،   ، 417 ، 323 ، 185،  96 ، 26مازن

421  ،433    ، 447    ، 456    ، 466    ، 471 ،
473  ،478   ، 479   ، 483   ، 487   ، 491  ، 
499 ، 499 ، 500 ، 521 ، 577  

  325ماکو، 
 208مالت، 

ــالزي،  ،  118، 111، 103 ، 53، 52، 51مـ
127 ، 170 ، 195 ،196 ، 421   

  541مالی ، 

  440مانی، آنتونی، 
  376ماوراء بحار، 

  53، 51ماهاتیر محمد، 
  78، 77، 76ماهان، 

  91ماهواره زهره، 
  581مبینی ، 

  225لمپیاد ریاضی، ا
 452المپیک، 

، 313 ، 222 ،  195،  109 ،   90 ،   56مترو،  
319   ، 426   ، 434   ، 439   ، 462  ،468  ، 
473   

  458مجارستان، 
  282مجبر، سعد مصطفی، 

  528مجتمع آموزش نابینایان خزایلی ، 
  490 ، 323مجدآرا، محمد، 
  103مجلس اشپیگل، 

مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق، 
322 ، 592  

  494 ، 492 ، 322،  62مجلس خبرگان، 
، 21،  11،  10،  9مجلس شوراي اسالمی،    

22   ، 93  ،99   ، 103   ، 106   ، 121،127   ،  
133  ،135  ،136 ، 141  ،142  ،143  ،145 ،
161   ، 173   ، 195   ، 211   ، 217   ، 219 ،
220   ،221   ،222   ،224     ، 232   ،234 ،
235  ،236    ، 245    ، 251    ، 258  ،260 ،
262  ،265    ، 270  ،271    ، 283    ، 285  ، 



789

  
  

   
               

                                                                                                                   
   صالبت                                                                                                                          

                           سازندگی                                                                                                                         
                 

 

789 

299    ، 307    ، 311    ، 319  ،323    ، 331 ،
333    ، 419  ،421    ، 424  ،425    ، 429  ، 
432  ،433    ، 442  ،444    ، 454    ، 456  ، 
462  ،468   ، 472   ، 502   ، 506   ، 513  ، 
520     ، 535   ، 535   ، 536   ، 545   ، 555  ، 
561   ، 564   ، 572   ، 573   ، 581   ، 585  ، 
596  

، 115، 109 ، 104 ، 62 ، 27مجلــه تــایم، 
121  ،136 

،  92، 90مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
141 ،147 ،185 ، 236 ، 319 ، 442 ،
446 ، 521 ، 530 ، 585   

 ، 168 ، 155مجمع روحانیون مبارز، 
412  

  38محبوبه، 
  278محجوب، علیرضا، 

  503اي، غالمحسین،  محسنی اژه
  431محسنی گرگانی، احمد، 

  252محصل همدانی، محمد تقی، 
  278محفوظی، عباس، 

  182محقق داماد، سید مصطفی، 
  558محالت ، 

 ، 72، 71 ، 48، 39محلوجی، حسین، 
108  ،136 ،224 ، 234 ، 248 ، 285 ، 
299 ، 385 ،386 ، 395 ،396 ،421 ، 

447 ،448 ، 450 ، 456 ، 463 ،467 ،  
509 ، 596 ،602  

  190محمد حنیف محمد، 
، 333 ، 326 ، 251محمد خان، مرتضی، 

350 ، 424 ، 430 ، 434 ،441  ،460 ، 
463 ، 465  ، 549 ،567 ، 578 ، 579 ،
584 ، 604  

 103محمد نجیب بن تون رازاك، 
  117محمدتقی، 

 456محمدزاده، یحیی، 
 528محمدي ، 

،  101،  100محمدي ري شهري، محمد،     
142   ،161  ،167    ، 307  ،426    ، 446 ،
448 ، 578  

 ، 266،  93محمــدي عراقــی، محمــود،   
427 ، 463  

  176محمدي عراقی، مهدي، 
  313، 232محمدي گیالنی، محمد، 

  430محمدي، محمد، 
  216 ، 165محمدي، محمدرضا، 

  295محمودي گلپایگانی، سید ابوطالب، 
  445 ، 413محمودي، 

  446مختار مصطفی، 
  242مختاري، حسن، 

  343مدرس، سید حسن، 
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  376مدرسه براق خان، 
  310مدرسه حافظ، 
  99مدرسه حقانی، 

  492مدرسه دارالشفاء، 
ــري،    ــهید مطه ــالی ش ــه ع ، 97، 96مدرس

101 ،329 ،332 ، 450 ، 463  
  487مدرسه علمیه صادقیه، 

  339مدرسه مهدیه، 
  273مدنی، اسحاق، 
  415مدیرمحمدي، 

  538  ، 532 ، 165مدینه، 
 ، 260 ، 245، 244 ، 210 ، 196مراکش، 

294 ، 473 ، 511  
  537 محمود ، مرتضایی فر،

  513، 52مرحبا، شاپور، 
  175مرعشی، احمد، 
  430مرعشی، بدري، 

  357مرعشی، سید شهاب الدین، 
  539مرعشی، سید کاظم ، 
  593مرعشی، سید کاظم ، 

 357مرعشی، سید محمود، 
  495مرعشی، سیداحسان، 

، 79 ، 66،  44، 43مرعـشی، سیدحـسین،   
87   ،172   ، 308   ، 413    ،447   ، 493  ، 

558   ، 564   ، 565  ،568   ، 572   ، 574  ، 
577  ،587 ، 592   

ــیدکاظم،   ، 208 ، 196،   38مرعــشی، س
461  ،477 ، 543 ، 605  

 ، 49، 45، 40، 38 ، 27مرعــشی، عفــت، 
51  ،55   ، 63  ،69   ، 73  ،90  ،92   ، 103 ،

105   ،108   ،111   ،112   ،115    ،130 ،
136   ،137  ،139    ، 140  ،142  ،147  ، 
158   ،164  ،166  ،174  ،177      ،  191 ،
193    ، 208  ،209    ، 214  ،218    ، 222 ،
229    ، 233  ،234  ،238    ، 242  ،247 ،
248   ،251    ، 253  ،260  ،265    ، 270 ،
272  ،277    ، 283  ،295    ، 299    ، 305  ، 
309     ،  328    ، 334  ،339  ،344  ،350  ، 
351    ، 365  ،374  ،378    ، 386  ،396  ، 
393   ، 412   ، 415   ، 424   ، 425   ، 430  ، 
440   ،442  ،444    ، 454    ، 457  ،460 ،
461    ، 462  ،463  ،468    ، 470    ، 492  ، 
493   ، 499    ،  502   ، 503   ، 505   ، 508  ، 
512   ، 513   ، 514  ،532   ، 538   ، 549  ، 
552   ، 553   ، 572   ، 581   ، 589   ، 593  ، 
594 ، 604 ، 605  

  253مرعشی، قدسی، 
  215مرکز آمار ایران، 

 79مرکز اسناد ملی استان کرمان، 
تحقیقات فیزیک نظري و مرکز 

  169ریاضیات، 
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مرکز تحقیقات وزارت امور خارجه، 
497  

، 295 ،  249 ،   232،   23مرندي، علیرضا،   
302   ، 357   ، 419   ، 441 ، 254   ، 499  ، 
504 ،513 ، 567 ، 590 ، 598  

  392، 389مرو، 
  56مروت، محمد، 

  221مرودشت، 
  203مزاري، عبدالعلی، 

  500مزینی،  
  503اهیم، مزینی، سید ابر

  574مس سونگون ، 
  574مس میدوك ، 
 314، 313مسجد بابري، 
 191مسجد بالل، 

  568مسجد جامع ، 
  393مسجد دهلی،  

 114مسجد سلیمان، 
  556 ، 549 ، 544مسجد فیض ، 

   574،  71 ، 59 ، 48سرچشمه،  مس
  203مسعود، احمدخان، 

 ، 449، 101، مسعودي خمینی، علی اکبر
490 ، 492  

  383 ، 379 ، 333،  56 ، 28مسکو، 
  330مشکینی، 

  494مشکینی، علی، 
ــشهد،   ، 204 ، 181 ، 147،  82 ، 62مــــ

224    ، 260  ،265    ، 270  ،272    ، 282  ، 
298    ، 331    ، 334  ،335  ،336    ، 338 ،
339    ، 343  ،344    ، 442  ،444    ، 461  ، 
484   ، 492   ، 498   ، 502   ، 511   ، 544  ، 
549 ،  605  

  266 ، 249، مصباح یزدي، محمد تقی
 270مصدق، 

، 297 ، 195 ، 161،  106 ،  88،  79مصر،  
350 ، 357 ، 429 ، 449   

  595 ، 511 ، 509 ، 209مصالي تهران، 
  323مطهري، علی، 

 336،  49مطهري، مرتضی، 
  210مظفري، جهانبخش، 

  451معادیخواه، حسن، 
، 322 ،  174،   49معادیخواه، عبدالمجید،   

434 ، 565  
  211مرضا، معتمدنیا، غال

  341، 340معدن سنگال، 
  596 ، 509،  67 ، 25معدن گل گهر، 

  93معدن مس سونگون، 
 72معدن میدوك، 

  105معصومه، 
  477معلمی، علی، 
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  519 ، 197معیري، علیرضا، 
، 98 ، 77 ، 55 ،   49،  23معین، مـصطفی،    

117   ،120  ،190  ،195    ، 232    ، 234 ،
241 ، 271  

  396مغولستان، 
  80مفتح، صادق، 

 421 ، 338، 336مفیدي، سید اسماعیل، 
 ،556  

  136مقدم، 
  325مقصود پورسیر، شمشون، 

  233مقصودي، جواد، 
  450مقیمی، محمد حسین، 

  497مک فارلین، 
ــه،   ، 142، 137، 130، 122،  102مکـــــ

161 ،162 ،165 ،167 ، 211 ، 549  
  270مکی، حسین، 
  372مالنصرالدین، 

  103ملک پور، پرویز، 
  220ري، ملک جعف

  294 ، 244ملک حسن دوم، 
  506ملک حسینی، سید کرامت اهللا، 

 ، 117 ، 108 ،   53 ،   23ملک زاده، رضا،    
121  ،137   ،210    ، 214    ، 236  ،241  ، 
249 ، 504  

  588ملکی ، 
  376ملکی، عباس، 

 340منارجنبان، 
  447 ، 425 ، 164،  99 ، 51منافقین، 

، 278 ، 271 ، 229، 218منافی، هادي، 
282 ، 303 ،586  

 175 ، 127،  96 ، 59منتظري، حسینعلی،  
 ،278 ،282  

  53منجیل، 
  493منچستر، 

  172منصور، حسنعلی، 
  77منصوري، 

  294منصوري، جواد، 
  500منطقه آزاد قشم، 

  581موالی زاده، سید محمدرضا ، 
  219الموت، 

 211موحدي ساوجی، علی، 
  209موحدي کرمانی، عباس، 

  232،  62د علی، موحدي کرمانی، محم
  521 ، 460 ، 208موحدي، 

  574 ، 564موذن زاده، مصطفی ، 
  166موزه  نقاشی، 

 247موزه جواهرات، 
  69موزه صنایع استاد اکبر صنعتی، 

  586موسسه کیهان ، 
  540، ) عامل ترور(موسوي 

 512موسوي اجاق، سید آیت اهللا ، 
  556موسوي اردبیلی، سعید ، 
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 ، 194الکریم، موسوي اردبیلی، سید عبد
500  

 ، 209موسوي تبریزي، سید ابوالفضل، 
415 ، 503 

  278موسوي جزایري، سید محمد علی، 
 ، 336ها، سید محمد،  موسوي خوئینی

578  
  277،  91موسوي، سید احمد، 

  34موسوي، سید علی نقی، 
  331موسوي، سید یونس، 

  464 ، 288،  59موسوي، میرحسین، 
 ، 322، 283 ،254موسویان، سید حسین، 

417 ، 533 ، 534    
  604موشک استینگر ، 

 415موشک اسکاد دي، 
 421موکومبی، 

  509موید ، 
  238مهاجر، 

  259مهاجرانی، عطاءاهللا، 
، 230 ، 146،   108 ،   38مهاجري، مسیح،   

433 ، 500 ، 549 ، 571 ، 587   
، 424 ، 174مهدوي کنی، محمدرضا ، 

514  
 433مهدوي، 

  298مهدي شهر، 

  176ه تهران، مهدی
  296، 295،  42مهرعلیزاده، محسن، 

  242مهري، سید محمد باقر، 
  252مهریز، 

  447میاندوآب، 
  488میانکاله، 

  325 ، 277میانه، 
  242 ، 182 ، 168میثم، 

  552 ، 315میدان آزادي، 
  82میدان ابوذر، 

  501میدان امام خمینی، 
  509میدان فردوسی ، 

  432 ، 174،  49میرباقري، مرتضی، 
  498میرخلیلی، سید علی، 

 ، 45، 44، 43، 42، 40میــرزاده، حمیــد ، 
54   ، 66   ، 95   ،125   ، 151   ، 182 ، 222 ،

258    ،  287   ، 334   ، 364   ، 432   ، 447  ، 
466 ، 500 ، 514،561 ، 584،  

 ، 310 ، 278 ، 215میرسلیم، مصطفی، 
331 ، 413 ، 445 ، 463 ، 473 ، 499 ، 
513 ، 536 ،351 ،555  ، 571 ، 573 ، 
579 ، 590 ،  593  

، 558 ، 555میرمحمدي، سید محمد ، 
581  

  364،  46میري، 
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 27میکونوس، 
  338میالنی، 

  331میمه، 
  498 ، 134میناب، 

  456مینودشت، 
  61ناتو، 
  545  ، 544  ، 540 ، 411 ، 224ناجا، 

  581نادري، مجید ، 
  175نادي نجف آبادي، غالمحسین، 

 592ناصري ، 
  297ي، سیروس، ناصر

  331ناصري، محمدرضا، 
،  99، 87 ، 42ناطق نوري، علی اکبر، 

141 ، 156 ، 173 ، 219  ، 235 ،244 ،
245 ، 249 ، 285 ، 311  ،421 ،424 ، 
426 ، 520 ،555 ، 573 ، 581 ، 595  

 156ناظري، 
 ، 79 ، 45، 44، 43نامــدار زنگنــه، بیــژن، 

108   ،159   ، 162   ، 233   ، 249   ، 296 ،
297   ، 440   ، 464  ،478     ، 528   ، 571  ، 

595،596 ، 598  
  232 ، 146نبوي، مرتضی، 

 231نپال، 
  445نجاریان، 

  242نجف آباد، 
  265نجف، 

  423نجفی، 
 126،  111، 99 ، 38نجفی، محمدعلی، 

 ،225 ، 230 ، 271 ، 287 ، 300 ، 310 ، 
414 ، 432 ، 534 ، 580 ،587   

  393نجم الدین کبري، 
  550 ، 409،  90 نخجوان،

  454،  46، 45نداجا، 
  561ندیمی، عبدالرحمان ، 

  468 ، 464ندیمی، هادي، 
  139نربی، یان، 

  82 ، 76نرماشیر، 
  288نروژ، 

  439نریمانی، امان، 
  540، 185نزاجا، 

، 197، 111 نژادحسینیان، محمدهادي، 
230 ، 249،279 ، 309 ، 489  

  426 ، 259،  58نصراهللا، سیدحسن، 
  52ی راد، احمد، نصرت

  176، 146نصیري، مهدي، 
  20نطنز، 

  126نظام آموزش متوسطه، 
  175نظران، محمد علی، 

 ، 206، 202، 200نظربایف، نورسطان، 
385 ،395 ،396 ، 401 ،409  

  232 ، 211نظري، 
 ،  231،   73 ،   65زاده، محمدرضـا،     نعمت
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277 ، 477 ، 479 ، 503 ، 539 ، 579   
  45، نعیم آبادي، غالمعلی

  586 ، 463نقاش، 
  334نقاشیان، حمیدرضا، 
 ، 540 ، 427 ، 411نقدي، محمدرضا، 

545 
  467نقره کار، حسین، 

  372نقشبندي، بهاءالدین، 
  426نقوي، سید ساجد، 

  305نکا، 
  515نکویی زهرایی، سید علی ، 

  277نمازي، حسن، 
  468نمازي، حسین، 

  102نمایشگاه بین المللی کتاب، 
  328 ، 143 المللی، نمایشگاه بین

  133، 127نمایشگاه گل و گیاه، 
  508 ، 472 ، 249نواب، 

  287نوار غزه، 
  203، 200 ، 196نوازشریف، محمد، 

  52نوبخت حقیقی، محمدرضا، 
  481نور، 

 599 ، 430نورآباد، 
  120نورباال، احمدعلی، 
، 81 ، 61 ، 38، 23نوربخش، محسن، 

91 ،104 ، 105 ،111 ، 121  ،136 ، 167 

 ،182 ، 208 ،210 ، 231 ،235 ، 251 ، 
264 ،266 ،270 ، 277 ، 286 ،294 ، 
310 ، 322 ، 332 ،430 ، 434 ،441 ، 
465 ،467 ،470 ،472 ،494 ، ، 508 ، 
534 ، 545  ،555 ،579 ، 584  ، 604  

، 486 ، 477نورمفیدي، سید کاظم، 
487 ،491  

 149نوروزي، اسماعیل، 
 ، 156ضا،  نوري شاهرودي،  محمد ر

300  
ــداهللا،   ــوري، عبـ ، 109 ، 103 ، 92 ، 23نـ

120   ،149   ، 165  ،167   ، 172   ، 194  ، 
210 232   ،235   ،236     ، 245     ، 273 ،
277 ،427 ، 532  

  234نوري، محمدرضا، 
  514 ، 432نوریان، علی محمد، 

  314نوشهر، 
  91نوعی اقدم، نورالدین، 

 ، 223 ، 218،  117 ، 74 ، 56 ، 39نــوق، 
249  ،543 ، 586 ،  604  

  322نویسی، محمد باقر، 
 211نویمانی، امان، 
  103نوین مان کام، 

  193، 191نهاجا، 
  232نهاوند، 
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  404، 403نهاوندیان، علی اصغر، 
  588 ، 562 ، 428نهج البالغه، 

 ، 203، 200،  29نیازف، صفرمراد، 
385 ،386 ،389 ،392 ،393 ،394 ،395 ،
409 ، 455 ،496 ،497 ،498،499،500 ، 
501 ، 502 ، 532 ، 579،515  

 362، 359نیازي، علی، 
  221نیجریه، 

  567 ، 183،  19نیروگاه بوشهر، 
  19نیروگاه تحقیقاتی امیرآباد، 

 491نیروي انتظامی، 
  176نیروي هوایی، 

  151،  62نیري، سیدرضا، 
  325نیشابور، 

  599 ، 540 ، 537نیک اختر، کورش ، 
  439نیکنام، ابوالفتح، 

 350 ، 322نیویورك، 
  495واتیکان، 

  47واحد مرکزي خبر، 
  325وارطانیان، وارطان، 

  550وارنر، نیکالس ، 
  295واعظ زاده، محمد، 

، 336،  335،   109واعظ طبـسی، عبـاس،      
339 ، 344 ، 465 ، 492 ، 556  

  336واعظ طبسی، ناصر، 
 ، 187 ، 174،167،  45واعظی، محمـود،   

217   ، 232   ، 254   ، 297 ،  308   ، 374  ، 
383 ،386 ، 407،545 ، 579  

 ، 500،127، 125وافی یزدي، ابوالقاسم، 
252،  

 499واکسن هپاتیت، 
  428وایراسمولر، رودلف، 

  362وحیددستجردي، سیف اهللا، 
  445 ، 313وحیدي، احمد، 

  149وحیدي، نقی، 
  498 ، 254ورامین، 

ــدون،   ــژاد، فری  ، 321، 319،  92وردي ن
419 ، 538  

  556 ، 545 ، 260انوان، ورزش ب
  454 ، 225، 224،  94ورزشگاه آزادي، 

  588ورزشگاه انقالب ، 
  580ورزشگاه شهید شیرودي ، 

  93ورزقان، 
، 99، 19وزارت آمــــوزش و پــــرورش، 

111  ،126  ،133  ،225  ،229  ،230  ،271 ،
287  ،300  ،310  ،333  ،338  ،414  ،423 ،
432 ، 534 ،580 ،587  ،0593  

،  97، 96 ، 62، 59، وزارت اطالعـــــات
125   ، 159  ،164   ، 168   ، 170   ، 182  ، 
212  ،214    ، 223    ، 242  ،245    ، 279  ، 
288   ، 307   ، 319   ، 359   ، 363   ، 419  ، 
444   ، 460   ، 466   ، 503   ، 509   ، 515  ، 
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540 ، 546 ، 571  
 ، 62، 59 ، 47 ، 28وزارت امور خارجه،   

118   ،142   ، 143   ، 164   ، 167   ، 177  ، 
208 ،  248   ، 288   ، 311   ، 313   ، 322  ، 
327  ،334    ، 359  ،362    ، 365    ، 424  ، 
446 ،447 ، 545 ، 579 ، 585 

  102وزارت بازرگانی، 
 91وزارت پست و تلگراف و تلفن، 

  293 ، 234وزارت تعاون، 
  477وزارت جهاد سازندگی، 

  298 ، 242،  21وزارت دفاع، 
  222،  67وزارت راه و ترابري، 

  17 سنگین، وزارت صنایع
، 19وزارت فرهنــگ و آمــوزش عــالی،  

55     ،77  ،117  ،120  ،146  ،161  ،190 ،
195  ،249  ،271  ،278  ،285  ،338  ،365 

 ،450  ،454  ،521 ،513 ،549  ،572  
 ، 55وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 

62   ، 69   ، 95  ،102   ،194   ، 214  ، 230 ، 
249   ، 253   ، 264   ، 297   ، 365   ، 419  ، 
468 ،  473   ، 481   ، 504   ، 513   ، 521  ، 
530  ،535   ، 544   ، 546   ، 555   ، 561  ، 
571 ، 579 ، 593 

  496 ، 222 ، 145وزارت کشاورزي، 

، 245 ، 245 ، 233 ، 149وزارت کشور، 
247 ، 322 ، 364 ، 535 ، 599 

 ، 224 ، 136وزارت معادن و فلزات، 
262 ، 284 ، 299 ، 447 ، 506 ، 572 ، 
596  

ــت، وزارت ن  ، 195 ، 175 ، 161، 17فـــ
231 ، 248 ، 427 

 359 ، 233،  63وزارت نیرو، 
  155وزیري، 

 ، 419 ، 266 ، 146وکیلی، عباسعلی، 
467 ، 578  

 ، 91 ، 82  ،  59،  58والیتی، علـی اکبـر،      
99  ،105  ،106   ، 117   ،122  ،130  ،142 
  ،143  ،162    ، 152  ،158  ،164  ،166 ،

167   ، 168   ، 195   ، 205   ، 210   ، 215  ، 
233  ،235  ،236  ،241  ،242         ، 245 ،
248   ، 254   ، 266   ، 283   ، 288  ،294  ، 
297    ، 300  ،302  ،303  ،308         ، 309 ،
311    ، 314    ، 322    ، 350    ، 362  ،365 ،
366    ، 371  ،383  ،386    ، 393    ، 405 ،
406    ، 421    ، 424  ،430    ، 442   ،47  ،
473    ،  504   ، 507   ، 509   ، 511   ، 534  ، 
535   ، 555   ، 567   ، 572   ، 578   ، 579  ، 
589   

 457ولدون الیور، جان گراهام، 
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  کارنامه و خاطرات              
 798   1372   رفسنجانی                     هاشمی

 190ونزوئال، 
 ،  92،  80 ،   51،  23وهاجی، عبدالحسین،   

105 ،113  ،236 ، 434  
  308 ، 305 ، 264وهاجی، محمدجواد، 

  513، 103ویتنام، 
  159ویدو ریسن، 

 412 ، 307 ، 217،  44الویري، مرتـضی،   
 ،445 ،447 ،450 ، 584  

  88وین لوین، 
 440وین، 

 ، 142هادي نجف آبادي، محمد علی، 
323  

  574زایی ،  هاشم
  223،  59هاشمی بهرمانی، احمد، 

ــدیقه،   ــانی، ص ــمی بهرم   ، 249،  73هاش
519 ، 585 ، 594  

    265 ، 249،  73هاشمی بهرمانی، طاهره، 
 ، 265 ،  249،   75هاشمی بهرمانی، طیبه،    

450 ، 543 
 ، 218 ، 193 علیرضا، هاشمی بهرمانی،

253 ، 495  
، 191 ،  127،   90هاشمی بهرمانی، عماد،    

193 ، 218 ، 253 ، 495  
 186 ، 127،  96هاشمی بهرمانی، فائزه، 

 ،208 ،214 ، 218 ، 258 ،260 ،270 ، 
270 ،277  ، 328  ،40 ،46  ،444 ، 452 

 ،458 ،461 ، ،495 ، 530 ، 544 ، 545 ، 
556 ، 605  

، 38، ) همـشیره (مانی، فاطمـه    هاشمی بهر 
45    ، 63    ، 73   ،249    ، 265    ، 450    ،  

519 ،605  
 ،  90،  81 ،   40هاشمی بهرمـانی، فاطمـه،      

103  ،105  ،115   ،122  ،130    ، 158  ، 
167   ، 196   ، 208   ، 219   ، 234  ،244  ، 
253  ،258  ،260    ، 270  ،273    ، 294  ، 
299   ، 334   ، 362   ، 378    ،415   ، 434 ،
442    ، 440    ، 444    ، 457  ،460  ،462  ، 
465   ، 467  ،468   ، 492   ، 493   ، 495  ، 

514،519 ، 538 ، 567 ، 605  
  539هاشمی بهرمانی، فرزانه ، 
 137، 133، 130هاشمی بهرمانی، فرشته، 

 ،166 ، 212 ،218 ، 222 ،229 ، 385 ، 
461 ، 604 ،605 

، 42، 40، 39هاشــمی بهرمــانی، محــسن، 
49    ، 56    ، 72  ،90    ، 108  ،109  ،111 ،

112   ،127    ،130   ،136     ، 149   ،158 ،
159  ،164    ، 166    ، 174    ، 182  ،186 ،
191   ،193  ،197  ،200    ، 209    ، 217 ،
218    ، 222    ، 233  ،234  ،238  ،242  ، 
253  ،268    ، 293  ،295    ، 299    ، 313  ، 
319   ، 333   ، 362   ، 415   ، 426   ، 426  ، 
430    ، 434    ، 439    ، 451    ، 461  ،462 ،
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468   ، 473   ، 493   ، 495   ، 497   ، 503   ، 
509   ، 533   ، 536   ، 538   ، 544   ، 545  ، 
553 ، 562 ، 583 ، 594 ، 595 ، 605  

،  91 ، 54 ، 38هاشمی بهرمانی، محمد، 
151 ، 173 ، 215 ،217 ، 235 ، 294 ، 
303 ، 333 ، 419 ،421 ، 424 ،431 ،  
514 ، 530 ، 535 ، 538 ، 546 ، 555 ، 
574 ، 585 ، 595  

 ، 42،  39،  17 بهرمـانی، مهـدي ،       هاشمی
58    ، 81   ، 97  ،115   ،127  ،130  ،133 ،

136   ،137    ، 162    ، 165  ،166  ،167 ،
169   ،170   ،172     ، 185   ،193   ،196 ،
197   ،200    ، 209  ،212    ، 218  ،222 ،
229    ، 233  ،238    ، 242    ، 264    ، 286 ،
290   ، 299   ، 309   ، 314   ، 328  ،332  ، 
385    ، 403  ،404  ،406  ،408    ، 427  ، 
452    ، 460  ،461    ، 493    ، 495    ، 499 ،
500   ، 502   ، 515   ، 521   ، 532   ، 533  ، 
539   ، 546  ،553   ، 565   ، 579   ، 593  ، 
594 ، 604 ، 605   

 ، 49، 46، 40هاشمی بهرمانی، یاسر، 
90 ،92  ،142 ، 143 ، 191 ،193 ، 209 ،

212 ، 218 ،222 ، 233 ،236 ،238 ،
242 ، 251 ،253 ، 270 ، 283 ، 290 ،
295 ، 299 ، 328 ، 334 ،350 ، 365 ،

374 ، 403  ،425 ،432 ، 477 ، 495   ،
530 ، 543 ، 546 ، 553 ، 593 ، 604  

 442 ، 218هاشمی پور، اعظم، 
، 328،   102 مـصطفی،    سـید هاشمی طبا،   

503  
 98هاشمی گلپایگانی، سید محمد رضـا،       

  ،117   ،167   ، 189   ، 209   ، 230  ، 249 ، 
285 ، 365 ، 410 ، 468 ، 473 ، 549 

  190هاشمی گلپایگانی، سید موسی، 
  167هاشمی، جلیل، 

  325هاشمی، سید حسین، 
  155هاشمی، سید محمد، 

  493، )اخوي زده(هاشمی، محمد 
 73هاشمیان، احمد، 

، 286 ، 283 ، 232هاشمیان، حسین، 
288 ، 413 ،444 ، 562  

 78هاشمیان، رضا، 
،  74، 73، 72هاشـــمیان، شـــیخ محمـــد، 

323  ،519  
  249هاشمیان، کاظم، 

  323هاشمیان، محسن، 
  296هامبورگ، 

  52هامن بن، 
  549 ، 295هتل استقالل، 

  544، 296هدایت زاده، سید مجید، 
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  431،  45هرمزگان، 
  572هریس ، 

  362،  52هلند، 
 221هلیل رود، 

  512  ، 300 ، 278 ، 143، 140همدان، 
ــد،   ، 214، 212 ، 203 ، 195،  29، 18هن

232   ، 287   ، 302   ، 309   ، 311  ،315  ، 
312  ،313  ،314    ، 323  ،328    ، 362  ، 
419    ، 456  ،458    ، 511    ، 543  ،565  ، 
587 ،  588   

  270هنگ کنگ، 
  384، 707هواپیماي 
  365، 747هواپیماي 

  430، 124هواپیماي آنتونف 
  364هواپیماي اف پنج، 
  193هواپیماي ایرباس، 
  108 ، 747هواپیماي بوئینگ 

  602 ، 130 –هواپیماي سی 
  193هواپیماي فایبرگالس، 
 425 ، 424هواپیمایی ایرفرانس، 

  501هیأت مرکزي گزینش، 
  533هیکل، حسنین ، 

  284یاخچی آباد، 
  506یاسوج، 
  106الیاسی، 

  93الیاسی، گل محمد، 

  224یثربی، سید مهدي، 
  504یحیوي، سید حسین، 
  535، 266یحیوي، سید محسن، 

ــ  ، 252 ، 209، 186،  47، 43 ، 20زد، یــ
412 ، 421 ، 457 ، 494 ، 498  

، 66 ، 45، 44یــزدان پنــاه، محمدرضــا،   
507 ،508  

 ، 176 ، 156،  108 ، 99یــزدي، محمــد، 
245 ،  514 ، 520 ، 538 ، 572  

  466یعسوبی، مجتبی، 
 498،  52یعقوبی، بهرام، 

  602الیگودرز ، 
 ، 321 ، 315، 314 ، 308 ، 170یلتسین، 

332 ،333 ، 465 ،466 ،472 ، 499 ، 
500  

ــوریس،   ــسین، ب ، 39، 38، 37، 28، 27یلت
47 ، 51 ،52 ،56 ، 92 ،93  ،497 

 425یمن، 
  515یوسف پور، علی ، 

  364یوگسالوي، 
  513یول لی، سانک ، 

  440یولداشبیکوف، مرزانایی، 
  550 ، 535 ، 225 ، 159یونان، 

  410یونسکو، 
  284یونسی، علی، 


