
1







 
  – 1313 هاشمی  رفسنجانی ، اکبر :سرشناسه  

Hashemi Rafsanjani , Akbar  
 /صبر و پیروزي  :  1373 کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال :ان و نام پدیدآور عنو

  .ویراستار قادر باستانی: عماد هاشمی: به اهتمام 
   .1396دفتر نشر معارف انقالب ، :  تهران :مشخصات نشر 

  .     ص 840 :مشخصات ظاهري 
  8-23-7193-964-978 :  ریال 450000 :شابک 

  فیپا :نویسی وضعیت فهرست 

   نمایه :یادداشت 
  .  صبر و پیروزي :عنوان دیگر 

     خاطرات -  - . 1395 – 1313 ، اکبر ،  رفسنجانی هاشمی :موضوع 
  Hashemi Rafsanjani , Akbar - Diaries :موضوع 
     غیره و ها طرح ها، یادداشت  -  - . 1395 – 1313 ، اکبر ،  رفسنجانی هاشمی: موضوع 

   Hashemi Rafsanjani , Akbar – Notebooks ,sketchbooks  :موضوع
 -1358 ، اسالمی جمهوري -  – تاریخ  -  ایران :موضوع 

  -Iran – History –Islamic Republic , 1979 :موضوع 
  ، گردآورنده  - 1363هاشمی بهرمانی ، عماد  :  شناسه افزوده
   دفتر نشر معارف انقالب :شناسه افزوده 

  DSR 1670/  هـ 2 آ3 1396 :بندي کنگره رده 
 955/ 0842092 :رده بندي دیویی 

  4633087 :شماره کتابشناسی ملی 
  

  هاشمی رفسنجانی 
  صبر و پیروزي  

  1373کارنامه و خاطرات سال 
   عماد هاشمی :به اهتمام 
   قادر باستانی :ویراستار 

  
  ف انقالب   دفترنشرمعار:ش ح و پرداز طر

   نسخه 3000 :شمارگان 
  1396   :ل    پ او چا

  دفتر نشر معارف انقالب 
  19395 – 4648تهران ، صندوق پستی 

  22369970  :تلفن 
  000/450: قیمت 
  ظ است پ محفو حق چا

 





  
  

   
               

 
 

 
  فهرست مطالب

  
  

                                                         صفحه           عنوان         
  7..... ........................................................................................حرف اول 

  32 ......................................................................................یادداشت ناشر 
  37.................. ............................................................................فروردین 

  87.. .........................................................................................اردیبهشت 
  133.................. .............................................................................رداد خ

  181.................. ..................................................................................تیر 
  229.................. ..............................................................................مرداد 

  277.................. ...........................................................................شهریور 
  319................... ...............................................................................مهر  

  389................... ..............................................................................آبان  
  439.................. .................................................................................آذر 
  477.................. .................................................................................دي 

  519.................. ...............................................................................بهمن 
  571.................. .............................................................................اسفند  

  609................. .............................................................................م یضما
  757................. ...............................................................................نمایه  

  

35

39

79

129

205

267

319

381

455

543

607

687

741

797

811



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

7 
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     پیروزي   

  حرف اول        
  

  

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  
گنجد،  هنوز در باورم نمی. برایم بسیار سخت است که مقدمه براي کتاب خاطرات بنویسم

 مجاهد، فقیه ربانی، عالم. آن فرزانه دوران و انسان شریف و مهربان، دیگر در کنار ما نیست
 مرد اسالمی، انقالب استوانه ،نستوه انقالبی پرهیزگار، و پارسا کریم، قرآن مفسر و حافظ

) سره قدس (راحل امام صادق و صابر صالح، یار استقامت، و مقاومت سمبل خطر، هاي میدان
رفسنجانی، تنها پدر من نبود؛ او مرشد و  هاشمی اهللا آیت حضرت سعید فقید امت، امین و

 و لحظه لحظه یت بودب مند به اسالم و مکتب اهل ها انسان عالقه معلم و راهنماي من و میلیون
زندگی پربار و پرمشقت او براي رسیدن به هدف بزرگش سپري شد که همانا ساختن 
کشوري آباد، آزاد، پیشرفته و سرشار از سعادت و بهروزي و ارایه یک الگوي تمدنی 

  .هاي آزاده در سراسر دنیا بود موفق براي جهان اسالم و انسان
او از همان زمان . سیدن به هدف خود تالش وافر کرداهللا هاشمی رفسنجانی، براي ر آیت

که وارد حوزه علمیه قم شد و شرایط جامعه و مشکالت زجرآور مردم را دید، بسان 
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ناپذیر پرداخت و از نامالیمات  مصلحی دردآشنا، به تالش و کوشش مستمر و خستگی
سیدن به هدف، بیشتر و هراسی به دل راه نداد؛ بلکه هر مشقت و فشاري، انگیزه او را براي ر

اش با صبر و ممارست  اهللا، این فرزند کویر، شخصیت وجودي آیت. تر کرد عزمش را جزم
، مشق شجاعت و )ره(او در مکتب امام بزرگوار. و پیگیري، تکوین یافته و شکل گرفته بود

فراخی اندیشه کرده و روحش با انوار ملکوتی آن مرد بزرگ الهی، به خوبی صیقل یافته 
اش بسی حقیر و ناچیز و امید به پیروزي و  بود؛ طوري که مشکالت و موانع، پیش چشم

   .  شدند گر می جلوه کامیابی، بسی نزدیک و در دسترس
 و گرفتند تماس محافظان که گشتم بازمی منزل به 1395 ماه دي نوزدهم روز غروب

 که بیمارستان به .اند دهرک منتقل بیمارستان بهاو را  و است نامساعد پدرم حال که گفتند
 که زمانی بعد از حدود نیم ساعت، .بودند احیا عملیات انجام حال در پزشکی تیم ،رسیدم
وزیر بهداشت ، با مشورت پزشکان محترم، آقایان هاشمی نیست، امیدي  هیچکردند اظهار

آزاد  رییس واحد پزشکی دانشگاه ،رییس سازمان نظام پزشکی و طباطبایی  زالی،،و درمان
 سالگی، به جز قند 82 در سن ایشان. شود متوقف احیا عملیات خواستم ،اسالمی تهران

 او به ما آموخته .بودند سالمتی در و نداشتند خاصی بیماري سابقه شده، محدود و کنترل
بود، در برابر ابتالئات و نامالیمات، صبور و قوي باشیم و در هر حال، خدا را ناظر بر اعمال 

 آماده مردم وداع مراسم  برايحسینیه و کردیم منتقل جماران به را پیکرشان . یمخود ببین
  . شد

 بیدار زود صبح معموالً. دیدم را ایشان که بود باري آخرین رحلت، از قبل وزر صبح
  ،ونیم هفت ساعت حدود . به جماران رفتم.بود کرده را ایشان هواي دلم روز آن و شوم می

 صحبت مشغول هم با. بودند کارشان اتاق کامپیوتر رويبر  اخبار مرور مشغول معمول طبق
 لیمسا بعد و گویی پاسخ نحوه و دي 9 بهانه به ،خانواده و ایشان هاي تخریب مورد در
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 میز سر به باهم و کرد صبحانه صرف به دعوت را ما مادرم که شدیم آزاد دانشگاه عمرانی
  .رفتیم صبحانه

 روز از که مهدي برادرم و عماد پسرم فاطمه، خواهرم ،بودیم که صبحانه صرف مشغول
 مرخصی زندان از روز یک یاسر، برادرم ِدختر لیلی، عقد مراسم در حضور علت به قبلش
 سمت به بحث روزها، آن معمول طبق و رسیدند گشت، بازمی زندان به باید و بود گرفته

 آن بر عالوه و رفت پیش يمهد دادرسی اعاده درخواست رساندن نتیجه به براي پیگیري
 بر او تاکید .شد مطرح پدرم از االتیئوس نیز آمریکا جمهور یسیر ترامپ رفتار مورد در

 دانشگاه در دفترم قصد به را جماران .بود تنش از دور به فضایی در ،مهدي پرونده پیگیري
 گفتند هم ها تخریب پاسخ موضوع در .بودند بشاش و سرحال هم ایشان و کردم ترك آزاد

  همچنین.کرد پیگیري را مهدي پرونده تري آرام فضاي در بشود تا نکنید عجله که
 را ایشان فرزندان دیدار براي ،موسوي  میرحسینآقاي، داماد ادنژ آقاي مکی درخواست

  .دیدم را ایشان روز، هر تقریباً آخر، هفته معمول، برخالف. پذیرفتند که کردم منتقل
 خواندند نزدیک اقوام حضور با را یاسر دختر لیلی، عقد خطبه انایش  هم جمعه روز عصر

 تالش که مخصوصاً ؛کردند احوالپرسی و وبش خوش همه با و دیدند را نزدیکان اکثر و
 جواب عقد مراسم در شرکت جهت ،مهدي براي روزه یک مرخصی گرفتن براي ،فاطمه

 رفتم اوین زندان به مسیر، در نم. بروم دنبالش خواست و گرفت تماس زندان از مهدي .داد
 خانواده و پدر و میهمانان و رسیدیم تأخیر با. آوردم جماران به مراسم براي را مهدي و

 و خانوادگی محفل در ساعتی توانستند پدرم دلیل همین به ؛برسیم ما تا ماندند منتظر داماد
  . ببینند نزدیک از را همه و باشند داشته حضور اقوامدیدار با 

 آنها، انتشار بر و داشتند بسیاري قلمی آثار خودشان، پربار حیات طول در هاشمی اهللا تآی
 و تفسیر ترجمه، تألیفی، هاي کتاب تمام. کردند می تأکید مردم، به بخشی آگاهی راستاي در
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 ها، سخنرانی تهران، نمازجمعه هاي خطبه در شده مطرح سیاسی و اعتقادي مباحث مجموعه
 همه اسالمی، شوراي مجلس ریاست زمان در ازدستور پیش هاي نطق و ها امپی ها، مصاحبه

 و مورخان اختیار در و شده سازي آماده و گردآوري انقالب، معارف نشر دفتر در
  .است پژوهشگران

 از ،)ره(امام حضرت اسالمی بزرگ نهضت در خود موقعیت و نقش درك با ایشان
 کار این. کردند می یادداشت سررسید یک در را خود روزانه خاطرات 1360 سال ابتداي
 شنبه روز در را خاطرات برگ آخرین و یافت ادامه شان شریف عمر پایان تا روزانه مستمر

 در ایشان روزنوشت خاطرات از سررسید 35 ما بنابراین. نوشتند -رحلت از قبل روز–
همین کتاب  هم جلد یک و شده منتشر کتاب 13 تاکنون تعداد، این از. داریم اختیار

 سازي شده بود و  توسط خودشان بازبینی و آمادهاست که 1373 سال خاطرات کارنامه
  .شود تقدیم فرهیختگان و  دوستداران تاریخ انقالب می

 انقالب مختلف مراحل در که اي کننده تعیین و عظیم سهم جهت به هاشمی، اهللا آیت
 از باقیمانده آثار انتشار و هستند ملی شخصیتی اند، داشته آن تداوم و اسالمی شکوهمند

 خود همت و پیشنهاد به که انقالب معارف نشر دفتر .است ملی و انقالبی اقدام یک ایشان،
 سال پایان تا تولد نشده ثبت خاطرات شان، حیات دوره در خوشبختانه  گرفت، شکل ایشان
 ایشان خود نظر زیر و نمود آماده موجود، مدارك و اسناد و مصاحبه طریق از را 1359
 ها خطبه مجموعه که ایم کرده آماده هم جنبی کتاب عنوان 100 از بیش ما البته. کرد منتشر

 است انتشار حال در ها، کتاب این و است مختلف هاي سال در ها مصاحبه و ها سخنرانی و
 را هاآن ،مندي عالقه صورت در توانند می نیز مردم و  باشدمحققان و لفانؤم  در دسترسکه

  . کنند تهیه
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   مشکالت اقتصادي- شکوفایی صنعتی- سازندگی

 دست به که اي تجربه و بیشتر اشتیاق و شور با، اولین سال دولت دوم سازندگی، 1373سال 
. رفت در حالی آغاز شد که قطار بازسازي کشور با سرعت باورنکردنی پیش می بود، آمده

 همه دربنا به اذعان ناظران،  که شد گرگوند کلىه ب کشور چهره  توسعه،اول برنامه در
 شاهد کارهاي عمرانی و رشد تولید ،مردم در سراسر کشور .بود سابقه بى ایران تاریخطول 

 به را شدیدى اندوه که جنگ هاى مخروبه . بودنددر سایه امنیت و آرامش و روابط عادي
 کلى رخی بهب که زده جنگ شهرهاى و شده بازسازى بحمداهللا ،کرد مى تحمیل ما روحیات

امید به . به زندگی بازگشته بود  و امیدوار، بانشاطیمردمبا  ،بود شده محو زمین روى از
ها و همگرایی   سیاست اعتدال در همه زمینهاتخاذ . بوداي تابناك در مردم مشهود آینده

و اثرات  را به کانون ثبات و امنیت در منطقه تبدیل کرده ایران، دولت سازندگی با رهبري
در سال . شد دیده میها به خوبی در سطح جامعه  درپی، در همه زمینه هاي پی موفقیت

  .شد شیرین می هاي آن ، درخت سازندگی به بار نشسته و کام مردم، داشت از میوه1373
 رؤساي جمهور بااهللا هاشمی، رییس دولت سازندگی، در زمستان همین سال،  وقتی آیت
ند، یکی از آنها خطاب کرد می دیبازد بندرعباس بزرگ پاالیشگاه از، همسایه چند کشور

ه ب ،عظمت این با ارى، کبینیم مى که وقتى ه است،گرفت بهتواقعاً  را ما به ایشان گفت،
 بافق - بندرعباس آهن راه قطار در این سال، .شده است انجام ایرانى نمتخصصا دست

اتصال بازارهاي بکر آسیاي میانه  .شد جارى هموطنان چشم از شوق اشک  وکرد حرکت
جاي  همه طراوات و شادابى. اي بود که به حقیقت پیوست به دریاي آزاد، آرزوي دیرینه

 با ،بود محاالت وجز گذشته در که عظیمى طرح چنین ،دیدند مى که بود گرفتهفرا راکشور 
سد پانزده در این سال . این آب و خاك به انجام رسید فرزندان دسته ب اتخصوصی این

اولین شبکه . بزرگترین کارخانه سنگ گرانیت خاورمیانه افتتاح شد. خرداد به بار نشست
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، با یازده )ره(مجتمع عظیم پتروشیمی بندر امام . تلفن همراه در تهران شروع به کار کرد
، روزي نبود که چراغ یک واحد 1373در سال . کارخانه تولیدي، وارد مدار صنعت شد

  .در اقصی نقاط کشور افروخته نشودصنعتی جدید 
  

  گوید آمار سخن می

براي  که بود و ساخت مطالعه دست کشوردر داخل در سد صد از بیش، 1373در سال 
 رونقبه خوبی   و خدمات،کشاورزىصنعت و . رفت کشور کم آب ما موهبتی به شمار می

مانشاه و نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون، نیروگاه بزرگ بیستون کر.  بودگرفته
 مگاوات ظرفیت 2882 مجموعاً 1373 در سال .افتتاح شدنیروگاه بادي کشور در رودبار 

 روستاي کشور 2700همچنین . جدید نیروگاهی در کشور مورد بهره برداري قرار گرفت
هاي مناسب  در این سال به جهت اتخاذ سیاست. در طول سال از نعمت برق برخوردار شدند

 میلیارد 4/1 ژاپن  با ورود به بحث دریافت اعتبار بلندمدت خارجی، الملل،در عرصه بین
در سال  هزارتن چهارصد به ىدریای صید. دالر وام براي ساخت نیروگاه آبی اختصاص داد

 گوشت، دیگر. رسید خودکفایى به پروتیئنى نیازهاى لحاظ از در این سال، کشور .بالغ شد
 نیاز مورد داروهاى درصد 95 از بیش. شد نمى وارد لبنى محصوالت از بسیارى و پنیر

  .شد می ساخته داخل در، کشور
احداث در این سال .  هزار نفر بود284 میلیون و 18 برابر ،آموزان تعداد دانش، 1373ال س
تعداد دانشجویان شاغل به . به اتمام رسیدفضاي آموزشی   درس و کالس780 هزار و 19

 درصد آنها در 4/50 هزار نفر بالغ شد که 69یک میلیون و تحصیل در دانشگاه ها، به 
تعداد . کردند هاي دولتی و مابقی در مراکز آموزش عالی غیردولتی تحصیل می دانشگاه

در این سال، توسعه فضاهاي آموزش عالی معادل .  هزار نفر بود160فارغ التحصیالن برابر 
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  .   هزار مترمربع به انجام رسید359
 طرح 243 در زمینه پژوهش، حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی کشور، 1373در سال 

در زمینه . اسر کشور مورد مرمت قرار گرفتر بنا در س617تحقیقاتی اجرا شد و تعداد 
 61 عنوان کتاب با تیراژ 9200فرهنگ و هنر، به مدد سیاست هاي حمایتی دولت، تعداد 

 میلیون نسخه بالغ 470یز در این سال به حدود شمارگان مطبوعات ن. میلیون نسخه منتشر شد
 کتابخانه عمومی و مرکز فرهنگی هنري ویژه کودکان و نوجوانان نیز در 70تعداد . گردید
  .هاي مختلف به بهره برداري رسید استان

، در خصوص ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، عالوه بر پیگیري توسعه 1373در سال 
امه تنظیم خانواده، انجام اقدامات ایمن سازي از طریق بهداشت عمومی، اجراي برن

واکسیناسیون، اجراي عملیات مربوط به ریشه کنی بیماري هاي واگیردار، ارایه خدمات 
 مرکز 70 خانه بهداشت، 1500درمانی گسترده و اجراي آموزش هاي بهداشتی، درمانی، 

 مرکز بهداشت 10،  مرکز بهداشتی درمانی شهري35بهداشتی و درمانی روستایی، 
 تخت 2000همچنین .  مرکز تسهیالت زایمان ایجاد، تجهیز و راه اندازي شد23شهرستان و 

 در ، حتیکافى اندازه به،  بود کم گذشته در که پرستار و طبیب .بیمارستانی راه اندازي شد
 هاى هزینه صرف با، ىیزیربنا هاى حرکتهمه این  .شتدا وجود هم دوردست روستاهاى

  .رسید انجامو همکاري صمیمی مردم و مسئوالن دولت سازندگی به  گینسن
در دولت سازندگی، به منظور توسعه ظرفیت تولید نفت خام کشور، سرمایه گذاري قابل 

 هزار 200 میلیون و 4 تولید نفت خام به 1373توجهی صورت گرفت و در نتیجه در سال 
 هزار بشکه به 343 میلیون و 2 روزانه  به طور متوسط1373در سال . بشکه در روز رسید

 کیلومتر شبکه 2470 کیلومتر خطوط انتقال گاز و 370در این سال . خارج صادر شد
 هزار مشترك جدید به مصرف کنندگان 300گازرسانی در کشور ایجاد شد و در مجموع 
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پاالیشگاه در این سال با بهره برداري از دو واحد پاالیش جدید در . گاز طبیعی اضافه شدند
 میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید پاالیشی کشور 6/22کنگان، ) عج(ولی عصر 

  . شهر جدید زیر پوشش گاز طبیعی قرارگرفتند28افزوده شد و 
 453 هزار و 10 در راستاي گسترش شبکه راه هاي ارتباطی کشور معادل 1373در سال 

 کیلومتر به 1135رعی در دست احداث بود که کیلومتر آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و راه ف
همچنین ظرفیت قابل بهره برداري بنادر کشور . پایان رسید و مورد بهره برداري قرار گرفت

  . میلیون تُن در سال بالغ شد29نیز به 
اقتصاد  از ما خواست نمی گذشته در استعمار و بود شده فراموش که کشور معادن

هاي کالن  ، در سایه سیاستکنیم پیدا نجات  نفت، و وابستگی صرف بهمحصولى تک
در شروع برنامه . دآم در کشور صنعترونق  خدمتدر  رسیده استحصالاقتصادي به مرحله 

ها تن فوالد و فلزات ساختمانی و صنعتی  اول، کشورمان ساالنه محتاج به واردات میلیون
 در سایه اجراي 1373ر سال مثل آلومینیوم و سرب و همچنین مواد پتروشیمی بود، اما د

هاي  موفق برنامه اول، شاهد حضور قابل توجه ایران در بازار صادرات فلزات و فراورده
ن کشور یلدر این سال، بزرگترین کارخانه تولید الیاف پروپ. معدنی و شیمیایی بودیم

 دو از. کراکر پاالیشگاه آبادان در مدار تولید قرار گرفت واحد بزرگ کت. گشایش یافت
 مخزن نفت بازسازي شده در جزیره خارك، بهره برداري به عمل 25اسکله بارگیري و 

مجتمع ده هزار تنی سردخانه در آبادان و پاالیشگاه بزرگ پالسماي خون در تهران به . آمد
  . ثبت شد28/4میزان   به1373رشد اقتصادي در سال . بهره برداري رسید

اي یکسان سازي نرخ ارز، بودجه دولت سازندگی،  در اثر اجراي سیاست ه1373در سال 
سهم یارانه ها و دیگر کمک هاي دولتی در کل بودجه به . شفاف تر از گذشته تنظیم شد

 کی از کمتر ابتداي دولت سازندگی، در که کشور صادراتمیزان .  درصد رسید21
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 میلیون 62 به  نفریلیونم 35 از کشور جمعیت اینکه با ؛رسید میلیارد پنج به ،بوددالر  میلیارد
طول  در  متخصص،انسانى نیروى .بود یافته بودبه بسیار هم کشور مصرف و نفر بالغ شده

ي کرده بود، به نحوي که صادرات خدمات فنی به کشورهاي افتخارآمیز رشد این دوره
 اجرا منطقه ا درر بزرگى هاى طرحپیمانکاران متبحر ایرانی، . دیگر، به واقعیت پیوست

به  المللی، بین مناقصات در ایرانى پیمانکار هاى شرکت زمینه براي مشارکت و ردندک مى
، ایران در کتاب گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، 1373در سال . خوبی فراهم شده بود

  .یافته جهان معرفی شد  کشورهاي توسعه29 کشور، رتبه 97در میان 
مت نفت که از سال قبل شروع شده بود،  التهابات بازار ارز و کاهش قی1373در سال 

 سکه و تومان 240 به آمریکا دالر ،سال این در. ادامه یافت و مشکالتی را به وجود آورد
هاي اجرایی دولت   در طول کتاب، با تالش،خوانندگان محترم .رسید تومان هزار 25 به طال

شود و هر کدام   میالمللی نمایان اي و بین و مشکالت متنوعی که در سطح ملی، منطقه
. شوند ترتیب تاریخی آشنا می کند، به  را به خود مشغول می سازندگیبخشی از توان دولت

  .  آورده شده است1373در این مقدمه نیز بخشی از فرازهاي مهم توفیقات و مسایل سال 
  

  ساله اول توسعه توفیقات برنامه پنج

کلی مصوب امام راحل در امر بازسازي و هاي  ساله اول که با الهام از سیاست برنامه پنج
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 اه خرابی و پیروزي از بعد آشوب دوران و پهلوي رژیم میراث هاي ماندگی عقب از ناشی
  .را فراهم کرد مقدس دفاع دوران رفتن عقب

 جنگ ختم از سال یک از بیشوقتی دولت سازندگی، سکان امور را در دست گرفت، 
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 هاى رسانه و تبلیغاتى مراکز کل و بود تعطیل حج .بودند عراق در هنوز  اسرا .گذشت مى
توانست  ،ندگی دولت ساز.داشتند موضع ایران اسالمی علیه و دشمن نفع به جهان خبرى

 به خود نامه آخرین در عراق، جمهور رییس و دنک اعتراف به وادار را دشمن خوبى به
 دشمن .برگشتند اسرا. پذیرفت را جمهوري اسالمی هاى خواسته همه اهللا هاشمی، آیت
نشینی کرد و با کار دیپلماسی بسیار پیچیده، دولت توانست اعتراف سازمان ملل،  عقب

   .بودن عراق در جنگ  را بگیردنسبت به متجاوز 
در پایان برنامه . بود کرده ویران تقریباً را استان سه و روستا 1200 و شهر ها ده جنگ،

 200 به نزدیک . بودندبازگشته ها آواره شده، بازسازى ها خرابی درصد 90  به نزدیک اول،
 رو سرعت به روستاها و شهرها و بود شده بازسازى هزینه دالر میلیون 600 و تومان میلیارد

 میلیارد هزار بر عالوهکشور در سال اول موقع تحویل دولت،  بودجه. میرفتند آبادانى به
 منفى گذارى سرمایه رشد. داشت کسرى درصد 51،جنگ از مانده جاى به خسارات دالر
 بودجه. داشت کاهش به میل ساله همه ملى ناخالص تولید. شد مى کمتر سال به سال و بود

 بودیم ناچار  وشد مى عمرانى کارهاى صرف کمى مقدار و نداشت تناسب جارى و انىعمر
  . کنیم زندگى روزمره که

در گذشته .  که با برنامه درازمدت شروع شدبوداین سازندگی هاي دوره  یکی از ویژگی
ارچوب برنامه در محدوده و چ. انه داشتی، دولت برنامه سال اولو قبل از برنامه پنج ساله

. بودو مصالح ملی  مقررات اسالمی ،برنامه، اصول انقالباین چارچوب . اصی تنظیم شدخ
اول ها و اهداف انقالب و تکالیف اسالمی در برنامه  هاي کلی، آرمان سیاستشد سعی 

شد، شرایطی بود که کشور از لحاظ  در زمانی که این برنامه تنظیم می. مورد توجه باشد
به دلیل اینکه مردم تنها و غریبانه به مدت هشت سال به دفاع . اقتصادي در وضع خوبی نبود

 مشغول بودند که تقریباً قسمت اعظم امکانات کشور در راه این دفاع اندر مقابل متجاوز
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هاي جدي در ابعاد اقتصادي، اما  افتادگی  عقبایران،  کشور.ملی و مکتبی صرف شده بود
  .ی داشتدستی پر در ابعاد سیاسی، معنوي و فرهنگ

 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 
که در تنظیم برنامه، ضمن حفظ اصول انقالب، توجه بیشتري به مسایل اقتصادي، فنی و 

 در دوران برنامه اول، تغییرات اساسی . زمان جنگ، عقب افتاده بودیمشود که دری آموزش
جنگ خلیج فارس، فروپاشی . در شرایط سیاسی و اقتصادي حاکم بر جهان به وجود آمد

نظام سیاسی و اقتصادي کمونیسم، طرح نظم نوین جهانی، بروز رکود در کشورهاي 
 سال هاي آخر برنامه که برخی صنعتی غرب و بی ثباتی قیمت نفت و کاهش شدید آن در

از آنها می توانست آثار نامطلوبی بر شرایط سیاسی و اقتصادي کشور بر جاي گذارد، اما به 
لطف پروردگار متعال، جمهوري اسالمی ایران با اتخاذ سیاست ها و خط مشی هاي 

ي مناسب، این دوران پرمخاطره را با موفقیت پشت سر گذاشت و ثبات سیاسی و اقتصاد
  .خود را به جهانیان نشان داد

 درصد 3/7در طول برنامه اول، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به طور متوسط سالیانه 
این میزان رشد با توجه به رکود فعالیت هاي اقتصادي در بسیاري از کشورها . افزایش یافت

مت بهره برداري و اثر این رکود بر اقتصاد داخلی، نشان می دهد که اقتصاد کشور به س
در برنامه اول، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت . بهینه از منابع داخلی هدایت شده است

 هزار 246 به رقم 1372 هزار ریال بود، در پایان سال 197 حدود 1367ثابت که در سال 
ریال بالغ گردید و به این ترتیب روند کاهشی درآمد سرانه دگرگون شد و رو به افزایش 

 3/13طی سال هاي برنامه اول، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ساالنه . گذاشت
 درصد 5/5 درصد و مصرف دولتی ساالنه 7/7درصد، مصرف خصوصی سرانه ساالنه 
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در طول برنامه نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص . افزایش یافت
 درصد در 4/12 برخوردار شد و از یي افزایشداخلی، پس از چندین سال کاهش، از روند

  . ردصد در پایان برنامه رسید7/16 به 1367سال 
هاي اداري بر فرایندهاي تولیدي، اصالح نظام توزیع و قیمت گذاري  کاهش کنترل

کاالها و خدمات به سود تولیدکنندگان، اعمال قیمت هاي تضمینی در بخش کشاورزي، 
هاي اقتصادي و بهبود کارایی در استفاده از منابع   فعالیتافزایش نقش مردم در تولید و

داخلی از مهمترین مشخصه هاي تغییر در روند تولید و سرمایه گذاري در کشور محسوب 
  . می شود

ساله دفاع مقدس و مشعل روشنگر خون شریف  موج سازنده ایثار و جهاد هشتتردید،  بی
هایشان و  انگیز خانواده بر صبوري تحسینهاي طوالنی جانبازان و همچنین  شهدا و رنج

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

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

  
  دستاوردهاي سیاسی و اجتماعی

حل مشکل . دولت سازندگی در زمینه سیاسی و اجتماعی، دستاوردهاي بزرگی داشت
انه عراق که در سالیان دور تا این زمان، خسارات زیادي وارد کرده بود، مراجعت سرافراز

، اخراج کامل دشمن از  کرده بود را آزرده ملت سلحشورآزادگان که روح و جسم و جان
هاي اشغال شده میهن اسالمی، حل مشکل انجام فریضه مهم حج که امام  آخرین وجب

راحل را غمگین و مردم را نگران ساخته بود، ترمیم و تحسین روابط خصمانه با کشورهاي 
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هاي اسالمی که  تقویت توجه به نهضت .ان را گرفته بودندعربی که در جنگ جانب صدامی
هاي  در مسیر حق و عدالت و ستیز با ستم فعال بودند، تحسین موقعیت کشورمان در سازمان

مفید و مؤثر بین المللی که دچار ضعف و آسیب شده بود، عضویت در کمیسیون حقوق 
هاي  ها، فعال شدن همکاري تفادهبشر سازمان ملل، با هدف دفاع از حق و مخالفت با سوءاس

سیاسی، اقتصادي، علمی و فنی با کشورهاي شرق و غرب، جانبداري معنادار از جنبش عدم 
ابزار براي   شده دنیا، بازشدن محیط و  تعهد و همچنین کشورهاي عقب نگه داشته

 کردن سازمان منطقه، فعال  این  هاي تالش براي رفع بحران منابع خلیج فارس و   گیري از  بهره
 اثبات حقانیت ایران در جنگ تحمیلی و  هاي اقتصادي اکو و توسعه و تقویت آن، همکاري

تعیین خسارات با آمدن دبیرکل سازمان ملل و هیات بررسی خسارات وارده به ایران و 
زدایی و برگرداندن مهاجران   سرعت در بازسازي و مین تعیین مبلغ غرامت استحقاقی،

انتظار به وطن، رفع موانع مهاجران ایرانی، مایل به مراجعت از خارج  شمزجرکشیده و چ
  .، بخشی از این دستاوردهاستکشور

  
  دستاوردهاي اقتصادي و صنعتی

کم شدن کسر بودجه و توان از  براي دستاورهاي اقتصادي و صنعتی در برنامه اول، می
هاي   هدایت نقدینگیهاي گذشته، استقراض از بانک مرکزي و پرداختن بخشی از وام

مزاحم به سوي عمران و سازندگی و خدمات مفید که در عمل، آثار مخرب نقدینگی، 
ها از ضرردهی به  ، تبدیل وضع بانکهایی در خدمت رفاه و توسعه شد تبدیل به سرمایه

ها و سپس مشارکت  گذاري هاي انگلی به سپرده آفرینی، از طریق جذب نقدینگی سود
 رشد تولید ناخالص کشور و تبدیل رشد منفی به رشد ،هاي توسعه ملی ها در طرح بانک

تجدید ، شدن و باال رفتن اقتصاد و سود سرانه را در پی داشت  در عمل بزرگکهمثبت 
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فعالیت واحدهاي تولیدي که پس از انقالب و در جنگ، دچار ضعف تولید و یا تعطیلی 
اصالح ، زي و تامین سرمایه در گردششده بودند، با تهیه مواد اولیه و قطعات و نوسا

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

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

  رشد بودجه و اعتبارات عمرانی و اصالح شدن نسبت اعتبارات عمرانی به هزینههمچنین 
 درصد اعتبارات باال رفت و عمل هم شد و در 30اي که سهم عمرانی از  جاري، به گونه

 9درصد  بود، به 16نتیجه رشد اشتغال را در پی داشت و اُفت آمار بیکاري را که 
هاي جنگ، در دست افراد و   جذب ارزهاي سرگردان که در سال،اهش یافتدرصدک
چرخه فعال اقتصادي ها 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،
 تا آن زمان مقدور نبود و سود زیادي هم نصیب اجازه ورود کاال بدون انتقال ارز که

کردن قاچاق کاالها در واردات و صادرات از طریق قانونی نمودن  کم،کرد صاحبان آنها می
 این کار آثار زیادي ،تجارت خارجی در آن نوع از کاالها که در زمان جنگ ممنوع بود

 ،هم اثر مثبت گذاشتها  در کم شدن جرایم و سودهاي حرام داشت و البته بر مالیات
ها و باال بردن درآمد خزانه و  اي براي رفع محدودیت هاي یارانه تعدیل بعضی از قسمت

جلوگیري از مصرف مسرفانه و بهترکردن خدمات که در عمل رضایت جامعه را فراهم 
  . کرد، مثل گاز، برق، آب، گازوییل و مازوت

نامه  ها براساس آیین نمودن سرمایهسازي و کم کردن بار دولت و سودآور  آغاز خصوصی
 و در جمهور معاون اول رییسحبیبی،  حسن دقیق و حساب شده، با مدیریت شادروان دکتر
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توجه به . نظر گرفتن سهم قانونی کارگران، با واگذاري سهام آنها که باعث رشد تولید شد
مهاجرت از کردن موج  صنایع دستی و روستایی، با هدف حفظ و بالندگی روستاها و کم

. روستا و سهم بیشتر در تجارت جهانی صنایع دستی و تقویت اقتصاد خانوارهاي روستایی
هاي زمان جنگ، دیگر مانع آزاد بودن  آزاد کردن قیمت بسیاري از کاالها که محدودیت

ها نشد و  خاطر اشباع بازار، باعث باالرفتن قیمت ها نبود و جالب توجه این است که به قیمت
  .سیاه از میان رفتبازار 

وفور عرضه کاالهاي ساختمانی، با هدف تأمین نیازهاي سازندگی و توسعه و جلوگیري 
هاي  تر کردن نمایشگاه توسعه و فعال. از دالل بازي و سودهاي بادآورده و رونق سازندگی

المللی در حمایت از تولید و عرضه و دادن حق و فرصت  فصلی و ساالنه داخلی و بین
ترمیم دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران که در دوران . کننده به مصرفانتخاب 

ها با هدف ارایه  باالبردن درآمد شهرداري. جنگ، امکان آن نبود و جبران عقب افتادگی
هاي دوران دفاع مقدس و تأمین ابزار کار که  خدمت بهتر به شهروندان و ترمیم فرسودگی

  .منجر به شادابی فضاهاي شهري شداین کار .  برده بودند ها به جبهه
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
تولید و هاي جنگ که نیاز کلی کشور بود و رشد  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 تاثیرگذاري جهانی و نیازهاي مصرفی پاالیشگاه
ترین میدان داراي مزیت اقتصادي و تأمین خوراك هزاران صنعت  مپتروشیمی، به عنوان مه

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

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 توجه ویژه به بخش کشاورزي، با توسعه آموزش و ترویج و تأمین نهاده
هاي موثر و تامین به موقع کود و سم  خزنی و انحرافی و کانال سازي مزارع و بیمهسدهاي م

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

برداري عالمانه از آب و زمین و کم شدن مصرف آب و  ر، با هدف بهرهآبیاري تحت فشا
امکان استفاده از اراضی بایر و موات و انبارداري و انتقال محصول به بازار مصرف و 

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

. چایکارها براي بهتر کردن کشت محصول با خرید تضمینی و جلوگیري از قاچاق واردات
هاي جدید،  هاي آسیب دیده از جنگ و ساخت پاالیشگاه توجه و تسریع و ترمیم پاالیشگاه

  .جاي نفت خام ها به  و نیز صادرات فراورده با هدف جلوگیري از واردات فراورده
 صنایع فلزي از قبیل فوالدسازي، آلومینیوم، مس و خودروسازي از سواري،  کامیون، در

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

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

در اکتشاف و استخراج معادن از قبیل سنگ . ها چشمگیر شد برداشته شد و تولید واکسن
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با . رحله جدیدي شدآهن، مس، کروم، طال، منگنز و اورانیوم و نظایر آن، کشور وارد م
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
آالت آبیاري تحت فشار و  صنایع سنگین و مادر، مثل آذرآب و تراکتورسازي و ماشین

سازي سبک و  ها و کابل ي بلند نیروگاهها هاي تراش و خطوط تولید و برج حفاري و ماشین
هاي کوچک و بزرگ خطوط انتقال و فیبرنوري  تکمیل و ساخته شد و یا   سنگین و دکل

ها نیزکه قبالً  به طور کلی  ساخت سیلوهاي بزرگ و سردخانه. در مسیر ساخت قرار گرفت
هاي  ها، پل لها، تون 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 

  .خاکی، صاحب تکنولوژي شدیم
تفاده از نیازهاي نکته مهم دیگر، توجه به توسعه صنایع نظامی در دوران دفاع مقدس و اس

پس از جنگ هم بسیاري از نیازهاي مصرفی . صنعتی جنگ در واحدهاي غیرنظامی بود
شد  جامعه یا قطعات جانبی واحدهاي صنعتی غیر نظامی، از مجموعه صنایع نظامی تأمین می

که هم این واحدهاي نظامی سود بردند و فعال ماندند و هم پشتیبانی خوبی از نیازهاي فنی 
خاطر هماهنگی  در حقیقت این دو بخش، به. تی و مصرفی غیرنظامی به عمل آمدو صنع

  . خوبی که بخش نظامی و بخش غیرنظامی داشتند، مکمل یکدیگر بودند
ریزي و تشکیل  با برنامه. راي کار در دریا، صنایع دریایی بسیار ضعیف و سطحی بودندب

ي وزارت صنایع سنگین و وزارت  مهدي، همکاربرادرم 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
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در  .اهم کنیمنفت و گاز بسازیم و وسایل الزم براي نصب و تعمیر لوله هاي کف دریا را فر
هاي تندرو و  ها و قایق صنایع دریایی سپاه و ارتش، در زمان جنگ پایه ساخت زیردریایی

هاي مهم در  امروز شرکت صنایع دریایی در رقابت. سپس شناورهاي سنگین فراهم شد
تواند برنده شود و به خوبی از عهده انجام کار برآید و در کشورهایی  شرق و غرب، می

نیروهاي مسلح، بسیاري از نیازهاي ساخت  .هاي مهمی در دست انجام دارد ه ژمثل هند، پرو
هاي دقیق  هاي مسلح تندرو و پرنده و اژدرها و موشک اند و قایق و لجستیک را بومی کرده

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

  
  فرهنگی و آموزشی دستاوردهاي 

ریزي و اجراي گام   برنامه.دولت سازندگی، در زمینه فرهنگ نیز دستاورهاي بسیاري داشت
 در دولت سازندگی،  انجام شد و سوادي و ارتقاي سواد عمومی جهشی در مبارزه با بی

 میلیون نفر افزایش 32 میلیون نفر به 9/27تعداد باسوادان در جمعیت باالي شش سال، از 
اي  براي ارتقاي فضاي باز سیاسی و آزادي مطبوعات و شکوفاسازي فضاي رسانه.  فتیا

 عنوان افزایش یافت، یا به 344 عنوان به 163هاي نوشتاري از   رسانه شد وتالش کشور
 .دگردیعبارت دیگر دو برابر 

 با نیرومند، اساتید با ، خوب بسیار امکانات با مناسب بسیار شرایط با ها دانشگاه
 به دسترسى .تولید علم و دانش بودند مشغول غنى و آبرومند هاى کتابخانه و ها آزمایشگاه

آموزان مستعد مناطق  دانش.  وجود داشتکشور نقاط ترین دورافتاده حتی در ،مدرسه
ردند و بسیاري از آنها، ک مى تحصیل دولت هزینه با روزي، شبانه مدارس دربرخوردار،  کم

. کز مختلف صنعتی، بازرگانی و تولیدي کشور مشغول فعالیت هستندامرامروز با افتخار در 
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 که گرفتند را خارجى کارشناسان و مستشاران جاى چنان آنتعلیم دیده، متخصص نیروهاى
 این. کند نمى خارجى متخصص نیروى حضور به نیاز احساس ایران ملت ،ىا صحنه هیچ در

 یتعبیرات هااین یست؛ن سیاسى تعبیراتو  ردمم براى کننده دلخوش اظهار و ادعا و شعار یک
  .است  در دوران مشعشع سازندگیموجود وضع از کارشناسى

در این زمینه با  . شدگذاري سرمایه براي افزایش برنامه هاي رادیو تلویزیونی
هاي  هاي صورت گرفته، ضمن افزایش قابل توجه کمی و کیفی برنامه گذاري سرمایه

توجه به . هاي صدا و سیما افزایش یافت  مناطق تحت پوشش شبکهرادیویی و تلویزیونی،
در این بخش، .  جزو اولویت هاي برنامه اول بودبخش کتاب و فرهنگ کتابخوانی

 درصد رشد داشت و 95آمارهاي ثبت شده گویاي آن است که تعداد عناوین انتشار یافته 
 ي براي تحکیم بنیان خانوادهریز برنامه. شمارگان کتاب نیز نسبت به قبل دو برابر شد

هاي شهدا و ایثارگران و  جهاد و ایثار و خانوادهحمایت از فرهنگ . صورت گرفت
 درصدي بودجه مربوط 43رشد .  بودسازندگیترین دغدغه هاي دولت  آزادگان، از مهم

 .داران فرهنگ جهاد و ایثار بوده است به این بخش، گویاي توجه خاص به این مشعل
انگیز آموزش در   و توسعه ستایشاري در آموزش و پرورش و آموزش عالیگذ سرمایه

   .سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی قابل توجه بود
  

  دستاوردهاي صنعت هسته اي  

هاي برق  پیش از پیروزي انقالب اسالمی، طرح هاي بزرگی در زمینه ساخت نیروگاه
 فرانسه، آلمان و آمریکا جریان آمیز، با حمایت کشورهاي هاي دیگر صلح اي و بخش هسته

در . بعد از پیروزي انقالب، همه آنها، به جز نیروگاه تحقیقاتی امیرآباد، متوقف شد .داشت
بعد از . اي در کشور انجام شد دوران جنگ، اقدامات محدودي براي تجدید حیات هسته
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ال شد و ها به طور جدي دنب ختم جنگ و آغاز دولت سازندگی، در این بخش هم فعالیت
  .آمیز، اقدامات مقدماتی را در حد مقدور شروع کردیم هاي گوناگون صلح در زمینه

س از برگشت آلمان، با روسیه مذاکره شد و نهایتاً أبراي تکمیل نیروگاه بوشهر، پس از ی
ها طول  ، ولی با مشکالتی که پیش آمد، سال منعقد گردید1373در سال قرارداد تکمیل آن 

، سال تأخیرهاي مکرر و باال بردن هزینهاد وارد مرحله اجرایی شود و با کشید تا قرارد
 به چین، با خواست اهللا هاشمی آیتهمچنین در سفر . به بهره برداري رسید1391
این قرارداد، .  مگاواتی بسته شد300جمهور این کشور، قرارداد ساخت دو نیروگاه  رییس

ت، ولی بعد از مدتی، چین قرارداد را فسخ پرداخت هم داش مبلغ  شصت میلیون دالر پیش
  . اختی ما را پس دادکرد و پول پرد

قرارداد ساخت یو اف سی اصفهان هم به همین سرنوشت دچار شد؛ البته بخشی از آن را 
 با داشتن نقشه ها و با توان داخلی،کاره رها کردند؛ شاید با فشار غرب، ولی  ساختند و نیمه

هایی هم با چین در معدن اورانیوم  همکاري . به بهره برداري رسیدشد وفاز اجرایی، تکمیل 
 به بهره برداري رساندیم و براي در داخل که آن را تکمیل نکردند، ولی انجام شدساغند 

طرح ساخت . اي را در اردکان یزد ساختیم تولید کیک زرد از آن معدن، کارخانه
 که در نطنز پیش بردیم شده از نیروهاي خودي هاي تهیه سانتریفیوژ را هم با استفاده از نقشه

آب سنگین هم با طرح سه دانشمند ایرانی آماده و به تایید یک شرکت روسی  .فعال گردید
هاي دیگر ساخت رادیو دارو و همچنین بهداشتی  بخش. به عنوان مشاور رسید و اجرا شد

در لیزر هم تا . ستهاست که فعال ا داشتن محصوالت کشاورزي و نظایر آن هم سال نگه
  . حد غنی سازي آزمایشی پیش رفتیم و سپس متوقف شد

کار مهم دیگري که مطالعات و تحقیقات آن در جریان است، در مورد یکی از مهم ترین 
اي، با فناوري گداخت  اي، از جوش هسته آرزوهاي بشر است که به جاي شکافت هسته
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ها، نور و   سیستم خورشید که با جوش اتمبراي تولید برق و انرژي استفاده شود؛ همانند
هاست در دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه امیرکبیر  این طرح، سال. حرارت تولید می کند
اکنون چند کشور پیشرفته جهان، با همکاري مشغول بررسی و . در حال تحقیق است

 میالدي به 2029ساخت اولین نیروگاه این فناوري حیاتی هستند و امید دارند که در سال 
چنین کاري اگر به نتیجه برسد، بزرگترین دستاورد بشر براي تامین . برداري برسد بهره

  . انرژي خواهد بود
  

  امور اداريدستاوردهاي 

با استفاده از اختیارات شوراي عالی اداري، اقدامات مفیدي در جهت اصالح امور اداره 
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
 کم کردن ،کنندگان و مکانیزه کردن کارهاي دستی و وضع مقررات حمل بار مراجعه

 ها و استفاده از ها و گذاشت و برداشت از حساب مشکالت گشایش اعتبارات در بانک
  ، کم سود کردن قاچاق کاال، از طریق روان سازي صادرات و واردات ،هاي اعتباري کارت

هاي انقالب، تحت عنوان نیروي انتظامی و  ادغام نیروهاي شهربانی، ژاندارمري و کمیته
 روان  . صدور یک روزه گذرنامه و گواهینامه رانندگی ،ادغام وزارت دفاع و وزارت سپاه

   .مه و پویایی سازمان تأمین اجتماعیکردن کار انجام بی

  

  سیاست خارجی

دولت . مشتیتراشی ندا  سیاست دشمنبود؛ روشن  جمهوري اسالمیسیاست خارجی
و عمالً این همکاري را پیش برد ها   سیاست همکاري با همه همسایه،در منطقهسازندگی، 
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وجود  استثناء چند شد؛ ها همکاري می در دنیا با همه کشورها و بلوك. کردتوسعه پیدا 
 با اسراییل و ایران گرچه این قهر جدي ؛ که ذاتاً نامشروع استبود که یکی اسراییل شتدا

ما کشور ها به خاطر اسراییل با   و خیلیشت تبعات زیادي در سیاست خارجی دا،دشمنی
دیگري آفریقاي . ردک تحمل میدولت سازندگی  این تبعات را ، امادارندداشتند و دشمنی 

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

  . یمشت مشکلی ندا با دیگر کشورهااما. کنند، طرف خوبی براي ما نیستند خواهی می باج
  

  رسیدگی به مناطق محروم

هاي  هاي کشور، بخش مهمی از سیاست مسایل مربوط به طبقات محروم و زجرکشیده
 بودجه ، هر سالدولت و بودنقاط محروم در کشور بسیار زیاد . اصولی دولت سازندگی بود

نتایج  .داد تخصیص میهاي کوچک در این نقاط  نسبتاً باالیی را براي اجراي طرح
دفتري در نهاد . رسید نظر می و امیدوارکننده بهخوب  زدایی خیلی هاي محرومیت فعالیت

ریاست جمهوري، به طور مشخص براي رسیدگی به مناطق محروم کشور ایجاد شده بود و 
 . کرد با بودجه مناسب فعالیت می

در طول برنامه اول توسعه، توزیع درآمد و امکانات رفاهی در جامعه، عادالنه تر از گذشته 
ره مندي خانواده ها از امکانات رفاهی و لوازم زندگی افزوده صورت گرفت و بر میزان به

 درصد از کل هزینه هاي خانوارهاي شهري به سی درصد 9/8 معادل 1367در سال . شد
هاي درآمدي  ه درصد آن به سی درصد باالترین گرو8/59هاي درآمدي و  ترین گروه پایین

   درصد7/57 درصد و 4/11به این ارقام در پایان برنامه به ترتیب . اختصاص داشت
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رسید که بیانگر بهبود سهم گروه هاي پایین درآمدي و کاهش سهم گروه هاي باالي 
  . درآمدي است

در طول برنامه اول، عالوه بر اجراي تعدادي از پروژه هاي ملی و استانی در مناطق 
ص یافت که در  میلیارد ریال به امر رفع محرومیت از این مناطق اختصا1050محروم، بالغ بر 

در برنامه اول، بهره مندي جامعه . اثر آن تحولی اساسی در توسعه اینگونه مناطق ایجاد شد
از کاالها و خدمات افزایش یافت و توزیع امکانات معیشتی جامعه به نفع اقشار کم درآمد 

رشد جمعیت و میزان بیکاري کاهش یافت و روندهاي نگران کننده در . بهبود یافت
  .ي اجتماعی و اقتصادي دگرگون شد و رو به بهبود گذاشتشاخص ها

  
  انتقاد مطبوعات 

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

کشور نیاز داشت که رهبران افکار عمومی،  .ده بودتوقعات فزاینده در جامعه، دامن ز
گویندگان، خطبا، اساتید و فرهیختگان جامعه، با درك شرایط توسعه و پیشرفت، عامه 

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

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

  
  فروشی اصالح سیستم توزیع کاال و مبارزه با گران

اهللا هاشمی در  ان بر مردم، آیتدر پی بروز مشکالت در بخش توزیع و اجحاف گرانفروش
 اخطار فروشان گران به شدیداللحنی، هشدار در ،هاي نماز جمعه خطبه در ،1373 مهر 22
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 رییس عنوان به«: است آمده خطبه این از بخشی در. بردارند فروشی گران از دست که کرد
 نعنوا هیچ به جامعه کننده ناراضی عوامل از مردم، منتخب جمهور رییس و دولت
 در و انقالب از بعد و قبل مبارزات در که جدي عزم همان با و کرد نخواهم  پوشی چشم

 فروشی گران با مبارزه سر پشت ام، داشته کشور بازسازي نیز و تحمیلی جنگ دوران
  .داشت برخواهد گام آن حل جهت در و ام ایستاده

 و ایم داده مردم به اییه وعده پیش از تجارت، بر کنترل و توزیع در و عدالت بحث در ما
 حد به تولید رساندن از بعد و داریم را تولید اول، برنامه اولویت در که کردیم اعالم

 و ایم داده سامان را تولید. باشد می توزیع کردن عادالنه و توزیع در بعدي اولویت مطلوب،
 و لبنیات ا،ه کارخانه اولیه مواد ساختمانی، کاالهاي پوشاك، مصرفی، کاالهاي زمینه در

 گوید، می ما به ارقام و آمار که ایم رسانده حدي به را همه ما خدمات، انواع و نیازها سایر
 ها بخش این در نیز را صادرات قدرت و شود تأمین متعادل طور به تواند می جامعه نیاز

 تولید به باور که مردمی و بگیرد شکل تولید که بود این نیز مرحله ترین سخت. داریم
  . کنند باور را آن داشتند،ن

 به که کردیم نصیحت و دادیم اخطار هم خودش موقع به و گفتیم توزیع اربابان به بارها
 بحث. کنند آماده عادالنه توزیع یک براي را خودشان باید آنها و رفت خواهیم آنها سراغ

 که نندک فکر طلب فرصت افراد تا شده بهانه شد، شروع که سوختی مواد و انرژي گرانی
 را خود کاالهاي امروز از گذاشت، تأثیر کاالها روي بعداً و شد گران انرژي آینده در اگر

  ».کنند گران
پس از ایراد این خطبه، رهبر معظم انقالب با صدور پیامی از اقدام دولت سازندگی 

 امروز  بیانات« :اهللا هاشمی آمده بود  رهبري خطاب به آیت پیام  در .حمایت کردند
  مردم  خرسندي  موجب  شک بی  فروشی، گران با  مبارزه  درباره  جمعه،  خطبه در  عالی ابجن
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 بار  که  است  اي ظالمانه و  زشت  پدیده  فروشی، گران.  است  آنان  قاطع  پشتیبانی مورد و عزیز
  اقتصادي  هاي تالش  طرفی از و گیرد می قرار  ضعیف  مردم  دوش بر غالباً  آن  سنگین

  ناموفق  است،  بوده برخوردار  هم  چشمگیري  موفقیت از  بحمداهللا  که را  دولتی  مسئوالن
  بنابراین. آورد می  فراهم را  دشمنان  دروغین و  خصمانه  تبلیغات  براي  زمینه و دهد می  جلوه

  کنم می  لتمسئ  متعال خداوند از.  است  مضاعف  ظلم  یک با  مبارزه ، فروشی گران با  مبارزه
  قواي از نیز و عزیز  ملت آحاد از و فرماید  موفق  بزرگ کار  این در را خدمتگزار  دولت  که

   ».نمایند  معاضدت و  همکاري کار،  این در  دولت با  که  خواهم می نیز  قضاییه و  مقننه  محترم
  

  بازگرداندن شاهنامه تهماسبی

 بود کار مهمى آثار نقاشى غربىتعویض با   طریقازگرفتن شاهنامه مینیاتورکارى  خبر پس
 ، در ایرانموجود تابلوهاى مبادله برخی با در این اقدام، . به انجام رسید1373که در سال 

 دیشاهنامه شاه تهماسب را با. شتگ ها سالم به ایران بر  بعد از قرن،این آثار هنرى ارزشمند
 و به دستور او ي شاه تهماسب صفويگاه هنر شاهنامه موجود نام نهاد که در کارنیتر سینف

 ی به سلطان عثمان،داری به صلح پایابی دستتی و سپس با ني سال گردآوربیستدر مدت 
 از ثروتمندان معروف یکی - لدی توسط خانواده رچسی اثر نفنی ای از مدتبعد .اهدا شد

 به نام یشخص وراث او به ي پدر، از سولدی شد که پس از مرگ رچيداری خر- یسیانگل
 یرانی ایتیأ هوتون، هشنهادی دوم و بر اساس پي زمان حکومت پهلودر .هوتون فروخته شد

 ستی کتاب به مبلغ بدی موافق خرتیأ هنی کتاب انتخاب شدند که انی از ادی بازديبرا
 کتاب ياتورینی مری قطعه از تصاو77 از مرگ هوتون، ورثه حدود پس . دالر نبودندونیلیم

 نی از ايگریتعداد د.  واگذار کردندتنی بر ارث به موزه مترو پولاتیرا بابت مالشاهنامه 
 مجموعه نی ای به فروش رفتند و باقیستی و کری ساتبي در حراج هازی نسی نفياتورهاینیم
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 همراه با قاب است، در زمان ری تصو117که شامل متن کامل شاهنامه و حدود 
اول  معاون ی،بی  دکتر حسن حبادی  زنده توسطی، اهللا هاشمتی آيجمهور استیر
 معاوضه رانی معاصر اي از موزه هنرها،ییکای نقاش آمرنگی دکونيجمهور، با تابلو سییر

 ابوالقاسم می  برگرفته از اثر حک،سی مجموعه نفنی برگ فروخته شده از انیآخر .شد
 استاد دانشگاه ، از سلطان محمد نقاش که متعلق به پروفسور ولشی ساتبي در گالریفردوس

 هزار پوند به فروش 500 و ونیلی م12 یبی بوده، به مبلغ تقربای زيهاروارد در رشته هنرها
  . استدهیرس
  

  وقایع دیگر

فرماندهان نیروي هوایی ارتش سقوط هواپیما و شهادت در این سال اتفاقات دیگري چون، 
 والمسلمین االسالم یادگار امام، حضرت حجت  جانسوزرحلتجمهوري اسالمی، 

، مرجعیت مسأله و اراکی العظمی اهللا آیتحضرت  رحلت  خمینی،سیداحمدآقا حاج
، بلواي قزوین و رویدادهاي پیشروي آب دریاي خزر، قانون ممنوعیت ماهوارهتصویب 

  .دیگري رخ داد که در طول کتاب مطالعه خواهید کرد
  

  حرف آخر

در چاپ .  هاشمی رفسنجانی استاهللا ، هفدهمین کتاب خاطرات آیتاین جلد از خاطرات
آید، جز در مواردي که  و نشر خاطرات، تقریباً عین عبارات مکتوب دستی ایشان می

شود مطالب مربوط به دیگران در صورتی  سعی می. اشتباهی باشد و یا به کسی توهین شود
که احتمال عدم رضایت طرف داده شود، با خود او در میان گذاشته شود و در صورت 

 موارد بسیار نادري، اگر چیزي هنوز از اسرار نظام باشد چاپ  در.دم موافقت، نوشته نشودع
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اند که موارد سري را ننویسند، بنابراین موارد حذف،  شود، اما چون ایشان توجه داشته نمی
  . نزدیک به صفر است

اي  اهللا خامنه اي به رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت قبل از چاپ نسخه
 1395 که در مورخ دوم اسفند شود که در صورت لزوم نظر بدهند داده می) العالی دظلهم(

در پاورقی کتاب نیز آقاي قادر باستانی، ویراستار . در مالقات حضوري، خدمت ایشان دادم
به هرحال سعی و . نویسند که روشنگر موارد مبهم است توضیحاتی راجع به مطالب مهم می

 که اصالت و صحت مندرجات تضمین شود و تغییرات بسیار شود وقت زیادي صرف می
اي اضافه شود، در داخل کروشه  اگر در ویراستاري کلمه. جزیی و معموالً لفظی است

  .آید می
خوشبختانه دفتر نشر معارف انقالب، متن تمامی خاطرات نگاشته شده را به لوح فشرده 

هاي دیگري وجود داشته  ، نسخهها دیدن یادداشت منتقل کرده است که در صورت آسیب
از خداوند متعال شاکریم که توفیق تدوین و انتشار آثار قلمی آن عالم فرهیخته را بر . باشد

، از جمله فرزندم عماد از تمام کسانی که در این راه مساعدت دادند. ما عطا فرموده است
  .متشکرمکه اکنون مدیریت دفتر نشر معارف انقالب را بر عهده دارد، 

 
  محسن هاشمی رفسنجانی

                                                                                                2/12/1395  
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  یادداشت ناشر       

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

ترین روز عمرم، روز از دست دادن بزرگمرد  ختترین و س ، تلخ1395ماه  نوزدهم دي
صبور و بردبار، اندیشمند روشن ضمیر، یار صالح، تاریخ معاصر ایران و جهان اسالم، عالم 

و رهبري معظم انقالب اسالمی، فرمانده شجاع ) قدس سره(صابر و صادق امام راحل 
،  انقالب و مردمگرا و یاور وفادار هاي نبرد حق و باطل، سیاستمدار اعتدال جبهه

نستوه، در حالی جهان فانی را واگذاشت  انقالبی آن. رفسنجانی بود اهللا هاشمی آیت حضرت
او از . و به سوي  پروردگارش شتافت، که میراث بزرگی براي امت اسالم برجاي نهاد

ریزي تمدن بزرگ اسالمی در قرن  معماران بزرگ نهضت امام بود که براي پی
فرسا، نه  ان و استعداد خود را به کار بست و در این راه سخت و طاقتویکم، همه تو بیست

هاي معاند و نه طعنه و توهین و  توزانه تروریست شکنجه دژخیمان طاغوت، نه تیر کینه
  . اي وارد کند اي در اراده آهنین او خدشه کدام نتوانست، ذره تخریب مدعیان، هیچ
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ت و دوستان واقعی صبر و استقامت و ثبات قدم آن مرد الهی، دشمنانش را مستأصل ساخ
تشییع میلیونی پیکر پاك آن فقید سعید توسط . اي پرفروغ امیدوار نمود نهضت را به آینده

ملت قدردان ایران، عاقبت بخیري آشکاري بود که ثمره یک عمر جهاد در راه خدا را 
، او از ایثار جان و مال دریغ نورزید و همواره در مسیر اعتالي کلمه طیبه اهللا. نمایان کرد

هاي سنگینی را به دوش  قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمی گام برداشت و مسئولیت
رحلت جانسوز آن انسان بزرگ، دل ملتی را به درد آورد و فقدان ایشان را تنها . کشید

  .تواند جبران کند فضل الهی می
ف اهللا هاشمی، میراث جاویدانی است که دفتر نشر معار آثار ماندگار حضرت آیت

امید است که بتوانیم  این وظیفه بزرگ را به . انقالب، افتخار انتشار آنها را بر عهده دارد
گوییم که به ما توفیق عطا  خداي بزرگ را حمد و سپاس می. نحو احسن  به انجام رسانیم

کتابی که در .  سیاسی را به زیورطبع آراسته کنیم-فرمود تا بتوانیم این مجموعه تاریخی
هاي آن  ، سیزدهمین مجلد از روزنوشت1373د، کارنامه و خاطرات سال دست داری

بزرگمرد است که به مردم شریف و قدرشناس ایران، عالقمندان تاریخ انقالب پرشکوه 
» صبر و پیروزي«نام این کتاب . شود اسالمی و پژوهشگران و فرهیختگان گرامی تقدیم می

انتخاب می ،  توجه به موضوعات شاخص آن سالاهللا با ها را خود آیت است؛ نام همه کتاب
دلیل انتخاب نام . کردند و هنوز نام این کتاب را انتخاب نکرده بودند که رحلت نمودند

 شیوه و روش غالب  نیست، بلکه این نام، بیانگر1373 فقط منحصر به سال صبر و پیروزي،
  .آن عالم بزرگوار استهاي ارزشمند  در حیات طیبه آن مبارز نستوه و اسم رمز موفقیت

هاي نخست،  بیست و چهار 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

. ختها مصمم تر سا را به تداوم راه در این مسیر پرفراز و نشیب و استمرار انتشار کتاب
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 عنوان کتاب در حوزه تاریخ معاصر، سنگینی مسئولیت 60اکنون پس از انتشار نزدیک به 
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
دفتر . یشتر و کیفیت بهتري به انتشار حقایق مکتوم انقالب اسالمی همت گماریمسرعت ب

گویی به عطش مشتاقان تاریخ معاصر انقالب اسالمی،  نشر معارف انقالب، براي پاسخ
  .هاي ایشان را عرضه نماید هاي بیشتري از روزنوشت کند تا هر سال، کتاب تالش می

باشد و بخش   و فعالیت دولت سازندگی میجمهوري ، دوره دوم ریاست1373 سال در
مهمی از کارهاي انجام یافته در دوره اول، به بار نشسته اما مشکالت جدیدي نیز به وجود 

مشکالت بخش . شود آمده که انجام اقداماتی براي اصالح آنها توسط  دولت دنبال می
کند که باعث توجه و  فروشی، در این سال بیش از گذشته نمود پیدا می توزیع کاال و گران

هاي بزرگ زنجیره اي رفاه در سراسر کشور  اقدام سریع دولت در ایجاد و توسعه فروشگاه
  . کند هاي مهمی دست و پنجه نرم می در بخش ارز نیز دولت سازندگی با چالش. شده است

به رشته تحریر درآمده است، عالوه بر سازندگی هاي پرافتخار  البی که در آن سالمط
باشد و  ها می یت روایی، نشان دهندة تفکر، روحیه و عمل مسئوالن کشور در آن سالاهم

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  قالب اسالمی را وجهه همت خود قرار داده و این از انتشار بیانتشار اسناد تاریخ ان
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
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هاي دیگري از  ها، کتاب معارف انقالب، آن است که با توسعه فعالیتبرنامه دفتر نشر 
تقدیم جامعه کتابخوان کشور و فرهیختگان تدوین و ، تهیهتاریخ معاصر انقالب اسالمی را 

پژوهشگر عرصه تاریخ و سیاست نماید؛ امید که مورد توجه و عنایت اندیشمندان قرار 
  .  گیرد

 گیرد تا متونی صحیح، پاکیزه و تالش خود را به کار میدفتر نشر معارف انقالب، نهایت 
در این مسیر نیازمند .  و مستندات تاریخی انتشار دهدروان با اسناد دست اول و عکس ها

یاري هموطنان فرهیخته و بزرگوار هستیم که با ارسال اسناد تاریخی، در این کار فرهنگی 
  .ما را یاري کنند

هاي همکارانم در دفتر نشر معارف انقالب، جناب آقایان  شدانم از تال در پایان الزم می
، سید مجتبی منش سید علی نقی موسوي، داریوش باریکانی، عباس بشیري، کیوان کیانی

از مدیریت محترم سازمان اسناد و هاشمیان و نیز  و سرکار خانم سیده فاطمه بنی موسوي
و ) ایرنا(اري جمهوري اسالمیکتابخانه ملی جمهوري اسالمی و همچنین سازمان خبرگز

انتخاب تهیه و پور که در زمینه  جناب آقاي محمد کاظمسرویس عکس این خبرگزاري و 
همچنین نیز جناب آقاي غالمعلی رجایی و  کردند و مان  یاريهاي مستند و تاریخی عکس

  . ویراستار مجموعه، جناب آقاي قادر باستانی، قدردانی و تشکر کنم
  

                                                                    عماد هاشمی              
              مدیرعامل دفتر نشر معارف انقالب                                                                   
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   1994 سمار 21                       1414 شوال    8   1373 فروردین 1دوشنبه 
  

 اول .رفتنـد ؛  دادم عیـدى  تومـان  هـزار  ها بچهاز   یک هر ، به سال تحویل لحظه از بعد دیشب
 موقـع  بـه  هم ها هبچ سایر. رفتیم] مهرآباد[ فرودگاه به یاسر و عفت با. بستم را چمدان ،وقت

، اسـتراحت  و تعطیالت گذراندن براى 1-جدید وقت هب -ساعت هشت و نیم صبح     .رسیدند
   .کردیم پرواز کیش سوىبه 

ــان ــا[ آقای ــزدان] محمدرض ــاه ی ــیش   [،پن ــه آزاد ک ــازمان منطق ــدیرعامل س ــضی[ ،]م ] مرت
 در... و ]وزیر معادن و فلزات   [،  محلوجى] حسین[ ،]رییس شوراي عالی مناطق آزاد    [،الویرى

 وضـع  گـزارش  ،پـاویون  تـا  راه در ،پنـاه  یـزدان  آقاى .بودند آمده استقبال به کیش فرودگاه
 .است زیاد مسافر .نیست سرسبز گذشته مثل و آمده کم باران .است خوب هوا. داد را کیش

 که اند گرفته نظر در آنان شناى براى مخصوصى مکان ؛دارند ترکمنستان از ى گردشگر تور

                                                
 -    مـاه نی همه ساله در اول فـرورد ، کشوری آن ساعت رسمی رساند که طبی را به تصويا  مصوبهرانی وزأتیه، 1370در سال ، 
 100 نـشان داد کـه حـدود    ،دورهمطالعات در آن .  به حالت اول بازگردد،ورماهی شهرکمی و ی س شود و در  دهی ساعت جلو کش   کی

.است   حاصل شده، در زمان اوج مصرف برقمگاوات کاهش مصرف
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   .ندا کرده استقبال ها جیخار بیشتر
 از بخـشى  .نیـست  تنـگ  جایمـان  گذشـته  مثـل  .نـد ا  داده تحویل را نپاویو جدید ساختمان

 .هـستند  همراهمان  همنصرت و فاطمه همشیره اضافه به ،اخوى] حاج قاسم [ مرحوم خانواده
  .کردیم استفاده شنا و اسکى جت براى دریا از .بودیم ساحل کنار در بیشتر عصر و صبح

 فـردا  پـس قرار است،    که ادد جدید اسکله ةدربار توضیحاتى .آمد محلوجى آقاى سرشب
 ،کـشور  اقتـصاد  رونـق  رايبـ  خـارجى  هـاى  سـرمایه  از استفاده سیاست مورد در .شود  افتتاح

انتقـاد   امـور  اینگونـه  بـراى  کـشور  تنـگ  و آلـوده  فـضاى  از و داشت یسئواالت و هاپیشنهاد
  .کرد می
 و عفت .کردیم رفص جمعى دسته را شام .دادم عیدى تومان هزار ،همراهان  ازیک هر به

    .بودند همانیما هنّمیرم رستوران در ،1اشراقى] الدین شهاب[ مرحوم خانواده  ازهمانانشیم
  

  1994 س مار22                         1414 شوال   9   1373 فروردین 2شنبه سه 
   

ــت   ــاز و ورزش و اس ــد از نم ــارامبع ــاده  ،ع اخب ــا پی ــاحل دری ــردروى  در س ــبحانه.مک   را ص
  . نمودممطالعهرا  ها بولتن.خوردیمجمعى  دسته

هاى مهم نفـت و معـادن و فلـزات از     راجع به گران اجرا شدن بعضى از طرح. آمد 2محسن

                                                
 - يهـا  در سـال .  بود)ره(ینی خمحضرت امامداماد همسر بانو صدیقه مصطفوي و     ،)1360 - 1302 (ی اشراق نیالد   شهاب اهللا  آیت 

انقالب، در مـدت اقامـت در قـم،    پیروزي پس از .  حضور داشت ایشانر کنارد يو،  در نجف    بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی   تبعید  
 ، هفته بعدکی دچار سکته شد و 1360 در اول مرداد ی،اشراق آقاي .ر بوددا  را عهدهنی به امور مراجع   یدگی و رس  امام دفتر   تیمسئول

 ی و مرتـض ی محمـدتق ،ی عاطفـه، علـ  مـه، ی زهـرا، نع سه،یـ  نفيهـا  هار دختر و سه پسر بـه نـام   چي از و. درگذشتی سالگ58در سن   
.باشد  زهرا سیدروحانی، نوه آقاي اشراقی، همسر عماد هاشمی، عروس خانواده هاشمی می.است جامانده به
 -   جمهـور را بـر عهـده     ریـیس  مسئولیت دفتر بازرسی ویـژه  1368آموخته رشته مهندسی مکانیک، از سال         محسن هاشمی، دانش

.داشت
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کـه بـه    فوالد آلیاژى گفـت کارخانه  اراك و سکوى ابوذر و  ،هاى هرمزگان ل پاالیشگاه یقب
ارد دوضـع  اکنون  همشد و  مى در گذشته اهمیت زیادى به آنها داده ن،خاطر ارزان بودن ارز 

بازرسـى ویـژه   ] دفتـر [هـاى  کـه بـا پیگیـرى   بعـضاً کـسانی    ، در عـین حـال     .شـود اصالح مـى  
  .دهندالعمل نشان مى عکسبینند، در خطر میمنافع خود را ، ]جمهور رییس[

هـاى جدیـد منـاطق    نامـه ینی درخواست تسریع در ابالغ آ. الویرى آمدند وپناهآقایان یزدان 
  راا داشتند و خبر از تصویب چند منطقه حراست شده در روزهاى آخر سال گذشـته         آزاد ر 

از دریـا  .  گـزارش وضـع منـاطق آزاد را دادنـد    .ى بمانـد سـرّ تا زمـان اجـرا      بناست  ند که   ددا
   .استفاده کردم

  بازدیـد  ،ندهـایش را بفروشـ   که بناست زمـین  »صدف«  در دست احداث عصر از شهرك 
قرار شد به . را نیز دیدم کشف شده 1ابیپامینى که به صورت قنات و منابع آب زیرز. کردم

   . یا ارتباطات دفاعى زیرزمینى، معلوم شود که براى آب بوده تاوضع اصلى برگردانند
ع رهـاى اصـلى جزیـره و مـزا     فراوان اطراف خیابانيهاکارى از فضاهاى سبز جدید و گل    

 چراغــانى . کــردیم کـه جالــب اســت بازدیــدگیــاه   وتحقیقـات کــشاورزى و پــرورش گـل  
ها و سرودهاى شـاد و هـواى خـوب و        ها و نصب بلندگو در جزیره و پخش آهنگ        درخت

  . است جزیره را شاداب کرده،تمیز
سـاختمانى   پـروژه از یک  همچنین .ها هم بازدید شد و خیابانهو مسجد جدید شیع   بندر  از  

هــا را بــه صــورت قطعــات چــوب ؛ بازدیــد کــردم،ســازدهــاى چــوبى مــىجدیــد کــه خانــه
                                                

 -    با شیب تند و با استفاده از تعدادي پله به سـطح آب  ، درکنار دهانه چاه قنات حفر،سطح زمین پایاب، دهلیز یا نقبی است که در 
اویـه حفـر   ز .هاي آن زیادتر می شـود  تر و تعداد پله هر چه عمق چاه بیشتر باشد، این نقب طوالنی     .رسد جاري قنات در زیرزمین می    
قنات برسد تا از روشنایی نوري که از دهانه چاه به سطح ) چاه( به انتهاي میله ،کنند که آخرین پله پایاب دهلیز را طوري محاسبه می    

 ایجاد می شـود کـه در روزهـاي    اي  محوطه، در اطراف آخرین پلهمعموالً . براي روشنایی محوطه پایاب استفاده کنند     ،آب می تابد  
هاسـت کـه از    ابیـ  پانیـ ا  ازیکـ ی ،شی کـ ابیپا .شود ، هوایی مالیم و دلپذیر دارد و براي استراحت از آن استفاده می        گرم تابستان 

.رود ی به شمار مرهی جزنی ایاحتی سيجاذبه ها
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  . استبه نظرم رسید که خیلى گران قیمت گذاشته اند؛  از آمریکا آورده،ساخته پیش
  

  1994 سمار 23                    1414 شوال    10  1373 فروردین 3چهارشنبه 
   

  با،براي افتتاح از فرودگاه بندرعباس .بندرعباس پرواز کردیمسمت با جمعى از همراهان به    
  وبـا کـشتى اطـراف اسـکله گـشتیم     . رفتـیم ل اسکله جدید معادن و فلزات    به مح کوپتر   هلى

  .توضیحات شنیدیم
هـزار و    سیصد متر پهلوگیر و یـک . استاجرا شدههزینه  با یکصد میلیون دالر  این اسکله، 

  بـه  است، با کانالى که الیروبى شده.داردو راه دسترسى  متر شانزدهعمق    با  ششصد متر پل    
 .اسـت  تعبیـه شـده   ،ى براى انتقـال آب و مـواد     یها کانال ،زیر پل  .شوداعماق دریا متصل مى   

با یکصد و پنجاه میلیـون   ،هاآلمانىگیرى و انتقال بار به خشکى را ر با سازي تجهیزات مدرن 
  .کنند اجرا مى قرارداددالر

 ،محلـوجى ] حـسین [ و  هرمزگـان سـیدزاده، اسـتاندار   ] سـیدجلیل [ آقایان   ،در مراسم افتتاح  
هاى درحال طرحاز سپس  1.آمیز داشتم   صحبت تشویق   . گزارش دادند   و فلزات  وزیر معادن 

نـد  ا  هر دو خیلى عظیم؛اجراى آلومینیوم المهدى و پاالیشگاه هشتم هرمزگان بازدید کردیم        
  .و به سرعت در حال اجرا هستند

باریـد کـه بـراى     باران هم مى. رفتیم»علوى« در حال تأسیس  جدیدبا اتومبیل به محل شهرِ    
                                                

 -  ،مع فارس، مجت سازى خلیج  از پاالیشگاه هشتم نفت، کشتى، در جمع مسئوالن و کارکنان مجتمع فوالد هرمزگان        آقاي هاشمی
 دورنماى استان هرمزگان را روشن د کرد وهاى مهم و زیربنایى یا عنوان طرحه  ب،آلومینیوم المهدى و تأسیسات بندرى شهید رجایى

اى از کشور وجود نـدارد و امکانـات فـراهم شـده در       در هیچ نقطه، اقتصادى–چنین مجموعه صنعتى «:  ایشان گفت .دنموتوصیف  
عنـوان بهتـرین راه   ه ایـن نقطـه بـ     به،دهد که در آینده تمامى کشورهاى آسیاى میانه و حتى روسیه ا مى این امکان ر ،استان هرمزگان 

 معارف نشر دفتر هاشمی، عماد نظر زیر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ارتباطى با دنیا اتکا کنند   
.1395 انقالب،
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شهرك اختصاصى نفـت در   یان وز از جلگه تا   ، در مسیر  .بندرعباس خیلى مفید و مهم است     
 چـون ظهـر گذشـته بـود و همراهـان      .کوپترهـا بـه فرودگـاه رفتـیم    با هلى .آنجا هم گذشتیم  

 ناهار .به کیش برگشتیم .میوه و شیرینى خوردیم     در مسیر مقدارى آب    ،گرسنه و تشنه بودند   
  . صرف شدونیم سه ساعت ، در با تأخیر کهآماده بود

 . هـم بودنـد  1هاى مرحوم اخوى حاج قاسـم و مهـدى و یاسـر   عفت و فاطى و فرشته و بچه   
 آقـاى  . انتقاد کمرنگى داشت، از استاندار. نیازها را گفت    و  امام جمعه بندرعباس آمد    ،شب

] محمـد  علـی [آقـاي  هـاى  دادم و گلـه بـه او تـذکر   . سیدزاده هم از امام جمعه راضى نیـست      
  . را در سفر او به هرمزگان منتقل کردم]وزیر کشور[، بشارتى

   
  1994 سمار 24                     1414 شوال    11   1373 فروردین 4 شنبه پنج

   
 تردیـد وجـود دارد کـه بـراى     . رفتـیم 2رروبه جزیره فـا  ، تأسیسات ایجاد شده از براى بازدید 

                                                
 -     هاشمی، فاطمه، محسن، فائزه، مهدي و یاسر، فرزندان ایشان، دکتـر حمیـد الهـوتی و دکتـر        اهللا  بانو عفت مرعشی، همسر آیت 

هاي خانواده و عماد، علیرضا، احـسان، فـؤاد،    پور، فرشته هاشمی و مریم ساالري، عروس      سعید الهوتی، دامادهایشان، اعظم هاشمی    
.شان هستندهاي ای یاسین و لیلی هاشمی و علی، حسن، سارا و مونا الهوتی، نوه

 -    ر بزرگی و جنوب غربـ يری سرهی در شمال جزرهیجزاین . است استان هرمزگان جزو فارس جی خليها رهیاز جز » فارور«یا  فَرو 
 و عرض آن در جهت لومترکی 5/7 حدودیجنوب-ی در امتداد شمالرهی جزنیطول ا. است  قرار گرفتهی ابوموسیکیبندر لنگه، در نزد 

 نی نقطه سـواحل سـرزم  نیتر کیفاصله آن تا نزد. گردد ی هکتار م2620 مساحت آن بالغ بر  و لومترکی 5/14 در حدود    یغرب-یشرق
 شـده  دهی پوشی توده ارتفاعات آتشفشانکی از فرور . قرار گرفته استشی کرهی جزيلومتری ک 55 و در    لومتری ک 20 در حدود    یاصل

 يریدرختـان آن گرمـس  .  وجـود دارد يردرخت و سبز پيها ها دره  کوهنیا انیدر م.  بلند استيها  با کوه  ی کوهستان یبه طور کل   و
ــد  ــه بلن ــت ک ــ اياس ــتنی ــ  درخ ــا در برخ ــاط جزیه ــ نق ــا رهی ــاه ت ــ10 گ ــر م ــد ی مت ــوبدر .رس ــلع جن ــ جزی ض ــسبتاً رهی ــت ن   دش

 دور، مسکونی بـوده و  چندان هاي نه این جزیره در گذشته.  وجود داردیرآبی زيها  تپهرهی قسمت از جز نیدر ا .  وجود دارد  يهموار
در دهه هفتاد، ستاد مبارزه با مـواد مخـدر، قـصد داشـت از ایـن      . کردند ساکنین آن از طریق صید صدف و مروارید امرار معاش می          

مـاه    بهمـن در. اقداماتی هم در این راستا انجام شد، اما به سـرانجام نرسـید  . جزیره براي نگهداري معتادین به مواد مخدر استفاده کند       
. ابالغ شدشی و فرور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کی هندورابيها رهی قانون الحاق جز1389
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 قـرار شـد   ؛ یا براى شیالت و یا براى سـیاحت ، زندانیان مواد مخدر اختصاص یابد     بازپرورى
  . دفترم پیگیرى نماید

شـان بـه خـاطر      بـرق . آنجا بودند درپرسنل پاسگاه و یک مسئول براى نگهدارى تأسیسات   
سیم برقـى نیـز مـشکل     بى .کن هم از کار افتاده بود      ن آب شیری  .بودقطع   موتور   نخراب شد 

در اختیارشـان   قـایق و وانـت هـم     و یک  گفتم مشکل را رفع کند    پناه    یزدانآقاي    به .داشت
حدود سیصد میلیون تومان هزینه شده و هنوز طرح احداث سد بـراى مهـار     تاکنون   .بگذارد

  .ستاهاى سطحى باقى آب
  .بعضى از همراهان به تهران مراجعت کردند.  دریا استفاده کردمازعصر 

  
  1994 سمار 25                          1414 شوال   12   1373 فروردین 5جمعه 

   
هـا مـورد توجـه       در گـزارش   ،جمهور روسیه  یسی ر ،1تسین یل ]بوریس[بیماري آقاي   موضوع  

 کنـار  .بارید کمى باران    .کردمیدپیش از ظهر از نخلستان کیش و مرکز فاضالب بازد          .است
  . شدمهاى رنگارنگ سرگرم تماشاى ماهى؛ساحل قدم زدم

 بـه تهـران    بعضى از همراهـان مـستقیم     .بعد از ناهار و نماز به سوى سیرجان پرواز کردیم           
از .  هواپیمـا را عـوض کردنـد   ،در سـیرجان  بنـشیند  توانـد  نمى چون هواپیماى بزرگ     .رفتند

 کـه از بنـدرعباس آمـده    ]نیروي دریایی ارتـش = [کوپترهاى نداجا هلىبا بالفاصله   سیرجان،
                                                

 - از شی پی، اندک1991 در سال او . بودهی جمهور منتخب روسسیی رنی، نخست)2007 - 1931 (نیلتسی چیویکوالی نسیبور  آقاي 
 نیلتـس ی.  داشـت ي نقش مؤثري شوروی در فروپاش نیلتسی. اب شد  انتخ هی روس يجمهور استی به ر  ي، شورو ری اتحاد جماه  یفروپاش

 دسـامبر سـال   31او در . مانـد  ی مقام باقنی در ا1999 انتخاب شد و تا سال هی روسي جمهوراستی بار به رنی دومي برا 1996در سال   
 سـابقه  ،نیلتـس  ی. سـپرد نی پـوت ریـ می والد، آقاي وقتریوز  کرد و اداره امور کشور را به نخست  يریگ  از قدرت کناره   يالدی م 1999

 خبر ن،ی، کاخ کرمل2007 لی آور23سرانجام در .  قلب قرارگرفتی، مورد عمل جراح1996 بار در سال کی داشت و    ی قلب يماریب
 . داشتل هنگام مرگ، هفتاد و شش سااو.  گذاشتهی روسيها  رسانهاری را در اختی قلبيماری بر اثر بنیلتسیدرگذشت 
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 معـدن   از مراسم رسمى نظامى و بازدیـد ،گهر  در گل.گهر پرواز کردیم   گلمعدن   به   ،بودند
   . انجام شدو کارخانه و انبارها و بارگیرى قطار

 بعد . خارجى هم آمده بودندنرای جمعى از مدیران و سف. کردیمشرکت در مراسم افتتاح    
 پـرواز  بـه سـیرجان   ،2 و مصاحبه بـا صداوسـیما   1آمیز من ها و صحبت تشویق    گزارشاز ارایه   
و بقیـه  رفتنـد  ها به رفـسنجان    عفت و فاطى و سعید و بچه       . رفتیم و بالفاصله به تهران    کردیم

هـاى   طـرح ةدربار ،]وزیر راه و ترابري[، ترکان] اکبر[ با آقاى  ،در راه  .با من به تهران آمدند    
  .شمال و سواحل خزر صحبت کردیم -تهران منجمله آزادراه ،وزارت راه

   
  1994 سمار 26                           1414 شوال    13   1373 فروردین 6به شن

   
 بـا  .کار کمى داشتم و وقت مالقات هم نگذاشـته بودنـد     .رفتم به دفترم    ونیم صبح  دهساعت  

 ةدربـار ویق و قبـول پیـشنهادشان   پرسـى و تـش      مالقات کوتاهى در حـد احـوال       ،مدیران دفتر 
  . عیدى به او دادم،دو هزار تومان ؛آمدسلمانى براى اصالح . تم داشکردن کارهاى من کم

 ایـام   هر یک تعریـف کوتـاهى از سـفر     .آمدند  براى دیدار عید   ،دولتهیأت  اعضاى   عصر
 منجـر بـه   ،نظرى راجع به منطقه مـورد سـفر کـه در بعـضى مـوارد      معموالً اظهار؛عید داشتند 

                                                
 -در « : گهر سیرجان، به عنوان اولین مجتمع تولید کنسانتره آهن با تکنولوژي پیشرفته نام برد و گفت ی، از مجتمع گل آقاي هاشم

گذشته، تولیدات سنگ آهن در کشور ما، به این روش نبود و امیدوارم که معدن سنگ آهن چغارت نیز بـا ایـن تکنولـوژي مـورد               
کند و در حال حاضر تأثیر سیاسی و اجتماعی  ر بخش فوالد، استقالل ما را مخدوش میوابستگی به خارج د  . بهره برداري قرار گیرد   

 نـشر  دفتـر  ،1373 هـاي  سـخنرانی   رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .تر از بعد اقتصادي آن است این مجتمع، بیشتر و مهم 
.1395 انقالب، معارف

 -  به وجود معادن موجـود در کـشور، افتتـاح سـه طـرح از سـوي وزارت معـادن و        با توجه « :  در بخشی از این مصاحبه آمده است
رد دالر، ا میلی20شااهللا در برنامه دوم، در بخش معدن به میزان   ان.هاي اجرایی و مسئولین ذیربط است فلزات، نشانگر تحرك دستگاه

.1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .توان تولید خواهیم داشت
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ضــرورت شــیراز و   دریاچــه پریــشاناســتفاده بهتــر ازاز قبیــل ؛ اتخــاذ تــصمیمات هــم شــد
 تفریحى و فرهنگى در ایـام تعطیـل بـراى بازدیـد مـسافران کـه                 ،نشدن مراکز تاریخى   تعطیل

  .ندا هم تعطیل مراکز  روزهاى تعطیل آن،شیراز و اصفهانشهرهاي معلوم شد در 
ژنـو تلفنـى اطـالع داد کـه عربـستان سـعودى بـا        از  ،]وزیر نفـت [،  آقازاده]غالمرضا[آقاى  

کـردن    با کـم ، با اینکه همه اعضا    است؛  تصمیم را براى اوپک مشکل کرده      ،خودروي   تک
هـاى  نـد و سـایر دولـت   ا  موافـق ، براى اصـالح قیمـت از چهـار تـا شـش درصـد           ،تولید نفت 
 از ،اند که سیصد هزار بشکه در روز رسماً اعالن کرده، اوپک هم عضوغیر نفت تولیدکننده

یـا بـه خـاطر    و  شاید بـه دسـتور آمریکـا      ؛کندستان مخالفت مى   عرب ،کنند تولید خود کم مى   
 و با دکتر والیتـى  م در این باره مذاکره کرد  ،اى در مشهد   خامنه اهللا یت تلفنى با آ   .ایذاء ایران 

  .اى نرسیدیم به نتیجه؛هم مذاکره کردیم
 و  بـراى شـام  ،]الهـوتی [هـایش و حمیـد   مهدى و فرشته و فـائزه و بچـه  .شب به خانه آمدم  

  . اش آمدند اخوى محمد و خانواده همبشآخر
 لذا از امروز ، به خوبى این تقویم نبود م، که تا دیروز خاطرات را در آن نوشته بود         یتقویم

 باید ؛ کم داشت،جمعهروز خاطرات  نوشتن  جا براى   سررسید قبلی،   . متقویم را عوض کرد   
  . صفحه گذشته را دوباره بنویسمچند 

   
  1994 سمار 27                       1414 شوال   14    1373 فروردین 7یکشنبه 

   
مـشاور سیاسـی   [،  موسوى] میرحسین[ مهندس   .ها را خواندم  گزارش  صبح، ونیم دهساعت  تا  

 آقـاى  .هـا داشـت  ى در مـورد دانـشگاه  یهـا و توصـیه آمـد   براى تبریـک عیـد    ]جمهور رییس
 گزارشـى از کـار بنیـاد        .آمـد  ]و جانبـازان   مستـضعفان    ادیـ مقـام بن   ائمقـ [،  کیا يسعید] محمد[
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    .کمک بیشتر داشت جهتى یها توصیه،ـ بندرعباس آهن بافقداد و براى راهمستضعفان 
 براى سفر بـه  . آمد]جمهور و رییس کتابخانه ملی   مشاور رییس [،  خاتمى] سیدمحمد[آقاى  

 انتقال آب به یـزد  و براى اجراى طرحاجازه گرفت  کشور، این به دعوت کتابخانه ملى    ،هند
  .استمداد کرد

 گزارش  . آمد ،]ایرنا[،  می خبرگزارى جمهورى اسال   مدیرعامل ،نژادوردى] فریدون[آقاى  
 خواسـت  .ى داشـت یاه پیـشنهاد  ،حبیبـى ]حـسن [ى دکتـر    یکار داد و براى کمک به سخنگو      

د گزارش  از دو سه مور.ماند میاسالمی  ارشاد  فرهنگ وتغییر وزیربا  از اینکه  ،مطمئن شود 
  . به نحوى عذرخواهى داشت و راه جلوگیرى از تکرار را گفت ایرنا،اب خبرگزارىبنا

  . نامه صادرات و واردات در دستور بودینی آ. شرکت کردمدولتهیأت جلسه عصر در 
   

  1994 سمار 28                       1414 شوال    15   1373 فروردین 8دوشنبه 
   

ــرماخوردگى و تــ   ــر س ــتیاس ــتم  . ب داش ــرم رف ــه دفت ــسین. ب ــر   [ح ــیس دفت ــشی، ری مرع
 یعفـت دوبـار از رفـسنجان تلفنـ    .  است به کرمان رفتهاش براى آوردن اثاثیه ،]جمهور رییس
  .مهدى و فرشته به اصفهان و فائزه به شمال رفتند. پرسى کرد احوال

سعه و توگزارش پیشرفت کارها در استان    . استاندار فارس آمد  ،  ]آقاي سیدمحمد جهرمی  [
جمهور و  معاون رییس[، منافى] هادي[ از دکتر   . با کشورهاى جنوب را داد     تتجارو  صنایع  

به استان  شیوخ خلیج فارسسفر  گله داشت که براى ،]رییس سازمان حفاظت محیط زیست
شان پریـ گیـرى درسـت از دریاچـه     مـانع بهـره   همچنین  د و   نکنمىتراشی   اشکال ،براى شکار 

خواستار . هاى سیل سال گذشته و توسعه امور استان استمداد کرد      خرابى براى تکمیل    .است
هـاى اخیـر   از بهتر شدن وضع بارنـدگى در هفتـه   .انى شدتس بانک استان و اختیارات ا    ياحیا
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  .امسال دچار خشکسالى است  کشور،جنوب ؛گفت
  درنـه اها و ساخت و سـاز خ  براى کنترل قیمت. استاندار تهران آمد  ،طاهرى] حسین[آقاى  

از اجــراى توافــق در مــورد امتنــاع  بــراى ، از بنیــاد مستــضعفان. داشــتهاییتهــران پیــشنهاد
  .کرد گله ىیطباطباواگذارى بخشى از باغ مهرشهر به دانشگاه عالمه

معـاون  [، مهـاجرانى ] اهللاءعطـا [ ،]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [،  میـرزاده ] حمیـد [قایان  آ
 ، آمدند ]عالی مناطق آزاد تجاري    رییس شوراي [،  یرىالو] مرتضی[ و   ]جمهور حقوقی رییس 

 پس از تصویب قـانون اخیـر منـاطق آزاد و انتقـال     ،براى تعیین تکلیف سازمان عمران کیش    
 بـه نفـع نظـر آقـاى     .ها اختالف نظر داشتنددر مکاتبه.  منطقه آزاد بهاراضى کیش از سازمان  

  .  رفع اختالف شد،مهاجرانى
ارى شیالت تـصمیم  ذگوسرمایه گاز   رگالتور در مورد  . داشتعصر شوراى اقتصاد جلسه     

لین یسـ  دکتر آمپـول پنـى  .خوابیده است   و  یاسر هنوز تب دارد    . مغرب به خانه آمدم    .گرفتیم
  .  استبهبودرو به  ؛تزریق کرده

  
  1994 سمار 29                     1414 شوال    16   1373 فروردین 9شنبه سه 
   

 بـه وزیـر   . رفـتم دفتـر به   ه صبح نُ ساعت   . به آقاجالل گفتم مواظبت کند     ؛ بود حال یاسر بهتر  
حـساب گـران نـشود و جلـوى           بـى  ، مواظب باشد کاالهاى ضـرورى مـردم       ،بازرگانى گفتم 

  . بگیرد،ها اعالن شده بود را که در روزنامهگرانى نوشابه
سفرهاى استانى من  از آثار مثبت    . معاون وزیر اطالعات آمد    ي،پورمحمد] مصطفی[آقاى  

کــه مــزاحم   تـذکر دادم .کــشور داداز گفـت و گزارشــى از کارهــاى اطالعـات در خــارج   
 زیرا باعث عدم جذب سرمایه از خـارج        ،گذارى مهدى تاجر و امثال رمضانى نشوند      سرمایه
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  .شود ها مىهاى مضر سرمایههاى داخلى و فعالیتو راکد ماندن سرمایه
ــثم   ــاى می ــر  ،آق ــاون دیگ ــد  ارت وز مع ــانش آمدن ــى از معاون ــات و یک ــزارش .اطالع  گ

 همان تـذکرات را بـه اینهـا    ؛ها را دادندنفوذ در اطالعات شرقىجاسوسی و   ضدهاى  فعالیت
  براى پوشش کارهـاى اطالعـاتى  ،هاى اقتصادى وزارت اطالعات در مورد فعالیت  .هم دادم 

  .  صحبت شدنیز 
 بـراى تجدیـد اعتبـار    .نـد خاموشـى آمد ] قین علی[امامى کاشانى و مهندس     ] محمد[آقایان  

از پنج سال بـه  یوزانس کردن   مدرسه عالى شهید مطهرى و نیز کم     گىندسیارزى کارخانه ر  
  .شود گفتم با دید مساعد بررسى مى؛استمداد کردندسال یک 

 آمـد و گـزارش اقـدامات جدیـد در         ]رییس سازمان صدا و سـیما     [،  الریجانى] علی[آقاى  
هـا و بـه خـصوص پخـش تـصویر       برنامـه بخشى از اعتراضات به موسـیقى   .دصداوسیما را دا  

عـصر بـه خانـه     . پول و اعتبـار بیـشتر خواسـت   ،آالت موسیقى را نقل کرد و براى کار بیشتر     
  .ام شد صرف اصالح کتابخانهم،وقتاز  مقدارى .آمدم

  
  1994 سمار 30                   1414 شوال   17 1373 فروردین 10چهارشنبه  
   

 عازم ،سوریهیس مجلس ی به دعوت ر،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[،  روحانى]حسن[دکتر  
ل ی مسا، روابط دو جانبه   . مورد مذاکره مشورت کرد    ل احتمالىِ ی مسا ةدربار . است آن کشور 

هـاى حـل مـشکل    هـا و راه ل حج و سعودى   ی مسا ةدرباراعراب و فلسطین و لبنان و ترکیه و         
  .دیم صحبت کرروابط

 صـنایع سـنگین و وضـع      دربـارة .  آمـد  ]وزیـر صـنایع سـنگین     [،  نژاد حسینیان ] هادي[آقاى  
  .ها صحبت شد طرح مهم وزارت و مسأله ادغام وزارتخانهه و بازار و دسازي خودروعتصن
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هاى جدید با ضـریب  گذرنامهچاپ  نحوه   ،دولتهیأت  جلسه  در   عات،وزارت اطال عصر  
 ةدربـار  .نامـه صـادرات و واردات را تـصویب کـردیم    ینیـ آ .دادرا توضـیح  امنیت بسیار باال  

  . تنها شام خوردم، یاسر دیر آمد.شب به خانه آمدم. گیرى شدهاى متفرقه تصمیمحاجى
  

  1994 سمار 31                  1414 شوال    18   1373 فروردین 11 شنبه پنج 
   

ى یهـا   کتـاب .کردمى کتابخانه را تنظیم مىها  قفسه ،ظهر در زیرزمین    تا .در خانه بودم  امروز  
عـصر بـه اسـتراحت و مطالعـه      .ها منتقل کـردم  به قفسه،ها بودها پیش در کارتنکه از مدت 

  .گذشت
 متأسـفانه بـاز هـم در فیروزآبـاد          .اخـوى آمدنـد   ] حاج قاسم [هاى مرحوم   شب فائزه و بچه   

ل اوپـک  یکیفیت برخورد با مـسا    تلفنى در مورد     ،الریجانى] علی[آقاى  .فارس زلزله داشتیم  
  .پرسیدسعودي و حج و عربستان 

   
  1994 ریلوآ 1                        1414 شوال    19   1373 فروردین 12جمعه 

   
 مهدى و فـائزه و همـشیره   . یاسر هم بعداً رسید  . رفتیم  لتیان  سد صبح با محافظان به   نه  ساعت  

هـا هـم ظهـر    علیرضـا تـوکلى بـا خـانواده     ده وزا مسعود و محمـد اخـوى   ] فرزندش[فاطمه و   
 بیـشتر بـه اسـتراحت و قـدم     . نم نم باران هم در عصر و شب داشـتیم          .هوا معتدل بود   .آمدند

  .زدن در ساحل سد گذشت
 ،مـاه  سـپس تـا بهمـن   و ى صعود حالت ،ماه که معموالً تا خرداد استىفزون رو به      آب سد 

هـا هـم    بچـه ،ا و عدم امکان اسـتفاده از دریاچـه         شدن هو  یبه خاطر باران   . دارد  نزولى تحال
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  .پرداختندها مىهاى گوناگون و بازىمسابقهانجام  به ،بیشتر در داخل ساختمان
   

  1994 ریلوآ 2                           1414 شوال   20   1373 فروردین 13شنبه 
   

 به راندن ،اعتى در دریاچه با این تفاوت که دو س؛هم مثل دیروز گذشت] سیزده بدر [امروز  
کـه  ها هم بـا مـن بودنـد و آخـر کـار قـایق دوم را هـم          بچه  از  چند نفر  . پرداختم پدالیقایق  

 خیلـى خـسته شـدم و از       . ورزش خـوبى اسـت     .کشیدیمیدك مى بود،  فرمانش خراب شده    
  . براى رفع خستگى استفاده کردم،ب قیلولهاخو

 بـه مـا   ، که از رفسنجان مراجعـت کـرده بودنـد   ها عفت و فاطى و سعید و بچه    ،بعد از ظهر  
سـیزده   چون معموالً روز ؛سپس با هم به تهران برگشتیم .ملحق شدند و دو سه ساعتى بودند 

 .زودتر حرکـت کـردیم  شد،    میهاى ورودى شهر ترافیک سنگین       راه ، نزدیک غروب  بدر،
اسـداران چـرخ را    پتـا  قدرى صـبر کـردیم   . اتومبیل حامل من پنچر شد،در جنوب سد لتیان  

    به خانه رسیدیموربع  شش ساعت .عوض کردند
  

  1994 ریلوآ 3                      1414 شوال    21   1373 فروردین 14یکشنبه 
  
 دکتــر . کارهــاى دفتــر را انجــام دادمونــیم بعــد از ظهــر، پــنج تــا ونــیم صــبح هنُــســاعت از  
هـاى   معوقـه ةدربارگزارش مذاکرات  . آمد]کل بانک مرکزي  رییس[،  عادلى] محمدحسین[

] مرتـضی [آقـاي  از . دادچندکشور و گزارش سفر به بحرین و تصمیمات همکارى پـولى را      
 ةدربـار  . گلـه داشـت   بـراى ضـعف همـاهنگى   ،]وزیر امور اقتـصادي و دارایـی      [،  محمدخان

 مؤسـسات اعتبـارى کـه    ، موافق نیست و معتقد است؛ استان صحبت شدکتجدید حیات بان  
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  1.کنند ر مى جاى خالى آن را پ،کنندودى شروع به کار مىز هب
 با لولـه گـاز   ارتباط سفر به ترکمنستان در ةدربار .وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

 ]فروش نفت به صـورت  [ مسأله و آبادان و هرمزگان   يها پاالیشگاه ةدربار .آنها صحبت شد  
  .ذاکره شد مو خرید فرآورده  )FOB( وبف ،2)CIF( فیس

 توسـعه  ةدربـار ى یاه پیـشنهاد . آمـد  و بویراحمـد   اسـتاندار کهکیلویـه   ،  ]آقاي علی صـوفی   [
هاى اسـتان و مـدارس شـبانه روزى    و کشاورزى و راه  و دامدارىداري صنایع دستى و مراتع 

   .ه داد و خواستار تسریع سفر من شدیارا
ریـیس  [، زنجـانى ]ود روغنـی مـسع [ ،]رییس سـازمان انـرژي اتمـی     [،   امراللهى ]رضا [آقایان

 ةدربـار  . آمدنـد ]کل بانـک مرکـزي   رییس[،  عادلى]محمدحسین[ و   ]سازمان برنامه و بودجه   
  . قرار شد پیگیرى شود؛بحث شداز چین خرید نیروگاه اتمى 

تـشکر  ...  خـرداد و نیروگـاه و فاضـالب و     پـانزده هاى مهم سـد      از طرح   و فرماندار قم آمد  
                                                

 -   بـه موجـب   .  اعـالم شـد  ی ملـ ، کـشور ی نظـام بـانک  اي حـه ی البی، با تصو1358 در هفتم خرداد ی، انقالب اسالم  يروز بعد از پی
اسـتان  ، در هر استان به نام بانک همـان  رانی بانک صادرات ا،ها  بانکدی جدی اتخاذ شد، با سازمانده1358 ماه  ي که در د   یمیتصم

 يازهای به نییگو  و پاسخيا  منطقهيها  وامی مالنی عدم تمرکز در تأماستی سي استان، اجرا  ياه بانک سیهدف از تأس  . خوانده شد 
 نکـه ینظـر بـه ا  «:  ذکـر شـده بـود   نی استان چنيها  بانکلی علت تشک،ها  اداره امور بانکی قانونحهیدر متمم ال. خاص هر استان بود   

 اسـتان  يهـا  بانـک . دیـ  فـوق، انتخـاب گرد  يهـا   تحقق هدفنظور نقاط کشور دارد به می در اقص  یشعب کاف  رانیبانک صادرات ا  
 متشکل از مـسئوالن  ی مجمع عمومي در هر استان اداره خواهد شد و از هر لحاظ مستقل بوده و دارای و دولتی مردميتوسط نهادها 

بـا گذشـت زمـان و    .  رو به رو شدندياری کار با مشکالت بسيان ابتدا استان از هم  يها بانک. » خواهد بود  ی مردم ي و نهادها  یدولت
 کـشور  ی و بانکی و مراجع پولی محليها  مقامانی نظر متالف از جمله اخيگری مشکالت دجی استان، به تدر   يها  بانک تیادامه فعال 

 اراتیـ  اهداف خود در منطقه اختي اجرايامقامات استان بر.  از آن متأثر و دچار اختالل شد، استانيها بروز کرد که عملکرد بانک    
 قـرار  یـی  و داراي و وزارت امـور اقتـصاد  ي مورد قبول بانک مرکـز ی استان را خواستار شدند، وليها  اداره امور بانک   ي برا يشتریب

در  .غ شد ابالرانی عمل کردن بانک صادرات اکسانی عمل دستورال1369 ي د14 خی باالخره در تار،اری بسيها پس از تالش. نگرفت
 را بـه  رانیـ  مجدداً بانک صادرات ای،ه طرحی داشتند با ارامی تصمی اسالمي مجلس شورا  ندگانی از نما  ي باز تعداد  اوایل دهه هفتاد،  

 منـصرف  آن يریـ گی موجـب شـد کـه از پ   ، مجلـس ی داخلياه نویسی در کمی درآورند، اما حضور کارشناسان بانکیصورت استان 
.شوند
 -بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را  سیف نیز.مت تا لحظه تحویل کاال روي کشتی است فوب به معناي قی 

 .رساند که کاال در بندر بارگیري، از لبه کشتی عبور کند هنگامی به انجام می
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هـاى واردات را تکمیـل کـردیم و       مقـررات تعرفـه    .اشـت  جلـسه د   دولـت هیأت  عصر   .کرد
  .گزارش عملکرد بخش کشاورزى را شنیدیم

 ضرورت ، مصالى تهران،مان سفرهاى نوروزىةدربار . بودم اى خامنه اهللا یتآهمان  یشب م 
 تفـسیر  ،کتابهـاى سـعودى    اوپک و مزاحمت   ،ل حج ی مسا ، مصارف ارزى  ،هاکنترل قیمت 

  . مذاکره کردیمل دیگریراهنماى من و مسا
    

  1994ریل وآ 4                     1414 شوال    22    1373 فروردین 15دوشنبه 
  
 بعـد از انجـام کارهـاى    .به دفترم رسیدمونیم صبح  هنُ ساعت. مقدارى در منزل مطالعه کردم  

ایی مقـر اروپـ  [در ایـران   نماینـده   ،ي ناصـر  سرویآقاى سـ   .ها شروع شد  مالقاتونیم   هنُ ،دفتر
 پیشنهاد یـک مقـام آمریکـایى را بـراى شـروع مـذاکره ایـران و         وژنو آمد] سازمان ملل در  

نیت خود را اثبات کند و به قرارى که    سن ح ،آمریکا در عمل  باید   اول   ،گفتم .آمریکا آورد 
رکـل سـازمان ملـل در مـورد میـانجیگرى ایـران بـراى آزادى            دبی از طریـق     ،چند سال پـیش   

 بـراى  ،در مـورد مـذاکره بـا عـراق     . عمـل کننـد   ،در لبنان گذاشته بودند   هاى غربى   گروگان
  .مذاکره شدنیز ها ها و عربدر مقابل غربىاهرم استفاده از این 

 ؛نـد نک ها تصفیه مى مدعى شد که نیروهاى رادیکال را از دستگاه .آقاى مجید انصارى آمد   
دلیـل و مـورد بیاورنـد کـه        ؛درست نیـست    و  چهار سال پیش است    ازآنها  گفتم این ادعاى    

 از برخورد حذفى شوراى نگهبـان در انتخابـات   . گفتم بعداً لیست بدهد.توانست اثبات کند  ن
نـشر آثـار   تنظـیم و   بـراى مؤسـسه   .و خواستار حمایت شداظهار نگرانى کرد    ،آینده مجلس 

   . کمک خواست)ره (امام
این  .معین شدها  سهمیهو  1373 مقررات تخصیص ارز در سال    . جلسه داشت  سهکمیته بند   
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.  خیلـى خـسته شـدیم   . تا نزدیک چهار بعد از ظهر طول کشید      دوازده ظهر ز ساعت   اجلسه،  
  .وقت و کمى استراحت رسیدمیرفقط به نماز و ناهار د

همچنـین   . چند مصوبه داشتیم . شوراى اقتصاد جلسه داشت    ، بعد از ظهر   پنجمجدداً ساعت   
 .به خانه رسیدمشب  ونیم هنُساعت   . کاالها را گذاشتیم   گذارى و کنترل بعضى از    قرار قیمت 

  . داشتیم از بستگانهمانیم
  

  1994 ریلوآ 5                    1414 شوال    23   1373 فروردین 16شنبه سه 
  
ــاى   ــسن[آق ــوربخش] مح ــیس [، ن ــصادي ری ــاون اقت ــور مع ــد]جمه ــت  . آم ــورد دریاف  در م

 آمریکـا بـر آلمـان و ژاپـن فـشار آورده کـه           .فـت هاى جدید وام از بانک جهـانى گ       قسمت
 در صـورت   وژاپن تذکر بـدهیم کـه حمایـت کننـد    و  قرار شد قبالً به آلمان   .مخالفت کنند 

   پرونده را مطرح کنیم،اطمینان
بـه ایـران    از مصر خبر داد که بانکى حاضر شده اصـل پـول را          ایران در مورد گرفتن طلب   

صد و چهـل میلیـون    حـدود یکـ  ،اصل وام .ف نظر کنیماز بهره آن صر به شرط آنکه     ؛بدهد
 نیمـی  ، را گرفتـه  1 مصر چون حکم کلوپ پاریس     .که همین اندازه هم بهره دارد      دالر است 

 قرار شد ؛ شرکتى هم حاضر شده همین اندازه کاال بدهد       . است هایش بخشیده شده  بدهىاز  
  .کنیمبررسى بیشتر 

                                                
 -  ،ةره دربارمذاکهدف از تشکیل این نهاد غیررسمی، . تشکیل شد به پیشنهاد وزیر دارایی فرانسه 1956سال در کلوپ پاریس 

 کشور تشکیل شده 11این نهاد که در آغاز از .  مشکل دارندوام است که براي پرداخت ی آن دسته از کشورهایهاي دولتیِ بدهی
کلوپ  نتیجه مذاکرات .یس خزانه ملی فرانسه یا یکی از همکاران نزدیک اوستی اغلب ر،کلوپ یسیر . عضو دارد19، اکنون بود

دهنده،  که کشورهاي وامرسد زمانی به مرحله عمل می و شود محسوب می توصیه یگاه قانونی، صرفاً، به لحاظ فقدان جاپاریس
با این همه، . ها هستند که ارزش قانونی دارند تنها این توافق. هاي دوجانبه به کار بندند گیرند آنها را از طریق توافق تصمیم می

.کنند  پیروي می است،گردهم آورده ه همه آنها را ک از اصل همبستگیهاي آن را دنبال و  توصیه، هموارهکشورهاي عضو کلوپ
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 ضـررهاى مبـارزه دو خـط در شـیراز را        .ت اوضاع آنجا را گف     و امام جمعه مرودشت آمد   
   .به من گفتارادتش  فصلى از .براى امور شخصى و تبلیغى استمداد کرد. شرح داد

وزیر بهداشت، [، مرندى] علیرضا[ دکتر   . آمدند »روز بهورز «جمعى از بهورزان به مناسبت      
جـوایز را   1.آمیز داشـتم  من برایشان صحبت تشویق و گزارش داد ]درمان و آموزش پزشکی   

   .نوق بودجوادیه  ، اهلهاى برنده جایزه یکى از خانم.دادم
از  ،بـرخالف مالقـات گذشـته    . آمد]جمهور مشاور اجتماعی رییس[، آقاى مسیح مهاجرى  

 در  . کرد اظهار رضایت  ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [،  میرسلیم] مصطفی[مدیریت آقاى   
 داشـت کـه   ي پیـشنهاد ،ى کم کردن تعطـیالت  نظرم را خواست و نیز برا  ،مورد وضع ترکیه  

  . بیاورد ش را پیشنهاد،شوراى فرهنگ عمومىدر موافقت کردم 
 صـادرات بـراى واردات هـم از    ]ارز [ پیشنهاد داشت که استفاده از   .صر دکتر عادلى آمد   ع

 در صـورت عـدم قبـول ایـن پیـشنهاد      ،ارز نگران باال رفتن بیشتر قیمـت  .ها باشدکانال بانک 
  .است

 ،]هاشـمیان، امـام جمعـه رفـسنجان        [ از رهبرى براى مالقات آشـیخ محمـد        ،ه دفترم گفتم  ب
شـوراى   .ه بـود به خانه آمد ، دیشب براى عالج قانون عوارض بر صادرات پسته.وقت بگیرد 

هـا  هاى عمومى دانشگاه دو واحد از مواد تحصیلى رشته.انقالب فرهنگى جلسه داشت   عالی  
  . شب به خانه آمدم. کم کردیم را-از فارسى و انگلیسى -

                                                
 - ویژه در مناطق روستایى و محروم خواست ضـمن همکـارى     با تأکید بر اولویت پیشگیرى از بیمارى بر درمان، از مردم به        ایشان

گونـه   ایـن   ح استقبال کنند و با مراجعه بـه هاى بهداشت روستایى از این طر کامل با مأموران مجرى طرح واکسیناسیون اطفال و خانه        
از تعمـیم   آقـاي هاشـمی،   .عمـل آورنـد   ترى بـه  ها مشارکت فعال هاى بهداشتى و پیشگیرى از بیماري      مراکز درمانى، در انجام طرح    

: برد و تأکید کرد عنوان کارى اساسى و خدمتى انسانى و ارزشمند نام ه  ب،ویژه در مناطق روستایى و دورافتاده    بهداشت در جامعه به   
 اجتماعى دولت و کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار -هاى بهداشت روستایى در برنامه اول توسعه اقتصادى  افزایش خانه«

 ». از جمله افتخارات نظام اسالمى ایران است،المللى نیز قرار گرفته است هاى بهداشتى، درمانى بین که مورد توجه مجامع و شخصیت
.1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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  1994ریل وآ 6                  1414 شوال    24   1373 فروردین 17چهارشنبه 
   

تعطیـل  )] ع(به مناسبت شهادت امام جعفـر صـادق   [ ،1به خاطر جلو افتادن هالل شوالامروز  
.  شب برگشت و کلى تعریـف داشـت  دوازدهو ساعت   رفت  قم  به  عفت  . در خانه بودم  . بود

 کلـى ظـرف نشـسته و شـلوغى بـه جـاى       ، مطـابق معمـول  ؛ها آمدند و عـصر رفتنـد    ظهر بچه 
  .گذاشتند

   و گزارش مذاکرات و تفاهم ایران و ترکمنستان.مهدى هم از سفر ترکمنستان برگشته بود    
 خاك ایران به سوى ترکیـه و  از براى عبور خط لوله گاز ترکمنستان       .روسیه و ترکیه را داد    

  .اش نبودنداسر و محسن و خانوادهی.. اروپا و
هـا تنـدتر شـدن       در گـزارش  . ها شد  صرف تنظیم کتابخانه و قرائت بولتن      ،مقدارى از وقتم  

شکـستن حلقـه دفـاع    همچنین رفتار آمریکا نسبت به کره شمالى بر سر ساخت بمب اتمى و  
  . مهم است و هرزگوینراژده بوسنىوگ مسلمانان در

  
  1994 ریلوآ 7                    1414 شوال    25   1373 فروردین 18 شنبه پنج

   
 زادگـاه  ري ودر جنـوب شهرسـتان   ین لـ کُکوپترهـا بـه روسـتاى    هلىبا   محسن،اول وقت با    

فـرود  کنـار قبرسـتان    .رفتیم» کافى«کتاب  صاحب ،2ینىلکُ ]یعقوبمحمد ابن شیخ  [مرحوم  
                                                

 -      بنـابراین ایـن روز در   .  اسفند، اعالم گردیـد 22 اسفند که در تقویم درج شده بود، در روز  23، به جاي 1372 عید فطر در  سال
.  شوال بوده است25 شوال درج شده، در حالی که 24تقویم، 

 - د بن     خیشـي بن اسحاق رازعقوبی ابوجعفر محمنی و مشهورتر- از کتب اربعهیکی- ی کتاب الکاف نویسنده،ینی معروف به کُل 
 38 تهـران در  رامـون ی پیمی قـد ي از روسـتاها نی کلـ ي در روسـتا ،ینـ یکل . اسـت چهارم هجري اول قرن مهی در نعهی و محدث ش هیفق
 ،ي جهـت، او را بـه لقـب راز   نیبـه همـ  .  آمـد ایـ  به دن)ع(يعسکرحسن  در زمان امام آباد قم، و   حسن کی و نزد  ي شهرر يلومتریک

. خوانند ی هم ميمنسوب به ر
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اى  فاتحـه .اى اطراف جمع شده بودنـد مردم روستاه. ستینى هم در آنجا   لکُقبر پدر    .آمدیم
  . یافتیم حضورمردم و در جمعخواندیم بر سر قبر 

و از خـدمات فـراوان   کـرد  طرح را  ي منطقهو نیازهاگفت خیرمقدم  ،آباد امام جمعه حسن  
و وعـده توجـه بیـشتر     1کردمکننده  هاى دلگرمصحبتمن  سپس . نمود  تشکر عمرانى دولت 

 حـد  در ،هاى فـصلى  براى مهار آب را اىگر روى رودخانهکوچک دیدو سد و ایجاد   دادم  
 آب رود کـرج را بـه    ،در گذشـته  این رودخانـه،     . نمودم  قبول ،دیگرمکعب  سى میلیون متر    

  . آب دارد،آورد و اکنون فقط در فصول بارانمنطقه مى
ــان اعــضاى خــانواده نشــستیم  .رفتــیمخانــه ســه شــهید  ي کُلــین،روســتابــه ســپس   ؛در می

 قـرار شـد بـه سـاخت     . مردم روستا خیلى گرم گرفتنـد . دادیماي  هدیه و سى کردیم پر احوال
 یلینـ در کنار مقبره پـدر کُ را سالنى  ،براى رونق فرهنگى منطقه  مسجد روستا کمک کنیم و      

  .بسازیم
عبـدالعظیم پـرواز    در غـرب شـاه   واقـع در    از زبالـه    سـت   کود کمپو تولید  به سوى کارخانه    

 را بـا بهـاى گـزاف شــروع    ، احـداث ایـن کارخانـه   رژیـم گذشـته  در  ،هـا انگلیـسى  .کـردیم 
 روزى . اسـت  آن را کامـل کـرده      ،تهـران   و اخیراً شهردارى    بود  ناتمام مانده  ؛ طرح اندکرده

اى در محـیط   بوى بـسیار زننـده  .دهدن کود مىصد تُ یک وگیردمىرا حدود پانصد تن زباله     
گویا مردم اطراف هم به . هنوز کامل نیست ؛ تحمل کردیم و همه جا را دیدیم    .کارخانه بود 

  . دارنداعتراض  ،حضور کارخانه مزاحم

                                                
 -      دلیل برخـوردارى از شـرایط مناسـب کـشاورزى و       به،لینآباد و روستاى کُ منطقه حسن«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى منطقه و تجدید حیات کـشاورزى منطقـه    مهار آب . کشاورزى تبدیل شودیک مرکز بزرگ تواند به نزدیکى به شهر تهران، مى   
ایـن   شرایط خاص جغرافیایى این منطقه زمینه مناسبى را براى انتقال بسیارى از صنایع شهر تهـران بـه    .در دستور کار دولت قرار دارد     

هـاى کـشاورزى، صـنعتى و فرهنگـى      یر در زمینـه اى که در آینده این منطقه شاهد تحولى چـشمگ   گونه   به ؛ناحیه فراهم آورده است   
.1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».خواهد بود
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  دکتـر  .در سالنى نمایشگاه اقدامات براى اجراى برنامه شهر سالم را دیدیم  ،جا همانسپس  
 و یکـى از رابطـین بهداشـت      ]وزیر بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی       [،  مرندى] علیرضا[

 کـوى   از جملـه با اتومبیل از مسیرهاى اطـراف شـهر   1.دم صحبت کر هم  من.گزارش دادند 
کارهاى عظیمى  تهران  داري  شهر ؛گذشتیم ري  سیمان  و  بسیج ، جوانمرد قصاب  ،سیزده آبان 

 براى انتقال ،طرح ساخت کانال عظیم ها و ها و پارك   پل ،هااتوبان  است؛ ساخت  هانجام داد 
کمربندى چهـل و پـنج متـرى و    داث احتهران که مزاحم مردم بوده و       شهر    فاضالب مستمر

ــرم     ــراف حــ ــر در اطــ ــاه دیگــ ــان کوتــ ــد اتوبــ ــین و چنــ ــان ورامــ ــالحات خیابــ  اصــ
  .  کارهاي انجام شده استه، از جمل)]س(حسنی عبدالعظیم حضرت[

بـیش از هفتـاد هـزار        ،بـراى اصـالح سـاختار      .قـدس رفتـیم    م  سپس به بازدید طرح آسـتان     
 به .استکند و الزم منطقه را عوض مى ه کلى نوسازى در دست ساخت دارند که ب       مربعمتر

و نمـاز  رفتـیم  هـاى حـضرات عبـدالعظیم و امـامزاده حمـزه و امـام زاده طـاهر                 زیارت حـرم  
  . خواندیمجماعت

جمعـه   امـام [، غیـورى ] سـیدعلی [آقایـان   . کـردم و مـدیران شـرکت  سـپس در جمـع علمـا    
 گفتنـد خیرمقدم  ،  )]س(تؤلیت آستان حضرت عبدالعظیم   [ ،شهرىرى] محمدي[ و   ]شهرري

  ريهاى خوب عمرانـى شهرسـتان    هاى فراوان من و پیشرفت    کمکاز   ،طرح نیازها ضمن  و  
هـاى   و طـرح  ري اسـتعدادها و امکانـات شـهر       ةدربـار  یصحبت مفصل هم   من   . کردند تشکر

هـاي   هـا و فاضـالب   در استفاده از آبو وعده سرعت بیشتر مخصوصاً   کردم  عمرانى دولت   
                                                

 -    ،ترین نیازهاى جوامـع دانـست و طـرح      بهداشت را از ضرورى،زدایى کشور هاى آلودگى با تأکید بر اجراى طرح   آقاي هاشمی
در بخـشی از  . عنـوان کـرد  هدف این   هاى مهم بهداشت، همکارى مردم براى رسیدن به ا ابتکار خوبى براى معرفى زمینهشهر سالم ر 

دلیل تراکم صنایع سنگین و آلوده کننده در جنوب تهران ایـن منطقـه از آلـودگى بیـشترى برخـوردار         به« : این سخنرانی آمده است   
ویژه از جنوب این شهر   رى در جنوب تهران، آغاز خوبى براى رفع آلودگى از تهران بهاست و شروع ایجاد شهر سالم از منطقه شهر  

هـا در آینـده بـه کـود بـراى توسـعه        هاى صنعتى و تربیت نیروهاى متخصص در این بخـش مـواد زایـد و زبالـه           با اجراى طرح  .است
.1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 ايه سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».کشاورزى تبدیل خواهد شد



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

61 
  صبر و       

     پیروزي   

  1. دادمفراوان
 گـزارش  . کـردم شـرکت  در جلـسه هیـأت امنـاى آسـتانه     ،ناهار و استراحت عد از صرف    ب

 دوازده میلیارد تومان هزینه ها، مبلغ  که اجراي این برنامه گفتند را دادند و  عمرانى يهابرنامه
 ؛کمـک کنـیم  بیـشتر   قرار شد . حدود پانصد میلیون تومان است  ،انه آستانه ی درآمد سال  .دارد

بعد از  .هم بدهیم زمین و وام کنیم،خت اپرد  رادانشگاه حدیثاحداث امل  منجمله هزینه ک  
  .یمماشین به خانه برگشتبا  ی،انجام مصاحبه رادیوتلویزیون

و جمعى از مقامـات  بروندي و رواندا جمهور  یسی کشته شدن دو ر   ،هاى امروز در گزارش 
اطالع از احـوال پـدر     براى   .استمطرح  با موشک   یشان   در توطئه سقوط هواپیما    ،دو کشور 

  .نیافتم چیزي ،جز اسمشمقدارى مطالعه کردم که  ،لینىشیخ کُ
  

  1994ریل وآ 8                       1414 شوال    26   1373 فروردین 19جمعه  
   

مـان  همانیمظهـر بـستگان   .  به مطالعـه تـاریخ فلـسفه گذشـت     وقتم بیشتر.مدر منزل بود امروز  
 گزارشـى از  ،اى  آقـاى کمـره  .اى و عباس صـفریان آمدنـد   کمرهشب هم آقاى ناصر   .بودند

 گـزارش سـفر بـه    ،هـا داد و آقـاى صـفریان   دانـشگاه در معـارف دینـى    آموزش وضع برنامه 

                                                
 -   ى را الزم دارد یتوسـعه یـک چنـین جـا    ، امـروزه   نفر جمعیت میلیونبا هفتتهران شهر«: در بخشی از این سخنرانی آمده است .

، این ها ا، این سالنه با این طرحى که ما امروز مى بینیم ، این صحن. توانست نیازها را تأمین کند   معلوم بود وضع قبل از انقالب، نمى      
هـاى دسترسـى،    ها، مدارس و دانشگاه، بازار و فضاى اطراف این مجموعه و بلوارى که این مجموعه را احاطه مى کند، راه         کتابخانه

ى است که بخشى از نیازهاى مردمى که مى خواهند سـاعتى  یدرمانگاه، استراحتگاه و خیلى چیزهاى دیگرى که در اینجا هست، جا      
وقتى که مردم ساخته شده اینجا را مى بینند، از صمیم دل، مثل بنده، شاکر . ه اى به عبادت و راز و نیاز بپردازند، تأمین کندرا در نقط

ى بـه دنبـال آن   یها مطمئن هستم که نمونه خوبى براى سایر مراکز مقدسى که ما داریم، مى شود که همت. کنند  مى شوند و دعا مى 
 معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ى اجرا کندیاسب هر جا را به تنبیاید و این طرح

.1395 انقالب،
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در روابط خاص اقتصادى و  دول عضو   براى کارشناسى تهیه معیارهاى همکارى       ،نیویورك
  .را دادتأثیر آن ائت پیام من و و قرایران جلسه نوروزى ایرانیان آنجا به دعوت نماینده 

 ، نفـر  شـصت کـه در میـان بـیش از    رفته بود   یاسر براى شرکت در مسابقات پرش با اسب         
  .آمدخسته  ،شبآخر  .شانزدهم شده بود

   
  1994 ریلوآ 9                         1414 شوال    27   1373 فروردین 20شنبه  
   

 گفـت آنهـا خواهــان   . کـشور آفریقـایى را داد   گـزارش سـفر بـه پـنج     ودکتـر والیتـى آمـد   
 کاالهـاى ایرانـى    عرضـه  هر جـا کـه نمایـشگاه     .همکارى بیشتر اقتصادى و تسلیحاتى هستند     

   .شد خواستار سفر من به آفریقا . استبسیار خوب بودهمردم  استقبال ،برقرار شده
ادگى  و وضع آم  اوضاع نهاجا  . آمد ]فرمانده نیروي هوایی ارتش   [،  ستارى] منصور[تیمسار  

   . را گفتکردن بسیارى از هواپیماهاى عراقى و پیشرفت صنایع هواپیماسازى دفاعى و فعال
 ا عـوام اسـت و حـرف عـادى را هـم بـ             .یس مجلس قطـر آمـد     یر،  ]حتمی آل خلیفه بن علی[

 خارجه یمن آمـد امور وزیر ، ]محمدصالح باسندوه[ . مذاکرات تشریفاتى بود؛زنداشکال مى 
 اخــالل عربــستان در سیاســت یمــن و کــشورش، از جملـه اقتــصادى و سیاســى  مـشکالت  و

 و تقاضـاى کمـک ایـران را    را توضـیح داد جمهـور و معـاونش      یسیـ مشکالت اختالفـات ر   
  .خواهند هم کمک تسلیحاتى و هم اقتصادى مى، دکتر والیتى جداگانه گفت.داشت

گزارش کارهاى جهـاد و   .آمدخواهى براى خداحافظى و نظرسفیر جدیدمان در سیرالئون   
 گفـتم   . آمـد  ]جمهـور  معـاون اول ریـیس    [،  حبیبـى ] حـسن [دکتـر    .مدارس طلبگى را گفـت    

 در  ]وزیرکـشور [،  بـشارتى ] محمـد  علـی [ از اظهـارات آقـاى       .ى دولت را فعال کند    یسخنگو
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  صبر و       

     پیروزي   

  1.مورد ماهواره انتقاد داشت
شورهاى  تقاضـاى بعـضى کـ   ، دکتـر والیتـى    .عصر شوراى عالى امنیت ملى جلـسه داشـت        

که مورد بـه   اصل کلى فروش را تصویب کردیم .ى براى خرید سالح را مطرح کرد    یآفریقا
دبیر شوراي عـالی   [،  روحانى] حسن[دکتر  . تصویب شود امنیت  باید در شوراى عالى      ،مورد

 سـپس  .را داد لیبـى   بـه  فلـسطینى  هـاي   گـروه  گزارش سفر سوریه و خبر سـفر      ،]امنیت ملی 
 سـمت ریاسـت مرکـز    ةدربـار  سرشب با دکتـر روحـانى   .ن مذاکره شد   حج و عربستا   ةدربار

 سـاعت  .نورى مذاکره کردیم] عبداهللا[ براى آقاى  ،]جمهوري ریاست [استراتژیکتحقیقات  
   . به خانه آمدمونیم شب نه

  
  1994 ریلوآ 10                   1414 شوال    28   1373 فروردین 21یکشنبه   
  
 گزارش اقدامات فرهنگـى در دوران  . فرمانده سابق کمیته آمد  ،]سويالدین مو [آقاى سراج  

آقـاى   .کمک خواست... مأموریت در پاکستان را داد و براى تکمیل بیمارستان و دانشگاه و     
 خواسـتار توضـیح بیـشتر در مـورد     . براى مرکز علوم اسـالمى قـم اسـتمداد کـرد           .نواب آمد 

  . کارهاى بزرگ عمرانى شد
ها در مـورد نقـل خبـر تـصمیم بـه       گفتم اشتباهات روزنامه.ر کشور آمد   وزی ،آقاى بشارتى 

 دولـت هیـأت  ها را اصالح کند و بـا صـراحت بگویـد کـه در           هاى ماهواره آورى آنتن جمع
                                                

 -  در سـال  «: هـاي وزارت کـشور، گفتـه بـود      در یک کنفرانس خبري، ضمن اعالم برنامه     1373 فروردین   15 روز ، آقاي بشارتی
 فرهنگ اسالمی ما با این کنند، برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که تفاده میاي اس هاي ماهواره  جدید با کسانی که از آنتن     

هـا   در دو ماه آینده، هیچ کدام از آنتن. هاي ضدفرهنگی است، آلوده و یا مخدوش شود نظمی و تبلیغ ارزش  ها که سمبل بی    ماهواره
ها نیـاز   مبارزه با ماهواره. طرح و بر مبارزه با آن تأکید شده استها مشاهده نخواهد شد و این مسأله در هیأت دولت هم م بر روي بام  

  » .کنیم، با این مسأله هم مقابله بکنیم طور که با اراذل و اوباش و مفاسد اجتماعی مبارزه می به قانون ندارد و وظیفه ماست، همان
 3، صفحه 15027روزنامه کیهان، شماره : منبع
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 صـحبت  و بختیـاري   محـال  کرمانـشاه و چهار ، کرمان ان استاندار ةدربار .استنشده   تصویب
براى ساخت مـسکن بـراى     ووالقدر آمدندذ] محمدباقر[رحیم صفوى و    ] یحیی[آقایان   .شد

  .مسکن استمداد کردند پاسداران بى
هاى یک گـروه   گزارش تندروى،]فرمانده کل سپاه پاسداران[، عصر آقاى محسن رضایى   

حـزب اهللا  جنـبش   باعـث مـشکالتى بـراى      ،اهللا لبنان را داد که ممکن است      انشعابى از حزب  
 از تسهیالت بـانکى و نـرخ       ي مختلف هابخش سهم   ةدربار . جلسه داشت  دولتهیأت   .شود

  .ها و تسهیالت و صادرات و واردات بحث شدسود سپرده
 مسأله حج و نظرات شـوراى عـالى    قم،  خرداد پانزده سد   ةدربار . رهبرى بودم  همانیمشب  
   .مذاکره کردیم... ها وهاى سعودى سختی کیفیت برخورد با سرةدربارملی، امنیت 

   
  1994ریل وآ 11                   1414 شوال    29   1373ن  فروردی22دوشنبه 

  
آنهـا   يعتنـا  به خاطر عـدم ا ،ها در اطراف گراژده ى محدود ناتو به مواضع صرب     یحمله هوا 

  .ها و گراژده از تحوالت مهم بوسنى استبه اخطارهاى سازمان ملل و حمله شیمیایى صرب
 بـه  ،حجـازى از دفتـر رهبـرى    ]اصـغر  یدعلیسـ [ و   ]گلپایگانی[محمدى] غالمحسین[آقایان  

 مردم گلپایگان   ، آقاى محمدى گفت   . مذاکرات مهمى نداشتیم   .آمدندعنوان تبریک نوروز    
آبـاد   نماینده بستان، ]آقاي محمداسماعیل دلبري[ .کننداز الحاق به استان مرکزى استقبال مى   

   . آنجا شددرت نوشابه دادن وام به کارخانه ساخکمک به  خواهان سفرم به آنجا و .آمد
آسـیاى میانـه و وضـع      بـه    گـزارش سـفرم      .گـز آمـد   رنماینـده د  ،  ]آقاي سیداحمد پیرزاده  [

هـاى   گـز و خواسـته  رنـستان بـه د   م مرزى با ترکمنستان و مسأله وصل گاز ترک        يهاهمکارى
 هنگـام افتتـاح گمـرك      ،گـز ر گفت در جریان حـضور مـردم د        .زیاد دیگرى را مطرح کرد    
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  صبر و       

     پیروزي   

 شـده خـراب  هـا   مقـدارى از امکانـات دسـتگاه   ،در ازدحام مردم  ،  فاُنیازي  آقاتوسط من و    
  .کنیم خواست که جبران .است

تـشکر   از کارهاى عمرانـى فـراوان در زنجـان    .نشان آمدنماینده ماه،  ]آقاي رضا عبداللهی  [
 امـام  ،نماینـده ، ]آقـاي رسـول پورزمـان   [ .ى داشـت یاهو براى اصالح وضع نان پیشنهاد    کرد  

 .ردهـا گفتنـد  هـا و کُ  آنجا در مقابـل سـنى  یان از مشکالت شیع.فرماندار نقده آمدندو  جمعه  
 خطـر از  ،ى براى تقویت شیعه داشتند که به خاطر رشـد زیـاد نفـوس اهـل سـنت          یاهپیشنهاد

  .دست دادن اکثریت وجود دارد
ت  از توسعه سریع شهرستان و حل مشکال.ماهشهر آمد بندر  نماینده  ،  ]آقاي کمال دانشیار  [

 ورزشگاه و بیمارستان اسـتمداد  ،راهاحداث   و گازکشی   لوله براى   .بعد از جنگ تشکر کرد    
 اظهـار  ،در خوزسـتان و تعـصب عربـى  و مـسلح شـدن آنهـا         اعراب   کرد و از سرعت توالد    

 قرار شد براى .جلسه داشت] کنندگان از مصرف[عصر مجمع سازمان حمایت      .دنمونگرانى  
  . ناتمام ماندبحث  .و کنترل و نظارت کنیماري ذگ قیمت ،همبخشى از کاالها و خدمات م

   
  1994ریل وآ 12                   1414 شوال    30   1373 فروردین 23شنبه سه

   
 گـزارش عملکـرد    صنایع،وزیر، ]زاده آقاي محمدرضا نعمت[ .مدیران وزارت صنایع آمدند   

 هم قدردانى کردم و تأکید بر ادامه سیاسـت  من. ربار است خیلى موفق و پ؛برنامه اول را داد   
   1.نمودم حمایت از صنایع و توسعه استاندارد

                                                
 -     ،روند تحوالت بخش صنعت را در دوران سازندگى مثبت ارزیابى کـرد و بـا اشـاره بـه افـزایش       آقاي هاشمی، در سخنان خود 

 .میزان تولیدات صنعتى، باالبردن کیفیت و استاندارد بودن کاالهاى صـنعتى، کارنامـه دولـت در ایـن بخـش را افتخـارآمیز دانـست        
: گفـت ثبـات و اسـتحکام بنیـان اقتـصاد جامعـه برشـمرد و       ریزى صحیح بـراى    محور قراردادن تولید در کشور را یک برنامه     ایشان،

 کشور در حال حاضر در بسیارى جهات خودکفا شده و با در اختیار داشتن تکنولوژى پیشرفته و دانـش فنـى الزم، بـا سـربلندى       «
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 در مـورد مراعـات ضـوابط زیـست     . محـیط زیـست جلـسه داشـت      حفاظـت  شوراى عـالى  
گیـرى  هـاى شـهرى تـصمیم     ها و اتوبـوس   کردن تاکسى هاى بزرگ و گازسوز   طرحمحیطى  

ورد تسریع در دادن آب و بـرق و تلفـن و         در م  .عصر شوراى عالى ادارى جلسه داشت      .شد
  .گاز به متقاضیان مصوباتى داشتیم

تـر شـدن     حـساس ،هـا در گـزارش . کارها را انجام دادم و به خانه آمـدم       نُه شب،   تا ساعت   
هـا مهـم    ها به مقابله با ناتو و اعالم حمایـت روسـیه از صـرب   راژده و اخطار صربومسأله گ 

در اسـفند   [سمت دوم گزارش ویـژه سـفرم بـه لرسـتان    قامشب، شبکه یک تلویزیون،   . است
   . جالب استپخش کرد؛ را ]1372

   
  1994ریلو آ13                  1414 ذیقعده    1  1373 فروردین 24چهارشنبه 

  
 ناراحت ]اسالمی قم[ از تغییر مسئوالن دفتر تبلیغات   .ایازى از قم آمد   ] سیدمحمدعلی[آقاى   

   جوایز تفـسیر راهنمـا را کـه بـه    .کلید قرآن و تفسیر راهنما را دادمجموعه  گزارش کار    .بود
  . به ایشان دادم که در بین همکارانشان تقسیم کند،مناسبت کتاب اول سال شدن گرفته بود

 نوشته مفـصلى  . آمد براى تقدیم استوارنامه،سفیر جدید ترکیه، ]آقاي احمد مینات بالکان [
  ،میـرزاده ] حمیـد [ آقـاى  .ین را خوب تحلیـل کـرده بـود   ل فیمابی اکثر مسا ؛داشت که خواند  

                                                                                                              
اسـتقبال  هـاى عرضـه کاالهـاى ایرانـى در خـارج از کـشور و        موفقیـت نمایـشگاه   .کنـد  سوى اهداف نظام اسالمى حرکت مى      به

المللـى را   بازدیدکنندگان از تولیدات صنعتى ایران، حاکى از این واقعیت است که صنعت کشور امروز توان رقابت در بازارهاى بین     
 با اشاره به وظیفـه مهـم   آقاي هاشمی،» .بدست آورده و بازار کاالهاى صنعتى ایران در بسیارى از کشورهاى جهان رونق یافته است      

انجام صحیح این وظیفه، ضمن فراهم کردن زمینـه صـادرات تولیـدات داخلـى،     «:  در کنترل کیفى تولیدات گفت  مؤسسه استاندارد 
باید در کنار تقویت تولید مطابق با استاندارد مطلوب و از . سازد این کاالها را نیز فراهم مى    موجبات جلب اعتماد و اطمینان جامعه به      

 ».ف کاالهاى خارجى، حمایت از صنعتگران داخلـى مـورد توجـه بیـشترى قـرار گیـرد        بین بردن فرهنگ غلط گذشته مبنى بر مصر       
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 ؛هاى سفر لرستان را آورد    بندى تقاضاها و کمک     جمع  و آمد ]جمهور معاون اجرایی رییس  [
مـشاور  [، موسـوى ] میرحـسین [ سپس مهندس  .مجموع حدود ششصد میلیون تومان است     در  

  و ملحق شدند ،]زمان انتقال خون  رییس سا [،  فرهادى] محمد[ و دکتر    ]جمهور سیاسی رییس 
  . کمک گرفتند،گزارش کارارایه  پس از ،تحقیقاتى نوبنیادشانسسه براى مو
اجتمـاع  شـرکت در    براى   . آمد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  محمدخان] مرتضی[آقاى  

را در ت ایـران   سیاسـ ،کـار گـزارش  ارایه  ضمن ؛عازم نیویورك است   ،ساالنه بانک جهانى  
کـه    تـذکر دادم .جهانى پرسید که جواب گرفتبانک وام با موضوع  فیت برخورد   مورد کی 

 از ایـن  ، اخیـراً دکتـر عـادلى   ؛ مراعـات مقـررات را بکنـد   ،یس بانک مرکزى  ی با ر  ارتباطدر  
  .جهت شکایت دارد

 گـزارش اقـدامات و   . آمـد ]بـدنی  ریـیس سـازمان تربیـت   [،  طبـا  هاشـمى ] مصطفی[مهندس  
 در مورد کیفیت .دادستان کل شکایت داشت  از   . ورزش را داد   هاى جدید در مورد   سیاست

  
  

 مالقات با سفیر تركیھ 

تقدیم استوارنامه توسط سفیر جدید ترکیه
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  . گفتقبلسیاستى دوران  نظمى و بى گرفتن بخشى از زمین ورزش و از بى
امنیتـى روزنامـه سـالم، مجلـه        ل  ی مـسا  ةدربـار  . آمد ]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[آقاى  

ى ینـابع خـارجى و بـازجو    مهم و استفاده از ميها طرح، و کارهاى عمومى کشور 1فردا ایران
  .  صحبت شد2گروه نیک اختر

 . قرار شد مثل سال گذشته باشد.ها مطرح شدباره نرخ سود بانک  و د دولتهیأت  عصر در   
  .ها و تسهیالتسپردهسود علیرغم اصرار بانک مرکزى براى باال بردن نرخ 

   
  1994ریل وآ 14                   1414 ذیقعده    2  1373 فروردین 25 شنبه پنج

   
 آقــاى .دیــشب بـاران داشــتیم  . انجـام دادم ؛م کارهـا را بــه منـزل آورده بــود  .در منـزل بــودم 

 تحـریم  ؛ را گفـت این کشور وضع    و  سفیرمان در لیبى آمد    ، ]يشاهرود[ ي نور ]امحمدرض[
سـقوط   -شـان  ملـى  پـول  -دینار . اند خودشان را با تحریم تطبیق داده  .شود تر مى سختدارد  
 . اسـت تـر شـده  شان سخت مواضع، اخیراً با مأیوس شدن از کوتاه آمدن آمریکا.ست ا کرده

نـشین  المقـدس رنجیـده و خانـه    از اقدام به ارسال مـسافر از لیبـى بـه بیـت     ،جلود] عبدالسالم[
 پـس  ،خواستار برگشت به ایـران . روابط اقتصادى ما توسعه یافته و رو به توسعه است          .است

  .خارجه خواسته که یک سال دیگر ادامه دهدامور وزارت .ستاز اتمام دوره سفارت ا
یه و نیز فرودگاه رفـسنجان   ی براى راه و آب جلگه کشکو      .آمد شیخ حسین هاشمیان  آشب  

                                                
 - شد ابی منتشر میاهللا سح فردا، به مدیریت آقاي عزت ها و ماهنامه ایران خویینی  روزنامه سالم به مدیریت آقاي سیدمحمدموسوي .

هر دوي این نشریات، رویکرد انتقادي و تخریبی علیه دولت سازندگی داشتند، اما انتشار آنها بدون مانعی، تا پایان دوره سـازندگی          
 .ادامه داشت

 -  بـا شـلیک گلولـه، اقـدام بـه     )ره(، هنگام سخنرانی آقاي هاشـمی در مرقـد امـام خمینـی    1372 بهمن 12اختر، در    کورش نیک ، 
 .او در دادگاه به اعدام محکوم شد، اما آقاي هاشمی در پاسخ به نامه ندامت، او را بخشید. سوءقصد کرد
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     پیروزي   

 ارتبـاط ها کـه در   گرى از بعضى از موذي .استمداد کرد پسته اتدراو نگرفتن عوارض از ص    
 . اظهـار نـاراحتى کـرد   ،کنـد بروز مىخورده   از سوى مراکز ضدانقالب یا افراد فریب       ،با من 

  . همیشه بوده و باز هم خواهد بودیگفتم چنین وضع
  

  1994ریل وآ 15                      1414 ذیقعده    3   1373 فروردین 26جمعه 
   

 بـراى شـروع   ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی [، مرندى] علیرضا[ دکتر  ،اول وقت 
هـایش  در دهان چهار نفر از نوهرا  قطره ضدفلج . آمد لج اطفال فسراسري  کار واکسیناسیون   

 خبـر تهیـه     بـراى تبلیـغ    ، خبرنگـاران  . ریخـتم  ]نی محـافظ  میمسئول ت [،  اقبالىآقاي  هاى  و بچه 
  .کردند

ــراى اقامــه  ــشگاه تهــران  جمعــه نمازب ــه دان ــتمب ــورد  .رف  بحــث عــدالت اجتمــاعى را در م
 تنهـا ناهـار    . بودنـد  همـان یم ظهر در کرج     ،هابچه عفت و    . توضیح دادم  ]ها یارانه[=سوبسیدها

بـراى   . آمدنـد  ]از رفـسنجان  [،  و همسرش حسن   فرزندش   با همشیره طاهره    ،سرشب .خوردم
بیشتر اوقات روز به . هنوز راحت نشده  است؛آمدهمعاینه چشمش بعد از عمل آب مروارید     

  .مطالعه گذراندم
  

  1994ریل وآ 16                        1414 ذیقعده    4  1373 فروردین 27شنبه 
   

بـراى برنامـه شـوراى عـالى      ،]دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگـی    [،  میرسلیم] مصطفی[آقاى  
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 قـرار  . حالش بهتـر اسـت  1،ندهرپرو] هادي[آقاي  گفت بعد از معالجه      .آمدانقالب فرهنگى   
   . تشکیل دهدشد تیمى براى بررسى همه جانبه

از تعـدادي   . آمـد ]یـیس حـوزه هنـري سـازمان تبلیغـات اسـالمی       ر[،  زم] محمدعلی[آقاى  
 هـاى فرهنگـى   بـراى کارهـاى اقتـصادى بـراى تـأمین هزینـه         .آوردرا  کارهاى حوزه هنـرى     

 را  گزارش عملکرد صندوق تعاون .وزیر تعاون آمد  ،  ]آقاي غالمرضا شافعی   [.مشورت کرد 
نیـروي  = [فرمانـده ناجـا   ،]اللهـی  سرتیپ رضا سـیف [ .جارى کمک خواست  داد و براى سال   

   .قاچاق را دادبا  گزارش اقدامات نیرو و امنیت نوروز و مبارزه . آمد]انتظامی
 دارو ؛ دکتر میالنى آمـد . مالقات آخرى را لغو کردم. کمى تب داشتم،از اول وقت  امروز  

  .  تب شدید بود. برنامه عصر را لغو کردم و به خانه آمدم.داد و گفت استراحت کنم
  

  1994ریل وآ 17                     1414 ذیقعده    5  1373 فروردین 28به یکشن
   

 اسـتراحت گذشـت و   بیـشتر بـه  وقـت   . در خانه مانـدم .تب و کسالت ادامه داشتامروز هم   
 تا آخـر  .لین تزریق کردیس آمپول پنى و آمد]الهوتی [عصر سعید. خواب معموالً روى تخت 

  .تر بخوابم راحت تب خیلى کم شد و توانستم،شب
 انجـام  ، کارها را آوردند.اژده مهم استر مسأله گوها،  در گزارش.باریدامروز کمى باران   

مــدیرعامل [، نـژاد وردى] فریــدون[ آقـاى  .رومکـه نمــى   بـه دفتــر رهبـرى اطــالع دادم  .دادم
  تلفنى پیشنهاد کرد که در مورد بوسنى تحرکى داشته ،)]ایرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمی    

                                                
 -     ،اهل اصفهان، قبل از پیروزي انقالب اسالمی، از مـدیران سـازمان فرهنـگ و هنـر بـود و      )1376-1305( آقاي هادي پرورنده ،

. العـالج داشـت   بخشیدن به بیماران صعب  خاصی در آرامش وي توانایی. کردمدتی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در آنکارا خدمت     
 ایران را به مقـصد  1373آقاي پرورنده در سال . بیمارانی بودند که علیرغم عدم درمان پزشکی، او توانسته بود حالشان را خوب کند    

 . درگذشت1376آمریکا ترك کرد و در سال 
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   .باشیم
   

  1994ریل وآ 18                    1414 ذیقعده    6  1373 فروردین 29دوشنبه 
   

بـه سـوى    ،براى شرکت در مراسم روز ارتـش    ،صبحانهصرف   استحمام و    بعد از . تب ندارم 
کوتاه   سخنرانى. بود مراسم شروع شده . فرماندهان جمع بودند   . کردیم  حرکت میدان آزادى 

 مـانور فـرود چتربـازان و    . قـسمت اعظـم رژه را گـرفتم      1.راى ارتشیان نمـودم    ب يآمیزتشویق
  . قبل از اتمام مراسم به دفترم رفتم؛دیدمهم هواپیماهاى جنگنده را 

نى را وریش و اسـلو تـ  گزارش سـفر بـه ا   .مد آ ]وزیر امور خارجه  [،  والیتى] اکبر علی[دکتر  
   . گفتان و دعوت آنها از منهر دو کشور در مورد همکارى با ایرهتمام  از ا؛داد
 بـراى   اسـت،  پیـدا کـرده  وکراین که بـه مقـام سـفارت ارتقـا     اُ کاردار،  ]آقاي ایوان مایدن  [

 از نتیجـه  . خوشـم آمـد   ؛ایراد کرد را فارسى     خود  نطق . آمد ش مقام جدید  ۀتقدیم استوارنام 
 خارجه کـه  برخالف نظر وزارت امور  ؛اظهار رضایت کرد  وکراین  انتخابات پارلمانى اخیر اُ   

  وزیـر امـور خارجـه   ، ]آقـاي زلنگـوف  [سـپس   . استبه نفع حکام فعلى تمام نشده  ند،  معتقد
                                                

 - ،بـر ضـرورت حفـظ    ،ویـژه ارتـشیان در دوران دفـاع مقـدس    ه  بـ ،هـاى نیروهـاى مـسلح    ي ضمن تجلیل از فداکار آقاي هاشمی 
با بیان اینکه امروز یک ارتش مخلـص و قـوى در اختیـار     ایشان .افتخارات گذشته و آمادگى تالش در دوران سازندگى تأکید کرد     

یـک کـشور تنهـا و انقالبـى و فاقـد      « :  خاطرنشان ساخت،خوبى نشان دهد  توانست خود را به،کشور است که در طول دفاع مقدس 
 این ملت هم ، به پشتوانه این ارتش در مقابل همه شیاطین جهان ایستاد و پس از هشت سال نبرد با شجاعت و ایثار،تجربه کشوردارى

د آوردنـد و  اى را در دفـاع بوجـو   سـابقه   قدرت کم،نیروهاى مردمى، سپاه و ارتش .در میدان نبرد و هم در میدان سیاست پیروز شد       
در  .جاى گذاشتند کـه ملـت ایـران هرگـز آن را فرامـوش نخواهـد کـرد       ه  قطعه تاریخى روشنى را در تاریخ ایران ب  ،نیروهاى مسلح 

هاى خود را حفظ کند و استحکام بخشد و این مهم میراث بزرگى براى ارتش ماست و   ارتش توانست ارزش،دوران جنگ تحمیلى
آقاى » .مان بود در ارتش تحقق یافته است  مردمى بودن و حفظ سلسله مراتب که خواست امام راحل   اکنون نظم، آمادگى، مکتبى و    

هـاى جنـگ     رهبر معظم انقالب اسالمى که در صحنه،اى  خامنههللا تحت زعامت شخصیتى بزرگوار چون آیت  «: هاشمى تأکید کرد  
 کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».دوران سازندگى را با موفقیت طـى کنـیم  توانیم   مى،اند و در میدان والیت نیز راهنماى مردم هستند       بوده

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«



مالقات با وزیر امور خارجه اوکراین

تقدیم استوارنامه توسط سفیر جدید اوکراین
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     پیروزي   

 بـر محـور    کـه را آورد شـان   جمهور یسیـ ر،  ]آقـاي لئونیـد تراوچـوك     [ نامـه    .وکراین آمـد  اُ
هـاى   قـرارداد انهـدام سـالح   ةدربار .آن کشور بودتوسعه همکارى و سفر من به      درخواست  

 کریمـه و ناوگـان   در موردهاى سابق شوروى و نزاع وکراین و همکارى جمهورىاى اُ هسته
 را تهیـه   و هرزگوین به دکتر والیتى گفتم طرح تحرك براى بوسنى.دریایى توضیحاتى داد  

عفـت هـم کلـى تعریـف     بـود؛  آمـده  مالقات عفت براي خارجه هم امور  همسر وزیر    .کنند
  .داشت

و کنتـرل قیمـت   گـذاري     نیز برنامه قیمت  و   قیمت چاى    . جلسه داشت  عصر شوراى اقتصاد  
 ،یچوبگـو عـزت ] علـی [شـب بـا آقـاى     سر .را تـصویب کـردیم     و خدمات    فیرصکاالهاى م 

در  .عـصر پیـامى از او رسـیده بـود     .صحبت کـردم  تلفنى   و هرزگوین،  جمهور بوسنى  یسیر
 جمعـى از بـستگان هـم آنجـا        . رفتم ]هاشمیان[شیخ حسین آ براى تسلیت به منزل      ،مسیر خانه 

   .به خانه آمدم. بودند
  
  1994ریل وآ 19                    1414 ذیقعده    7  1373 فروردین 30شنبه سه
  
 ،]وزیر جهاد سـازندگی [،  فروزش] غالمرضا[آقاى  . جهاد سازندگى آمدند  وزارت  مدیران   

 ارزنده جهاد قـدردانى  هاى مختلف را داد و من از خدماتگزارش عملکرد جهاد در بخش    
عقد ازدواج برادر یکى از پاسدارانم  1. اطمینان دادمهاى همه جانبهحمایتتداوم کردم و به    

                                                
 -       زدایـى و    بـا هـدف محرومیـت   ،طـور خودجـوش  ه  ضرورتى بود که ب ،جهاد سازندگى « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 مرهـون فـداکارى و   ،هاى مختلف سازندگى کـشور  هاى این جهاد در عرصه  موفقیت .ود آید وجه  هاى کشور ب    ماندگى  جبران عقب 
ویژه دفاع مقدس، خدمات باارزشى در ابعـاد مختلـف انجـام دادنـد و      تالش نیروهاى مخلصى است که در دوران انقالب اسالمى به      

مـدیران و   .وزارتخانـه بـسیار ارزشـمند خواهـد بـود     ها براى آینده کار مـسئوالن ایـن    هاى موفقى کسب کردند که این تجربه   تجربه
هاى  هاى سازنده خود در بخش طرح نیروهاى کارآمد و با تجربه کشور به ویژه وزارت جهاد سازندگى، باید با دلگرمى و اطمینان به

 ع روسـتایى، هاى جنگل و مرتـع، شـیالت، امـور دام، عمـران و صـنای      دستاوردهاى جهاد سازندگى در بخش .مختلف ادامه دهند  
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  .را بستم
دو یس کمیـسیون مـشترك   یـ  ر.وزیـر بازرگـانى تایلنـد آمـد       ،  ]چـون  چاي آقاي اوتاي پیم  [
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هـا را تـصویب   نامهینی آ. شوراى عالى مناطق آزاد جلسه داشت      .گذشتنظایر آن   کامبوج و 

  .کردیم
 در راه سـفر     . تلفنى مذاکره کـردیم    ،وزیر یونان   نخست ،وئاندرپپا] آندریاس[ظهر با آقاى     

و عـدم اقـدام بـه     ها بـه گـوراژده   بوسنى و تجاوزات صرب  ة دربار . در ایرلند بود   ،به آمریکا 
 به خاطر نزدیکى به منطقه و به خـاطر ریاسـت   ،از یونان.  مذاکره کردیم  ع شوراى امنیت  موق

 گفـت در آمریکـا هـم مـسأله را پیگیـرى      .شـوند تـر   خواستم که فعـال ،اى جامعه اروپا  دوره
 گفتم هر چه خود مـردم تـصمیم       ؛ را در مورد فدراسیون بوسنى خواست      ایران نظر   .کنندمى

  .یمکن ما تأیید مى،بگیرند
 در مـورد  ،المللـى پـول  صـندوق بـین  اجـالس     در شـرکت بـراى   و  عصر دکتر عادلى آمـد      

 ىی نهـا ي خبـر امـضا  .محمدخان داشـت  آقاي  روى   ى از تک  یهالى مشورت کرد و گله    یمسا
  . مخالفت کردازرب ا،ها آلمان را داد و با تغییر وقت کار بانکپالیرسن

 سیاست اعزام دانشجو به خـارج بحـث      ةدربار .شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت     
  .کردیم و تصمیماتى گرفتیم

    
  

                                                                                                              
است یکى از افتخارات نظام اسالمى ،هاى بزرگ صنعتى از جمله ساخت سد، بندر و سیلو ترویج و آموزش و مشارکت در طرح. 

 . از جمله اقدامات ارزشمند جهـاد سـازندگى اسـت   ،ایجاد تحول در امور اساسى و روزمره مردم بویژه در مناطق روستایى و محروم          
 هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن رجـوع » . تـالش بیـشترى انجـام دهـد    ،هاى صنایع تبدیلى و علوفـه و دام       بخش باید در    ،جهاد سازندگى 

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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 مالقات سفیر كره جنوبي  

تقدیم استوارنامه توسط سفیر جدید کره جنوبی

تقدیم استوارنامه توسط سفیر جدید آلبانی
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  1994ریل وآ 20                1414 ذیقعده    8   1373 فروردین 31چهارشنبه 
   

 معلوم شد مشکالتى دارد که قرار شـد ظهـر بـه      ؛با یاسر در مورد دانشگاهش صحبت کردم      
 کـره جنـوبى و آلبـانى بـراى تقـدیم          نرایسف،  ]آل و آسترگولیا   یونگ یمآقایان ک [. دفتر بیاید 
   . آمدنداستوارنامه

نتیجه در    گزارش مذاکرات بى    سعودي،  سفیرمان در عربستان   ،هادى]سیدمحمدعلی[دکتر  
ــسا  ــط و م ــورد تحــسین رواب ــام محکــم .ل حــج را دادیم ــد کلمــه پی ــ ، دادم چن ــضمون اب  م

کـه در   ، روابط اسـت  در و اینکه قصد ما رفع همه ابهامات         بودن برخورد آنان   توجیه غیرقابل
  . از شخص فهد وقت بخواهد و به طور شفاهى بگوید،مراجعت
جمهـور و دبیرکـل سـازمان امـور اداري و            ون ریـیس  امعـ [،  میرمحمـدى ] سیدمحمد[آقاى  

وزیـر بهداشـت،   [، مرنـدى ] علیرضا[ دکتر .داد  را گزارش اقدامات و آمد ]استخدامی کشور 
هاى پزشکى صحبت  قیمت دارو و تعرفهة دربار. و معاونان آمدند]مان و آموزش پزشکیدر

  . قرار است در شوراى اقتصاد مطرح شود.شد
 ی خـود  تصمیم گرفته است رشته تحصیل؛ وضع درسش صحبت شد ةدربار .ظهر یاسر آمد  

ن هـم  بـا محـس  بـراى انجـام ایـن کـار      ، قـرار شـد    .کند و به دانشگاه دیگرى بـرود      عوض  را  
  .دهدمدیریت دولتى را ترجیح مىرشته  خودش ؛مشورت کند

، شـهرى  رى] محمدمحمـدي [ آقـاى  . رفتـیم )ره (مرقد امامبه  عصر براى افتتاح کنگره حج   
از  حـج و برائـت   ةدربـار  خیرمقدم گفت و مـن    ]فقیه و سرپرست حجاج ایرانی     نماینده ولی [

بـه جلـسه    1. صحبت کـردم حجى در یوحدت مسلمین و عدم ماجراجو  ضرورت  و  مشرکین  

                                                
 -      نگى همراسم حج باید همـا «: آقاى هاشمى با ذکر این نکته که حج یک عبادت ساده و معمولى براى امت اسالمى نیست گفت

 امت اسالمى باید در ایام حج با همکارى و وحدت هماننـد دسـتى واحـد از منـافع    . مانان را در برابر دشمنان اسالم نشان دهد     مسل
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ون معا[، حبیبى] حسن[تلفنى به دکتر  .ماندم ، در دفتر نرفتم و براى انجام کارها   دولتهیأت  
  . تذکرات الزم را دادم، ]جمهور اول رییس

ى یاهآفرین پیـشنهاد خـدا  در مورد اجراى طـرح سـد   . آمد]وزیر نیرو[،   آقاى زنگنه  غروب
خط لوله آب به قطـر شـرکت    احداث   مذاکرات    خواست که مهدى در    .داشت که پذیرفتم  

 درس یاسر مذاکره و قرار شد تا فردا  تصمیم را     ةدربار ،شب در خانه با یاسر و محسن       .کند
  . تکمیل کنند

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
 اینکـه دشـمنان اسـالم در     .العین زائران خانه خدا باشد  باید نصب،هماهنگى براى حل مشکالت جهان اسالم .مسلمانان دفاع کنند

طـور کـه خداونـد     آن  ، نشان دهنـده ایـن اسـت کـه ایـن     ،کنند ن مسلمان را در بوسنى قتل عام مىایام حج بدون دغدغه خاطر هزارا 
ریـزى در    بـا برنامـه  ،باغ، عراق، سومالى، فلسطین و بوسنى ل حاد مسلمین در کشمیر، افغانستان، قره  یمسا .شود   انجام نمى  ،خواهد  مى

برائـت از   .امت اسالمى با اتحاد و یکپارچگى مـشکالت را حـل کنـد   خانه خدا جایگاه مناسبى است تا       . قابل حل است   ،مراسم حج 
رمایـه  بیانات ارزشمند، عمیق و پ .زند کسى جز مشرك ضرر نمى  به، یک تکلیف و وظیفه است و ابراز برائت  ،مشرکین براى زائران  

طور یقـین تنهـا بـراى دشـمنان اسـالم       ه ب، در مورد فلسفه برائت را امروز شنیدم و آنچه که با صراحت بیان شد      ،رهبر حکیم انقالب  
مطمئن باشید مسلمانان در حج با انجام تکالیف خود باعث مشکل براى کسى جز مشرکان و کـسانى کـه دستـشان         .خطرناك است 

شـد و   تـر حـل مـى    له خیلى آسـان أ مس،کردند هاى سعودى درك مى اگر این پیام را مقام .خون مسلمانان آغشته است نخواهند بود  به
 انقـالب،  معـارف  نـشر  دفتـر  ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع ».مذاکره و گفتگو نداشت      یاج به احت

1395.
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1395.
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  1994 ریلوآ 21                     1414  ذیقعده    9    1373  یبهشتارد 1 شنبه پنج
   

 نامـه . آمدنـد  همـراه  هیـأت  و لیبـى  انقـالب  شوراى عضو ،خروبى] سرهنگ مصطفی [ آقاى
 همکارى و عراق با آشتى پیشنهاد ،همیشه مثل ؛آورد را ]رهبر لیبی [،  قذافى ]معمر [سرهنگ

. بـود   داده همکـارى  بـراى  آمـادگى  اظهـار  و الیـستى ضدامپری هـاى گـروه  و کشورها سایر با
 بـراى  ،لیبـى  علیـه  ملـل  سـازمان  تحـریم  از ناشـى  مشکالت از مفصلى شرح،  ]آقاي خروبی [

از  خـصوص  بـه  ؛داد را فرانسوى و آمریکایى هواپیماى دو انفجار به متهم دو گرفتن تحویل
 المللـى بـین  دادگـاه  در کمهمحا براى عرب اتحادیه پیشنهاد همچنین   .ندا نگران بعدى مراحل

 .نمودنـد  استمداد شانجارى مشکالت حل براى .کنیم تأیید هم ما خواست و دادتوضیح   را
 آمدن از پس شد قرار ؛است شاننفت با پایاپاى معامالت سیستم برقرارى، پیشنهادها از یکى

 در فاطى و عفت ىنواز همانیم از .کنیم پیدا را گونه این هاىهمکارى راه ، آنها بانکى هیأت
 ،تهـران  شـهر  خصوص به و ایران در سازندگى سرعت از و داشتند تشکر ایشان همسر مورد
  .نمودند تعجب اظهار

 و ایثـــارگران امتیـــازات دســـتور دو .داشـــت جلــسه نظـــام  مـــصلحت تـــشخیص مجمــع 
   .ماند ناتمام که بود دستور در نظامى هاىدادگاه هاىصالحیت

 فـائزه  . هـم آمدنـد   هـا  فـاطى و فـائزه و بچـه   ، شـب .هـا بـود    عفـت تن   .عصر به خانـه آمـدم     
از   داد و از گـرفتن بخـشى  ، کنفرانس ورزش بانوان که در پـیش دارنـد    در مورد توضیحاتى  

  .هاى متعلق به سازمان تربیت بدنى توسط سپاه انتقاد داشتزمین
  

  1994 لریوآ 22                       1414 ذیقعده  10  1373 اردیبهشت 2جمعه 
 طرح سـکوى  ةدربار . آمد]جمهور رییس دفتر بازرسی رییس [،   محسن .در خانه بودم  امروز   
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هـا کـه اخیـراً قیمـت     ها براى رقابت بـا روس  تهران و آماده شدن چینى يابوذر و وضع مترو   
  .صحبت شد ،اند ها را پایین آوردهواگن

عـصر   .رفـت البـرز قـم   ته بـاغ پـس   محسن که براى سرکشى به جز  ؛ها جمع بودند  ظهر بچه 
 بـراى بنیـاد تـاریخ       .د آمـ  ]رییس بنیاد تاریخ انقالب اسـالمی     [،  معادیخواه] عبدالمجید[آقاى  

 تلفنى براى سـفر بـه رومـانى اجـازه گرفـت و           ،دکتر والیتى . استمداد کرد و توضیحات داد    
  .مشورت کرد

ورد سوءقـصد   مـ ،جمعـه موقـت مـشهد     امام،]خراسانی [ىیعبا] محمد[خبر رسید که آقاى   
  . است اما آسیب مهمى ندیده،قرار گرفته و دو گلوله به او اصابت کرده

  
  1994ریل وآ 23                       1414 ذیقعده   11  1373 اردیبهشت 3شنبه  
   
 و بـازار داخلـى   پتروشیمی گزارش وضع تولیدات .وزیر نفت آمد ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

 تأمین اعتبار اجراى لوله گاز ترکمنستان از ایران و مسأله گرانى ةردرباو خارجى را گفت و     
 . وزیـر آمـوزش و پـرورش آمـد    ،نجفـى ] محمدعلی[آقاى  .هاى اجرا شده مذاکره شد طرح
  . نگرانى ندارد؛ در مجلس صحبت شدو استیضاح ارح کمى اعتبارات و طةدربار

 گـزارش کـار داد و   . آمـد ]يجمهـور  ریاسـت  [بشارتى از دفتر مناطق محروم   ] جلیل[آقاى  
 گـزارش سـفر بـه خوزسـتان و اهمیـت و         .حبیبى آمـد  ] حسن[ دکتر   .حمایت بیشتر خواست  

چنـد موضـوع   ى ویسیاست تبلیغات در مورد ترور آقـاى عبـا  . پیشرفت طرح نیشکر را گفت   
  . را پرسیددیگر

ریـیس  [، یـزدى ] محمـد [ شـب بـا آقـاى    .عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت  
 . بـودیم  ]رییس مجلـس شـوراي اسـالمی      [،   نوري ناطق] اکبر علی[ آقاى   همانیم ،]قضاییه وهق
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ایجـاد امنیـت قـضایى و منطقـى بـودن در سیاسـت             آینده دستگاه قضایى و ضرورت     ةدربار
  .وقت به خانه رسیدمدیر .بحث کردیمهاى آنها خارجى و راه

   
  1994 ریلوآ 24                    1414 ذیقعده    12 1373 اردیبهشت 4یکشنبه  
   

بس قابـل   ها در گوراژده و تحقق آتش پایان مهلت اولتیماتوم ناتو علیه صرب  ،هادر گزارش 
 . امام جمعه دزفـول آمـد    ،عراقى] محسن[آقاى  . ها قانع نیستند  یایی اگر چه بوسن   ؛توجه است 

 کنگـره و  گزارش پیـشرفت مقـدمات کـار برگـزارى کنگـره شـیخ انـصارى را داد و بـراى                 
 در مـورد مأموریـت بـه لنـدن خواسـت کـه       همچنین. کارهاى فرهنگى دزفول استمداد کرد    

   .مسئوالن ایرانى آنجا همکارى کنند
 از سـوابق و افکـار و خـدمات خـود     . آمـد ]رییس دانشگاه تهـران   [،  افروز] غالمعلی[دکتر  

ــت  ــرد و از مزاحم ــف ک ــال تعری ــاى رادیک ــران   ه ــشگاه ته ــا در دان ــکایت ه ــوش و از د نم
 مایـل اسـت در دانـشگاه تهـران     ؛ براى انتقال یاسر صـحبت شـد     .هاى آنها گفت   سوءاستفاده

  .بماند
ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی [، مرنــدى] علیرضــا[آقــاى  ] محمدرضــا[ و ]وزی
 تکـرارى   يل بهزیـستى و کارهـا     ی مـسا  ةدربـار  . آمدنـد  ]رییس سـازمان بهزیـستی    [،  محمدى

معـاون اقتـصادي   [، نـوربخش ] محسن[اى با حضور آقایان    سپس جلسه  .امدادى صحبت شد  
 ]غالمحـسین [،  ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه        [،  زنجـانى ]مسعود روغنـی  [ ،]جمهور رییس

نـویس الیحـه تـأمین      پـیش ةدربـار  .داشـتیم مرنـدى  ] علیرضـا [ و   ]شهردار تهران [،  کرباسچى
   .بددولت ادامه یاهیأت  قرار شد بحث در کردیم؛اجتماعى مذاکره 
وزارت هاى دولتى و مخالفت بـا ادغـام         فروش ماشین  ةدربار ،دولتهیأت  عصر در جلسه    
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ــا وزارتجهاد ــ کــشاورزى و آســازندگی ب  کــل کــشور 1373ســال هــاى بودجــه نامــهینی
  .گیرى شد تصمیم
 ، دسـتگاه قـضایى، مجلـس، تـأمین اجتمـاعى          ،1 گوراژده ةدربار . رهبرى بودم  همانیمشب  

د نــخواه کــه مــى- و نهــضت آزادى -کــه رهبــرى موافــق نیــست - هــاخانــه ادغــام وزارت
 و تغییـرات   اسـالمی   و سازمان تبلیغـات    -دنبه دفتر سازمان ملل براى بوسنى برو       جمعى دسته

   . دیر وقت به خانه رسیدم.اخیر مذاکره داشتیم
   

  1994 ریلوآ 25                   1414 ذیقعده   13  1373 اردیبهشت 5دوشنبه  
   
او  . فـائزه هـم بـود   .المپیـک آسـیا آمـد    شـوراي   یس  یـ ر،  ]صـباح  آقاي شـیخ احمدالفهـدآل    [

 در . اسـت ته شـده ش در قـصر امیرکـ  ، پـدرش در تجـاوز عـراق    وبرادرزاده امیر کویت است  
رادف    [ . مطلب مهمى نداشتیم   ،مذاکرات جمهـور ترکمنـستان     یسیـ معـاون ر  ،  ]آقاي شـیخ مـ

 روابـط  ةدربار . است را آورده]جمهور ترکمنستان ییسر[، فنیاز] صفرمراد[آقاي  نامه  .آمد
 پیگیـر احـداث   .اى نداشـت حـرف تـازه   ؛  با چین و روسیه و سایر همسایگان توضیحاتى داد        

  .هستندخط لوله 
 و کازرون اسـتمداد کردنـد  - براى راه شیراز . نماینده و فرماندار کازرون آمدند  ،جمعه امام

 روحیات انقالبى مـردم کـازرون    ةدربار  و دادند امور دیگر عمرانى توضیحاتى      در خصوص 
  آقاي دیوید[.  گزارش سفر به رومانى را داد آمد و]وزیر امور خارجه  [،   دکتر والیتى  .گفتند

                                                
 -   ینکه سازمان ملل، گـوراژده را منطقـۀ   در جنگ بالکان، علیرغم ا1373بهار .  گوراژده، یکی از شهرهاي بوسنی هرزگوین است 

بعـدها حاکمـان جمهـوري    . ب به آن حمله کرد و مرم مسلمان شـهر را بـه خـاك و خـون کـشید     امن اعالم کرده بودند، ارتش صر    
.المللی محاکمه و مجازات شدند  جنایت علیه بشریت، در دادگاه بینمصربستان، به جر
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 مالقات وزیر دریایي ایرلند و تركمنستان  

مالقات با آقای شیخ مرادف، معاون رییس جمهور ترکمنستان

مالقات با وزیر دفاع و امور دریایی ایرلند جنوبی
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. هـا در توسـعه همکـارى بـود     صحبت.ایرلند جنوبى آمد  و امور دریایی    وزیر دفاع   ،  ]اندروز
  .ظهر فاطى و عفت آمدند. یرلند شمالى نمودم شیالت و اةدربار هاییپیشنهاد

 در وهـاى لبنـى و قیمـت دار    قیمـت تـضمینى فـرآورده   .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت  
 حالـشان  .مـان بودنـد  نهمایم ، و همـشیره فاطمـه  1 حاجیه والده. شب به خانه آمدم  .دستور بود 

  .ها هم جمع شدند بچه.اند از مشهد آمده. استبخو
   

  1994ریل وآ 26                   1414 ذیقعده   14  1373ردیبهشت  ا6شنبه سه 
   

و من با والده و همشیره فاطمـه و یاسـر صـبحانه      رفت  اش  ىیداجنازه همسر  یعیبراى تش عفت  
آقـاي  [.  انجـام دادم ونیم صـبح   دهتا ساعت    کارها را    ،مطابق معمول . به دفترم رفتم  . خوردیم

 گـزارش وضـع اسـتان و نیازهـا را داد و بـراى رفـع       .تان آمـد استاندار خوزس، ]علیرضا تابش 
  .  استمداد کردنیازها

 گزارش تهیـه مقـدمات سـمینار        .آمد ]جمهور معاون اجرایی رییس  [،  میرزاده] حمید[آقاى  
 ،جنوب تهران قنات ي براى احیا 2.دهم پیام ب  ، بنا شد  .پلیمر را داد  ] علوم و تکنولوژي  [علمى  

                                                
 -   ز مادرِ خود چنین یـاد  ا» دوران مبارزه «ایشان در کتاب.  از دنیا رفت1374اهللا هاشمی، در سال  بی صفریان، مادر آیت بانو ماه بی

سواد  او هرچند بی. داري، در امور زندگانی با پدرم همکاري می کرد او عالوه بر خانه. مادرم از اهالی روستاي بهرمان بود   « : کند  می
هـاي او بـراي اعـضاي خـانواده و حتـی اهـالی روسـتا         اطالعات و تجربـه  . بود، اما اطالعات خوبی از خواص گیاهان دارویی داشت        

 دوران  رفـسنجانی،  هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن رجـوع » .کنـیم  که هنوز هم گاهی از همان تجربه ها اسـتفاده مـی        دمند بود، چنان  سو
 .58 جلد اول، صفحه ب،انقال معارف نشر دفتر هاشمی، محسن نظر زیر ،»مبارزه

 -در .  و محققان داخلی و خارجی برگزار شد نفر از دانشمندان700 با حضور 1373المللی سه روزه در اردیبهشت   این همایش بین
نیـاز  « : جمهور در امور تحقیقات قرائت شد، آمده است فرد، مشاور رییس بخشی از پیام آقاي هاشمی که توسط دکتر حسن غفوري    

صـنایع  هاي نسبی ما حتی در مقایسه با کشورهاي منطقه، باعث شـد تـا توسـعه       هاي پتروشیمی و مزیت    روزافزون کشور به فرآورده   
  ← دیـ کن  رجوع».ساله اول توسعه اقتصادي کشور قرار گیرد پتروشیمی و به طور اخص مواد پلیمري، از محورهاي اصلی برنامه پنج       

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي پیام  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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هـاى زیرزمینـى بـراى     آیـد و مزاحمـت آب  یادى به دست مـى   آب ز  ؛کمک بیشتر خواست  
 براى دسـتور   ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[، میرسلیم] مصطفی[ آقاى  .شودتهران کم مى  

شـریعتمداري،   آقایان حسین[.  آمدل وزارت ارشادیکار شوراى عالى انقالب فرهنگى و مسا   
مـدیران جرایـد   ، ] مهـاجري نبـوي، غفورگرشاسـبی و مـسیح     مرتـضی سیددعایی،  سیدمحمود

ل کلــى و یمــسادر مــورد  . ابــرار و جمهــورى اســالمى آمدنــد، رســالت، اطالعــات،کیهــان
  . براى حل مشکالت اقتصادیشان کمک خواستند.هاى نظام بحث شدسیاست

خانـه  بـه   . شـوراى عـالى ادارى جلـسه نداشـت       . کارها را انجام دادم    شش،عصر تا ساعت    
  فاطى هـم آمـد  . با هم کاهو خوردیم، در حیاط خانه.انده بودند والده و همشیره هم م  .آمدم

   .شان بد نیست  ولى حال، بود5/8 روى 5/15 ؛ فشار خون والده را گرفتو
  

  1994ریل وآ 27                  1414 ذیقعده  15 1373 اردیبهشت 7چهارشنبه 
   

روى  هبـراى پیـاد  معموالً  که  عفت هم. صبحانه خوردیمه، فاطمه و طاهر،ها همشیره ،با والده 
  .به دفترم رفتم .یم باران و رعد و برق داشت.ت کرده بودجعار م،رودمى
آقـاى  . فهمـد  فارسى هم مـى    ؛ آمد سفیر پاکستان براى خداحافظى   ،  ]الدین شیخ  آقاي نجم [

 در مورد مبـارزه بـا قاچـاق و بعـضى از اسـتاندارها             . آمد ]وزیر کشور [،  بشارتى] محمد علی[
 .هاى خالف قـانون نزنـد    حرف،ها مواظب باشد نصیحت کردم که در مصاحبه   .شدصحبت  

  . آینده  نظام دادةدربارگزارشى از مالقات با رهبرى و مذاکره 
 گزارشـى از تـشکیالت جدیـد     .مؤتلفـه اسـالمى آمدنـد     ] حـزب [شوراى مرکـزى    اعضاي  

شـان  تشویق و نـصیحت  من هم .هاى دولت داشتند اظهار تسلیم و وفادارى به سیاست     ؛ندددا
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همچنـین  مبـارزه بـا مـصرف سـیگار و       بحـث    . جلسه داشـتیم   ،دولتهیأت   عصر در    1.کردم
   .ى نرسیدی مطرح بود که به جاساختمان هاى بىبراى ساختمان وزارتخانهحلی انتخاب م

   
  1994ریل وآ 28                 1414 ذیقعده    16 1373 اردیبهشت 8شنبه  پنج 
   

 ،هـا هاى فرهنگـستان طرحو راى بازدید از نمایشگاه صنایع برق و معدن و صنعت  باول وقت   
رد بـسیارمهم و  ا مـو ،در نمایـشگاه صـنایع بـرق     . رفتـیم   تهـران  المللـى نمایـشگاه بـین   محل  به  

 . انتقـال و توزیـع بـرق دیـدیم    ،هـا در تولیـد  توجهى از پیشرفت خودکفایى و تکنولوژى     قابل
  .انگیز استحیرت آبى  به خصوص در برق،هاهاى ارزى طرحشدن هزینه کار و کم پیشرفت

 کاشى و سایر مـصالح  ،یکی موزا، سرامیک،هاسالن سنگ،  صنایع ساختمانی نمایشگاه  در  
 نتیجـه  . دیـدیم را ى از توسعه کار صنایع سنگ و کاشى و شیرآالت         یساختمانى هم نمودها  

 از ماکـت  . شـنیدیم ، داورى اسـت هم که در مرحلـه آخـر  را ها هاى فرهنگستانسابقه طرح م
 تا عـصر بـه مطالعـه و اسـتراحت         .مبه خانه برگشت  .  اکثراً خوب است   ؛ها بازدید کردیم  طرح

  .گذشت

                                                
 -  ر معظم انقالب را یـک تکلیـف بـراى مـسئوالن،      حرکت بر حول محور والیت فقیه و تبعیت از رهنمودهاى رهب   ،آقاى هاشمى

آنچه «:  با تجلیل از شخصیت واالى شهداى جمعیت مؤتلفه اسالمى اظهار داشت ایشان .هاى مختلف جامعه ذکر کرد      مردم و تشکل  
 بر فقیه و ترجیح صالح و مصلحت نظام اسالمى  پایبندى به اصل والیت،کند که صحت و سالمت فعالیت یک تشکل را تضمین مى   

این اصل مهم را در حرکـت    پایبندى به،ها و تمایالت شخصى و گروهى است که جمعیت مؤتلفه اسالمى از گذشته تاکنون    خواسته
ریـزى و   عنـوان کـشورى ثروتمنـد و غنـى شـناخته شـده اسـت و اگـر امـروز بـا برنامـه           ه  بـ  ،ایران در جهـان    .خود حفظ کرده است   

ریـزى و همکـارى     در سایه تالش، برنامه.هاى آینده مسئول خواهیم بود  در مقابل نسل،مسازندگى آن نگماری     همت به  ،دوراندیشى
ها و  دنیا ثابت خواهیم کرد که ملتى با تکیه بر امکانات مادى و انسانى خود و با حفظ ارزش    صمیمانه آحاد مردم آگاه کشورمان، به     

بـا   .هـاى غلـط گذشـته را اصـالح کنـد      را جبران کـرده و سیاسـت  ها  ماندگى تواند عقب  مى،هاى مقدس اسالمى و اصیل ملى    آرمان
هاى اساسى و زیربنایى که در برنامه اول دولت انجام شده است، تحقق این مهم تا پایان برنامه دوم دور از انتظار نخواهد    ریزى  برنامه

 .1395 ب،انقال معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».بود
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مـدیرعامل  [، ابراهیمـى ] اصـغر [آقـاي   بـا  نظـرش    گزارش کار مترو و اختالف.محسن آمد 
سـى و  برر ،متـرو عمـومی شـرکت    قرار شـد در جلـسه مجمـع    . را داد  ]شرکت متروي تهران  

   .راجع به دانشگاه یاسر صحبت شد. قضاوت شود
 اطالع داد که ،]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امور خارجه[، واعظى] محمود[شب آقاى 

مدعى همکـارى نیروهـاى اطالعـاتى        ،ایران با احضار نماینده     ،خارجه انگلیس امور  وزارت  
ضـمناً یـک شـنود نیرومنـد هـم در       .اندکرده با شورشیان ایرلند شمالى شده و اعتراض  ایران  

امـشب قـرار    . کـردم ییکه راهنمـا   نظرخواست   ، جواب ةدربار . است سفارتخانه ما پیدا شده   
 ،شـود وقت وارد مى  چون دیر  ؛ به فرودگاه مهرآباد برویم    ،جمهور مالى  یسیبود به استقبال ر   

   .قرار شد دکتر حبیبى برود
   

  1994ریل وآ 29                    1414 ذیقعده   17 1373 اردیبهشت 9جمعه  
   

ــادر گــزارش ــات همــه،ه ــوبى   انتخاب ــژادى در آفریقــاى جن ــس،ن  از صــدها ســال ســلطه   پ
بـراى مالقـات بـا     ،ونـیم صـبح   هـشت سـاعت  .  مورد توجه اسـت   ،1ها و آپارتاید  پوستسفید

                                                
 - آن کـشور  انی و هنـد ی بوماهپوستی ستی اکثرهی علی، جنوبيقای که نژادپرستان آفریضی تبع استی عبارت است از س    ،دیآپارتا 

 مجبـور کـردن آنهـا بـه اقامـت در محـالت و       د،یرسـف ی غي جدا نگه داشتن افـراد متعلـق بـه نژادهـا    یعنی ،دیآپارتا .ندردک یاعمال م 
 مجبور به اقامت اهپوستانی که سیدر مناطق. شرفتی و پلیامکان تحص  ویاسی حقوق سهیها از کل کردن آن خاص، محروم يها استان

 جـاد ی بـا درخواسـت ا  قـا ی آفرملـی کنگـره  .  موجود نبودزی نی حداقل امکانات زندگ،ندشت و حق خروج از آن را ندا    نددش ی آن م  در
 بـه راه انداختنـد، کـه بـا     ی تظـاهرات آرامـ  د،یـ طرفداران لغو آپارتا. انداخت به راه دی نظام آپارتا  هی عل ی جنگ ،چندقومی آزادجامعه  

 از دوتـن  . کشته شـدند ییقای آفر70 از شی، ب1970 سال شالق زده شدند، و در پوست اهی سانیمایراهپ. رو شد  روبه مخالفانمقاومت  
 کـه مانـدال بـه    ی اعتقـاد داشـت، در حـال   اهانیحکومت س به کوی باویاست.  و نلسون ماندال بودندکوی با وی است د،ی آپارتا یمخالفان اصل 

 شـد و پـس از محاکمـه بـه حـبس ابـد       ری، ماندال دستگ1962در سال  .  معتقد بود  ی جنوب يقای آفر ی اهال ی تمام ي برا ي مساو یحقوق
 را از سـر  یب جنـو يقـا ی آفری اهـال ی حقـوق انـسان  ي آزاد شد و مبارزه بـرا ی سالگ72، ماندال در سن     1990در سال   . دیمحکوم گرد 

 روزیـ  پی جنـوب يقـا ی آفرلی سال بعد، کنگره مکی.  با او وارد مذاکره شد    ی جنوب يقایجمهور آفر  سیی ر ،سرانجام دکلرك . گرفت
 .دی نقاط جهان لغو گردگری در دنی و همچنی جنوبيقای در آفرشهی همي برادیا آپارتمی و رژدی رسيجمهور استیشد و ماندال به ر
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 ؛انــدشـان داده  در اقدسـیه مـسکن   .رفتـیم سراى سـعدآباد  همانـ یمبـه   ،مـالى کـشور  همانـان   یم
  . اند که چرا بدون اطالع آنجا بردهمتشریفات را توبیخ کرد

شـان    بدون مقدمه وارد مطلب اصـلی ،در مذاکراتجمهور مالی    رییس،  ]آقاي عمرکوناره [
هـا و   هزینـه ، سئواالتى از وضع درآمدها  . مشکالت اقتصادیشان و انتظار کمک از ایران       :شد

 بعـضى ارقـام را پیـدا    ، از روى کتـاب  . اطـالع کمـى دارنـد      ؛شان کـردم  صادرات و واردات  
 براى .بندى کنند هیأتى اعزام کنیم که امکانات و نیازهایشان را جمع         ، وعده دادم  .کردند مى

  .رفتندزیارت مرقد امام و شهر قم 
ل ی در مـورد بـولتن وزارت اطالعـات و مـسا    . از دفتر آمد  ]مرعشی[ حسین .به خانه برگشتم  
اى داشـت   نکتـه تـازه    ،هاى عمرانى  مورد اقساط طرح    در . مهدى هم آمد   .دیگر صحبت شد  

 مثل طرح انتقال آب بـه  ؛بردارى پرداخت شود   پس از بهره   تااى تنظیم شود    که باید به گونه   
  .قطر

. پـرداختم ظهر ناهار در خانه تنها بودم و تا عصر به استراحت و تنظـیم کتابخانـه و مطالعـه           
 زیـارت  ، از سفرشـان بـه قـم   .رفتیمبه سعدآباد  ،همانان مالىیبراى مراسم ضیافت شام م  شب  
 ،جمعـه و دیـدن طـالب مـالى و اسـتقبال مـسئوالن قــم       نماز،)]س(حـضرت معـصومه   [حـرم 

زنـدگى   ؛ اطالعـات زیـادى از وضـع کـشورشان گـرفتم           ،قبل و ضمن شام   . خوشحال بودند 
ــا ــدینىیســطح پ ــش. دارن ــداد دان ــشجو تع ــوز و دان ــدك اســتآم ــی،  .، ان در بخــش عمران

 .کننـد  نمـی استفاده خوب  ،از منابع طبیعى آب و خاك و معدن       . دارندفتادگى زیادى   ا عقب
  .  خانم است،شانخارجهامور وزیر . سرعت به خرج بدهیم،قرار شد در اعزام هیأت

   
  1994ریل وآ 30                      1414 ذیقعده   18 1373 اردیبهشت 10شنبه  
اول وقت بـه کارخانـه    . استباران خوبى باریدهط کشور    از نقا  ي در بسیار  ،دیشب و امروز   
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هـاى موفـق قـدیمى اسـت کـه روغـن موتـور و            از کارخانه  .رفتیم نزدیک کرج    ،پارس نفت
 بـه خـاطر   .افتتـاح شـد  اکیوم وى و واحد جدید   ت خط تولید روغن کش    .کندگریس تولید مى  

  . شکایت داشتند محصوالت،جلوگیرى از صادرات
 در ،هـاى دیگـر    جمعیت انبوهى از کارخانـه     ،روز جهانى کارگر  ،  ]ه می اول ما [به مناسبت   

امور اجتمـاعی و  وزیر کار و  ،  ]آقاي حسین کمالی  [ .فضاى باز کارخانه اجتماع کرده بودند     
 جوایز کارگران نمونه را دادم     .کارگر گزارش دادند    خانه ، دبیرکل ]آقاي علیرضا محجوب  [

 اول براى کارگران در اصالح مزد و ایجاد اشتغال و برایشان صحبت کردم و خدمات برنامه      
  .به دفتر برگشتم 1.و آموزش و اجراى قانون کار را گفتم

 قبـل از  . رفتـیم  اى خامنـه  اهللا یـت آمالى بـه مالقـات      کشور  ان  همانیمبا  . باریدباران نم نم مى   
 ؛ جلــسه خــوبى بــود.اى آنهــا بــه ایــشان دادم توضــیحاتى در وضــع و خواســته،آمــدن آنهــا

  . دوم مذاکرات را انجام دادیمور د،سپس در دفترم. بودها معتدل و دوستانه صحبت
 لـی  آقـاي [از  بـراى اسـتقبال    .کارهاى دفتـر را انجـام دادم       بعـدازظهر،  ونـیم  هفتتا ساعت   

 بـاران  .مقـرر رسـیدند   موعـد   سر. رفتیم مهرآباد فرودگاه ، به جمهور ویتنام  یسیر] انه دونک   

                                                
 - ــوده   بــى« : ســخنرانی آمــده اســت در بخــشی از ایــن شــک رفــاه و کمــال کــارگران جــزو اهــداف اساســى انقــالب اســالمى ب

از حقوق واقعى خود عقب بودند، که در دوران بعد از قبل از پیروزي انقالب اسالمی، اقشار مختلفى بودند که و  جز ،کارگران.است
 ارکان انقـالب  وکارگران جز . شده است و هنوز هم ادامه داردهایى در جهت رفع تبعیض و حمایت از این قشر برداشته      انقالب گام 

اند و در دوران پیروزى انقالب، جنگ تحمیلى و همچنین سازندگى کشور که حرکت امروز ما است کارگران نقـش مـؤثرى            بوده
آقـاي   » .م هم منحرف نشدند یک گا،اللّه و امام گاه از خط مستقیم حزب  هیچ،کارگران ما در دوران پس از پیروزى انقالب  .داشتند

 ،مـا بـه دور از شـعار   « : هاى وزارت کار و خانه کارگر در جهت حمایت از کارگران اشاره کـرد و گفـت     سپس به فعالیت  هاشمی،
و سـواد   اینکه کارگران بی با توجه به .قانون کار بوده استتهیه و تصویب نمونه آن . هاى اصلى را باز کنیم      دنبال این هستیم که گره    

تـاکنون در   .ایم تا آموزش را در همه سطوح توسـعه دهـیم    در زندگى خود با مشکل مواجه هستند، تالش زیادى کرده،فاقد مهارت 
 مـزد کـارگران را افـزایش    ،تورم موجود ایم با توجه به ایم و هر ساله توانسته  موفق بودهاً در زمینه اصالح مزدها نسبت     ،بخش کارگرى 

   درصـد بـود کـه بـا تـالش زیـاداز      16که نـرخ بیکـارى    طوريه  ب،مشکالت ما در بعد از جنگ تحمیلى بودبیکارى یکى از      .دهیم
 درصد کاهش دهیم و امیـدواریم در برنامـه دوم ایـن    11 توانستیم این نرخ را به ،گذارى، تعدیل اقتصادى و تزریق ارز  طریق سرمایه 

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  جانی،رفسن هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».کاهش نرخ ادامه یابد



 
 

 
 

              
                  92 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 . با مراسـم رسـمى اسـتقبال شـدند    .زحمت انداخته بوده گارد احترام را ب  وباریدشدیدى مى 
در راه سـئواالت زیـادى از    .رفتـیم سراى سـعدآباد  همانـ یم به سـوى  1.هر دو مصاحبه نمودیم  

منـزل  به من  . آنها به استراحت پرداختند.اکثراً آنها را خوب جواب داد    . اوضاع ویتنام کردم  
  .ویتنام را خواندمکشور  و جزوه اطالعات مربوط بهرفتم 

 گزارشـى از معـامالت مخفـى    . آمـد ]فرمانده نیروي دریـایی سـپاه   [،  شمخانى] علی[ آقاى  
 ؛کـرد شغلش تنگى و خستگى از   اظهار دل .داد شناورها   فیقوزارت اطالعات با عراق و تو     

  .تشویقش کردم که دلگرم باشد
 يهـا جوابو  سئوال ،شامصرف   قبل و هنگام. سعدآباد رفتیم، بهبراى مراسم ضیافت شام 

 مـن ازبـر و او از روى   ؛میکـرد ایـراد    من و او نطق      ،م بعد از شا   . ویتنام داشتم  ةدربارفراوانى  
   . به خانه رسیدمیازده شب ساعت .نوشته

   
  1994 مى1                           1414 ذیقعده   19  1373 اردیبهشت 11یکشنبه 

   
 بـه  ،جمهـور مـالى   یسیـ همـراه بـا ر   ،براى مراسـم بدرقـه    سپس   .میرفتسراى اقدسیه   همانیمبه  

زیـادى بـه    خیلـى امیـد  آنهـا    .اى زیـادى داشـتیم    هـ  در راه صـحبت    .مآمـدی مهرآباد  فرودگاه  
، در فرودگاه.  بودخودرو قرار گرفته تأثیر عظمت کارخانه ایران  تحت.اند همکارى ما دوخته

 ایر به سوى پـاریس  ایرانهواپیماي شرکت ان با همانیم ،مصاحبه و بدرقه رسمى   بعد از انجام    

                                                
 - جمهور ویتنام، هدف از سفر خود به ایران را توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابـط بـین دو کـشور در زمینـه هـاي سیاسـی،            رییس

 هاشـمی نیـز بـه خبرنگـاران     آقـاي . »این سفر نقطه عطفی در روابط تهران و هانوي خواهد بود «: اقتصادي و فنی عنوان کرد و گفت      
ویتنـام بـراي مـردم ایـران بـه خـاطر سـوابق        . المللـی نزدیکـی دارنـد    تهران و هانوي در زمینه سیاسی، مواضع مـشترك بـین      « : گفت

هاي  هاي مشابه دو کشور، در تعمیق و توسعه همکاري افتخارآمیزي که در راه کسب استقالل داشته، کشوري پرجاذبه است و تجربه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .و هانوي مؤثر خواهد بودتهران 
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  . کردندعزیمت
 و وزیـر بوسـنى    معاون نخـست  ،]آقاي ادیب بگوویچ  . [ کارها را انجام دادم    . به دفترم رفتم  

 تـا  گزارشى از وضع بوسنى داد و خواست با کرواسى بیشتر همکارى کنـیم        . آمد هرزگوین
 طرح فدراسیون بـا  ، گفت.دنگر را عبور ده  الح و نیازهاى دی   س ،بتوانند از طریق خاك آنها    

 محمولـه دیگـر نفـت    .برنـد کامـل بـه سـر مـى    بس  در آتش و با آنها ندا پذیرفتهرا ها  کروات
نى هم مثل کرواسى عمل کنیم کـه از  و که با دولت اسلو کرد خواستهمچنین در  .خواست

د بر تصمیم همکارى     تأکی .وزیر کرواسى آمد   نخست،  ]آقاي والنتیج [ .آنها هم استفاده کنند   
 خواستار نفـت و سـالح از مـا در مقابـل فـروش کـشتى           ؛داشتها  با بوسنى در مقابل صرب    

  .کرددعوت را به کرواسى  مشان،جمهور یسی از سوى ر.هستند
 يهـا   حـرف  . مـذاکرات رسـمى را انجـام دادیـم         .جمهور ویتنـام و همراهـان آمدنـد        یسیر

 اصـرار  . و مـوارد ممکـن همکـارى   شانهاى خودتی توضیح موفقبود بامعمولى و تشریفاتى   
میلیارد دالر پروژه بـراى جـذب   ونیم  هفت گفت .ارى کنیمذگکه ما در ویتنام سرمایه  دارند

که  اندداد امضا کردهفقط دو میلیارد دالر قرار  تاکنون   اما ،اند تصویب کرده سرمایه خارجى   
  . استآنها هم هنوز عملیاتى نشده

شـنا   ،اسـتخر  در. آمـد اصـالح  سـلمانی بـراي      . شرکت کـردم   تدولهیأت  جلسه  عصر در   
سـال   بودجـه    ، تصرف ورزشـگاه انقـالب     ةدربار . بودم اى خامنه اهللا یتآ همانیم شب   .کردم
هـاى بخـارى   نیروگاه،  55 تبصره مصر، مان از   طلب، که از مجلس ناقص بیرون آمده  1373
 مسأله مبادله سالح و ، و ایرلند شمالى تبلیغات اخیر انگلیس در مورد ایران،آبى جدید و برق

   .ل جارى دیگر مذاکره کردیمیساله دوم و مسا کشتى با کرواسى، برنامه پنج
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  1994 مى2                          1414 ذیقعده   20  1373 اردیبهشت 12دوشنبه 
   

ـ   .دفترم بودمدر  ونیم   هشتساعت   نـام بـا   جمهـور ویت  یسیـ بـراى مالقـات ر   صـبح  هسـاعت نُ
جـات  هـا و کارخان  آنها براى بازدید از موزه   .مالقات خوبى بود  ؛   دفتر ایشان رفتم   ، به رهبرى
بـراى مراسـم روز معلـم و سـالگرد شـهید       ،پس از انجام کارهـا  .برگشتم و من به دفتر   رفتند  

 عفـت هـم   . رفـتم  از آنجا به خانه  1.سخنرانى مفصلى کردم    و رفتمبه حسینیه ارشاد     ،مطهرى
  .سه شرکت کرده بوددر جل

کاخ ملکـه مـادر را بـه منظـور       .رفتیم سپس به سعدآباد     .در منزل بودم  ونیم   چهارتا ساعت   
.  مـوزه اسـت  ، فعالً با همـان اسـاس سـابق   ؛ دیدمسراهمانیمن براى آبررسى امکان استفاده از  

منظـره   خیلـى  ؛در کنار استخر اقامتگـاه انجـام دادیـم   را دوم مذاکرات با هیأت ویتنامى     دور  
  . قرار داد بود و آنها را به شدت تحت تأثیر ییصفابا

؛  در راه بـه سـئواالت زیـادى جـواب داد      .حرکت کـردیم  مهرآباد  با هم به سوى فرودگاه      
در .  متـضاد بـا اظهـارات دیگـرش بـود     ،گـذارى خـارجى   منجمله رقم سـرمایه   ،هایشبعضى

  . کردند عزیمتهمانانیم ،ىمراسم بدرقه رسماجراي  مصاحبه و ، بعد از انجامفرودگاه
  امـروز هـم ارز  . بـه خانـه آمـدم   . کارهـا را انجـام دادم   نُـه شـب،    تا ساعت     و به دفترم رفتم  

                                                
 -       موضوع اجتهاد زنده و انطباق اسالم بـا مقتـضیات زمـان کـه بـراى نخـستین بـار شـهید          « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

انقالب اسالمى ، هنوز خطر تحجر .ل و از مبانى مهم فقهى مورد نیاز جامعه امروز استترین استدال  اساسى،مطهرى آن را مطرح کرد
عنـوان مبنـاى   ه له توازن عقل و شرع مقـدس را بـ  أ مس،کند، بنابراین اندیشمندان، متفکران و صاحب نظران وظیفه دارند را تهدید مى 

ن نیاز به متفکران شجاع و نیرومند دارد تا بـدون تـرس، اسـالم    تر سازند و ای  روشن،حرکت استداللى انقالب ما براى بشریت امروز    
 مورد توجـه قانونگـذارى اسـالمى اسـت و اگـر انقـالب       ، براساس مقتضیات زمان،فتواها و اصول محکم فقهى .کنند ناب را معرفى  

هـاى   خاطر اسـتوارى پایـه  ه  ب،دهد ه مىاش ادام حیات جاودانه اسالمى در برابر قدرتمندترین دشمنان پابرجا و نیرومند باقى مانده و به  
 هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».عقیدتى و درستى مبانى آن و در نتیجه سازگارى اصول و انطباق آن به مقتـضیات زمـان اسـت       

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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 گفـت   ؛ توضـیح خواسـتم    ،]کـل بانـک مرکـزي      رییس[،   از دکتر عادلى    است؛ تر شده گران
   .یش از عرضه است بتقاضا

   
  1994 مى3                         1414 ذیقعده   21  1373 اردیبهشت 13شنبه سه 
   

 عفـت و مهـدى و یاسـر هـم     . رفتیمالمللى کتاب نمایشگاه بین، بهبراى بازدید و افتتاح   صبح  
از دو .  او برگشته است و برنامه بازدید عفت را هماهنگ نکرده بودند، بعداً معلوم شد.بودند

از کمبود کاغـذ گلـه   ها  بعضى ؛ توضیحات شنیدم   و سه غرفه ایرانى و خارجى بازدید کردم      
بـراى خریـد    .سـت ا کـم  ،آزادبا نـرخ   کاغذ .خواهند مى]یارانه[= معلوم شد سوبسید  .داشتند
تخفیـف در قیمـت ارز بـراى کتـب     ارایـه   بـا  ، اعم از دانشجو و استاد   ، به دانشگاهیان  ،کتاب

هاى  غرفه از .شود کمک زیادى مى   ،ن نقدى براى خرید کتب داخلى     بتخصیص  خارجى و   
  . فارسى هم بازدید کردمزبان

 خیرمقـدم   اسـالمی،  ارشـاد فرهنـگ و    یس نمایشگاه و معاون وزارت      ی ر ،در مراسم افتتاح   
 نسبت به سال گذشـته حـدود   ،ى و کیفى  از لحاظ کم  انتشار کتاب،    . گزارش دادند   و گفتند

  1. من هم صحبت کردم. رشد داشته است درصد25
                                                

 -          این خـدمت، خـدمت جاویـدى    « : کنند گفت کتاب خدمت مىآقاى هاشمى با تبریک به همه کسانى که در عرصه فرهنگ و
دهد که پیمان ناگسستنى با علـم و   جوهر اصلى انسان را چیزى تشکیل مى .هاى بعد پایدار خواهد بود است که در آینده و براى نسل  

شود، بنابراین ما باید  مىارزش و خاموش  یک موجود کم  اگر این جوهره از این بحث خالى شود، انسان تبدیل به.ادب و کتاب دارد
المللـى اسـتقبال و    هاى بین ما از سنت تأسیس نمایشگاه. جوهره اصلى زندگى، سعادت، پیشرفت و تعالى را در این امر جستجو کنیم      

 اى از استقبال خوبى هاى کشورى و منطقه  خوشبختانه این بخش کار در دنیاى امروز، رونق خوبى دارد و نمایشگاه.کنیم حمایت مى
 خوشـبختانه امـسال نـسبت بـه     .المللى کتاب، فضاى کشور ما، فضاى فرهنگى اسـت   در ایام برگزارى نمایشگاه بین     .برخوردار است 

انـد و نیـز تعـداد     هاى کتاب و ناشران و کسانى که در این حرفه سعى و تـالش کـرده   هاى گذشته، نمایشگاه از نظر تعداد عنوان      سال
ترى پیدا کرده اسـت و مـا بایـد      توجه به کتاب وضعیت مطلوب، این مطلب است که در دنیاى امروزها و مساحت آنها، بیانگر     غرفه

 هاى یـک  ماندگى تمام عقب .سعى کنیم که مردم را به کتابخوانى و کتابدارى تشویق کرده و در راه اعتالى بشریت تالش کنیم        
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 ]جمعـه موقـت مـشهد      خراسانی، امـام  [ىیعبا] حمدم[ آقاى   . کارها انجام شد   .به دفترم رفتم  
 از . اسـت  جراحـات التیـام یافتـه   . توضـیحاتى داد شدنش  در مورد سوءقصد و مجروح  و آمد

در مـشهد  و و گفـت شـاید بـرود    مند بـود  گله  قمنحوه ترمیم مدیریت دفتر تبلیغات اسالمى    
صـحبت  اسـالمی قـم    از دفتـر تبلیغـات      ، در مورد جدا شدن مرکز معارف قرآن       .اقامت کند 

  . گفتم باید بررسى شود؛شد
 احتمال نـاراحتى    .اش آمده بود   براى معاینه  ،زادهملک] رضا[ دکتر   .ظهر عفت در دفتر بود    

انـضباطى برنامـه نمایـشگاه       نیـز از بـى    و  از گرانـى داروى تجـویز شـده         عفـت    .دهدلیه مى کُ
   .ناراحت بود

هـاى   و جریـان   ي تهـران  مـورد متـرو    در   . جلـسه داشـتیم    ]مرعـشی [عصر با محسن و حسین    
فقیـه و سرپرسـت    نماینده ولی[، شهرىآقاى رى. شدگیرى تصمیمو  صحبت ،سیاسى کشور 
 .کردیمدر حج صحبت ] از مشرکین[برائت ] مراسم راهپیمایی[ راجع به    . آمد ]حجاج ایرانی 

   . ولى با مذاکره تالش براى راه حل شود، سرسختى نشود، اگر مانع شدند،قرار شد
و نـژادي  هـاى زبـانى    توقعـات اقلیـت    ةدربـار  .انقالب فرهنگى جلسه داشـت    عالی  شوراى  

 کارها ، شبنُه تا ساعت . ناتمام ماند؛ان مذاکره شدشکشور براى ترویج بیشتر زبان و فرهنگ 
   .را انجام دادم و به خانه آمدم

  
  

                                                                                                              
لت اولویت بخشیدن به فرهنـگ را همچنـان حفـظ کـرده و ایـن      خوشبختانه دو . اطالعى مردم آن جامعه دارد       نشان از بى   ،جامعه

 سوبسید قابل توجهى تاکنون ، اما در بخش کتاب،ایم  سوبسیدها را حذف کرده،ها ما در بسیارى از بخش .آهنگ باید ادامه پیدا کند
ر برسد و فرهنگ کتابخوانى  این است که کتاب به اقصى نقاط کشو،سیاست فرهنگى دولت .ایم و باز هم خواهیم پرداخت پرداخته

امیدوارم ما به روزى برسیم که هر انسانى فکر کند، الزم است بخشى از اوقات فراغت خود را  .توسط آحاد  مردم جدى گرفته شود  
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».به مطالعه کتاب اختصاص دهد
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  1994 مى4                     1414 ذیقعده   22  1373 اردیبهشت 14چهارشنبه  
   
جمهور ارمنستان براى عذرخواهى از حادثه سقوط  یسیمعاون ر، ]آقاي کاگیک هاراتونیان[

 و تنبیـه  کـشف حقیقـت   تـا  و قـول داد کـه مـسأله را   آمـد   1باغ ما در قره130-سیهواپیماى  
 گزارشـى از مـشکالت در مـسأله قـانون     .پیگیـرى کنـد   - تقـصیر در صورت اثبات  -مقصر  

  .ف نظرها را داداساسى و اختال
 گلدان سنگى هدیه آورده بود  .باغ نمودم و ختم جنگ قره   حادثه سقوط   تأکید بر پیگیرى    

 به عنوان رمز همبستگى ،ى روى آن  یبا خط طال   ، هم که پرچم ایران و ارمنستان را متصل به       
  .اندنصب کردهدو کشور 

 ،رفتن قیمـت ارز  از باال براى جلوگیرى، بعد از بحث فراوان.کمیته تنظیم ارز جلسه داشت    
قیمـت آزاد دالر بـراى   زیر مبنى بـر فـروش ارز بـه مبلـغ پنجـاه ریـال             ، من دباالخره با پیشنها  

 قیمت دالر هـشت تومـان سـقوط    ، به محض اعالن در اخبار ظهر.واردات کاال تصویب شد  
تم واردات در سیـس ثبت همه  از طریق اجبار به ، بانک مرکزى موافق نبود و نظر داشت  .کرد

  . عمل شوداز طریق کنترل تقاضاقیمت کنترل و بانکى 
دولتى را که بانک مرکزى    بارى غیر ت تأسیس مؤسسات اع   . جلسه داشت  دولتهیأت  عصر  

  . باران شدیدى در تهران بارید،عصر.  تأیید کردیم،پیشنهاد کرده بود
  
  

                                                
 -130 يمایهواپ، یک فروند 1372 اسفند 26ر روز  د C-به مقصد هی پرواز از روسنی ح، و ارمنستانجانی در بحبوحه جنگ آذربا 
سـقوط  موشـک   کیشـل در اثـر   ، استجانی ارمنستان و آذربانی که مورد اختالف ب»ناگورنو« در خاك ارمنستان و در منطقه     ،رانیا

 را بـه اشـتباه دشـمن    مـا ی کـه هواپ بود شورشى در خاك ارمنستان رخ داده يها  گروهيو از س ،مایواپ ه يپرتاب موشک به سو   . کرد
 . کشته شدند ر نف32در این سانحه، تعداد . ندبود داده صیتشخ
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  1994 مى5                       1414 ذیقعده   23  1373 اردیبهشت 15 شنبه پنج 
   
کـل  دبیراجرایـی  معـاون  ، ]آقاي جیـاکومیلی [کشور پاکستان و وزیر، ]خان باقر  آقاي نظراهللا [

مخـدر صـحبت   موادقاچـاق   مبـارزه بـا   ةدربار .مخدر آمدندامر مبارزه با مواد   در  ملل   سازمان
واسـتم کـه    خ،کـل  از معـاون دبیر . گفتم بیشتر مشکل ما در پاکستان و افغانـستان اسـت           ؛شد
مخدر را بـه عنـوان   قچیان موادچاکه مبارزه با قا نمایندکنترل ملل را  یغات انحرافى سازمان  تبل

 به مبارزه عمق داده ، قرار است با هماهنگى سه طرفه  .کنندبشر معرفى مى   نقض حقوق موارد  
   .شود

 گزارش اقدامات را داد و براى  حرکت آینده .سفیرمان در فرانسه آمد،  ]آقاي علی آهنی  [
هـاى معـوق و    بختیـار و بـدهى    ] شـاهپور [ در مورد مسأله محاکمه پرونده قتـل         .خواستنظر  

   .حضور ضدانقالب در فرانسه صحبت شد
 بـراى اسـتراحت   . انجـام دادم چهار بعد از ظهر  کارها را تا ساعت      .از استخر استفاده کردم   

 . رسیدندهابقیه بچهوالده و همشیره فاطمه هم بعد از من و تا آخر شب     حاجیه .می رفت به لتیان 
   . استر شدن سد نزدیک به پ.هوا سرد بود

   
  1994 مى6                           1414 ذیقعده    24 1373 اردیبهشت 16جمعه  
   

. سـوارى و مطالعـه گذشـت    به استراحت و قایق   وقتم  امروز  . دیشب و امروز باران زیاد بارید     
  .ى صحبت کردیمهاى عمران طرحةدرباربا محسن و مهدى 

از کمـک بـه حـل     . صدراعظم آلمان مذاکره کـردیم    ،  ]آقاي هلموت کهل  [عصر تلفنى با    
خواسـت  . برخورد کندتر بوسنى فعالمسأله  ناتو در    ،ها تشکر کردم و خواستم    مشکل معوقه 
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   . براى مذاکره به آلمان برود،]وزیر امور خارجه[، که دکتر والیتى
   

  1994 مى7                             1414 ذیقعده    25 1373 اردیبهشت 17شنبه  
   

 . اسـت  جنگ داخلى یمن مهم است که باعث باال رفتن قیمت نفت هم شـده    ،هادر گزارش 
ــا  ــاعت ت ــیم دهس ــبح،ون ــام دادم   ص ــا را انج ــسن.کاره ــژه   [،  مح ــی وی ــر بازرس ــیس دفت ری

مرعـشی، ریـیس دفتـر     [ینحس.  توضیحاتى در مورد تجهیزات مترو داد       و  آمد ]جمهور رییس
  . حرف زدیمو موارد دیگر راجع به استاندار کرمان  ؛ از کرمان برگشته بود]جمهور رییس

 توافق شـد کـه تمـام    ، پس از بحث. تشکیل شدي تهرانمتروعمومی شرکت   مجمع  جلسه  
 هـم پیـشنهاد     ؛در اختیار چین بگـذاریم     EPC(1(دردست  کلیدتجهیزات مترو را به صورت      

مـدیرعامل  [، ابراهیمـى ] اصـغر [هـم آقـاى   و بازرسـى ویـژه    دفتر   هم پیشنهاد    ،ودگروه فنى ب  
 درصـد 85شود که  صد میلیون دالر مىمجموعاً حدود چهارهزینه انجام کار،    .]شرکت مترو 

ه اتفـاق آرا  بـ پیـشنهاد   .شودکند و در زمان مناسب تحویل مىآن را دولت چین فاینانس مى    
عمـل  دى دادم که با انضباط و صاف و صـادقانه        تذکر ج  ؛ آقاى ابراهیمى آمد   .شدتصویب  

                                                
-  ساخت  وتدارك ،یوش طراح  در ر EPC  را ی مـورد نظـر و طـرح کلـ    يکارفرما، محدوده کار، استانداردها، دردستدی  کلای 

 و سـاخت را بـر   ی مناقـصه ادامـه طراحـ   ي و سپس با برگزارهی ته، مدارك مناقصهگریهمراه با د  »  کارفرما يها تهخواس «   تحت عنوان 
 يا گونهه  ب،گذارد ی ممانکاریطور کامل بر عهده په  و اجرا را ب ی طراح تی مسئول ، در دست  دیروش کل . دهد ی قرار م  مانکاریعهده پ 

 در مانکاریپ .دی اجرا شده را آغاز نماساتی از تأسيبردار  بهرهتواند ی م،دی کلکیخاندن  پروژه، کارفرما فقط با چرلیکه بعد از تکم
 ی نظارت کل،کارفرما و ، برعهده داردي و آماده بهره بردارلی، تدارك و ساخت را تا تکمی مهندسي کارهاهی کلتی روش مسؤلنیا

 نـده ینما« کارفرمـا بـا عنـوان   ي هـا تی از مـسؤل یب مـشاور بخـش  در صورت انتخا.  استدار انجام شدن کار عهده و کالن را بر روند    
 نـوع  . اسـت مانکـار ی و اجـرا بـه پ  ی طراحـ تی سـپردن مـسئول  ي حـد اعـال  ، در دسـت دیـ کل.ردیـ  گی قـرار مـ   يبـر عهـده و    » کارفرما

ل  مهنـدس محـسن هاشـمی، در زمـان مـدیریت عامـ      .شـود  مـی  به صورت مبلغ مقطوع در نظـر گرفتـه   ،ستمی سنی در ا  يگذار متیق
 متروي تهران را با قرارداد کلید در دست واگذار کرد، اما بـه دالیـل غیرفنـی انجـام قـرارداد      7 و 6، 3شرکت مترو، احداث خطوط  

 .میسر نشد
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  .دنک
 برنامه سـفرم بـه گـیالن صـحبت     ةدربار . استاندار گیالن آمد  ،ىیطاها] اکبر سیدعلی[آقاى  

 ،اطالعـات ترکیـه  سـازمان  یس یـ عـصر ر  . براى اطالع مـن آورد ، مطالبى راجع به استان  .شد
هاى دو کـشور صـحبت        همکاري ةدربار .آمد ]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[همراه آقاى   

   .کردیم
هـا در  هـا و بـارزانى     جنـگ بـین طالبـانى      ةدربـار  .جلـسه داشـت   ملـی   شوراى عالى امنیـت     

 .گیرى شـد   بحث و تصمیم،در مورد جنگ داخلى یمننیز  کردستان عراق و موضع ایران و       
نظـامى کـه   در مـورد مراسـم   . خواهـان کمـک هـستند   آنها   .قرار شد هیأت یمنى را بپذیریم     

 رژه ،یک بارسالى فقط شد،  قرار . بحث شد،شودانه چند بار در میدان آزادى انجام مى    یسال
راى بـ   برگـزار شـود؛  زمینى و هوایى و مراسم در میدان آزادى باشد و بقیه در جاهاى دیگـر  

  .شود میترافیک سنگین ایجاد  و ]مهرآباد [ فرودگاهیاینکه باعث تعطیل
 خریـد   ةدربار.  قرار شد به خودشان واگذار شود      ، وحدت افغانستان   حزب ت انتخابا ةدربار

 ةدربـار  ،]کـل بانـک مرکـزي    رییس[،  با دکتر عادلى.ماهواره مستقل بحث شد و ناتمام ماند   
  .سیاست ارزى صحبت شد

    
  1994 مى8                           1414 ذیقعده   26  1373 اردیبهشت 18یکشنبه 

   
 بـراى  . آمـد ] مؤسـسه اطالعـات   و سرپرسـت  فقیـه    نماینـده ولـی   [،  ىیدعا] سیدمحمود[آقاى  

 کمـک  ،شـود منتـشر  در اروپـا و آمریکـا   روزانـه  بـه صـورت    روزنامه اطالعات که بناسـت      
 راجـع بـه   . آمـد  ]رییس بنیـاد مستـضعفان و جانبـازان       [،  دوسترفیق] محسن[قاى  آ. خواست

 و بنیـاد مستـضعفان   يل ارزین و مساهاى سیمامشکالت پنبه کارخانجات نساجى و کارخانه     
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  . داشتینظرات
 گـزارش   . آمـد  ] سـازمان ملـل متحـد      در رانیـ م ا یـ  دا ندهی و معاون نما   ریسف[،  آقاى خرازى 

هـاى برنامـه اول و    را داد و از موفقیتنها کا و جذب بسیارى از ای  یکارهاى فرهنگى در آمر   
  . اظهار قدردانى کرد،تغییرات عمده در ایران

] مرتـضی [آقـاى  .  آمدندوزیر تعاون و معاونان براى گزارش کار   ،  ]رضا شافعی آقاي غالم [
 گزارش سفر بـه آمریکـا را داد و در مـورد      . آمد ]وزیر امور اقتصادي و دارایی    [،  محمدخان

  . نظر خواستکیفیت برخورد با بانک جهانى
ل یسا مـ ةدربار . رهبرى بودمهمانیم با چند مصوبه و شب  ؛ جلسه داشت  دولتهیأت  عصر  

 حزب وحدت افغانستان و  ،ي تهران خریدهاى مترو  ، شخص طالبانى  ،یمن و کردستان عراق   
بـه  انتخابات آنها و چاپ پـول بـراى دولـت افغانـستان و ورزشـگاه انقـالب در سـفر ایـشان              

مدرسـه و کتابخانـه در قـم و خریـدن کتابخانـه شخـصى مرحـوم سـید          و سـاخت جمکـران  
  . مذاکره کردیمينسارامصطفى خو

شـفیقه  [سازى خـانم دکتـر     عفت هم براى بازدید کارخانه سرنگ.موقت به خانه رسید   یرد
  .و کلى تعریف داشترفته بود حبیبى ] رهیده، همسر دکتر

   
  1994 مى9                         1414 ذیقعده   27  1373 اردیبهشت 19دوشنبه  
   

. انـد   مـدعى پیـروزى  ، طـرف هـر دو ؛  در رأس اخبار اسـت  جنوبی و یمن شمالی جنگ یمن 
 بـراى عمـران   ، ضـمن ابـراز عـشق و وفـادارى    .نماینده کلیبـر آمـد  ، ]آقاي خانعلی پورقربان [

دسـت ارامنـه و بـسته      ه  ب  آذربایجان از بعد از افتادن آن قسمت       ،گفت .منطقه کمک گرفت  
  .آذربایجان کم شده استجمهوري  رفت و آمد با ،شدن پل خداآفرین
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  خبر داد کـه اعـضاى حـزب جمهـورى       .آمد نماینده سرخس ،  ]ییآقاي محمدمهدي خزا  [
ند و بـراى عمـران منطقـه کمـک      هـست  در آنجا فعـال ، تحت عنوان انجمن فرهنگى اسالمی،
 از آقـاى  . آمدند90هاى مخابرات و اصل اعضاى کمیسیونو جمعى از نمایندگان     .خواست

هـاى  یچئصمیم به خرید سـو   طر ت ا به خ  ،]وزیر پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى] سیدمحمد[
 مـدعى  ؛وزارت صـنایع هـم معتـرض اسـت    .  شـکایت داشـتند    میلیون تلفن از خارج   ونیم   سه

  . قرار شد رسیدگى کنیم.بودند کل آنها قابل ساخت در داخل است
 از هیـأت  ،هاى دولت ضمن تأیید سیاست.اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمدند     

در  و  بررسى برنامـه را از کمیـسیون برنامـه بگیـرد    ،خواهدىکه مگله داشتند  مجلس،  یسه  یر
بــراى  . از مـن بــراى جلــوگیرى از ایــن کـار اســتمداد کردنــد  .کمیـسیون خــاص قــرار دهــد 

ن رایـ وزو خواسـتار تمـاس بیـشتر مـن     ، جلوگیرى از جو شعارى و سطحى حاکم بر مجلس        
   .نمایندگان شدندبا  کابینه

 قیمـت جدیـد   .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشـت . ندظهر عفت و مهدى با من ناهار خورد 
ین یـ چنـد مـصوبه آ  نیـز   و 1372فهرست بهـاى سـال   همچنین پروازهاى داخلى و خارجى و  

  . را تصویب کردیماى براى مناطق آزادنامه
ها و اخوى محمود  و سایر بچه   - فاطمه و طیبه   -ها همشیره ، والده . فاطى بودیم  همانیمشب  

مـدتى بـود چنـین اجتمـاع خـانوادگى      .  ملکه جمع بودند وو نصرت و خانواده اخوى احمد     
یـک   ، همشیره طیبه. خاطرات را نوشتم و خوابیدم . شب به خانه آمدم    یازده ساعت   .نداشتیم

   .آب مروارید کرده و راضى است را عمل  خودچشم
    
  1994 مى10                       1414 ذیقعده   28  1373 اردیبهشت 20شنبه سه

  و اى گـزارش داد   اژه] جواد[ آقاى   .درخشان آمدند استعدادهاي  مدیران و مسئوالن مدارس     
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  .شان را خواندم  عقد ازدواج.زوجى از کارکنان نهاد آمدند 1.شان کردم من تشویق
 گـزارش سـفر بـه پاکـستان و بلغارسـتان و        . آمـد  ]وزیر راه و ترابـري    [،  ترکان] اکبر[آقاى  

   .هاى مهم بخش راه گفت  راجع به طرح.داد ر پاکستان راسازى دگرفتن پروژه راه
 سـاختمانى و فرهنگـى  ،  مـالى ، براى امـور جـارى  ،]جمهور معاون اول رییس[، دکتر حبیبى 

 گـزارش کـار دادنـد و    . آمدنـد ]جمهـوري  نهاد ریاست [شوراى اجتماعى زناناعضاي  . آمد
  .اندم براى کارشان سردرگ؛استمداد کردندوضعیت براى بهتر شدن 

هـاى مـا در    از کمـک .کویـت آمدنـد  کشور عصر جمعى از اساتید دانشگاه و نویسندگان       
   2.ی مطرح کردند سئواالت،و از وضع منطقه و افق آینده تشکر داشتندزمان اشغال کویت 

                                                
 -  ،هـا   ترین ذخایر تاریخ یک کشور و نعمتى الهى در وجود انسان عنوان یکى از باارزش     به ، از استعدادهاى درخشان    آقاي هاشمی

در صورتى که زمینه رشد و شکوفایى بهتر براى این استعدادها فراهم شـود، آثـار و نتـایج آن نیـز مـضاعف شـده،       «: گفتنام برد و    
 همچون خورشـیدى اسـت   ،اصول اخالقى و معنوى دانشمند متعهد و پایبند به  .آینده علمى و مدیریتى کشور را تضمین خواهد کرد        

 بـا ابـراز خرسـندى از افـزایش جـذب      ایـشان » .برنـد  از آثـار وجـودى وى بهـره مـى    هاى آینده نیز  که نه تنها نسل حاضر، بلکه نسل      
ویژه در مناطق محروم و دورافتاده کشور و با تأکید بر لزوم رسیدگى بیشتر به استعدادهاى   به،هاى اخیر استعدادهاى درخشان در سال

د و درخشان در مناطق محروم کشور، تحولى بـزرگ در  هاى مستع فراهم کردن زمینه رشد و تربیت انسان« : این مناطق اظهار داشت 
توانند براى سایر جوانان و نسل آینده ساز کشور الگو و نمونه باشند   مى،کند و این استعدادها محیط زندگى و خانواده آنان ایجاد مى

 دفتـر  ،1373 هـاي  نرانیسخ  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».و حرکت کاروان کمال انسانى را سرعت بیشترى بخشند        
 .1395 انقالب، معارف نشر

 -  آینـده ایـران بـراى مـا بـسیار روشـن        «: ایران گفتشور در مورد اوضاع کی، در پاسخ به سئوال یکى از نویسندگان کویت    ایشان
ن جنگ تحمیلى  اقدامات اساسى و زیربنایى مهمى پس از پایا، با صبر و تالش مردم خوب و همت مسئوالن دلسوز کشورمان     .است

 اعم از فلزات و پتروشیمى ،اکنون بسیارى از مواد اولیه صنایع. یک از مقاطع تاریخ ایران سابقه نداشته است ایم که در هیچ انجام داده
هاى بزرگ صنعتى از مراحل تحقیق تا انجام با مصالح و نیروهاى متخصص داخلـى در حـال انجـام       شود و پروژه    در داخل تولید مى   

آقـاى  . هاى نفت کویت، از نزدیک شاهد دانش و مهارت متخصصان ایـران در ایـن زمینـه بودیـد     شما در جریان اطفاى چاه   است و   
 سودجویى آمریکا و برخى کشورهاى ،فارس با آن مواجه است ویژه پس از جنگ خلیجه  ب ،مشکالتى که منطقه     با اشاره به   ،هاشمى

  امشروعشان در منطقـه متـذکر شـد و از ایجـاد شـرایط سـخت زنـدگى بـراى مـردم          براى توجیه حضور ن،عربى را از شرایط موجود 
اعتمادى به منظور فروش سالح و ادوات نظامى  عنوان دشمن کشورهاى منطقه، ایجاد جو بى عراق، تبلیغات سوء براى معرفى ایران به

 و فارس نام برد عنوان آثار منفى جنگ خلیج به ،برانگیز در منطقه ل فرعى و اختالفیآفرینى با تجدید مسا کشورهاى غربى و جنجال
ل در یفارس محور قـرار گیـرد و مـسا     در همکارى کشورهاى حوزه خلیج،هاى جهانى هاى منطقه و نه قدرت    اگر منافع ملت  «: افزود

رفـع خواهـد    شرایط نابسامان حاکم بر منطقه نیز به دست کشورهاى منطقـه  ،جو صمیمى و همکارى متقابل مورد بررسى واقع شود        
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شد
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 کارها را انجـام  نُه شبتا ساعت  .  مصوبه مهمى نداشتیم   ؛شوراى عالى ادارى جلسه داشت    
  . خواندمگیالن را براى سفرماستان  راجع به ها ارشدادم و مقدارى از گز

   
  1994 مى11                   1414 ذیقعده   29  1373 اردیبهشت 21چهارشنبه  

  
دیـوردیگر  آقایـان  [.  بستمفردا چمدان را براى سفر . متأسفانه ادامه دارد   ،جنگ داخلى یمن   

 بـراى خـداحافظى   ،ن مأموریـت خـود   در پایـا ، فرانـسه و انـدونزى  نرایسف، ]و سودا سونورو 
  . دادمکشور متبوعشدوستانه  تذکراتى در مورد اعمال غیر، به سفیر فرانسه.آمدند

 ]رییس دانشگاه آزاد اسالمی[، جاسبى] عبداهللا[ دکتر  .مدیران دانشگاه آزاد اسالمى آمدند    
 و تـأمین  اى براى آنها نمودم و وعده کمک بیشتر کننده هاى دلگرم  من صحبت  .گزارش داد 

  1. سطح دانشگاه دادمي تعمیق و ارتقا، براى توسعه،هاخواسته
 بـراى  ،]دبیرکل سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی کـشور     [،  میرمحمدى] سیدمحمد[آقاى  

، شالچیان] ابوطالب[ همراه آقاى 2،دکتر منوچهر فرهنگ. آمد یطرح اصالح ساختار سازمان 

                                                
 - تر  آثار فرهنگى و علمى این دانشگاه را در سراسر کشور چشمگیر و ماندگار توصیف کرد و لزوم استفاده مناسب، آقاى هاشمى

هاى دکترى و  ور را در جهت افزایش تربیت کادر آموزش مجرب براى دورههاى موجود در مراکز علمى و فرهنگى کش         از ظرفیت 
 روند توسعه کیفى و کمى دانشگاه آزاد اسالمى را قابل توجه و افتخـارآمیز دانـست و     ایشان، .تحصیالت عالى مورد تأکید قرار داد     

عنوان مرکزى براى جذب جوانان طالب علم ه بامروز دانشگاه آزاد اسالمى جایگاه علمى و فرهنگى مناسب خود را « : اظهار داشت  
التحصیل شدن یکصدو بیست هزار نفر از این دانشگاه،   هزار دانشجو و فارغ385دست آورده است و اشتغال به تحصیل ه در کشور ب

ینده آثار و برکات چنین تحولى در سرنوشت علمى آ. شود جهشى بزرگ در راه افزایش سطح علمى و فرهنگى جامعه محسوب مى   
 در .اهمیـت دارد هاى کشور   در جهت افزایش سطح علمى دانشگاه،تقویت مراکز تحقیقاتى و علوم پایه .تأثیر نخواهد بود  کشور بى 

هاى خاص تربیتى و اخالقى جمهورى اسالمى مراکز علمى، آموزشى ایران در سـطح     با توجه به ویژگی    ،صورت تحقق چنین امرى   
 کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».توانند از این لحـاظ در جهـان الگـو و نمونـه باشـند      را بدست آورده و مىالمللى جایگاه مناسب خود   بین

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«

 -   اقتـصاد  يرا از کشور فرانـسه دکتـ  ران،ی در اپلمی داخذاو پس از .  بودیرانی اقتصاددان ا  ،)1388 - 1298(منوچهر فرهنگ    دکتر 
 فرهنـگ علـوم  « کتـاب  نیدو آن تـ نیتـر   انجام داد کـه مهـم  رانی علم اقتصاد در ا  نهی در زم  ی مهم ي کرد و کارها   افتی در یدولت
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ه طـرح اقتـصادى کـه    یـ  بـراى ارا ، عجلـه  با. آمدند]جمهور مشاور اقتصادي رییس [،  شالچیان
. دار اقتـصاد دانـشگاه اسـت    از اساتید استخوان   . وقت خواسته بود   ،درآمد زیادى داشته باشد   

جانبه و قاطعانه اعـالم کنـیم کـه بنـا       به طور یک   ، براى باال بردن قیمت نفت     ،پیشنهاد داشت 
 یکـى دو  ،این اعـالن فس ن مدعى بود ؛ کنیمقطع داریم صدور نفت را به خاطر ارزان بودن        

داخلـی  کـز  اتمالى آن را در خصوص نگرانى مر     حوقتى عوارض ا  . برد  میدالر قیمت را باال     
هـا و از دسـت دادن   خانهر مصرف مواد اولیه در کانم کردکاز قطع ارز و احتکار کاالها و     

  . جواب درستى نداشت؛را تذکر دادم... مشتریان خوب نفت در خارج و
 گزارش سفر به بوسنى را داد و براى همکارى بـا ترکیـه در مـورد    . آمدعصر دکتر والیتى  

 خبر داد که طراحان فدراسـیون بـراى بوسـنى و         .ل جدید کردستان عراق اجازه گرفت     یمسا
  .ند هستیچوصدد حذف آقاى عزت بگو  در،کرواسى

 بـه  ، سپس براى مراسم اختتامیه جـشنواره مطبوعـات     . شرکت کردم  دولتهیأت  در جلسه   
خیرمقـدم   ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی [، میرسلیم] مصطفی[ مهندس   .االر وحدت رفتم  ت

بـه  کـردم و    سـخنرانى    هـم    مـن . دادگـزارش   جوادى  سـید  حـاج ] سـیدکمال [و دکتـر    گفت  
 ، دشمناننمودنکردن مردم و خوشحال سرددل در مورد تضعیف روحیه مردم در    ،مطبوعات

در مـورد   و نیـز    دادم  جـدى    تـذکرات  ،هـا  پیـشرفت  گرفتن دیدهاکمبودها و ن  نمایی   بزرگبا  
  1.ر مطالب و وجود تناقض در مواضع گفتمیسطحى بودن تفس

                                                                                                              
هـا  آننیتـر   ترجمه کـرد کـه مهـم   ای جلد کتاب نوشت و 20عالوه بر آن، .  است دهی به چاپ رس   ها که تاکنون بار   بود »ياقتصاد، 

 1349 در سال نزی کناردی جان م، بهره و پولی عمومي و ترجمه کتاب تئوررانی اي اقتصادی زندگران،ی ا اقتصاديگذار   کتاب برنامه 
  . استودهب

 -   ،به نقش رسانه در توسـعه و بالنـدگى جامعـه اشـاره کـرد و گفـت       ، ضمن تأکید بر حمایت دولت از مطبوعات    آقاي  هاشمی  :
سازند و به لحـاظ   هاست که افکار جامعه را مى ها هستند و این رسانه  تحت تأثیر رسانه،طور مستقیم و غیرمستقیمه  ب،ها انسان  میلیون«

 البتـه مـا در   ؛آزادى ارباب قلم و بیان در کشور ما در سطح بـاالیى اسـت  . ل را سطحى بنگرند یها نباید مسا    این نقش است که رسانه    
  ممکـن اسـت احـساس خفقـان کننـد و مـا ایـن را بـد        ،یم اگر این صـحنه را بـراى مطبوعـات بـاز نگـذار           ،کنیم  دولت تأکید مى  
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 احـوالى از   ،زاده  در منـزل همـشیره     ،در راه خانـه    .تکمیل کردم براى سفر    کارهاى دفتر را    
   . پدر شهید است؛ به خاطر سکته ناقص پرسیدم، دامادمان،آقاى محمد شریفیان

   
  1994 مى12                        1414 ذیحجه   1  1373 اردیبهشت 22 شنبه پنج

   
 .عفـت و مهـدى هـم آمدنـد     . رفتـیم ]مهرآبـاد [ بـه فرودگـاه   ،صبح زود براى سفر به گـیالن    

  پـرواز کـردیم  ، معاونان و نمایندگان استان و محافظان،با جمعى از وزرا   هشت صبح ساعت  
 به ،استقبال رسمى و مصاحبه کوتاهبعد از  . شدیم وارد فرودگاه رشت  هشت و نیم   ساعت   و

 ،کیلـومتر یـازده   تقریبـاً    ،ىداز فرودگاه تا ورزشگاه شـهید عـض       . کردیمحرکت  سوى شهر   
رشور بسیار پ ،مردم .م پیوسته بود ه  به ، دو طرف خیابان و جاده     کنندگان در  استقبالصفوف  

  .و مهربان و شاداب شرکت کرده بودند
 سـرود و شـعار و   .هـاى ایثـارگران رفتـیم   در جمـع خـانواده  ،  تختـی شـی ورزابتدا به سـالن     

نقـش مهـم ایثـارگران در      مـورد   کننـده در     مـن صـحبت دلگـرم     و سـپس    انجام شد   گزارش  
رشکوه مردم در ورزشگاه رفتیم عظیم و پ اجتماع بسیاربه سپس   1.ثبت تاریخ گفتم  محوادث  

                                                                                                              
این ،من به نوبه خودم .بهایى است که مطبوعات باید از آن برخوردار و صاحب آن باشند   ن معتقدیم آزادى، گوهر گرا     .دانیم  مى 

انـد کـه    پـیش رفتـه  مسیر را باز گذاشتم که هرکس بخواهد در محدوده ما وارد نقادى شـود، متأسـفانه برخـى مطبوعـات تـا جـایى            
 آزاد ،ما محـیط را بـراى قلـم و فکـر    . ما انتظار داریم تا خود مطبوعات حدود را رعایت کنند. کنند هاى ضدانقالب را نقل مى   حرف

مطبوعات قانون خاص خود را دارند و بایـد همـه    .اى است که مشکل از ناحیه ما نیست گونهه آزادى عمل در این میدان ب    . گذاشتیم
 درخـواهیم  ،با نگاهى به مطبوعات دنیـا  .اشند و سعى کنند که آن را اجرا کنند و اگر اشکالى دارد، براى رفع آن فکر کنند     تابع آن ب  

 بارها تأکیـد  ،اى و خود من  خامنههللا  حضرت آیت،توسط رهبر انقالب. ها و دولت وجود دارد یافت که یک ارتباط قوى بین رسانه    
مه تبلیغـاتى  ااین مسأله خیلى روشن اسـت و اگـر شـ   .  در صدد پشیمان کردن مردم از انقالب استو تحلیل شده است که امپریالیسم  

 این است که روحیه مردم ایران را تضعیف کند و مردم ، اصوال نوك پیکان حرکت فرهنگى استکبار خبرى،یابیم داشته باشیم در مى
  ← دیـ کن  رجـوع ».دهـد  چک و پیش پا افتاده را بزرگ جلوه مـى ل کویدیده بگیرند و همچنین مسا   اهاى شیرین زندگى را ن      واقعیت

  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
 - در لحظات اول ورود،هاى ایثارگران و فرزندان مخلص انقالب توفیق زیارت خانواده«: در بخشی از این سخنرانی آمده است  
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 قابـل توصـیف    آن،شـور و هیجـان   جمعیـت متـراکم بـود و    ،که تا ارتفاعات اطراف میـدان  
  .نیست

 خیرمقدم کوتاه و خوبى توسط آقاى     ،کودکان تالش و گالش   توسط  سرود  بعد از اجراي    
تـأثیر  تحـت    ،]جمعـه رشـت    فقیه در استان گیالن و امـام       نماینده ولی [،  خشب ن احسا] صادق[

ن اجتمـاع  ایـ  ،گفت  مى؛ در ماشین چند بار گریه کرد.داده شدحضور و شور گسترده مردم   
 اى راجع بـه انقـالب   کننده  دلگرم مبسوط و من هم سخنرانى.سابقه است  در تاریخ گیالن بى   

  1. داشتم این حضور گستردهةدربار و گیالن و بازسازى و تفسیر اسالمی
 همراهـان و در     ،ایـشان منـزل    ی در بیرونـ   .بخـش خـوردیم     ناهار را در منزل آقـاى احـسان       

                                                                                                              
    ،ى ما مایه توش و توان و نشاط و شادابى براى خدمت بیشتر است و دیدن این صحنه      برابه این استان رشـور از کـسانى کـه    هاى پ

هایش مستحکم است و شجره  این انقالب آن چنان ریشه. کند اند، انسان را مطمئن مى  دردمندانه ایثار کرده،هاست براى انقالب  سال
تواند آسیبى به دستاوردهاى انقالب   نمى،هاى شیاطین شرور دنیا بدخواهی وانده کهمقدس انقالب، آن چنان به اعماق جامعه ریشه د

فهمند؛ ولو چشم خودشان راببندنـد، ولـو     مى،کسانى که با دید منصفانه به این توده انسانى نگاه بکنند . و سربازان انقالب وارد بکند    
ها قـدرت   ین انقالب با تکیه بر این مردم انقالبى که با خون این انساناى ندارند جز اینکه اعتراف کنند، ا نخواهند بفهمند، ولى چاره   

شود؛ این انقالب قابل مقایـسه بـا آن نـوع از     اش معرفى مى  نمونه،ها شود و با حضور این انسان   گرفته و با انفاس قدسیه آنها تبلیغ مى       
 شکـست  والً معمـ ،ریزنـد  ه براى مبارزه با این انقـالب مـى  هایى ک  نیست و به همین دلیل برنامه   ،اند  قطعات تاریخى که دیگران دیده    

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شود خورد و خنثى مى مى

 -   هد بـود، امـا اگـر مـا     در شهر رشت،  در استان گیالن، اتفاقات تاریخى زیاد بوده و خوا «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ایـن قطعـه تـاریخ در    . این صحنه با شکوه را براى این استان و براى این مردم در تاریخ ثبـت نکنـیم، ظلـم جـدى انجـام شـده اسـت          

تـاریخ یـک   . رونـد  هاى بعدى هم ببینند، به فکر فرو مـى  اى از این اجتماع و این حرکت را نسل     وقتى که منظره   ،هاى آینده هم   نسل
امروز همت استکبار خبـرى  . ها داریم خصوص امروز در دنیا ما نیاز به این صحنه شود بهتر فهمید؛ به از این گونه قطعات مىجامعه را  

چـرا  . انـد  شان راضى نیستند و خیرى ندیـده   این را منعکس بکند که مردم ایران از انقالب،این است که در کشورهاى دیگر اسالمى      
با تمـام همـت   .  به عنوان راهنما و امام ما حرکت بکنند،ه مبادا کشورهاى دیگر اسالمى و جهان سومد؟ براى اینک  نکن  این کار را مى   

کننـد، ولـى    نویسند و سخنرانى مـى  شان راضى نیستند و هزار مقاله مى ها از انقالب کنند که ایرانی دارند این فکر را در دنیا تزریق مى 
هاى باشور و احـساسات نمایـان اسـت و     شکوه را که از در و دیوارش انسانتماع بامنظره بیافتد و این اجهر کس که چشمش به این      

.  می روندها زیر سؤال شود و خود تبلیغاتچى هاى مهربانشان را ببیند، این همه تبلغات خنثى مى هاى خندان و چشم هاى شاد، لب   قیافه
 امـروز . راى انجام وظایفش آمده تا به استان سرکـشى بکنـد   یک مسئول ب؛اى هست  له تازه أچه مس ! در رشت چه اتفاقى افتاده؟    مگر  

 اینهـا چیـز دیگـرى در    .دهنـد  خودشـان را نـشان مـى    طـور نیست کـه در صـحنه ایـن    ت أاین مردم به خاطر شخص یا اشخاص یا هی   
 دیـ کن رجـوع  ».اند وجودشان وجود دارد و آن احساسى و درکى است که از راه انقالبى دارند و امیدى است که به آینده کشور بسته   

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
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اى تلفن مرکـز    براى افتتاح مرکز ده هزار شماره      ،قبل از ناهار   . من استراحت کردم   ،اندرونى
کـه بـا گـزارش مـدیران و آقـاى       رفتـیم    و بـزرگ دیگـر اسـتان         ک مرکز کوچ  25رشت و   

   1.انگیز من انجام شد و صحبت تحسین]وزیر پست و تلگراف و تلفن[، غرضى
آن  مختلـف  يهـا بخـش  از . دانشکده فنى را افتتاح کردیم     و  رفتیم عصر به دانشگاه گیالن   

 با طـرح دویـست و پنجـاه هـزار متـر      ، زمیندویست هکتاراین دانشکده، در . دیمنموبازدید  
   .شود مدرن است که در فازهاى متعدد ساخته مىیساختمان ،مربعی

و یس دانـشگاه گـیالن   یـ  ر.در اجتماع با شـکوه دانـشگاهیان و فرهنگیـان شـرکت کـردیم        
 از .خـوبى دادنـد   هـاى  گـزارش ،یرکل آموزش و پرورش   یس دانشگاه علوم پزشکى و مد     یر

 بازسـازى و    ةدربـار  من هم صحبت مفـصلى       . مطرح کردند  ها را گفتند و خواسته   هاپیشرفت
  2.ى کشور نمودمیهاى مهم زیربناسازندگى و طرح

                                                
 -       جویى و در وقت مـردم دارد   چه اثرى در صرفه،شود دانیم هر تلفنى که نصب مى ما مى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است .

در  آدم ممکن است خیلى کارها را. کند ز حمل و نقل و سوخت کم مىهایى را ا چه هزینه. کند سرعتى که در کار مردم درست مى   
 ، کارى انجام بدهـد ،بیند اگر بخواهد برود فالن موسسه یا فالن روستا آدم صبح در منزل نشسته، مى     .  انجامش ندهد  ،اثر نبودن تلفن  

شـد و    انجـام نمـى  ،شـود کـه اگـر نبـود     فن انجام مىها کار دارد هر روز با تل میلیون. شود  گوید حاال بماند، ولى با تلفن انجام مى         مى
شـود   نمـى . مخابرات یک ضرورت واقعى براى مـردم اسـت  . ها است صحبت جدید در دنیا سرعت. کند مشکالت زیادى را حل مى    

ال دیگـر  حـا .  در یک روستایى هزار نفر آدم جمع شده باشند، زندگى بکنند، یک رابط تلفنى با مرکز نداشته باشـند ،آدم قبول بکند  
خاطر آثارى که براى آینده کـشور  ه خاطر نیاز جامعه و هم به من ارزش زیادى براى کار شما قائلم، هم ب    . بقیه امکانات معلوم است   

 کتـاب   ← دیـ کن رجـوع  » .ز داخل این صـنعت را داشـته باشـیم    جدى گرفته شده که ما ا اى که فعالً    یهخصوص همین رو  ه  دارد و ب  
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي نرانیسخ  رفسنجانی، هاشمی«
 - ها قرار گرفت و ما تـرمیم    اولویتودر برنامه اول، آموزش و به طور کلى فرهنگ، جز «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

ارقـام برنامـه،   . ر دادیـم ها، فضاهاى آموزشى و ابزار آموزشى در اولویت قرا ها را هم در نیروهاى انسانى، ترمیم حقوق ماندگی  عقب
مـن امـروز در ایـن دانـشگاه     . توانـد نـشان دهـد     هاى دیگر، این را خـوب مـى   ها و در گذشته با برنامه مقایسه این ارقام با سایر بخش 

هاى ساخته شده را و آنهایى که در دست اجراست و آنهایى که هنوز به فازهاى بعدى موکول شده،   بخشى از بخش؛گردشى کردم 
مـا در بخـش آمـوزش عـالى، فکـر      . رود  درست همان چیزى که چشم انداز ما بود در برنامه، دارد پـیش مـى    ، دیدم  و  کردم بررسى

کــردیم در طــول دو برنامــه، اســتانداردهاى الزم را از لحــاظ فــضاى آموزشــى و نــسبت اســتاد بــه دانــشجو و نیازهــاى تحقیقــى از  
. استاش این دانشگاه  نمونه. شود تدریج اجرا مىه بارات آنها را هم در نظر گرفتیم که باعت. ها را تأمین کنیم ها و کتابخانه آزمایشگاه

 بینید، نسبت بسیار وسى هزار متر ساختمان در نظر گرفته شده، براى بیش از ده هزار دانشجو که نسبت را مى     جا حدود دویست  این
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اسـتاندار و  ، ]طاهاییاکبر علی[  آقایان، در راه.می رفت کوپترها به آستانه اشرفیه    سپس با هلى  
 سفیدرود و ضـرورت     ةدربار منجمله   ؛دادند توضیحات خوبى مى   ،]جمعه امام[،  بخش ساناح

   .کند درست میدخانه در این منطقه که گاهى با طغیان مشکل ودهى ر سامان
،  و ســرود خــوب کودکــانشــعارهابعــد از . مــردم فــرود آمــدیمدر کنــار اجتمــاع عظــیم 

حـال اجتمـاع را    و  نماینـده خـوب نبـود   هـاى صـحبت  . گفتنـد    خیرمقدم جمعه و نماینده   امام
 سـپس  1. کردم صحبتهاان و منطقه و وعده ت و منابع اس   استعدادها   ةدربارسپس من   . گرفت

 .که مرقد با حـالى اسـت  رفتیم امامزاده اشرف    به زیارت مرقد   ،شهراصلی  با عبور از خیابان     
  . داشتندي مردم اجتماع و شور زیاد،در خیابان

 لولمـان و چنـدین روسـتا    ، در مـسیر از کوچـصفهان    .کـت کـردیم   حربه سوى شهر رشت     
.   مواجه بـودیم محبت با صفوف استقبال کنندگان پرشور و       ،سراسر مسیر در   تقریباً   .گذشتیم

 در مورد توسعه سـاخت آزاد راه بـین آسـتارا و گرگـان            ،]وزیر راه و ترابري   [،  آقاى ترکان 
                                                                                                              

  یعنـى  ، االن کمتر دانشگاه بزرگى در دنیا هست که به این نـسبت .ها است خوبى است؛ باالتر از استانداردهاى جهانى در دانشگاه 
البته این منحصر . و همت بلندى که طراحان داشتند، قابل ستایش استبرسد ده هزار دانشجو به دویست و سى هزار فضاى آموزشى  

  رفـسنجانی،  هاشـمی « کتـاب   ← دینک رجوع ».هاى این چنینى طراحى کردیم  دانشگاهاًهاى دیگر هم ما نوع  در استان . به شما نیست  
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی

 -       با آستانه اشرفیه و مردم این آستانه، از طریـق تـاریخ   ،ما از ابتداى آشنایى به تاریخ ایران «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
شمع محفل مردم عاشق مقام والیت در این منطقه شده و باعث خیر و حضور امامزاده بزرگوارى که . تشیع در این منطقه آشنا شدیم  

مندى شما بـه قـرآن و اسـالم و     شهرت عالقه. برکت معنوى براى شما و کل استان و بلکه ایران است، این امتیاز را به شما مردم داده      
م نعمت را بر شما از هـر حیـث تمـام     افتخارات شماست و خداوند هو جز، مذهبىوهاى دینى و فرهنگى   در همه صحنهحضور شما 

هاى مادى   به خاطر فراوانى نعمت،کرده، گرچه همان طور که به مشکالتتان اشاره شد، اما شما باید همیشه سپاسگزار خداوند باشید      
ها را که  ت البته کوشش کنید که این نعم؛و معنوى که در مقایسه با بسیارى از مناطق دیگر کشور و بلکه دنیا نصیب شما شده است        

من در گذشته هم مطالب فراوانـى از  .  به فعلیت برسانید و استفاده بهینه از اینها بشود،هایش هنوز در مرحله قوه و استعداد است   خیلى
ام و آسـتانه را مثـل    ها خوانـده  زبان امام جمعه معزز شما و نماینده تالشگرتان و فرماندار کوشا و دلسوزتان شنیده بودم و در گزارش 

 آن طورى که لیاقت یک جامعه مذهبى ایجاب اًشناسم و شما مردم را از صمیم دل، واقع    رفسنجان خودمان که زادگاه من است، مى      
. نه تنها من، بلکـه مـدیران کـشور و مـسئوالن امـروز جامعـه      . کند، از صمیم دل دوست دارم و عاشق خدمت به شما مردم هستم       مى

 دیـ کن رجـوع  ». مند شـویم  ها بهره ى پاسدارى کنیم که آن طور که خداوند خواسته ، از این نعمتهاى الهى را ما باید به صورت     نعمت
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

که نیاز جدى در  بین الهیجان و رشت به خصوص همین قطعه در دست اجراى ؛توضیح داد
  . قزوین- رشتمسیرکردن این راه و  هخطاستان گیالن و مازندران است و چهار 

بخـش در دسـت سـاختمان     که توسط آقـاى احـسان  رفتیم یکسره به مصالى بزرگ رشت   
کـاره کـه از مـن هـم      ه هزار متر زمین و ده هزار متر بناى خوب و نیمـ 35 . عظیم است ؛است

 .خوانـدیم بـه امامـت آقـاى الکـانى      نمـاز جماعـت    ،در شبـستان مـسجد    . خواهندکمک مى 
 دولتهاى خوبى در خدمات     بخش صحبت   آقاى احسان  .اجتماع صدها روحانى گیالن بود    

و آن و مقتضیات بحث مفصلى از انقالب و آثار  ،براى طالبهم  من .و آثار انقالب داشت
  آنهـا نیزهـاى دیگـر بـراى روشـن کـرد     چ خیلـى و وظایف روحانیت و اهمیـت سـازندگى     

  1.نمودم
                                                

 -   شان عـدم رضـایت    روى امواج خروروحانیت،همه امیدهاى دشمنان اسالم این بود که  «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
تواننـد کـشور را     دیگر نمى،مردم از رژیم پهلوى سوار شدند و با احساسات مردم پیروز شدند، ولى وقتى که خودشان مسئول شدند    

توانیم از عهده   نمى،که زمام کشور هم دست ما استهستیم اطالع از کشوردارى  بسازند و فرض بر این بود که ما یک عده طلبه بى    
 ما مثل یک کـشور معمـولى آفریقـایى یـا آسـیایى      . یک جاى کوچکى نیستایران، . بربیاییم و کشورمان را بسازیم  مقتضیات زمان 

هوش هستند و هم منطقه جغرافیایى  خیلى با؛ هم مردم عجیبى دارد. خیلى ذخایر و امکانات در دل ایران بزرگ خوابیده است.نیستیم
 االن  کشور این.شناسد  دنیا هم  ایران را مى.حور بوده است و هم امکانات فراوانى داردهمیشه در تاریخ مایران، . آن بسیار مهم است

 ایران هم ،گرفت  وقتى که تمدن جدید در دنیا شکل مى، در زمان قاجاریه. را رد کرده است خودبار ایران شانس  یک.دست ماست
ها با   گویا ما با ژاپنى؛ستیم جلوتر از ژاپن و جاهاى دیگر باشیمتوان  ما آن روزها مى. شانس داشت جلو بیفتد،مثل خیلى جاهاى دیگر

هاى   آنها ساختند، ولى ایران گرفتار شد و حکومت. ما امکانات بیشترى داشتیم. در آن دوران کشورمان را بسازیم،هم شروع کردیم
 .و پهلوي، هر دو کشور ما را اسـیر کـرده بودنـد    نگذاشتند ایران ساخته بشود، در این مدت هم اسیر  بودیم در زمان قاجاریه       ،ناالیق

بـسیج   با پیشتازى روحانیت کـه مـردم را  و  با رهبرى امام ؛ بعد از انقالب است که دوباره آزاد شدیم   دوران  همین  ایران، مشانس دو 
 ؛براى مـا آسـان اسـت    یک چیزهایى خیلى . حاال که خودمان گرفتیم.مان را خودمان بگیریم    باید تصمیم  ،حاال که آزاد شدیم   . کرد

انـصافاً  . آییم اش برمى ل تبلیغات اسالمى و استفاده از همین عواطف دینى مردم که خوب بلد هستیم و خوب هم از عهده      یهمین مسا 
من واقعاً بعد از .  روحانیت با همین نفوذش مردم را از تفرقه و جنگ داخلى نجات داد.روحانیت، مردم را در صحنه نگه داشته است     

 چـه مقـدار   .اش بربیاییم  ما اگر نتوانیم این کشور را بسازیم و دوران سازندگى را نتوانیم از عهده،شود  خائف بودم که چه مى    جنگ  
 نه براى اینکه ما خودمان مـثالً یـک   .شود حفظ کرد هاى مردمى را مى این عواطف و احساسات و حضور مردم در صحنه و حمایت        

خواهیم حفظ بکنیم و حتى نه به خاطر اینکه روحانیـت یـک اعتبـارى دارد،      این را مى، بودیم  مقامى بدست آورده    و قدرتى داشتیم 
هایشان   همه چشم.شود خورم و نگران قضاوتى بودم که روى اسالم  در دنیا مى  به اسم اسالم غصه مى؛دهد این اعتبار را از دست مى   

  توانـد مولـد و سـازنده باشـد و اگـر نباشـد و اگـر        ن مکتـب مـى  مـا ادعـا داریـم ایـ    . کنـد  به اینجاست کـه ببیننـد اسـالم چـه مـى         
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 همه جا مردم تا آخر شب اجتماع داشتند ،در مسیرها.  آمدیم  شام خوردیم و به استاندارى    
هـاى  عفـت و خـانم    . هـستند العاده خونگرم و مهربـان       فوق ؛گویندمد مى او خیلى گرم خوش   

 خاطرات .ار را دادگرخانه سی کا از گزارش بازدید  و مهدى آمد  .اندرفته  به زیباکنار     ،همراه
  .خوابیدمشب  ونیم دوازدهامروز را نوشتم و ساعت 

  
  1994 مى13                           1414 ذیحجه   2  1373 اردیبهشت 23جمعه  
   

 انجام ، کارها را که از تهران آورده بودند  .ها را خواندم   گزارش ،بعد از نماز و استماع اخبار     
 نیـروى  .رفتـیم اسـتان   به مرکز نیروى انتظامى ،کوپترها به سوى رودبار هلى براى پرواز .دادم

 مـانع از تـصدى   ، هنگام ورود من به فرودگاه رشـت       ، به خاطر اینکه نیروى دریایى     ،انتظامى
   1.برگزار کرد باز مراسم نظامى ،مراسم استقبال نظامى شده و خودش انجام داده بود

 به خاطر بـاران  ،شهر رشتاز  ولى پس از خروج ،ز کردندکوپترها پروا  هلى .هوا ابرى بود  
هـا  بـا ماشـین  .  ولى اعتراض نکـردم ،مورد بود   اقدامى احتیاطى که به نظرم بى      برگشتند؛ه  مو  

 ،ىیبخـش و طاهـا    آقایـان احـسان  ، در راه. با یک سـاعت تـأخیر رسـیدیم         و حرکت کردیم 
                                                                                                              

   بایـد آسـایش بـدهیم   . بایـد تجربـه بـدهیم   .شـود  قدرت این سازندگى و انطباق با زمان را نداشته باشد، دیگر در دنیا منزوى مى . «
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -     رابطه خوب مدیران کشور، علماى کـشور و مـسئوالن امنیـت کـشور، مـسئوالن انتظامـات       «: آقاي هاشمی در این مراسم گفت
 موجـودات  نهاشـان هنـوز در جامعـه بـه عنـوا      کشور، نیروهاى بسیج و برادران سپاه که پدر نیروهاى بسیج هستند و با این فداکاري    

اى که علما با مردم دارنـد، ائمـه جمعـه و نماینـدگان مجلـس و       کنند و با رابطه  کار مى با مردم،مقدسى بین مردم رفت و آمد دارند    
 من .شوند  مردم براى مجموع ما جمع مى.توانم بگذارم من به حساب شخص خودم که نمىرا ست و این  ا  یک مجموعه خوبی   ،همه
نیروهاى انتظامى ما را . زنند ویند نظام حرف مىگ  دارند مى،گویند جمهور که  به یک شخص مى  یسیکنم که ر    وقت فکر نمى   هیچ

نه به این . ستایم هرحال شما مجموعه اثرتان را من مىه  ب، هر وقت، شب، صبح زود؛دیدم  من در این مسیرها مى.واقعاً شرمنده کردند
  کـنم و توصـیه    مـى کـشید و مـن صـمیمانه از شـما تـشکر      ما همیشه زحمت مىش. اى ما زحمت کشیدیددلیل که این دو سه روز بر      

  ← دیکن رجوع ».مندند  خیلى عالقه،ندا  مردم خیلى خوب.تان را با مردم صمیمى نگه دارید   رابطه ؛کنم همین وضع را حفظ کنید       مى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  .ندد دا...هاى مصنوعى و رودخانه و جنگلةدربارتوضیحات خوبى 
 :اى جمع شده بودنـد   نقطهدر   چون مردم براى مراسم      ؛خلوت بود آباد   شهر رودبار و رستم   

، ]1369سـال  [کـه در سـفر   اي   همان قطعـه  در  . لوار شهر که راه تهران را هم بسته بودند        در ب 
 همـین  .فریاد و انتقـاد کـرد  و  داد ، خانمى به خاطر عدم نجات بستگانش     ،هنگام وقوع زلزله  

 حادثـه جالـب   .گلـى تقـدیم کـرد     شـاخه ، ماشین را گرفت و بـه عنـوان تـشکر     يجلو ،خانم
  1.را در سخنرانى براى مردم تعریف کردمنکته که این بود تاریخى 

 روى ي زیــادهــاي  گــل.مــردم در خیابــان اجتمــاع کــرده بودنــد  .رفتــیممنجیــل شــهر بــه 
ــد ماشــین ــیایجــاد  ،رودســاحل ســد ســفید منجیــل، در . هایمــان ریختن ــادى اول ن نیروگــاه ب

رییس سازمان [، امراللهى] رضا[ آقایان احمدى و     . آغاز کردیم  ریزى بتونبا  مگاواتى را    یک
 پتانـسیل هـزاران مگـاوات بـرق        ، منجیـل  د در تونل با   ،گویند مى .ند توضیح داد  ]انرژي اتمی 
  بـه خـاطر تفـاوت   ،دو طرف سلسله جبال البرز اسـت بین ل که داالنى    یمنجدره   .وجود دارد 

من هم  . بسیار قوى است مى و گاه  ی محل وزش بادهاى دا    ،وضع هواى شمال و جنوب البرز     
   .تشویقشان کردم

زلزله هـاى ضـد  خیلى تمیز و زیبا و با ساختمان، ]بعد از زلزله  [ ؛گشتى در شهر منجیل زدیم    
  توقـع .کردنـد ما استقبال  مردم شاداب در خیابان از . است ساخته شده گل و چمن    رو بلوار پ  

  . رقابت دارند؛داشتند مثل رودبار با آنها هم مراسم سخنرانى داشته باشیم

                                                
 -         خیابـان  ،دفعه اول که آمـدم و از آن خیابـان غربـى وارد رودبـار شـدم      «: آقاي هاشمی، ماجرا را براي مردم چنین تعریف کرد 

 .کـشید   یک خانمى فریاد مـى ،اى  در یک نقطه.ها از زیر آوار بودند  مردم مشغول جمع کردن جنازه.ها خراب بود خراب بود و خانه 
وبید به مغز مـن و مـن متـأثر شـدم کـه قابـل       چنان مذاکرات او و استغاثه او ک آن . خیلى ناراحت بود، آمد جلوى ماشین  .من ایستادم 

 و بـاز کنتـرلم را از دسـت دادم و    ،کشند  چگونه زحمت می،دیدم مأموران دارند  با آنکه مى . خیلى لحظه تلخى بود    .توصیف نیست 
 کـه   درسـت بـه همـان نقطـه    . از ایـن طـرف عبـور کنـیم    ،امروز ما آمدیم. کنند تر عمل نمى اب کردم به مأمورین که چرا سریع      طخ

» . آن منظره گذشته یک دفعه به خـاطرم آمـد  . تشکر کرد و یک شاخه گلى به ما هدیه داد    ، ماشین يیک خانمى آمد جلو   . رسیدیم
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 گـیالن، هـاى اسـتان   هـا و دشـت   از روى ماکـت سـد و کـوه   . رفتـیم  به محل سد سفیدرود   
در دسـت   ها و نیازها و امکانـات و سـدهاى  ها و کانالتوضیحات خوبى در مورد سد و آب  

ندهى رودخانـه سـفیدرود و تـاالب انزلـى و سـد      هاى در دست اجـرا و سـاما  مطالعه و کانال 
نـد  د داآن زله و نحوه ترمیم و تقویـت و دوخـت   دیدن سد در زل    ستور و سپس نحوه آسیب    ا

   .که همگى برایم جالب و مفید بود
شـکوه مـردم    در اجتماع بسیار با.ها را دیدیم سپس گشتى در شهر رودبار زدیم و بازسازى       

سال کار عظیمى  انصافاً هم در این چهار؛ متشکر بودند مردم خیلى شاداب و.شرکت کردیم
، ]ی دامغـان ياهللا واحـد  نـصرت آقـاي  [خیرمقـدم   بعـد از    .  اجـرا شـد     سرود خوبى  . است شده
 ، مـن هـم بـا   نماینده و طرح نیازها و تـشکر فـراوان آنهـا   ،  ]آقاي فرامرز گلشنی  [جمعه و    امام

، صـحبت  تصدى مردم اجـرا شـد  حمایت دولت و    با  ستایش از شیوه همکارى بازسازى که       
  1.کردم

                                                
 -    یکى :دو روز متضاد تاریخى ما با رودبار و منجیل داریم«: تآقاي هاشمی در بخشی از سخنرانی خود در جمع مردم رودبار گف 

بارى را دیدیم که من تعبیرم چیـزى بـاالتر از فاجعـه بـود و      ترقهاى   به اینجا آمدیم و منظره  زلزله  که بعد از فاجعه     است آن روزى 
م ا ترین روزهـاى زنـدگی   راى من از تلخبروز  آن. بینیم یک روز هم امروز است که به میان شما آمدیم و این وضع را از نزدیک مى    

هـا بیـرون   م و هنوز خیلى از اجساد از زیر آواردید گشتم و حال بازماندگان را مى ها مى در سراسر عمرم هست، ساعاتى که در خرابه  
تم در میـان  خواسـ  مـن نمـی  .  حوادث در منجیل و اینجا بیش از حد طاقت مـا بـود  .بازماندگان حاکم بود   بر   نیامده بود و وضعى که      

ترسـیدم روحیـه آنهـا را ضـعیف       براى اینکه مى؛ حالت شکستگى بگیرم،مأموران و مردم و کسانى که آنجا براى امداد جمع بودند          
اى که در وجودم   آن حالت بسیار شکننده، با گریه فراوان و اشک زیاد، ولى وقتى که لحظاتى خلوت پیدا کردم، تحمل کردم  .کنم

آور بـود و   آن لحظات براى انسان خیلى تلخ بـود، خیلـى نگرانـى   .  ترمیم کردم و به حالت تعادل برگشتم،ه بوداز آن منظره پیدا شد 
  مـن هنـوز هـم آثـارى    . بینم چه که در میان شما مىخاطر آنه  ب،سپارم کنم و به تاریخ مى  امروز همه آن خاطرات تلخ را فراموش مى       

هاى نیمه تمامى را و هنوز جمعـى   هاى فرعى رودبار و منجیل گشتم و خانه ه در خیابانمقدارى ک. بینم از مشکالت زلزله را اینجا مى   
 ، بـا صـحنه تطبیـق کـردم    ،کنند و گزارشاتى کـه داده بودنـد   ها زندگى مى ساز کسانى که مستأجر بودند و خانه ندارند و در کانک          

 ولى تا همین حد کار انجام شده و این . تکمیل بشود مشکالته پیگیرى داریم که بقایاىهنوز هم احتیاج ب  . بینم  مجموعه اینها را مى   
 ایـن روحیـه شـکرگزارى و    ،ر برخوردها، هرچند سریع بود دیدمها و د هاى بشاش و شادمان و مهربان شما را که من در خیابان        قیافه

شتر ما را تحت تأثیر قرار داد و  بی،وفادارى و تقدیر از زحمات که بیش از حد زحمات است و نشان روحیات انسانى شما مردم است   
بار در اینجا گرفتار بودند و امروز با این صحنه شاد و باطراوت و با شور  وضع اسفنم مردمى که چهار سال پیش با آن بی  از اینکه مى  
  فقـط خـدا را  .واقعاً زبانم الکن است. دانم پیش خداوند چگونه تشکر بکنم اند، نمى اى را بوجود آورده  چنین منظره،و احساسات 
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 بـا یـک   .با ماشین به سوى مرکز تحقیقات کرم ابریشم در اطراف رشـت حرکـت کـردیم         
 احـساسات   و ابـراز  همه جا مواجه بـا اجتمـاع مـردم در مـسیر    ،در راه. تأخیر رسیدیمساعت  

باعث تأخیر شد همها  همینکه بارید نم نم مىهم باران . رشورشان بودیمپ .   
 از مزرعـه جالـب   ، نماز و ناهـار و کمـى اسـتراحت    تحقیقات کرم ابریشم، بعد از  مرکزدر  

کرم و تخم پرورش مسئول آنجا براى کیفیت . کردیمبازدید   ،غذاى کرم ابریشم  براي  توت  
، در صـنعت کـرم   هـا اىهـا و کـره   چینى.که برایم جالب و دیدنى بود  ی داد توضیحاتنوغان  
  .قول حمایت دادمیم؛ ا در ابتداى راهند و م هست خیلى جلوابریشم

 گرم  از احساسات  و به میان آنها رفتم    .جمع شده بودند   زیر باران    ،مردم روستاهاى اطراف  
 .باز هم نتوانستند پرواز کننـد به خاطر وضع هوا،  .کوپترها آمده بودندهلى.  تشکر کردم  آنها

  فـومن،  اجتماع و احساسات مـردم  .بارید باران تندى هم مى    .ها به سوى فومن رفتیم    با ماشین 
، ]محمدرضا شـفیعی آقاي [جمعه و  هاى امامصحبت.  خیلى عظیم بود،در میدان بزرگ شهر  

در  . اجرا شـد سرود جالبى از نونهاالن در وصف من . خیلى گرم و صمیمى بود      شهر، نماینده
سـراوان   -تف ماسوله و ش-النوازم راه احداث وعده  ي،و تشکرآمیز  کننده سخنرانى دلگرم 

باریـد و مـردم خـم بـه ابـرو      بـاران هـم مـى    1.را دادمست بـ  نبـ  از   فـومن براى بیـرون آوردن     
                                                                                                              

 رفـسنجانی،  هاشـمی « کتـاب   ← دیکن رجوع» . این اتفاق، این طورى جبران شد،کنم که در زمان مسئولیت اجرایى من      شکر مى  
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی

 -  مـسئوالن منطقـه   ه من قبالً از زبان هایى که امروز اینجا مطرح شد و آنچه ک این خواسته «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
   .هـاى اغـراق آمیـز و دور از عملـى هـم نباشـد        خواسـته ،کـنم  ها را حسابى قبول کردم و حفظ دارم و فکر مـى کم و بیش این  شنیدم،  

 ،توانیم ى به آسانى هم م،توانیم  ما اگر بتوانیم که مى. خواسته ما هم هست؛ فقط خواسته شما نیست، از بن بست بیرون آمدن    ۀخواست
بـردارى   شفت به سراوان را آماده بهـره جاده والن را بسازیم و از این طرف ز راه ماسوله ما،بست دربیاوریم فومنات و ماسوله را از بن 

 مردم ما خیلى مشتاق هستند که این منـاطق را بیاینـد و   .کنند بکنیم، یک گام در توسعه منطقه برداشتیم که همه کشور ما استفاده مى  
 وقتـى ایـن   ؟ر نعمت الهـى اسـتفاده نکنـد    ماسوله را ببیند و از طراوات این دشت خرم و پ، کیست که امروز مایل نباشد   .ا بکنند تماش

کنـد و    در منطقـه شـمال شـکل جدیـدى پیـدا مـى      ، که همراه خودش اشتغال و فرهنـگ هـم دارد     مله توریس أ مس ،ها آماده بشود   راه
جا خواهد بود و وصـل  ى باشد و تبادالت فراوانى از ایناى تجارت چندین کشور اسالم  بناست مرکزى بر   خزر،بخصوص که دریاى    

  تـأثیر فراوانـى در حمـل و نقـل و در    ، به آسیاى میانه و قفقـاز  وکردن منطقه آذربایجان از طریق گیالن از این راه به دریاى خزر      
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  .آوردندنمى
 حـضور   اسـتقبال و . فقط هفت کیلومتر فاصـله داشـت  . حرکت کردیم  سرا به سوى صومعه  

 ، اجـراي  گروه سرود. بود شادابى مردم بیش از همه جا.انتظار بودحد  فوق ،مراسم در   مردم
و مـن    خوانـد هـا   یکـی از خواننـده      شـبیه  ،خـوبى   آواز خیلـى   ،هـا  یکى از بچه   . داشتند جالبى

 نماینـده ، ]پور نرگـسی  آقاي قاسم رمضان[ .زدند و من هم زدم     مردم کف مى   .تحسین کردم 
  1. من هم گرم گرفتم؛ خوب صحبت کردند،جمعه امام، ]کتای میعبدالعظآقاي [و 

 . افتتـاح کـردیم   اسـت؛ آن را اى کارگران سـاخته ورزشگاه عظیمى بود که وزارت کار بر  
یان در ی همـه جـا روسـتا   ، تـا خـود رشـت   .یم به سوى رشت حرکت کرد.نم باران هم بود    نم

بـه کارخانـه جدیـد     .کردنـد  ابراز محبت مـى  اي، العاده  به گرمى فوق     و مسیر اجتماع داشتند  
                                                                                                              

هاى  ترین قسمت برنامه عه روستاها مطرح شد، اینها در عالیهایى که به عنوان توس خواسته. ارتباطات و در تحوالت اقتصادى دارد
 اینها نکـات برجـسته   ،اند زدایى، عدالت اجتماعى، رسیدن به نقاطى که برخوردار نیستند و دچار تبعیض       محرومیت .دولت قرار دارد  

تـرین   و چیزهایى کـه از ضـروري  هاى مهم، مثل بهداشت، آموزش راه و برق  برنامه هستند و ما براى توسعه روستاها که در شاخص    
 ،ها و هم آقایان  هم خانم،ها ها و نوجوان آموزش جوان  تقاضاى مدارس عالى براى.ایم  اولویت قایل شده   ،نیازهاى امروز مردم است   

 .بـرد   یک گام سطح فکـر مـردم را بـاال مـى    ،اى که یک مدرسه عالى پیدا بشود  در منطقه،گفتم   همیشه   .از آرزوهاى خود من است    
هـاي   هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«تاب ک  ← دیکن رجوع» .کند تفکر وادار مىو  مردم را به مطالعه ،نفس وجود دانشجو و دانشگاه   

 .1395، دفتر نشر معارف انقالب، 1373

 -  حیات شـما   این ویژگى را من از رو.منطقه شما یک ویژگى دارد که جاهاى دیگر ندارد«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
مـا در  .  اسالم و انقالب و تاریخ ایران، مرد بـسیار بزرگـى بـوده اسـت     براى تاریخ،میرزا کوچک خان شما . کنم  به خوبى درك مى   

در دورانى که . گرفتیم از تاریخ زندگى فرزند صومعه سرا که تاریخ ما را معنادار کرد  کردیم و الهام مى     مان، افتخار مى    زمان طلبگى 
 میرزا و یارانش به جنگل پناه بردند و حماسه تاریخى انقالبى و اسالمى ،ریخت خمودى و افسردگى بر سر جامعه مىداشت خاکستر 

 میـرزا و  .جنگیـد  رفت زیر پرچم مارکسیسم و براى الحاد مـى   مى،خواست اسلحه بدست بگیرد  آن روزها هر کسى مى   .را سر دادند  
ایـن قطعـه   . کردنـد در محـضر اسـالم باشـیم      سعى مى،یدند و هر کارى که کردندیارانش تفنگ به دست گرفتند و براى قرآن جنگ  

دانم مقدار زیادى از نیروهاى انقالبـى    و من مىدانیم، بسیار الهام بخش بود ه مىها که میرزا را یک طلب    ها، ما طلبه    تاریخى براى طلبه  
 اولـین  ،گرفت و من بعد از پیـروزى انقـالب    جنگل الهام مىهاى علمیه از فرزند صومعه سرا و از همین حماسه     در میان طالب حوزه   

، ایـن سـناریو را خوانـدم و     کـم  فرصـت وجود فیلم میرزا کوچک خان بود که با ي سناریو،کار هنرى که تأیید کردم و امضا کردم   
  هـاى جـوان قـرار     علـم، طلبـه  ها و مخصوصاً اهـل  تأیید کردم و تأکید کردم که هر چه  زودتر به فیلم تبدیل کنند و در اختیار جوان        

ترین نقطه اوج انسان است که این افتخار را قبالً شما   جان دادن در راه اسالم، عالی؛این روحیه براى شما بسیار با ارزش است.  بدهند
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .داشتید



 
 

 
 

              
                  116 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 ، و مهنــدس نظــرى]وزیــر صــنایع[، زادهنعمــت] محمدرضــا[ مهنــدس . رفتــیمســیگارتولیــد 
بیـست میلیـارد نـخ سـیگار ظرفیـت دارد و           این کارخانه، بـه میـزان     . توضیحات خوبى دادند  

 ،مدعى بودند تبلیـغ سـیگار اسـت   به خاطر اینکه  ، بسیارى از اطبا. افتتاح کردیم ؛مدرن است 
 هنـوز  .ارى اسـت ذگـ صد میلیون دالر سـرمایه یک بیش از .آنجا بودنددر مخالف حضور من    

 امکان صـادرات هـم    وشویمخودکفا مى، در تولید سیگار    با این کارخانه   . راه نیافتاده  کامالً
  .براى دیدار  جمع شده بودند  جمعیت زیادى، اطراف کارخانه.خواهیم داشت

 مـردم  ۀ صفوف پیوست،در طول بیش از ده کیلومتر    .  رفتیم خان به سوى مقبره میرزاکوچک   
  هـا را  بـر روى ماشـین       و مرتب گل   ندکشیدد دوستى مى   یکسره فریا  ،رشور مردم مهربان و پ

که  عجیب است . کردمتحمل مى  ،با لبخند  .درخو مى مها به سرو صورت   ریختند که خیلى  مى
العـاده تعجـب کـرده     همراهـان فـوق  ؛کردنـد هاى بدحجاب بیشتر ابراز احـساسات مـى      خانم
  .بودند

 چنـد دقیقـه از ماشـین    .رت کـردیم  قبور شهداى جنگ را هم زیـا       .در مقبره فاتحه خواندم   
 در .اى نیـست   ولـى چـاره    ،کردند پاسداران اظهارنگرانى مى   .رفتممردم  میان  به  پیاده شدم و    

 مـدیران و وزرا و معاونـان و   ، اجتمـاع ادارى استان  شوراىجلسه   به   .استاندارى نماز خواندم  
 . گفـت ها راخواستهاستاندار صحبت خوبى کرد و خدمات و     .  رفتم ائمه جمعه و نمایندگان   

 و ، دادمنـد ا که باعث رضایت مردم شده که این جور مهربـان را   خدماتی   من هم توضیحات  
  را نهـایى  حـل   و راه  مطرح کردم هایى  وعده. مجلسیان انتقاد کردم  نیافتنی   دستاز انتظارات   

   .  خاطرات را تا ساعت یک بامداد نوشتم و خوابیدم. سپس شام خوردیم.دادم
  

  1994 مى14                              1414 ذیحجه   3  1373اردیبهشت  24شنبه 
سـاعت  . کـردم مطالعـه   هاى امروزبراى سخنرانىرا  ها   گزارش ،نماز و استحمام  صبح بعد از    
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را افتتـاح   و آن   رفتـیم   » گـیالن  دولتـى اسـتان       مـدیریت  مرکـز آمـوزش   « ، به ونیم صبح  هفت
مـدت یــا    آمـوزش مجــدد کوتـاه  ،ى را در کـل کـشور  مـدیران و کارشناسـان دولتــ   .کـردیم 

،  بـا اصـرار آقـاى میرمحمـدى         و در برنامـه نبـود    افتتاح ایـن مرکـز، قـبالً        . دهندمدت مى بلند
همـه  انجـام  تـأخیر در  بـروز   باعـث   کـه در برنامـه آمـد       ]دبیرکل امـور اداري و اسـتخدامی      [

   .هاى امروز شد هبرنام
قبـل از  ایـن مرکـز،    . پـرواز کـردیم  »يى خاویـار مرکـز تحقیقـات مـاه     «کوپترها بـه    با هلى 
کـار   . اسـت  با همکارى شوروى تأسیس شده و بعد از انقالب توسعه یافتـه   ،انقالبپیروزي  

وزارت  . داریـم  چنـد مرکـز در شـمال   . اسـت ماهى براى تغذیه دریاى خزر پرورش بچهآن،  
ــازندگىجهاد ــدرنى آورده    ،س ــوژى م ــراً تکنول ــرده و اخی ــى ک ــاى مهم ــ کاره ــه در ان د ک

 از .دهنـد  مـاهى پـرورش مـى     بچـه ، به اندازه چنـدین اسـتخر بـزرگ   ،هاي کوچکى  حوضچه
کـز طبیعـى   اترین مر مدر سفیدرود و تاالب انزلى که مه ماهی  اخالل در کار پرورش طبیعى      

مـردم را از ایـن جهـت آگـاه        ،هـاى امـروز   در سـخنرانى   من هم . گله داشتند   است، این کار 
  .انجام ندهندقاچاق و رویه  بىصید کردم که 

در مــورد زمــان  . رفتــیم در اطــراف ســیاهکل»مرکــز تعــاونى اصــالح جنگــل«از آنجــا بــه 
 انـه وم براى اصـالح زنـدگى محر  ،ها از جنگلدام پراکنده و    کردن روستاهاى کوچک   جمع

را که اجاره دارى  اد چند واحد مرتعنسا . توضیحات دادند  ،هاآنها و حفظ و حراست جنگل     
 یـک تعـاونى   همچنـین .  و بـا آنهـا صـحبت کـردم    ، بـه روسـتاییان دادم      بودند هه داد سى سال 

تبـدیل میکـرد،   هلنـدي   ةنژادشـد  اصـالح گاودارى که گاوهاى بومى را به گاوهـاى شـیرده         
   1. براى آنها صحبت کوتاهى کردم،مردم منطقه جمع شده بودند. بازدید نمودم

                                                
-     هـا کـه ثـروت کـشور شماسـت       براى حفظ جنگـل ،هایى که طراحى شده است از برنامه«: این سخنرانی امده استدر بخشی از، 

 اش  سال اجارهسی مراتعى که سند .بردارى درست بشود  احیا کنید، بهره،ها را به جاى اینکه خراب بشود  این جنگل.استقبال کنید
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در هـاى    چاى و شبکه، توتستان،مزارع برنج ةدرباردر مسیر    .پرواز کردیم به سوى رودسر    
 رشت و جنگلشهر  . خیلى با شکوه است؛هاى آبیارى توضیحات شنیدمکانالدست توسعه 

 بیـرون شـهر در یـک    ، مـردم رودسـر  .شودا هم و پیوسته دیده مى    ب که از هوا     خزرو دریاى   
 در تـاریخ گـیالن   ، عجیبى تشکیل داده بودند که بـه نظـر همراهـان    اجتماع،فضاى وسیع باز  

از مملـو   پـنج هکتـار   ، مـدعى بـود  ، وزیر کـشاورزى   ،کالنترى] عیسی[آقاى   .سابقه است  بى
 کنـار  .مـشاهده کـرد   شـد  آخر جمعیـت را از جایگـاه نمـى       . فشرده و ایستاده است    ،جمعیت
جـا    از همـان  وهاى برنج بودنـد    مشغول نشاندن نهال   ، زن ان شالیکار ، در مزارع برنج   ،اجتماع

  . براى من آوردندی همراه با دسته نهال،گلى دستهآنها  .نمودنداسم شرکت مىدر مر
 امـام جمعـه  ي،دیـ  جن] احمـد خیشـ [آقـاى   .اجرا شـد رمایه توسط دختران شاهد    سرودى پ  
احساسات گـرم   هم با مشاهده   من. ی گفت خیرمقدم کوتاه ،   پدر سه شهید است    رودسر که 

زدن و   اصـرار بـر کـف    ، جمعـى  1.کـردم آمیـز   سخنرانى طـوالنى و تجلیلـى و تـشویق        ،  مردم
                                                                                                              

    جاى تخریب، منـابع طبیعـى     براى اینکه این مناطق به، این وام هم داده خواهد شدامروز به جمعى از دامداران داده شد و به دنبال
بـردارى درسـت    بهـره . توانیـد نگـه داریـد     دام بیشتر مى؛رود  ظرفیت استفاده باال مى، منابع طبیعى جنگل و مرتعيا احیاب. احیا بشوند 

کشند، صرفاً به خاطر حفظ منـافع   کنند و زحمت مى نجا طراحى مىشود تهیه بشود، اینهایى که ای    توانید بکنید، علوفه بیشترى مى      مى
هـاى خـدمتگزار و تالشـگر و     بحمداهللا سیاهکل امروز یکى از قطب. کشور و حفظ منافع شما مردم خونگرم و دوست داشتنى است    

ترین منطقه کشور هستید و  خوشنام ولى امروز شما ،خواستند منطقه شما را بدنام کنند  مى، تندروهااوایل انقالب. ماست تولید کشور
 هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن رجـوع » .اى همـه کـشور مـا روشـن اسـت     ها و پشتیبانى شما از انقالب و اسالم بر      حضور شما در صحنه   

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،

 -    ارتباطـات و مخـابرات و همـه    ، معـادن ،صـنعت ،  کـشاورزى ما هزاران طرح عمرانى در«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 هیچ وقت در ، از دوران مادها تا امروز،گویم از اول تاریخ ایران شود و من مى نیازهاى کشور داریم که اینها دارد در کشور اجرا مى 

نبوده است و ان شاءاهللا در آینده بیشتر وقت این مقدار کار عمرانى   تاکنون هیچ، به اندازه این پنج سال و پنج سال آینده     ،هیچ زمانى 
 ؛سـازند  اندرکارند و دارند مى ها و مهندسان و کارگرها، دست ها و کلنگ ها و بیل بینید، ماشین   مى ، شما هر جایى بروید    .خواهد شد 

سازند، ماشـین   کشتى مىسازند،  کنند، بندر مى سازند، معدن استخراج مى سازند، کارخانه مى سازند، خانه مى سازند، پل مى    جاده مى 
 سه بندر چندمنظوره در ،در همین گیالن شما. رسد اى از اخبار به شما مى  فقط گوشه.سازندگى استکشور در حال  تمام   ؛سازند  مى

 چهـار میلیـارد تومـان هزینـه ایـن بنـدرها بـود کـه بـه چـه مقـدار کارگـاه             .آستارا و سیاهکل و بندر انزلى، در دست احداث اسـت           
 بـیش از  ، جنوب از خرمشهر تا گواتر در مـرز پاکـستان  . مازندران هم هست، در همین گوشه مربوط به شما     ، و صیادى  سازى  کشتى
  از اشکاالت استان گیالن.سازند منظوره مثل اینجا دارند براى ماهیگیران جنوب و براى صیادان و اینها مى بندر صیادى چند بیست
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 در اکثر جلسات چنین است . اصرار بر صلوات و تکبیر داشتند دیگري، کشیدن و جمع   وتس
 ،بخـش  و حتى آقـاى احـسان  کند مخالفت نمىو جالب است که روحانیت هم با کف زدن         

اى هـ  حـضور خـانم    ،ه جالب دیگـر در ایـن سـفر        تکن . آدم روشنى است   ؛کندتشویق هم مى  
  . رشور آنهاست پبدحجاب در خیابان و استقبال

 آقـاى  .دیمنمـو کشى گاز را افتتاح   لوله، در میدان شهر.املش پرواز کردیمشهر  آنجا به  از
 ابراز خوشحالى ، اطراف میدان  .فر توضیحات داد و من مشعل میدان را روشن کردم          صالحى

 در دامنه ؛رفتیم بیرون شهر ، درردم اجتماع عظیم مبه .اى صحبت کردمکلمه چند .کردندمى
 ؛ منظـره جـالبى خلـق کـرده بـود     ،هاى چاى و مزارع بـزرگ و جنگـل     صفا که باغ  هاى با تپه
  .حال بودخیلى باشان  اسممر

 بـا اکثـر    ومآمـد  مـی  به ایـن شـهر    چند سال    ،هاى رمضان  ماه  در  براى تبلیغ  ،قبل از انقالب  
ایـن   سرودى اجرا کردند با .شدم میمکارم ربانى شیخ ابوالآ مرحوم همانیم. مردم آشنا بودم 

 . بـود انگیـز  خیلى جالـب و خـاطره  ؛»باغ بران کردىیا عزیزان اد رفیقان    ی ،عجبچه  « :مطلع
مـن در  سـوابق   صحبت مفصلى کـرد و از  ،نماینده شهر، ]آقاي محمد مهدي رهبري املشی    [

 بـه  ، طـاقتم تمـام شـد   . بـودم  تحت فشار،در مثانه درار   فشار ا   با   ، در تمام مدت   .املش گفت 
 محـل    نزدیـک  ، خانه کوچکى  به ؛دن مقدارى اجتماع را مشغول ک     ،بخش گفتم  آقاى احسان 

 موضـوع نقـل و تفـریح    ،اً بـراى مـردم  حتمـ  .دمنمورفع حصر و تجدید وضو        و رفتماجتماع  
تبخیـر گـیالن کـه       و کـم   وب در هواى مرطـ    .اى نداشتم  ولى چاره  ،سابقه بود   بى !خواهد شد 

                                                                                                              
         توانـد محلـى بـراى      مى،رود رودخانه سفید.هاى خداوند را ضایع نکنید  نعمت.کنید نمىاین هست که از منابع تان خوب استفاده

شـود کـه    هاى بزرگ تبدیل مى  چند سال بعد به ماهى،ها بچه ماهى از اینجا در دریا برود پرورش بچه ماهى باشد که در سال میلیون       
گـذارى بکننـد و    هـا تخـم   گذارند مـاهى   نمى.اینجا رشد بکنندها  گذارند این بچه ماهى     هاى نادان نمى   آدم.صید کنند صیادهاى شما   
اید خودتـان مواظبـت کنیـد     شما ب.برند بچه ماهى را از بین مى گیرند، صدها هزار  یک ماهى را مى،هاى سودجو  آدم.پرورش بدهند 

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .نگذارید
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 از سوابق 1. سخنرانى گرمى براى مردم کردم   .تر باشد  ار باید سریع  ر دفع اد  ،کنم کم مى  عرق
  .گفتم و مردم خیلى مهربانانه برخورد کردند

 سـپس . توضـیح دادنـد   .رفتـیم از آنجا با ماشین به مرکز تحقیقات چاى در حومـه لنگـرود          
دیـد کـردیم و بـه سـوى      بازيکـار   از نهـال .اسـتراحت کـردیم  ، نمازبعد از ناهار خوردیم و    

 .سـابقه بـود   یـب و بـى   اجتمـاع مـردم عج  ، در لنگرود هم مثل رودسـر    .لنگرود پرواز نمودیم  
هـا را مطـرح    خیرمقـدم گفتنـد و خواسـته    شـهر، جمعـه و نماینـده    امـام .سرود جالبى شنیدیم  

  وکننـده داشـتم    من هم صحبت مفـصل و دلگـرم      ؛دندنموآمیز از من تمجید     و اغراق  کردند
   2. توضیح دادم و سازندگی رابازسازىهاي  یتفعال

 وضـع سـواحل چمخالـه و کیاشـهر آب     ، از فـضا . الهیجـان پـرواز کـردیم    شـهر بـه سـوى  

                                                
 -       مثـل حـالتى اسـت کـه در زادگـاه خـودم       ، امروز در میان شما مردم این شـهر ،براى من «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

بهرمان نوق رفسنجان دارم و همان عواطف و احساساتى که در میان روستاى خودمان و فامیل خودمان داشتم، در این لحظاتى که با        
ها مدت طوالنى ماه مبارك رمضان را در خـدمت شـما بـودیم و      ما سال،با شما مردم املش. کنم س مى همان طور احسا   ،شما بودیم 

 افطارى و میهمانى و رفت و ،هاى شما شناختم و در بسیارى از خانه هاى این شهر را من از نزدیک با اسم و رسم مى  تقریباً اکثر فامیل  
 با پیرمردها بیشتر ما آشنایى .مهایشان آشنا نبود دم که با قیافهدی هاى تازه را مى ان جو،کردم گرچه امروز هر چه نگاه مى   . آمد داشتیم 

 همه چیز براى من آشناست و ،کارخانه چاى. هاى چاى را دیدم که از قدیم بود ها و باغ  ها، تپه  ها، خیابان    در اینجا همه کوچه    .داریم
ام تا در پایان چند ساعت کـار فـشرده، لحظـاتى را بـراى دیـدار بـا         آمده پرسى واقعاً احساس خودمانى است و من بیشتر براى احوال        

 اسـتحقاق  ،شما مـردم . در کنار شما باشم ،هاى آن زمان با ارزش است مان و آشنایان دوران ستمشاهى که واقعاً آشنایی دوستان قدیم 
 دفتـر  ،1373 هـاي  سخنرانی  رفسنجانی، شمیها« کتاب  ← دیکن رجوع» مردم کشور ما این طورى هستند. یدهرگونه خدمتى را دار   

 .1395 انقالب، معارف نشر

 -         آن روزهایى که مسئولیت دفاع مقدس . هاى جنگ شناختم ها را در جبهه  من لنگرودي  «:در بخشی از این سخنرانی آمده است
 شهید امالکى ، قائم مقام این لشکر یکى از لشکرهاى خوب ما بود و، لشکر قدس گیالن،کردم به عهده من بود و جنگ را اداره مى     

 م من با شهید عبدالکریمى کـه از دوسـتان نـزدیک   ، یکى از مخلصان میدان نبرد بود که تا قبل از او،که اینجا اسم شریفش را آوردند  
ن از  ایـن شهرسـتا  ؛ روحانیـت شـما  ،شـناختم و علمـاى شـما     قـبالً همیـشه مـى   ؛شـناختم   از طریق او شما مردم را مـى       ،در مجلس بود  

 دوسـتان  ،مـان   همیشه تعداد زیادى نیروى باسواد در لنگرود بودند و مـا در دوران طلبگـى       .هاى کشور است   خیزترین بخش   روحانى
 ، آن تعداد زیاد شهید و آزاده و مفقود و جانباز. مردم بسیار دوست داشتنى هستند.زیادى از این علماى امروز شما از لنگرود داشتیم       

  ← دیکن رجوع ».هاى بزرگ و غیرقابل اجرایى نیست هاى شما اصالً خواسته  خواسته،گوییم  این ادعایى که میدلیل روشنى است بر  
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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تـر   شکوهباشهرها،  از همه ، اجتماع مردم، در الهیجان . دیدیم ساحل را مستحدثات  گرفتگى  
نماینـده  ، ]رام یعقـوبی آقـاي بهـ  [ و ]جمعـه  امـام [، قربـانى ] العابـدین  زین[آقاى . تر بود و منظم 

صـحبت   در من هم .هاى تالش و گالش اجرا شد    بچه توسط سرودى   .صحبت خوبى کردند  
   1.سنگ تمام گذاشتم ،از سوابق و امروزشان

ـ  .نى قدیمى شهر  کُ از کارخانه چاى خشک     بازدیـد  ،ن بـرگ سـبز در روز   با ظرفیت سـى تُ
صـد میلیـون    حدود یکاحداث آن،   داخل است و      تماماً ساخت  ،هاگونه کارخانه  این .کردیم

 نامه تـشکرآمیز  ، چایکاران. تأکید بر دادن وام کردم،نیاز بیشتر  به خاطر  .شودتومان تمام مى  
  اسـت؛ زنده کـرده  هاى دولت که صنعت چاى را به نشانه رضایت از حمایت  دادند، و هدیه 

. وصـیف نیـست   هـم قابـل ت     ها  یگرمى استقبال الهیجان  . اند   ممنون خصوص از شخص من      به
مـضامین عـالى   بـا  ى یهـا  نل بـا ، همـه جـا در اجتماعـات   ،جالبى کـه در ایـن سـفر بـود     ابتکار  

   .ندفرستادبه هوا مىى یمدگواخوش
 بـا توجـه بـه    ، شـهر الهیجـان    ، از فضا  . پرواز کردیم  ترکیبى گیالن  سیکلنیروگاه  به سوى   

                                                
 -    خـاص  يآن بنیاد حاکمیت اولیابنیان اصلى تشیع در روز عید غدیر خم گذاشته شده و  «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

هـاى گونـاگون اسـالمى بـا      دنبال آنها، جانشینان موصوف آنهاست که علما و فقها هستند و تفاوت اساسى فرقهبه و بنام و معصوم و  
 ایـن  نیم، الهیجانى ها در تحقق اگر این را ما محور حرکت شیعه و اسالم ناب بدا.شود از اینجا همه چیز شروع مى  .تشیع همین است  

 دیلـم امـروز بـر تـارك تـاریخ انقـالب       .انـد  له پیشتاز هستند و گوى سبقت را  با تشکیل حکومت شیعى اسالمى در دیلمان برده  أمس
 از میان ، دانشمندان، مفسران، محدثان و دانشمندان علوم مختلف اسالمى،همیشه حکما. درخشد هاى صدر اول مى اسالمى در دوران

 دیلـم جـاى مبـارکى    .انـد   فرهنگ و علم و دانش و فن انقالب و حمایت از حق پیشتاز بودهدراین مردم  . ندا  مردم الهیجان بلند شده   
 این منطقه عزیـز و عظـیم و بیـرون آوردن آن از    ي توجه به دیلمان و احیا،اسالمى  در کنار شما مردم الهیجان و در حکومت     ،است

اند، یک ضرورت است کـه ایـن کـار بحمـداهللا در برنامـه اول        استوار بودهبست و رسیدن به مردمى که در آنجا مثل کوه همیشه      بن
هـا و تـصمیمات مـؤثر     هـا و برنامـه   شروع شده که امروز هم باز یکى از وزرا به نیابت از من به آنجا رفت و خبرهاى خوبى از طـرح         

کـه عمـدتاً بـه دوش خودتـان هـم هـست و       ها با تأسیس دانـشگاه آزاد اسـالمى در ایـن شهرسـتان       خوشبختانه شما الهیجانى  . آورد
.  قدم بزرگ فرهنگى در دنیـاى امـروز برداشـتید   ،کند  خانواده دانشجو کار مىو با هزینه خود دانشجو ،گیرد اى از دولت نمى  بودجه
ط  عظیمى است و سرمایه بزرگى براى تکامل و ترقى و سعادت اسـت کـه البتـه آثـارش فقـ     منبع دانشجو در یک شهر،      5000 تعداد

 نـشر  دفتـر  ،1373 هـاي  سـخنرانی   رفـسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .رود  بلکه به سراسر کشور مى ،شود نصیب شما نمى  
 .1395 انقالب، معارف
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بیـژن  [ آقـاى  ،در نیروگاه.  خیلى زیبا به نظرم آمد     آبگیرها،هاى مجاور و    ارتفاعات و جنگل  
ــدار ــه] نام ــرو[، زنگن ــر نی ــد ]وزی ــیح دادن ــدیران توض ــش . و م ــدرت  ش ــا ق ــد گــازى ب  واح

در حال نصب است که راندمان را با همین      نیز  ارى  بخ سه واحد    .کندنهصدمگاوات کار مى  
  .برددرصد باال مىپنجاه  ،سوخت

 رونـق  .فـه بازدیـد کـردیم   از بیش از دویـست غر       و رفتیم و کشاورزى    عتبه نمایشگاه صن  
 مـواد را از  ،هـا  بعـضى  .و صادرات هم دارند    کنند اغلب با مواد داخلى کار مى      .خوبى دارند 

 ؛ شـب طـول کـشید    دوازدهتـا سـاعت     بازدیـد    . که مشکل ارزى دارنـد     کنند وارد می خارج  
  . با خستگى زیاد خوابیدم  و به اقامتگاه برگشتم.خیلى خسته شدم

   
  1994مى15                           1414 ذیحجه   4  1373شت  اردیبه25یکشنبه  
   

 اظهـار وفـادارى و تقاضـاى    . فرمانده نیروى انتظـامى گـیالن آمـد   ، تیمسار قاسمى،اول وقت 
جمعى از نیروهاى انتظامى و سـپاه و    . نمود کمک براى ادامه معالجه آثار مجروحیت جنگ      

 سـازمان   [=وئ فـا مدیرکل، ]آقاي ژاك دیوف  [ . از زحماتشان تشکر کردم    .اطالعات آمدند 
قـبالً  . آمدکشاورزى وزیر، ]آقاي عیسی کالنتري[ همراه 1 ،] ملل متحديخواربار و کشاورز  

   امنیـت ةدربـار  . آشـنا شـدیم    ، در زمان سفر ما بـه آنجـا        .سنگال بوده کشور   کشاورزيوزیر  

                                                
 -   داردتیـ  فعال کـشاورزي  توسـعه نـه ی اسـت کـه در زم  یالملل نی بيها  از سازمان ، ملل متحد  ي سازمان خواربار و کشاورز    ایفائو  .

 ی، شبکه جهـان قی سازمان از مرکز فائو و از طرنیا.  شدسی کشور عضو سازمان ملل متحد تأس44 توسط  1945و در سال    سازمان فائ 
 همگـان، بـه   ي مناسـب بـرا  ي غـذا نی و تـأم التی شـ ،ي جنگلدار،ي کردن کشاورززهی و مدرنش گستر يبالغ بر حدود نود اداره برا     

 مناسب مواد عی مردم جهان، توزهی و بهبود تغذیان، باال بردن سطح زندگ سازمنیهدف ا . کند ی در حال توسعه کمک م     يکشورها
 از ، مختلـف يه اطالعـات الزم بـه کـشورها   یـ  بـا ارا هیمبارزه با سوءتغذ.  استیی غذا تی امن جادی در مناطق مختلف جهان و ا      ییغذا

 پایتخـت  در شـهر رم  ، سـازمان نی مقر ا. داده استشی در جهان را افزاهی و سطح تغذ  ي کشاورز ی اهداف فائو است که بازده     گرید
 .قرار دارد ایتالیا
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 عكس سفر گیالن 

مالقات با مدیرکل سازمان خواربار وکشاورزی ملل متحد)فائو(

درجمع صمیمی مسئولین استان گیالن
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 عكس سفر گیالن 

استقبال باشکوه مردم شهرهای مختلف استان گیالن

سخنرانی در جمع مردم شهیدپرور استان گیالن
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 تحت تأثیر غنـاى طبیعـت   . آمدند با ما به مرکز تحقیقات برنج  .بت کردیم ى جهان صح  یغذا
 از .شـان کـردم    مـن هـم تـشویق   . اهداف مرکـز تـشریح شـد       ،در مرکز تحقیقات  . گیالن بود 

 .تواند کار پانزده کـارگر را انجـام دهـد    هر ماشین مى. نهال بازدید کردیم   تهاى کش ماشین
والى مـشکل اسـت و    کار در گـل  هاى نهال ار خانم  ک .تأکید کردم که ماشین را رواج دهند      

  .پردازند  به این کار مىکمتر مردها هم .کننداخیراً زنان جوان استقبال نمى
 سرودها و مراسم .اى داشتندالعاده اجتماع فوق  . رفتیم والشت رپهشتکوپترها به سوى    با هلى 

آقـاي سـید مجتبـی     [معـه و    امام ج ،  ]ی ناطق یمحمدتقآقاي  [ .اجرا کردند سنتى بسیار جالب    
ایـن   . خیلى بـا حـال بودنـد       1ی کردم؛ مفصلصحبت   من  خیرمقدم گفتند و   ،نماینده،  ]عرفانی
  . بیرون محل مانده بودند،در دامنه کوه بود و بسیارى از مردممنطقه 

 ابتـدا بـراى   .باریـد  بـاران خفیفـى هـم مـى    .با تأخیر رسیدیم  وپرواز کردیمبه سوى آستارا    
آزاد اسـالمى را    سپس ساختمان  جدیـد دانـشگاه  .رفتیمحل انجام پروژه بارانداز بازدید از م 

 مطـابق  ، سـپس در اجتمـاع مـردم   .بـیش از دو هـزار دانـشجو دارد      این واحد،    .افتتاح کردیم 
  هـم مـن  . قرآن و سرود دانشجویان دانشگاه آزاد و صحبت نماینده و امام جمعه بود ،معمول

   2. کردم صحبتهاو وعده اقدامات ،ها در مورد سیاست
                                                

 -        ایـن همزیـستی و وحـدت    «: آقاي هاشمی، در سخنان خود وحدت شیعه و اهل سنت منطقه را ارزشمند توصیف کـرد و گفـت
 اقـدامات  ایشان هوشیاري و آگاهی مردم مناطق مـرزي کـشور و لـزوم انجـام    » .شما، الگوي مناسبی براي وحدت جهان اسالم است   

هـاي   تقویت نیروي بسیج و ایثارگران و احتـرام بـه خـانواده   «: فرهنگی توسط مسئوالن در این مناطق را مورد تأکید قرار داد و افزود      
  رفـسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کند ناپذیر می آنان به عنوان ذخایر انقالب و سرمشق جامعه، انقالب اسالمی را آسیب      

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی

 -       راهمیت و استراتژیک در ارتباطات جمهوري اسـالمی ایـران بـا جمهـوري       آقاي هاشمی از آستارا به عنوان نقطههـاي تـازه    اي پ
ایجـاد  یافته شوروي سابق یاد کرد و با تأکید بر لزوم حل سریع مشکالت آستارا، در جهت توسـعه امکانـات مـرزي، طـرح              ل استقال

آهـن جمهـوري آذربایجـان بـه محـل سـاخت بنـدرگاه         بـه زودي بـا امتـداد راه    «: تأسیسات گمرکی و باراندازهاي مناسـب، گفـت       
همچنین با . چندمنظوره آستارا که ساخت آن ادامه دارد، بر اهمیت این شهر در مبادالت بازرگانی در سطح منطقه افزوده خواهد شد

هاي پیـشروي آب دریـاي خـزر      و ایجاد یک بزرگراه از آستارا تا خلیج گرگان، از توسعه زیان  خشکاندن نوار آبی متصل به ساحل     
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» جلوگیري خواهد شد
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   آثـار پیـشروى آب را  ، همـه جـا روى سـاحل   .بالفاصله به سوى بندر انزلى پـرواز کـردیم        
 خیلـى وسـیع   ؛اطراف تاالب زدیمدر گشتى  ،کوپتربا هلى . با تأخیر به انزلى رسیدیم    .دیدیم

خان  نماز خواندیم و سوار کشتى میرزا کوچک. بندر فرود آمدیم  در فضاي  .و جالب است  
 . کشتى لوکس و جالبى اسـت    . ضمناً ناهار هم صرف کردیم     . گشتى روى دریا زدیم    .شدیم

خـزر و  دریـاي  ى در ی در مورد سفرهاى دریا    ، توضیحات کاپیتان کشتى   ،همراه صرف ناهار  
  . شنیدیمرا گا ولعبور از 

ع بـسیار   اجتمـا . نمودندیشکوهها استقبال با مردم در خیابان،در راه.  رفتیمبه محل اجالس  
؛مد انزلى را در سـخنرانى دا ]آزاد تجاري [=منطقه حراست شده  خبر   .داشتندهم  رشکوهى  پ 

   1.خیلى خوشحال شدند
بـراى بنـدر    در ساختمانى که نود سال پـیش  .بندر را دیدیم    و رفتیممنطقه حراست شده    به  

 ةدربـار . م گشتى در تـاالب انزلـى زدیـ        یم و ها شد  سوار قایق  . توضیحات دادند  ،ساخته شده 
 بـا حـضور   ،بدهـى تـاال   االب در حال رشد است و نیز سامانال که به سرعت در ت وگیاه آز 

 قرار شـد تـا   . دشمذاکره سازندگی جهاد و وزارت محیط زیست  مسئوالن سازمان حفاظت    
  دریــا،مــردم اطــراف تــاالب کــه بــا پیــشروى آب .  طــرح جــامع تکمیــل شــود،آخــر ســال

  .کردند  جمع شده بودند و استمداد مى است،هیدهایشان آسیب د خانه
   برایـشان صـحبت    . نیروهاى نظامى و انتظامى جمـع بودنـد        .به فرودگاه رشت پرواز کردیم    

  

                                                
 -  امکانات بالقوه این منطقه، آینده تابناکی را بشارت اي تجاري مبدل خواهد شد و از این پس، بندر انزلی به منطقه « : ایشان گفت 

آقاي » .شود دیدگان ناشی از پیشروي آب دریا افزوده می ضمناً  مبلغ دو میلیون ریال، به سقف وام شش میلیون ریالی آسیب. دهد می
ش از پیش نظام اسالمی دانـست و  هاشمی، همچنین حضور یکپارچه خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان در جامعه را مایه تقویت بی  

 انقـالب،  معـارف  نـشر  دفتـر  ،1373 هـاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع. از صبر و مقاومت آنان تجلیل کرد      
1395. 
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 عفـت و همراهـان   1.مدادنماز خواندیم و مصاحبه پایان سفر را انجـام       . نمودم ردم و تشکر  ک
 سـوي بـه  . انـد  منجمله ماسوله بوده،آنها این روزها در زیباکنار و بعضى شهرها     ؛  هم رسیدند 

و   در هواپیمـا شـام خـورده بـودیم    . به خانه رسیدیمدوازده شبساعت  . تهران پرواز کردیم  
   .فوراً خوابیدیم

   
  1994 مى16                          1414 ذیحجه   5  1373 اردیبهشت 26دوشنبه 

   
 به خاطر  ،]جمهور مرعشی، رییس دفتر رییس   [ حسین .م به دفترم رفت   صبحهفت و نیم    ساعت  

زیـر قزاقـستان و همراهـان      و  نخـست  . کارها را انجام دادم    یازدهتا ساعت   . کسالت نیامده بود  
و از پیــشرفت توضــیح داد  توافقــات ةدربــار .نــد نامــه آقــاى نظربــایف را آورده بود.آمدنــد

 وقـت  .قبًال دکتر حبیبى هم همین توضیحات را داده بـود        ؛کرد ظهار تعجب ابازسازى ایران   
هفـت روز در سـواحل       ،در تابـستان  خواهـد    مـى  ، گفت آقاى نظربایف   ؛خصوصى خواست 

 بـراى خریـد   ،اعتبـار بیـشتر  تخصیص  خواستار    همچنین.  پذیرفتم ؛ خزر در ایران باشد    دریاي
   .کاالهاى ساخت ایران شد

عصر آقایـان  .  است این کشور در ایراناولین سفیر .آمدقدیم استوارنامه سفیر ویتنام براى ت  
وزیـر امـور    [محمـدخان،   ] مرتـضی [،  ]جمهـور  معـاون اقتـصادي ریـیس     [نوربخش،  ] محسن[

ــی  ــصادي و دارای ــی [، ]اقت ــسعود روغن ــانى] م ــه   [، زنج ــه و بودج ــازمان برنام ــیس س  و ]ری
  هـاى   طـرح  ، نیازهـاى ارزى   ةربـار د . آمدند ]کل بانک مرکزي   رییس[،  عادلى] محمدحسین[

                                                
 - د و وگو با خبرنگاران، گیالن را استانی امن، موفق و منسجم توصیف کر آقاي هاشمی در پایان سفرش به استان گیالن، در گفت

مندي آنان به انقالب و  آمیز خواندن سفرش به گیالن، حضور یکپارچه مردم این استان را در صحنه، نشانه عمق عالقه ضمن موفقیت
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  نظام اسالمی و رهبري دانست
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 خـاطرات  .شب به خانه آمدم. گیرى کردیم تصمیم؛خش جارى ارز صحبت شدپعمرانى و   
   .نوشتم دیروز و امروز را 

   
  1994 مى17                         1414 ذیحجه   6  1373 اردیبهشت 27شنبه سه 
   

 نُـه صـبح در  ساعت . دیدم و خوب نخوابیدممىهاى وحشتناك   خواب به طور مکرر     دیشب
 از اسـتحکام دولـت خـانم        .سـفیرمان در پاکـستان آمـد      ،  ]آقاي جواد منصوري  [ .دفترم بودم 

ران و نیـز ضـعف مـدیریت رؤسـاى شـیعه در      یـ کار بیـشتر بـا ا  به بوتو و تمایل آنها   ] نظیر بی[
  . کسب نظر کردبطپاکستان گفت و براى آینده روا

 با عراق با   اطالعات  از کشف تجارت وزارت    .آمد ]وزیر اطالعات [،  فالحیان] علی[آقاى  
و از سپاه و دفتر رهبرى که مسأله را ناراحت است هایشان نفت و کاال و توقیف شدن کشتى  

خانـه شـوراى عـالى    دبیردر  .دکـر اسـتمداد   بـراى حـل مـشکل    . شکایت دارد،زننددامن مى 
  . بنا شد رسیدگى کنیم. تذکراتى دادم.هم مطرح استملی امنیت 

هــاى  بــراى اجـراى پــروژه  و آمـد ]ریــیس سـازمان انــرژي اتمــی [، امراللهـى ] رضــا[آقـاى  
 مـدعى اسـت کـه بـه        . و روسى و خرید اورانیـوم اسـتمداد کـرد          یاى چین هاى هسته نیروگاه

  .رأى خواهند دادبه نفع ما  ، در مورد نیروگاه بوشهر،هاى آلمانزودى دادگاه
 گزارش سفر به آفریقـاى جنـوبى را   . آمد]مقام وزیر امور خارجه قائم[، عصر اخوى محمد  

ایـران در آلمـان نوشـته و چـاپ       اسـالمی    علیه انقـالب     ، در مورد کتابى که یک ایرانى      .داد
 چـون  ؛ اعتنا نکنـیم ، قرار شد. صحبت شد است،کرده و اخیراً براى اصالح آن پول خواسته      

   .اى کتاب را دیگران منتشر کنند هم پول بگیرد و هم به گونه، استممکن
شوراى عـالى  . هاى کمیسیون مشترك صحبت شد در مورد فعالیت.هیأت پاکستانى آمدند 
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پیـشنهاد تأسـیس    همچنین در این جلسه،     . یم چند مصوبه داشت   .انقالب فرهنگى جلسه داشت   
   . تصویب شدبود، شهرى رسیدهدانشکده حدیث که از طرف آقاى رى

   
  1994 مى18                     1414 ذیحجه    7 1373 اردیبهشت 28چهارشنبه  
   

معـاون  [،  میـرزاده ] حمیـد [آقـاى   . ن بـه دفتـرم رفـتم      سکّ با مصرف م   .کمى تب داشتم  امروز  
 بـراى درج  ، قرار شد براى تهیه مطالبى   . گزارش بازسازى را داد    .آمد ]جمهور اجرایی رییس 

  .اقدام کند در مورد بازسازى و سازندگى ،هاى درسى مدارسکتابدر 
وزیـر کـشور    نظمـى  یثبـاتى و بـ      از بـى   . شهردار تهران آمـد    ،کرباسچى] غالمحسین[آقاى  

 در .شـرقى و معاونـان آمدنـد    اسـتاندار آذربایجـان  ، ]زاده آقاي علی عبدالعلی[. شکایت نمود 
نخجوان و کارهاى مـرزى بـا   ] قه خودمختارمنط[آذربایجان و  جمهوري  ها با   مورد همکارى 
  .رسانى تبریز صحبت کردندهاى آبترکیه و طرح

 اعتبارات را تقسیم کردیم و نوعى نظارت بـراى دبیرخانـه     . جلسه داشت  55شوراى تبصره   
آقـاى  .  مـصوبات متعـددى داشـتیم   ؛رکت کـردم  شـ دولتهیأت جلسه عصر در . قرار دادیم 

 آقـاى  . مـأمور کـردیم    کارخانجـات  جهـت کل کمبود پنبـه     را براى حل مش    میرزاده] حمید[
  . را داد گزارش سفر به ترکمنستان و خرید پنبه براى کارخانجات.جهانگیرى آمد] اسحاق[

تـرجیح  بودنـد،  ولى چون صبح زود عازم رفسنجان     ،دنبیای بنا بود حاجیه والده اینجا       ،شب
   .دیمپرسى و خداحافظى کر  احوال،با تلفن ؛نیاینددادند که 

  
  1994 مى19                       1414 ذیحجه   8  1373 اردیبهشت 29 شنبه پنج 

 .رفتـیم هـاى کوچـک خورشـیدى       هـاى نیروگـاه   از منزل به کارخانه تولید فیبرنورى و پانـل        
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ــدانمــدیر ــد کــردیم  از همــه بخــش. توضــیح دادن  از .جالــب اســت ؛هــا و نمایــشگاه بازدی
یس یـ  بـا وزیـر نیـرو و ر   . استراتژیک استلی و،رچه کوچک گ.هاى مدرن است  تکنولوژى

هـا بـراى روسـتاها صـحبت       ایجاد ایـن نیروگـاه     ةدربار ،که همراه بودند  اتمی  انرژى  سازمان  
در مـردم    ، بیـرون سـاختمان    1.اى انجام دادم و براى حـضار صـحبت کـردم           مصاحبه .کردیم

  .م و به احساساتشان پاسخ دادم از جلو آنها پیاده عبور کرد.خیابان اجتماع کرده بودند
ــتم  ــرم رف ــه دفت ــاى .ب ــت  ی طرحــ.الریجــانى آمــد] علــی[ آق ــغ کارهــاى دول ــراى تبلی و  ب

تـا سـاعت   . کنیم کمک اطالعاتى،هاو خواست براى تهیه برنامه   ه داد   یاراوردهاى نظام   ادست
  .کارها را انجام دادم و به خانه آمدم  بعد از ظهر،ونیم چهار

یاسـر از  . صـحبت کـردیم  آن  ارز  نحـوه تـأمین      و   ي تهران ورد مترو  در م  .شب محسن آمد  
  مراسـم  شـرکت در بـراى  ؛برگـشته بـود  آفریقاى جنـوبى  کشور به اعزامی سفر همراه هیأت  

  آفریقـاي جنـوبی    کـشور پوسـت  هجمهور سـیا  یسی اولین ر،ماندال] نلسون[ آقاي  شروع کار 
  .تعریف کرد کلی رفته بودند؛

   
  1994 مى20                           1414 ذیحجه   9  1373 اردیبهشت 30جمعه  
   

   براى اقامه نماز جمعه به دانـشگاه تهـران  .کردمدر منزل مطالعه مى   صبح،  ونیم   یازدهتا  امروز  

                                                
 -  ،ممکن « : داشت اظهار ،است استحصال قابل کشور در آنها تمام که دریا و باد خورشید، انرژى اهمیت   هب اشاره با  آقاي هاشمی

 از نظر استفاده از انرژى خورشـیدى  ،این مجموعه.  ولى ما باید پایه آن را بگذاریم،ها در حال حاضر اقتصادى نباشد   است این انرژى  
 زمینـه  در کـه  اسـت  کـشورهایى  معدود از ایراندر حال حاضر،  .همیت استز ایو ساخت تجهیزات این وسایل در داخل کشور حا        

ویژه در مناطق کوهستانى روستایى و عشایرى کشور کـه  ه  ب،هاى کوچک خورشیدى   ساخت نیروگاه  .دارد فعالیت نورى فیبر تولید
تـر از دیگـر     ممکـن اسـت گـران   ، انـرژى خورشـیدى  .بـسیاري دارد اهمیت ، صرفه نیست انتقال خطوط برق در این مناطق مقرون به   

  رفـسنجانی،  هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».کنـد   اسـتفاده از آن را ایجـاب مـى   ، ولى امتیازات ایـن نـوع انـرژى      ،ها باشد  انرژي
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی



 
 

 
 

              
                  136 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عكس فیبر نوري 

افتتاح کارخانه تولید فیبر نوری



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

137 
  صبر و       

     پیروزي   

دفـاع  هـاي   ارزشآثـار و  بنیـاد حفـظ   رییس [،  چمران] مهدي[ آقاى   ،ها قبل از خطبه   1.رفتیم
  . دادی توضیحات،اند  کارهایى که براى حفظ آثار جنگ داشتهةربارد ،]مقدس

  
  1994 مى21                           1414 ذیحجه   10  1373 اردیبهشت 31شنبه  

  
 مرکـز تحقیقـات   ساختمان در حال احداث به ،ها و یاسرهمراه عفت و فاطى و سعید و بچه      

  ]جمهـور  معاون اجرایی ریـیس [،  میرزاده] حمید[اى  آق .چیتگر رفتیم منطقه   در   ، واقع پلیمرى
آورده آنجـا  به از چند طرح به نتیجه رسیده که   .و مدیران دیگر و محققان توضیحات دادند      

 آغشته به مواد ،هاى سبک کاغذى النه زنبورى     از پایلوت تحقیقاتى و الیه      و همچنین  بودند
ر پمـصرف آب کـشاورزى و سـ   جـویى در    بـراى صـرفه  ،پلیمرى و مـواد حفـظ بخـار زمـین      

 چنـد  هاى سوارى و محصوالت کاربردى در پزشـکى و جراحـى و دنـدان و             پلیمرى ماشین 
  دیگـر ی مراکـز تحقیقـاتى و آموزشـ   ،ضمناً از پشت بام ساختمان. بازدید کردیم طرح دیگر   
ش تـ  میـدان تیـر ار  ،]در غـرب تهـران   [ منطقه نظامى چیتگـر . اطراف آن را دیدیمموجود در 
در  ،ورکـى ز ۀهنگام سـربازى دو ماهـ  ، ]1342سال [ قبل از انقالب در     ،ود من هم  است و خ  

 ،]واقع در مرکز شهر تهـران [، شاه سابق باغپادگان  تمرین تیراندازى کردم و از   ،همین میدان 
  . آمدمپشتى  با کولها اینجا پیاده ت

                                                
 - زدایـی   هاي دولت در زمینه محرومیـت  ح سیاست آقاي هاشمی، در خطبه اول در ادامه بحث عدالت اجتماعی در اسالم، به تشری

مـردم نبایـد در مـورد حـذف سوبـسید      «: ها گفـت  ایشان در مورد اصالح نحوه پرداخت یارانه. ساله اول پرداخت در طول برنامه پنج   
حتیاط عمل به علت مشکالتی که حذف این سوبسیدها ممکن است به دنبال داشته باشد، دولت بسیار باا  . سوخت و نان نگران باشند    

ساله برنامه دوم نیز براي حذف این سوبسیدها کافی نیست و حداقل یک برنامه ده ساله براي  به نظر من، حتی زمان پنج  . خواهد کرد 
 نشر دفتر ،1373 هاي جمعه خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع » .رفع تبعیض از سوبسید سوخت و نان موردنیاز است   

 .1395 انقالب، معارف
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داث  در دسـت احـ  1]کـاوش  [و شـهرك تحقیقـاتىِ  رفتـیم    ]کـرج  [هلیجردسپس به منطقه    
کـشى و درختکـارى      بندى و جدول    قطعه ؛ى است ب منطقه خو  .را دیدیم  میرزادهتوسط آقاى   

  2.اند کارى کردهخت منطقه وسیعى را در،با استفاده از آب چند چشمه کوچک. است شده
 این هتل مصادره شده و سپس آتش گرفتـه  .رفتیمساحل سد کرج اریان در   وهتل   بهاهار  ن

ایـن  ، بـه   از دولـت سـازمان بازنشـستگى  هاى طلب ازبت بخشى سپس با.  استو منهدم شده  
بردارى قـرار   و بناست به زودى مورد بهرهاند کردهبازسازى آنها  .  است شده واگذارسازمان  

 . نمایش دادند،ت قهرمانان اسکى و کای، بعد از ناهار و نماز. منظره بسیار زیبایى دارد  ؛گیردب
هـاى   گـزارش کـاملى از شـرایط سـد و برنامـه     .با قایقى روى دریاچـه سـد گـردش کـردیم          

  . برایم تازگى داشت؛داده شدآن وسیع اطراف ثات تفریحى و ورزشى و مستحد
ن ازدواج فرزند صدیقه همـشیره بـا   وبر براى مراسم بله عفت و فاطى  ، شب . به خانه آمدیم  

    . رفتند آقاى صدوقىصبیه
                                                

 - شـروع شـد و اراضـی    1370 قزوین در سال - بزرگراه تهران 65 در کیلومتر، کاوشي و فناوراتی احداث شهرك تحق  اتعملی 
 ایـن شـهرك شـامل معـابر،  شـبکه آب، بـرق،       يها رساختیز. دی و پژوهشی واگذار گردیقاتی مرکز تحقچهارده استقرار   يآن برا 

 جلب و ي شده و براي بازنگر،طرح جامع شهرك. گردیدند در آن فعال یقاتی مراکز تحق ازيمخابرات و فاضالب اجرا شد و تعداد  
 يتکنولـوژ وی ، بواد مـ ي نـانو تکنولـوژ  ک،یـ  خودرو، نـانو الکترون ي در پنچ گروه فناوری و داخل  ی خارج يها يگذار هیجذب سرما 

 مالکیـت و  ، وقـت رانیـ  وزتیأ بر اساس مصوبه ه1384در سال .  شده استيزی برنامه ری در مصالح ساختمان   يمواد و نانوتکنولوژ  
 .دی منتقل گردرانی اعینا صي به سازمان گسترش و نوساز،حق انتفاع شهرك

 -   خیلـى خوشـم آمـد   ، که دیدم را من این مجموعه«:  آقاي هاشمی، پس از بازدید طرح احداث شهرك تحقیقاتی کاوش گفت . 
تـوان   آینده را هـم مـى  .  شاید بهترین نقطه انتخاب شده است؛ خیلى خوب است،ب شدهاى که انتخا  نقطه.بینم فکر را بسیار عالى مى  

 یک فضاى کامال علمى و تحقیقاتى بوجود بیاید، ، مؤسسات فرهنگى، تحقیقاتى، آموزشى اینجا جمع بشوند  .بینى کرد   تابناك پیش 
هـایى    افرادى یـا ارگـان  ،کمى امکانات و اعتباراتواسطه ه خیلى عجله نکنید که ب . هاى مهم کشور حساب بشود      شاید یکى از نقطه   

هـاى آینـده    صالحات حسابى خواهد بود و سـال ال بینند، یک باقیات آیند و مى باالخره مى. بگیرند، یک وقت کاربرد آن عوض شود   
رهـاى اساسـى   نظـرم کا ه  بـ .نظرم جالب آمده بندى ب طرح هم خیلى خوب طراحى شده و خیابان. ارزش این مرکز معلوم خواهد شد   

کـنم   فکـر مـى  . توانیـد یـک فـضاى مطلـوب و خـوبى داشـته باشـید         مى،کارى تمام شده و با همین مقدار آبى که االن دارید     جنگل
 از مسیر لوله گرفته خواهد ،چنانچه توسعه پیدا کند و آب بیشترى بخواهد. نیاز کند  براى آینده هم شما را بى      ،هایى که دارید    چشمه

 شـهرك از آب آن  اً اعتبار سد طالقان تصویب شده و مصرف عمده آب آن از همین خط لوله خواهد بود که حتمـ   البته طرح و  . شد
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .مند خواهد شد بهره
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  1994 مى22                                   1414 ذیحجه    11   1373 خرداد  1یکشنبه 
   

 بـا  مـذاکرات  و واشـنگتن  بـه  سـفر  گـزارش  .آمـد  ]مرکـزي  کـل بانـک    رییس[،  عادلى دکتر
، نکلینتـو ] بیـل [ بـا  مخـالف  کـه را   آمریکـایى  سـابق  مـدیران  از یکى و پول جهانى صندوق

کلینتـون و از نفـوذ    درایتـى  یبـ  و ضـعف  از او .داد توضـیح  ،بـوده  ]جمهـور آمریکـا   ریـیس [
 خواستار همکارى بـا   ووزیر نفت ونزوئال آمد، ]آقاي اروین اریتا  [ .د گفته بو  هاى یهود   البى

  .ل معادن شدیایران در مسا
رکت  شـ دولـت هیـأت  جلسه عصر در  . ل جارى مطالبى داشت   ی براى مسا  .ظهر مهدى آمد  

سـفرم بـه گـیالن را کـه از سـیما      تصاویر   در دفترم کارها را انجام دادم و مقدارى از      .کردم
  . دیدم،پخش شده و ضبط کرده بودند

حیـدر   آقـاي     سـفر  ،ردهـاى شـمال عـراق      کُ ةدربـار  . بـودم  اى خامنـه  اهللا یـت آ همانیمشب  
بــراى ســفر بــه  بــه ایــران و لــزوم عــدم اجــازه بــه او ]جمهــور آذربایجــان ریــیس[، اف علــى

 لتیـان و سـد    بویراحمـد، و کهکیلویـه استان  سفر ایشان به ، سفرم به مشهد  ،]ایران[آذربایجان
  . مذاکره کردیم... گذارى و ه و مسأله قیمتر ماهوا،کرج

 .پرسـى کـردیم     احـوال  .مان بودند همانیم ، همشیره صدیقه و دختر و دامادش      .به خانه آمدم  
 قرآنى از هند آورده بود که همـه سـطرهاى آن   .ند گفتمقدارى از تجارت با ه    ،  ]دامادش[

  .شود شروع مى» الف«با حرف 
   

  1994 مى23                              1414 ذیحجه   12  1373 خرداد 2دوشنبه  
   

چون  .رفتیمبه میدان آزادى  ،ورى همشیره صدیقه براى افتتاح کنگره بهره    با   ،بعد از صبحانه  
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 1آزادى] بـرج [هاى مختلف مجموعه فرهنگى   از بخش، قبل از جلسه،شد ىبا تأخیر شروع م   
 براى نمایش کارهایشان و تاریخ ،در زمان رژیم سابق ، در اصل .جالب است ؛  بازدید کردیم 

تجهیـز  براى معرفى کارهاى بعد از انقـالب   ، دستور دادم.اند اى ساخته   موزه ،و طبیعت ایران  
مدیر کنگره  . تئاتر مجللى دارد     آمفى ؛شرکت کردیم ري  و بهرهسپس در جلسه کنگره      .شود

  .برگشتم  به دفترم2. کردمسخنرانىمن و دادند گزارش و وزیر صنایع سنگین 
گیرى در مورد پرونـده    سختخاطر به ، از حفاظت سپاه و دادگاه نظامى.آقاى ورزدار آمد 

 در مـورد  .آمدنـد اعضاى کمیسیون صنایع مجلس  . دنموو استمداد   شکایت کرد   کیش آنها   
 بـه آنهـا در مـورد     . داشـتند  هایی پیـشنهاد  ،هاى مهم   بیشتر صنایع و طرح   یت  وقبرنامه دوم و ت   

  . تذکر دادمفلزاتن و دمعاهاى صنایع و  ادغام وزارتخانه
تعیـین کـردیم   ها    قیمت جدید سیمان را به نفع کارخانه       .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت    

 تـصویب  .ته تعدیل بـراى تنظـیم بـازار ارز جلـسه داشـت      کمی.دواز درآمد دولت کم نش    که
  . از طریق سیستم بانکى عمل شود،کردیم که همه واردات

  
  1994 مى24                              1414 ذیحجه   13  1373 خرداد 3شنبه  سه 
   ،علمـى ، مراسم سالروز فتح خرمشهر و معرفى و اهداى جـوایز آثـار ادبـى   شرکت در   براى   

                                                
 -  1349 تهران است که در سـال  ي شهري از نمادهایکیشد،  ام داده نریی تغي به برج آزاد ،اسالمی که پس از انقالب      ادیبرج شه، 

 ي و معمـار ی ساسـان ي معمـار ،ی هخامنـش ي از معماریقی برج، تلف يمعمار.  ساخته شد  ی، طراحی و  رانی امانت، معمار ا   نیتوسط حس 
 . نگارخانه، کتابخانه و موزه قرار داردش،ی تاالر نمانی برج، چندنیریدر محوطه ز.  استیاسالم

 -       بـدیهیات زنـدگى اسـت   و و جـز ردورى ریـشه در افکـار و عقایـد اسـالمى مـا دا       بهره« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است  .
ورى بصورت یک فرهنگ جدى  اگر بهره.  همیشه در معارف اسالمى ما مورد تأکید قرار گرفته است،گیرى درست از امکانات بهره

ورى از محـصوالت و    بهـره ،کـار گیرنـد   هاى استفاده از امکانـات را بـه    بدانند تا بهترین راهدر جامعه جا بیفتد و همه خود را موظف 
 این است که مسئولیت را در جامعه به نحو احـسن انجـام دهـد و بایـد سـعى      ،انتظار واقعى از انسان .شود تولیدات ما چندین برابر مى   

 ».ورى تـالش کنـیم    فرهنگ بهـره يم تا با وجدان و روحیه براى ارتقاهاى الهى و امکانات پیش بروی شود به سمت استفاده از نعمت 
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 عكس بھره وري  

سخنرانی در مراسم افتتاحیه کنگره بهره وری
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] مهـدي [آقـاى  .  رفتـیم ]جمهـوري  ریاسـت  [تئاتر نهاد به آمفى،  دفاعةدربارفرهنگى و هنرى    
هـاى    سـپس برنـده  . گـزارش داد ]هاي دفاع مقـدس  رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش     [،  چمران

   1. به سى و سه نفر جایزه دادم و براى حضار صحبت کردم.ز را معرفى کردندیجوا
براى کارهاى وزارت ارشـاد و      ،]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [،  میرسلیم] صطفیم[آقاى  

 ،رورنـده پ] هـادي [دکتـر  اسـت کـه    گفت کشف کـرده  .آمدفرهنگى  شوراى عالى انقالب  
المعارف بزرگ فارسى  رهی اعضاى دا.اش با ذکر و دعاست       است و معالجه   2شاگرد حافظیان 

 .و براى اعتبار و محـل کـار اسـتمداد کردنـد           د توضیحات دا   3 بیرشک ]احمد [ دکتر .آمدند
 و قمـرى و مـیالدى را بـراى تمـام دوران       شمـسی کـه سـه تـاریخ       سـاخته بودنـد     اى    گاهنامه
   .اند  با هم منطبق کرده و دیسکت کامپیوترى کرده،اسالمى
  هـاى صـنعتى     طرح ادغام وزارتخانهةدربار .کمیسیون مشترك مجلس آمدند  اعضاي  عصر  

                                                
 -       تح هاى افتخار قابـل تـوجهى را فـ    ما در دوران دفاع مقدس روزهاى بزرگى داریم و قله« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 بـا ایـن افتخـارآفرینى، امـام راحـل و مـردم را از صـمیم قلـب         ،رزمندگان و بسیجیان ما .کردیم که یکى از آنها فتح خرمشهر است       
 ،در حماسه عظیم که به فتح خرمشهر انجامیـد .  ما باید سعى کنیم تا حماسه فتح خرمشهر به فراموشى سپرده نشود   .خوشحال ساختند 

 باید این آثار ارزشمند توسط هنرمنـدان  اً باعث رسوایى دشمن شد و انصاف ،دى بود که آزادسازى شهر    ح   به ،تبلیغات کاذب دشمنان  
تـرى   هاى قوى  باید در این زمینه فیلم.ایم  کار تبلیغى انجام نداده، سال دفاع مقدسهشتما در حد و اندازه  .و نویسندگان حفظ شود  

 کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».م تا در سرفصل تاریخ ایران که حقش است، ثبت شـود چنان زنده کنی  باید این حماسه را آن   .ساخته شود 
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
 -  مرحـوم  .  بودی اصفهانی نخودکمرحوم از شاگردان معاصر و ي و عرفا سندگانی از نو  ،)1360 - 1282 (،انیابوالحسن حافظ دیس

 . مدفون است)ع(حضرت امام رضا حرم يها  از رواقیکی در يو . شدلی تبدبهی مسلم علوم غردی از اساتیکیها به  بعد،انیحافظ

 -   دانـشنامه  ادیـ  بن1370 در سـال  ي و.بـود  علـم  خی نگار و پژوهشگر تـار  می تقو دان،یاضی، ر )1381 - 1285 (رشکیاحمد ب  دکتر 
 دانـشنامه  فی در تـأل ،ی عالوه بر دانشنامه بـزرگ فارسـ  يو.  آن را برعهده داشتاستی ر1377 و تا سال نهاد  انی را بن یبزرگ فارس 

 پور، فرهنگنامه کودکـان و نوجوانـان و دانـشنامه    انی و منوچهر آرپور انی عباس آرفی تألی فارس- یسی فرهنگ کامل انگل  کا،یرانیا
 کیـ  سـاله و  4هفـت دوره  ( سـاله  33 يها  از دورهنیشی پيها می برخالف تقورشک،ی دکتر بمیتقو . داشتي و اسالم، همکار   رانیا

 می سـاله تقـس  132 ایـ  128 يهـا  ردورهیـ هـر دوره بـه ز  . اسـت    شدهلی ساله تشک2820 يها  نشده، بلکه از دورهلیتشک)  ساله5دوره  
 از ریـ  غ4 مـضرب  ياهـ   که در هرکدام سالشوند ی ممی ساله تقس37 ای، 33، 29 يها ردورهیرزی به ززیها ن  که هرکدام از آن   شود، یم

 29 نبودن ای بودن سهی، و ماه آخر بر حسب کب30 بعد يتا ، پنج31 اول يتا  ماه دارد که شش12هر سال . باشد ی مسهی کبشان  نیآخر
 . روز دارد30 ای
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شـب آقایـان    .نـد ن توجیهـشان کـردم کـه وزارت معـادن و فلـزات را ادغـام نک             ؛مذاکره شد 
م همـان یم ،]ریـیس مجلـس   [،   نـوري  نـاطق ] اکبـر  علـی [ و   ]رییس قوه قضاییه  [،  یزدى] محمد[

  .مذاکره کردیم... ل حج، یمن وییه، مجلس، برنامه دوم، مسای قوه قضاةدربار .بودند
   

  1994 مى25                          1414 ذیحجه    14  1373 خرداد 4چهارشنبه 
   

 عملکـرد و نیازهـا   برنامـه،   ةدربـار .  رفتیم تهران اوراق بهاداربورسسازمان از منزل به    صبح  
 دور . افتتـاح کـردیم  ،شـده   سپس سیستم کامپیوترى را که تـازگى تکمیـل     .توضیحات دادند 

 . جالـب اسـت  ؛کـامپیوترى را دیـدیم   یشو نمـا مالت  برنامه کیفیت انجـام معـا  ،تاالر بورس 
نباتى پارس را هدیه کردند که بالفاصله بـه کـانون          از شرکت روغن   ،چهار هزار سهم  تعداد  

 کلیـوى و  بیمـاران معلـوالن کهریـزك و   آسایـشگاه    نوجوانـان و  کودکان و فکري  پرورش  
 ،نفـر از کـارگزاران   و بـا دو سـه   1آمیـز کـردم    تـشویق  سخنرانی. جذامى و تاالسمى بخشیدم   

  .دمنموصحبت  چگونگى کارشان ةدربار
 ةدربـار  . آمـد  ]جمهـور  مشاور سیاسـی ریـیس    [،  موسوى] میرحسین[ مهندس   .به دفترم رفتم  

ــت از       ؤم ــراى دول ــاص ب ــه خ ــرفتن برنام ــده و گ ــات آین ــارى و آزادى انتخاب ــسات اعتب س
 ا کاندیـد ،ورىجمهـ  گفت در انتخابـات مجلـس و ریاسـت       .  داشت هاییپیشنهاد ،صداوسیما

  . نخواهد شد
                                                

 -  ما اصـالت را    «: اعتماد و اطمینان مشتریان را جلب کند ابراز رضایت کرد و گفت، از اینکه بورس تهران توانست ،آقاى هاشمى
 شـریک کـردن   ،از اهـداف مـا   .هاى آینده مؤسسات بزرگترى سهام خود را در بورس عرضه خواهند کرد در ماه .دهیم به بورس مى 

 بـورس را  ،یم هستمماى بهتر از بورس نیست و ما مص  وسیله،گذارى مردم در کارهاى سودبخش    مردم در امور است و براى سرمایه      
تر است و ما بدون بورس   تورم کمترى دارند و سیاست گردش سرمایه در آنها مطمئن،تر اى بورس قوىکشورهاى دار .تقویت کنیم

 که سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پایان برنامه دوم بـه یـک بـورس مهـم در سـطح       م امیدوار .رسیم  مان نمى   اهداف  نیرومند به 
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».المللى تبدیل شود استاندارد بین
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هـاى سـازمانى بـراى        در مـورد خانـه     . آمـد  ]جمهور معاون اول رییس  [،  حبیبى]حسن[دکتر  
هـا و تبلیغـات دولـت      هاى سازمانى کادر علمى فرهنگستان      وزرا و استراحتگاه رامسر و خانه     

معـاون  [، میـرزاده آقـاى   . شـرکت کـردم  دولتهیأت   عصر در بخشى از جلسه       .مذاکره شد 
 هبـ ع   راجـ  ،]وزیـر کـشور   [،  بـشارتى ] محمد علی[ و   ]مرعشی[و حسین  ]جمهور رایی رییس اج

ه یـ هایى ارا  تحلیل  و اطالعات آمد وزارت  محمدى از    .استاندار کرمان صحبت کردند   تعیین  
  .داد
  

  1994 مى26                             1414 ذیحجه   15  1373 خرداد 5 شنبه پنج 
  

هـایش و   ه عفت و مهدى و یاسر و کـاظم و سـعید و فـاطى و بچـه             همرا ،صبحهفت  ساعت  
 بـه مـشهد   . جمعى از وزرا و معاونـان هـم بودنـد       .رفتیممهرآباد   به فرودگاه    ،همشیره صدیقه 

  .داشتیم استقبال رسمى در فرودگاه مشهد .پرواز کردیم
راهـان  جمهـور ترکمنـستان و هم      یسیـ ر،  ]آقاي صفرمراد نیازف  [بالفاصله هواپیماى حامل    

خـوب سـاخته     در پاویون جدید که خیلى. از آنها استقبال رسمى کردیم.هم به زمین نشست  
 حرکـت  )ع( و به سوى حرم شریف امام رضـا 1اى انجام دادیم  مصاحبه. پذیرایى شدند  ،شده

شـان در    بـراى افتتـاح کنـسولگرى   . جمع زیادى از وزرا و معاونـان همـراه او هـستند         .کردیم
  .اند مشهد آمده

 یکـى از مـداحان اذن ورود و زیـارت    . یکسره به زیارت رفتیم.رم را خلوت کرده بودند ح
ان براى بازدیـد از  همانیم . نماز زیارت خواندیم  ،اى خواند و پس از زیارت قبر مطهر         عوامانه

 میـز مـذاکره را در      . رفتـیم   تـاالر پـذیرایى    بـه  ،براى استراحت و مذاکره   ما   . رفتند موزه حرم 
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 بیشتر روى موانـع سـرعت کارهـاى مـشترك و بـه       ،در مذاکرات  .ذاشته بودند همان تاالر گ  
 تجار براى برگرداندن پول کاالهایشان مـشکل       . ایرانى تکیه شد   بازرگانانخصوص تجارت   

 ظـاهراً  ،دهند و نه اجازه انتخاب کاالهاى مورد نظر که باالخره با مذاکرات  نه ارز مى ؛دارند
  .حل شد

و مـن بـه زیـارت حـرم     رفتنـد   -هتـل همـا   -شان به هتل محل اقامت  آنها   ،بعد از مذاکرات  
تؤلیـت آسـتان   [، طبـسى ] عبـاس واعـظ  [اى بـا آقـاى     آنها مذاکره، قبل از ناهار.شریف رفتم 

  . داشتندقدس با بنیاد ترکمن  براى همکارى آستان،]قدس رضوي
یـم و در مقابـل   ا کـرده رهـن  سـاختمان را   .رفتیمشان  به محل کنسولگرىبراى افتتاح  با هم   

 در اختیارشان ،اند گذاشتهایران   براى کنسولگرى در اختیار      ،ساختمانى که آنها در شهر مرو     
صـحبت کـردیم و کمـى    و من ف  آقاى نیاز. یک منزل سه طبقه معمولى است .ایم  قرار داده 

آنهـا بـراى دیـدن دو     .دانـد   کمى فارسى مى ؛ از کنسول سئواالتى کردم    .در دفترشان ماندیم  
شـان را   تعجـب  ، بـه خـاطر پیـشرفته بـودن تکنولـوژى        ،زار دقیـق  ابـ کارخانـه   .رفتنـد ارخانه  ک

   .جهان امروز خواندنددر  براى کارهاى مدرن ،آن را نشانى از قدرت ایران ؛برانگیخته بود
اسـتاندار و تعـدادى   ، ]اسماعیل مفیديآقاي [ .در تاالر آینه با مدیران استان مالقاتى داشتم      

برنامـه بـراي    .دنـ دتوضیح دا وضع قبل از برنامه املکرد برنامه اول را با مقایسه ب      ع ،از مدیران 
 آب ،صنایع،  راه، کشاورزى، اکثر مشکالت در بخش آموزش  .استثر  ؤمها خیلى     پیشرفت

آهن و معادن   مثل ذوب،هاى بزرگ ملى  خواستار اجراى طرح . است برطرف شده  اشتغال   و
   .شان کردم  تشویق.شدندطبس 

 تجار ایرانى که با ترکمنـستان تجـارت   اجتماعدر   .به هتل هما رفتیم    ،فراه با آقاى نیاز   هم
 ،دارند و براى مطرح کردن مشکالت کار و مـذاکره بـا هیـأت ترکمنـى جمـع شـده بودنـد                

 سپس بـا هـم بـه فرودگـاه     .اى داشت   کننده هاى دلگرم   ف صحبت  آقاى نیاز  .شرکت کردیم 
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هـاى   نسبت به دولـت  .ستان خراسان ابراز داشتارا از آبادى   اعجاب خودش    ، در راه  .رفتیم
روسـیه  زودى بـا  ه  بـ ، قزاقـستان ،و معتقـد بـود  اعتمادى کـرد   اظهار بى  ،زبکستان و قزاقستان  اُ

 . در مـورد روسـیه نظـر بهتـرى داشـت     ،هـاى گذشـته    نسبت به مالقات.شود دچار مشکل مى 
 در .اهـد بـه زودى بـه ایـران بیایـد     خو  مـى ،]جمهـور روسـیه    ریـیس [،  یلتسین] بوریس[گفت  

   . با بدرقه رسمى رفتند.فرودگاه مصاحبه مفصلى انجام دادیم
 انتخابات مجلس و ریاست جمهورى ةدربار قبل از شام با آقاى طبسى    .ما به تاالر برگشتیم   
، اسـحاق  آل] یحیـی [آقـاي  بـا    از شـام     بعـد  .مذاکره کردیم  1آقا تهرانى  آینده و خانواده على   

 بیانیـه تنظـیم بـازار ارز مـذاکره و     ةدربـار  ، دکتـر عـادلى و آقـاى مرعـشى        ،]بازرگانیوزیر  [
  . جمعى از همراهان به تهران برگشتند.با خستگى خوابیدم. گیرى کردیم تصمیم

   
  1994 مى27                                1414 ذیحجه   16  1373 خرداد 6جمعه  
   

 برگشتم و خاطراتم را . ساعتى به زیارت و دعا پرداختم.تیم به حرم مطهر رفصبحبعد از نماز 
 .شـود اى بـین طـالب تقـسیم        شـهریه  ،بـه نـام مـن       که پیشنهاد کرد .  آقاى طبسى آمد   .نوشتم

 ،کننـد   که مطالب ضدانقالبى منتـشر مـى     یهاى سیاسى کشور و نشریات       جناح ةدربارمقدارى  
  . صحبت شد

 .منتشر شودتا م د اصالحاتى انجام دا .ازار ارز را آورد    بیانیه نهایى تنظیم ب    .دکتر عادلى آمد  
 مبادالت خارجى را به منظور کنترل عرضه و تقاضا و جلـوگیرى از بـاال رفـتن         ،این سیاست 

                                                
 -   پیـروزي  از  پـس  ي بـود کـه چنـد   ی از مبارزان انقالبـ ،)       -1305 (ی،  تهرانی عل خی ارنگه، معروف به ش    ی مرادخان یعلآقاي
.  بـود ی مردم خراسان در مجلس خبرگـان قـانون اساسـ   ندهی او نما.قرار گرفت و در مشهد تحت نظر     دی از مخالفان نظام گرد    قالبان

 ي ضـدنظام جمهـور  غیـ  بـه تبل بغـداد  ونیـ زی و در زمان جنگ به عراق پناهنده شـد و از تلو ختی گر رانی از ا  1363در سال   علی   شیخ
 . سال زندان محکوم شدبیست بازگشت و به رانیا به 1374ال  او در س. پرداختیاسالم
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اخیراً مهار قیمت ارز از دست رفتـه و  اگـر   . کند هاى کشور متمرکز مى در بانک  ،قیمت ارز 
از  ،بـسیارى از کاالهـا در کـشور   قیمـت  ن چـو  . باال بـرود تر ممکن است زیاد   ،اقدامى نکنیم 

امید داریم با این سیاسـت مهـار    که  گرانى بیشترى خواهیم داشت    ،دکن   مى تبعیت قیمت ارز 
 منـابع دیگـر    وکنندگان که تاکنون با ارزهاى صـادراتى بسیارى از واردفعالیت  گرچه   ؛شود

شار بیـشتر بـر بـازار ارز    باعـث فـ  کردند،  می معامله   ي با آسانى بیشتر   ،خارج از سیستم بانکى   
  .د شدنرض خواهتکنندگان مع است و مصرف

 دیشب خـواب دیـده   ، یاسر گفت. بالفاصله به سوى رامسر پرواز کردیم .به فرودگاه رفتیم  
 هـایش    چرخ،دکه سوار هواپیمایى هستیم که براى نشستن مشکل دارد و باالخره هنگام فرو           

 معلوم شد به خاطر پایین بودن سطح ،فضاى رامسر اتفاقاً در . استبا آب دریا برخورد کرده
 اول خلبـان  .دمـشکل دار هواپیمـا   فرودگـاه بـراى پـذیرفتن    ،در سطح زمینشدید ابرها و مه    

 از طریق دریا ، ولى با چند دور زدن در اطراف رامسر   ،دیاجازه گرفت که در نوشهر فرود آ      
 بـسیار مجـرب و بـا شـجاعت     ،یاناوقات] اسداهللا[ خلبان . به دست آورد و نشست  دیديزاویه  
  . کابین هواپیما رفته بود به  یاسر هم در آن لحظه براى تعبیر خوابش.است

محـل   اقامتگـاه و  ،در زمان شاه . به آنجا رفتیم  بوس    مینی با   .اقامتگاه نزدیک فرودگاه است   
. داده بـودیم بـه سـپاه    هاى آبـى خـاکى     در زمان جنگ براى آموزش    . استراحت دولت بوده  

 با صفاست و نزدیک جاده عمومى .دیدم می براى اولین بار آن را . استیراً بازسازى شده  اخ
  . آورد است که سطح امنیت را پایین مى

 رونقـى شـده   باعـث بـى   ،هـا  نبودن بقیه بچـه . عفت، صدیقه، یاسر، کاظم و حسین همراهند  
 تمـام  .ى گذشـت به قدم زدن در ساحل دریا و مطالعه و استراحت و قایق سـوار          وقتم   .است

مقدارى بـا آقـاى مرعـشى     ، ضمن قدم زدن، عصر. کمى هم باران داشتیم.روز هوا ابرى بود 
  مـذاکره   هـا   اسـتراحتگاه ةدربـار و با آقاى دانیـالى   ،ل جارى و به خصوص ارزى ی مسا ةدربار



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

151 
  صبر و       

     پیروزي   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عكس سفر رئیس جمھور تركمنستان  

سفر به مشهد مقدس همراه با رییس جمهور ترکمنستان 
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  .کردیم
   

  1994 مى28                                   1414 ذیحجه   17  1373 خرداد 7شنبه 
  
 به .ها ها و بولتن  کمى قدم زدم و سپس صبحانه و اخبار و مطالعه گزارش         ،بعد از نماز صبح    

اسـت و اکثـر آن    سـفالت آبخـشى از راه     . رفتـیم جواهرده از مسیر دره و رودخانه صـفارود         
متوجـه   ،به جز موارد محـدودي از مـردم   ؛با اینکه از مرکز رامسر عبور کردیم      . خاکی است 

  . در جواهرده هم از ماشین پیاده نشدیم.ها معمولى بود  چون ماشین.حضور ما نشدند
 یــک ي جلــو. قیمــت گوشــت را پرســیدیم.فقــط در مقابــل یــک قــصابى توقــف کــردیم

 .مپرسى کرد  احوال،خانه چاى نوشیدیم و از جمعى که اطراف ماشین جمع شده بودند         قهوه
 ولى پس از رفتن ؛اى مطرح نکردند  خواسته.العاده متعجب شده بودند    فوق ،م با دیدن ما   مرد
  . گیرى منابع طبیعى صحبت کرده بودند سفالت جاده و رفع سختآ عفت در مورد ا ب،من

تابـستان  در شـود و   هـا خـالى مـى     در زمـستان   .منطقه کوهستانى و ییالقـى اسـت      جواهرده،  
 بـه آنجـا رفتـه    ،قصد که مجروح بودم   گذراندن دوره نقاهت سوء   براى   ل انقالب یاوا. شلوغ
 منجمله شکـستن پـاى   ؛یادش بودزیادي  خاطرات   ، آقاجالل که در آن سفر با من بود        .بودم

  .  در خانه مرحوم الهوتى اقامت کرده بودیم، در آن سفر.یاسر در اثر افتادن از بلندى
فرمانـدار  . نبوه و رودخانه و هواى مطبـوع هاى ا  با جنگل ؛صفایى است دره و منطقه بسیار با    

 ؛ وضـع شهرسـتان داد و نیازهـا را مطـرح کـرد      ةدربـار همراهمان بـود و توضـیحات زیـادى         
هـاى مخـرب    سفالت همین جاده که قبول کردم و کمک بـراى پیـشگیرى از سـیل     آمنجمله  

  .در چند مورد کمک کردم... فصلى صفارود و
آقـاى  .  آفتـابى بـود  ،هـوا امـروز بـرخالف دیـروز    . عصر از دریا بـراى شـنا اسـتفاده کـردم      
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 تلفنى در مـورد مقابلـه بـه    ،]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امور خارجه    [،  واعظى] محمود[
 او را مـتهم بـه   . موافقـت کـردم  ؛پرسـید لندن مثل اخراج یک عنصر اطالعاتى سفارتمان در       

 دو جنـاح  يدر مـورد درگیـر   آقـاى رمـضانى     . انـد   ان مسئوالن انگلیس کرده   بجعل نامه از ز   
 ؛مخالفـت نکـردم  .  براى اعزام هیأت براى آشـتى پرسـید      و حزب وحدت افغانستان خبر داد    

  . باشدناثر  اگر پیغام بى
 ،]مرعشی[حسین.  خاطرات را نوشتم.به خانه آمدیم. حرکت کردیمبه سوي تهران غروب 

  . استتومان تنزل کردهنج  پ، براثر تصمیمات جدید،قیمت دالرامروز تلفنى اطالع داد که 
  

  1994 مى29                               1414 ذیحجه   18  1373 خرداد 8یکشنبه  
   

 صحبت کوتـاهى نمـودم   تاًمن مقدم  .رفتیمبه دفتر رهبرى    براى شرکت در مراسم عید غدیر       
 تبلیغـات هـاى سـازمان      مـدیران اسـتان    .به دفترم برگشتم  . و رهبرى نیز صحبت کوتاه داشتند     

 گـزارش داد و مـن   ]رییس سازمان تبلیغات اسالمی[، محمدى عراقى ] محمود[آقاى  . آمدند
ــت  ــم سیاس ــات     ه ــاى تبلیغ ــان در کاره ــالع آن ــراى اط ــه اول را ب ــار برنام ــا و آث ــتم یه   1.گف

                                                
 -،ه  ب،اینکه روحانیت متعهد  با اشاره به آقاي هاشمیاى  عد حکومتى نیز امروزه وظیفهعنوان پایگاه مهم فرهنگى نظام اسالمى، در ب

تحقـق  «  : گفته جهان برعهده دارد، عنوان یک فکر عام بشرى و حکومت به سنگین و در عین حال حساس را براى معرفى اسالم ب    
        ها و هویت اسالمى در تاریخ ایران شناخته  عنوان حافظ ارزشه  ب،دینى و عد فرهنگى این مهم براى روحانیت پیشتاز که همواره در ب

ه سازندگى  زمین،در هیچ مقطعى از تاریخ ایران .عد حکومتى اسالمى محسوب شودتواند افتخار بزرگ دیگرى در ب       مى ،شده هستند 
ریزى و استفاده صحیح از منابع غنى و موقعیت ممتـاز   و پیشرفت کشور در حد کنونى مساعد نبوده است و اگر در این دوره با برنامه 

 الگـوى  ،جغرافیایى کشور بتوانیم به روند زیرساخت اقتصادى و صنعتى کشور همراه با رشد فرهنگى و اخالقى جامعـه ادامـه دهـیم          
دلیل ه بسیارى از اقدامات اساسى و زیربنایى که ب .کومتى اسالم به جهان بویژه کشورهاى مسلمان عرضه خواهد شدمناسبى از بعد ح  

 امروز در عصر شکوفایى اسالم و با ارشـاد و هـدایت روحانیـت و    ،هاى سابق تاریخ ایران انجام نشده بود     کفایتى زمامداران دوره    بى
هاى مهمى کـه در درازمـدت    هاى سنگین به طرح یا در حال انجام است و اختصاص هزینههمراهى و همت مردم ایران انجام شده و     

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».هاى توسعه و سازندگى کشور را هموار کرده است  راه،شود ثمرات آن عاید کشور مى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه
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 .زاده ملکــه را بــستم  فرزنــد همــشیره، عــصر عقــد ازدواج قاســم.دهــا جمــع بودنــ ظهــر بچــه
  .آب بستم ،ا خواندم و استخر را براى تابستانها ر گزارش

    
  1994 مى30                               1414 ذیحجه   19  1373 خرداد 9دوشنبه 

   
 .نماینـده شـادگان آمـد   ، ]زاد آقاي عیسی مقدمی [.  کارهاى دفتر انجام شد    ،ها  قبل از مالقات  

 خبـر  ،از حـج برگـشته و گفـت    . کـرد هاى شـادگان اسـتمداد        براى دانشگاه آزاد و نخلستان    
 از . درست نیست،ها آمده است  تشکیل جلسه سیاسى چند هزار نفرى در منا که در گزارش          

  . اسراف در بعثه رهبرى انتقاد داشت
جمعـه   امـام ، ]يمحمـد غفـار  آقـاي  [ فرمانـدار و     ،نماینـده ،  ]اهللا رضایی درشـکی    آقاي فتح [

  ال و دانـشگاه آزاد و مبـادالت مـرزى بـا     وز براى ساخت سد روى رودخانـه   .سلماس آمدند 

 عكس مالقات با آقا 
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 عكس مالقات آقا 

مراسم عیدغدیر در حضور رهبر معظم انقالب
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 عكس مالقات تبلیغات اسالمي  

مالقات با مدیران سازمان تبلیغات اسالمی
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 براى انجام   .نماینده سردشت و پیرانشهر آمد    ،  ]انیمیمحمد کر آقاي  [ .ترکیه استمداد کردند  
در منطقه و بـه کـار گـرفتن نیروهـاى بـومى و اجـازه مبـادالت مـرزى بـا                زا    شتغالکارهاى ا 

  . استمداد کرد،کردستان عراق
] هلمـوت [ نامـه خـصوصى آقـاى    . آمد]سفیر ایران در آلمان[،  موسویان] سیدحسین[آقاى  

 آلمانى و کمک بـه  »شیمکوسهلموت « را آورد که براى آزادى       ]صدراعظم آلمان [،  کهل
 گفـتم جـوابى تهیـه      .استمداد کرده بـود    یلىیخلبان اسرا  ،» آراد رون«روشن شدن سرنوشت    

تـایمز کـه سـازمان       تهرانروزنامه   به جاى    ،روزنامه انگلیسى دیگر  یک  یس   تأس ةدربار .شود
  .کردال سؤ شتبلیغات اسالمى مدیرش را عوض کرده و آینده مسئولیت

 طرح محدود کـردن اختیـارات شـوراى     ةدربار .اعضاى کمیسیون بازرگانى مجلس آمدند    
، شـمخانى ] علـی [اى عـصر آقـ  . نظـر مخـالف دادم   ،بـا اسـتدالل   . نظـرم را خواسـتند    ،اقتصاد

 خبـر جلـسه چنـد هـزار     ،او هـم گفـت  . آمـد  ،اند  که از حج برگشته   ]فرمانده نیروي دریایی  [
  . درست نیستانفرى در من

 ، شـب  .گیـرى شـد      قیمـت جدیـد داروهـا تـصمیم        ةدربـار  . شوراى اقتـصاد جلـسه داشـت      
و یـست   امروز هم ده تومان سقوط کـرده و بـه دو     ، خبر داد که قیمت دالر     ،]مرعشی[حسین

تنـزل داشـته    بعد از اعالن سیاسـت جدیـد   ،هفتاد تومان رسیده که جمعاً حدود بیست تومان   
  . است

 حـزب وحـدت افغانـستان و مواضـع سیاسـى و       ةدربار . بودم اى خامنه اهللا یتآ همانیمشب  
  . به طور کلى صحبت کردیم و بحثمان ناتمام ماند،اجتماعى ایران

   
  1994 مى31                             1414 ذیحجه   20  1373 خرداد 10شنبه  سه

   دکتر پورمقدس و دکتر اسفندیارى از اصفهان آمدند که قبـل از سـفر مـن     ،اول وقت صبح   
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هـا را بـه    بعضى از نیروهـاى سـایر بیمارسـتان   ، جویى  براى صرفه خواهند     مى .تذکراتى بدهند 
   .کنند ها مخالفت مى اً بعضىبیمارستان جدیدالتأسیس بیاورند و اخیر

  اسـت،  براى دانشگاه ساخته،و فلزات براى افتتاح دانشکده جدید معدن که وزارت معادن      
هاى تحقیقاتى و کتابخانـه بازدیـد        ها و طرح     آزمایشگاه از. به دانشگاه صنعتى امیرکبیر رفتیم    

ــردیم ــى.ک ــد   در آمف ــیحات دادن ــاتر توض ــدى  . تئ ــم ل ــشگاه ه ــر دان ــور در دفت ــاي[ ،دوال  آق
یس دفتر نمایندگى رهبـرى و آقـاى     یرهمچنین  یس دانشگاه و    یر،  ]نینم یمی سل نیحسمحمد

 و  نـد توضـیحات داد   ،]استاد دانشکده برق دانـشگاه امیرکبیـر       [،روش نیک] نیالد کمالدیس[
تمـامى هـم بازدیـد کـردیم و وعـده تـسریع در پرداخـت             از سـاختمان نیمـه    . نیازها را گفتند  
   خیرمقـدم و سـخنرانى و   .مماع دانشجویان و اساتید شـرکت کـرد    در اجت . دیماعتبارات را دا  

  
  

 عكس بازدید از دانشگاه امیر كبیر 

سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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 عكس بازدید از دانشگاه امیر كبیر 

بازدید از پروژه های دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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  1.جواب سئواالت داشتیم
 پـانزده ایـام  اى با رادیو در مـورد   عصر مصاحبه. انجام دادم  تا ظهر کارها را  .به دفترم رفتم  

هـاى    وضـع دانـشگاه    ةباردر . شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      2.خرداد انجام دادم  
  . بحث شد معتبر

در جمـع  ابتـدا   . بـه مجلـس رفتـیم    شـوراي اسـالمی،  مجلـس تأسـیس  سالگرد مراسم  براى  
 ،]رییس مجلس[،  نوريآقاى ناطقسپس . م اظهارات ده نفر از آنها گوش داد   به ،نمایندگان
 ا بـ  خـوردیم؛  و شـام  خوانـدیم  سـپس نمـاز جماعـت   . دادمتوضیحات من  گفت و خیرمقدم  

  . به خانه آمدمشب. مراجعات فراوان نمایندگان
   

  1994 ژوئن1                        1414 ذیحجه   21  1373 خرداد 11چهارشنبه  
   

  و نوجوانانکودکانفکري از منزل به مرکز کانون پرورش    ،کودك به مناسبت روز جهانى   
در  .ن بازدیـدکردیم  از چند نمـایش کارهـاى سـرگرمى و پرورشـى خالقیـت کودکـا         .رفتم

   3.یـشان صـحبت کـردم    برا.شان نشستیم و گزارش شـنیدیم       هنري پاى چند برنامه     ،تئاتر  آمفى
                                                

 -     پاسخ به سؤاالت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب بـه چـاپ      متن کامل سخنرانی و 
 .رسیده است

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 -    ایم  هاى خدادادى کشور کرده ه نونهاالن و سرمایههاى خود را متوج  ما همه زندگى و برنامه«:  در بخشی از سخنرانی آمده است
دار کودکـان، در    برعهده داریم و نتیجه تربیت صحیح و جهـت ،سازان کشور هستند و مسئولیت سنگینى در برابر عزیزانى که آینده       

دار و  شد، جهت مىهایى نبود و اگر سرگرمى هم درست  در گذشته برخالف حاضر، براى ما چنین برنامه .نسل بعد ظاهر خواهد شد   
کـانون پـرورش فکـرى    .اى معنادار نبوده و اکنون انقالب اسالمى فرصت با ارزشى را در اختیار نسل نـو قـرار داده اسـت      براى آینده 

کند و مربیان و مـدیران در کـار خـود     مند مى هدار و با نشاط، کودکان را عالق   هاى امیدبخش، جهت     با فعالیت  ،کودکان و نوجوانان  
شـما   .ها کودك کافى نیست و مـا درصـدد توسـعه تـدریجى امکانـات هـستیم       امکانات محدود کنونى براى میلیون   .دارنددلسوزى  

 مطمـئن  ،ایـن امـور عالقمندنـد    هاى دولت و سایر مسئوالن و همچنین رهبر معظم انقالب اسالمى کـه بـسیار بـه    توانید به حمایت   مى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».باشید
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 بازدید از پرورش كودكان عكس 

بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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 عكس بازدید از پرورش كودكان 

بازدید ازفعالیت های فرهنگی و هنری کودکان در کانون پرورش فکری
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مراسم سالگرد تأسیس مجلس شورای اسالمی
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 حـضور  سراسـر کـشور هـم    کـانون هـاى   خانهکتابسرپرستان . روحیه بودندخیلى شاداب و با  
جـشن دیگـرى داشـت کـه عفـت و فـاطى در آنجـا                هـم  سازمان بهزیستى  ،همزمان. داشتند

  . شرکت نمودند و براى آنها هم جالب بوده
گـزارش  .  آمـد ]کل بانک مرکزي  رییس[، آقاى عادلى. تا ظهر کارهاى دفتر را تمام کردم 

چنـد  و هر دالر رسـیده   ریال براى 2300کند و به زیر  به سرعت نزول مى  داد ؛ را  قیمت ارز   
گفـتم بعـد از سـفر       ؛مـشورت کـرد   براى سطح نهایى مـورد نظـر        .  ریال بود  2900روز پیش   

  .گیرى شود  بررسى و تصمیم،اصفهان
رجاع  آمد و گفت احتمال ا    ]نماینده دایم ایران در سازمان ملل     [،  خرازى] کمالسید[آقاى  

 سـازمان   به شـوراى امنیـت  ،]یتنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموس  [=گانه پرونده جزایر سه  
 در مـورد  598 قطعنامـه  هفـت دستى کنیم و بنـد    پیشنهاد داشت که ما پیش    . جدى است  ملل

  . میفعال نمای ،جنگ ایران و عراق را در مورد امنیت کلى منطقه
معاونان و اعضاى خـانواده بـه   ، از وزراتن و با چند رفتیم ] مهرآباد[بعد از نماز به فرودگاه   

 بـه  ،استقبال رسـمى و افتتـاح پـاویون فرودگـاه اصـفهان          بعد از   . ان پرواز کردیم  سوى اصفه 
تـا قطـر سـه     تواند مىاین کارخانه  . کردیم عزیمت ،هاى قطور حلزونى    کارخانه ساخت لوله  

 بازده خوبى هم ؛از بخش خصوصى است. گیرد  ورق را از فوالد مبارکه مى  .بسازد ، لوله متر
  .کردمشان  تشویق.دارد
یـک  از  ،اسـتماع گـزارش آقـاى رسـولى    بعـد از   . پـرواز کـردیم   اى  رکز انـرژى هـسته    به م 

 حدود یـک میلیـون دالر هزینـه    با این رآکتور را.  کردیمبازدیدکتور کوچک تحقیقاتى  آر
 بیـست و پـنج   ،يکتورآین رنچساخت  فرانسه براى   ؛ قبالً ایم  ها ساخته   با کمک چینى   ،ارزى

   . استخواسته میلیون دالر مى
  مـدیر اجـراى طـرح   . کـردیم  پـرواز ، بى در کنار پاالیشگاه اصـفهان - اى -ه کارخانه ال   ب
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ایـن مـاده    تـاکنون  . داردهـا  شوینده  پانصد هزار تن ظرفیت ساخت ماده اساسى        داد؛ توضیح
 میلیـون  138 کـه  اي  از کارخانـه .سـازند   مـی از نفت سفید و بنزین خطى   .  است شده  وارد مى 

ایـم و بـا توجـه بـه      با اینکه خودمان نصب کرده  کردیم؛بازدیداست، دالر هزینه ارزى برده   
هزینـه ارزى    ،مبلـغ سوم آن  دو، اگر امروز بخواهیم بسازیم   ،خلىتجربه و پیشرفت صنایع دا    

   1.دارد
 مدیرکل بهدارى استان و . کردیم  پرواز به محل بیمارستان نهصدوپنجاه تختخوابى اصفهان     

از  . کـردیم بازدیدهاى مدرن  اق عمل و آزمایشگاهت از چند ا  . دادند توضیحیس بیمارستان   یر
 .کـردم شـرکت  تئـاتر    در اجتماع مدیران و اساتید در آمفـى    .نمودیم عیادت    هم چند مریض 

 منجملـه تـسریع در    ،استماع گزارش مبسوط آقاى دکتـر اسـفندیارى و طـرح نیازهـا            پس از   
آمیز  هاى تشویق صحبت، ام  داده220دادن اعتبارات و تأخیر دریافت وامى که من از حساب   

   2. نمودمبردارى مناسب و توجه بیشتر به بهداشت  نصیحت به بهرهکردم و
                                                

 -     هـاى وابـستگى بـه خـارج      این موج سازندگى و حرکت استقالل آفرین و قطـع ایـن رشـته    «: آقاي هاشمی در این مراسم گفت
 ،اى توانا و مخلصانبیند به دست نیروه  مى،کند نگاه مىرا اى  انسان هر گوشه.  مایه خوشحالى است،وتأمین نیازهاى کشور در داخل

د نتواند تابلویى را ترسیم کند که یک جا مردم ببین پارچه نمى وقت یک آدم هیچ. کارهاى بسیار باشکوه و با ارزشى در جریان است       
 اینهـا در رشـته   ي هـر دو ؛ ساعتى قبل کارخانه لوله حلزونى را افتتاح کردیم و حاال این جـا هـستیم  ،ما همین امروز. و روحیه بگیرند 

  رفـسنجانی،  هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن رجوع» . استراتژیک هستنداًافزوده و واقعهاى   یک کار استقالل آفرین و با ارزش ،خودشان
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی

 -     رسید و یک انـدوهى را  بردارى   باالخره به بهره،ى خوشحالم که این بناى عظیملمن خی «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 اسـتحقاق  ار چنـین بیمارسـتانى   ، شهرستان بزرگ اصفهان  و استان بـزرگ اصـفهان  .از دل دوستان انقالب و مردم اصفهان برداشت     

سـال  . عنـوان اسـراف نیـست   ه ها، چیزى ب  وجود یک بیمارستانى با این ویژگی ،ى مثل اصفهان  یما باید قبول کنیم که براى جا      . دارد
 دیدم سرعت کار مطلوب نیست، یک مقدار متأثر شدم و تأکید داشتم که باالخره این طـرح عظـیم   ،ن اینجا آمده بودمگذشته که م  

ل هـم  برنامـه او  له بهداشـت در أمـس به در سیاست کلى، . این نتیجه را داده است اندرکاران، بحمدهللا با همت دست. را به ثمر برسانید 
گونـه    ایـن ،ى مثل اصفهانیفقط در شهرها ،شودطور نیست که تصور  این.  عظیمى کردیمگذارى بهاى زیادى قائل شدیم و سرمایه     

هم تأمین اجتماعى، . هاى زیادى در دست ساختمان است بینیم بیمارستان رویم، مى  درجاهاى دور افتاده هم که مى؛استشده  کارها  
رى در بخش بهداشـت و درمـان در دسـت داریـم،     گذا آنچه که امروز از لحاظ سرمایه. هم وزارت بهداشت و هم بخش خصوصى      

 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ه خوبى اداره و تأمین کندتواند آینده این بخش را ب     مى
 .1395 انقالب، معارف
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بازدید از صنایع استان اصفهان
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 شـهردار توضـیحات    . رفتـیم   ماشین به ترمینـال مـسافربرى جنـوب اصـفهان          با. شب شده بود  
در .  کـار خـوبى اسـت   ؛ تشویقـشان کـردم  .هاى مختلف بازدیـد کـردیم      از بخش  .خوبى داد 

 . رفتیم به استاندارى. پاسخ دادم  ، به احساسات مردمى که اجتماع کرده بودند       ،مقابل ترمینال 
هـا بـا    محسن و فاطى و عفت و على هم در اسـتراحتگاه  .  کردم  استراحت ،نماز و شام  بعد از   

  .  مهدى به جاى دیگرى رفته بود.بودندمن 
  

  1994 ژوئن4                           1414 ذیحجه 22    1373د  خردا12 شنبه پنج 
   

کوپترهـا بـه سـوى محـل       بـا هلـى  .رفتـیم  به محل هـوانیروز   شش صبح،ساعت  ،  بعد از نماز  
 اسـتاندار  .پـرواز کـردیم  احداث سد و تونل سوم کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیارى     

  .ونل فرود آمدیم در نقطه خروجى ت.داد توضیحات مى چهارمحال
آقاى زنگنه  . از نقطه سد و نقطه شروع تونل بازدید کرده بودیم،در سفر قبل به چهارمحال

آب و مکعـب   میلیـون متـر   250 کیلومتر تونل با آب دهـى     23 .یربط توضیح دادند  ذو مدیر   
 قـبالً پیمانکـاران ترکیـه در    . اسـت آبمکعـب  سدى با ظرفیت یکصدوهفتاد و میلیـون متـر    

دهانه در .  با مبلغ بسیار کمتر آن را گرفتند، ولى پیمانکاران داخلى   ،ه برنده شده بودند   مناقص
؛ نیفتـاد  امـا راه  ،م کلیـد شـروع کـار ماشـین حفـار را زد       .ملوح یادبود پرده برداشـت    از   ،تونل

اى   ماشـین کهنـه  . شرمنده شـدند ؛روشن کرد   به طور ناقص ماشین را       .از آوردند برا  اپراتور  
  .وز مقدمات شروع کار آماده نیستهن  واست

 اصـفهان  آهن  ذوببه سوى کارخانه  ،مستقیمي براى افتتاح طرح تولید آهن به روش احیا 
ابتکـار یـا ابـداع    ت مهنـدس صـادقى   یریمـد با   مهندسان کارخانه     را روشاین   . کردیم پرواز
ابـداعی  رهاى  نمایشگاهى از کا. هستند از سه روش موجود دنیا بهتر است         اند و مدعى    کرده
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ی  صحبت کوتاه،استماع گزارشبعد از  . را دیدیمآهن  در ساخت قطعات مهم ذوب   ،دیگر
  1.کردم

در  . کردیمپرواز به سوى کاشان 737و بالفاصله با هواپیماى      نمودیم مراجعتبه فرودگاه   
، محلـوجى ] حـسین [آقـاى    ،]اصـفهان  [اسـتاندار  ،جهانگیرى] اسحاق[راه با مذاکرات آقاى     

] بیـژن نامـدار  [ و آقـاى  ]وزیـر راه و ترابـري  [، ترکـان ] اکبـر [ و آقاى   ]ر معاون و فلزات   وزی[
هـاى   از محل اخذ عوارض از محصوالت کارخانه تصمیم گرفته شد که ،]وزیر نیرو[،  زنگنه

 کاشان از طریق نطنز تا اصفهان ادامه یابد و نیز خط لوله انتقـال        -اتوبان قم    ،بزرگ اصفهان 
  .دردگ با همین روش اجرا ،رود به کاشانآب از زاینده 

در مسیر تا محل  . موقت را افتتاح کردیم فرودگاه نیمه تمام و ترمینال       ،در فرودگاه کاشان  
 آن قـدر گـل در مـسیر و در کـف      .نظیرى از مردم کاشـان دیـدیم        استقبال بى  ،اجتماع مردم 

 ، مـردم از  زیـادى   عـده .روى ماشین ریختند کـه باعـث تعجـب همـه شـده بـود             ها و   خیابان
 همـه  .شکوهى بـود  باة منظر.افشاندند ى مر از برگ گل داشتند و در فضا       هاى نایلونى پ    کیسه

 قربـانى گوسـفند و گـاو و    . نظم خوبى هم داشـتند .آمیز و نشاط و لبخند بود جا فریاد محبت 
   تـشریفات در محبـت و   صحبت از اسـراف  ،هایم  سخنرانی در یکى از     . بیش از حد بود    ،شتر

  
                                                

 -براى احیا و فعال اوالً .یمى ما شده است ما لذت بردیم از تالشى که در این کارخانه، کارخانه مادر و قد«:  آقاي هاشمی گفت 
 از این واحد اًثانی.  تبدیل به یکى از واحدهاى بسیار خوب کشور بکند،تواند کردن و توسعه کارخانه که مجموعه این مرکز را مى

مه چیز روشن  با اینکه شما هنوز در مرحله پایلوت هستید، اما ه.دید که نمودار ذوق و سطح باالى دانش مهندسان خود ماستج
اگر با .  بودداز افتخارات کشورمان خواهاین و شدیم است که ما از این طریق، صاحب یک تکنولوژى مخصوص به خود ایران 

تانداردهاى  به آن اهداف بزرگى که شما دارید، برسید و ما روزى شاهد واحدهاى بزرگ در سطح اس،اید تالشى که تا به حال کرده
من صمیمانه از آقاى مهندس . تکنولوژى ابتکارى، شما در تاریخ ایران افتخار بسیار بزرگى را ثبت کردید این  با،ذوب آهن باشیم

کنم و   تشکر مى،صادقى که حق بزرگى بر صنعت فوالد ما دارند و همکارانشان که در آستانه کسب این افتخار قابل توجه هستند
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».هزارتنى شما باشیمزودى شاهد شروع کار واحد بزرگ ششصد ه امیدواریم ب

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
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استقبال گرم و صمیمی مسئولین شهرستان کاشان

افتتاح طرح تولید آهن به روش احیای مستقیم
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 ،نماینــده شــهر ،جمــالى] محمـود [آقــاى امــام جمعــه و  ،یثربـى ] ســیدمهدي[آقــاى  1.کـردم 
 عجیب ، هوا گرم بود و تحمل مردم در آفتاب    2. کردم  صحبتمن مفصل   و  گفتند  خیرمقدم  

  .نگران بودم .بود
مهنـدس نراقـى    .رفتـیم چند مرکز مخابرات با بیست هزار شماره تلفـن      ز آنجا براى افتتاح     ا

جـا مـردم     همـه ، در مـسیر  . رفتـیم   به باغ فین   3.داشتمکننده   رمهاى دلگ   صحبتمن  و  گزارش  
 در سرچـشمه  ، ناهار و استراحتنماز وبعد از  . ى است یصفا باغ بسیار با    فین، .اجتماع داشتند 

 همـین آب را در  . اسـت  تغییـر نکـرده    ،هـا پـیش      قـرن  گویند از    مى ردیم؛کتنى    آب ،باغ آب
و  انـد   در طول بـاغ تقـسیم کـرده   ، با مهندسى جالبى در جویبارهاى موازى     ،هاى دور   گذشته

                                                
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 - یکى از مراکز بسیار معروف . شناسند  به خوبى مى، جهانکاشان را مردم ما و بلکه مردم«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ترین شهرهایى که مرکز تمدن بوده و همیشه به عنوان   یکى از قدیمى.تاریخ ایران جاى دارد رمحترم، با سوابق بسیار با ارزش دو 

 در اینجا ، سال پیش از میالد هفت هزار،خان درست باشدنظر موراگر .  کاشان است،باد و خودکفا در تاریخ ظهور کردهاى آ نقطه
ما خیلى به . هزاران سال قبل از میالد قابل اثبات است، باشدننانه پیدا کرد و اگر هم اغراق شود آثار تمدن و زندگى متمد مى

اول از همان لحظات .  براى عظمت و افتخار شما کافى است، تاریخ بعد از اسالم شما،هاى گذشته احتیاج نداریم که بنازیم دوران
 دو مرکز پذیرش اسالم بودند و آن هم از نوع اسالم ناب، مکتب والیت و اهل بیت و ،که اسالم به ایران وارد شد، قم و کاشان

خاطر همین   به؛کردند ابراز خشم مى المثل شده است در تاریخ براى دشمنان اسالم که همیشه به مردم قم و مردم کاشان ضرب
کنیم در هر بخشى  ما وقتى که فهرست بزرگان اسالم را در تاریخ خودمان نگاه مى. به اسالم داشتیدبى که شما در تاریخ نسبت تصل

الشأن، عارفان عالیقدر، شعراى بنام و بسیار  محدثان بزرگوار، فقهاى عظیم. بینیم  را در کاشان مى آنهاى عالی و قسمتى نمونه
» .بینیم ارزشش را در کاشان شما مىاى با ه ار ارزشمندى که  نمونهان و تجش و افتخارآفرین و صنعتگرپرافتخار و هنرمندان باارز

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - هرکسى در زندگى. براى همه مردم ما نقش و سهم تلفن در زندگى روشن است«: در بخشی از این سخنرانی آمده است  
از امتیازات کار  .کند  چقدر مشکالت درست مى آن،داند چقدر مؤثر است و نبود گیرد و مى خودش از این وسیله خوب بهره مى

گذارد و این همه  این وسیله ارتباط را در اختیار مردم مى  این است که بارى بردوش بودجه کشور نیست و خودکفا دارد،مخابرات،
بسیارى از روستاهاى ما امروز تلفن .  خوشبختانه به روستاها توجه کردند.دکن  مى را فراهمشغل و صنعت و وسایل خوب زندگى

دانند و همه به فکرند که  قدرى است که دوستان دیگر ما سرعت را زیادى مىه  بوزیر پست و تلگراف و تلفن،دارد و سرعت کار 
 ولى من این استدالل آقایان را قبول ندارم و ،بیشتر هماهنگ باشدها هم بتواند  چون با بقیه بخش تر حرکت بشود؛ یک مقدار آهسته

 کتاب  ← دیکن رجوع ».کنیم  ضرر نمى،ش بکنیمر هم تالاقدر در مخابرات عقب افتاده بودیم که هرمقد کنم ما این فکر مى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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  . استهنوز هم ایرادى گرفته نشده
مـردم  را  یکى از آنها مخصوص دربار بوده و دیگـرى   دیدن کردیم؛عصر از دو حمام باغ    

 . محـل قتـل امیرکبیـر اسـت    ، گرمخانه دومى.اند ه هم متصل شده  اند و ب    کرده  هم استفاده مى  
 تعـدادى تـصویر از مراکـز میـراث     .هاى امیر را در آن نصب کرده بودند         ادى از دستخط  ناس

 میـراث سـازمان   مـسئول  . بـراى دیـدن مـا آورده بودنـد      ،ىیخارتـ هـاى     سـاختمان و  فرهنگى  
ــىفرهنگــی ــرش .داد  توضــیح م ــشگاه صــنایع دســتى، ف ــدوزى، از نمای ــرى و  گالب، گل گی

مـاکتى بـراى     . و قالیچـه بـا تـصویر امیرکبیـر هدیـه دادنـد             طـر  ع .کارى بازدید کردیم   چوب
مرکـز تعلیمـات حرفـه و    آن را بـه   ؛ببینیمآن را اصالح منطقه فین آورده بودند که نرسیدیم     

   .و دیدیمآوردند فن 
سـازى و بـه     آمادهان، کاشدر کنار شهر این شهرك،    .رفتیمآباد    شهرك مسکونى تاجى  به  

؛ وام انـد  پـایین نگـاه داشـته     هاى مسکن   قیمت زمین را براى تعاونى    . استمردم واگذار شده    
  .خواستند مى

 همه را . کارآموز داشت450 کارگاه با   دوازده. رفتیم اي حرفه یفنسپس به مرکز آموزش     
امــور رکــار و وزی، ]آقــاي حــسین کمـالی [ بعــد از گـزارش  .را نیــزشـان   نمایــشگاهدیـدیم و  

   صد و هفـده  یکـ ، گفتنـد . جالـب اسـت  1. برایشان سخنرانى کردمه،اون مربوطمعاجتماعی و  
                                                

 -     از کارهـاى اساسـى و   ، اسـت  آناین سلسله کارهایى که وزارت کـار بـا همـت دنبـال     «: نرانی آمده استدر بخشی از این سخ 
گران ات زیـادى از رهگـذر عـدم مهـارت کـار      خـسار ،کشور ما در حال حاضر و بیـشتر در گذشـته  . ه سازندگى است  زیربنایى دور 

ها و بـسیارى از   گاه، تعمیرها ها، مراکز صنعتى و کارگاه  صرف ایجاد کارخانه،شود سرمایه سنگینى در کشور    شده و  مى    متحمل مى 
 ایـن نیـرو آشـناتر باشـد و      هـر مقـدار  ، خیلى روشن است. و و افرادى باید این سرمایه را مورد استفاده قرار بدهند     کرد دیگر   يجاها

 تفاوت فراوانى ، تعمیراتى معمولى حتى در کارهاى؛ها و محصول کار، خیلى تفاوت دارد گیرى از این سرمایه     بهره ،ر باشد تکارآمد
 ما هیچ وقت محاسـبه  . یا یک کارگر ناشى، بیاید مثل یک ماشین معیوب را تعمیر بکند ، ماهر تکنیسین  است که یک کارگر ماهر،      

ا  بـ اًتحقیقـ . د و نمـى تـوانیم هـم محاسـبه بکنـیم      چقدر خسارت به کشور وارد مى شـو ،ماناطالعى نیروى کار  از ناحیه کم  ،نکردیم
 هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .رود، به مراتب باال مى و محصول کارمانمان  مان و نگهدارى ورى ما بهره، هاى این چنینى آموزش

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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 عكس سفر استان اصفھان  

افتتاح طرح های مخابراتی در شهرستان کاشان
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  استان اصفھان  عكس سفر

سفر به شهرستان کاشان
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 ؛آزادگان زدیـم  ساخت  دست   دورى در شهرك در    ،با خواست خودشان  . مرکز فعال دارند  
  .خواهند وام مى

اسـتقبال بـسیارگرمى     ،افـشانى جالـب    بـا گـل    مـردم، . رفتـیم ن و بیـدگل     سپس به شـهر آرا    
نزدیـک   .برگشتیم به کاشان . مانع قانونى دارد؛کردند  شدن را پیگیرى مى    شهرستان 1.نمودند

 آقـاى یثربـى خیرمقـدم    . با طالب مالقات داشـتیم     ، در حسینیه جنب منزل آقاى یثربى      .است
 . نماز جماعت به امامت مـن خوانـده شـد     . کرد هاى رفاهى طالب را مطرح      گفت و خواسته  
  2.آمیز کردم و وعده کمک دادم صحبت نصیحت

                                                
 -      کشور و در میان مردم متعهد و خـونگرم  انسان وقتى که به نقاط دورافتاده «: آقاي هاشمی در اجتماع مردم آران و بیدگل گفت

 در ؛فهمـد  کند و رمز استقامت و پایـدارى انقـالب را مـى     عمق انقالب را لمس مى   ،رود  هاى محروم و دچار مشکالت مى      شهرستان
ن مـردم  اامروز حضور هیأت ما در کاشان و این لحظه در میـ . مقابل این همه توطئه و شرارت که در دنیا علیه این انقالب وجود دارد 

ما از قدیم کاشـان را و  . آموزد  به ما چیزهاى زیادى را مى،ن و انقالبى و کم نظیر آران و بیدگل هسیتمصمیمى، مقاوم، صبور، متدی 
ایـن همـه محبـت و لطـف و     . بینیم شناختیم و امروز بالعیان آنها را با همین وصف مى هاى اطراف را منطقه دارالمؤمنین مى     شهرستان

 اینها ناشى از حسن ظـنّ خـود شـما اسـت مردمـى کـه از       . بیش از حد استحقاق ماست،ار خونگرمى و میهمان نوازى   عواطف و اظه  
 خـوب خودشـان بـه مسئوالنـشان      با ظن،ورزند شان عشق مى شان و میهن  به خداو اسالم و قرآن و امام و رهبر و انقالب     ،صمیم جان 

هـا   هـا واظهـار لطـف    قایل نیستیم و خودمان را بـسیار کمتـر از ایـن همـه محبـت     کنند و ماها که براى خودمان هیچ ارزشى          نگاه مى 
پذیریم؛ چـون ایـن عواطـف و ایـن      ما به همین دلیل مى. کنند دانیم، عواطف خودشان را از این طریق نسبت به انقالبشان ابراز مى  مى

 ،1373 هـاي  سـخنرانی   رفـسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».دانیم ها را به معناى حمایت از اصل اسالم و انقالب مى  حماسه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر

 - نقطه مهمى که براى شما طالب کاشانى باید مورد توجه باشد، سوابق حوزه کاشان «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
این ریشه در فطرت و . کند  فضل پیدا نمى وادباى در طول سالیان دراز، صبغه علم، حکمت، عرفان، هنر،  دلیل یک منطقه بى. است

 را برادر هایش گوشه. کاشان در تاریخ اسالم، همیشه نقطه درخشانى بوده است.دهد دارد و منطقه را نشان مىها  روحیات انسان
ى در کاشان هاى بزرگ شخصیت. آشنا هستیدآن  یثربى اینجا خواندند، ولى شما خودتان به تاریخ هللا بزرگوارمان حضرت آیت

که در   وقتی.جور نباشد تواند قوى باشد و چرا در زمان حکومت اسالمى، این  مى،دهد که حوزه کاشان اند و این سابقه نشان مى بوده
که   من وقتی. امروز استحقاق بیشترى دارد، بوده استچنینکردند،  اقل به نحوى از اسالمیت تظاهر مىزمان صفویه که آنها هم ال

 زمانى که شما تحصیل ،نقطه دوم این است. این سرمایه بزرگى است.  خیلى خوشحال شدم، هزار طلبه کاشانى داریم،ودندایشان فرم
ل یکردیم که از جهت مسا روزها با روحانیتى زندگى مى ما آن. کند خواندیم، خیلى فرق مى کنید، با زمانى که ما درس مى مى

در یک محیطى شما االن .  بود، ولى احکام حکومتى براى ما خیلى کاربرد نداشت گرچه در مردم محبوب؛ منزوى بود،اجتماعى
ترین مقام حکومتى کشور است تا بسیارى از شئون  ما از والیت فقیه که عالی. کنید که روحانیت مسئول همه چیز هست زندگى مى

  شما امروز مطالعاتتان ،.شد که متناسب با وظایفمان باشداى با گونهه  باید ب،را در اختیار داریم و این بار تحصیالتمان و مطالعاتمان
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ها در زمان   بمبارانخاطر به . مریض است.ابطحى کاشانى از قم آمده بود ] سیدمحمد[قاى  آ
 ؛و دیروقت رسیدیمرفتیم  به قمصر . است مرض شدید اعصاب گرفته و منزوى شده   ،جنگ

واقـع در   در منـزل شـهردار   . چراغـانى کـرده بودنـد   .هـا بودنـد    ن خیابـا  درولى هنوز جمعـى     
 .هـاى کاشـان کـردیم        سـازه  ةدربـار هاى زیادى      صحبت ،با مسئوالن . مستقر شدیم ارتفاعات  

   .خوابیدیمو شام خوردیم 
 ،کـنم  فکر مـى . وزید  می شب باد .ى دارد ی خوب هوا  .عفت و فاطى و على هم با من بودند        

  .بارید باران شدیدى مى
  

  1994 ژوئن3                             1414 ذیحجه   23  1373 خرداد 13جمعه  
 

کیفیت گل چیدن و گالب گرفتن    . دیدیمقطعه گلستانى را      و رفتیمصبح زود در باغ منزل       
هـا بـود     مدت.گیرند الب ناب و یک مثقال عطر مىگکیلو  سی ،کیلو گلچهل  از .را گفتند 
 اهـل  ؛ قرار داشتیم که برویم و گلستان قمصر را ببینـیم ،ز محافظان قدیمى  ماشاءاهللا ا که با آقا  

  . استقمصر 
مدرسـه   ،ىیثربـ آقـاى  . خوردیمپاچه  کلهها صبحانه  با طلبه و  رفتیم  سپس به مدرسه طالب     

 ،ام و قرار شد  من هم کمک کرده.است سه طبقه با حدود هشتاد حجره  است؛ساختهخوبى 
 و راجـع بـه    آقاى ابطحـى آمـد  .ى محلوجى هم گفتم کمک کند به آقا.باز هم کمک کنم  

 آقـاى  ،گفـت و ه داد ی تحلیلى ارا، که نسبت به دولت وجود دارد   ییها  ها و مخالفت    شیطنت
  .پرسى کنم  خواست که احوال؛سرطان استبیماري ى دچار یموال] احمد شیخ[

                                                                                                              
دیکن رجوع» .ل عبادى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و دفاعى تقسیم شودیباید بین مساهایتان،  هایتان، مباحثاتتان و حساسیت درس 
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
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اصـرار   1.کـردم  سـخنرانى  ،رمقـدم و سـرود  ی خ، بعد ازگلبیدآران و  در اجتماع مردم مثل     
 ، آقاى کمـالى .آقایان ترکان و کمالى را فرستادم ؛   و نظنز هم برویم    دوهرزیادى بود که به قُ    
. انـد   از عدم سـفر خـود مـن رنجیـده    ،خیلى رقابت دارندبا قمصر   که   دوهرخبر آورد مردم قُ   

 ؛ت درجه حـرارت بـا کاشـان زیـاد اسـت        دره سرسبز و بسیار با صفایى است و تفاو         ،قمصر
  .حگاه خوبى استیتفر

با بیست هزار متر زمین و هشت هزار متر  که  رفتیم  ی  و به محل ساختمان   برگشتیم  به کاشان   
  کـه نـد ا و بعـداً بـه فکـر افتـاده     انـد   ساختهبسیار خوب    هقبالً براى دبیرستان دختران    ،ساختمان

آمـوزش عـالى هـم آمـد و     فرهنـگ و  وزیر ، ]نیهاشمی گلپایگا آقاي دکتر   [ .دانشگاه باشد 
اى هم   با این ساختمان تبدیل به دانشگاه بشود و شعبه، قرار شد مدارس عالى کاشان .پسندید

  .اند گرفتهها  نسدر قمصر تأسیس شود که زمین قمصر را براى مرکز تحقیقات اسا
گشتى در شهر صنعتى  ، سپس در مسیر فرودگاه .اى خواندیم   و فاتحه رفتیم   به گلزار شهدا    

 با دویست هکتار زمین و یکصدو هفتاد واحد صنعتى که بیست واحد به ؛تازه امیرکبیر زدیم  
   . جاى مهمى است،بردارى رسیده بهره

از  مــسئول صداوســیماى آنجــا 2. مــصاحبه پایــان ســفر را انجــام دادم،در پـاویون فرودگــاه 
                                                

 -  قمصر نقطه شـناخته شـده، اسـم    ،براى مردم ما و براى بخش عظیمى از مردم دنیا«:  آقاي هاشمی در اجتماعی مردم قمصر گفت 
 خودش را معطر نکند و همیشه و هر ،اى نباشد که از عطر و گالب شما شاید در کشور ما خانه . معروف و در عین حال زیبایى است      

خیلى آرزو دارند اینجا را ببیننـد و بـا شـما مردمـى کـه ایـن جـوهر        . شود  آثارى از قمصر دیده مىروز در همه محافل و اجتماعات،  
 باگالب ناب خداانه خ خبر شستشوى مسلمانان دنیا هر سال،. کنید، آشناتر بشوند ها تقدیم مردم مى     ها را براى تلطیف زندگى    ب گران

دانید که خداوند، نعمـت خـوبى بـه شـما داده اسـت کـه در تـاریخ،         ما مىست و شبراى همه، مثل خود ما زیباشنوند و   مىرا  قمصر  
ه سرسبز، است، این درخداوند به شما نعمت زیاد داده . همیشه با این لطافت و زیبایى و همراه با این خالت بسیار خوب انسانى هستید

خوبى از عهده شـکر ایـن تعمـت خـدا      ههاى خوب خداست که شما ب  اما یکى از تعمت ،گرچه کوهستان مشکالت خودش را دارد     
 ،کنند که با مشکالت زندگى کوهستانى دست و پنجه نرم مى کشند و کسانی سازان ما مى زحمتى که کشاورزان و گالب. اید برآمده

 کتـاب   ← دیـ کن رجـوع » . استمحفوظکنند، پیش مردم و خداوند  و براى آسایش روح و خاطر مردم، محصولى تقدیم جامعه مى   
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، یهاشم«

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 بـه  ؛ اظهـار تعجـب نمـود     ،احـساسات عجیـب   محبـت و    بـا    ،سـابقه مـردم کاشـان      حضور بى 
 ظهـر بـه تهـران     . بودغشلوهم  ها در مسیرهاى عبور  خیابان،ز تا آخر شبخصوص تمام رو 

ارتحـال   در مراسم سالگرد  و رفتم شب به مرقد امام. عصر را به استراحت گذراندم  .رسیدیم
  . دیر وقت خوابیدم1.سخنرانى نمودم

  
  1994 ژوئن4                               1414 ذیحجه   24  1373 خرداد 14شنبه  
 عفـت هـم   2. بـه مرقـد امـام رفتـیم     سـالگرد،  براى مراسـم .بخشى از خاطرات سفر را نوشتم      

                                                
 -  ،بـا تـصمیم مناسـب در مـورد انتخـاب رهبـر آینـده        ،امام«: گفت) ره(ران حرم امام خمینى ی در اجتماع باشکوه زا   آقاي هاشمی 

هـاى   هـا و تخریـب   ها، تفرقه ها، شیطنت پاشى توانیم سم اگر امروز مى . بهترین نقش را در این فراز تاریخ ایفا کردند    ،المىانقالب اس 
خاطر مدیریت شایـسته  ه  همه ب،ترین تعللى بپیماییم دشمنان را دفع کنیم و پشت سر رهبر انقالب راه امام و انقالب را بدون کوچک    

 ما براى آینده انقالب نگران بـودیم،  ،پنج سال قبل در چنین لحظاتى .مسیر آینده را براى ما هموار کردنداى است که  خامنههللا  ا  آیت
 در ایـن زمینـه روشـن     وضع کامالً،هاى امام رفع شد و با اشارات و صراحات امام در مورد رهبرى آینده هاى ما با راهنمایى     اما دلهره 

ح کردند که مبادا مورد کید دشمنان که همـواره منتظـر تـصفیه حـساب بودنـد و از خـالء        اى مطر   گونهه  امام مسأله رهبرى را ب     .شد
 اما ما راه خـود را بـا فرمایـشات امـام     ،صورت علنى مطرح نکردند  بنابراین فردى را به  . قرار نگیرد  ،خواستند استفاده کنند    رهبرى مى 

 ،وانست تصمیم مناسبى براى رهبرى آینده بگیرد و بهتر از این ت، پس از مسلم شدن این اشارات،پیدا کرده بودیم و مجلس خبرگان   
هاى الهـى و امـدادهاى     شاهد کمک،ما در همه دوران انقالب اسالمى .توانست نشانه مدیریت صحیح جامعه باشد      چیز دیگرى نمى  

ان نیـز تـدبیر و مـدیریت     هرگز رأفت و رحمت خود را از امت اسالمى دریغ نکرد و پـس از رحلـت ایـش   ،غیبى بودیم و خداى امام  
هاى امام ادامـه داد    مسیر خود را با راهنمایى، آن چنان مشکالت انقالب را حل کرد که انقالب پس از ایشان  ،جانبه و جامع امام    همه

ه امـام   به اعتماد، اطمینان و اتکا بر امکانات خود تبدیل شد و ما را،کرد و آن نگرانى که بر قلوب امت همیشه در صحنه سنگینى مى       
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».را ادامه دادیم

 -  پیـروزى انقـالب اسـالمى را بزرگتـرین     ، )ره(در مالقات با میهمانان خارجی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام  ،آقاى هاشمى
رغم خواست دشمنان، انقالب اسالمى ایران پایدار و ه امروز ب: دانست و تأکید کرد   ) ره (رهبرى امام خمینى    معجزه تاریخ معاصر به   

هـاى   هنـوز هـم قـدرت    .پیمایـد  هاى وابستگى، راه استقالل و تکامـل را مـى   استوار است و ایران اسالمى بالنده و مصمم با قطع ریشه    
وى مناسب براى جهان اسالم مطـرح نـشود، ولـى ریـشه انقـالب      عنوان یک الگه   انقالب اسالمى را ب    ،کنند  شیطانى جهان تالش مى   

 عمر عزیز ،مان آنچه که امام راحل .گونه نگرانى نداریم اسالمى از چنان استحکام و قوامى برخوردار است که ما در مورد آینده هیچ   
ن براى مبـارزه بـا ظلـم و سـتم      اسالم و ایجاد اتحاد اسالمى بین کشورهاى مسلما ي احیا ،و سراسر مجاهدت خود را صرف آن کرد       

جمهـورى اسـالمى ایـران بـا      .عنوان یک تکلیف بر آن معتقـدیم ه بوده و این نشأت گرفته از اصول مهم قرآن و اسالم است که ما ب        
م ایـن مهـ    براى کلیه دول اسالمى پیام همکارى و اتحاد دارد و توجه آنان را به،اعتقاد جدى به عدم دخالت در امور داخلى کشورها 

 کند که جهان اسالم در خطر مواجهه بـا کفـر قـرار دارد و نبایـد اختالفـات جزیـى را دامـن زد و افکـار عمـومى مـردم            جلب مى 
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 تـصمیم  ، با سفارش واحد حفاظت. قبل از من رسیده بودند     اى خامنه اهللا یتآ .جداگانه رفت 
هاى   سال. عمل نشوداى خامنهاهللا یتآ هنگام سخنرانى ،هاى قبل    مثل سال  ،گرفتیم که امسال  

محافظـان ایـن اجتمـاع را مخـالف         . نشـستند  میت تریبون سخنرانى    پش ،سه قوه  سايؤر ،قبل
  .که در جاى دیگرى بنشینیم  قبول کردیم؛دانند ضوابط حفاظت مى

نوشـتن  . هـا قبـل از مـن رسـیده بودنـد       بعـضى از بچـه  .محل را ترك کردم و به لتیان آمدم 
 در مرقـد  ،را با خـانواده امـام   ناهار ؛ عفت هم به ما ملحق شد.خاطرات سفر را تکمیل کردم   

  . تا شب به مطالعه و استراحت و قایق سواري گذشت. مانده بود
   

  1994 ژوئن5                            1414 ذیحجه   25  1373 خرداد 15یکشنبه  
   

کـه توسـط دفتـر نـشر      پـرداختم   م  ا تا عصر به استراحت و مطالعه و تنظیم تاریخچـه زنـدگی           
ام بـه آسـیاى میانـه و      طـرح کتـاب سـفرنامه   همچنـین .  استنویس شده پیش معارف انقالب 

  . را خواندمقفقاز
محــسن هــم آمــد و گــزارش بازدیــد از معــدن ســنگ کالردشــت و تونــل بــین طالقــان و  

 ،تونـل احـداث  نظـر داشـت کـه    . مترو در حـال اجراسـت  شرکت توسط ؛ دادکالردشت را  
در  بـه او  ی توضیحات. شود بررسى باید بیشتر   معدن هم  ةدربار. اقتصادى و به مصلحت نیست    

   .عصر به خانه برگشتیم. آن دادمنواقص نامه و  نویس زندگى مورد پیش
  
  

                                                                                                              
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».کشورهاى اسالمى را نادیده گرفت 

1395. 
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  1994 ژوئن6                           1414 ذیحجه   26  1373 خرداد 16وشنبه د 
   

سـفیر  ، ]یچآقـاي اسـفان شـیم چگـوو    [ .کارها انجام شدصبح  ونیم ده تا ساعت .به دفتر رفتم 
 در ایران به موقع تشخیص داده شده ،اش از اینکه سرطان کلیه .آمدلهستان براى خداحافظى    

ن و همراهـان  سـودا یه ییس قـوه قـضا  یـ ر،  ]علی لطفـی   آقاي جالل [ .تشکر کرد  ،و عمل شده  
  . بود بیشتر تشریفاتى و دوستانه،مذاکرات. آمدند

 خیلـى از آثـار سـفر    ؛فر بـه مـصر را داد      گزارش س  . آمد ]وزیر امور خارجه  [،  دکتر والیتى 
گیـرى    قیمـت گـاز تـصمیم     تعیـین   در مورد   . عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت     .راضى است 

  . دیر خوابیدم؛مان بودندهمانیم شب بستگان .شد
   

  1994 ژوئن7                           1414 ذیحجه   27  1373 خرداد 17به نش سه 
   

بـه سـالن    ، براى مصاحبه با خبرنگاران داخلى و خارجى     .جام شد  کارها ان  ده صبح تا ساعت   
بـه آنهـا فرصـت دادم کـه       . خیلى زیاد بودند   ؛رفتیم] جمهوري ریاست[شهید بهشتى در نهاد     

  .  از دویست سئوال پاسخ دادمش به بی، حدود دو ساعت و نیم؛ها را مطرح کنند همه سئوال
 آقـاى والیتـى و آقـاى واعظـى     .انجـام دادم  کارهـاى ادارى را    پنج بعد از ظهـر،     ا ساعت ت

 بـراى سـفر   . را دادنـد ]اتحادیـه اروپـا   [=یکائگزارش سفر به یونان و مذاکره  با ترو         و آمدند
آقـاي کـارولوس    [ . ردنـد آلمـان مـشورت ک    بـه   آقاى واعظى به فرانسه و سفر آقاى والیتى         

ل بوسنى یامعه اروپا و مسا همکارى ایران و ج  ةدربار .خارجه یونان آمد  اموروزیر،  ]پاپولیاس
  . و بالکان صحبت شد
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 عكس مالقات رئیس قوه قضائیھ سودان   

مالقات با رییس قوه قضاییه سودان

مالقات با رییس مجلس ترکمنستان
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 عكس مالقات با مھمانان خارجي 

مالقات با میهمانان خارجی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام )ره(
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  1994 ژوئن8                        1414 ذیحجه   28  1373 خرداد 18چهارشنبه 
   

 گزارشـى از سـاخت   . آمـد ]وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح[،  فروزنده] محمد[آقاى  
نظامى صنایع دفاع در حـد نـوزده      و نیز کار غیر     سی - و اسکاد   بی -  اسکاد ]موشک [موتور

  . دادیآلمان در محاکمه اختالف با شرکت پیروزىهمچنین  و گذشتهمیلیارد تومان در سال 
 بـراى دسـتور شـوراى عـالى       ،]وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی        [،  میرسلیم] مصطفی[آقاى

 آقـاى .  آمدراى شرکت در جشنواره تمدن اسالمى ب،انقالب فرهنگى و اجازه سفر به مالزى   
  اوپـک و سـفر بـه قطـر     شـرکت در اجـالس     بـراى     و  آمـد  ]وزیـر نفـت   [،  آقازاده]غالمرضا[

  .مشورت کرد
 عـصر در جلـسه   .هـاى مهمـى گـرفتیم    صمیم ت؛ براى تنظیم ارز داشتیمسه،کمیته بند  جلسه  
  گــزارش امنیتــى و.آمــد ]اطالعــات وزیــر[، فالحیــان  آقــاى. شــرکت کــردمدولــتهیــأت 

  .دادرا  فارساستان  یک گروه خرابکار در دستگیري
  

  1994 ژوئن9                         1414 ذیحجه   29  1373 خرداد 19 شنبه پنج 
   

ابـه  ثم خواهنـد بـه    مـى . دکتـر والیتـى توضـیحات داد   .اعضاى انجمن اسالمى پزشکان آمدند  
 جنـاح  1. من هم تشویقشان کردم   .لیت کنند شاخه پزشکى حزب جمهورى اسالمى سابق فعا      

                                                
 -  حـال حاضـر کـه    دارى و اسـالم در    و اسالم در گذشته و التقاط روشنفکرى سرمایهماشمى با رد جریان التقاط مارکسیسآقاى ه

 در متن ،عنوان مکتبى اصیل و مستقله اسالم ب« : مبلغ مدعى فقدان کارآیى اسالم در دوران سازندگى و پیشرفت است، تأکید کرد        
 در نظـام  ،هاى اصیل از قرآن، روایات، اجمـاع و عقـل، بـسیار پویـا و متعـالى در عـصر شـکوفایى اسـت           خود برخوردار از مجموعه   

اکنـون حـساسیت و بغـض دشـمنان     . ن، دوران سازندگى ایران، دوران سازندگى و پیشرفت آغاز شـده اسـت     جمهورى اسالمى ایرا  
ویژه نیروهاى متخصص و آگـاه   انقالب اسالمى نیز بر کند کردن روند سازندگى کشور متمرکز شده است، ولى تمام آحاد مردم به  

 بـردارى صـحیح از امکانـات    تواند بـا بهـره   ازنده است و ایران مىدنیا ثابت کنند که اسالم مکتبى س     باید با همکارى و جدیت، به     
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  .اند رادیکال هم انجمن اسالمى دیگرى براى پزشکان تشکیل داده
 خواسـت کـه در مـورد اسـراى         . آمـد  ]ریـیس کمیـسیون اسـرا     [،  نظـران ] محمدعلی[آقاى  
خودمان  با اسراى ارتباط در ،ها  به او اجازه داده شود که براى گرفتن امتیاز از عراقى  ،عراقى

  درمـا  زیـادى از  اسـیر   هنـوز   مـدعى اسـت کـه       .یرى بیشترى داشته باشـد    گ   سخت ،در آنجا 
   .هاست دست عراقى

تبریـز  دیگـر از  رثقیـل و اهـداف   ج، زبالـه  حمـل و   آوري   براى جمـع   خودروراحان یک   ط
ها   گفتند شهردارى. را تحسین کردم و قول کمک دادم هکامیونت چند منظور  ابتکار  . آمدند

  . استقبال خوبى کردند
حـاج  فرزنـد  زاده و   اخـوى ، بـستگان بـراى عقـد ازدواج دختـر فـاطى     .به خانه آمـدم عصر  

 غـذا  ، از رسـتوران بیـرون  . براى شام ماندنـد . عقد را بستم   .زاده آمدند    دایى ،محمود صفریان 
 کلـى تفـریح   ،هـاى دوران سـابق در نـوق    دیر آوردند و ما با لطـایف و شـوخى    . خبر کردیم 

  .وقت خوابیدمدیر. کردیم
   

  1994 ژوئن10                           1414 ذیحجه   30  1373 خرداد 20معه ج 
   

 و انجـام کارهـا کـه از دفتـر آورده     ها  به استراحت و مطالعه بولتن وقت. در خانه بودم  امروز  
و   و سـازمان هواپیمـایى  ي تهـران متـرو شـرکت   ةدربـار  . عـصر محـسن آمـد    . گذشت ،بودم

  بـه مرکـزى کـه در دنیـا تحـت     ه یـ ارا بـراى  ،حاتى گرفـت  توضی .کارهاى دیگر صحبت شد   
                                                                                                              

تشکل اسالمى پزشـکان  .ه دهدیجهان ارا خود کشورى نمونه و الگو را در میان کشورهاى جهان سوم و در حال توسعه به        بالقوه، 
هـاى سـالم، در    نظر بوده و حضورى فعال داشته باشـد و بـا تقویـت جریـان     ها، صاحب هاى اجرایى و برنامه  ها، روش  تباید در سیاس  

 هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».هـاى نادرسـت و غیراسـالمى، روشـى منتقدانـه و اصـالحى در پـیش گیـرد            برخورد با حرکت  
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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تقاضـاى بیـوگرافى   و کننـد   هاى جهان را معرفى مـى   شخصیت،» Who is who«:  عنوان
  . اند را داشتهم
  1994 ژوئن11                                 1415 محرم   1  1373 خرداد 21شنبه   
   

شـرکت  سازندگی در دومین کنگره سراسرى جهاد     و   رفتم دانشگاه شهید بهشتى      به نهاز خا 
شان صـحبت  یـ  برا . گـزارش داد   ]وزیـر جهادسـازندگی   [،  فـروزش ] غالمرضـا [ آقـاى    .کردم

 آقـاى  1.تر بگیرنـد  جدىتوسعه، ر برنامه دوم ندگی را دآمیز کردم و خواستم که ساز     تشویق
                                                

 -   دستاوردهاى جهادگران در روستاها از جمله برق رسانى، آبرسـانى و از جملـه اقـدامات    «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 امـا در زمینـه دام   ، سـال پـیش داریـم   پنجامروز فاصله زیاد با  .مهم جهادگران است که اینها بهترین خدمت به جامعه روستایى است    

 در برنامـه دوم بـه خودکفـایى    ،شاءاللّه از نظـر تـأمین غـذاى دام     خودکفا هستیم و ان ، و در زمینه طیور    نزدیک خودکفاشدن هستیم  
بردارى ما از دریا بسیار خوب بوده اسـت، در گذشـته در کـشور، بنـدر صـیادى وجـود نداشـت، امـا امـروز صـیادان                بهره .رسیم  مى
 . اولین مشکل ما انرژى بود،روز اول شروع برنامه اول .کشور استفاده کنندتوانند از بنادر صیادى ایجاد شده توسط جهادگران در  مى

  درصد15 تا 10 ضمن اینکه ساالنه ، اما این مشکل در حال حاضر وجود ندارد، ساعت برق نداشتیم4 تا 3 روزانه ،در همین تهران

 عكس كنگره جھاد 

سخنرانی در کنگره سراسری جهاد سازندگی



 
 

 
 

              
                  192 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

به  با چند وزیر ،در مطلع شد که پیام کتبى دا،کاسترو  در کوبا وقتى که فیدل     ،فروزش گفت 
  .او سه ساعت صحبت کردآمدند و اقامتگاه 
 آقـاى ادب  . رفتـیم در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران ،نهادسالن شهید بهشتى   به  سپس  

نسارى ذکر مصیبت نمود و مـن هـم صـحبت مفـصلى بـراى      ا آقاى صالحى خو  .گزارش داد 
  . دادنديهاى زیاد  نامه1. کردمکومتى و جهانىل حیتوجیه آنها به مسا

 براى توجیه نیاز به ماهواره مـستقل       ،]وزیر پست و تلگراف و تلفن     [،  غرضى] محمد[آقاى  
 گـوین  هـرز و خارجـه بوسـنى     امور عصر وزیر  . آمد  آقاى دکتر حبیبى براى امور جارى      .آمد
 تـالش  .هـا را داد  هـا و صـرب       گزارش مذاکرات و تصمیمات براى آشـتى بـا کـروات           .آمد

 و سئواالت زیادى در ایـن بـاره کـردم    .کرد ما مخالفیم     فکر مى  ؛دا توجیه کن  داشت که ما ر   
المللى  بینرا  و سارایوواند  تشکیل دادهون ت فدراسیون با هشت کان    ،ها   با کروات  .مد نمو تأیید
  .اند کرده

 شـب  .سازیمبـ مـستقل   تصویب کردیم که مـاهواره      .شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت     

                                                                                                              
پنج سال آینده براى سازندگى م پنجامیدوار. داردحمل ونقل امروز دیگر در کشور ما مشکلى ن. شود رشد تولید برق افزوده مى به 

 ». رهبر معظم انقالب، ارواح شهدا و ملت شریف ایـران سـربلند باشـیم   ،توانیم در مقابل امام راحل   وقت ما مى    آن. سال مبارکى باشد  
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -   هاى عظیم و ماندنى براى رهـروان راه   بیت و اصحابشان را سرمایه و اهل) ع( زندگى، جهاد و شهادت امام حسین      ،هاشمىآقاى
 با اشـاره بـه رهنمودهـاى مهـم رهبـر      ایشان،. در حفظ و احیاى اسالم تشریح کردرا حق دانست و ابعاد مختلف آثار حماسه عاشورا   

نباید «: گفت) ع(حماسه عاشورا و پرهیز از خرافه و انحراف در مراسم عزادارى امام حسین معظم انقالب در مورد برخورد منطقى با 
 ابعاد حادثه بزرگ کربال که براى احیاى ، مشروعیت ندارداجازه داد با انجام کارهایى که مشروعیت آن قابل اثبات نیست و یا اصالً 

احساسات ارزشمند مردم در مراسم سوگوارى ساالر شـهیدان امـام   هدایت منطقى و عواطف و  . دار شود   وقوع پیوست خدشه    دین به 
 عصر حاضـر، اهـل   ي به استثنا،در هیچ عصرى از تاریخ شیعه . وعاظ و مردم آگاه و خردمند است،وظیفه مهم روحانیت  ) ع(حسین  
بـا توجـه    .بوجود نیامـده اسـت  اى براى ترویج احکام اسالم  فقیه محور حکومت قرار نگرفته و چنین موقعیت ممتاز و شایسته        والیت

هـاى سـازندگى نظـام     ل، سیاسـت یزمینه مستعد موجود، روحانیت باید با کسب اطالعات جامع روز و با اجتهاد و تفحص در مـسا      به
 هاشـمی « کتـاب   ← دیـ کن  رجـوع ».ه اطالعات ملموس بـا افکـار عمـومى جامعـه تبیـین کنـد         یاسالمى در دوران سازندگى را با ارا      

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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  .  در مورد مبارزه با قاچاقچیان ارز صحبت شد. آمد]وزیر اطالعات[، فالحیان] علی[آقاى 
  

  1994 ژوئن12                               1415 محرم   2  1373 خرداد 22کشنبه ی
   

ـ     گیرى ره شمالى و موضعها داغ شدن مسأله کُ     شردر گزا   در مقابـل  ،رههاى چـین بـه نفـع کُ
دیران مـ . بـس و ادامـه جنـگ یمـن اسـت       ژاپن و کره جنـوبى و نقـض آتـش   ،لث آمریکا مث

 مـن هـم صـحبت       .منـافى گـزارش داد    ] هـادي [ دکتر   .محیط زیست آمدند  سازمان حفاظت   
  1.شى برایشان کردمخب رضایت

 گـزارش وضـع   . و دکتـر طبیبیـان آمدنـد       ]رییس سازمان برنامـه و بودجـه      [،  آقایان زنجانى 
 ؛آمـدها اسـت  شدن سـطح در گانه اقشار جامعه را دادند که نشان بهتر  دههاى   کهدریافت د 

 به نفع طبقـات محـروم تغییـر یافتـه و نیـز      ،ها  هم قدر مطلق و هم لیست  ،1367نسبت به سال    
 اصـالح  ةدربـار  هاییپیـشنهاد  .اسـت  خیلى بهتر شـده  ،برخوردارى از سوابق زندگى   کیفیت

  . وضع ارز داشتند که ناتمام ماند

                                                
 - تر از منابع حیاتى طبیعت را یکى از وظایف مهم انسان عـصر صـنعت و تکنولـوژى     ، حفظ محیط زیست و استفاده مناسب  ایشان

مـورد تأکیـد   دانست و لزوم آگاهى مردم، انضباط مدیران و جدیت سازمان محیط زیست را در پاسدارى از منابع زیـست محیطـى،    
 توسـعه آمـوزش   ،توجهى برخى به آثار سوء تخریب عوامل زیـست محیطـى در کـشور     با ابراز تأسف از بى    آقاي هاشمی،  .قرار داد 

زیست در کمک به رفع این مشکل مهم  همگانى و تالش براى ایجاد فرهنگ عمومى و تکلیف درونى را در افراد براى حفط محیط   
ادامه این روند زندگى انسان و سایر موجوداتى را که اسـتفاده از محـیط سـالم حـق     « : نی آمده است در بخشی از این سخنرا   .دانست

ایجاد صنایع و توسعه صنعتى نباید با تخریب منابع محیط زیـست صـورت گیـرد و     .مسلم آنهاست با خطر جدى مواجه خواهد کرد       
د همواره در اولویت اول مورد توجه قرار گیرد تا آینده و توسعه هاى صنعتى بای اهمیت پاسدارى از منابع طبیعى و خدادادى در طرح

هاى نمایـشى کوتـاه و بـه     استفاده از ابزار تبلیغاتى و هنرى روز، از جمله فیلم، کتاب، عکس و قطعه   .پایدار فداى زندگى حال نشود    
هـاى   زى متمرکز و بـا اسـتفاده از روش  ری  با مطالعه و برنامه.است براى حفظ محیط زیست ضرورى    ،هاى عامه فهم   کارگیرى روش 

هاى جامعى را براى رفع بالتکلیفى استفاده از مناطقى که به نحوى در قلمرو مـسئولیت   علمى و همکارى با سایر مراکز ذیربط، طرح    
 ».د کوشا باشیداین سازمان قرار دارد، فراهم کنید و با پرهیز از افراط و تفریط و در چارچوب قانون و مقررات در انجام وظایف خو       

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 ، پرداخت ریال ارزهاى تعهدى فاینانس ةدربار.  شرکت کردم  دولتهیأت  جلسه  در  عصر  
هزار میلیـارد تومـان بـه      حدود یک،قرار شد به قیمت ارز شناور حساب شود و از این طریق         

  .کنندگان  با تسهیالتى براى مصرفا منته؛گیرى شد نفع خزانه تصمیم
یلویـه و پیـشرفت اسـتان و تـصمیمات       ککه از سفر بـه      . بودم اى خامنه اهللا یتآ همانیمشب  

 وام مـصر و وضـع جزیـره قـشم و عفـو      ةدربـار  . شدند  ولى خیلى خسته   ،جدید راضى بودند  
هـاى   گیـرى  زنـى صـحبت و تـصمیم    هـا و مـسأله قمـه    کهجاسوس آلمانى و بررسى وضع د 

  . دیر وقت به خانه رسیدم.خوبى داشتیم
   

  1994 ژوئن13                             1415 محرم   3  1373 خرداد 23دوشنبه  
   
رادف  [ و حـرف مهـم و جـدى نداشـت    ؛یس مجلـس ترکمنـستان آمـد   یـ ر، ]آقاي صحت مـ  

 اصـرار بـراى سـفرم داشـتند و        . نمایندگان تبریز و کرمانشاه آمدنـد      .مذاکرات تشریفاتى بود  
 از  و آمـد ]رازنماینـده شـی  [، شعله سـعدى ] قاسم[آقاى  .ها استمداد کردند براى عمران استان  

  .ها مثل دوره سوم در مجلس خبر داد تشکیل جناح مستقل
ثر ؤ براى شرکت مـ ،قرار شد .داشتیمیچ ئ میلیون سوسه و نیماى براى بررسى مناقصه      جلسه
 عـصر  . مناقصه از نـو برگـزار شـود   ،هاى داخلى در مراکز پنج هزار و ده هزار شماره       سازنده

  .شوراى اقتصاد تشکیل شد
و نگـران بـود    از فـشار تقاضـا بـراى ارز    .دکتـر عـادلى آمـد    .روب به خانـه آمـدم     قبل از غ  

کـرد کـه بـازار ارز آزاد را رهـا کنـیم و حـساسیت روى قیمـت ارز          پیشنهادى را مطرح مـى    
اگـر  حتـی   ؛شـود  ان مـى ر گـ ، نپذیرفتم و گفتم اجناس به دنبال قیمت ارز آزاد   ؛نداشته باشیم 

اجـازه نـشر اوراق    ،بـراى جمـع کـردن نقـدینگى     کـه   خواست.باشدکم حجم ارز آزاد هم   
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 گفـتم در  ؛اندازها موافقت کنم بردن سود پسخواست با باال . پذیرفتم؛گذارى بدهیم   سرمایه
  . د و طرح ارز را به کمیته بیاورد مطرح کندولتهیأت 

  
  1994 ژوئن14                              1415 محرم   4  1373 خرداد 24شنبه  سه

   
 گزارش سفر به قطر را داد و گفت به خاطر گران       .وزیر نفت آمد  ،  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

و نیـز  مانـد   مـى  درآمد کمى برایشان در مقایسه با ایران       قطر، اجرا شدن طرح استحصال گاز    
 و اقتـصادى  نیـستند  با جدیت سابق ، احساس کرده در مسأله طرح انتقال آب از ایران    ،گفت

  ةدربار .خواهند و براى سفر اوپک کسب نظر کرد      ها حق حساب مى     د واسطه  شای .دانند  نمى
 احـساس کـرده بـه خـاطر      .هاى مهم اسـتمداد کـرد       براى اجراى طرح  نیز  دبیرکل و قیمت و     

 گفـتم بایـد سـهم سـاخت     . اسـت  اعتماد مـن کـم شـده   ،ها در گذشته گران تمام شدن طرح 
  .ام شودتمواقعی ها به قیمت  داخلى اضافه شود و پروژه

سازى و تعهدات براى  هاى راه  گزارش طرح  . آمد ]وزیر راه و ترابري   [،  ترکان] اکبر[آقاى  
 .دادبنـدرعباس را   -آهـن بـافق     خبر سوراخ شدن آخرین تونل راه.هاى کهکیلویه را داد  راه

 .پـذیرفتم ؛ اى خواهد بـود  که چند مرحلهداد توضیح را  شمال   - اجراى بزرگراه تهران     نحوه
و  بـدون اینکـه برنامـه       ،بنـدرعباس کـه اخیـراً شـروع شـده          - اجراى راه آهـن کرمـان        براى

 سـاختمان  ، در فرودگـاه امـام خمینـى    . استمداد کرد و اجـازه گرفـت       ،اى داشته باشد    بودجه
شده ایجاد شود که در داخل   به طور محافظت،داران هواپیماهاى عبورى  همانیمخاصى براى   
  .  پذیرفتم؛دنآن آزاد باش

کتـاب   از دو جلـد  .گزارش وضع جدیـد را دادنـد  . قم آمدنداسالمی یران دفتر تبلیغات  مد
آقایـان  .ندخواسـت کمـک   چـاپ شـود و   ،م را آوردنـد کـه اگـر تأییـد کـردم      یتفسیر راهنمـا  
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 نظـر مـن را   . و دهقانى آمدند   ]دبیرکل سازمان امور اداري و استخدامی کشور      [،  میرمحمدى
جمعـه    امـام  ،پـور  نقیـب ] سـیداحمد [آقـاى   . لـت گرفتنـد   در مورد الیحه اصـالح سـاختار دو       

   .براى توسعه مسجد کمک خواست .آباد تنکابن آمد عباس
هاى مـشهد و کرمانـشاه      رؤساى دانشگاه  .عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت      

  . هاى هنر ناتمام ماند  هنر و مشکالت دانشکدهةدربارو بحث   شدتصویب
  

  1994 ژوئن15                         1415 محرم   5  1373 خرداد 25چهارشنبه   
   

 از ی گزارش. آقاى رضوى آمد  .ها تشریفاتى بود     صحبت .کل کنیا و همراهان آمدند     دادستان
، تـوکلى بینـا  ] ابوالفـضل [آقـاى  .  اظهار آمادگى کرد،سفر مکه داد و براى استاندارى تهران      

 ححـج داشـت و از طـر   عثـه   ایراداتى به ستاد و ب.د آم ]جمهور در امور اصناف    مشاور رییس [
  . داشتىچاو طرحى براى ف کرد یتعرگذارى  قیمت

 طرح تأسیس بورس ارز از طرف بانک مرکزى طـرح   .جلسه کمیته تنظیم بازار ارز داشتیم     
 بـاالبردن سـود   .ى نرسـید ی دیگـر هـم بـه جـا    هاي پیـشنهاد . مورد استقبال قرار نگرفت اما شد

کردن فشار از ارز مورد قبـول واقـع    نقدینگى و کمکردن ه مدت براى جمع  هاى کوتا   سپرده
   .شد

فـاطى از انـدونزى مراجعـت     .به خانه آمدم ونیم هنُساعت . دولت جلسه داشت هیأت  عصر  
  . کلى تعریف داشت، از کنفرانس اسکاپ براى زنان وکرده بود

   
  1994 ژوئن16                            1415 محرم   6  1373 خرداد 26 شنبه پنج 
شـهرى    آقـاى رى . در اخبار مورد توجـه اسـت  ،ره شمالى و آمریکاتر شدن مسأله کُ    بحرانى 
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حـضرت عبـدالعظیم   [آستانه  آمد و گزارش حج را داد و براى آینده پرسید و براى کارهاى   
 براسـاس  ،هـاى اضـافى     هزینـه  و  تـذکراتى در مـورد وضـع بعثـه         .استمداد کـرد  )] س(حسنی

  . دادمگزارش آقاى توکلى و دیگران
 بـراى عمـران نهاونـد و چاپخانـه جامعـه مدرسـین اسـتمداد         .فـاکر آمـد   ] محمدرضا[آقاى  

 . خواستار فرصت بـراى کـار بیـشتر شـد     است؛ تحصیلش تمام شده.آقاى شالچیان آمد  .کرد
رهـاى   براى مسکن افراد سپاه و وام بـراى کا  و آمد ]فرمانده کل سپاه  [،  آقاى محسن رضایى  

 ظهر فائزه و . اجازه گرفت براى سفر به لیبى ومهدى آمد . اقتصادى رزمندگان استمداد کرد   
  . براى شوراى همبستگى زنان اسالمى استمداد کرد. با من خوردند را ناهار،هایش بچه

 فرانسه در سابقخارجه امور وزیر،دوما] روالن[ با آقاى    ،اى از طریق ماهواره     عصر مصاحبه 
 سیاسـت ایـران در   ةدربـار چند سئوال . یس انجام دادمیسو] 1جمع جهانی اقتصاد م[کنفرانس  

سـتان و   دمورد همسایگان و کشورهاى جدیداالسـتقالل جـدا شـده از شـوروى سـابق و کر                
براى اولین بار اینگونه کنفـرانس    ؛2بوسنى و الجزایر و روابط با اروپا داشت که جواب دادم          

                                                
 -  جمع ي برایی به عنوان جا،»کالوس شواب« توسط ، و در شهر داووس1971 سال هی بار در ژانونی اولي اقتصاد برایمجمع جهان 

 داووس را کـرد،  ی مـ سیشواب که در آن زمان در دانشگاه ژنـو تـدر  .  شدياه انداز ریی اروپاداران هی و سرما  يشدن رهبران اقتصاد  
 بود کـه  نی اجالس ای اصلدهیا.  و هنرمندان انتخاب کردپردازان  هی نظر ه،ی صاحبان سرما  استمداران،ی جمع شدن اقتصاددانان، س    يبرا

 .دل روز اروپا تبادل نظر کننیجمع شوند تا درباره مسا جا کی افراد در نیا

 -     در سوییس، در یک مصاحبه تلویزیونی که از » مجمع جهانی اقتصاد«آقاي هاشمی، در جریان اولین نشست چهارمین کنفرانس
طریق ماهواره به طور مستقیم در این نشست پخش شد، به سؤاالت مطرح شده از سـوي آقـاي روالن دومـا، ریـیس اولـین نشـست              

شد، آقاي هاشمی در مورد روابـط ایـران     کشور جهان پخش می35وگو که همزمان در    تدر این گف  . عمومی این سمینار پاسخ داد    
در مورد کشورهاي همسایه، سیاست اصولی «: هاي کُردها در منطقه مرزي عراق و ترکیه گفت با کشورهاي همسایه به ویژه فعالیت    

اگر مسایلی پیش بیاید، اصل بر این است که آن را با ما این است که با تمام همسایگانمان در صلح و صفا و دوستی همکاري کنیم و 
ایم به تمامیت ارضـی عـراق احتـرام     اي داریم و گفته شده در مورد عراق و کردستان، طبعاً سیاست اعالم   . مذاکره و مباحثه حل کنیم    

به  عنوان بخـشی از مـردم ایـن    اکراد ساکن ترکیه و عراق نیز . گذاریم و این تمامیت ارضی، باید از سوي دیگران نیز حفظ شود       می
ایشان در » .توان حقوقی به عنوان قومیت به آنها در کشورهایی که ساکن هستند، با موافقت خودشان داد  کشورها هستند که البته می    

نسه ادامه مصاحبه، به سؤاالتی در مورد حضور جمهوري اسالمی در آسیاي میانه، وضعیت بوسنی و هرزگوین، مناسبات تهران با فرا   
 مـن بـه نماینـدگی از   «: آقاي روالن دوما، در پایان این مصاحبه ماهواره اي مـستقیم گفـت  . و سوییس و اوضاع الجزایر پاسخ داد 
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 ،] امـور خارجـه  اروپـا و آمریکـاي وزارت     معـاون   [،  ىواعظـ ] محمود[ آقاى   .برگزار کردیم 
  . دیر وقت به خانه رسیدم.گزارش سفر به فرانسه را داد

   
  1994 ژوئن17                                1415 محرم   7  1373 خرداد 27جمعه  
   

 . بـراى اقامـه جمعـه بـه دانـشگاه رفـتم      .کـردم  جمعـه مطالعـه مـى   نمـاز  هاى  براى خطبهصبح  
هـا جمـع    ظهر اکثر بچـه  1.اى راجع به عاشورا ایراد شد ى و خطبه اى در عدالت اجتماع     خطبه
 مهدى راجع به صنایع گاز قطر ،بعد از ظهر. کرج بوددر و محسن رفته کانادا به یاسر . بودند

 براى انجـام کـار در داخـل و بـه قیمـت داخلـى       هاییپیشنهاد ،هاى ما    طرح شدنِ تمام و گران 
  .تدلى استس قوى و م مطالب؛گفت

جمهـور   یسیـ  ر ،فا یس تلفن کرد و گفت آقـاى حیـدرعلی        یسو] داووس[دکتر عادلى از    
 ترکیه فرود آمـده   در فرودگاه نظامى ، در راه ژنو براى شرکت در آن کنفرانس        ،آذربایجان

 از من تقاضا نمود که بـراى حـل   ،یس کنفرانسی از طرف ر.اند  ها مانع پرواز او شده      و ترك 
آقـاى  آنها گفتند از طریق   . پیگیرى کنند  ،به وزارت امور خارجه گفتم    . دخالت کنم  مشکل

                                                                                                              
    کنم؛ البته توضیحاتی در مورد سـؤال شـما    حاضرین، از شما که در کمال آزادي به سؤاالت ما پاسخ دادید، تشکر و قدردانی می

کـنم، امـا همچنـان منتظـر      من نیز از شما تشکر می«: آقاي هاشمی در پاسخ گفت» .الی مطرح خواهم کرددارم که در آینده با جنابع    
 کتاب  ← دیکن رجوع» .کنند، هستم پاسخ شما به این سؤال که چرا پیشتازان دموکراسی، از احترام به حق مردم الجزایر حمایت نمی

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«

 -              آقاي هاشمی، در بخشی از خطبه دوم، با تأکید بر واقعه عاشـورا و آثـار و تبعـات آن، بـه موضـوع اعـالم حرمـت و ممنوعیـت
راهنمایی امسال رهبر معظم انقـالب اسـالمی و نـشان دادن نقـاط ضـعف عـزاداري امـام        «: زنی در روز عاشورا پرداخت و گفت     قمه

باالخره این قیام براي اصالح . اگر مسأله کوچکی بود، الزم نبود ایشان با این اهتمام آن را مطرح کنند     . است، بسیار مهم    )ع(حسین  
در . کننـد  دهند و مردم هـم اطاعـت مـی    جامعه درست شده و اگر براي عزاداري، بخواهیم مرتکب گناه شویم، علماي ما اجازه نمی       

دهند که تقواي عزاداري  وقتی رهبر معظم انقالب اسالمی نظر می. دود شرع تجاوز کردنباید از ح.. دستور ما دربارة عشق و عالقه و 
 معـارف  نـشر  دفتـر  ،1373  جمعـه هـاي   خطبـه   رفـسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع» .این است، باید حدود را مراعات کنیم      

 .1395 انقالب،
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 بعـد از  .انـد   در جریان مـسأله قـرار گرفتـه       ،یسینماینده خودمان در سو    ،البرزى] محمدرضا[
 آقاى مصطفوى اطالع داد که از طریق سفیرمان در ترکیه و نیز سفیر ترکیه در ایـران         ،مدتى

آقـاى   از .ف بـه ترکیـه نرفتـه اسـت    ا علـوم شـد کـه اصـالً آقـاى علـی      انـد و م   پیگیرى کـرده  
ف در باکو است ا گفت علیو او هم اند  سفیرمان در باکو هم پرسیده  ،نهاوندیان] اصغر علی[

یس پیگیـرى کننـد   ی گفتم از طریق سو. شد  باعث تعجب ؛  اند  و ساعتى قبل با او تماس داشته      
  . بودندهم بعضى از بستگان . از استخر استفاده کردم عصر.مد را پیدا کننداکه دلیل این پیش

   
  1994 ژوئن18                                 1415 محرم   8  1373 خرداد 28نبه ش  
   

 مطابق معمول مقـدارى  . آمد]رییس سازمان ثبت اسناد و امالك [،  اى  هوارز] سیدرضا[آقاى  
 از کارهـاى ثبـت و شـروع طـرح       .اد داشـت  وزارت کشور انتقـ   بودجه و   از سازمان برنامه و     

عوامانـه بعـضى از دوسـتانش در مجلـس و     و  من از روحیات افراطـى    .تعریف کرد کاداستر  
 مـدیر اجرایـى الیقـى هـم     .تـر دارد    توقع سپردن کارهـاى مهـم      .روزنامه رسالت انتقاد کردم   

  .هست
وردهاى تنـدش   از برخ. آمد]مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالمی[، آقاى مسیح مهاجرى  

 ،کنـد   خیـال مـى  .انتقـاد کـردم   ، در خصوص سفر بـه مـصر  ،با وزیر امور خارجه  در روزنامه   
و شـاید بـه همـین جهـت     اسـت   ریاسـت جمهـورى در دوره آینـده        يدکتر والیتى کاندیدا  

ــد دارد ــین . برخــورد تن ــار .لى درســت نیــستخیــاگفــتم چن و  تحــصیل طــالب ســنى ةدرب
کـرد و   باره از سوي من کمک مـی  قبالً در این.  صحبت شد در ایران کشورهاي آسیاي میانه  

  . است واسطه این کار تغییر نظر داده،نظر شخصىفعالً از 
] مـصطفی [آقـاى  .  امور افغانـستان داشـت  ةدربار هاییپیشنهاد .ابراهیمى آمد ] حسین[قاى  آ
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از داد؛  وام شـش میلیـارد دالرى    ةدربـار  توضـیحاتى    .اطالعات آمـد  وزارت  پورمحمدى از   
طریق عوامل اطالعات به ما پیشنهاد شده بوده و تا مرحله انعقاد قرارداد پیـشرفته و از طـرف     

قـرار شـد در اصـل     .شـود   کارشـکنى مـى  ،فروش کنند ها که باید نفت را براى آن پیش   نفتى
  .م بررسى کنم و بعداً نظر بده،ضرورت وام و کیفیت آن

در مورد نحوه برخورد بـا فـساد   و نقالب آمدند  از دادگاه احبییسى و م یر] ابراهیم[آقایان  
ــا . توضــیحاتى دادم؛ نظــرم را خواســتند،هــاى دولتــى در دســتگاه... و رشــوه و  قــرار شــده ب

   . تبلیغات و افراط هم نشود.باشدمن  با نظر ،هماهنگى وزارت اطالعات و در موارد اختالفى
ظهر پس .  بیایدخانهبه که  به فردا موکول شد     . وقت کم بود   .نوربخش آمد ] محسن[آقاى  

 آقــاى . جمعــى از وزرا و معاونــان هــم بودنــد.جلــسه عــزادارى داشــتیم، از اقامــه جماعــت
   . است ضعیف شدهپیر و .خواند کوثرى روضه] محمدسید[

 ،]وزیـر اطالعـات  [، فالحیـان آقاى با  . توضیحاتى داد. آمد]رییس زندان اوین [،  عصر میثم 
نامـه مـن    ،خواست در سفر به لیبی .مهدى آمد .ر را به او گفتم  راهکا .اند  اختالف پیدا کرده  

در مـورد  بیـشتر   .هاى ناتمام صبح را تکمیل کرد       حرف  و آقاى پورمحمدى آمد   .را هم ببرد  
هـایى کــه از   کنـد و اســتفاده   کـه بخــش اقتـصادى وزارت اطالعــات دنبـال مــى   ییهــا طـرح 

 نـو  هـاى  هـاى جـذب تکنولـوژى      اهبـریم و ر      مـى  ،انـد   دانشمندان روسى کـه بـه ایـران آمـده         
کـه منـصرف   بـرود  بیـرون   براى روضـه  ، عفت آماده شده بود    .شب به خانه آمدم   . گفت می
  .شد
   

  1994 ژوئن19                              1415 محرم   9  1373 خرداد 29یکشنبه  
   

 آقـاى  .ذشـت  بیشتر به انجـام کارهـاى رسـمى گ   ، پیش از ظهر.در منزل بودم امروز تاسوعا،   
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بـراى  ارز ل تزریـق  یمـسا  ،ل ارزى و بانـک مرکـزى  ی راجـع بـه مـسا      .نوربخش آمد ] محسن[
ها براى جلوگیرى از گران شدن   ترتیبى براى اعاده اعتبار بانک    ،جلوگیرى از افزایش قیمت   

هـا و   براى تنظـیم پرداخـت   جریان نقدینگی ارزي      تنظیم   ،و اعتبارات و یوزانس   ها    نرخ بیمه 
  .مذاکرات مفصلى داشتیم ی،نکمدیریت با

 آمـاده کـردن خـاطرات مـن بـراى چـاپ داد و در         ةدربـار  توضـیحاتى    .عصر محسن آمـد   
 اثر خـوبى خواهـد   . موارد کمى است؛ سئوال داشت، که نتوانسته کلماتى را بخواند     يموارد

 »کلیـد قـرآن   «گروه فرهنگ قرآن در مورد کار         وقت صرف بررسى کار    مقدار زیادى  .شد
 بـه حـسینیه امـام    اى خامنـه اهللا یـت آفت و فرشته براى شرکت در مراسـم عـزادارى          ع .کردم

  .خمینى رفتند
   

  1994 ژوئن20                           1415 محرم   10  1373 خرداد 30وشنبه د 
   

کلیـد  «مجموعـه  هـاى   بـه مطالعـه پـیش چـاپ    وقـتم   بیشتر .در منزل بودم . امروز عاشوراست 
 ضـمن اینکـه مـواردى را    ، ناقص است؛هاى زندانم تطبیق نمودم   یادداشت با   . گذشت »قرآن

 چند آیه را از نو بررسى کردم و .اند  موارد قابل توجهى را هم از قلم انداخته .اند  اضافه کرده 
  .دمنمو یادداشت براى تذکر به آنها

کـل  رغم مخالفـت رهبـرى و    یـ  عل ،زنـى  هاى قمه    هیأت ، در مواردى  .ها را آوردند     گزارش
دکتـر  آقایـان   ،بعـد از ظهـر   .انـد   ولى اکثریت اطاعت کـرده ،اند  زنى کرده   اقدام به قمه   ،نظام

مـدیرعامل خبرگـزاري   [، نـژاد  وردى] فریـدون [ ،]دبیر شـوراي عـالی امنیـت ملـی      [،  روحانى
ریـیس  [،  الریجـانى ] علی[دفترم و   و   ]وزیرکشور[،  بشارتى] محمد علی[ ،]جمهوري اسالمی 
 )ع( بمبى در حرم امام رضـا ، بعد از ظهردوونیم اطالع دادند که ساعت ،]سازمان صداوسیما 
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 نزدیک ضریح منفجر شده و جمعى را شهید و مجـروح  ، در روضه باالى سر امام     ،در مشهد 
 قاعـدتاً کـار منـافقین اسـت کـه در         ، نظـر دادم   ؛ از سیاست اعالم خبر پرسیدند     1. است کرده

هـاى    احتمـال اقـدام از سـوى سـنى    البتـه . ماتى دارنـد معموالً چنین اقدا ،2 خرداد سیسالگرد  
بـیش از یکـصد   شهادت  صحبت از ،تا شب.  هم هستض به دنبال مسأله مسجد فی  ،متعصب

یـک روز   .انـد   شـهید داشـته  24حـدود  تا به حـال   گزارش دادند که ، اوایل شب، اما بود نفر
شنهاد تعطیـل خراسـان    پیـ .منموداعالم خراسان استان عزاى عمومى در کشور و سه روز در      
                                                

 -     26 و 14 حادثه در سـاعت  نیا.  شدندی نفر زخم300 از شیشته و ب نفر ک26، مقارن روز عاشورا،   )ع(ا  امام رض در انفجار حرم 
 مردم حضور داشتند ، امام هشتمحرم مطهرها و اطراف  ها، بست ها، صحن  که در رواقی و در حال1373 خرداد 30 روز دوشنبه قهیدق

 انفجـار،  نی ادر. نجام و منفجر شد احی سر ضري واقع در قسمت باالی در محلي بمب گذار  نیا . داد ي بودند، رو  يو مشغول عزادار  
 ،رانیـ ا .دیـ  دبی آسـ ي سـاله حـرم، تـا حـدود    800 فیـ  ظراری بسيها يکار نهیی و آ   يکار ی و کاش  دی رس ی کم بی، آس حرم يبه بنا 

 و عهی شـ نی بیافکن  اختالف، کارنی حادثه دانست و اعالم کرد که هدف آن سازمان از انی راعامل ا)منافقین( خلقنیسازمان مجاهد 
  .است  بودهیسن

 - صدر ی ابوالحسن بنیاسی ستی بود که همزمان با طرح عدم کفایابانی خيها يری تظاهرات و درگ1360  خرداد31 و 30 عیوقا 
از چند .  شده بودی سازمانده،]منافقین ( خلقنی داد که توسط سازمان مجاهدي روی اسالمي وقت، در مجلس شوراجمهور سییر

، رهبر و یابانی خی و موسي رجوسعود دستور بازداشت م، دادستان انقالب تهران،ياسداهللا الجوردشهید   خرداد،30 از شیروز پ
 ي همچنان رهبرآنها کنند و یی را شناساآنان گاهی نتوانسته بودند مخفیتی امنيروهای نی ول، را صادر کرده بودمعاون آن سازمان

 با  منافقین سازمانزیدر همان روز ن. ندکرد ی اعالم موضع مییها هیانی و با دادن بند تحت امر را بر عهده داشتياهایشیلی و منیمجاهد
 ری مختلف نظي تظاهرات در شهرهانیا.  را اعالم کردرانی ای اسالمي جمهورنظام ورود به فاز مبارزه مسلحانه با ،يا هیانیانتشار ب

 شهر از جمله ي اغلب در نقاط مرکز، تهرانيها يریدرگ. ه افتادو بندرعباس به را  اراك، اهوازراز،ی شه،یتهران، اصفهان، اروم
نظام به این شورش مسلحانه، به .  داديرو...  و عصر ی ولابانی خ،ی طالقانابانی خه،یری مندانی م،یدوس فردانی انقالب، مابانیخ

 نفر 1000 نفر مجروح و 200کشته،  نفر 50 حدود ، اطراف دانشگاه تهرانيها يری درگیکه ط العمل نشان داد، چنان سرعت عکس
چنین  خرداد را 30 روز يها آشوبکتاب عبور از بحران،  در ،ی اسالمي وقت مجلس شوراسیی ر،یهاشم آقاي .ند شدریدستگ

 آشوب و جادی اي برایعیتدارك وس...  ویی فداتی و رنجبران و اقلکاری خلق و پنی مجاهديها گروهک«: ثبت کرده است
 و ختندی رها ابانیاز ساعت چهار بعد از ظهر به خ. اند  اعالن مبارزه مسلحانه کردهي بودند و به نحودهیمجلس د از کار يریجلوگ

 ها یالله  و حزبها تهی سپاه و کميروهایکم کم ن. ها آغاز کردند  از شهرستانياری و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسبیتخر
 يا خبر از جراحت و شهادت عده. دیرس ی نقطه شهر به گوش منی از چنديراندازی تيصدا. من در مجلس بودم. به مقابله برخاستند

 ی مرکز فرماندهی از ارتباطات تلفنشده آمد و نوار ضبط تی مسئول ستاد امن،يا  زوارهي آقا، غروبکینزد... دیرس ی مزین
 شب آشوبگران لیاوا. کرد ی آشوب آنها را مشخص م وبی تخرعی را آورد که برنامه وسیابانی آشوب خيها  خلق با رابطنیمجاهد

 و مرگ و جرح چند نفر از نی چند ماشبی ببرند، به جز تخرشی از پی کار مهمنکهیشکست خوردند و متفرق شدند، بدون ا
 » .نیطرف
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] علیرضا[ و دکتر  ]جمهور معاون اجرایی رییس[، میرزاده] حمید[ آقاى   .هم بود که نپذیرفتم   
  . را به مشهد فرستادم]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[، مرندى

 .رفتـه بودنـد  عـزادارى  مراسـم   صبح تا ظهر براى شرکت در .ها عصر جمع شده بودند     بچه
 مقـدارى راجـع بـه      .مهـدى آمـد    . آوردنـد  هـا   عـزادارى   ان را از نـذرى     غـذایم  ،ظهر و شـب   

 نظـرش ایـن اسـت کـه     .پارس شمالى و جنوبى و قطر صحبت کـرد منطقه هاى گاز در   طرح
 شب عفت در مراسم مسجد . قابل اجرا است،خواهد تر از آنچه وزارت نفت مى   خیلى ارزان 

  . رفتبالل
ریـشتر  درجـه در مقیـاس    1/6اى با قـدرت     زلزله در فیروزآباد فارس هم   ظهر  امروز بعد از    

  .ایم که تلفات جانى و مالى کمى داشته است داشته
   

  1994 ژوئن21                           1415 محرم   11  1373 خرداد 31شنبه  سه 
   

جمهور ترکیه بـراى تـسلیت فاجعـه انفجـار بمـب در حـرم امـام              یسی ر ،آقاى سلیمان دمیرل  
  . به امروز انداختیم،خواست دیشب به منزل تلفن کند  مى.ن کرد تلف)ع(رضا

 ةدربــار ،قــادرى ]اهللا ســیدنعمت[  آقــاى.تانزانیــا و گینــه آمدنــدکــشورهاي مان در نســفیرا
هفتـاد   بـه خـاطر   ،مردمـى  در آنجا و زمینـه مناسـب   گذارى  امکانات زیاد تانزانیا براى سرمایه    

 آقـاى  .صحبت کـرد مان  طلبصول وهى براى  همچنین را   این کشور و    مردم مسلمان  درصد
قـرارداد و   ادامـه  ةدربـار  مـشکلى کـه   ةدربـار  ،]سـفیر ایـران در گینـه      [،  ربـانى  ]محمد طاهر [

 به خاطر طمع آنها در مورد بازسازى اساسى خط آهن       ،گینهکسیت   از معادن بو   يبردار بهره
  . ه درآوردندبد ها اي   گینهگفت، .معدن تا بندر را مطرح کرد

و در مورد لـزوم  آمد   براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى        ،میرسلیم] مصطفی[اى  آق
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معـاون حقـوقی   [، مهـاجرانى ] عطـاءاهللا [آقاى  .هاى حج گفت جلوگیرى از اسراف در هزینه    
 چـپ و میانـه   ، در برابر سه جناح راسـت       مان گیرى  موضعنحوه   راجع به    . آمد ]جمهور رییس

هـاى    گـزارش عملکـرد بنیـاد و بازسـازى خرابـى      .مسکن آمدند مدیران بنیاد   . مجلس پرسید 
به نتیجه رسیدن طرح تحقیقاتى مشترك با سازمان ملل در خصوص  همچنین  زلزله رودبار و    

  . و لوح تقدیر دادم1کننده کردم  برایشان صحبت دلگرم.برخورد با حوادث را گفتند
هـم  اى عـالى منـاطق آزاد    شـور . دو مصوبه داشتیم.عصر شوراى عالى ادارى جلسه داشت  

 ؛یس را دادی گـزارش سـفر بـه آلمـان و سـو        . دکتر والیتى آمـد    .داشتجلسه با چند مصوبه     
  .راضى بود

 ،)ع ( براى تسلیت فاجعه حرم امام رضـا ،جمهور افغانستان یسی ر،ربانى] الدین برهان[آقاى  
در پایـان دوره   ،هـا در افغانـستان   اخـتالف حـل  بـراى  مـا   گـرى    و پیشنهاد میـانجی   تلفن کرد   

   . به دکتر والیتى گفتم پیگیرى کند را داد؛مسئولیت رسمى خودش
 رفـتم  )ره(به حسینیه امام خمینى    ،اى خامنه اهللا یتآروضه  مراسم   براى شرکت در     ،شبسر

  .و شام به خانه آمدم
  

                                                
 -  نجـام شـد، بـا اظهـار     هاى گیالن و زنجـان ا   در استان69 در این دیدار که به مناسبت سالگرد زلزله دلخراش سال         ،آقاى هاشمى

اندرکاران بازسـازى منـاطق زلزلـه زده گـیالن و زنجـان       تأسف از حادثه زلزله در منطقه فیروزآباد استان فارس، از تالش همه دست      
 بـا اشـاره    ایشان.قدردانى کرد و خدمات گسترده مسئوالن بنیاد مسکن انقالب اسالمى را در این زمینه براى نظام افتخارآمیز دانست      

ریزى، هماهنگى، بسیج امکانات و استفاده صحیح و  هاى ناشى از برنامه یزان تخریب و وسعت مناطق آسیب دیده از زلزله، تجربهم به
تواند   مى،اجراى طرح بازسازى مناطق زلزله زده شمال« : اصولى از منابع مالى و انسانى را بسیار ارزنده توصیف کرد و اظهار داشت    

توانـد بـا    ى و تحقیقاتى و تجربه علمى موفق در اختیار سایر کشورها نیز قـرار گیـرد و سـازمان ملـل نیـز مـى          عنوان یک کار اجرای     به
بـا توجـه بـه     .ه کنـد یـ هاى خود را به دیگر نقاط آسیب دیده از زلزله ارا گیرى از تجربه متخصصان کشور ما، خدمات و کمک    بهره

 مسکن مناسب روستایى در برنامه دوم توسـعه و بـا وجـود امکانـات و مـصالح      هاى دولت در اصالح ساختار روستاها و تأمین      برنامه
تر خواهد شد  زده در آینده نمایان  آثار خوب حرکت سازندگى و بازسازى مناطق زلزله زده و جنگ  ،ساختمانى مورد نیاز در کشور    

  ».ى دقیق انجام دهدها در روستاهاى کشور حرکت سریع و عمل و دولت این آمادگى را دارد براى جبران ضعف
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  1994 ژوئن 22                                  1415 محرم    12   1373 تیر  1چهارشنبه 
   

قبیل  از ،شهرك زیربناهاى هزینه تأمین از ؛آمدند ]قم [مهدیه شهرك مسئوالن از گروهى
 اصل .کنم شان کمک شد قرار ؛کردند عجز اظهار کشی، خیابان و گاز و برق و آب

   1.سازند دولت می کمک به هم را ها ساختمان
 شمال و تهران بین سریع برقى آهن راه خط ساخت براى طرحى .آمد حقى مهندس آقاى

 اتوبان از تر ارزان .آمد جالب نظرم  به؛کرد هیارا خصوصى بخش هزینه با اتوبان جاى به
  .داشت ییها طرح هم... و هوایى اتوبوس و صادراتى شهرك براى .است

 تسلیت  ی تلفن،مشهد فاجعه براى ،پاکستان جمهور یسیر، ]لغارياحمدخان اروق آقاي ف[
 غرب فرماندهو  هاپس زمینى نیروى اندهمفر ،کاظمى] احمد[ و جعفرى] عزیز [آقایان.گفت
 و کار پیشرفت و خاردار سیم و کانال با را عراق کردستان با مرزهایمان بستن طرح .آمدند

 مدعى . جالب است؛دادند توضیحاز نفوذ ضدانقالب را آن در جلوگیرى مثبت  آثار
  .کنند به همین صورت امن مىحساس را   مرزهاى ، اگر کمک کنیم،هستند

 گزارش کار .مدآ ]مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی[، شفتى] حسن[آقاى 
، غرضى] محمد[ آقاى .دولت جلسه داشتهیأت  عصر .هما و سفر به گرجستان را داد

.  را داد]موبایل [=  گزارش به ثمر رسیدن طرح تلفن سیار،]وزیر پست و تلگراف و تلفن[
 تلفنى تسلیت گفت  و هرزگوین،جمهور بوسنى یسی ر،یچووگب  عزت] علی[سر شب آقاى 

                                                
 -و ی آموزش،ی مراکز فرهنگ،ی احداث دوازده هزار واحد مسکونبرنامه است که در آن يا  مجموعه،هی مهد شهرك 

 و ی منازل مسکون.، در دوران سازندگی ارایه شدمی طرح عظنیا. شده استدیده  قم هی حوزه علمي برایخدمات
 لی به تحصيشتریخاطر ب  تا با فراغگیرد می قرار  دینیعلوم طالب اری در اختی این شهرك،خدمات جانب

 افراد واجد شرایط نظام آموزشی حوزه علمیه قم در این مجموعه منحصراًطبق اساسنامه شهرك مهدیه قم،  .بپردازند
طالب . طالب از طرف مدیریت حوزه علمیه قم براي اسکان به مدیریت شهرك معرفی می شوند. اسکان می یابند

در . کننده یییدیه پیشرفت تحصیلی از مدیریت حوزه اراأ طبق برنامه تحصیلی حوزه، هر سال باید ت شهرك، درساکن
 به ،جه بودن عذر اوو مشکالتی داشت که قادر به پیشرفت متناسب با برنامه حوزه نبود، تشخیص م،اي صورتی که طلبه

 مدت اسکان پانزده سال است و این مدت به با توجه به نظام تحصیلی حوزه، حداکثر. عهده مدیریت حوزه است
 .دین اسکان در شهرك متغیر خواهد بو در ح،تناسب میزان تحصیلی
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سابقه مردم مشهد در مراسم   حضور بى،در اخبار و تصویرهاى سیما. و اظهار همدردى نمود
   . ناظران بسیار جالب است براى،تشییع جنازه شهدا

 گزارش وضع . هم آمد]مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی[، رهگذر] احمد[آقاى 
 میلیون تن تولید داریم و پتروشیمى بندر امام براى افتتاح هشت ظرفیت ؛پتروشیمى را داد

 1بفوبه اندازه پتروشیمی،  بپذیریم قیمت محصوالت ، خواست.ه استآماده شد
  .تر گفته است  وزارت بازرگانى ارزان؛ارجى باشدمحصوالت خ

   
  1994 ژوئن 23                                   1415 محرم    13   1373 تیر  2شنبه  پنج 
   

ره شمالى براى متوقف کردن برنامه ساخت سالح اتمى  اعالن موافقت کُ،ها در گزارش
در آینده باز نزاع   احتماالً ،پذیرفته گرچه آمریکا هم ؛آید آمده که به نظر درست نمى

 ادغام دو پیمانى که در ؛ روسیه در ناتو که مهم استنپذیرفته شدخبر خواهد بود و نیز 
   2.مقابل هم به وجود آمده بودند

                                                
 -  » فوبFOB=free on board « گردد ی که فروشنده متعهد مشود ی گفته مي به قراردادیالملل نی بیدر بازرگان، 

 . دهدلی تحوي به وداریور خر را بپردازد و کاال را در بندر کشی حمل و نقل با کشتنهیهز
 - ي همه کشورهاتی کرد که امنسیسأ را ت»ناتو« ی شمالکی آتالنتی سازمان نظام،سمی مهار کموني برا،جهان غرب 

 ی سازمانسیسأ به تری هم ناگزسمی جهان کمون،و در مقابل  را بر عهده گرفتای و استرالی غربي اروپا،ی شماليکایآمر
 نگتن در واشی با هدف دفاع جمع،)1328 نی فرورد15(يالدی م1949 لی آور4ناتو در . د ش»ورشو« به نام ینظام

 امضا کننده توافق ي ماده پنج آن است که در آن کشورها، ناتومانیقلب پ . عضو دارد28اکنون   شد و هميگذار هیپا
 ي کشورهایه عنوان حمله به تمام با ری شماليکای آمرای چند کشور عضو در اروپا ای کی هی علی حمله نظام،اند کرده

 ی نظامداتی با تهدییاروی روي برا1991 تا 1955 از سال نیز ورشو مانیپ. زندی کنند و به مقابله آن برخیعضو تلق
 ،ی هشت کشور آلبانيبه امضا) 1334 بهشتی ارد23(1955 مه سال 14 در مانی پنیا.  ناتو شکل گرفتمانی پياعضا

 ناتو مانی پبی و در جنگ سرد رقدی لهستان و مجارستان رس،ی رومان،ي شورو،یچکسلواک بلغارستان، ،یآلمان شرق
 عضو به وجود ي مسلح کشورهايروهای تمام ني براواحدي ی ستاد فرماندهمان،ی پنیبه موجب ا .دیگرد یمحسوب م

 کنند و يبردن زور خوددارکار ه  و بدی متعهد شده بودند که در روابط خود از تهدمانی پ  امضاکنندهيها دولت. آمد
 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر . دهندياری به آن روی شود، با تمام نه عضو در اروپا حمليها  از دولتکیهرگاه به هر

هایی داشت اما تاکنون این اقدام عملی نشده  شوروي، اقداماتی براي عضویت روسیه در ناتو انجام گرفت و پیشرفت
 .است
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 برایشان ،  پس از استماع گزارش.جمعى از مسئوالن و پزشکان پزشکى قانونى آمدند
حادثه انفجار در [ در جلسه فاتحه براى شهداى  براى شرکت1.کننده داشتم صحبت دلگرم

 با رهبرى قرار ؛ زودتر بیرون آمدم. به مدرسه شهید مطهرى رفتم،مشهد] حرم رضوي در
  .زمان آنجا نباشیم گذاشته بودیم که هم

زنجانى، ] مسعود روغنی[ با حضور آقایان اي  جلسه،براى حل مشکالت ریالى و ارزى
، ]جمهور معاون اقتصادي رییس[نوربخش، ] محسن[، ]جهرییس سازمان برنامه و بود[
وزیر امور اقتصادي و [، محمدخان] مرتضی[ ،]رییس بانک مرکزي[، عادلى] محمدحسین[

 درآمدها از ، معلوم شد. داشتیم]کشور دارکل زاده، خزانه[فاطمى] سیدابوالفضل[ و ]دارایی
در مورد ارز . ا به طور کامل بدهیم قرار شد تمام اعتبارات ر.مبلغ مصوب بودجه بیشتر است
  .ها سریع عمل شود هم قرار شد در پرداخت سهمیه

 انواع ة کارشناسان و مدیران جهاد دربار.شناسى در جاده کرج رفتیم عصر به باغ گیاه
اشجار  سپس از .داخلى و خارجى و طرح اطالع رسانى توضیحات دادند هاى  نه ها و گو گیاه

هاى دیگر بازدید و کنار  ها و منطقه خزرى و منطقه و گلخانه آزمایشگاهو گیاهان و 
 محسن و مهدى و کاظم هم آمده . غروب به خانه آمدیم. عصرانه صرف کردیم،اى دریاچه

  .بودند
  

  1994 ژوئن 24                                    1415 محرم    14  1373 تیر 3عه جم 
   

 فاجعه مشهد را ،یش از ظهرپ ،وزیر هند  نخست.لعه گذشتبه مطاوقت  بیشتر .در منزل بودم
                                                

 - باید محیطى فراهم شود تا نیروهاى مخلص و با استعداد و مورد اعتماد «:  سخنرانی آمده استدر بخشی از این، 
دقت در اظهارنظرهاى کارشناسانه و علمى پزشکى  .جذب سازمان پزشکى قانونى شوند و احساس امنیت شغلى کنند

ز کارشناسى عالمانه و توانایى  ا،ل پزشکى قانونىیاگر ما در مسا .براى حل مشکالت اجتماعى و قضایى ضرورى است
توانیم از حق مردم خود دفاع کنیم  المللى نیز مى  بلکه در حوادث بین،مند باشیم نه تنها در داخل کشور نیرومندى بهره

ترین سرمایه و اساس کار   مهم،جلب اعتماد و اطمینان مردم به سیستم ادارى و اجرایى کشور .که این بسیار مهم است
 نشر معارف انقالب، تر، دف1373هاي سال  نی،  سخنرانیرفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ستایک نظام 

1395. 
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 .رسد  پیام یا تلفن در این خصوص مى، از سایر رؤسا هم به تدریج.تلفنى تسلیت گفت
  .  گرجستان و روسیه هم رسید، ارمنستان، یونان،امروز از آلمان
 ، مدتى قبل با چند بمب،اى از یک منافق دستگیر شده پخش شد که گفت شب مصاحبه

  . استر انفجار در مشهد و منجمله در صحن حرم بوده که در راه دستگیر شدهأموم
    
  1994 ژوئن 25                                      1415 محرم    15  1373 تیر 4نبه ش
   

 د کارونس مراسمى براى امضاى قرارداد احداث ، در دفتر من.مدیران وزارت نیرو آمدند
 اهمیت سد که بزرگترین سد بتونى کشور است و به دست ایرانى احداث  به خاطر؛داشتند

 در ،حدود دو برابر قیمت فعلى، با هاى خارجى از شرکتکنسرسیومی  قبالً 1.شود مى
دادند گزارش آنها  ].داده نشد[،  به خاطر زیادى بخش ارزى آن کهمناقصه برنده شده بودند

 آبى  و اهمیت برق نمودمتشویقرا سدسازى هاى تکنولوژى  و پیشرفتکردم  من صحبت و
  2.را گفتم

                                                
 -  رودخانه کارون ي بر رو در دوران شکوهمند سازندگی، است کهرانی اي سدهانی از بزرگتریکی 3سد کارون 

 ونیلی م4172 انهی سالدی با تول، سدنی اروگاهین. است   احداث شدهکشور ی شهر دهدز در جنوب غربذهیدر شهرستان ا
، 3 کارون روگاهی احداث سد و نازهدف  . کشور استیآب  برقيها روگاهی ننی از بزرگتریکی ي ساعت انرژلوواتیک

 يلومتری ک120 طرح در حدود نیا . مخرب استيها البی کنترل سزی کشور و نازی از برق مورد نی بخشنیتأم
 متر مکعب اردیلی م3 متر و حجم مخزن سد 205ارتفاع بدنه سد . قرار دارد) 1ون کار( عباسپور دیباالدست سد شه

 3 سدکارونيریاز زمان آبگ.  استدهی رسانی به پا1383 آغاز و در سال 1373 طرح در سال نی ایی اجرااتیعمل. است
 توان یت که از آن جمله م سد مهار شده اسنی توسط اهی مترمکعب بر ثان2000 از شی بی با دبالبی س8 از شیتاکنون ب
 ساخت نی که در حی مهميها  جمله پروژهاز . اشاره کردهی مترمکعب بر ثان4300 البی سکی و 6500 البیبه دو س

 به ی جاده ارتباطنی سد، ايریدر هنگام آبگ.  بودذهی محور شهرکرد به انیگزی احداث جاده جا، اجرا شد3سد کارون
 سد با اچهی دري جاده، سه رشته تونل و دو دهنه پل بر رولومتری ک7باط دوباره،  ارتيجهت برقرار. رفت ی آب مریز

 . استرانی دهانه پل در انیتر لی طوي دارا، متر264 با دهانه 3پل بزرگ کارون.  متر ساخته شد214 و 336طول عرشه 
 -نیرو، با ابراز خرسندي از  آقاي هاشمی پس از امضاي قرارداد ساخت این سد با شرکت سابیر، وابسته به وزارت 

آبی را به دلیل مورد اطمینان و ارزان  تحرك جدي مدیران داخلی در صنعت سدسازي کشور، اهمیت استفاده از برق
آبی در کشور، یک سرمایه  ظرفیت تولید برق«: بودن آن نسبت به سایر منابع تولید انرژي مورد تأکید قرار داد و گفت

  ایجاد عزت نفس و. آبی را در ایران فراهم کرده است د بیست هزار مگاوات برقباارزش است که امکان تولی
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 گزارش سفر کوبا و وضع مرغ و . آمد]وزیر جهاد سازندگی[، فروزش] غالمرضا[آقاى 
 حمایت ،ایم داد و براى مرغداران که به خودکفایى رسیدهرا مرغ و علوفه  دام و تخم

 ،جویى هاى صرفه ها و راه  با سازمان تحقیقات انرژى درخصوص طرح.بیشترى خواست
  .هاى مهمى دارند  طرح؛جلسه داشتیم

گذارى در مشهد  ل مربوط به بمبی مساة دربار.عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت
   .گیرى شد  بحث و تصمیم،عراق و محل نیروگاه اتمى ساخت چینبا و تجارت 

ن آقاى همای م،]نوري، رییس مجلس شوراي اسالمی [ناطق] اکبر علی[شب با آقاى 
هاى   دادگاهة آثار الیحه جدید دربارة دربار. بودیم]قضاییه رییس قوه[، یزدى] محمد[

  . دیروقت به منزل رسیدم.امنیت ملى مذاکره کردیم ل سیاست خارجى و یعمومى و مسا
  

  1994 ژوئن 26                                  1415 محرم   16   1373 تیر 5یکشنبه  
   

 قبل از . از خانه به محل دیوان عالى کشور رفتیم،یهیاح سمینار ساالنه قوه قضابراى افتت
 تیر و شهید بهشتى  نمایش بدهند که ماى براى شهداى هفت خواستند برنامه  مى،صحبت من

وزیر [، شوشترى] اسماعیل[آقاى  . بد شد؛ نتوانستند انجام دهندریزي، به خاطر ضعف برنامه
یه در اصالح قوانین و یهاى قوه قضا  از پیشرفتی گزارش وفت خیرمقدم گ،]دادگستري

ل ی مسابارة من هم صحبت مفصلى در.تربیت نیرو و ساختمان و تجهیزات و عملکرد داد
 مصاحبه کوتاهى راجع به قانون ،بعد از سخنرانى 1.یه کردمیکشور و قوه قضا روز و وضع

                                                                                                              
 هاي بزرگ ارزي،  جویی هاي عظیم فنی و صنعتی، صرفه در نیروهاي متخصص داخلی، براي اجراي طرح شهامت

مله افتخارات المللی، از ج افزایش قدرت سدسازي در کشور و حضور فعال و موفق پیمانکاران داخلی در مناقصات بین
هاي اخیر بوده و پشتکار و جدیت بیشتر نیروهاي فنی و متخصص داخلی در اجراي  جمهوري اسالمی در سال

هاي سال  نی،  سخنرانیرفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاي سازندگی و صنعتی، نیاز امروز کشور است طرح
 .1395 نشر معارف انقالب، تر، دف1373

 - طراحان جنایت انفجار ساختمان حزب جمهورى اسالمى ایران، فکر «:  آمده استی سخنراننی از ایدر بخش
کنند، ولى  آورند و نظام مورد نظر خود را جایگزین مى کردند با آن فاجعه، نظام جمهورى اسالمى را از پاى درمى مى

 مانند  عاجز مىلیند، از تحلیل مسابین  را مىکشورانگیز  امروز وقتى که وضع انقالب و پیشرفت امور و ثبات تحسین
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فقیه  نماینده ولی[، موسوى جزایرى] سید محمدعلی[هاى عمومى نمودم و به آقاى  دادگاه
کارى در آنجا که چادر را   در خصوص افراط، که از اهواز آمده بود]در استان خوزستان

  . تذکر دادم،اند اجبارى کرده
 ة دربار. آمد]جمهوري رییس دفتر امور مناطق محروم نهاد ریاست[، بشارتى] جلیل[آقاى 

 و ]وزیر معادن و فلزات[، محلوجى] حسین[ آقاى .مناطق محروم امکانات بیشتر خواست
 برنامه ، از صنایع مسی گزارش. آمدند]معاون وزیر در امور معادن[، الهدوزک] علی[آقاى 

سرچشمه و استفاده از کارخانه مس رساندن تولید مس به دویست هزار تن با توسعه 
ادند و و  د3بابک  و میدوك شهر2هرانگون و و فعال کردن معدن س1لیچینگتکنولوژى 

 عصر . بازار یک قیمت باشدبا اصالح کنیم که ،خواستند قیمت مس را که ارزان است
 در . در مورد یکى از پاسداران مطلبى داشت. فرمانده حفاظت سپاه آمد،آقاى موحدى

  .دولت شرکت کردمجلسه هیأت 

                                                                                                              
تقدیر الهى بر این معین شده بود که شهداى هفتم تیر، . بینند بست و نظام را رو به تکامل مى و خودشان را در بن
هاى محکم روانى این نظام مقدس باشند که در همان دوران کوتاه،  اهللا شهید بهشتى یکى از پایگاه خصوص آیت به

انفجار . ریزى کنند ى فضاى اسالمى و ساختار نظام جمهورى اسالمى مبتنى بر معارف اسالمى پایه اساسى برااىکاره
اى از رفتار ددمنشانه دشمنان،  کند، نشانه  مىدار که قلب صدها میلیون انسان را جریحه) ع(حرم مقدس امام رضا 

تواند این جنایات را  د داشته باشد، نمىواقعاً هیچ عاقلى که امیدى به آینده دور خو. استیصال و احتضار آنهاست
هاي سال  نی،  سخنرانیرفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .مرتکب شود و با هیچ تحلیلى، آن را توجیه کند

 .1395 نشر معارف انقالب، تر، دف1373
 - ال از ماده  حلّکی لهیوس به  مشخص،يا  آن مادهی که طییایمی است شيندی فرا،جامد -عی استخراج ماای نگیچیل

 استفاده دی اسلهیوس  بهی، معدنيها  از سنگی مواد معدندی استخراج در تولندی نوع فرانیاز ا .شود ی ميجامد جداساز
 .شود یم
 - نی ای احتمالرهیذخ .باشد ی مرانیکننده مس ادی تولنیدوم کیلومتري شهر تبریز، 130 معدن سونگون، واقع در 

 تن ونیلی م796 حدود ،با توجه به اکتشافات انجام گرفته،  قابل استخراج آنرهی تن و ذخداریلی مکی از شی ب،معدن
 اردیلی م7/1  حدود، سونگونمعدن و ممکن در محدوده ی احتمال،ی قطعری کل ذخا،است که در مجموع  برآورد شده

 از فلز باارزش مس، ری غ،، که در دوره دولت سازندگی فعال شد معدننی ارد. است درصد 61 اریتن سنگ مس با ع
 . به صورت فلزات همراه وجود دارند،تی عناصر با اهمگری طال، نقره و دبدن،یمول
 - رهی ذخزانی م. واقع شده است شهربابک از توابع استان کرمانی شمال شرقيلومتری ک42 در دوكیمعدن مس م 

 تن ونیلی م144 زانی مقدار به منی که از ادهیگرد درصد محاسبه 83 اریبا عمس  تن ونیلی م170این معدن، یشناس نیزم
 .  درصد قابل استخراج است85 اریآن با ع
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جمهور  رییس[، فا علی] حیدر[آقاي   سفرة دربار.اى جلسه داشتیم  خامنهاهللا یتشب با آ
 شهرهاى اطراف تهران، بنیاد مستضعفان، انفجار ة مصوبه مجلس دربار،تبریز  به ]آذربایجان

 ، یاسر. شب به خانه آمدم.و تبلیغات و احتماالت آن صحبت کردیم) ع(حرم امام رضا
  . گزارش سفرش به کانادا و بررسى طرح پارك طبیعى ملى را داد

  
  1994 ژوئن27                                  1415 محرم    17  1373 تیر 6 دوشنبه 

  
اخبار قابل از تشدید جنگ در افغانستان و یمن و درگیر شدن نیروهاى فرانسوى در رواندا 

 پیش از ظهر بیشتر به مالقات نمایندگان مجلس ،ها  مطابق معمول دوشنبه.توجه است
  .گذشت

 همراه یکى از اساتید دانشگاه که پس از ،نماینده شوشتر، ]یمیاهللا کر آقاي ذبیح[
 .التدریس شده آمد کرده و اخیراً ممنوع  در دانشگاه آزاد اسالمى تدریس مى،بازنشستگى

آقاي [ . استمداد کرداین شهربراى سفرم به شوشتر و توجه بیشتر به آثار تاریخى و دینى 
به او . ى سفرم و تأمین آب شهریار استمداد کرد برا ونماینده شهریار آمد، ]حسن قشقاوي

 به عنوان حمایت از شهرهاى اطراف تهران ،در خصوص قانون جدیدى که اخیراً در مجلس
  . تذکر دادم،ستان تهران شوددر ارویه  به ساخت و ساز بىمنجر  ،اند و ممکن است گذرانده

ه به نیروهاى بومى در نماینده مهاباد آمد و براى توج، ]آقاي عبدالرحیم نوربخش[
سنت و اظهار وفادارى آنها و کمک براى دانشگاه پیام نور  کردستان و توجه بیشتر به اهل

  .دنمواستمداد کرد و در مورد امکان استان شدن مهاباد سئوال 
 ]نماینده تهران[، ىحسلی] پروین[و دکتر   اصفهانهنمایند، شهرزاد] محمدکریم[دکتر 

پزشکى توضیح دادند و براى علوم یس دانشگاه ی تعویض ر ضرورتدر مورد .آمدند
  .سسه جامعه زینب کمک خواستندؤم

 در اهمیت و اولویت کشاورزى در برنامه .اعضاى کمیسیون کشاورزى مجلس آمدند
هاى   حرف؛ شخصى هم براى تقویت کشاورزى داشتندمحرف زدند و پیشنهادهاى توسعه 
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که در این پنج سال به کشاورزى  اعتراف داشتند. م مساعدت بیشتر دادةعدو. گفتندخوبى 
  .میکمک زیادى شده و رشد خوبى داشت
دکتر .  فاطى دچار ضعف شده و از حال رفته بود.ظهر فاطى و عفت در دفترم بودند

  . داند این حالت را ناشى از ضعف مىاو  .آمدمیالنى 
ارض براى صنایع و عوارز ص یکردن تخصتر  آسان .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت

  .کمک به طرح آب یزد مورد بحث بودمنظور  به ،یزد
ل مورد نظر دو ی مساة دربار، براى سفر لیبى ومهدى آمد. پیش از غروب به خانه آمدم

  .ردن جواب نامه آقاى قذافى برودقرار است فردا براى ب.  نظرم را گرفت،کشور
  
  1994 ژوئن28                                     1415 محرم   18  1373 تیر 7شنبه  سه

   
اى گفت و من هم صحبت  آقاى مشکینى مقدمه.تیر آمدند مهاى شهداى هفت خانواده
   . تعدادى از آنها مراجعاتى داشتند، و بعد از صحبت1آمیز نمودم تسلیت

ز طرح نیشکر اهوا  توضیح.فراهانى آمدند طباطبایى و] سیدهادي[ ،کالنترى]عیسی[آقایان 
هاى شکر استمداد  از مصر براى خرید کارخانه ایران  طلبرا دادند و براى اختصاص 

  . کارخانه بدهند، بخشى از طلبياند در ازا ها حاضر شده مصرى. کردند
همانسراى دولتى در ی نقشه مة آمد دربار]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى] حسن[دکتر 

                                                
 -  تیر در پیشبرد انقالب اسالمى و حاکمیت نظام جمهورى اسالمى،  آقاى هاشمى با بیان نقش مهم شهیدان هفتم
سیاسى منحرف و مزاحم براى هاى  هاى اول پیروزى انقالب اسالمى و تالش جریان حوادث و رویدادهاى سال به

گرایان و  گراها، چپ هاى سیاسى منحرف از جمله ملى جریان«: شکست انقالب اسالمى اشاره کرد و اظهار داشت 
 نگذارند نظام مبتنى بر اصول قرآن و ،اى سعى کردند گونهه  هر یک ب، با کمک دشمنان خارجى،گروه التقاط و نفاق

ناکام ماندند و از این رو براى ) ره( حضور مردم در صحنه و رهبرى حضرت امام  اما با،اسالم انقالبى شکل گیرد
شما  .ریزى کردند هاى مؤثر در جامعه و نظام و ترور فردى و جمعى آنها برنامه حذف فیزیکى افراد و شخصیت

راه مقدس این    به، بلکه باید در فکر و عمل،اید  هرگز نباید احساس کنید ضرر کرده،بازماندگان هفتاد و دو شهید
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .آنها وفادار باشید که این خود پیروزى است شهیدان اقتدا کنید و به

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سال سخنرانی
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  1994والىج 5                                1415 محرم   25   1373 تیر 14شنبه  سه
   
هاى   از عدم هماهنگى سپاه و گزارش.استاندار کردستان آمد، ]آقاي محمدرضا رحیمی[

 فرهنگى کمک  وو امور عمرانىاشتغال  شکایت داشت و براى انجام به مرکزاو منفى علیه 
  . مدعى است که باعث جذب اعتماد مردم کردستان شده است.خواست
 گفت به خاطر . براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد،میرسلیم] مصطفی[آقاى 

 از ؛رلو آمدکنگ] محسن[ آقاى . است کار پیشرفت نداشته،شرکت من در جلسه گذشته عدم
  . با وزارت اطالعات را گفتشهای يهایى از همکار نالید و نمونه بیکارى مى

 براساس مصوبه شوراى عالى ،دکتر حبیبى براى امور جارى آمد و مسأله مبادله آثار هنرى
قاچاق المللى مبارزه با  کنندگان در سمینار بین  عصر شرکت1. را توضیح دادانقالب فرهنگى
 من صحبت  و گزارش داد]وزیر کشور[، بشارتى] محمد علی[آقاى  .دندمواد مخدر آم

 از من ،)اینترپل(المللی دبیرکل پلیس بین ،کندل] ریمون[ سپس آقاى 2.آمیز نمودم تشویق
                                                

 - و به ي شاه تهماسب صفوي شاهنامه موجود نام نهاد که در کارگاه هنرنیتر سی نفدیشاهنامه شاه تهماسب را با 
 از بعد . اهدا شدی به سلطان عثمان،داری به صلح پایابی دستتی و سپس با نيور سال گردآبیستدستور او در مدت 

 شد که پس از مرگ يداری خر- یسی از ثروتمندان معروف انگلیکی - لدی توسط خانواده رچسی اثر نفنی ایمدت
 شنهادیساس پ دوم و بر اي زمان حکومت پهلودر . به نام هوتون فروخته شدی وراث او به شخصي پدر، از سولدیرچ

 ونیلی مستی کتاب به مبلغ بدی موافق خرتیأ هنی کتاب انتخاب شدند که انی از ادی بازدي برایرانی ایتیأهوتون، ه
 بر ارث به اتی کتاب شاهنامه را بابت مالياتورینی مری قطعه از تصاو77 از مرگ هوتون، ورثه حدود پس .دالر نبودند

 به فروش یستی و کری ساتبي در حراج هازی نسی نفياتورهاینی منی از ايگریاد دتعد.  واگذار کردندتنیموزه مترو پول
 همراه با قاب است، در زمان ری تصو117 مجموعه که شامل متن کامل شاهنامه و حدود نی ایرفتند و باق

 نگیدکون يجمهور، با تابلو سییراول  معاون ی،بی  دکتر حسن حبادی  توسط زندهی، اهللا هاشمتی آيجمهور استیر
  ،سی مجموعه نفنی برگ فروخته شده از انیآخر . معاوضه شدرانی معاصر اي از موزه هنرها،ییکاینقاش آمر

 استاد ، از سلطان محمد نقاش که متعلق به پروفسور ولشی ساتبي در گالری ابوالقاسم فردوسمیبرگرفته از اثر حک
 . استدهی هزار پوند به فروش رس500 و ونیلی م12 یبیقر بوده، به مبلغ تبای زيدانشگاه هاروارد در رشته هنرها

 - کنید تشکر  مى من صمیمانه از تالشى که شما براى حل این مشکل بشرى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
البته این مشکل تاریخى بشر بوده . شوند ها تهدید مىکشور جدى است و همه اًواقعموارد مخدر، مشکل . مى کنم

 . تبدیل به یک خطر بیشترى شده است،ولى در عصر ما با تکنولوژى هم مخلوط شده و با استفاده از تکنولوژى ،است
 جز؛  هیچ کس نفع نمى برد،خیلى روشن است که مجموعه آثار استفاده از مواد مخدر به ضرر بشریت است

 اى شده است که که آیا هیچ محاسبهدانم  برند و من نمى کنند با یک مقدار پول نفع مى رانى که خیال مىگسودا



 
 

 
 

              
                  216 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 طرح را زیادى .ازمان برنامه استمداد کردبراى جلب موافقت س. سعدآباد توضیحات داد
  .  گفتم نصف کنند؛ساختمانمربع  در حدود پنجاه هزار متر :اند بزرگ گرفته

جلسه جریان نقدینگی  براى تعیین میزان پرداخت ارز و بررسى ،عصر با وزراى اقتصادى
خت  پردا، خوب است و تصمیم گرفتیم1373در سال ارزي معلوم شد وضع نقدى . داشتیم

ها بحث   پیشنهاد بانک مرکزى براى باال بردن سود سپردهةنقدى را زیاد کنیم و نیز دربار
  .  بحث ناتمام ماند؛کردیم و نپذیرفتیم

   
  1994 ژوئن29                                1415 محرم   19   1373 تیر 8چهارشنبه 

  
سفیر [، موسویان] سیدحسین[و  ]جمهور معاون اقتصادي رییس[، نوربخش] محسن[آقایان  

آلمانى استمداد شیمکوس ] هلموت[ براى حل مشکل آزادى  و آمدند]ایران در آلمان
  . دست آید ههاى مورد نظر ب  بهره تاکردند که به موقع انجام شود

 همراه هیأت .رفتیم] مهرآباد[ه فرودگاه ب ،جمهور آذربایجان یسیبراى استقبال از ر
 دو نفرمان و حرکت به 1 مراسم تشریفات نظامى و مصاحبه.اند ما رسیدهبا دو هواپیسنگینی 

                                                
 -ارى در دریاى خزر، باغ و مسأله قفقاز، همک هاى قره  در این سفر درگیري«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است

ایران براى پایان دادن به  .بردارى از رودخانه مشترك ارس، ترانزیت و تجارت مورد مذاکره قرار خواهد گرفت بهره
 تالش اولیه ما، مانند گذشته این است که نگذاریم جنگ ادامه یابد . بسیاري داشته استهاى باغ تالش درگیریهاى قره

اف براى کاهش دادن مشکالت ناشى از جنگ  دانیم و در این  سفر با آقاى حیدر على ىو ما ادامه جنگ را به صالح نم
 گام بلندى ،جمهور آذربایجان یسیسفر راست و  بسیار خوب ،سطح روابط بین دو کشور باغ صحبت خواهیم کرد قره

ه هاى ب راى اجراى عملى توافقبى بو پشتوانه خ،ارتباط معنوى مردم ایران و آذربایجان. براى توسعه این سفر خواهد بود
هاى  توسعه روابط بین ملت. دست آمده است و مردم ایران از آزادى آذربایجان از خفقان نظام الحادى شادمان شدند

 از قدیم دو قطب بزرگ تجارى بوده و اکنون نیز ،باکو و انزلى .ایران و آذربایجان مورد استقبال دو کشور است
 از همکارى دو .هاى مشترك دو کشور بدست آورد  موقعیت سابق خود را با همکاري،روزتواند به تناسب شرایط  مى

بردارى از منابع آبزى دریاى خزر، استخراج نفت و گاز از  کشور براى احداث سد خدا آفرین بر روى رود ارس، بهره
قه، اتصال خط آهن ایران و  تقویت کشتیرانى براى افزایش مبادالت تجارى بین دو کشور و کشورهاى منط،این منطقه

هاى تحقق   بخشى از راه،همچنین انتقال برق به نخجوان از سوى جمهورى اسالمى ایران، آذربایجان در منطقه آستارا
 اصل تغییرناپذیرى مرزهاى .استاى تلخ و تأثرانگیز در منطقه آسیاى میانه   حادثه،باغ جنگ در منطقه قره. استاین امر 

 مللى و لزوم خروج نیروهاى ارمنستان از اراضى اشغالى آذربایجان مورد تأکید جمهورى اسالمىال شناخته شده بین
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  . تا عصر کارهایم را انجام دادم. انجام شدسوى اقامتگاه سعدآباد
 قالى که تصویر امام روى آن بافته شده هدیه ه یک تخت. براى مذاکره آمدندپنجساعت 

بر اجراي سد  .ارد همکارى بود موةمذاکراتمان دربار.  با فیلمبردارى هدیه کردند؛آوردند
در ایران  ایران و شرکت ي به آستاراجمهوري آذربایجانآهن  و اتصال راهخداآفرین 

 سالح با وام پنجاه میلیون تداوم فروشآنها بر . هاى استخراج نفت آنها تأکید کردم طرح
جوان  ما و زیر پوشش گرفتن تعداد بیشترى آواره جنگ و اتصال گاز ایران به نخيدالر

  . گفتم مجموعه با هم اجرا شود؛ تأکید داشتند
د که نها اصرار دار وقت خصوصى خواست و توضیح داد که روساف،  علی] حیدر[آقاي 

 حضور داشته باشند و نیز پیشنهاد دادند که در ، هم مرز با ایران،در مرزهاى جنوبى آنها
 به تدریج ارامنه را وادار به ل شوند وی حا،خط فاصل بین نیروهاى آذربایجان و ارمنستان

 در این خصوص با من مشورت .رجلبکَباغ و بخشى از  قرهمنطقه  به جز ؛نشینى کنند عقب
 در مورد اول مخالفت کردم و در مورد دوم گفتم بیشتر بررسى شود و بستگى به .کرد

  .قرار شد بعداً جواب بدهیم.  داردشمابینى  قدرت شما و ارامنه و پیش
گفتم به خاطر اظهارات . تبریز در برنامه سفرشان اصرار کردشهر ى گنجاندن سپس برا

 ولى او قبول نداشت و ،احترامى کنند اند و ممکن است بى ها رنجیده  تبریزى،خودش
 باعث شماتت ،فتن به تبریزو نرالعمل نشان بدهیم  عکسما قصدى نداشته و نباید ، گفت ىم

   1.خارجه بررسى کنندمورا وزارت گفتم 1.شود دشمنان او مى

                                                                                                              
المللى، جنگ، کشتار و  تدبیر، اجتناب از خشونت و کمک مجامع بین سنایران است و من امیدوارم که با ح

 و هرزگوین، فلسطین و سایر مشکالتى که کشورهاى مسلمان از جمله در بوسنى .گناه خاتمه یابد آوارگى مردم بى
کند تا جهان اسالم با تقویت وحدت و همکارى بین کشورهاى مسلمان   ایجاب مى،مناطق بحرانى با آن مواجه هستند

 نشر دفتر ،1373 هاي سال مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .در جهت رفع این مشکالت تالش کند
 .1395 انقالب، معارف

 - او درباره تبریز . اُف اهل نخجوان بود و نخجوان، نزدیکترین شهر جمهوري آذربایجان به تبریز است لیآقاي ع
ها   درست است که در آن زمان راه. شده استي من در آنجا سپری جوان.ام  آمدهایدنه من در نخجوان ب« «: گفته بود
 اما آن ؛دی رسی خواهزی به تبریگر دست خود را درازکن ايانگار! زی تبرز،ی ، تبرزی ما تبري اما باز هم برا،بسته بود

 اهللا جمهوري آیت هاي ایران در دوره ریاست  او همیشه از کمک.» دادندی اجازه را نمنی خاردار به ما ايها میس
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اى  هاى زیاد و متفرقه  صحبت.خارجه دادیمامورضیافت شام را در دفتر مطالعات وزارت 
  . سر میز شام داشتیم و مسایل دیگر، روسیه و اوکراینةدربار

   
  1994 ژوئن30                                   1415 محرم   20  1373 تیر 9شنبه  پنج

   
 ة دربار.از سازمان هواپیمایى کشور بازدید کردیم. رفتیم رودگاه مهرآباداول وقت به ف

رادار و سیم و برنامه خرید و نصب  خطوط هوایى و نحوه هدایت کنترل هواپیما با بى
تر و باال بردن تعداد پروازهاى عبورى و  تر و آسان دیگر براى هدایت مطمئنتجهیزات 

داشته د بیش از یکصد میلیون دالر درآمد نتوان مى ، امسال.درآمدهاى ارزى توضیح دادند
 ، اما متقاضى عبور زیاد است؛شود برابر مى  چند، این درآمدد و اگر رادار نصب کنیمنباش

بخش آن را  .از پارکینگ پنج طبقه فرودگاه بازدید کردم. فعالً امکان مدیریت نیست
  .  لت باشددوآن سال استفاده کند و سپس از ده  که  استخصوصى ساخته

                                                                                                              
ه  بجانی نخجوان از خاك آذرباییزمان جدادر «: از جمله گفته بود. کرد هاشمی به جمهوري آذربایجان یاد می

 . قطع شده بودیطور کله  بجانی آذرباي شهرهاری خودمختار با باکو و ساي جمهورنیه تعرض ارمنستان، روابط اواسط
آقاي در آن هنگام .  سخت و مشکل شده بوداری بسی کم بود و زندگاری بسزی آب نم،یما در آنجا برق و گاز نداشت

ما در . تهران دعوت کردند، من را به رانیخارجه ا ری وز،یتی اکبر والی محترم و علهورجم سیی ری رفسنجانیهاشم
 برق از ي، صدور انرژمی رساند که به امضای بر اساس پروتکل.میله کمک به نخجوان را مورد مذاکره قرار دادأآنجا مس

 انیواسطه پل موجود مه  و آمد برفته شد، ی به نخجوان ارازی نینی معیی غذايها کمک . به نخجوان آغاز شدرانیا
 مربوط به لی ها به نخجوان و مسایرانی و سفر ارانی سفرساکنان نخجوان به ا ودی سهل گردي تا حدودجانیآذربا-رانیا

  »ف و شرقاُ ی علدریح«کتاب :  منبع». صورت گرفتزی نيگری داری بسيکارها. افتی لیتجارت مردم تسه
 - به من گفت که یرفسنجان ی هاشمآقاي«: گفته بودجمهور فقید آذربایجان، در این باره  ُاف، رییس آقاي حیدر علی 

 مسبب رانی اای گونکهی بر ای مبنی ، سخنانجانی اکتبر در جهت انجام کودتا در آذربا4 تظاهرات در يبه هنگام برگزار
 یاسس و اهی گونه پاچی نه، اما اگر گفته شده باشد، های بوده و ی سخناننی دانم چنینم.  گفته اند، حوادث بوده استنیا

 چی انجام کودتا در داخل کشورمان هي براتکاری جنايروهای نی برخيها  ها و تالشییارویمن معتقدم که رو. ندارد
 گفته باشد ی سخننی چنی اگر کسزی نلی دلنیبه هم. تواند داشته باشد ی ندارد و نمرانی ای اسالمي با جمهوريا رابطه

. دی رسی نمرانی به گوش جامعه اعاتی شانی اگر نگفته بودند اد،شنممکن است که گفته با . کنمی مبیرا تکذ من آن
 رساندم که روابط دوستانه ي به اطالع وگری بار دکیمن . می رابطه صحبت کردنی در ای رفسنجانی با هاشمداریدر د

خواهند مانع  ی مکه ی کساني جلو،جانی و هم در آذربارانی هم در ادیبا.  ادامه خواهد داشتزی ننیو برادرانه ما بعد از ا
  ».میریگ ی اقدامات را منی ايما از طرف خود جلو.  روابط ما شوند، گرفته شودنیا
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مراسم استقبال رسمی از رییس جمهور آذربایجان
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استقبال از آقای حیدر علی اف، رییس جمهور آذربایجان
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نوریان توضیحات خوبى ] محمد علی[ آقاى .سازمان هواشناسى بازدید کردیماز سپس 
سیستم . هاى مختلف کشور داد  اهمیت استفاده از اطالعات هواشناسى براى بخشةباررد

شیوه جدید و تصویرى اخبار هوا به  قرار است به زودى .تاح کردیمکامپیوترى جدید را افت
  .توانیم ببریم هاى زیادى مى استفاده. را بدهند

هاى آموزشى  برنامه. انجام شدساختمان فتتاح  ا.سپس از مرکز آموزش هما بازدید کردیم
 مختلف هاى از بخش . و کشورهاى خارج هم بگیرند1 دانشجو از یاتا،ند و بناسترخوبى دا

 آسمان بازدید کردم و  هواپیماییتعمیرات هواپیماها و سپس از تأسیسات و آشیانه شرکت
بیشتر به نقاط محروم و است و  در برنامه اول توسعه خوبى یافته .توضیحات شنیدم

  . رود هاى کوچک مى فرودگاه
  وتو کایکارى اراضى فیمابین دو باند بازدید کردیم و نمایش چتربازى  از برنامه چمن

 ، در ناهار و استراحت و نماز از پس.ى هدایت از دور را دیدیمهاواپیماو هکوپترها  هلى
. مذاکره کردمو را گوش دادم  آنان يها  خواسته،هاى مورد بازدید جمع مدیران سازمان

 و ]وزیر راه و ترابري[، ترکان] اکبر[پس از گزارش آقاى رفتیم و جمع کارکنان سپس به 
زیت و طراحى کمپورنا که با تکنولوژى رواز هواپیماى کوچک آموزشى جت دتماشاى پ

  2. کردم سخنرانى است، برایشاناقتصادى ساخته شده

                                                
 -که در ماه ییمای شرکت هواپ260 متشکل از ،ي است فرامرزی سازمانیی،ونقل هوا  حملیالملل نی انجمن باتا، ی 

 را به خود ی جهانیی هواکی درصد از تراف83 حدود سازمان نیا . شديانداز  در شهر هاوانا راه1945 سال لیآور
 . در شهر مونترآل کانادا قرار دارداتا،ی سازمان يدفتر مرکز. دهد یاختصاص م

 - گر میان شما برادران و خواهران تالشتوفیق داشتیم که امروز ساعاتى را در «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
شوند که این  زحمات فراوانى را افراد زیادى متحمل مى. یى کشور باشیمهواهاى مهم   در سازمان،منطقه مهرآباد

در .  بتواند به مردم خدمت مناسب بدهد و با امنیت و شرایط مناسب در خدمت مردم باشد،ناوگان عظیم هوایى
شکل دچار مدر خارج  گاهى ،شرایطى که ما در محاصره اقتصادى بودیم و حتى براى تعمیر قطعات هواپیماهایمان

 ، من دیدم که کار بعد از انقالب،هاى امروز در گزارش. بینیم  در عین حال ما امروز رشد مطلوبى را داریم مى،شدند مى
که هر سال به این  بخصوص طرح انتقال حجاج ؛بخش است  رضایتاًبیش از دو سه برابر شده است که این انصاف

 من . منتقل مى کنند، با نظم و ترتیب و دقت در زمان،وتاهى مدت ک درشود و انبوهى از مردم را خوبى برگزار مى
سازمان هواپیمایى کشور که .  چهار سازمان مهم را شنیدم و هر یکى جاى تشکر و تقدیر داردگزارش عملکردامروز 
  درصورتى که امنیت خطوط پرواز و تنظیم خطوط هوایى مسیرها که؛ مى بینند اینها رادر فرودگاه خدماتمردم 
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 تلفنى صحبت ،آلمانىشیمکوس  براى حل مشکل ،اى  خامنهاهللا یت با آ.م به خانه آمد
  .کردم

   
  1994والىج 1                                  1415 محرم   21   1373 تیر 10جمعه 

  
 ظهر و شب بستگان . کار زیادى جمع شده بود که تمام وقتم را گرفت.در منزل بودم

پزشکى شهید بهشتى علوم یس دانشگاه ی ر،طباطبایى] سیدمحمود[دکتر . ان بودندمهمانیم
 به عنوان محرك افراد مزاحم شکایت ،هایش گفت و از دکتر مهدوى  از موفقیت.آمد

  . داشت
آلمانى عفو شده صحبت کردیم که باالخره متهم  مسأله ةاى دربار  خامنهاهللا یتنى با آتلف

چند روزى .  مسأله حل شد،اطالعات و دادستانى انقالبوزارت رغم عدم هماهنگى یعل
  . استهوا معتدل شدهاست که 

  
  1994ىوالج 2                                    1415 محرم   22   1373 تیر 11شنبه 

  
ف با ا علی] حیدر[براى شرکت در مراسم مالقات آقاى . کارها انجام شدیازده تا ساعت  
ل یاى در مورد مسا  خامنهاهللا یت با آ، قبل از جلسه. به دفتر رهبرى رفتم،اى  خامنهاهللا یتآ

ها براى حضور در مرز  باغ و پیشنهاد روس ف در مورد جنگ قرها علیآقاي مطرح شده با 
   ایران و آذربایجان و فاصله بین نیروهاى ارامنه و آذرى در خاك آذربایجانمشترك

                                                                                                              
توانیم  می میزبان تعداد زیادى از هواپیماهاى عبورى، ما در سال. استپنهان از دید مردم اً تقریب،العاده مهم است فوق 

اى    ما با سازمان ستادى و پایه. یک منبع عظیم درآمد ارزى براى ما است،دهیماشیم که اگر خوب آنها را سرویس ب
 بسیار غنى از بانکم مى خواهد مردم ما بدانند که آنجا یک  دل. امروز یک مقدار وقت گذراندیم،هواشناسى

هاى اساسى  در بسیار از میدان، ها خصوص با پیشرفت ماهواره ه ب،قیمت از اقلیم، فضا و شرایط جوى اطالعات ذى
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سال سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».کشور کاربرد دارد

1395. 
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  .مالقات طول کشید؛  صحبت کردیم
باوِر، مشاور صدراعظم آلمان و مسئول هماهنگی  [ آقاى اشمیت.به دفترم رفتم

، هلکُ] هلموت[ با نامه آقاى  این کشور، دو مسئول امنیتىهمراه ،]هاي اطالعاتی سازمان
 بررسى سرنوشت پنج نفر ةو دربارکردند تشکر شیمکوس  از آزادى .ندصدراعظم آمد

 که من  نمودندیلى صحبتیخلبان اسرا، ]رون آراد[مفقودان ایرانى در لبنان و سرنوشت 
 ،یلىی به خاطر دیپلمات بودن اینها در مقابل جنایتکار جنگى بودن خلبان اسرا،تأکید کردم

  1.مفقودان ما داده شوداولویت باید به 
معاون آسیا و اقیانوسیه و مسئول ستاد افغانستان [، بروجردى] عالءالدین[عصر آقایان 

   گزارشى از. آمدند]سفیر ایران در کابل[، حدادى] غالمرضا[ و ]وزارت امور خارجه
                                                

 -  در رانی سفارت ای وابسته نظام،انی متوسلاحمد ی شامل آقایانرانی که چهار ای هنگام1361 سال رماهی ت14در 
 ، رستگار مقدمیتق و رنای اي عکاس خبرگزار، اخوانکاظم، رانی کاردار سفارت اي، محسن موسودیس، روتیب

 یحی مسی گروه شبه نظامکی توسط ی پست بازرسکی در ، بودندروتی در برانی سفارت ای راه،کارمند سفارت
 .  در اسارت هستندلیی افراد در اسرانیکه اشود   گفته می.ربوده شدند) فاالنژها (یلبنان

 عكس آذربایجان 

سخنرانی در مرکز آموزش هواپیمایی هما
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 ؛ه دادندیاراایران ن و نحوه کمک ى براى آینده افغانستاهایاوضاع افغانستان دادند و پیشنهاد
 هاي بهتر از همه کشور،ها  فرابطه با همه طر سن به خاطر ح،معتقدند وضع ایران در آنجا

  .دخالت است ذى
با  ،در اکثر موارد مذاکرات.  و همراهان آمدند]جمهور آذربایجان رییس[، فا آقاى علی

 آنها مذاکره کردیم و به توافق  جداگانه با همه.نظر داشتند  اختالف،ى مذاکرهها طرف
 .بقیه اسناد به امضا رسید.  نرسید جز در مورد کمیته حمل و نقل که به امضا،نسبى رسیدیم

 .مذاکرات و مراسم طول کشیدونیم شب،  نُهتا ساعت بعد از ظهر  پنج و نیماز ساعت 
   . ظاهراً از مخالفان داخلى خود واهمه دارند؛گیر بودند سخت خیلى

که با استقرار نیروهاى روسى را دادم  ها سئوال و مشورت او در مورد پیشنهاد روسجواب 
 نیروهاى چندملیتى ،باید تالش کردهم شدن ل یحادر مرز خودمان مخالفیم و در مورد 

را به عقب بیندازند و تصمیم  با مذاکرات ،ها اصرار دارند که تنهایى باشند اگر روس .باشند
هر دو نفر مصاحبه ] مهرآباد[ در فرودگاه . خودشان همین است نظر، گفت.زمان بخرند

 عفت و خواهرانش به قم . شب به خانه رسیدمیازده ساعت .نمودیم و با بدرقه رسمى رفتند
  . رفته بودند

  
  1994والىج 3                                1415 محرم   23   1373 تیر 12یکشنبه  

  
 معاونش ،سادات] سیدحسن[قشم و ] منطقه آزاد[ل مدیرعام ،بوشهرى] بهروز[آقایان  

ل و ، پ اسکله، برق، مهم زیربنایى براى تأمین آبيها  و طرحکرد گزارش عمل.آمدند
  . وام خواستند ودادندرا هاى صنعتى  طرح

اش صحبت   خدماتش را در رادیو گفت و براى کار آینده.زورق آمد] محمدحسن[آقاى 
معاون [، میرزاده] حمید[آقاى .  لندن برود]واحد مرکزي خبر در [به دفتر فعالً قرار شده ؛شد

  .گزارش نیازهاى بازسازى را داد و اعتبارات بیشتر خواست.  آمد]جمهور اجرایی رییس
 اولین جلسه براى معرفى و حفظ . جلسه داشت»فرهنگیمفاخر آثار و انجمن «هیأت امناى 
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 قبل از . تصمیماتى گرفتیم،انسانى و آثار و ابنیه اعم از ،و تشویق و حمایت مفاخر ملى
و اکنون با نام جدید راکد  ،فعال بوده و بعد از انقالب» انجمن آثار ملی«با عنوان انقالب 
  .شود فعال مى
 ، وزیر اقتصاد،دولتهیأت  در جلسه .سفیر هند براى خداحافظى آمد، ]آقاي ارورا[عصر 

 تزریق ارز ة دربار.همانم بودندیاى م  خامنهاهللا آیتب  ش.گیرى را داد سیاست جدید مالیات
گیرى  ها و بنیاد مستضعفان و افغانستان و حزب اهللا لبنان مذاکره و تصمیم و سود سپرده

  .دیروقت به خانه رسیدم. کردیم
   

  1994والىج 4                                 1415 محرم   24  1373 تیر 13دوشنبه 
   

مهدوى ] سیدمحمدباقر[ آقاى . کارهایش گرفتمة توضیحاتى دربار.یان آمدآقاى سادات
 ة براى روستاهاى کرمان کمک عمرانى خواست و دربار. نماینده کرمان آمد،کرمانى

  .استاندار کرمان صحبت کرد
 حرف مهمى ؛ نمایندگان بندرعباس آمدند،عباسى] عباس[زائرى و ] غالمعباس[آقایان 
 براى روستاهاى محروم استان .تاندار و احتمال تعویض او صحبت شد اسة دربار.نداشتند

  .کمک خواستند
 برق و آب و مخابرات در برنامه در از کارهاى انجام شده .اعضاى کمیسیون نیرو آمدند

انرژى تقویت اول اظهار قدردانى کردند و براى تقویت برنامه دوم در این خصوص و 
  . شتندهاى نو تأکید دا اى و انرژى هسته

 در مورد قیمت مس و اولویت مصرف داخلى در مقابل .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت
 بخشى از درآمدهاى .قرار شد با قیمت جهانى عرضه شود .گیرى شد صادرات مس تصمیم

  . برسانیم،شود شان گران مى هاى دولتى که مصالح مسى هاى طرح جدید را به مصرف هزینه
ل کلى ی راجع به وزارت امور خارجه و مسا. آمد]زیرامورخارجهمقام و قائم[، اخوى محمد

  . سیاسى کشور صحبت شد
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  1994والىج 5                                1415 محرم   25   1373 تیر 14شنبه  سه
   
هاى   از عدم هماهنگى سپاه و گزارش.استاندار کردستان آمد، ]آقاي محمدرضا رحیمی[

 فرهنگى کمک  وو امور عمرانىاشتغال  شکایت داشت و براى انجام به مرکزاو منفى علیه 
  . مدعى است که باعث جذب اعتماد مردم کردستان شده است.خواست
 گفت به خاطر . براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد،میرسلیم] مصطفی[آقاى 

 از ؛رلو آمدکنگ] محسن[ آقاى . است کار پیشرفت نداشته،شرکت من در جلسه گذشته عدم
  . با وزارت اطالعات را گفتشهای يهایى از همکار نالید و نمونه بیکارى مى

 براساس مصوبه شوراى عالى ،دکتر حبیبى براى امور جارى آمد و مسأله مبادله آثار هنرى
قاچاق المللى مبارزه با  کنندگان در سمینار بین  عصر شرکت1. را توضیح دادانقالب فرهنگى
 من صحبت  و گزارش داد]وزیر کشور[، بشارتى] محمد علی[آقاى  .دندمواد مخدر آم

 از من ،)اینترپل(المللی دبیرکل پلیس بین ،کندل] ریمون[ سپس آقاى 2.آمیز نمودم تشویق
                                                

 - و به ي شاه تهماسب صفوي شاهنامه موجود نام نهاد که در کارگاه هنرنیتر سی نفدیشاهنامه شاه تهماسب را با 
 از بعد . اهدا شدی به سلطان عثمان،داری به صلح پایابی دستتی و سپس با نيور سال گردآبیستدستور او در مدت 

 شد که پس از مرگ يداری خر- یسی از ثروتمندان معروف انگلیکی - لدی توسط خانواده رچسی اثر نفنی ایمدت
 شنهادیساس پ دوم و بر اي زمان حکومت پهلودر . به نام هوتون فروخته شدی وراث او به شخصي پدر، از سولدیرچ

 ونیلی مستی کتاب به مبلغ بدی موافق خرتیأ هنی کتاب انتخاب شدند که انی از ادی بازدي برایرانی ایتیأهوتون، ه
 بر ارث به اتی کتاب شاهنامه را بابت مالياتورینی مری قطعه از تصاو77 از مرگ هوتون، ورثه حدود پس .دالر نبودند

 به فروش یستی و کری ساتبي در حراج هازی نسی نفياتورهاینی منی از ايگریاد دتعد.  واگذار کردندتنیموزه مترو پول
 همراه با قاب است، در زمان ری تصو117 مجموعه که شامل متن کامل شاهنامه و حدود نی ایرفتند و باق

 نگیدکون يجمهور، با تابلو سییراول  معاون ی،بی  دکتر حسن حبادی  توسط زندهی، اهللا هاشمتی آيجمهور استیر
  ،سی مجموعه نفنی برگ فروخته شده از انیآخر . معاوضه شدرانی معاصر اي از موزه هنرها،ییکاینقاش آمر

 استاد ، از سلطان محمد نقاش که متعلق به پروفسور ولشی ساتبي در گالری ابوالقاسم فردوسمیبرگرفته از اثر حک
 . استدهی هزار پوند به فروش رس500 و ونیلی م12 یبیقر بوده، به مبلغ تبای زيدانشگاه هاروارد در رشته هنرها

 - کنید تشکر  مى من صمیمانه از تالشى که شما براى حل این مشکل بشرى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
البته این مشکل تاریخى بشر بوده . شوند ها تهدید مىکشور جدى است و همه اًواقعموارد مخدر، مشکل . مى کنم

 . تبدیل به یک خطر بیشترى شده است،ولى در عصر ما با تکنولوژى هم مخلوط شده و با استفاده از تکنولوژى ،است
 جز؛  هیچ کس نفع نمى برد،خیلى روشن است که مجموعه آثار استفاده از مواد مخدر به ضرر بشریت است

 اى شده است که که آیا هیچ محاسبهدانم  برند و من نمى کنند با یک مقدار پول نفع مى رانى که خیال مىگسودا
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  . تشکر و مدال افتخار به من داد
 براى امور . آمد]کتابخانه ملی جمهور و رییس مشاور رییس[، خاتمى] سیدمحمد[آقاى 

گزارش .مرکز معارف قرآن قم آمدندمحققان گروهى از  .ى داشتیاهپیشنهادفرهنگى 
 ادامه کار تحقیق ، دو طرح؛ اینهاى کلید قرآن و سیره ائمه را دادند پیشرفت کار طرح

کردن  رسانى و کامپیوترى  گزارش تأسیس مرکز اطالع.قبل از انقالب استاز  من ابتکارىِ
 من هم ایرادهایى که به نحوه تنظیم تفسیر راهنما . که جالب بودرا هم دادندتحقیقات 

 قرار شد براى . عمدتاً ضعف در تنظیم عناوین و تیترها است؛ برایشان مطرح کردم،داشتم
 ؛ اثر عظیم و جاویدانى بشود،تواند  کار تدوین سیره ائمه هم مى.اصالح بررسى کنند
  . اند پیشرفت خوبى داشته

 و حرم )ره( امروز بمبى در حرم امام،اند خواسته را که مىخبر رسید که دو نفر زن منافق 
کشیش یک قاتل آنها  معلوم شده که .اند  بازداشت کرده، بگذارند)س(حضرت معصومه

   .شته شده بودک اخیراً به طور مرموزى ؛ این کشیش،مسیحى پروتستان هم هستند
   

  1994والىج 6                              1415 محرم   26  1373 تیر 15چهارشنبه 
   
 از فساد قاچاقچیان مواد .سفیر جدید کلمبیا براى تقدیم استوارنامه آمد، ]آقاي رافائل کنل[

وزیر مشاور در امور ، ]آقاي باتیا. [ها اظهار ناراحتى کرد هاى خارجى مخدر و حمایت
دعوت من براى تجدید در مورد وزیر   نخست،وئرا] ناراسیما[ هند آمد و نامه آقاى هخارج

 ،داد و گفت بعد از فروپاشى شوروىنیز به روسیه را  وئگزارش سفر را .سفر به هند را آورد

                                                                                                              
ل حمل و نقلی، وسار، نیروها، زمین، ابزاها  مجموعه وقت؟ضررهاى اقتصادى این بال براى بشریت چقدر است ،

ضررهایى که از ناحیه کسالت و مریضى و مداوا و . شود آالت و چیزهایى که در این وادى خرج مى اماکن، ماشین
ى  اگر  جمع اینها را کس؛کنم  مى ما متحمل مى شویم من فکر،فلج شدن نیروهاى انسانىهاى بیمارستان و  اشغال تخت

چه  ،اگر این بال نبود ،شود که از رهگذر این همه امکانات مادىروشن کند و براى جامعه تعریف کند و معلوم 
  رفسنجانی، اشمیه« کتاب  ← دیکن رجوع» .تواند باشد  خیلى روشنگر مىانجام داد،شود  هاى بزرگى مىکار

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سال سخنرانی
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 .ند همکارى را توسعه بدهندا  مصمم، فعالً دو کشوره وهمکارى هند و روسیه ضعیف شد
مشکل کشمیر را گفت و . قرارمان این است که با ایران هم همکارى سه جانبه باشد

گرى  گفتم آماده میانجی .ک ما براى حل مشکل و اختالف با پاکستان شدخواستار کم
  . پذیریم و وقت سفر را تعیین خواهم کرد هستیم و همکارى سه جانبه را هم مى

 براى بنیاد کمک به شیعیان  وآبادى و آقاى توکلى آمدند طاهرى خرم] سیدحسن[آقاى 
. ردارى تهران و سازمان برنامه آمدند مدیران وزارت نیرو و شه.پاکستان استمداد کردند

 با گرفتن حق . طرح عظیم فاضالب تهران مذاکره شد و تصمیم به اجرا گرفتیمةدربار
 بیش از صد میلیارد تومان هزینه دارد و همه .تواند اقتصادى و خودکفا باشد  مى،انشعاب

  . همکارى کنندتهران نیرو و شهردارى وزارت  قرار شد .ها خواهد بود کار توسط ایرانى
هاى   بحث استخدام،دولتهیأت  در جلسه .را تزریق کردمهپاتیت عصر نوبت سوم آمپول 

ختالفات  ا سفیرمان در امارات آمد و از تشدید،امینیان] حسن[ آقاى .جدید را داشتیم
  . اظهار نگرانى کرد، جزایرةدربار

 با دعا و نیروى ،عى است رفته که مد]قائم[ قنبرى]حسین [ عفت پیش آقاى.به خانه آمدم
 کلى از .حافظیان است]سیدابوالحسن[کنند و گویا شاگرد مرحوم  معنوى معالجه مى

 نباتى براى کسالت ه اشاره دستى نموده و حب، بدگویى کرده،ندهر پرو]هادي[، شاگردش
   . چند بار مراجعه نیاز باشد،سرفه داده و گفته ممکن است

 ،ایزدى به قم] عباس شیخ[ به خاطر تبعید آقاىن، اصفهاآباد خبر رسید که در نجف
  . اعتراضاتى در حال انجام است

   
  1994والىج 7                               1415 محرم   27  1373 تیر 16شنبه  پنج 

  
،  در راه.کوپترها به ورامین پرواز کردیم از ورزشگاه انقالب با هلىهشت صبح، ساعت  
 طرح انتقال ة دربار،آب تهرانسازمان  وزیر نیرو و مدیرعامل ،]نگنهآقاي بیژن نامدار ز[

 متر نُهحدود ،  بناست.ندهاى سطحى و قنوات  زیرزمینى تهران به ورامین توضیح داد آب
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ها ساخته شده و در   کانال.ثانیه از این طریق به کشاورزى ورامین اضافه شود آب درمکعب 
  .شود تهران اضافه مىخانه فاضالب   آب تصفیه،مرحله بعد

 در اجتماع ، در ورزشگاه تختى.رشورى به عمل آوردند استقبال گرم و پ،در ورامین 
 من ، نماینده مجلس و فرماندار،خیرمقدم گرم امام جمعهبعد از  .مردم شرکت کردیم

 برنامه تأمین آب براى ة درباری توضیحات. گرم بودند مردم زیر آفتاب1ِ. کردمصحبت
  .دادمتبدیلی هاى فنى و علمى و صنعتى و ساخت صنایع  ورزى و پشتیبانىتوسعه کشا
 در نقطه اتصال این سد قرار است،. مطالعه ماملو را دیدیم  محل سد دردستفضا،سپس از 

مکعب  دویست میلیون متر ؛شود  در شرق پارچین احداث ،و رودخانه جاجرود و دماوندد
تعجب است که چرا به این جاي  .خواهد کردرل ها را کنت طغیان رودخانهدوران هاى  آب
منطقه  است؟ محل احداث سد را بازدید کردیم و  در گذشته اولویت داده نشده،سد

 آلوده صنایع   متأسفانه بخشى از فاضالب. خیلى عظیم است؛پارچین را هم از فضا دیدیم
  .ریزد که باید جلوگیرى شود نظامى به رودخانه مى

 وزارت نیرو گزارش طرح آبرسانى به ورامین را .آمدیمملو فرود مادر محل سد انحرافى 
  2. با صحبت کوتاهى تشویقشان کردم؛داد

نزدیک . دادند جمعه و فرماندار در راه توضیح مى  امام.سپس به قرچک پرواز کردیم
   بازدید  وتوضیحات مدیرانپس از  . دانشگاه را افتتاح کردیم.نور فرود آمدیم دانشگاه پیام

                                                
 - هاى دور دست و شهرهاى دور  معمول ما این است که بیشتر به استان«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

حضور در هاى اطراف تهران و خود تهران براى  ستانت فاصله دارند و کمتر به فکر شهررویم که با مقر حکوم مى
هاى اطراف تهران که جهتى  رسد که ضرورت دارد به شهرستان مى  ولى به نظر،ایم اجتماعات مردمى این چنینى بوده
 توجه بیشترى بشود و من بنا گذاشتم که در برنامه ،ها درآنجا مورد توجه نبوده است مظلوم هستند و بعضى از واقعیت

ان را داشته باشم که امروز در آن برنامه در خدمت شما هستیم و  بازدید از شهرهاى نزدیک و اطراف تهر،خودم
 و امیدواریم به بقیه شهرستانها اطراف هم هاى شما در نظر گرفتیم  محورهایى براى این مسافرت و حضور در شهرستان

  و پاکدشت، پیشوا، سفر مالقات مردمى هم با شهرهاى قرچک، حتى در شهرستان شما؛به تدریج بتوانیم مسافرت کنیم
 گرچه امروز هم براى بعضى از کارها به بعضى از آنجاه ؛شااهللا خواهیم داشت  ان، شهر شده استاًخیرآباد که اخیر

 معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کشى خواهیم نمودسر
 .1395 انقالب،

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  نی،رفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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در محوطه دانشگاه   که بدون برنامه شهر مردم، برايچک نمایشگاه اقدامات عمرانى در قر
ی کردم و صحبت کوتاه،جمعه  بعد از خیرمقدم امام،رشورى تشکیل داده بودنداجتماع پ 

لف از ت شدن مهاجران مخسرازیر با ،چک  قر1.کنیم می حل وعده دادم که مشکل آب را
 و رشد  مختلف با زیربناى ناقص و مشکالت، یک شهر دویست هزار نفرى،سراسر کشور

روند و  روزها براى کار به تهران مىساکنین آن،  بسیارى از . استسریع جمعیت شده
  .آیند اینجا مىبه ها براى خواب  شب

رشورى در  مردم اجتماع پ. به شهر پیشوا پرواز کردیم،)س(فربراى زیارت امامزاده جع
 آقاى .اطراف امامزاده تشکیل داده بودند که از آنها تشکر کردم و وعده سفر مستقل دادم

 زیارت کردیم .جمعه رودسر و پدر سه شهید هم خیرمقدم گفت  امام،دىجنی] شیخ احمد[
کمى استراحت و و از پیشرفت کارها  پس از گزارش فرماندار .و نماز جماعت خواندیم

 در جمع مسئوالن و روحانیون صحبت کوتاهى ،بازدید از نمایشگاه صنایع دستى شهر
 در راه آقاى .به تهران رسیدیمسه و نیم  ساعت . در کنار کویر، شهر زیبایى است2.داشتم

  . توضیحاتى از کشاورزى داد،]وزیر کشاورزي[، کالنترى] عیسی[
   

  1994والىج 8                                   1415 محرم   28  1373ر  تی17جمعه  
   

 عفت نمازش را خواند و براى سفر جهت . با زنگ ساعت بیدار شدم،ساعت چهار بامداد
                                                

 -آنجاهایى که ارزش آب روشن است،امروز در نقاط دوردست کشور «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ، 
، ىهاى باران  آب. به طرف استفاده از آب تحت فشار رفتند،مثل جنوب خراسان و یزد و کرمان و رفسنجان و امثال اینها

 ،دهد  وام مى،کند  دولت هم این برنامه را حمایت مىاى براى اشجار و بارانى براى محصوالت زمینى که قطرهآبیارى 
 از آب بهتر ، مقدار بیشترى اراضى کویر را تسخیر کنید،اید براى ایناً ب شما قطع،دهد ارت کشاورزى تسهیالت مىوز

براى گذارى که   ما سرمایه، صاحب مزرعه گفت؛آبیارى بارانى را دیدم در لرستان من یک مزرعه .از آن استفاده بکنید
 شما ده هکتار زمین اگر مثالً. مامش سود استتف دو سال برگشت و از این به بعد  ظر،مان کردیم کردن آبیارى بارانى

هم محصول و هم در  هکتار را بکارید که طبیعى است که سیتوانید   با آبیارى بارانى مى،کارید مىرا با آب معینى 
 ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».کند معه را بیشتر مىاآمد و هم خدمت به ج

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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بعد از ظهر  .هایش هم همراه او هستند  فاطى و سعید و بچه. عازم فرودگاه شد،ادامه معالجه
  .اند  که به راحتى و سالمتى رسیده تلفنى اطالع داد،یسیاز سو

وقت عصر بیشتر .  ناهار اینجا بودند، ظهر فائزه و قدسى.پیش از ظهر کارها را انجام دادم
ل ی در مورد مسا،]وزیر اطالعات[، با آقاى فالحیان .به مطالعه و استراحت و شنا گذشت

 که براى حل  تلفنى تقاضا کرد،خلخالى از قم قاى صبح هم آ.آباد صحبت کردم نجف
  .مشکل دخالت کنم

  
  1994والىج 9                                   1415 محرم   29   1373 تیر 18شنبه  

  
 در ها  شمالىيره شمالى و پیروز رهبر کُ،1ایل سونگ  مرگ آقاى کیم،ها در گزارش

در  صنعتی جهان سران هفت کشور اجالس و تشکیل  در یمنجنگ جنوب و شمال عدن
بوش مشابه وضع  ،وزیر ژاپن سر میز شام نخست، ]آقاي مورایاما[ حال رفتن از ، ایتالیااپلن

  .  مورد توجه است،جمهور آمریکا در ضیافت شام ژاپن یسیر
   در. که جالب استدهرکسوارى اول شده و جایزه دریافت  یاسر دیروز در مسابقه اسب

                                                
 - ره،  جنگ کُانی پس از پااو.  بود1994 تا 1948 از سال یره شمال رهبر کُنیاول ،)1994 - 1912( سونگ لی امیک

 جنوبی خود را در کره ی نظامزاتی تجهزی نکاآمری کرد، سی تأسی اتمگاهی پاکی ي، شوروریبا کمک اتحاد جماه
 االتی ضربه زدن به اي برا،ونگ سلی امیک. دی گردای کره و شرق آسرهی بحران در شبه جزدیمستقر کرد که باعث تشد

 طرفدار يها یتنامیو(ها   کنگتی به وی نظامزاتی به ارسال سالح و تجهمی تصمای در شرق آسکایآمرمتحده 
 شمالی از کره ی به جرم جاسوسییکای آمری کشتکی 1968در سال .  گرفتکای ارتش آمرهیدر جنگ عل) ستیکمون

 در مجامع شمالی با تحت فشار قرار دادن کره کای متحده آمراالتیا. د شدنری دستگزی آن ننی سرنش7 شد و فیتوق
 ییکای جاسوس آمر7 ي شرط آزاد، سونگلی امیک.  کارساز نبودی خود داشت، ولي اسراي در آزادی سعی،الملل نیب

 با تمام زی دانست و آنها نکای توسط دولت آمرشمالی کره و آزاد کردن اموال بلوکه شده کای دولت آمریعذرخواه را
 ارتش کی به ازی کشور قدرتمند و مستقل نکی داشتن ي معتقد بود برا، سونگلی امیک.  کردندت موافقاوشروط 

 امر باعث گسترش فقر در نی داشت که همتیل کشور ارجحی بر تمام مسای امور نظاملی دلنی به هم؛قدرتمند است
 بلوك شرق و بلوك انیها م  تنشانی و پا1991در سال  ي شوروری اتحاد جماهیپس از فروپاش. دی گردیکره شمال
 دشمن نیتر  بخصوص مهمي دارهی سرمايای خود و مبارزه با دنیستی سونگ کماکان بر اعتقادات کمونلی امیغرب، ک

 .  درگذشتی سالگ82 سونگ در سن لی امیسرانجام ک. کرد ی مي پافشارجنوبیره  کُیعنی ،خود
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 شرکت ملی صنایعاز خانه به .  چنین پیروزى مهم است،سوارى کشور میان قهرمانان اسب
 ابتکارات ؛دادمناسبی  توضیحات ، مهندس مختارى.دماوند در نارمک رفتمنیک الکترو

 1.اى انجام دادم  مصاحبه و مختلف بازدید کردميها  دو ساعت از بخش.ندرارزشمندى دا
  .اند به نظرم خوب کار کرده

 براى کارهایش . آمد]رییس سازمان انرژي اتمی[، امراللهى] رضا[ آقاى .به دفترم رفتم
خانم . نوعى تشکیالت سیاسى داشتایجاد جهت ارز و ریال  استمداد کرد و پیشنهاد 

 گفت و براى تأسیس ]احمر هالل [رنگ سازى از موفقیت کارخانه س.رهیده آمد] شفیقه[
 . استمداد کرد،دارواولیه ستفاده از بیوتکنولوژى براى ساخت مواد کارخانه داروسازى و ا

 از ،برخالف ادعاى مدیران پتروشیمى. انتقاد داشتاز مدیریت ساخت و توزیع دارو 
  . قرار شد پیگیرى کنم.تولید مواد ساخت سرنگ در پتروشیمى گفت عدم

 ، از اوضاع لبنان.د آم]رییس مجلس اعالي شیعیان لبنان[، الدین آقاى شیخ مهدى شمس
 ،اخیراً به جاى آقاى موسى صدر؛ از لحاظ سیاسى و امنیتى و وضع شیعه ابراز رضایت کرد

  . یس بودیر بی قبالً نا. استیس مجلس شدهیر
نب و قتل  جزایر ابوموسى و دو تُةدربار .عصر شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت

اى که به  سکهچهار  ،یاسر گفت. ه شدل دیگر مذاکریو مسا آباد و مسأله نجفها  کشیش
  . است آقاى رضایى داده خود، به مربی،عنوان جایزه گرفته

   

                                                
 -  یکاینکه در یک شهرستانى با جمعیتى در حدود یکصد هزارنفر، ما شاهد «: آمده استدر بخشی از این مصاحبه 

گذارى براى توسعه مخابراتشان باشیم، نشان دهنده توسعه مخابرات در همه  میلیارد و پانصد میلیون تومان سرمایه
امروز بحمداللّه مردم . بینیم ا مىرویم، همین ر هایى که مى  کار استثنایى نیست، چون به استاناًاینکه مطمئن. کشورهست

تأثیر تلفن روى زندگى مردم . کنند  دارند از این نعمت خوب و نعمت قرن استفاده مى،شهر و بسیارى از روستاهایمان
این یک حرکت بسیار سنگین . رویم تدریج ما داریم به طرف استفاده از دیتا و اطالعات مخابراتى مىه ب. خیلى باالست

 با ،دهد و هر کسى در هر جا که هست ربنایى توسعه انسانى است که اطالعات را در دسترس مردم قرارمىو نیرومند زی
ها و در  این کار، اثرش در آینده. هاى اطالعاتى سراسر دنیا وصل کند تواند خودش را به پایگاه  مى،یک رشته تلفن

العات را به سواد کنیم و اطبا را آگاه کنیم و  خود ما بهترین کارمان این است که مردم. شود چند سال دیگر روشن مى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».مردم بدهیم
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  1994والىج 10                               1415 محرم   30   1373 تیر 19کشنبه ی
   
، ]آقاي هرنان کالکوریان[و سفیر جدید لبنان براى تقدیم استوارنامه ، ]آقاي منیر تلحوق[

 براى . آمد]وزیر کشور[، بشارتى] محمد علی[ آقاى .ندیر ونزوئال براى خداحافظى آمدسف
 ]وزیر صنایع[، زاده نعمت] محمدرضا[ آقاى .معرفى استاندار کرمان و تهران توافق گرفت

زمینى   براى تقویت صنایع تبدیلى سیب. براى حل مشکالت ارزى صنعت استمداد کرد.آمد
  .تأکید کردم

 درخواست کرده که ، ولیعهد عربستان سعودى،لمان تلفن کرد که امیرعبداهللامهدى از آ
 ، اجازه دادم همراه آقاى موسویان؛در مغرب به مالقات او برود و خیلى اصرار دارد

  . سفیرمان در آلمان برود
 قرار شد سیاست .را داشتیم بحث قیمت ارز آزاد ،دولتهیأت عصر در جلسه 

و ریال  ارزهاى خارجى کم قیمت  روزانه مبلغى از ؛ ادامه دهیمآوردن نرخ ارز را پایین
  . شود تقویت 
 فروش سالح به ، مسأله ارز اعتبارات خارجىة دربار.همانم بودندیاى م  خامنهاهللا یتشب آ

 شب در دفترم ماندم بعد از .ل نماز جمعه صحبت کردیمییمن و سوریه و پاکستان و مسا
  .  خوابیدمدوازدهساعت 
 ، تلفنى اجازه گرفت که مطابق برنامه،]رییس اتاق بازرگانی[، خاموشى] نقی علی[ آقاى

معاون اروپا و [، واعظى] سیدمحمود[ بعد آقاى .هیأت اتاق بازرگانى به انگلستان برود
آمیز  خاطر موضع خصومت به  بهتر است، تلفنى گفت،]آمریکاي وزارت امور خارجه

 صنعتی  کشورهفتخارجه انگلیس در اجتماع سران وراموزیر و وزیر  نخست، ]میجر جان[
  . پذیرفتم؛ به تأخیر بیفتد، سفر به عنوان اعتراضانجام این ، در ایتالیاجهان 

   
  1994والىج 11                                  1415 صفر   1   1373 تیر 20دوشنبه  
 به نوعى ، کشور بزرگ دنیاهفتان بیانیه سر.  کارها را انجام دادمساعت ده و نیم صبح،تا  
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   1. است وزارت امور خارجه هم جواب داده ومتعرض ایران شده
 قبل از سفر به آنجا استاندار ، اصرار دارند.جمعى از نمایندگان استان کرمانشاه آمدند

 ضمن . فرماندار و نماینده مریوان آمدند،امام جمعه. گفتم قابل قبول نیست ؛عوض شود
 براى امور عمرانى و به کارگیرى مردم بومى استمداد ،رى مردم کردستاناعالن وفادا

  .کردند
سوخت یکباره انجام شود و ] قیمت[ پیشنهاد داشتند تعدیل . اعضاى کمیسیون نفت آمدند

بخشى از درآمد را مستقیم به مردم برگردانیم و بخشى را صرف توسعه گاز و اکتشاف نفت 
  .  اینها سال گذشته مخالف بودند؛ر کنیمهاى دیگ و بخشى را صرف هزینه

 ،ى که در سفر استانى داده بودمیها  براى پیگیرى وعده،عصر جمعى از علماى مازندران
فقیه و  نماینده ولی[، نورمفیدى] سیدکاظم[ آقاى . استاندار و دو نفر نماینده هم بودند.آمدند

  .دام استمداد کرد براى مهلت بیشتر وام کارخانه خوراك ،]گرگان جمعه امام
عمل با انجام  ؛طبسى عیادت کردم] واعظ عباس[ در بیمارستان قلب از آقاى ،در راه خانه

، آقاى میرزاده.  هنوز درد دارد و رو به بهبودى است.اند  دریچه میترال را عوض کرده،قلب
 براى تأیید طرح اولویت ایثارگران براى خرید . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[

  .هاى دولتى اصرار داشت خانهکار
 همراه آقاى ،]فقیه و سرپرست مؤسسه اطالعات نماینده ولی[، ىیدعا] سیدمحمود[آقاى 

 آمدند و گزارش روزنامه اطالعات انگلیسى را ]المللی سردبیر اطالعات بین[، سام] احمد[
 .ى دادم تذکرات، نظرخواهى کرد. استاندار جدید کرمان آمد،بانک] مرتضی[ آقاى .دادند

  . خریده بودچ فائزه براى شام از بیرون ساندوی. به خانه آمدم .راه عالج را توصیه کردم
   

  
                                                

 - سران هفت کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی خود در ناپل ایتالیا، از جمهوري اسالمی ایران خواسته بودند تا 
اي در  خواهیم به طور سازنده ما از ایران می«: در این بیانیه آمده بود. ه خود را در قبال تروریسم تغییر دهدروی

 .»المللی براي صلح و ثبات و اصالح رفتار مغایر با این اهداف از جمله در رابطه با تروریسم شرکت کند هاي بین تالش
 .جویانه گروه هفت پاسخ داده بود یري مداخلهگ وزارت امور خارجه، با صدور بیانیه اي به موضع
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   1. است وزارت امور خارجه هم جواب داده ومتعرض ایران شده
 قبل از سفر به آنجا استاندار ، اصرار دارند.جمعى از نمایندگان استان کرمانشاه آمدند

 ضمن . فرماندار و نماینده مریوان آمدند،امام جمعه. گفتم قابل قبول نیست ؛عوض شود
 براى امور عمرانى و به کارگیرى مردم بومى استمداد ،رى مردم کردستاناعالن وفادا

  .کردند
سوخت یکباره انجام شود و ] قیمت[ پیشنهاد داشتند تعدیل . اعضاى کمیسیون نفت آمدند

بخشى از درآمد را مستقیم به مردم برگردانیم و بخشى را صرف توسعه گاز و اکتشاف نفت 
  .  اینها سال گذشته مخالف بودند؛ر کنیمهاى دیگ و بخشى را صرف هزینه

 ،ى که در سفر استانى داده بودمیها  براى پیگیرى وعده،عصر جمعى از علماى مازندران
فقیه و  نماینده ولی[، نورمفیدى] سیدکاظم[ آقاى . استاندار و دو نفر نماینده هم بودند.آمدند

  .دام استمداد کرد براى مهلت بیشتر وام کارخانه خوراك ،]گرگان جمعه امام
عمل با انجام  ؛طبسى عیادت کردم] واعظ عباس[ در بیمارستان قلب از آقاى ،در راه خانه

، آقاى میرزاده.  هنوز درد دارد و رو به بهبودى است.اند  دریچه میترال را عوض کرده،قلب
 براى تأیید طرح اولویت ایثارگران براى خرید . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[

  .هاى دولتى اصرار داشت خانهکار
 همراه آقاى ،]فقیه و سرپرست مؤسسه اطالعات نماینده ولی[، ىیدعا] سیدمحمود[آقاى 

 آمدند و گزارش روزنامه اطالعات انگلیسى را ]المللی سردبیر اطالعات بین[، سام] احمد[
 .ى دادم تذکرات، نظرخواهى کرد. استاندار جدید کرمان آمد،بانک] مرتضی[ آقاى .دادند

  . خریده بودچ فائزه براى شام از بیرون ساندوی. به خانه آمدم .راه عالج را توصیه کردم
   

  
                                                

 - سران هفت کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی خود در ناپل ایتالیا، از جمهوري اسالمی ایران خواسته بودند تا 
اي در  خواهیم به طور سازنده ما از ایران می«: در این بیانیه آمده بود. ه خود را در قبال تروریسم تغییر دهدروی

 .»المللی براي صلح و ثبات و اصالح رفتار مغایر با این اهداف از جمله در رابطه با تروریسم شرکت کند هاي بین تالش
 .جویانه گروه هفت پاسخ داده بود یري مداخلهگ وزارت امور خارجه، با صدور بیانیه اي به موضع
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 هاي سنگین  هزینه، از اظهار ارادت و ضمنسه پسرش آمدندبا  1خانواده شهید اندرزگو 

 همراه شهید اندرزگو و مواجه شدن با ، ماجراى سفر به افغانستان، همسرش.گفتند دواجاز
گاهش در زابل که در انتظار تهیه امکانات براى خروج یخانه مخف خطر مرگ توسط صاحب

آسا در رفت و برگشت که اسلحه هم همراه خود در  از کشور در زمان شاه و نجات معجزه
 ؛بازداشت بعد از شهادت همسر با فرزندش را تعریف کرد ماجرايبرگشتن آورده بود و 

  .روحیه خوبى دارند
 یالملل نی بتهیکم، رییس ] سامارانشویخوان آنتونآقاي [ امروز براى مالقات ، فائزه

 ]وزیر راه و ترابري[، ترکان] اکبر[ آقاى .یس رفت و شب برگشتیسو] لوزان[به   کیالمپ
 در رومانى را 2 رومانى و کارهاى بزرگ ایام چائوشسکو گزارش سفر به بلغارستان و.آمد
 به ،انوبد دریاى سیاه از طریق رود را گفت؛ دانوبو اهمیت بندر مهم در دهانه رود  داد

                                                
 - شهید .  بود1357–1342 يها  در خالل سالدوران طاغوتاز مبارزان  ،)1357–1316( اندرزگو ی علدیس شهید

 خرداد از فعاالن 15 امی قانیدر جر.  اسالم آشنا شدانی فدائالتی و تشکينواب صفوشهید  با ی در نوجوان،اندرزگو
 ری واقعه، دستگنیپس از ا.  واقع شدری مورد تقد)ره(حضرت امام  ي از سوی کتابيه همان شب با اهداتظاهرات بود ک

 از زندان آزاد ی از مدتسپ.  به دست آورداتی اما ساواك نتوانست اطالع، قرار گرفتی سختيها شد و تحت شکنجه
 ،ییبخاراشهید  پس از آنکه ، اندرزگوشهید ، منصوری حسنعلدر جریان ترور .وستی مؤتلفه پنظامیشد و به شاخه 

 اقدام، ساواك نی ایدر پ. ختی به او زد و از مهلکه گريگردی گلوله زی کرد، او نکی شلری به نخست وزيا گلوله
 ساواك او را ی،ابغی پس از محاکمه یمدت .دش محاکمه و به اعدام محکوم یابی لذا به طور غ،ابدی را باونتوانست 

مدام محل سکونت ، اما  بازگشترانی به ا1345 در سال رفت وز دست ساواك فرار کرد و به عراق  اما ارد، کیابیرد
 از پس .و قم سکونت کرد) ذرچیمحله ( از جمله، تهران ی مختلفيها در شهرها  سالنیدر ااو . داد ی مرییخود را تغ

 زابل و زاهدان به افغانستان قی طر و ازرفت کردن محل سکونتش در قم شد، به مشهد دایکه ساواك موفق به پنیا
او . دی دی نظاميها  و لبنان رفت و دورههیبه سورهم  ی مدت. دوباره به مشهد بازگشت،یپس از مدت کوتاه. ختیگر

 از دوستانش یکی خانه ی که راهی زمان1357 وری شهردومدر شهید اندرزگو، . قصد داشت محمدرضاشاه را ترور کند
 و به شهادت رسید و  را تحت نظر داشتند، مورد اصابت گلوله قرار گرفتاواواك که از قبل  مأموران سيبود، از سو

 .پیروزي انقالب اسالمی را ندید
 - دولت او در سال . جمهور رومانی در دوران کمونیستی بود آخرین رییس) 1989 - 1918( چائوشسکو يکوالین

 از می شتابزده و کوتاه که مستقيا مسرش پس از محاکمه چائوشسکو و ه. سقوط کردی انقالب رومانی در پ1989
 .  به اعدام محکوم شدند و در برابر جوخه آتش قرار گرفتندشد، ی پخش مزی نونیزیتلو
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  .شود دریاى شمال وصل مى
 براى سفر به سوریه جهت ،]وزیر امور اقتصادي و دارایی[، محمدخان] مرتضی[آقاى 

خواهند طلب ما را  ها مى  سورى.نظر خواستو طلبمان آمد  کیفیت استرداد ةباررمذاکره د
ما قبول  به قیمت کمتر از یک چهارم قیمت واقعى دالر بپردازند که ،با لیره سورى

  . بانک مرکزى و بعضى معاونان او هم صحبت شدة دربار.ایم نکرده
ر آزادگان  براى امو. آمد]رییس ستاد رسیدگی به امور آزادگان[، وکیلى] عباسعلی[آقاى 
 براى .جمعه اصفهان آمد امام، طاهرى] الدین سیدجالل[عصر آقاى . کردى یاهپیشنهاد

یه و ابقاى معاون عمرانى استاندارى کمک خواست آباد جرقوِ نگیرسانى به روستاى  آب
  .پذیرفتمهر دو را که 

ور جمه یسیها به ر  تصویب شد که فرهنگستان.شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت
  .ریزى تجدید نظر شود وابسته شود و در وظایف شوراى برنامه

 . نرخ ارز تلفنى صحبت کردمة دربار،]کل بانک مرکزي رییس[، چند بار با دکتر عادلى
 به .اند گران کرده اند و ارز را  ها و صاحبان ارز فشار زیادى به بازار آورده امروز دالل

 ؛ریش تلفن کردندت عفت و فاطى از ا.ایى کنندوزارت اطالعات گفتم اخاللگران را شناس
  .حالشان خوب است

   
  1994والىج 13                                1415 صفر   3  1373 تیر 22چهارشنبه 

  
سفیر ، ]آقاي کریستین تئودورسکو[ . براى تقدیم استوارنامه آمدند، رومانى و فرانسهنرایسف

 در ،قبل از انقالبرا ق را ایراد کرد و گفت تحصیالتش  نط،رومانى به زبان فارسى و روان
 نیز مثل او از دانشجویان رومانى در ایران بوده و تو نفر دوم سفاراست تهران انجام داده 

جمهور سابق و  یسی ر، مترجم چائوشسکو]عنوان به [الً همقب ؛دانند زبان فارسى را خوب مى
 توسعه روابط صحبت ةبا هر دو سفیر دربار. ته اس ایران آمدبه همراه او ،معدوم رومانى

   را ]جمهور فرانسه رییس[، میتران] فرانسوا[ پیام خاص ، سفیر فرانسه،]پیر مسه آقاي ژان [ .شد
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 عكس مالقات با خانواده شھداي مشھد 

مالقات با خانواده شهدای حادثه انفجار در حرم امام رضا )ع(
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 عكس مالقات با سفیر 

تقدیم استوارنامه توسط سفیر رومانی

تقدیم استوارنامه توسط سفیر فرانسه
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  .براى من آورده بود
 سیاست مصوبه اصالح شده . آمد و شهرسازي وزیر مسکن،آخوندى] عباس[آقاى 

ى از قبیل استفاده از وام یاهمسکن را گفت و براى آنها اعتبار بیشتر خواست و پیشنهاد
ارى داخلى یا اعتبار بیشتر براى بانک مسکن ذگ خارجى مخصوص مسکن با اوراق سرمایه

گونه کارها   منبع غنى براى این،چون احتمال افزایش قیمت سوخت در داخل. داشت
در مورد طرح  . گفتم شاید بتوانیم از این منبع در برنامه دوم استفاده کنیم، بودخواهد

 ،ها در تهران  در مورد سیاست ساخت برج.اصالح ساختار اطراف حرم قم تأکید کردم
  .گفتم در شوراى عالى شهرسازى بررسى شود

. م داد یکى از مشاورانة گزارشى دربار وآمد اطالعاتوزارت فالح از ] محمد[آقاى 
 صحبت ]رییس سازمان صدا و سیما[، الریجانى] علی[ آقاى .مدیران صداوسیما آمدند

 و تذکر دادم م من هم از خدمات گذشته و امروز صدا و سیما قدردانى کرد.کوتاهى کرد
کردن مشکالت   تضعیف روحیه مردم از طریق بزرگ،یانه دشمنان ماذکه امروز سیاست مو

 عكس مالقات مدیران خبر صداوسیما 

مالقات با مدیران خبر سازمان صدا و سیما
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هاى برنامه اول را  هایى از موفقیت  نمونه؛هاى سازندگى استوردادادن دست جلوه و کم
   1.توضیح دادم

 آقاى . در عصر عاشورا آمدند)ع(عصر خانواده شهداى انفجار حرم امام رضا
صحبت کوتاهى کرد و من هم با تحلیل ، ]رییس بنیاد شهید[، رحیمیان] محمدحسن[

  دو کودك دختر و پسر هم2. دلداریشان دادم،عظمت شهادت و به خصوص این حادثه
  .برنامه اجرا کردند

 ، با اتوبوسپنج و نیمساعت .  سیاست ارزى صحبت کردیمة تلفنى دربار،با دکتر عادلى
بیشتر .  به سوى شمال حرکت کردیم، با یک ساعت تأخیر،همراه جمعى از بستگان

                                                
 - ها و دستاوردهاى انقالب اسالمى،  در حفظ و تداوم ارزش آقاى هاشمى با تأکید بر جایگاه و نقش مهم صداوسیما

موقعیت نظام مقدس   با اشاره به ایشان . رضایت کردبرازنه فراگیر در طول دوران انقالب ااز مجموعه عملکرد این رسا
 هاى استکبارى علیه انقالب اسالمى اظهار داشت جمهورى اسالمى در دنیا و همچنین موج گسترده تبلیغات منفى رسانه

کست آن از طریق تجاوز و تهاجم و انقالب اسالمى و ش  زدن به طلب با مأیوس شدن از ضربه هاى توسعه قدرت« : 
 تحت عناوین گوناگون مردم را نسبت به توانمندى نظام اسالمى در ،کنند ایجاد انحرافات فکرى، اکنون تالش مى

خواهند از طریق بزرگ جلوه دادن  دشمنان مى .سازندگى و تأمین نیازهاى اقتصادى کشور دلسرد و ناامید کنند
هاى چشمگیر و عظیم  ان سازندگى تا حدودى طبیعى است و نادیده گرفتن موقعیتکمبودها و مشکالتى که در دور

دلیل ه هاى صنعتى به جامعه و دیگر ملل دنیا القا کنند که انقالب اسالمى ب نظام در عرصه توسعه اقتصادى و پیشرفت
 است که اصل نظام را  قدرت اداره و اصالح کشور را ندارد و این حرکت بسیار خطرناکى،ماهیت ایدئولوژیکى خود

 با ،متأسفانه برخى مطبوعات داخلى و افراد ناآگاه در قالب دلسوزى و دفاع از حقوق محرومان .اند هدف قرار داده
کنند که این  ها و بزرگ کردن مشکالت، همگام با دشمنان اصلى انقالب اسالمى حرکت مى نادیده گرفتن موفقیت

هاى کشور و  با بیان آمارهایى از رشد اقتصادى و صنعتى کشور، به توانمنديآقاى هاشمى » .عمل ناجوانمردانه است
: گفتهاى انجام شده براى مستحکم کردن بنیه اقتصادى نظام اشاره کرد و  استعدادهاى فراوان انسانى و طبیعى و تالش

ى انجام شده در دوران کنند که با توجه به کارهاى بزرگ و زیربنای  اعتراف مى،نظران آگاه گران و صاحب تحلیل«
 داراى باالترین قدرت سازندگى است و بر همین اساس بیشتر مورد ،سازندگى کشور، انقالب و نظام جمهورى اسالمى

عنوان یک ه  ب،سیما و اندرکاران صدا  باید مسئوالن و دست،در این شرایط حساس. گیرد هجوم تبلیغات سوء قرار مى
 نسبت به مسئولیت سنگین خود در قبال نظام مقدس جمهورى ارتباط جمعی،اى ه رسانه مهم و مؤثر و سایر رسانه

 براساس نیاز جامعه تبلیغ کنند و ،هاى صحیح و اصولى ه تحلیلیدرك موقعیت زمانى و ارابا شیار باشند و واسالمى ه
 سال هاي سخنرانی  نی،رفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .گران منفى و همصدا با دشمن بگیرند میدان را از تبلیغ

 .1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373
 - 1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  
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 مجبور  معموالً،ها  در مسیر هم براى نیازهاى ضرورى بچه.ها بودند ها و خانم  بچه،همراهان
ندتر  حرکت کُ وآلود بود  مسیر مه،از تونل کندوان بعد از عبور.  داشته باشیم بودیم توقف

ده و  ساعت .تر بروم  من به ماشین پاترول همراه محافظان رفتم که سریع، حدود مغرب.شد
  .و خوابیدم  شام خوردیم .ند همراهان رسید.نماز خواندم.  به اقامتگاه در رامسر رسیدیمنیم
   

  1994والىج 14                                 1415 صفر   4  1373 تیر 23شنبه  پنج 
   

 مقدارى در کنار دریا و در فضاى ، بعد از نماز. دیگر نخوابیدم وبراى نماز صبح بیدار شدم
ه جمعى صبحان  دستههشت و نیم،ساعت .  هوا خیلى خوب و معتدل است.اقامتگاه قدم زدم

  .خوردیم و مجدداً مقدارى قدم زدم
بود، که در مجله فقه دفتر تبلیغات قم درج شده را  سن بلوغ دختران ةمقاله تحقیقى دربار

ام که به  این شماره مجله را همراهم آورده. اى دارد  جالب است و نکات تازه؛مطالعه کردم
هاى  ر سطح حوزه و شیوهاى د  بررسى کنم و در بهترکردن کار تازه راتقاضاى ناشران آن

  . شان کنم  کمک،ها معمول اجتهاد در حوزه
  آب. وسط دریا رفتم که از آب تمیز استفاده کنمبه با قایق .عصر از دریا استفاده کردم

تر  ها تشدید اعتصاب در صنعت نفت نیجریه و سیاسى در گزارش . گرم و مطبوع استدریا،
  . وجه استشدن آن و گران شدن نفت در دنیا جالب ت

  
  1994والىج 15                                    1415 صفر   5   1373 تیر 24جمعه  
   

 مقدارى در ساحل دریا ،قبل از صبحانه و بعد از نماز. مثل دیروز گذشتامروز هم 
تا عصر هوا ابرى و .  مقدارى پایین رفته است،تر بود و سطح آب  آرامدریا. روى کردم پیاده
  .  مسأله مهمى نداریم؛ مطالعه کردم،ها را آوردند گزارش. وع بودمطب

 توصیه کرده ،کنند هایى که در ایران کار مى  یها بود که سفارت ژاپن به ژاپن در گزارش
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 البد اطالعى از  است؛که سرکار حاضر نشوند و احتمال اهداف امنیتى را مطرح کرده
 اطالعات داشتم  وزارتز قبل هم گزارشى از چند رو. گرچه بعید است،اند ناامنی شنیده

  . باید بررسى کنیم؛هاى امنیتى دارند بینى  پیش،که در داخل سفارت
، سازى  یک کیلومتر از طرح پیشنهادى ساحل، به محسن گفتم.عصر از دریا استفاده کردم

 . اجرا شود، یک شرکت ایرانى که ادعاهایى در این خصوص دارد]ساحل پرورشی[=
  . در خانه بودیمهشت و ربع ساعت . با هواپیما برگشتیمت و نیمهفساعت 

  
  1994والىج 16                                      1415 صفر   6   1373 تیر 25شنبه  
   

 با شرکت سى کشور این نمایشگاه. اسالمى رفتیمتجارت المللى  براى افتتاح نمایشگاه بین
 در بین کشورهاى .رفه ایرانى و غیرایرانى بازدید کردماز چند غ. استاسالمى تشکیل شده 

 . ولى قابل مقایسه با ایران نیست،اند  نمونه تولیدات آورده، از همهترها بیش مصرى، میهمان
جالب   سهم زیاد ساخت داخلى و مواد داخلى و صادرات محصوالت،هاى ایران در غرفه

یس یرو  وزیر بازرگانى ،فتتاحیهدر اجتماع ا.  شکایت و مشکل کم شنیدیم.توجه است
 من صحبت مفصلى در ضرورت و فواید این گونه .سازمان کنفرانس اسالمى گزارش دادند

  1. کردمها نمایشگاه
وزیر معادن [، محلوجى] حسین[آقاى . سفر انجام شداز مانده   کارهاى عقب.به دفترم رفتم

 ، با طرح قطعى شده.ه دوم را دادند گزارش کار فوالدها و برنام. و معاونان آمدند]و فلزات
  .سلمانى براى اصالح آمد. رسیم به حدود ده میلیون تن ظرفیت تولید ساالنه مى

 گزارش سفر به . آمدند]سفیر ایران در آلمان[، موسویان] سیدحسین[عصر مهدى و 
 بنا شده پس از . روابط را دادندةمراکش به تقاضاى ولیعهد عربستان و مذاکره دربار

  .اش اطالع دهد  خواهرزادهترکى نتیجه را توسط ،ارش او به فهدگز

                                                
 - 1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  
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                  252 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

اند که امشب  بینى کرده دانشمندان پیش.  مصوباتى داشتیم.کمیته تنظیم ارز جلسه داشت
متر در ثانیه با  با سرعت شصت کیلو،دار  یک ستاره دنبالهاز قطعاتى ، دقیقه بامداد28ساعت 

 چشم به ، براى رویت این لحظات،و منجمان در سراسر جهان کند  مىممشترى تصاد
  .آید خیلى جالب مى بینى  این پیش، به نظر.اند مشترى دوخته

   
  1994والىج 17                                   1415 صفر   7   1373 تیر 26یکشنبه  
   

 عظیم جدا شده از ستاره ۀ درآمد و برخورد اولین قطعبینى منجمان درست از آب پیش
مشترى سیاره بینى شده به   با همان سرعت پیش، دقیقه بامدادسی حدود ساعت ،دار دنباله

  . هزار و نهصد کیلومتر را به وجود آورد اصابت کرد و یک پرده ضخیم آتش با ارتفاع یک
 از ،تأمین اجتماعىسازمان به  وابسته زائو،هاى زنان باردار و  براى افتتاح مرکز مراقبت
 چنین مرکزى ، براى اولین بار.ندسته زن این مرکزتمام کادر . منزل به خیابان شوش رفتیم

 مذاکره بیماران مدیر مرکز و سایر پزشکان و ، با خانم دکتر مقصودى. استتأسیس شده
 1. و تشویقشان کردمگزارش کار سازمان را شنیدم،  در جمع مدیران تأمین اجتماعى.کردیم

 . به دفترم رفتم. نیم سکه بهار آزادى، به هر یک؛اى به نوزادان موجود در مرکز دادم هدیه
 توضیحات ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[، مرندى] علیرضا[در راه دکتر 

  .حبت شدص و وضع دارة دربار.داد مى
                                                

 - که ها با تالشى   خانم، من امیدوارم،در خصوص این مرکز ابتکارى«: ین سخنرانی آمده استدر بخشی از ا
.  استها سپرده شده همه امور یک واحد به دست خانم.  موفق از آب در بیاورند این ابتکار را کامالً،کنند مى

نند این مراکز را ى نداریم که نتواها داریم و نگران  متخصصان فراوانى در همه رشته،ها خوشبختانه ما امروز از خانم
اگر این آزمایش خوب از آب در . هاى تحصیلکرده فراوان هستند  در تهران که خانماً مخصوص؛کنندخوب اداره 

هایى که اینجا کار   گرچه خانم؛است ل اجتماعىیها در مسا  خود این گامى در جهت بیشتر وارد شدن خانم،بیاید
.  ولى به هر حال یک آزمایش خوبى است، در بیمارستان دیگرى خواهند کار کرد،ند اگر اینجا کار نکن،کنند مى

 کسى گله و . همه راضى بودند،پرسى کردم  من امروز از چند بیمار احوال وشروع کار بحمداهللا خیلى خوب بوده
نقطه دیگرى که .  باشیم به اینجاینجور بماند و ما شاهد رضایت مردم مراجع انتقادى نداشت و امیدواریم همیشه همین

 کتاب  ← دیکن رجوع ».حضور داشته باشیم نشین  اینکه امروز در یک منطقه مستضعف،براى من اهمیت داشت
 .1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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 گان آن کشور جمعى از نمایندبه همراه ،یس مجلس رومانىیر، ]آقاي آدریان ناستاسه[
از یکی مقدارى از وضع کشورش گفت و از کم شدن معامالتمان در سال جارى که . آمد

 مجلس سنا و ،ت زیادى از وضع رومانى سئواال. قرار شد حل کنیم؛هاست علل معوقه
  .نمایندگان نمودم

ارزیابى عملکردها در دربارة  .داشتیمرا ى جدا شده از شوروى سابق ها شوراى جمهورى
 ة دربار،دولتجلسه هیأت عصر در  . بحث شدها و رفع مشکالت کمبودها مورد مصوبه

 که در مجلس مطرح ی به جاى تدریجه به صورت یکبار،اصالح قیمت سوخت در مجلس
  . مخالفندنرای اکثر وز؛ بحث شد،است

 ، مدیریت صنایع نظامى، طلبمان از سوریهة دربار.همانم بودندیاى م  خامنهاهللا یتشب آ
در اهل سنت ض فیپیشنهاد دادن زمین به جاى مسجد ،  تعدیل قیمت سوخت،سفر به هند

پیشنهاد ولیعهد سعودى به  و امامتصویر  با  سکهضرب  مسأله ،ریال نظام ، اصالحمشهد
  . مهدى و موسویان صحبت شد

  
  1994والىج 18                                   1415 صفر   8  1373 تیر 27دوشنبه 

   
آباد شهررى رفتیم که یکى از مراکز حمایتى  دولتشهرك از منزل به مجتمع شهدا در 

سرپرست  کودکان بى. ها هم افرادى را آورده بودند  از سایر مجتمع.سازمان بهزیستى است
و ها  ها و آموزش  کمک،ها  نمونهبعد از مشاهده. یمو مددجویان و معلوالن را با هم دید

 مصاحبه با 1. کردم در جمع آنها صحبت،ها استماع گزارش و مذاکره با مددجویان و بچه
                                                

 - ه در حد توان خود به همه طور چشمگیرى در تالش است ک  دولت به«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 میلیارد ریال بودجه به سازمان 270در حال حاضر ساالنه  .سرپرستان کمک کند نیازمندان جامعه اعم از معلوالن و بى

با وجود تالش  . چند برابر شده است،یابد که این مبلغ نسبت به پنج سال گذشته بهزیستى کشور اختصاص مى
حدى نرسیده است که همه نیازمندان را  هاى امدادى، هنوز امکانات کشور به ر ارگانروزى سازمان بهزیستى و سای شبانه

هاى اصولى و زیربنایى که در دست انجام است،  گذارى ها و سرمایه ریزى  با برنامهمامیدوار .زیر پوشش مؤثر قرار دهد
 عامل مهمى در ،امر پیشگیرى یشتر بهتوجه ب .ساله دوم، مشکالت نیازمندان تا حدود زیادى برطرف شود در برنامه پنج

 گذارى شود،  اگر امروز مبلغ اندکى نیز در زمینه پیشگیرى، سرمایه.استهاى جسمى و ذهنى  کاهش میزان معلولیت
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  . و رادیو هم انجام شدتلویزیون 
هاي این منطقه محروم که اخیراً با همت شهرداري تهران،  ها و پارك ها، میدان خیابان

بودند و شده  جمعى از مردم در خیابان بیرون مجتمع جمع .ست جالب ا،زیباسازى شده
] علیرضا[ در مسیر آقایان . آنها عبور کردمي پیاده شدم و از جلو.اظهار محبت نمودند

   .مطرح کردندرا  با من آمدند و مطالبى ،غیورى] سیدعلی[مرندى و 
فرمانده نیروي هوایی [ ، ستارى]منصور [تیمسار. نجام دادما کارها را ونیم یازدهساعت تا 

 اظهار رضایت کرد و براى ]نیروي هوایی ارتش [=  از پیشرفت امور در نهاجا.آمد] ارتش
یس حفاظت و ی ر،نقدى] محمدرضا[ سردار .بنیاد تعاون و کارهاى جارى کمک خواست

 .شیوع فساد در نیروى انتظامى دادز  ای گزارش. آمد]نیروي انتظامی [= اطالعات ناجا
  .  از بازرسى و سیاسى عقیدتى گفت.عالج باشیمبه فکر  که این مشکل را خواست
کارخانه بزرگ کنار  در ، ابتدا تصمیم گرفتیم.داشتیمدارو ل یاى براى مسا جلسه

اى براى تولید محصوالت تحقیقات خانم دکتر معظمى   کارخانه،سازى هالل احمر رنگس
 تأمین ارز ةسپس دربار.  استدست آوردهبسازیم که چند نوع ماده اصلى داروها را به 

  . تولیدات دارو و مدیریت درست توزیع مذاکره شد
 از سفر به  و فائزه آمد. قبل از غروب به خانه آمدم.عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت

ها هنوز  در گزارش .تربت حیدریه گفت و براى نیازهاى این شهرستان کمک خواست
 امروز بزرگترین . به مشترى داغ است9لوى -ردار شومیک هبحث برخورد قطعات ستاره دنبال

بهترین ، لبها سکوپ  اصابت کرده و گویا تصاویر تل، قطعه در راه21قطعه از 
  1.تصویرهاست

                                                                                                              
هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».هاى مادى و معنوى بسیارى را خواهد گرفت  در آینده جلوى زیاناًمطمئن 

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی،
 - نیا.  شده استدهی دارهی سکی است که صحنه برخورد آن به يدار تنها دنباله ،9 يلو-کریدار شوم دنباله ستاره 

 بود، ي که در مدار مشتری و در حال1993 مارس 25 در ي لودیوی و دکری شومنیوجی و نیدنباله دار، توسط کارول
 توانستند آن را ای قرار گرفت و ستاره شناسان سراسر دنيا  گستردهيِا  تحت پوشش رسانهدادی رونیا .دیکشف گرد

 يروی شد و ني مشترفضاي وارد 9لوي – کریمدار شوم، )1373خرداد (، 1994 هی ژوئدر . مشاهده کنندمیمستق
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  1994والىج 19                                 1415 صفر    9  1373 تیر 28شنبه  سه 
   

اعضاي جمعى از . ى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد برا،میرسلیم] مصطفی[آقاى 
کردند اظهار وفادارى . پزشکى شهید بهشتى آمدندعلوم اسالمى دانشجویان دانشگاه  انجمن

] سیدمحمود[تمجید از کار دکتر دادند و ضمن توضیح ها را  مشی و اهداف و خط
 ،سابق که مزاحم مدیریت بودنداسالمى   از جناح افراطى انجمن،]رییس دانشگاه[، طباطبایى

  .و کمک خواستندکردند انتقاد 
 . گزارش کار دادند وکمیسیون مشورتى شوراى عالى انقالب فرهنگى آمدنداعضاي 

 ، نظرات کارشناسى تاهایشان داشته باشند شان کردم که جو سالم و آزاد در بحث نصیحت
  و خارج مستقل از کارشناسان چنین هم . بتواند مطرح شود، و اتهامزدن بدون نگرانى از انگ

                                                                                                              
از يا به صورت رشته 9 ي لوکری پس، شومنیاز ا. دار گشت  دنبالهنی موجب تکه تکه شدن اي، مشترةکشند 

 . شد ی مدهی بود دلومتری کدو آنها نیقطعات جدا از هم که قطر بزرگتر

 عكس مالقات با وزیر گینھ 

مالقات با وزیر انرژی، منابع طبیعی و محیط زیست گینه
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  مجتمع بھزیستي   عكس بازدید از

بازدید از مرکز حمایتی کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی در دولت آباد شهرری
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 عكس بازدید از مجتمع بھزیستي   

بازدید از مرکز حمایتی کودکان بی سرپرست سازمان بهزیستی در دولت آباد شهرری
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 عكس بازدید از دانشگاه علوم انتظامي   

شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه علوم انتظامی
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 عكس بازدید از دانشگاه علوم انتظامي   

اعطای سردوشی به فارغ التحصیالن دانشگاه علوم انتظامی
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 براى امور جارى ،]جمهور معاون اول رییس[، دکتر حبیبى. از جمعشان هم استفاده کنند
  . درا انجام دهدولت  تذکر دادم که کار سخنگویى .آمد

ه گین زیست ، منابع طبیعی و محیطوزیر انرژى، ]آقاي تومانی واکون ساکو[عصر 
یت سدر یک معدن بزرگ بوک. مذاکرات در خصوص توسعه همکارى بود. آمد اکرىنکو

 دانشکده التحصیلى افسران براى مراسم فارغ .هایى دارند جویى یم و بهانه هستگینه شریک
  جوایزي سان و گزارش و سرود و اهدا. رفتیم]یروي انتظامین[=  به ستاد ناجاعلوم انتظامی،

  . نزدیک مغرب به خانه آمدم.رژه حدود دو ساعت وقت گرفت 1.انجام شدو سخنرانى من 
   

  1994والىج 20                             1415 صفر   10  1373 تیر 29چهارشنبه  
   

 در باشگاه نهاد ن،رای وزپآ چک به خاطر برنامه ،دولتهیأت  جلسه ،پیش از ظهر
دکتر جاسبى براى صبح،  ده و نیمساعت . بود که من شرکت نکردم] جمهوري ریاست[

 و  درمان،بهداشتوزارت  از عدم همکارى .گزارش کار دانشگاه آزاد اسالمى آمد
ها اجازه  باال رفتن هزینهجبران  براى ، گله داشت و براى باال بردن شهریهآموزش پزشکی

  .ستخوا
 گزارش عملکرد صنایع سنگین در . آمد]وزیر صنایع سنگین[، نژادحسینیان] هادي[آقاى 

 در مورد بعد از ادغام دو وزارتخانه نظرم .هاى خوبى دارند پیشرفت؛ دوره برنامه اول را داد
   2.ام  گفتم هنوز تصمیمى نگرفته؛را خواست

عصر براى عیادت آقاى . شدل خانوادگى و کارى صحبت ی راجع به مسا.ظهر محسن آمد
 بناست فردا . ولى هنوز درد دارد، استبهبودي رو به ؛ به بیمارستان قلب رفتیم،طبسى

هاى وقتى  جویى  محاسن عمل قلب با بالن و صرفهة دکترها توضیحاتى دربار.مرخص شود

                                                
 - 1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  
 -ارت بازرگانی نیز ادغام بعدها وزارت معاون و فلزات و وز.  وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین ادغام گردید

 .شد و از این چهار وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد
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  . نددو مالى دا
ها صحبت  ل خودشان و سایر بچهی مساة دربار. مهدى و محسن آمدند.به خانه آمدم

  .کردیم
  

  1994والىج 21                              1415 صفر 11  |   1373 تیر 30شنبه  پنج 
   

اى زیرزمینى به ایستگاه تحقیقات   براى بازدید از طرح تحقیقاتى آبیارى کوزه،اول وقت
و معاون آموزش  [پور امان] محمدتقی[راهنما و آقاى   سه دانشجو و استاد1.کرج رفتیم

 طرح بسیار ؛ توضیح دادند]وزیر جهاد سازندگی[، فروزش] غالمرضا[ و آقاى ]تحقیقات
سانتیمتر تعبیه هاى سفالى در زیر زمین به عمق سى و یا چهل و پنج   لوله.جالبى است

 ،رفطکند و از چهار  ت مى به تدریج نش؛شود شود و آب کنترل شده در آنها وارد مى مى
هاى الستیکى   یا لوله و یا بارانىاي به این روش از آبیارى قطره .دساز یخاك را مربوط م

وت ساخت یلپا .جویى بسیار زیاد در مصرف آب است هتر و با صرف تر و آسان ارزانتراوا، 
 و هاى پسته جان، هندوانه، درختمهاى مزارع گندم، باد  نمونه. استاى هم آماده شده لوله
 انقالبى در ،رسد به نظر مىاند؛  ب رشد کردهرا دیدیم که خیلى خو...  ذرت وبوته

  2.اى انجام دادم  مصاحبه. تشویقشان کردم.کشاورزى و آبیارى باشد
تا عصر کارها را انجام دادم و سپس به مرکز . آقاى شاهمرادى آمد. به دفترم برگشتم

ى دیگر ها  جداسازى با سیستم لیزرى و نیز طرحةرسید نتیجه  از طرح به.اى رفتیم انرژى هسته
  . جالب و مهم است؛کتور تحقیقاتى را دیدیمآبازسازى ر

  وریش تلفن کردتظهر عفت از ا.  از استخر استفاده کردم. نزدیک غروب به خانه رسیدم
  ندن لبهبدون او براى معالجه ناچار  ولى ، درست نشده،]محافظ[، آقاى ندایى ویزاي گفت

                                                
 -توسط سه نفر از دانشجویان ایرانی 1368هاي سفالی، از سال   طرح تحقیقاتی آبیاري زیرزمینی با استفاده از لوله 

از شد و در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه دوره دکتري در دانشگاه کیل آلمان، در قالب رساله دوره دکتري آغ
 .تهران در مردآباد کرج مورد آزمایش قرار گرفت

 - 1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  
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 عكس طرح آبیاري    

بازدید از طرح تحقیقاتی آبیاری کوزه ای زیرزمینی در ایستگاه تحقیقات کرج
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  .اند دکتر گرفته وقت ؛روند  مى
  

  1994والىج 22                                   1415 صفر   12   1373 تیر 31جمعه 
  

وقتم را همه  کار براى مطالعه و انجام آورده بودم که ،در خانه بودم و به اندازه کافىامروز 
  . نا و حسن ناهار خوردیموظهر با محسن، مهدى، فرشته، حمید، م. گرفت

اى زیرزمینى مذاکره  سازى دریاى خزر و طرح آبیارى کوزه  طرح ساحلةن درباربا محس
  .  در البرز براى چند ردیف درخت براى آزمایش استفاده شود، قرار شد از این طرح؛کردیم
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  .اند دکتر گرفته وقت ؛روند  مى
  

  1994والىج 22                                   1415 صفر   12   1373 تیر 31جمعه 
  

وقتم را همه  کار براى مطالعه و انجام آورده بودم که ،در خانه بودم و به اندازه کافىامروز 
  . نا و حسن ناهار خوردیموظهر با محسن، مهدى، فرشته، حمید، م. گرفت

اى زیرزمینى مذاکره  سازى دریاى خزر و طرح آبیارى کوزه  طرح ساحلةن درباربا محس
  .  در البرز براى چند ردیف درخت براى آزمایش استفاده شود، قرار شد از این طرح؛کردیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بازدید از طرح تحقیقاتی آبیاری کوزه ای زیرزمینی



 
 

 
 

              
                  266 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازرسي ویژه محسن ١/۵/١٣٧٣سند 

نامه بازرسی ویژه  در خصوص آلودگی محیط زیست تبریز و دستور رییس جمهور
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  1994والىج 23                                   1415 صفر   13  1373 مرداد 1شنبه 
   

. رفتیم باهنر شهید اردوگاه به خانه  از،پرورش و آموزش مسئوالن ساالنه کنگره افتتاح براى
  . کردیمدفتر مراجعت به 1. کردممن مفصل صحبت ،وزیر گزارش و قرآن و سرودبعد از 
 داد را آباد نجف اخیر حوادث گزارش .آمد ]استاندار اصفهان[، جهانگیرى] اسحاق[ آقاى

 از و داد را اصفهان کارهاى گزارش .داشت گله ]روحانیت [ویژه دادگاه تکروى از و
  . کردکاشان تشکر لوله و کوهرنگ و اتوبان براى عوارض تصویب

 از و داد را هرمزگان استاندارى یتمسئول در کار گزارش .آمد سیدزاده] سیدجلیل[ آقاى
 کمبودهاى از.  استشده تهران استاندار اخیراً. گفت مهم هاى طرح در زیاد هاى پیشرفت

 خواستار و  گفتدیگر امکانات و مناسب ساختمان نداشتن منجمله، تهران استاندارى
 زمینىزیر آبیارى شیوهاز  دیگر نوعى  وآمد محسن ظهر .شد دولتهیأت  جلسه در شرکت

  .داد ارایه را سفالىشبیه 
 از ارقامى آمد و ها بانک وضع گزارش براى ،]مرکزي کل بانک رییس[، عادلى دکتر عصر

 افغانستان مسأله. داشت جلسه ملى امنیت عالى شوراى. داد را اول برنامهدر  ها بانک  موفقیت
  . بود دستور رگارد پروازي د و

   ند کهگفت و کردند صحبت تلفنى لندن از فاطى و عفت .بودند خانه جمع در ها بچه شب

                                                
 -نقش مؤثر معلمان ،مى با قدردانى از خدمات صمیمانه آموزش و پرورش در انقالب و جامعه اسال آقاي هاشمی 
فرهنگیان و «:   مهم توصیف کرد و اظهار داشت، سطح علمى و فرهنگى جامعهيرتالش، قانع و متعهد را در ارتقاپ

آینده جامعه ایران  من به. اى در زمینه ساخت بنیادهاى معنوى و اخالقى جامعه دارند  نقش بسیار برجسته،دانشگاهیان
 و مقدمات یک جامعه بالنده و رو به پیشرفت و توسعه را در کشور خودمان مشاهده ها بسیار خوشبین هستم و زمینه

 با این وجود کشورها و نیروهاى بسیارى در جهان هستند ؛ مانع پیشرفت و توسعه ما هستند،هاى بسیارى قدرت .کنیم مى
 مردم ،از نظر نیروى انسانى . قرار دهنداند و امیدوارند که موفقیت ما را براى خود الگو و نمونه که به آینده ما دل بسته

 با توجه به راه صحیح ما که از اسالم سرچشمه گرفته است، موفقیت ما در آینده تضمین شده . مستعد هستنداًما واقع
 نشانگر توان سازندگى و اینو بوده هاى اخیر چشمگیر  پیشرفت در بخش آموزش و پرورش در سال .خواهد بود

 زیربناى  وکنیم خودکفایى حرکت مى  ها به سمت رسیدن به  ما امروزه در همه زمینه.استور قابلیت توسعه در کش
نی،  رفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ها به سطح مناسبى رسیده است  در اکثر بخش،کشور در برنامه اول توسعه

 .1395 نشر معارف انقالب، تر، دف1373هاي سال  سخنرانی
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 عكس گرد ھمایي آموزش و پرورش     

سخنرانی در کنگره ساالنه مسئوالن آموزش و پرورش
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  . اند گرفته دکتر وقت چهارشنبه و دوشنبه براى
   

  1994والىج 24                                1415 صفر   14  1373 مرداد 2یکشنبه 
   

 و هموفیلى بیماران از یتحما کانونساعت ده و نیم صبح، مسئولین  .دفتر رفتیم به خانه از
 بیماران حال وصف در خوبى سرود و دادند گزارشى. ندآمد پزشکان و بیماران از جمعى

  1.کمک وعده و دادم شان دلدارى ؛کردم صحبت هم من .خواندند
 و کردیم مرور را گذشته تصمیمات و عملکرد حدود .داشت جلسه فارس خلیج شوراى
 سئواالتى .آمد ]وزیر امورخارجه[، والیتى دکتر صرع .نمودیم ترسیم را آیندهوضعیت 

 اجتماعى هاى بیمه کلیات تصمیم ،دولتهیأت  جلسه در .کارها داشت و افراد ةدربار
  . زیاد بود وزرا مراجعات .شنیدیم را جمعیت کنترل توفیقات گزارش همچنین. شد تصویب

 خرافات با مبارزه و اتقو ترویج و يریز برنامه ةدربار. بودند نمهمایم اى  خامنهاهللا یتآ ،شب
 به تهران مزاحم هاى آب انتقال و زیرزمینى سفالى آبیارى هاى طرح بر مرورى .شد صحبت
  .رسیدم خانه به دیروقت .اى داشتیم هسته انرژى هاى طرح  پیشرفت نیز و جنوب

    
  1994الىوج 25                               1415 صفر   15  1373 مرداد 3دوشنبه 

   
 ،جمعه امام ،نمایندگان. بودند مجلس نمایندگان از مالقاتیان بیشتر ،ها دوشنبه معمول مطابق

 جمعه امام ،ىجمیان] سیدکاظم حسینی[ آقاى همراه ،میانه اطالعات  ادارهمدیر و فرماندار
 عدم و آنجا نورد کارخانه تأسیس براى استمداد و میانه به سفر براى اصرار .آمدند آباد خرم
 در که اي اراضى براى استور سد احداث خسارات جبران و تبریز -زنجان اتوبان مسیر تغییر

 نماینده، ]آقاي سید مطهر کاظمی [.داشتند شهر عمران به کمک نیز و گیرد مى قرار دریاچه
  . است پیگیرى و سمج آدم. کرد استمداد... و آب و راه عمران، براى آمد خلخال

                                                
 -  1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« تابک  ← دیکن رجوع. 
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 ]مهرآباد [فرودگاه به ترکیه جمهور رییس، ]آقاي سلیمان دمیرل[ از استقبال براى ظهر از عدب
 حضور کم ركتُ يوزرا ،هیأت از 1.داشتیم مصاحبه و مراسم. رسیدند موقع  به؛رفتیم
 ،دمیرل آقاى ،راه در .سعدآباد رفتیم اقامتگاه به هم با. است زیادهیأت  تعداد ولى ،دارند

                                                
 -  در حال حاضر بهترین شرایط را براى ،جمهورى اسالمى ایران و ترکیه« :  گفتدر این مصاحبهآقاى هاشمى 

هاى  مینهز.  براى تحقق آرزوهاى دو کشور برخوردارند،گسترش روابط خود دارند و از موقعیت بسیار خوبى
 ،پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى سابق. هاى تهران، آنکارا در میان کمتر کشورهایى موجود است همکارى
 یک اصل ،سن اعتماد و اطمینان بین ایران و ترکیهایجاد ح .هاى دو کشور وارد شرایط جدیدى شده است همکاري

 ، ایران و ترکیه با توجه به امکاناتى که دارند.است در منطقه مهم در استحکام روابط دوجانبه و به سود منافع دو کشور
هاى مفید دو جانبه به نحو مطلوب و  لویت را به یکدیگر بدهند و از تجربهو ا،ویژه تجارىه ها ب توانند در همکاري مى

رکیه و کشورهاى آسیایى ترانزیت کاال بین ایران و اروپا از طریق ترکیه و ترانزیت کاال بین ت .ترى استفاده کنند مناسب
آهن  خط راه .ها به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود گونه همکاري این. فارس از طریق ایران میسر است و خلیج

سرعت از سوى جمهورى اسالمى در حال تکمیل است و امتداد آن از طریق    زنجان به-سرخس و بزرگراه تهران 
آهن و احداث بزرگراه از آنکارا به  ترکیه نیز در جهت اتصال خطوط راه .تمرزهاى مشترك ادامه خواهد یاف  تبریز به

  ← دیکن  رجوع».مناطق مرزى ایران تالش بیشترى کند تا ارتباط دو کشور به یکدیگر و اروپا و آسیا تکمیل شود
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 عكس مذاكره ایران و تركیھ 

مذاکرات دوجانبه ایران و ترکیه 
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 روسیه، آذربایجان، ردها،کُ عراق، بوسنى، :کرد مطرح را دوجانبه مذاکره لقاب موضوعات
 سفر از تازگى به .داشت روابط توسعه به تصمیم و نیت سنبرح تأکید. اوکراین میانه، آسیاى

  .  استبرگشتهبوسنی و هرزگوین  به
. شد من شرمندگى باعث  وایستاد باز حرکتاز  ما حامل اتومبیل ،چمران دکتر اتوبان در

 عوض را ماشین و شد توقفم  کاروان.است مانده شاه زمان تشریفات از و قدیمى ماشین
 این در پاسداران قبالً چون . استشده پاره ها تسمه از یکى ،شد معلوم بعداً. کردیم

  . دانست مقصررا  آنها شود نمى ،بودند داده تذکر ماشین هنگىکُ و خصوص
. کردیم برگزار را مذاکرات دور اولین ،سعدآباد امتگاهاق کنار ،جدید ساختمان در عصر

 موردتوجه مسایل همهدربارة . دارد خوبى هاى سالن ؛شده بازسازى  واست قدیمى ساختمان
  . شدند ها نامه موافقت تهیه و بررسى مأمور ،فرعى هاى کمیته و بحث ،کشور دو

 قبل. رفتم محل همان به امشصرف  براى سپس. کردم مطالعه را ها گزارش و آمدم منزل به
 صحبت روسیه و آذربایجان بوسنى، عراق، مسایل ةدربار ،شام صرف هنگام در و شام از

 و پیچیده هم ردهاکُ و عراق مسأله و است پیش در مشکالتى بوسنى در است معتقد. کردیم
 برگشت خطر .ندارند جایگزینى ولى، است ناسازگار صدام با آمریکا گرچه .است مهم

. داند مى] برهم درهم و[= قاراشمیش  را روسیه خود وضع و جدى را آذربایجان به سیهرو
  .دیروقت به خانه آمدم

  
  1994والىج 26                             1415 صفر   16   1373 مرداد 4شنبه  سه 
   

یران را ها ا  هنوز مورد توجه است و صهیونیست،مسأله انفجار مرکز صهیونیستى در آرژانتین
 ،]ي پورمحمديمحمدمهدآقاي [.  کارها را انجام دادمساعت ده و نیم تا 1.کنند متهم مى

                                                
 - تبار  يهودی نفر از شهروندان 85 آن انی که در جر رخ داد1373 ری ت27در ) آمیا( ،انیهودی ياریکز همانفجار مر

 بر يرگذاری عالوه بر تاثي،گذار  بمبنیا . شدندی نفر زخمصدی از سشی جان خود را از دست دادند و بی،نیآرژانت
 از یکی از جمله ؛ داشتنی آرژانتی داخلاستی سي برازی نی تبعاتن،ی و روابط با آرژانتی اسالمي جمهوریوجهه جهان

 یی قضا میالدي، دستگاه2012 در سال .ه شواهد کذب از کار برکنار شدی به اتهام اقدام در ارا، پروندهنیقضات ا
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   .سفیر جدیدمان در دانمارك براى خداحافظى و نظرخواهى آمد
 قبل . به دفتر رهبرى رفتم،اى  خامنهاهللا یتبراى شرکت در جلسه مالقات آقاى دمیرل با آ

یه و بنیاد مستضعفان ی ریاست قوه قضاةو دربار کردیم نتایج مذاکرات را بررسى ،از جلسه
  .  خوب برگزار شد،لسه مذاکرات ج.صحبت کردیم

آقاى  . آمدند]ایرنا[، خبرگزارى جمهورى اسالمىسازمان مدیران . به دفترم برگشتم
 در موردآمیز کردم و تذکراتى  نژاد گزارش داد و من صحبت تشویق وردى] فریدون[

  . جمعى با من برداشتند  دسته عکس1.دادم  هاى خبرى  مقابله با توطئهگیرى خبرها و  جهت
                                                                                                              

ی قانونگردی تحت پيگذار  بمبنی ايریگی کشور را در ارتباط با پنیجمهور وقت ا سیی کارلوس منم، رن،یانتآرژ 
 را پنهان ها يگذار  بمبنیاهللا لبنان با ا  شواهد مربوط به ارتباط حزبدهی رشوه، کوشافتی متهم شد که با دراو .قرار داد

تاکنون . است دهینجامای به طول نای به اندازه پرونده انفجار آمیی، پرونده قضاچی به هیدگی رسن،ی آرژانتخیدر تار .کند
 يبار جمهورسه  تاکنون نیدولت آرژانت. اند به دادگاه احضار شده شهادت ي اداي برا، نفرستی از هزار و دوشیب

 ایران. است ه نشده ی خصوص ارانی در ای مدرکچیتاکنون ه، اما  داشتن در انفجار متهم کردهست را به درانی ایاسالم
  انفجار،روندهاز جمله مشکالت پ. کند ی می تلقیاسی سيا  موضوع را توطئهن،ی آرژانتیی قضاستمیبا فاسد خواندن س

 سال زدهی سباًی و پس از مدت تقر2007 مارس در .است   نشدهیی مورد ادعا تاکنون شناساي است که شخص انتحارنیا
ی،  هاشماهللا آیت از جمله ،ه نفردرخواست صدور حکم جلب نُدر اقدامی عجیب،  ،نیکل آرژانت از انفجار، دادستان

 . را صادر کردالملل نی بسی توسط پل وزیر وقت امورخارجهی،تی والاکبر یعلآقاي  و جمهور وقت رییس
 - هاى خبرگزارى جمهورى اسالمى در سراسر  آقاى هاشمى در دیدار با مسئوالن، سردبیران خبر و رؤساى نمایندگى

بار و رسانى و رشد آگاهى مردم، پرهیز از افراط و تفریط در انعکاس اخ هاى نظام اسالمى، اطالع  دفاع از ارزش،جهان
هاى خطیر و در عین  اندیشى در مخابره رویدادها و جریانات سیاسى و اجتماعى جامعه را از جمله مسئولیت  مصلحت

هاى نظام اسالمى و  خبرگزارى در انعکاس واقعیتاین حال حساس این سازمان ذکر کرد و بر نقش و جایگاه مهم 
با ابراز رضایت از مجموعه عملکرد سازمان خبرگزارى جمهورى  ایشان .هاى خبرى دشمنان تأکید نمود مقابله با توطئه

اهمیت و ارزش کار خبر و خبر رسانى در جامعه اشاره کرد و از صداقت،  اسالمى در دوران انقالب اسالمى به
م عنوان عوامل مهم براى موفقیت در تهیه، تنظیم و مخابره خبر در نظاه موقع ب اندیشى درست و به امانتدارى، مصلحت

هاى خبرى  اى بزرگ براى رسانه هاى پیرامون خود و جهان را سرمایه  آگاهى مردم نسبت به واقعیت واسالمى نام برد
 یک ،ها و استکبار جهانى اینکه دشمنان انقالب اسالمى به سرکردگى صهیونیست  با اشاره به،آقاى هاشمى .خواند

دشمنان سعى دارند با انتشار خبرهاى دروغ و «: اند گفت  جنگ خبرى علیه جمهورى اسالمى ایران به راه انداخته
 ناتوانى اسالم در اداره  ودور از منطق معرفى اى خرافى، احساساتى و به پراکنى، جامعه اسالمى ایران را جامعه شایعه

 یک الگوى تواند ایران در عمل ثابت کرده است که مى .ها را به جهان القا کنند کشور و مدیریت جامعه با حفظ ارزش
هاى مقدس خود با درایت به راه سازندگى و  موفق از حکومت اسالمى را به جهان معرفى کند و با حفظ تمامى ارزش

 اًهاى داخلى نیز بعض موج گسترده تبلیغات مسموم جهانى که متأسفانه برخى رسانه .عمران جامعه نیز ادامه دهد
 عیف روحیه انقالبى مردم و مأیوس کردن عالقمندان نظام اسالمىشوند و سعى در تض صدا مى ناآگاهانه با آنان هم
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 نتایج ، قبل از جلسه رسمى.به سعدآباد رفتمبا هیأت ترکیه عصر براى دور دوم مذاکرات 
و انتقال بارهاى حمل و نقل دریایی  ،ها  در مورد پرداخت معوقه.مذاکرات را بررسى کردیم

در جلسه .  دو ماه دیگر تکمیل شود، کار ناتمام مانده که قرار شد،رکیهایران از بنادر ت
  .سن انجام مذاکرات بود مذاکرات بیشتر بر محور ح،رسمى

با اخوى محمد و .  مقدارى در باغ سعدآباد قدم زدیم.جا ماندم  همان، پس از مذاکرات
 از ،نوق آمده تازگى از  بهمحمد. ل جارى صحبت کردیمی مساة دربار،]مرعشی[حسین

 اقامتگاه ، به براى صرف شام خصوصى با آقاى دمیرل، بعد از نماز.سالمتى والده گفت
  .  رفته بودندن آنها هم در این فاصله به رزیدانس خودشا.رفتیم

   ساعتى مذاکرات خصوصى با ، با حضور یک مترجم ایرانى و اخوى محمد،کنار استخر
                                                                                                              

با ،هاى گروهى فراگیر کند سازمان خبرگزارى جمهورى اسالمى ایران و سایر رسانه  ایجاب مى،در جهان را دارند 
را از هاى خبرى این فرصت  ریزى و هوشیارى سیاسى و گزینش مناسب اخبار و فعال برخورد کردن با حساسیت برنامه

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».دشمنان بگیرند
1395. 

 عكس خبرنگاري با خبرنگار ایرنا 

عکس یادگاری با خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(
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 عكس با خبرگزاري جمھوري اسالمي 

مالقات با مدیران سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی
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.  استسازى ما قرار گرفته تأثیر کارخانه مهمات تحت. دوستانه بودجو . ل داشتیمآقاى دمیر
 .دانست ها را نمى   این موفقیت؛ پیشرفت صنایع ایران و صنایع نظامى گفتمةمقدارى دربار

تأکید داشت که روابط را با آمریکا .  مفصًال صحبت کردیم،ردها آینده عراق و کُةدربار
 .دانست از نفوذ آینده ایران مىنگرانی سأله عراق را تا حدودى مشکل حل م. اصالح کند

دیروقت به خانه رسیدم. نیت آمریکا اعتماد نداریم سنگفتم به ح.  
  

  1994والىج 27                           1415 صفر   17  1373 مرداد 5چهارشنبه 
   

طور   به.د توجه استیلى موریسسات اسراؤها انفجار دو بمب در لندن در م در گزارش
اتهام به ایران در مورد انفجار آرژانتین هم .  انگشت اتهام به سوى ایران هم هست،معمول
یل و ی در کاخ سفید براى صلح اسرا،یل، اردن و آمریکایساى اسراؤر.  استتر شده صریح

قى اند و از این انفجارها که درست به عنوان کارشکنى در کارشان تل اردن اجتماع داشته
اند و  بنیادگرایى اسالمى را اعالن کردهو  تصمیم مبارزه با تروریسم .اند  خیلى عصبانى،شده

ها در لندن براى  با توجه به حضور عفت، فاطى، سعید و بچه. شاید مشکالتى ایجاد کنند
 کیفیت برخورد تبلیغاتى با ةدکتر والیتى و دکتر روحانى دربار . کمى نگران هستم،معالجه
  .  رهنمودى دادم؛ل از من نظر خواستندیااین مس

 به خاطر اینکه بنا بود براى بدرقه آقاى دمیرل .در منزل ماندمصبح  دهتا نزدیک ساعت 
ها   در مسیر بر پرداخت موارد کوچک معوقه. با هم به فرودگاه رفتیم.به سعدآباد رفتم، بروم

  .مگشترو به دفتر ب شد انجام مصاحبه و بدرقه با مراسم ،در فرودگاه. تأکید داشت
نهاد  گزارش بررسى طلب . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[، میرزاده] حمید[آقاى 

را داد و از آقاى بابت ارزهاي تراز فیزیکی  ،صنایع سنگینوزارت از ] جمهوري ریاست[
ي بازسازي ها  به خاطر سختگیرى در موافقت نامه،]رییس سازمان برنامه و بودجه[، زنجانى

  . گ گله داشتجن
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 . و گزارش شنیدم1 برایشان صحبت کردم.نمازجمعه تهران آمدندبرگزاري مدیران ستاد 
 به لندن .ها جمع بودند عصر کارها را انجام دادم و قبل از غروب به خانه آمدم شب بچه

  .  عفت در رزیدانس نبود؛تلفن کردیم
  

                                                
 - عنوان اولین خطیب نمازجمعه تهران که بنا به ه  ب، طالقانىهللا  با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت،آقاى هاشمى

دار را در جهت تقویت روحیه  یط خاص آن زمان، حرکتى سالم و هدف در شرا،فرمان بنیانگذار جمهورى اسالمى
ها و  خوبى حفظ شده است و خطبه هدف و سالمت این راه به«:  گفت ،معنوى و اسالمى جامعه آغاز کرد

 جایگاه ،جایگاه نماز .تاریخ کشور و انقالب اسالمى کرده است  تاکنون خدمات زیادى به،هاى نمازجمعه سخنرانی
طرح . هاى اسالمى و منشاء خیر و برکت براى نظام اسالمى است و خط رهبرى و محل حفظ و تقویت ارزشوالیت 

هاى   انسان، بسیار با اهمیت است که در این صورت،ها هاى پرمحتوا و سازنده و در عین حال عامه فهم در خطبه بحث
 ضمن آشنایى با ،یابند ، سیاسى حضور مىنیت در این مراسم عبادى متعهد و شریفى که به قصد عبادت و با خلوص

 ».توانند همکارى، تعاون و مراتب ایمان و تقواى خود را نیز تقویت کنند ل روز و مشکالت جهان اسالم مىیمسا
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
 

 عكس مالقات نماز جمعھ 

دیدار با مدیران ستاد برگزاری نماز جمعه تهران
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  1994والىج 28                             1415 صفر   18  1373 مرداد 6شنبه  پنج 
   

مدعى است موافقت .  گزارش خدماتش در فرانسه را داد.صفى آمدآ] حمیدرضا[آقاى 
  .شده که تعمیرگاه کلى ایرباس در ایران تأسیس شود

 ؛ اختیارات سازمان قضایى نظامى در دستور بود. مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت
دبیر [، روحانى] حسن[آقاى . خواستند  چیزهاى زیادى مى.اختیارات کمى تصویب شد

ها به شوراى  یلىیاى در جواب اتهامات اسرا  اجازه گرفت که نامه،]شوراي عالی امنیت ملی
  . امنیت بنویسد

 گزارش . مقدارى صحبت کردیم.محسن آمد.  از استخر استفاده کردم.عصر به خانه آمدم
 .ها، یاسر و محسن شام خوردیم شب با فائزه، بچه. دادجلسه دکتر حبیبى براى سفر چین را 

 معلوم شد کار معالجه تمام شده و بناست که روز یکشنبه به ؛با عفت تلفنى صحبت کردیم
  .ایران برگردند

   
  1994والىج 29                               1415 صفر    19  1373 مرداد 7جمعه  
   

آب سد هنوز . ها و بستگان هم جمع شدند  تا ظهر بچه.م به محل سد لتیان رفتینُهساعت 
آرژانتین و لندن   بر محور انفجارهاى، علیه ایرانمها و صهیونیس تبلیغات آمریکایى. باالست

] جواد[ آقاى .اند خیلى سنگین است و موضوع را به شوراى امنیت سازمان ملل کشانده
شبکه تلویزیونی اى که بناست با  صاحبه مفاد مة تلفنى دربار،ظریف از وزارت امور خارجه

  .  مشورت کرد، داشته باشدسی ان ان
 ولى اند،  اسمى از ایران نبرده،نویس تهیه شده در شوراى امنیت پیش دادند که در اطالع

 از پاکستان به روسیه منتقل ،ممکن است در ادامه کار که ریاست شورا در یکشنبه آینده
ز طرف ما باید از شوراى امنیت و آمریکا به خاطر داشتن گفتم ا.  وضع عوض شود،شود مى

  .  طلبکارى بشودمشخص، قربانى ترور باندهاى هاي پرونده
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 ، گفتهدمشق به کاردار ما در ،]رییس ستاد ارتش سوریه[، اطالع دادند که حکمت شهابى
س ایران اى به مراکز حسا  حمله،ها ها و این جوسازى یل با این بهانهیاحتمال اینکه اسرا

دیروز خودم به . قوا اطالع بدهند کل گفتم به ستادکل و دفتر فرماندهى.  وجود دارد،بنماید
  . یس ستاد کل تذکر داده بودمیر

 مسابقه ، براى شنا کردن عرض سد لتیان،با محسن و مهدى. عصر ساعتى شنا کردیم
ه طیبه در نوق تلفنى با والده و همشیر.  آنها زودتر از من رسیدند؛که انجام شد گذاشتیم

  .  است و حال والده خوب است بیمارسخت، ]همسر طیبه[ ،محمد شریف. صحبت شد
   

  1994والىج 30                                 1415 صفر   20   1373 مرداد 8شنبه  
   

 از  بدون اینکه اسمى؛ منتشر شد،تر از آنچه قبالً تهیه شده بود  مالیم،بیانیه شوراى امنیت
کنند که سندى براى متهم  کم آمریکا و آرژانتین هم اعتراف مى  کم.یل ببردیایران و اسرا

 ونزوئال در سوءاستفاده ،میاندر این . اند کردن ایران ندارند و براساس حدس و گمان گفته
 تا عصر در لتیان ماندم و . استسازى کرده  زمینه،براى متهم کردن ایران 1یاز یک ایران

  . ها و استراحت گذشت  به مطالعه گزارشوقت بیشتر
 .کشور صحبت کردیم شعاري هاى تند و افراطى و جو  سیاستةمقدارى با محسن دربار

را  خاطرات دو روز .شب به خانه آمدیم. داند محسن این گونه امور را به ضرر انقالب مى
  .سابقه است ر بى درجه رسیده که گویا در پنج سال اخی42هواى تهران امروز به  .نوشتم

  
  1994والىج 31                               1415 صفر   21   1373 مرداد 9یکشنبه 

   
   از خانه براى افتتاح پاالیشگاه. استتر شده یل سبکیظاهراً تبلیغات منفى آمریکا و اسرا

                                                
 - »ا آورد و ب مى در  از کوبا و ونزوئال سرکای براى رفتن به آمر، داشتهرانیهبردارى در اکه سابقه کال» منوچهر معتمر

خاطر دزدى از ه  بکای بعدها درآمراو.  داردی اطالعاتای درباره انفجار آمکند که ، ادعا میکای آمرزاىی وافتی درهدف
 .شود  مىری دستگکای آمرسی توسط پل، سوپرمارکتکی
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 عكس افتتاح پاالیشگاه خون 

پرده برداری از اولین پاالیشگاه پالسمای خون در ایران
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 شگاه خون عكس افتتاح پاالی

افتتاح پاالیشگاه فراورده های پالسمای خون
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 .کار جالب و مهمى است؛  در جنوب شهرك غرب رفتیمهاى پالسماى خون  فرآورده
 حدود ، هزار لیتر خون85 پاالیش ا ب،در یک شیفت. ترین تکنولوژى است گفتند پیشرفته

هاى مختلف و  استماع توضیحات و بازدید از بخشبعد از  .دهد پانزده فرآورده به دست مى
 ، درمانى، اهمیت بهداشتىبهکردم و آمیز  سخنرانى تشویق،  در جمع کارکنان،مصاحبه
  1. تأکید نمودمطرحاین  اقتصادى  وسیاسى

 برنامه سفر به چین را گفت و خبر .حبیبى آمد] حسن[ دکتر .در دفترم کارها را انجام دادم
 که کار  را دادآثار نقاشى غربىتعویض با  از طریقگرفتن شاهنامه مینیاتورکارى را  پس

ها سالم   بعد از قرن، این آثار هنرى ارزشمند، در ایرانغربی با دادن تابلوهاى ؛مهمى است
  .گردد میبه ایران بر

آهن و اتوبان و توسعه  براى راه. جمعه و نمایندگان استان فارس آمدند استاندار و ائمه
 از هماهنگى و .شهرهاى مختلف استمداد کردند   نیازهاىبه دریا وپاالیشگاه اتصال استان 

  .شان گفتند رقابت
 جنجال تبلیغاتى ةدولت شرکت کردم و مصوباتى داشتیم و دربارجلسه هیأت  در عصر

 آمده ؛همان من باشندیاى م  خامنهاهللا یت قرار بود آ،شب .اخیر علیه ایران مذاکره کردیم
 مراجعت  و بسته بوده و کلید را پاسداران ما گم کرده بودند، پشت درب مشترك،بودند

شام را از . اند  معلوم شد بدون هماهنگى با محافظان آمده؛رفتمدفترشان به من . کرده بودند
  .آنجا آوردندبه دفترم 
ها و آمریکا علیه ایران مذاکره کردیم و   احتماالت تبلیغات اخیر صهیونیستةدربار

                                                
 -هاي مهم برنامه  احداث مرکز پژوهش و پاالیش خون، یکی از طرح«: نرانی آمده است در بخشی از این سخ

با وجود چنین مرکزي، . ساله اول توسعه کشور است که نقش مهمی در تأمین بهداشت و سالمتی افراد جامعه دارد پنج
تأسیس . شود نی است، برطرف میهاي خو ها به خارج که همانا نیاز به ورود انواع فراورده یکی از بدترین نوع وابستگی

با تکنولوژي بسیار مدرنی که در این . این مرکز از نظر اقتصادي و سیاسی نیز براي جمهوري اسالمی بااهمیت است
هاي خونی نخواهیم داشت و حتی در آینده جزو  مرکز به کار رفته، پس از این هیچ گونه نیازي به واردات فراورده

 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .در جهان خواهیم بودصادرکنندگان این محصوالت 
  .1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373
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 انتخابات آینده هم کمى بحث ة دربار.هاى ممکن در مقابل احتماالت که ناتمام ماند راه
 بامداد سه و نیمساعت . عفت امشب از لندن بیاید، قرار است.  به خانه آمدم.ناتمام داشتیم

  .رسید
   

  1994 آگوست1                             1415 صفر   22  1373 مرداد 10دوشنبه 
   

 سپس براى سفر به بندرامام 1.المللى داشتم اطالعات بیننشریه اى با  مصاحبه. به دفترم رفتم
 به مالحظات ،ها تاریخ را نوشته بودند  چون روزنامه، قرار بود فردا برویم.به فرودگاه رفتیم

 آقاى میرزاده، آقاى ، وزیر نفت. رسیدیمچهارنزدیک ساعت  .امنیتى تغییر وقت دادیم
  . د در فرودگاه استقبال رسمى بو.زنجانى، مهدى و جمعى دیگر همراه بودند

 در جلسه ،)]ره(امام خمینی[نماز و صرف ناهار و استراحت در مجتمع پتروشیمىپس از 
 .که جالب بودکردیم ها و تولیدات و جهات فنى شرکت   تاریخ و هزینهةتوجیهات دربار

مجتمع بسیار . فراى خارجى هم آمده بودندتعدادى از س.  داشتیمسپس از چند واحد بازدید
  1. کردم در جمع کارکنان صحبت2.تر از فوالد مبارکه  حتى مهم؛عظیمى است

                                                
 -  1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  
 - کیلومتري اهواز در بندر امام 160در   هکتار،270احت حدود در زمینی به مس  پتروشیمی، عظیممجتمع این 

آهن و  اي شبکه راه سهولت دسترسی به خوراك، سوخت و مواد اولیه استفاده از امکانات جاده .قراردارد) ره(خمینی
 زتر اینکه ایجاد ارزش افزوده و جلوگیري ا دسترسی به آب مورد نیاز، مهم وجود فرودگاه، حمل و نقل دریایی،

کارهاي مقدماتی اجراي .نمودهایی است که انتخاب این مکان را توجیه   ویژگی،سوزانیده شدن گازهاي همراه نفت
، اما  آغاز شد1355 از سال یعملیات ساختمان .دش به تدریج آغاز 1353مجتمع پتروشیمی ایران و ژاپن، در سالطرح 
 ولی با ، اقداماتی جهت شروع مجدد کارها انجام گرفت1358در سال  .ز پیروزي انقالب اسالمی متوقف گردیدبعد ا

 در دوران .وقوع جنگ تحمیلی و متعاقب آن خروج پیمانکاران ژاپنی از ایران، عملیات ساختمانی متوقف گردید
شریک ژاپنی به بهانه در نهایت،   انجام شد ولیمذاکرات متعددي جهت ادامه و تکمیل طرح شکوهمند سازندگی، 

 11 بمباران و حدود 20به منظور اطالع از وضعیت مجتمع پس از . کردودن طرح از ادامه کار خودداري اقتصادي نب
پس از  . درصد خسارت به مجتمع بود22نتیجه حاکی از وارد آمدن  .فتسال توقف، بررسی فنی جامعی انجام پذیر

 توجه به مفارقت شرکاي ژاپنی، شرکت ملی با.  آماده گردید1368انجام مطالعات اولیه، بازسازي مجتمع در آبان ماه 
نام اروپایی در صنعت پتروشیمی و کارشناسان و پیمانکاران ایرانی،  هاي صاحب صنایع پتروشیمی با استفاده از شرکت

 واحد آروماتیک به عنوان .برداري رساند  مرحله بازسازي و به بهرهچهارساله و در  این مجتمع را طی یک برنامه پنج
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ها  جمعه در مسیر خواسته  امام2. در اجتماع مردم صحبت کردم.سپس به شهر سربندر رفتیم
 فقط ؛ بندر بسیار خلوت بود. گشتى در محوطه بندر و سیلو زدیم،با ماشین .را مطرح کرد

 پرواز کردیم و بعد از ساعت 3.در فرودگاه مصاحبه کردم. پنج کشتى پهلو گرفته بودند
  .رسیدیم و فوراً خوابیدم به خانه دوازده

  
                                                                                                              

منحصرا توسط کارشناسان و پیمانکاران ایرانی بازسازي و راه اندازي گردید و هیچ آخرین واحد بازسازي شده ،
  .شرکت یا فرد غیرایرانی در آن نقش نداشت

 -ها تشکر بکنیم که به هرحال آنها باعث شدند که ما   ما باید از ژاپنىاوالً «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
شد بنا  وقتى که . گرچه کار را ناتمام گذاشتند، اما مردانه برخورد کردند؛اشیماین صنعت عظیم را امروز داشته ب

 پرداختند و در ادامه کار هم به ما کمک ، منصفانه حساب کردند و آنچه که حق جمهورى اسالمى بود،مفارقت بکنند
 تالشگرى که کارى عظیم را  نیروهاى فنى و؛ اما تشکر واقعى از شماها است؛کردند که ما کار را به خوبى پیش ببریم

وقعیت این  آن روز به م.ها بودند تر از همه خود ژاپنى  آگاهمسلماً. دین دادها ساما در فضاى یأس و ناباورى خیلى
ین به ما د میلیار130،ترك کردند و حاضر شدند دلیل نبود که آنها اینجا را  ولى بى،ى داشتندیمجتمع بعد از جنگ آشنا

 .دیدند که جنگ و بمباران چه به سر این ثروت ملى آورده است  را از اینجا نجات بدهند؛ چون مىبپردازند و خودشان
از اول . آمدم، چون براى اینجا دلهره داشتم  من بعدش مى،کردند  هر وقت که اینجا را بمباران مى.من بارها اینجا آمدم

خواهند این ثروت را از دست ما   می،اى  حقه و کینهها با چه دیدم که عراقی کردیم و می ما روى این مجتمع حساب می
گیرى اقتصادى   قابل بهره،ها به این نتیجه رسیدند که اینجا قابل بازسازى نیست و اگر بازسازى بشود ژاپنى. بیرون کنند

 ما اول . به ما پول دادند که ما رضایت بدهیم مفارقت بشود، ایران مایل نبود ژاپن جدا بشود،نیست و به همین دلیل
ولى در شوراى انقالب ما رأى کنیم، کوتاه را ها  خارجی  این بود که دست، وقتى سیاست شوراى انقالب،انقالب

دادیم که این مجتمع به عنوان سمبل همکارى ایران و ژاپن بماند، چون همان موقع هم ارزیابى این بود که این مجتمع 
ولى  ،داشتیم  ما آنها را محترمانه نگه می،ماندند دهند و اگر آنها می نجام میها با ایران دارند ا کار بزرگى است که ژاپنى

 این ،ها وکارگران عزیز ما بینند که مهندسین و تکنسین  وقتى که مى. امروز پشیماننداًخودشان انتخاب کردند و قاعدت
زیر پوشش این همه ابزار   زمین راتبدیل کردند و صدها هکتار هاى بمباران را به یک گلستان صنعتى تل انبوه مخروبه

 . غیر از تصور آن روز خواهد بود، برایشان تصورىکنند، قطعاً  اداره می،بهاى صنعتى دارند ارزش و گران حساس و با
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . دیدت نیروهاى مخلص را واقعاًهوش ایرانى و استعداد و همباید اینجا 

 .1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی
 - 1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
 - امروز با افتتاح مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی که به حق در منطقه «: در بخشی از این مصاحبه آمده است

ها چشم به این منطقه دوخته شده است، تا نیازهاي خود را از طریق این مجتمع برآورده  وننظیر است، میلی خاورمیانه بی
آینده بندر امام با وجود چنین مجتمع عظیمی کامالً روشن است و مطمئناً این شهر در آینده به یک مرکز . سازند

 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، یهاشم« کتاب  ← دیکن رجوع» .پررونق اقتصادي و صنعتی در کشور تبدیل خواهد شد
 .1395 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373
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  1994 آگوست2                             1415 صفر   23  1373 مرداد 11شنبه  سه
   

آقاى .  است ولى تمام نشده،آرژانتین کم شده] مرکز یهودیان[تبلیغات مربوط به انفجار 
 را داد و از دکتر قارو  گزارش وضع پرونده.اطالعات آمدرت وزاشفیعى از ] احمد[
  .  گفت] رییس دانشگاه تهران[، افروز] غالمعلی[

 آقایان . براى برنامه دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى آمد،میرسلیم] مصطفی[آقاى 
وزیر [، مرندى] علیرضا[ و ]رییس سازمان برنامه و بودجه[، زنجانى] مسعود روغنی[

  .سازى بحث شد  سیاست بیمارستانة دربار؛ آمدند]شت، درمان و آموزش پزشکیبهدا
 در . آمد]جمهور معاون حقوقی و امور مجلس رییس[، مهاجرانى] عطاءاهللا[عصر آقاى 

همان یشب م.  براى اظهار در مجلس؛هاى صنعتى سئوال کرد مورد طرح ادغام وزارتخانه
 ة دربار،]رییس قوه قضاییه[، یزدى] محمد[آقاى  با . بودیم]نوري، رییس مجلس[آقاى ناطق

 .بماند  قرار شده. صحبت شد، پس از اتمام این دوره در چند روز آینده،ادامه کار ایشان
و  که دیروز دستگیر شده )ع(گذارى در حرم امام رضا متهم به بمب،  مهدى نحوىةدربار

  توسعه برنامه دومةدربار 1. در درگیرى مجروح شده بود. است، صحبت کردیممردهامروز 
 از کسانى که ،]رییس سازمان حفاظت از محیط زیست[، منافى] هادي[و شکایت آقاى 

  .دیروقت به خانه آمدم. صحبت شد،  زده بودنداعتیاداتهام 
   
  1994 آگوست 3                         1415 صفر   24  1373 مرداد 12هارشنبه چ
  

 ، هنرى بسیج و ورزشکاران نمونه وهاى ورزشى ایندگان کانون نم،ورزشکاران پیروز جانباز

                                                
 -هدف آن .دشعامل حادثه اعالم ، )منافقین(،  خلقنی سازمان مجاهد،)ع(گذاري در حرم امام رضا  در حادثه بمب 

 ينام مهد به ي فردي،ارذگ بمباصلی عامل گویا . است  بودهی و سنعهی شنی بی اختالف افکن، کارنیسازمان از ا
 سرانجام در .اش اطالع داده شد  او توسط خانوادهي بود که محل اختفا)نیمنافق(مجاهدین خلق،  عضو سازمان ي،نحو

فوت  ،مارستانی کرد و پس از مجروح شدن و انتقال به بکی شلروهای به طرف نی ول، تلفن به دام افتادوسکی ککی
 . کرد
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دبیرکل [، افشازاده] بهرام[ و ]رییس سازمان تربیت بدنی[، طبا هاشمى] مصطفی[همراه آقاى 
 قرار شد ؛مدالشان را به من دادندورزشکاران،  .ندگزارش داد.  آمدند]کمیته ملی المپیک
ایرانى فوتبال که در جام جهانى در داور  ینهمچن . نگاهدارى شود)ع(در حرم امام رضا

 به آقاى .گرداندمبر با تشکر به او . آمد و مدالش را به من داد،آمریکا درخشیده بود
را مراکزشان هاى بسیج هم ماکت بعضى از  کانون. اى به او بدهد  هدیه، گفتمطبا هاشمى

   1. جالب است؛آورده بودند
المللی نهاد ریاست   دفتر خدمات حقوقی بینرییس[، جهرمى افتخار] گودرز[آقاى 

ه را داد و اجازه گرفت بر سر غرامت ایرباس ساقط ه گزارش دادگاه ال. آمد]جمهوري
  . هاى شهدا به تفاهم برسند غرامت به خانوادهپرداخت و ] 1367در سال [شده 

  گزارش وضع واتیکان و. آمد]سفیر ایران در واتیکان[، مسجدجامعى] محمد[آقاى 
  .ل جهانى داشتی نحوه رفتار ما در مساةرا داد و نظرات خوبى دربارمسیحیت 

 ،]وزیر صنایع سنگین[، نژادحسینیان] هادي[ آقاى .دولت شرکت کردمهیأت عصر در 
] مهدي[مسأله نیز  ]وزیر اطالعات[،  آقاى فالحیان.گزارش صنایع خودروسازى را داد

  . را توضیح داد)ع(گذارى در حرم مطهر امام رضا نحوى و بمب
 مردم قزوین آشوب به راه انداختند و . الیحه استان شدن قزوین رد شد،در مجلس

  . مدیریت کند گفتم برود آنجا و ،]وزیر کشور[، به آقاى بشارتى. بندان و ایجاد مزاحمت راه

                                                
 - هاى والیبال، تیراندازى، و دو و میدانى، مدیران نمونه  ز و معلول رشتهآقاى هاشمى در دیدار قهرمانان جانبا

:  اظهار داشت ، در مسابقات جهانىفرین ورزشى بسیج و ورزشکاران معلول و جانباز افتخارآ-هاى فرهنگى  کانون
آور   بلکه پیام،کند  نه تنها نقش مهم اراده، مقاومت و ایمان را در جامعه ثابت مى،درخشش شما ورزشکاران عزیز«

ها براى جامعه است که انسان را  تحرکى از بدترین آفت افسردگى، خمودى و بى. تکامل و خالقیت براى بشریت است
جایگاه ورزش از دیدگاه اسالم، تالش دولت را  با اشاره بهایشان » .کند خاصیت و مزاحمت تبدیل مى یک موجود بى  به

عنوان اصلى جدى و مهم مورد تأکید قرار داد و ه  ب،ضباط اجتماعى در جامعهبراى توسعه ورزش توأم با اخالق و ان
 از امتیازات ورزش در جامعه و ،توأم بودن اخالق و معنویات با پرورش، توانا و سالم نگهداشتن جسم و روح« : گفت

المللى  ابت بینهاى رق حضور ورزشکاران جمهورى اسالمى ایران در میدان. استهاى ورزشکاران کشور  از ویژگی
هاى دشمنان علیه جامعه توحیدى و نظام  صرف نظر از کسب پیروزى و افتخار، خنثى کننده تبلیغات منفى و تهمت

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اسالمى است
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نیروهاى . دارند  دست از تقاضا بر نمى.رسید مى ب آشوهاي  مرتباً گزارش،تا آخر شب
  1.اند انتظامى و سپاه مجبور به دخالت شده

آقاى والیتى .  به ضیافت شام با همسرانشان دعوت کردیم،فرا را در باشگاه نهادشب س
شام به صرف  بعد از 2.اى نمودم کننده  من هم سخنرانى دلگرم.گزارش کار سمینار را داد

ي که در مراکش قرارطبق  ،ها که از طرف سعودى قاى موسویان اطالع دادآ. خانه آمدم
  .بروند اند که با مهدى به مکه دعوت کردهمقرر شده بود، 

  

                                                
 -حه دولت، الی.  کشوري، جزو استان زنجان قرار داشتتما در تقسیما شهر قزوین، گرچه بزرگتر از زنجان بود، ا

مقامات محلی، انتظار داشتند، این الیحه به راحتی تصویب  .آن را رد کرد مجلس  را ارایه داد، امااستان شدن قزوین
ایندگان، از در جریان بحث در خصوص الیحه، برخی نم. حتی ساختمان استانداري نیز در قزوین ساخته شده بود. شود

جمله آقایان عباس شیبانی، نماینده تهران و علی موحدي ساوجی، نماینده ساوه، مطالبی مطرح کردند که براي مردم 
به خاطر . دی پس ساوه را استان کنم،یما انار دار« مثالً جمله معروف آقاي علی موحدي ساوجی، . آمیز تلقی شد توهین
گروهى از مردم منطقه نسبت به بعد از رد الیحه، . آمیز بود ، براي مردم تحریک».کنند  نمی را استانییپا که جا سنگ

طرفداران استان شدن قزوین با سردادن شعارهایى این منطقه را واجد استعدادهاى . این اقدام مجلس اعتراض کردند
شتر اجتماعات مردم در بی. الزم براى ارتقا به سطح استان معرفى کرده و به رأى نمایندگان مجلس اعتراض داشتند

که مردم سعى داشتند، با تجمع و  در حالی .مرکز شهر و اطراف منزل امام جمعه و فرماندارى شهرستان صورت گرفت
 تعدادى عناصر افراطى با حمله به اماکن ، خواست خود مبنى بر تبدیل قزوین به استان را اعالم نمایند،ى آرامیراهپیما

 .ها پرداختند  اداره را به آتش کشیده و به غارت اموال عمومى و مغازهعمومى، ساختمان چند بانک و
 -پشتوانه عملکرد جمهورى ، منطق سخنان مستند و افکار سنجیده و متعالى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

ما  ست که بههاى مظلومان و افکار آزادى ا  جذب دل، توفیق جمهورى اسالمى ایران.استاسالمى ایران در جهان 
صالبت و تثبیت  .کند این نظام مقدس را مضاعف مى اند و همین عامل نیز حالوت و شیرینى خدمت به چشم دوخته

 دشمن به توانایى سازندگى .آن ناامید کرده است  دشمنان را از آسیب رساندن به،کامل جمهورى اسالمى ایران
هر نحو ممکن از توسل به تبلیغات مسموم و نشر   به،ندک خوبى واقف است و تالش مى جمهورى اسالمى ایران به

کاهش نیاز به ارزهاى خارجى، رشد  . جلوى پیشرفت کشور را بگیرد،هاى اقتصادى و سیاسى اکاذیب گرفته تا توطئه
 اجراى کارهاى عظیم و پیچیده فنى و صنعتى، بازسازى ،ها تولید عمده مواد اولیه و اساسى صنعت کشور و سایر بخش

ه  شما ب.استهاى ایران در دوران سازندگى  اى از موفقیت  گوشه،کامل به نیروهاى داخلىي هاى جنگ و اتکا ابیخر
 با پشتوانه عظیم مردمى متمدن و انقالبى، متخصصان و مدیران الیق و کشورى در حال ،عنوان نمایندگان نظام اسالمى

افکار  طمینان خاطر براى معرفى چهره واقعى انقالب اسالمى بهپیشرفت و توسعه در دنیا سرافرازید و باید با جدیت و ا
 معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع.عمومى جهان تالش کنید

 .1395 انقالب،
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  1994 آگوست4                           1415 صفر   25  1373 مرداد 13شنبه  پنج 
  
پرداختن نردند براى استمداد ک. تعاونى پسته رفسنجان آمدندشرکت هیأت مدیره اعضاي  

شود   مى.ندارد و راهی عوارض بیست تومان بر هر کیلو پسته صادراتى که گفتم قانون است
  .بپردازندباید  ،ها را بعداً پرداخت و از امروز به بعد گذشته

عصر به . هاى ارزى گرفتیم  تصمیماتى در مورد سیاست.کمیته تنظیم بازار جلسه داشت
 ؛کردم گزارش حوادث قزوین را مرتب پیگیرى مى. تفاده کردماز استخر اس. خانه آمدم

 اعالم داشته که ،]وزیر کشور[،  آقاى بشارتى.ولى تمام نشده، تر است امروز اوضاع آرام
گرچه وزارت کشور  است؛ و به استان تهران ملحق شدهجدا قزوین از استان زنجان 

 این ،گفتم در اخبار شب. وثر بوده ولى در تسکین اوضاع م، بگیردیتواند چنین تصمیم نمى
دهى   نوعى باج،عالوه هبدولت دارد و هیأت  چون احتیاج به تصویب ،خبر پخش نشود

 یک بار نیم،اعت ده وس داشت که در راظ تلفنى گزارش را داد و انت، ولى شب ایشان،است
ده گرفته  که مدیریت حادثه را به عه ملیبه دبیرخانه شوراى عالى امنیت. دیگر پخش شود

  .  گفتم خبر خوانده شود،است
  

  1994 آگوست 5                              1415 صفر  26   1373 مرداد 14جمعه 
   

نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه . کردم هاى جمعه مطالعه مى پیش از ظهر براى خطبه
  . ها نبودند  اکثر بچه؛ ظهر خانه خلوت بود1.کردم

                                                
 -بل سایر را در مقادر ایران  پرونده بازسازى ،اگر منصفانه یک روزى« :  در بخشی از خطبه اول آمده است

مان  هاى دنیا قرار دهند و با خصوصیاتى که در اینجا بوده و با تالشى که به دست مأمورین خود ما و مردم بازسازي
دهند که بنیان جامعه  انجام شده و این حماسه تاریخى خلق شده، این را در معرض قضاوت و داورى بگذارند، حق مى

میلیارد دالر خسارت، قدرت بازسازى این را در کنار سازندگى وسیع بسیار نیرومند بوده که بعد از جنگ با هزار 
دن نزدیک به یک میلیون انسان برگردان . بدون اینکه مشکلى ایجاد کند،اش بیرون آمده کشور داشته و از عهده

هایى  ینههایشان و اعاده زندگى، شغل و کار در ظرف چهار سال که با این زم دیده از جنگ به خانه خالى و آسیب دست
 دریغ مردم و حقانیت انقالب و  این لطف خداوند، حمایت بى؛اى باشد تواند کار عادى  این نمى،که انجام شد
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 مقدارى .منزلمان آمدبه  سپس .مپرسى نمود احمدآقا تلفن کردم و احوالعصر به حاج 
 اظهار خستگى و افسردگى و .اش پرسیدم نشینى از علت انزوا و خانه. صحبت کردیم

 ،ى که عضویت داردی قرار شد به تدریج در جلسات و شوراها.کسالت جسمانى نمود
  . شرکت کند

هاى آقایان  امروز مردم قزوین و سخنرانىت مثب تلفنى گزارش تظاهرات ،آقاى بشارتى
شیمانى از  مبنى بر اظهار پ،ابوترابى در نماز جمعه] اکبر علی[بین و  باریک] هادي[

فار از عملیاتى که به خاطر آنها در قزوین رخ داد و اظهار غهاى گذشته و است سماجت
وین را در سیما هایى از تظاهرات مردم قز شب هم گوشه. حمایت از تصمیمات نظام گفت

  . است  جالب؛دیدم
طبسى واعظ  شب تلفنى از آقاى . همراه عفت به خانه بستگان رفتند.عصر محسن آمد

  . کند درد و تب عود میى ه معلوم شد هنوز گا؛پرسى کردم احوال
   

  1994 آگوست 6                              1415 صفر   27    1373 مرداد 15شنبه 
   
گزارشى از وضع آنجا و حاکمیت زنان . سفیرمان در نروژ آمد، ]لرحیم گواهیآقاي عبدا[

شان با ضدانقالب  يبارى و همکارو بند  هایشان در بى کارهاى طدر حکومت نروژ و افرا
 اجازه گرفت که برخورد صریح و از موضع باال داشته .ایران به عنوان حقوق بشر گفت

  . باشیم
ن براى سفرم اصرار داشت و نیز داد. مان در گرجستان آمدسفیر، ]بین آقاي فریدون حق[

                                                                                                              
گذاریم  هیچ وقت این را به حساب خودمان نمى، بنده و امثال بندهاًواقع .هاى اصلى این توفیقات است زمینه اسالم. 

شان  شان و با مقاومت کشند و مردمى که خودشان با صبر و متانت زحمت مىما اینجا هستیم و آنهایى که در آنجا دارند 
ردبارى آن مردم و از  آنها قابل ستایش و تحسین هستند و من صمیمانه از صبر و ب،اند ها را فراهم کرده این زمینه

انى از خدمات افراد  ولو حمایت لفظى، ولو حضور در صحنه، ولو تشویق، ولو اظهار قدرد،هاى بى دریغ شماها حمایت
ها را در   بقایاى این ویرانی،کنم و امیدوارم که ما بتوانیم  صمیمانه تشکر مى، این زمینه را فراهم کردید کهخدوم کشور

 نشر دفتر ،1373 سال هاي جمعه خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . آباد کنیم،موقع مناسب خودش
 .1395 انقالب، معارف
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 از طریق ،لوله گاز روسیه به ترکیهخط ها و گفت امسال  گاز مورد تقاضاى گرجى
  . شود گرجستان وصل مى

 گزارش مذاکرات با هیأت لیبى را دادند و .ى آمدندیفروزنده و توال] محمد[آقایان 
گفتم به قیمت . ندا هقیمت بسیار پایین پیشنهاد داد. خواهند چیزهایى که از اقالم نظامى مى

  . مناسب مورد نظر خودمان داده شود
 ] کل قوای حفاظت اطالعات ستاد فرماندهی دفتر عمومسییر[ ،نظران] محمدعلی[آقاى 

. اند هاى امنیتى آورده بود که بعضى از نیروهاى داخلى ساخته  پیشنهادى در مورد گیت.آمد
پیشنهادهاى  و مالىکشور  گزارش سفر به .زاده آمدند ایروانى و على] دمحمدجوا[آقایان 

هاى فنى   کمک،خواهیم ند و ما مى هستکمکدریافت  آنها بیشتر دنبال ؛همکارى را دادند
  . مالىنه و مدیریتى باشد و 
 جلسه  ملیعصر شوراى عالى امنیت .براى گرفتن کار استمداد کرد. آقاى هویدا آمد

ها  نامه همکارى سپاه و نیروهاى انتظامى در آشوب ینیل قزوین و آی مساةدربار. داشت
  . بحث شد

  
   1994  آگوست7                            1415 صفر   28   1373 مرداد 16یکشنبه 

   
 کارها را نیاورده .در منزل بودم.] تعطیل بود) ص(امروز به مناسبت وفات حضرت پیامبر[

عصر هم مقدارى . به مطالعه تاریخ ایران در دو قرن اول اسالم گذراندم وقت را بیشتر ؛بودم
رفتند  از باالى دیوار خانه به داخل استخر شیرجه مى. ها در استخر را تماشا کردم شناى بچه

  .که جالب بود
 یک سال را تنظیم کرده و . کیفیت استفاده از خاطراتم صحبت کردیمة با محسن دربار

تواند مرجعى براى تاریخ دوران  مى؛  است و خیلى خوب تنظیم شدهزحمت زیادى کشیده
  . پس از انقالب باشد

اول راضى از بار  .رود  بار دوم است که مى؛عفت براى معالجه پیش آقاى قنبرى رفت
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  .کند  بدون دارو معالجه مى، با نیروى معنوى و مرموزى.است
 ، به خاطر اینکه باال هستم،طالع دادمبه دفتر رهبرى ا. عصر جمعى از بستگان اینجا بودند

  .روم امشب به جلسه معمولمان نمى
  

  1994 آگوست8                            1415 صفر   29  1373 مرداد 17دوشنبه  
   
گزارش پیشرفت . اکبرزاده آمدند] عزت[وزیر کشاورزى و دکتر ، ]آقاي عیسی کالنتري[

 حدود پنجاه درصد از سموم مورد نیاز ،گفت.  دادندکار تحقیقاتى ساخت و تولید سموم را
، ولی باور تشکر کردم. جویى ارزى داریم  میلیون دالر صرفه82اند و سال آینده  را ساخته

  .ى است کار مهمى است و فعالً سرّنکردم و قرار شد رسیدگی کنم؛
از موفقیت فعال کردن .  آمد و شهرسازيوزیر مسکن، ]آقاي عباس آخوندي[

هاى پس انداز مسکن گفت و استقبال خوب مردم و گزارش وضع طرح اصالح  وقصند
ى داشت که قبول یاهقم را داد و پیشنهاد)] س(حضرت معصومه[ساختار اطراف حرم 

اى   خامنهاهللا یت  آ. قم پیگیر استه آستان. طرح خوبى است؛ قرار شد پیگیرى کنیم.کردم
  . هم موافقند

نظراتم را براى سیاست کارش . تاندار جدید هرمزگان آمد اس،زائرى] غالمعباس[آقاى 
هاى مهم و مناطق آزاد و توجه بیشتر به نقاط   بر مبارزه با قاچاق و پشتیبانى طرح؛گرفت

  . محروم تأکید کردم
 ]جمهور اسالمی و مشاور اجتماعی رییس  جمهوري   روزنامهمسئولمدیر[، آقاى مهاجرى

ت در وضع فعلى اظهار خستگى کرد و خواستار شغلى آمد و از کار روزنامه و مشاور
 اظهار ،]ایران [=  با تأسیس روزنامه دولت. قرار شد فکرى بکنیم؛فرهنگى شدو جدید 

  . مخالفت کرد
براى . جلسه داشت عصر شوراى اقتصاد براى امور مناطق آزاد و توسعه شهر تهران

پزشکى  به دندان است،نده شدهش که ککرکردن دندانم که اخیراً خالى شده و نصب روپ  
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 عكس مالقات با سفیر   

تقدیم استوارنامه توسط سفیر پرتغال

تقدیم استوارنامه توسط سفیر برزیل
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 1. در مراسم عزادارى سپاه صحبت کردم و شب به حسینیه قصر فیروزه رفتم. مراجعه کردم
 از مصر ؛ها رفته بود دیدن فاطى و بچه. عفت دیرتر رسید. دیروقت به خانه رسیدم

  .اند برگشته
  

  1994 آگوست9                            1415 صفر   30  1373 مرداد 18شنبه  سه 
   

یل و باز شدن مرزها و مالقات ی روند اجرایى همکارى اردن و اسرا،ها در گزارش
  2.خارجه آمریکا در عقبه مورد توجه استامورروایتى با حضور وزیر  به ،نیحس ملک

                                                
 -به بیان ویژگیهاى حرکت سیاسى ،السالم ه تحلیلى از زندگانى سراسر مبارزه ائمه اطهار علیهمی با اراي هاشمی، آقا 

 و نقاط مشترك تاریخ زندگى این دو بزرگوار پرداخت و با )ع(رضا امام  و حضرت )ع(حضرت امام حسن مجتبى
هاى ستمگر زمان خود خاطرنشان  ر برابر حکومتاشاره به مبارزات قهرآمیز و سازش ناپذیرى دیگر امامان معصوم د

برداشته شد و ) ع( و امام رضا )ع(آمیز امام حسن هاى بلند پیشرفت شیعه در زمان حرکت صلح یکى از گام« : ساخت 
ما از  .ها و فشارهاى سیاسى آن دوران بود ها، ستم ، این بزرگوار نجات شیعه از گرفتاريهترین آثار شیوه مبارز مهم

توان با تاریخ و جریانات  ایم که نمى این درس را آموخته) ع( و امام رضا )ع(ىبى و تاریخ سیاسى امام حسن مجتزندگ
گم برخورد کرد، بلکه باید با منطق و هوشیارى براساس ضرورت و مصلحت جانبه و د متحول زندگى، خشک و یک
 ،رضایت خداوندکسب ارزش است و   خدا بىجان، مال و آبرو در مقابل حق و راه .شیوه حرکت را انتخاب کرد

 دیکن  رجوع».یابد  با تشخیص رهبران جامعه تحقق مى،ترین هدف ماست که گاهى با جنگ و گاه از طریق صلح عالى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
 - یل بود و این امر در توافق صلحی یواهان داشتن روابط سیاسی با اسرااردن یکی از کشورهایی است که از ابتدا خ

رهبران دو طرف در طول .  محقق شد،یل امضا کردی اسراوقتوزیر   پادشاه سابق این کشور با نخست،حسین ملککه 
رها نیز به طور هاي قبل از انعقاد قرارداد رسمی صلح، بارها با یکدیگر مالقات کردند و اخبار مربوط به این دیدا سال

 وزیر 1993یل در نروژ در تابستان ی اسرا-پس از افشاي مذاکرات محرمانه ساف .پراکنده و محدود منتشر گردید
 قرارداد مشابهی با اردن نیز امضا ، اریحا- همزمان با امضاي قرارداد غزه،بینی کرد که ممکن است یل پیشیخارجه اسرا

 ماده به امضا رسید 5یل نیز قراردادي در یاریحا، بین اردن و اسرا-رارداد غزه  ساعت پس از امضاي ق24کمتر از . شود
براساس این قرارداد . که به موجب آن چارچوب هاي کلی دستیابی به یک قرارداد صلح بین دو طرف مشخص گردید

وك به مسیر اصلی هاي اردن و یرم هاي رودخانه هاي اشغالی به اردن، برگرداندن آب در مورد بازگرداندن سرزمین
صورت مسالمت آمیز و تضمین عدم بازگشت مهاجرین به ه خود، عدم تجاوز به خاك اردن، بازگشت آوارگان ب

پذیر شد، نقطه  یل امکانی اسرا-امضاي این قرارداد که بالفاصله پس از صلح ساف. اردن، بین طرفین توافق حاصل شد
 ژوئیه 25 حسین و اسحاق رابین در آمریکا در ملکدیدار رسمی . دیل بویواقعی آغاز علنی شدن روابط اردن و اسرا

 افتتاح گذرگاه مرزي بین دو کشور، اتصال شبکه برق دو ،» واشنگتن-بنیامین« براي امضاي توافق نامه موسوم به 1994
 نردا با شرکت آمریکا و 1994 آگوست 31، تشکیل کمیسیون سه جانبه اقتصادي در 1994 آگوست 18کشور در 
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ل براى تقدیم ال و برزیغفراى پرتس، ]آقایان مانوئل مارسلو کورتو و سرجیو توتیکیان[
 در مورد سفر چین و موارد .دکتر حبیبى آمد.  مذاکرات تشریفاتى بود.استوارنامه آمدند

گرفتن کاخ رامسر در خصوص  .ها و تهیه مقدمات سفر صحبت شد مورد نظر در همکارى
  .  نیز مذاکره کردیموزیر صنعت پس از ادغامتعیین از بنیاد جانبازان براى تشریفات دولت و 

 بناست .گزارش دادند و نیازها را مطرح کردند. ن بازسازى مناطق جنگى آمدندمسئوال
 هاى در مورد سهمیه. عصر شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت.  تمام شود1374سال 

  . تجدید نظر شود، قرارشد با حفظ سهمیه رزمندگان؛شد  ور صحبتکها و کن دانشگاه
   

  1994 آگوست 10                1415االول  ع ربی  1  1373 مرداد 19چهارشنبه 
   

 گفته بود شاهدى بر ،ها آمده که یک قاضى آرژانتینى که دو سه روز قبل در گزارش
  است؛کرده  حکم بازداشت چهار دیپلمات ایرانى را امضا،دخالت ایران در انفجار ندارند

  . اى از یک توطئه بزرگتر باشد تواند گوشه مىاین 
 ؛ کارخانه مهمى است. صنعتى هشتگرد رفتیمك کارخانه کاغذ لطیف به شهربراى افتتاح

بندى   بستهپوشال براي دستمال کاغذى و ، از کاغذهاى باطله، هزار تن ظرفیت ساالنه15با 
  در جمع کارکنان سخنرانى،استماع توضیحات و بازدید مفصلبعد از . سازد میوه را مى

   ك صنعتى که بیش از صد واحد صنعتى در حالسپس از شهر.  نمودم و مصاحبه1کردم
                                                                                                              

افزوداسراییلتوان به فهرست روابط اردن با  یل در واشنگتن را مییو اسرا . 
 - عنوان مواد اولیه تولید محصوالت ه  استفاده از کاغذهاى باطله را ب،آقاى هاشمى در مراسم افتتاح این کارخانه

کنیم تا وابستگى به رشد مصرف کاغذ در کشور باید تالش  با توجه به« :  بسیار مهم خواند و گفت ،کاغذى
 هزار تن کاغذ در کشور مصرف 600در حال حاضر ساالنه حدود  .محصوالت کاغذى خارجى روز به روز کمتر شود

 مامیدوار .شود هاى گران از خارج وارد مى شود که حدود نیمى از آن در داخل تأمین شده و نیمى دیگر نیز با قیمت مى
 دیگر نیازى به ،د کاغذ کشور که ساخت آنها در طول برنامه اول آغاز شدهبردارى از واحدهاى دیگر تولی با بهره

 از اهداف ،تالش براى قطع وابستگى کشور به محصوالت وارداتى و از جمله محصوالت کاغذى .واردات کاغذ نباشد
 ،این زمینه است استفاده از کاغذهاى باطله در این کارخانه که نقطه شروعى در .استدولت در برنامه پنج ساله اول 

» .رود شمار مى خارج به عالوه بر کمک به پاکیزگى محیط زیست گام مؤثرى در قطع وابستگى کاغذسازى به
  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 عكس افتتاح كارخانھ كاغذ سازي 

افتتاح کارخانه کاغدسازی
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 عكس افتتاح كارخانھ كاغذ سازي 

بازدید از شهرک صنعتی هشتگرد
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را  و توضیحات  هشتگرد را هم دیدیم شهر مسکونى. داشتم با اتومبیل بازدید،ساخت دارد
 منتظر وام ه، واحدهاى نیم ساخت. نیستکافى فعال  به اندازه.1کردم مصاحبه .شنیدیم
  . اند بانکى

 او را خبر ، گله داشت که چرا قبل از بازدید. عفت ناهار آنجا بود.ظهر به دفتر رسیدم
 مسأله همکارى ،دولتهیأت عصر در  .گفتم دفتر باید به طور مرتب اطالع بدهد. نکردیم

گزارش مصوبات مجلس همچنین  .بیشتر با چین و پرداخت مطالبات آنها با نفت مطرح بود
  .دولت نداردهیأت  که تفاوت چندانى با مصوبات  مطرح شداز کلیات برنامه دوم

اى   خامنهاهللا یت با  آ، امشببه جاى شب دوشنبه گذشته که به خاطر تعطیلى جلسه نبود
یم  خواسته بود،ها  به خاطر طوالنى شدن فاصله مالقات. ایشان عازم سفر است.جلسه داشتیم

ل آرژانتین و قزوین و پتروشیمى بندر امام و تولید سموم پایه ی مساة دربار.که جلسه باشد
  . مذاکره کردیم

  
  1994  آگوست11                 1415االول   ربیع  2  1373 مرداد 20شنبه  پنج

   
 براى چگونگى برخورد با آرژانتین ،خارجهامور ظریف از وزارت ] محمدجواد[آقاى 

 با رهبرى هم در .بررسى شود] شوراي عالی امنیت ملی[ قرار شد در دبیرخانه .ل داشتسئوا
  .این باره تلفنى مذاکره شد

 راجع به کیفیت مذاکره با .موسویان آمدند] سیدحسین[هادى و ] محمدعلی[ ، مهدى
 به دعوت ، شنبه پیرو مذاکرات مراکش، قرار است. ولیعهد عربستان صحبت شد،امیرعبداهللا
  .  به عربستان بروند،امیرعبداهللا

و نماینده ) س(تؤلیت آستان حضرت عبدالعظیم[، شهرى رى] محمد محمدي[آقاى 
 حل مشکل همچنین براى عمران آستان عبدالعظیم و  و آمد]فقیه و سرپرست حجاج ولی

ل مسافرتمان ی براى مسا؛ سفیرمان در هند آمد،شیخ عطار] علیرضا[آقاى  .حج استمداد کرد
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي حبهمصا  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع.  
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ن بافق و خراسان و ادعاى کشمیر آه لوله گاز و شرکت در ساخت راهاحداث خط  ،به هند
  .در رابطه با پاکستان مذاکره شد

ال م گزارش مذاکرات براى استه. بانک مرکزى آمدنديدکتر عادلى و مدیران ارز
 کار ؛مانده زیادى ندارد بیش از ده میلیارد دالر تعیین تکلیف شده و باقى. ها را دادند معوقه

  .اند مهم و خوبى کرده
 در مورد ، با دکتر عادلىشهردار تهران آمد و مشترکاً، ]باسچیغالمحسین کر[سپس 

. معصر به خانه آمد. هاى مهم شهردارى استمداد کردند انتشار سهام سازندگى براى طرح
  .کارها را به خانه آوردم

   
  1994 آگوست 12                     1415االول   ربیع  3  1373 مرداد 21جمعه 

   
 مقدارى . براى انجام آورده بودم،ها ها و گزارش بولتناز اندازه کافى کار  به .در خانه بودم

ها هم   ظهر مهدى، فرشته، سعید و بچه.وقت هم صرف مطالعه اوضاع استان کرمانشاه شد
   .اشراقى آمد] الدین شهاب[پیش از ظهر خواهر مرحوم  .بودند

انتین را براى اظهار نظر خارجه آرژامور متن جواب نامه به وزیر ،وزارت امور خارجه
 معادیخواه براى امور بنیاد تاریخ] عبدالمجید[عصر آقاى .  اصالحاتى انجام دادم؛فرستاد

] محمد[آقاى  . از استخر خانه استفاده کردم. حرف مهمى نداشت؛ آمد]انقالب اسالمی[
  . تلفنى مشورت کرد،جمعهنمازهاى   براى مطالب خطبه، مطابق معمول،امامى کاشانى

  
  1994 آگوست13                      1415االول   ربیع   4  1373 مرداد 22شنبه  
   

جمهوري سفیر ، ]آقاي یار صفرعلی[. عقد یک آزاده را با یک فرزند مفقوداالثر بستم
 خواست . از عالقه مردم آذربایجان به من و ایران گفت. اولین سفیر است؛آذربایجان آمد

  . ساختمان بهترى بدهیم ومیا تأمین کنکه امنیت سفارتشان ر
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 عكس مالقات سفیر  

مالقات با سفیر هند

مالقات با سفیر جمهوری آذربایجان
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 عكس تیم المپیاد   

اهداء جوایز برندگان المپیادهای بین المللی دانش آموزی

سخنرانی در جمع برندگان المپیادهای بین المللی دانش آموزی
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 . مطالب زیادى در زمینه امکانات همکارى گفت.سفیر هند آمد، ]آقاي سیدهارت سینگ[
 ؛کرد  براى مأموریتش نظرخواهى.آمد  سفیر جدیدمان در کویت، ]آقاي غالمعلی صنعتی[

] عباس[آقاى . را برایش توضیح دادم که با توجه به آنها اقدام کندهاى کویت  محدودیت
  .مان آمد سیاستاز  سفیر جدیدمان در سنگال براى اطالع ،صفریان

ها   آموزش و هزینهةدربار.  و معاونش آمدند]رییس سازمان برنامه و بودجه[، آقاى زنجانى
ا ت ، زنجانى که قول داده بود آقاى.ندهاى برنامه توضیح دادند و نظرم را گرفت و سیاست

ا تصویب اولین ت گفتم حداقل . اجازه خواست که کنار برود،تکمیل برنامه دوم بماند
از فشارهاى .  بماند، استارجح باید بماند و پس از آن هم ،بودجه ساالنه برنامه دوم

  .ها ناراحت است اللهى حزب
 نوربخش و معاونان آمدند] نمحس[وزیر اقتصاد و آقاى ، ]آقاي مرتضی محمدخان[عصر 

ثر در اصالح وضع مالیات ؤ جالب و م؛کردن مالیات را دادند  گزارش کار کامپیوترىو
  .است

  . است سعودي امشب عازم عربستان؛مهدى براى خداحافظى آمد.  شب به خانه آمدم
  

  1994 آگوست14                    1415االول   ربیع  5  1373 مرداد 23یکشنبه  
   

فیزیک، شیمى، ریاضى و هاي  رشتهآموزان در  المللى دانش هاى پیروز در المپیادهاى بین تیم
 من . گزارش داد]وزیر آموزش و پرورش[،  نجفى]محمدعلی[آقاى دکتر. کامپیوتر آمدند

 هر ، و سرپرستانان به استاد و یک کامپیوتر،به هر یک از آنها؛ 1شان کردم هم تشویق
                                                

 -ما نباید از این پیروزى به .است افتخارى براى کشور ،آموزان پیروزى دانش«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 ،در این المپیادها . کشور استآموزشیریزى دقیق و منظم مسئوالن  سادگى بگذریم، زیرا نشانگر تالش و برنامه

 پیشرفته و با امکانات بسیار گسترده حضور دارند، ولى باز نتوانستند مانع درخشش کشورهاى بزرگ علمى و
ویژه آموزش و ه  در بخش فرهنگى و ب،هاى ما در قبل و بعد از انقالب بسیارى از توفیق .استعدادهاى درخشان ما باشند

ق و برق و شعار و تظاهر به خدمت  فرهنگیان از نیروهاى عزیز جامعه ما هستند که بدون هیاهو، زر.پرورش بوده است
 ذخایر خاص و ارزشمند کشورمان هستند که توسط مسئولین باید در دامن ،آموز  میلیون دانش17 .مشغول هستند

 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».هاى علمى فکرى و معنوى تجهیز شوند  به سالح،اسالم
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  .  پنج نفرشان دخترند؛ آزادى هدیه دادم یک سکه بهارکدام،
 .ل بازسازى کمک خواستی براى مسا و آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[، آقاى میرزاده

نیرو و وزارت   ترابري، از وزارت راه و.سازى دریاى خزر داشتیم اى براى ساحل جلسه
 گزارش داد ]هورجم رییس دفتر بازرسی ویژه رییس[، محسن.  و بودجه بودندسازمان برنامه

 براى نمونه و ، قرار شد یک قطعه ده کیلومترى، پس از مذاکرات.و مسأله را طرح کرد
هاي کف  ، ماسه]ساحل پرورشی[= سازي   در این روش ساحل. به پیمان داده شود،آزمایش

این کار در ایران سابقه ندارد، اما در سواحل شمال اروپا . شود دریا، به ساحل پمپ می
  .ستمعمول ا
گذارى خارجى در  ها و سرمایه  بحث تعویض گذرنامه.دولت جلسه داشتهیأت عصر 

  . دستور بود
   

  1994 آگوست15                    1415االول   ربیع  6  1373 مرداد 24دوشنبه 
   
 .تقویت بیشتر کشاورزى، آب و خاك را خواست. نماینده اقلید آمد، ]فر آقاي احمد نیک[

. نماینده زاهدان آمد، ]آقاي مدد آذرکیش[. یى طرح نیشکر اهواز انتقاد داشتاز شیوه اجرا
نیت مولوى  سند و از حنموهاى بعد از مسجد فیض مشهد اظهار نگرانى  العمل از عکس

 از برخورد نماینده رهبرى در زاهدان انتقاد داشت و از عدم به .عبدالحمید تعریف کرد
  .رار داشتص براى سفرم به زاهدان ا.دکرکارگیرى نیروهاى اهل سنت گله 

 .شمالى براى خداحافظى و نظرخواهى آمد سفیر جدیدمان در کره، ]آقاي حسن طاهریان[
دبیرکل سازمان امور اداري و [، آقاى میرمحمدى .مان تالش کند گفتم براى وصول طلب

ان دولت و  بر اصالح حقوق کارمند.گزارش کار دادند.  و معاونان آمدند]استخدامی کشور
  1.هاى صندوق بازنشستگى و استفاده بهتر از وقت آنها تأکید کردم استفاده از اندوخته

                                                                                                              
1395 الب،انق معارف نشر دفتر ،1373 سال. 
 - ه پیشنهادهاى الزم جهت ترمیم حقوق کارمندان دولت، کاهش نرخ مالیاتی لزوم تسریع در ارا،آقاى هاشمى 
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 گفتم .ل قزوین صحبت شدی راجع به مسا.وزیر کشور آمد، ]محمد بشارتی آقاي علی[
 گزارش . آمد]وزیر علوم[، ]گلپایگانی[هاشمى] سیدمحمدرضا[ دکتر .کمتر مصاحبه کند

ارز همچنین هاى تهران و کرمان و   ریاست دانشگاهةو دربارآموزش عالى را داد 
  .  گله داشتها  در دانشگاه از رفتار نمایندگان رهبرى.دانشجویان و پیام نور صحبت شد

 .یم چند مصوبه داشت،جلسه شوراى اقتصاددر عصر . ها در دفترم بودند ظهر عفت و بچه
   .داشتجلسه نیز  گسترش شهر تهران برشوراى عالى نظارت 

 اطالع داد که سفیر آرژانتین و همسرش با اثاثیه ،خارجهامورآقاى ظریف از وزارت 
که سفیرمان را از   از طرف ما اعالن شود،شد قبل از رفتن او  قرار؛روند امشب از ایران مى

  .ایم  براى مذاکره فرا خوانده،آرژانتین
   

  1994 آگوست 16                   1415االول   ربیع  7  1373 مرداد 25شنبه  سه
   

بلوچستان، خراسان، کردستان، سیستان و هاى  جمعى از علماى اهل سنت از استان
، مدنى] محمداسحاق[آقاى مولوى .  آمدندصحرا همچنین ترکمنهرمزگان، کردستان و 

داشت و از وفادارى آنها گونه   صحبت گزارش،]سنت جمهور در امور اهل مشاور رییس[
 ضل مسجد فیی از مسا1. وحدت کردم و دلجویى نمودمةحبت مفصلى دربار من ص.گفت

                                                                                                              
ورى کارمندان دولت را در جهت   بهرهيه تشکیالت کالن و ارتقایایر تسهیالت رفاهى، تسریع در ارابرحقوق و س

 در قبال کارمندان خود وظیفه رسیدگى ،کند دولت سعى مى«:  و گفتکسب رضایت بیشتر مردم مورد تأکید قرار داد
 ،رود که کارمندان شریف دولت نیز با کار و تالش بیشتر امور آنان را به نحو مطلوب انجام دهد و در مقابل انتظار مى به

 هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».انجام برسانند  وظیفه خود را در قبال مردم و نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران به
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی،

 - همه تالش استکبار و ،ر احیاى تفکر دینى استص در حال حاضر که ع«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
عه و اهل سنت از جمله الحاد این است که تمام الهیون جهان را در مقابل یکدیگر قرار دهد که ایجاد تفرقه میان شی

 باید هوشیار باشیم با ؛ امروز از عالم شیعه و اهل سنت هراس دارد،دشمن .دار و تاریخى آنان است هاى ریشه توطئه
بینانه و موشکافانه  منافع و مصالح ملى و اسالمى و برخورد واقع  عنوان اصل وحدت و توجه بهه  ب،محور قرار دادن قرآن

 ،در انقالب و نظام جمهورى اسالمى . را تقویت و عناصر تفرقه را شناسایى و از بین ببریم عوامل وحدت،لیبا مسا
 هاى  با تمام فرقه،تر از هر چیزى است و ما با محور قرار دادن دو اصل ایرانى و مسلمان بودن منافع اسالم مقدم
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 نماینده رهبرى در سیستان و بلوچستان مطالبى ، آقاى ربانى،قبل از جلسه. اند آزرده... و
  .اند روحیه تندى نسبت به اهل سنت دارد و آنها از او ناراضى. گفت

 ؛توسعه همکارى بوداز ت  صحب.سفیرمان در رومانى آمد، ]ي محمود صدردیسآقاي [
 براى مأموریتش  وسفیرمان در برونئى آمد.  استخیلى پایین آمده امسال سطح معامالت

 کاالهاى نمایشگاه اخیرمان در آنجا را تماماً مردم با عالقه زیاد ، گفت.نظر خواست
  .اند خریده

بول انتقال  گفت به خاطر ق.، سفیر جدیدمان در عمان آمد]آقاي سیاوش زرگر یعقوبی  [
برایشان بوده مشکل . ندا  خیلى ممنون،ردهاى مهاجر عراقى از طریق خاك ایران به عراقکُ

 پیشنهاد توجه بیشتر به ؛بیشتر براى توسعه روابط با ما دارندآمادگی  ،ل یمنیو به خاطر مسا
   .فارس شد کشورهاى جنوب خلیج

ل وزارت ارشاد ی براى مسا.آمد ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[، میرسلیم] مصطفی[آقاى 
وزیر [، دکتر مرندى. و کاغذ و دستور جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى مذاکره شد

واکسن  گرفتن دانش فنى ةدربار.  و همکارانش آمدند]بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مالحظات روابط نه  ، گفتم براساس امتیازها باشد؛ا بلژیک مشورت کردی کوبا ازهپاتیت 

  .خاص
مدارك   تسهیل در ارزیابىدر خصوص ؛شوراى عالى ادارى جلسه داشتعصر 

  . گیرى شد تصمیماز کشور التحصیالن خارج  فارغ
  
  

                                                                                                              
برخورد زور، به توسل .کنیم  اصل مشترك داریم و براساس آن عمل مى،مذهبى در داخل کشور و سراسر جهان 

 .است منفى بسیار و مطرود عملى ،غیرمسلمان حتى مختلف مذاهب و ادیان با استدالل و منطق از دور به و آمیز اهانت
جو را نباید  اهانت، زورگویى و برخوردهاى جاهالنه افراد نادان و مفسده. اسالم دین برهان، منطق و اقناع است

ها که موجب تضعیف اسالم و کشور  گونه حربه ام اسالمى گذاشت و نباید اجازه داد از اینحساب دین، علما و نظ به
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع .کار روده  ب،شود مى

1395. 
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  1994 آگوست 17               1415االول   ربیع  8  1373 مرداد 26چهارشنبه 
   

 مطابق معمول تا . خون و ادرار گرفتند،راى آزمایش ساالنهب. ناشتا به دفترم رفتمصبح، 
هاى نفت و   جلسه مجمع عمومى شرکت، سپس تا ظهر. کارها را انجام دادمساعت ده و نیم

  .هاى آینده را شنیدیم  و برنامه سالکار گزارش .ها تصویب شد  ترازنامه.گاز داشتم
، آقاى دکتر عادلى.  خواندمها را  گزارش.دولت نرفتمهیأت بعد از ظهر به جلسه 

 ،ها آمده است  هیأت چینى که براى معوقه، تلفنى گفت،]مرکزي کل بانک رییس[
انه را ی به صورت اقساط ماه،از امروز تا چهار سالتقسیط گفتم . کند گیرى مى سخت

  .بپذیرند
  
  1994 آگوست18                1415االول   ربیع  9  1373 مرداد 27شنبه  پنج 
   

براى بازدید صنایع . اند هنوز از مسأله انفجار آرژانتین دست برنداشتههاي غربی،  رسانه

  نفت و گاز عكس مجامع

شرکت در جلسه مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران
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 ،بیش از ده شرکت با کارخانجات فراوان. مدیرعامل توضیحات داد. بهشهر و پاکسان رفتیم
  نفرها با بیش از شش هزار بندى و پودر شوینده و بسته  صابون،نباتى براى تولید روغن

 از پیش از انقالب فعال بوده و اخیراً توسعه یافتهاین مجموعه، . د هستندگر و کارمنکار
ها واگذار شده و  از سهام شرکتبخشی  . بیشتر خارجى و وارداتى استیه، مواد اول.است

 قسمت اعظم نیاز . جالب است؛ سپس نمایشگاه محصوالت را دیدیم.سود خوبى دارد
   .کنند صادر مى راکند و مقدارى  را تأمین مىداخل مصرفى 

خانه آب  سازى و تصفیه سازى، صابون سازى، چاپ، کارتن طىوهاى ق سپس از کارخانه
 با . را افتتاح کردیم نباتی براى جامدکردن روغن، خط تولید گاز هیدروژن.بازدید کردیم

ند و سود سهام را هم ا ع راضیوجمدر مگیرند و   حقوق خوبى مى؛کارگران صحبت کردم
 گزارش داد و من ،]صنایعوزیر[، زاده نعمت] محمدرضا[ آقاى ،جمع کارکناندر . دارند

  1.تشویقشان کردم
،  دکتر والیتى.کارها را انجام دادمبعد از ظهر،  ساعت چهارونیمظهر به دفترم رفتم و تا 

راضى است خیلی  ؛گزارش سفر به کشورهاى آسیاى میانه را داد و  آمد]وزیر امورخارجه[
 از تجدید ؛ روسیه در مقابلِ،که تمایل زیاد به توسعه همکارى با ایران دارندو معتقد است 

 با توسعه همکارى با ایران ،ها هم به همین دلیل ند و آمریکایىا امپراطورى روسیه نگران
  .  براى سفر به سوریه نظر خواست.ندنک مخالفت نمى

                                                
 -صرف واحدهاى رم براى بازدید بروم که فرصت دايقدر  آنمن معموالً «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ،

د کردم امروز یکى از واحدهاى  قدیمى کشور را به بهانه یک بخش جدید بازدی. رسد به افتتاح مىتازه شود که  نو مى
 مجموعه خیلى عظیمى از نیازهاى اً باید از مجموعه کارکنان آنجا تشکر کرد که انصاف اوالً؛مو نکات جالبى هم فهمید

 این مواد شوینده و مواد غذایى در کنیم،اى فکر  اگر لحظه. کند اشتى و بسته بندى کشور را تأمین مىغذایى و بهد
توانیم اهمیت آن را  ، می چه مقدار ما به خارج نیازمند بودیم و بایستى با قیمت گران از خارج بخریم،جامعه ما نبود

خوشبختانه شیوه توزیع خوبى هم . کنید ستاها تأمین مى نیاز بخش اعظم جامعه را تا اعماق رو،شما دارید. درك کنیم
هاى  برند در شهرستان خودتان دارید که ما از این ابتکار شما باید جاهاى دیگر هم استفاده بکنیم که محصوالتتان را مى

 .را نخورندها  ها تفاوت قیمت دهند که مردم گران نخرند و دالل  قرار مى  سالم در اختیار مصرف کنندهبا روشدور و 
 چون خیلى زود نیاز کشور بوده، تأسیس شده و به ، به همین دلیل؛ صنعت ضرورى کشور است، این صنعت شمااًقطع

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ». استخوبى هم مانده
1395. 
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  1994 آگوست 19                  1415االول   ربیع  10   1373 مرداد 28جمعه 
  

.  گذشت،ها و انجام کارها که به خانه آورده بودم بیشتر وقت به مطالعه بولتن. در خانه بودم
ها و بعضى از  محسن، فاطى، فائزه، نوه. بیها جمع بودند و بخشى غا ظهر بخشى از بچه

و مهدى هنوز در سفر است  قله دماوند رفته بهنوردى  ى کوهبرا یاسر. بستگان بودند
  . رود  تلفنى گفت که کارها خوب پیش مى،پریشب. عربستان سعودى است

 خاطرات را از فایل درآورد و در صندوق نسوز گذاشت و بعضى از يها محسن دفترچه
ر رابطه با پرونده گروه فرقان دکپی  ،آورى کرد و گفت ام را جمع هاى قدیمى یادداشت

  . اطالعات گرفته استوزارت را از ] 1358در سال [سوءقصد به من 
 محل غییر ت،ها در گزارش.  نمودمعصر از استخر استفاده کردم و صبح مقدارى ورزش

  . از ریاض به مراکش قابل توجه است،کنفرانس هفتم سران کشورهاى اسالمى
  

  1994 آگوست20                    1415االول   ربیع  11   1373 مرداد 29شنبه  
   

اى   مطلب تازه؛ را آوردشانجمهور یسی نامه ر.وزیر کار کشور مالى براى مالقات آمد
 نوعى عذرخواهى و ،اى منفى در تلویزیون مالى طر پخش برنامها به خ، حدس زدم.نداشت

ها و  کمک ة دربار.به عوامل نفوذى مخالف اسالم دانستنسبت قول جبران بود که آن را 
  . ها صحبت شد همکارى

ل انفجار آرژانتین و جاسوسى سفارت ی مساة دربار.شوراى عالى امنیت ملى جلسه داشت
در خصوص انفجار آرژانتین، عجیب است که . گیرى شد بحث و تصمیم یسیسو

ها و استکبار، یک دروغ بزرگ را پایه این اتهام به ایران  اي صهیونیست امپراطوري رسانه
کنند در اجالسی در مشهد که رهبري و من و وزیرامورخارجه و فرمانده  اند؛ ادعا می کرده

که اصالً چنین  سپاه و افراد دیگري داشتیم، این اقدام انفجاري تصویب شده است؛ در حالی
  . اي در مشهد نداشتیم و ما اصالً هیچ اطالعی از قرار انفجار نداشتیم جلسه
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 نظرم ، براى سفر به هند. آمد]یر شوراي عالی امنیت ملیدب[، روحانى] حسن[عصر دکتر  
ها حرف   کلیات امنیت کشور و سیاست خارجى و انتقاد از تندروىةرا گرفت و دربار

 کشمیر، ة دربار. آمد]جمهور مشاور سیاسی رییس[، موسوى] میرحسین[ آقاى مهندس.زدیم
  .ش استمداد کردى داشت و براى کمک به محافظانیاهپیشنهاد... هند، عراق و

ها و  گزارش تحلیلى از سیاست. کاردارمان در انگلیس آمد، ]آقاي غالمرضا انصاري[
 .برنامه مجمع تشخیص مصلحت را تنظیم کردم.  کسب نظر کردداد وعملکرد انگلیس 

ها و رشد   گزارش عملکرد شهردارى. معاون عمرانى وزیر کشور آمد،زرگر] رسول[آقاى 
و جبران حوادث اول  میلیارد تومان در طول برنامه 200 میلیارد به 23اعتبارات آنها از 

 گفت  را ضمن خدمات زیادش، تهرانيهاى شهردار ها و تخلف غیرمترقبه و نیاز شهردارى
  .و براى کمبودها استمداد کرد

دکتر .  براى سفر چین مذاکره کردیم. گزارش سفر به آذربایجان را داد.دکتر حبیبى آمد
هاى  نفت حوزهعبور ندى براى اجازه لهاى نفتى ه فنى از آمدن یکى از شرکت تل،عادلى

  .نفتى ترکمنستان از ایران خبر داد
  

  1994 آگوست 21                 1415االول   ربیع  12   1373 مرداد 30یکشنبه 
  

 سئواالت خوب تنظیم شده 1. هفته دولت داشتمه مناسبتمصاحبه طوالنى با صداوسیما ب
                                                

 -ایم و در   ما از یک مرحله بسیار مشکل و سخت عبور کرده، مقطع کنونىدر«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است
 ،از لحاظ جهانى. ترى نسبت به برنامه اول دارد  بستر خیلى مناسب،ایم که برنامه دوم  هموارى قرار گرفتهاًیک راه نسبت

ر زانو بزنیم و تسلیم هاى کشو بار مشکالت جنگ و خرابی ما دوخته شده بود که ما زیر  ها به آن روزها همه چشم
این اتفاق نیفتاد و االن . ها دست برداریم و تسلیم شویم کند که از آرمان گفتند که احتیاجات، ما را وادار مى مى. بشویم

 مرحله سخت بعد از جنگ را ، خودش و با تدبیر خودشيبینند که جمهورى اسالمى روى پاى خودش، با اتکا مى
مى یاما عال. ها را هموار کند تواند چاله چوله  مى، مقبول در همه ابعاداًبناهاى نسبتپشت سر گذاشته و حاال با زیر

 براى تضعیف انقالب و این که ما را وادار بکند که ،هاى جدیدى در مقابل خودمان خواهیم داشت پیداست که توطئه
این جایگاه، هنوز ادامه برنامه  .هاى نامشروع آنها دست برداریم خواسته از این استقالل در رأى و در نه گفتن به

  آن شکلاً در مقابل فشارى که ما از بعد از انقالب داشتیم و قاعد،بازسازى و سازندگى است و ادامه مقاومت است
  با هوشیارى و،کنند نشینى مى کردند ما را وادار به عقب بعد از یأس آنها در آن راهى که فکر مى. باید عوض شود
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مشکل صادرات پسته حل اى براى   جلسه.بود و تقریباً همه مطالب مورد نظر مطرح شد
صادرکنندگان داخلى و رقابت تولیدکنندگان خارجى مثل آمریکا و وجود  رقابت. داشتم

 و خطر ممنوع شدن  قیمت پسته را در خارج پایین آورده،در پسته ایران نیآفالتوکسسم 
بگیرند و با تشکیل تر  را جديقرار شد استاندارد  .ورود به بعضى کشورها در پیش است

  . از رقابت نادرست جلوگیرى شود،کنندگانصادراتحادیه 
روزنامه  تلفنى از تأخیر وقت مصاحبه با ،سفیرمان از فرانسه، ]آقاي حمیدرضا آصفی[

اش را   برنامه تعطیالت تابستانىاین روزنامه،اینکه مدیر  به خاطر ؛فیگارو اظهار ناراحتى کرد
  .  پذیرفتم که بیاید؛م زده استه به خاطر مصاحبه به
دولت تصمیم گرفتیم که ده منطقه از مناطق محروم را به خاطر هیأت عصر در جلسه 

 ةدربار.  به عنوان اولویت یک در برنامه دوم مورد توجه قرار دهیم،شرایط خاص آنها
  .فرهنگى گرفتیمدخانیات، تصمیمات ود کردن محد

 نظرخواهى خبرنگاران مستقل از مردم آرژانتین در مورد صحت یا عدم ،ها در گزارش
 ،نتیجه این شده که اکثریت نزدیک به اتفاق مردم؛ صحت تبلیغات علیه ایران جالب است

  .دانند اند و آن را نادرست مى تبلیغات را باور نکرده
 سخت محمد بیماريها و   از سالمتى والده و همشیره.رمان از نوق آمد کارگ،محمدتقى

دهى زیاد  آبهمچنین از   وآباد شریف و از وضع مردم و محصوالت پسته در نوق و على
  .هاى عمیق جدید تلمبه و بهرمان و سه قریه گفت چاه
  

  1994ت آگوس22                1415االول   ربیع  13   1373 مرداد 31دوشنبه  
   
گزارش . هاى صنعتى آمدند وزیر صنایع و مدیران شهرك، ]زاده آقاي محمدرضا نعمت[

                                                                                                              
بر ،هاى انقالب و توجه کردن به مصالح جامعه و نیازهاى کشور و جمع کردن بین این جهات آرمان اعتصام به 

 دفتر نشر معارف انقالب، ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .مشکالت فائق آمدیم
1395. 
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   1.انگیز نمودم  برایشان صحبت مفصل و تحسین.کار دادند
را گفت خود  و مصدومیت شیمیایى   گزارش سوابق علمى و جبهه.ضمیر آمد دکتر روشن

] سیدمحسن[ابوترابى، ] اکبر علی[ آقایان .منزل و ماشین کمک خواستتأمین و براى 
بوشهرى آمدند و براى خریدن کارخانه براى ] بهروز[نژاد و  كپا] سیدعباس[یحیوى، 

  .آزادگان استمداد کردند
لوله گاز ترکمنستان از ایران خط  گزارش طرح .وزیر نفت آمد، ]آقاي غالمرضا آقازاده[

 همچنین دربارة.  بناست فردا امضا شود.به ترکیه با هزینه حدود سه و نیم میلیارد دالر را داد
 در اركرى و خیهاي س هض براى حو،هاى نفتى آمریکایى و فرانسوى  شرکتمذاکرات با

  . مطالبی گفتفارس  خلیج
 سلمانى براى .مناطق آزاد و شوراى اقتصاد با چند مصوبه داشتیمعالی عصر شوراى 

 .تازگى از عربستان رسیده بودند ؛ بهموسویان آمدند] سیدحسین[آقاي مهدى و . اصالح آمد
اند و سفر   خیلى راضى.رکى را دادندو تُف ینا ، امیرعبداهللا،با آقایان فهدگزارش مذاکرات 

  .دانند ها را مصمم به اصالح روابط مى را کامالً موفق  و سعودى
   

  
  

                                                
 - سمت توسعه، جذب   در کشور براى هدایت منسجم صنعت بههاى صنعتى   گسترش شهرك،آقاى هاشمى

هاى جغرافیایى و انتخاب  هاى غیرضرورى و استفاده مناسب از موقعیت هاى صنعتگران، کاهش هزینه گذاري سرمایه
با اشاره به  ایشان .ویژه در مناطق محروم و روستایى تأکید کرده میم آن بعمکان مناسب را بسیار مفید دانست و بر ت

راف بسیارى منابع، از سها راه مناسبى را براى رشد و توسعه صنعت کشور گشوده و از ا اینکه ایجاد اینگونه شهرك
هاى صنعتى و تشویق و  استقبال صنعتگران از ایجاد شهرك«:  اظهار داشت ،جمله بنا، مصالح و انرژى کاسته است

هاى اخیر در کشور است و چنانچه  گذارى طى سال مایهگذارى در این بخش، حاکى از رشد سر ترغیب آنان به سرمایه
هاى بیشتر در این  گذاري  امکان جذب سرمایه،امکانات زیربنایى و تسهیالتى بانکى بیشترى براى آنان فراهم شود

 هاى صنعتى تأمین بسیارى از نیازهاى اولیه صنایع در داخل، آثار طرح با توجه به .بخش به مراتب افزایش خواهد یافت
زایى، رشد تولید و ایجاد صنایع  کند و به لحاظ اشتغال در دست انجام، آینده روشنى براى صنعت کشور ترسیم مى

 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دهد تکمیلى و قطع وابستگى جامعه را تحت تأثیر قرار مى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال
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  1994 آگوست23                  1415االول    ربیع  14  1373 شهریور  1شنبه  سه
   

 و ترکمنستان جمهور رییس، ]آقاي صفرمراد نیازف[ از استقبال براىصبح،  ده ساعت
 از زیادى جمع با ،معمول مطابق. رسیدند موقع به ؛ رفتیم]مهرآباد [فرودگاه  به،همراهان

 براى ،راتمذاک تکمیل براى 1. انجام شدمصاحبه و رسمى استقبال. آمد معاونان و اروز
 انتقاداتى ،سعدآباد تا مسیر در .اند آمده اروپا و ترکیه به ایران طریق از گاز لوله خط احداث

 و سوءتدبیرشان و آنها مشکالت از و داشت قزاقستان و زبکستاناُجمهور  رؤساى به نسبت
 رغم ىعل ،ایران از لوله عبور با ،آمریکا و روسیه موافقت و روسیه با خودش رابطه سنح از

 تصمیم و نیردی چرنوم]کتوریو[ و یلتسین]بوریس[ آقاى بین اختالف از و سابقشان مخالفت
  . گفتآینده ماه چند تا او حذف به یلتسین

 با خصوصى مذاکرات سپس .کردیم صحبت وزرا با .زدیم قدم سعدآباد باغ در ساعتى نیم
 آقاى کسالت و ترکیه اقتصاد تاریخى ضعف و ترکیه مشکالت از .داشتیم فنیاز آقاى

 رغم على ،ایران طریق از ترکمنستان گاز از بخشى انتقال با روسیه موافقت دالیل و دمیرل
 و داده روسیه به ترکمنستان خاك در امتیازاتى .گفت ،دارد روسیه براى که خسارتى

 گاز قطع به روسیه تصمیم و باشند شریک ترکیه در لوله خط احداث در ها روس که بناست
  .گفت زیادى مطالب ...و آینده هاى سال در ترکیه زا

 لوله خط خصوص به و ها همکارى ةدربار کلیاتى ،علنى و رسمى مذاکرات جلسه در
 کمیسیون در خارجه امور وزارت تاالر در ،ظهر از بعد چهار ساعت عصر. کردیم صحبت
 و من. بودند هم قزاقستان و ترکیه ،روسیه  نمایندگان .کردیم شرکت لوله خط بررسى

  .دادند ادامه کار به آنها .کردیم کار میتها بارهدر کوتاهى صحبت ،فنیاز آقاى
 جلسه فرهنگى انقالب عالى شوراى .دادم انجام را دفتر کارهاى .برگشتم دفترم به من

 قبول بعضى و است زیاد ،بودند معتقد بعضى .بود کشور هاى تعطیلى ةدربار بحث .داشت
   .ماند ناتمام ؛نداشتند

                                                
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 عكس تركمنستان 

استقبال از آقای نیازف، رییس جمهور ترکمنستان
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مذاکرات دوجانبه ایران و ترکمنستان
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 یک :کردیم شرکت ها توافقنامه يامضا مراسم در. رفتم سعدآباد به مغرب نماز از عدب
 کشور پنج يامضا با توافق یکو  لوله خطاحداث  براى ترکمنستان و ایران بین توافق
 یکوتاه صحبت ،فنیازآقاي  و من سسپ. قزاقستان  وروسیه ترکمنستان، ترکیه، ایران،

  .کردیم
 به . داشتیميزیاد خصوصى صحبت م،شا صرف؛ ضمن رفتیم باال طبقهبه  شام براى سپس

 من از را چیزهیچ  ،است مدعى .باشد اسرار از گرچه ،داد جواب خوبى به ها سئوال تمام
 به اسلحه ،ترکمنستان طریق از خواهند مى ها روس که داشت تأکید .دارد نمى مخفى

  .آمدم خانه به دیروقت .گفت مى سالح خرید براى ما تشویق براى شاید؛ بفروشند دیگران
  
  1994 آگوست24              1415االول   ربیع  15  1373 شهریور 2هارشنبه چ
   

 هیأت از پاویون در .بود هم احمدآقا .رسیدیم امام مرقد به کوپتر هلى با ونیم یازده ساعت
 ضریح داخل در .بودیم رفته  شهدا و امام زیارت براى ساله هر رسم به .کرد رایىپذی دولت

 احساسات ابراز .بودند آنجا سنت اهل نمونه يها بسیجى از جمعى .خواندیم فاتحه ،امام
  1.کردم صحبت برایشان .کردند

 ىوزیر نخست انفجار و تیر هفتم شهداى قبر سر معاونان و وزرا همراه ،اتوبوس با سپس
 کمک به اجرا دست در سالن ساختمان ةدربار توضیح و خواندیم  فاتحه.رفتیم

 رسیده هم همراهان و فنیاز آقاى .مرقد برگشتیم پاویون به .شنیدیمجمهوري را  ریاست
  .نشستیم قدرى ایشان و احمدآقا با ؛بودند داده انجام را مرقد زیارت مراسم .بودند

                                                
 -نقش ، در حفظ وحدت آحاد امت اسالمىاً انصاف،شما برادران اهل سنت «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

ر یک صف و هدف واحد قرار  د، در کنار برادران شیعه،هاى مختلف نظام و انقالب  وقتى در صحنه.اید بزرگى داشته
 حلقه اتصال امت عظیم اسالمى هستید و در ،شما برادران اهل سنت .افکنان بسته است  زبان دشمنان و تفرقه،دارید
علماى اهل سنت شهید دادند و . اى عمل کردید هاى شورانگیز دفاع مقدس به رسالت دینى خود به نحو شایسته صحنه

مان و شهیدان عزیز انقالب  امیدوارم روح مقدس امام راحل .تأثیر است  بىاًنان یقینهاى دشم  حیله،با هوشیارى شما
 راهشان را ادامه ،الشأن رفتوح امام عظیم از همه ما راضى باشند و بتوانیم با ثابت قدمى و استمداد از روح پ،اسالمى

 .1395 انقالب، معارف نشر ردفت ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دهیم
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 احداث زنى کلنگ براى مراسمى پاالیشگاهدر  .رفتیم جنوب در تهران پاالیشگاه هب سپس
 و داشتیم را مراسم این آنها اصرار به ،نیست اجرا آماده هنوز اینکه با ؛بود برپا گاز لوله خط

 اینکه با ؛داشتند زنی کلنگ کار بر اصرار چرا دانم نمى .کردم شرکت هم من ،آنها اصرار به
 و قرآنبعد از قرائت  .شد خواهد  شروع زودى به که کرد تأکید البته .شتندا واقعیت
  . شداینچى انجام 52 هاى لوله جوشکارى ،نفت وزیر ،آقازادهآقاي  گزارش
 به من رفتند و اسپیرال سبک به قطور هاى لوله ساخت کارخانه بازدید براى آنها سپس

  شرکت درو حسینیه افتتاح جهت رهبرى جدیداالحداث مقر در ،)س(الزهرا هیحسین
 زاده واعظ آقاى .کردم بردارى پرده حلو از ؛ رفتم اسالمیوحدت المللی فرانس بینکن

 صحبت من .گفت خیرمقدم .بود آمده بیرون و کرده قطع را صحبتش .کرد استقبال
شعار و بودنِ  فایده بى و وحدت عملى و اجرایى هاى راه پیداکردن ضرورت ةدربار کوتاهى

  1. کردم مسلمین از وحدتیتکلیا
 مقدارى معطل شدیم تا آنها از کارخانه .به فرودگاه رفتم همانانیسپس براى بدرقه م

هاى ساخت ایران قرار گرفته  تحت تأثیر عظمت کارخانه و دیدن نمایشگاه ماشین. آمدند
  .د خوب شد نمایندگان روسیه را همراه برده بودم که به قدرت ایران پى ببرن، گفت؛بود

                                                
 -جهان . براى تحکیم وحدت یک انقالب فکرى و تحول روحى الزم است«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 .وحدت کامل دست یابد تواند زندگى کند و ضرورت دارد که براى پیشرفت به اسالم باید بپذیرد که با اختالف نمى
انگیز استکبار  هاى فتنه اعتنایى به نغمه نات عظیمى دارد که در صورت وحدت و بىجهان اسالم منابع و ذخایر و امکا

عملیات اجرایى طرح انتقال گاز ترکمنستان از طریق جمهورى  .تواند به بهترین شکل از آن استفاده کند جهانى مى
ر منطقه خواهد شد و این همکارى وسیع د  این طرح عظیم منجر به.استنمونه عملى وحدت اسالمى ، اسالمى به اروپا

اى نمونه تعیین و   جامعه، به شیوه تحقیق دانشگاهى باید.همان چیزى است که استکبار جهانى توان تحمل آن را ندارد
 محور خوبى جهت تقویت وحدت ،الشأن اسالم میالد پیامبر عظیم . همکارى میان فرق اسالمى مشخص شود،در آن

ن را قبول داریم و باید از همین محور وحدت راهى شروع کنیم که درخت طیبه  همه ما پیامبر و قرآ.استمسلمین 
 .ترین مقطع براى دستیابى به اتحاد امت اسالمى است عصر کنونى مناسب .وحدت برکل جهان اسالم سایه اندازد

یم یافت و  راه حل اساسى را خواه،هاى قرآن کریم  اما با راهنمایى، هر دو در فطرت بشر است،وحدت و اختالف
طور ه توانیم ب ما باید این راه را پیدا کنیم که چگونه مى .شمشیر از دیدگاه قرآنى براى حل اختالفات پذیرفتنى نیست

 در راه کمال ،شود هاى گذشته مى د نسلاورآمیز با هم زندگى کنیم و از نیروهایى که  صرف تخریب دست مسالمت
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .بشریت استفاده کنیم

1395. 
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ادای احترام هیأت دولت به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

قرائت فاتحه برای شهدای هشتم شهریور
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  . مصاحبه و بدرقه کردیم. روسیه اخیراً توجه بیشترى به ایران دارد،مدعى است
 راجع به . آمد]جمهور معاون اقتصادي رییس[، نوربخش] محسن[آقاى . به دفترم رفتم

اهمیت همچنین  و و بودجه دارایى و سازمان برنامهاموراقتصادي و بانک مرکزى و وزارت 
احداث  اهمیت بارةدولت مقدارى درهیأت  عصر در .گاز ترکمنستان صحبت شد طرح لوله

 از آثار اقتصادى و سیاسى و امنیتى آن و تعجب از موافقت روسیه و آمریکا ،طرح لوله گاز
هاى  هاى سراسرى فروشگاه  تأسیس شبکهةدربار . صحبت کردیم،و خطر انصراف

وزارت بازرگانى ،  قرار شد.صحبت کردیمنیز توزیع نظام  براى اصالح ، جامعاى زنجیره
  . طرحى بیاورد

کرمان ، به ]مرعشی [ براى مراسم عروسى دختر اشرف،ها عفت و بچه. شب به خانه آمدم
  . خاطرات دو روز را نوشتم و خوابیدم.اند و من تنها شام خوردم رفته

   
  1994 آگوست25               1415االول  ربیع   16  1373 شهریور 3شنبه  پنج 
   
مذاکره بیشتر در مورد مشترکات .  هند آمدتجارت خارجیوزیر ، ]آقاي پرانابامو کرجی[

رفتارى با   توصیه به خوش.ها و سفر من به هند بود تاریخى و فرهنگى و توسعه همکارى
  .مسلمانان کردم

 روایات شیعه را در . آمد اسالمیرشادافرهنگ و مسجدجامعى از وزارت ] احمد[آقاى 
توان   در هر مضمونى را که بخواهى تلفنى مى، هر موضوعى؛اند بندى کرده کامپیوتر دسته

اشکالش .  روى صفحه کامپیوتر آمد، اهل کتاب را خواستممهذبراى نمونه روایات . گرفت
 اسناد کافى به دست توانند مى ، نقاط ضعف ما را بگیرند،این است که اگر دشمنان بخواهند

گوید  سنت بد مىهل  که به بعضى از بزرگان ایمثالً روایات تحریف قرآن یا روایات. ندآور
؛ چون محققان قبول دارند که بسیاري از دن گفتم فکرى براى این عیب کار بکن. نظایر آنو

  . آنها اسراییلیات است که براي ایجاد تفرقه، جعل شده است
 دو تفسیر در مورد قانون اطالعات و اراضى .سه داشتمجمع تشخیص مصلحت جل
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ل خانوادگى و کارهاى قم و ی مساة دربار.محسن آمد. عصر به خانه آمدم. موقوفه داشتیم
هاى   به خاطر هزینه؛ایم مبالغى مقروض شده.  را گفتها رفسنجان صحبت کردیم و بدهى

 اهمیت طرح .ى خانوادگىجمع امالك نوق و جلگه و قم و خرید زمین براى خانه دسته
  . برایش گفتمترکمنستان را لوله گاز احداث خط 

براى . اند مرغان گرفته  نیز آبلهیشها  بچه. براى سفر به فرانسه خداحافظى کرد.فائزه آمد
نماینده دایم ایران در [، خرازى] سیدکمال[ آقاى ،آخر شب. مراسم ازدواج جانبازان رفت

دبیرکل سازمان ملل به منطقه ، ]پترس غالیآقاى [ کرد و گفت  از آمریکا تلفن]سازمان ملل
  . قبول کردم. به او پیشنهاد شود که به ایران هم بیاید  خوب است؛آید مى

فهد و   با ملک سعودي،تا دیروقت نشستم و متن مذاکرات مهدى و موسویان در عربستان
  . جالب است؛ولیعهد و نایف را خواندم

   
  1994 آگوست26                   1415االول   ربیع  17   1373 شهریور 4جمعه 

   
ف ى که آقاى نیازیها رمهوتنها صبحانه خوردم و از ق. دیشب کسى جز من در منزل نبود

 از ، چون عصرانه دیروز؛دیشب هم شام نخورده بودم.  استفاده کردم،سوغات آورده بود
 در ،هایى است که در کودکى رمهو قشبیه. بودم  خورده،ها که دوست دارم رمهوهمین ق

 فنیازآقاى .  به همین جهت بیشتر مورد عالقه است.کردیم بهرمان نوق خودمان درست مى
اند و   گوسفندى کشته، قبل از آمدن، فهمیده بود من دوست دارم،گفت در سفر گذشته

  .اشتیمگذ  ما قبالً در پوست گوسفند مى.اند سیرابى آن گذاشتهدرون   و کرده رمهوق
 من .نیه رفتمی به دفتر رهبرى در حس،)]ص(اکرم حضرت رسول [براى مراسم عید میالد

 هر دو نفر به آمریکا حمله ؛ را هم شنیدم2 و صحبت مفصل رهبرى1صحبت کوتاهى کردم
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
 -شرفتیپقرآن وعده . اسالم وعده نصرت داده است «:  در بخشی از سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است 

همچنان که به فضل پروردگار، در . کند ی و آخرت ملت را آباد مای داده است و دنیندگ در همه ابعاد زتیو موفق
 سهی مردم انجام شده که قابل مقای زندگي برایی کشور حاکم شده است، کارهانی مدت کوتاه که اسالم در انیهم
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  . استه ایران حمله کرده ب،]جمهورآمریکا رییس[، کلینتون] بیل[ چون دیروز ،کردیم
تمام .  محسن بعداً رسید؛ظهر تنهایى غذا خوردم. به پاسداران عیدى دادم. به خانه برگشتم

دفتر نشر و شب با محسن رفتیم . ها شد ا و بولتنه  صرف کارها و مطالعه گزارش،وقتم
 دى شده زیافعالیت. اند اسناد را خوب جمع کرده. مان است  نزدیک خانه؛1م دیدآثارم را

  .عفت و یاسر و کاظم از کرمان برگشتند.  با محسن شام خوردیم.است
   

  1994 آگوست27                     1415االول   ربیع   18  1373 شهریور 5شنبه 
   
 سپس از . حدود دو ساعت طول کشید2. سردبیر روزنامه فیگارو فرانسه مصاحبه داشتماب

رد کیفیت انتخاب عناوین تفسیر راهنما مذاکره  در مو.گروه معارف قرآن قم آمدند
 قرار شد یک .کننده نبود  ولى قانع؛ براى توضیح آمدند،ى به کارشان داشتمدات ایرا.کردیم

  . جلسه دیگر داشته باشیم

                                                                                                              
انقالب يروزیاست، با آنچه که قبل از پ مدت به طبقات محروم شده نی که در ایخدمات. ستیبا دوران گذشته ن 

 کشور به وجود نی اهی صورت گرفته است که علی همه، با وجود همه مشکالتنی و استی نسهیانجام گرفته، قابل مقا
 در عمل ی امر را هر کسنیا.  تقواستتی به اسالم، رعايبندیراه اسالم، راه سعادت است و مالك پا. اند آورده
 کشور نی که در گوشه و کنار ایبرادران و خواهران.  استنیتقوا ا. شدفهمد و مواظب خود با بتواندی خود میشخص

 تا راه خدا را گم د،یتابع شهوات نفس نشو. دی نکنی خدا در آن است، تخطي که از آنچه رضادیمراقب باش! دیهست
 راه نی در اداللَّه که بحمهی و مجرهی محترم مقننه، قضائيقوا.  کنندتی مسأله را رعانی کشور هم انیمسؤول. دینکن

 تقوا و طهارت و نی با اینیولئ دولتمردان، رجال و مسدیتوان ی نمای دني جاچیشما در ه.  تقوا بکوشندتیهستند، به رعا
.  استيروزی راه، راه پنیا.  ادامه دهندیستی راه را بانیهمه هم. دی کندای هستند، پی اسالمي که در جمهوریزگیپاک

پایگاه : منبع» . ناکام شده است و باز هم ناکام خواهد شدن،ی اسالم و مسلمهی علخود يها شیر همه آزمادشمن د
 اي اهللا خامنه رسانی آیت اطالع

 - این . اهللا هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد  براي تنظیم و نشر آثار آیت1373 دفتر نشر معارف انقالب در سال
 به بازار نشر عرضه کرده و مجلد کتاب آماده کرده 100شود، تاکنون بیش از   اداره میناشر که توسط فرزندان ایشان

 بر عهده محسن هاشمی بود و از آن زمان 1392مدیرمسئول دفتر نشر معارف انقالب، از زمان تأسیس تا سال . است
 از آثار صوتی،  راد و کاملیفر این دفتر، آرشیو منحصربه. دار شده است تاکنون، عماد هاشمی، مدیریت آن را عهده

 .اهللا هاشمی و اسناد تاریخی مربوط به تاریخ انقالب اسالمی دارد تصویري و مکتوب آیت
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 راجع به تأمین . گزارش کار دادد ورحیمیان از بنیاد شهید آم] محمدحسن[عصر آقاى 
 از سیاست قطع .هاى شهدا گفت ها به خانواده مسکن و تحصیل و واگذارى اسناد خانه

  . هاى جنبى اظهار رضایت کرد مکک
 براى تقویت ورزش قهرمانى  وطبا آمدند هاشمى] مصطفی[محلوجى و ] حسین[آقایان 

 تلفنى صحبت ،اى در مشهد  خامنهاهللا یت با  آ،ها  براى جواب سعودى.استمداد کردند
  .کردم

 بهبودى  رو به؛موسوى اردبیلى در منزلش رفتیم] سیدعبدالکریم[سر شب به عیادت آقاى 
 از کمکى که براى سفرش . تحرك و توان درستى ندارد، یک دست و یک پایش.است

 چیزى . آنجا هم معالجات ایران را تأیید کرده بودند. ممنون بود،به آلمان کرده بودیم
  . اضافه نشده بود

  
  1994 آگوست28                1415االول   ربیع   19   1373 شهریور 6یکشنبه  
   

 از وضع استان و . گزارش سفر به یزد را داد،]جمهور معاون اول رییس[،  حبیبىدکتر
ها  آخرین مشاوره،  براى سفر به چین.راضى بود  خیلى،کارهاى انجام شده و در دست اجرا

  .امشب رفتند. انجام شد
 دکتر . آمدنديهاى دکتر التحصیالن دوره ها و اولین فارغ استادان نمونه دانشگاه

 و ی پژوهشگاه علوم انسانسییر[، گلشنى] مهدي[ و دکتر ]لپایگانی، وزیر علومگ[هاشمى
 خواستار کمک بیشتر دولت به ، دکتر گلشنى. صحبت کردند]یمطالعات فرهنگ
هاى برنامه و اولویت آموزش را گفتم و   سیاست1.من مفصالً صحبت کردم. دانشگاهیان شد

                                                
 -رشد سریع علم و تکنولوژي، باید از استعدادها و با درك شرایط و زمان و « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاي اصولی و  حرکت. ها براي رساندن کشور به نقطه مطلوب بیشتر بهره بگیریم توان نیرومند موجود در دانشگاه
ها در جهان بپیماید و این  متعادلی انجام شده تا نسل دانشگاهی کشور، راه رشد و تکامل را همپاي سرعت پیشرفت

 با توجه به امکانات فراوان، اگر راه درست انتخاب شود، در آینده ایران. در آینده نیز ادامه خواهد داشتحمایت ها 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

333 
  صبر و       

     پیروزي   

  .جمعى گرفتیم  بعد از جلسه عکس دسته.شندنصیحتشان کردم که توقعات منصفانه داشته با
 از ؛ گزارش سفر به هند را داد. آمد]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[، روحانى] حسن[دکتر 

 خیلى راضى بود و از اهتمام شدید آنها به سفر آینده من ،سفر و توجه زیاد مسئوالن هندى
مدارى شیعه در جامعه اسالمى د براى تقویت شیعه در هند و سر،ها به ایران و پیشنهاد هندى

نى سنت و کشورهاى س ها به شیعه و ایران نسبت به اهل هند و اظهار اطمینان بیشتر هندى
  .گفت

. ارومیه را تصویب کردیمشهر آهن تا   امتداد راه،دولتجلسه هیأت عصر در 
ان برایش.  آمدند و هرزگوینبوسنى] انداز المللی چشم بین[کنندگان در سمینار  شرکت

 ،بدغاال حامدآقاي  با ،پس از جلسه.  و گزارش دکتر والیتى را شنیدیم1صحبت کردم
 موافقت مرا براى برگزارى کنفرانس سران .یس سازمان کنفرانس اسالمى مالقات کردمیر

 به شرط محفوظ بودن نوبت ایران ؛خواست کشورهاى اسالمى در مراکش به جاى عربستان
  . قبول کردم،براى اجالس بعدى

   
  1994 آگوست29                 1415االول   ربیع  20   1373 شهریور 7دوشنبه 

  
 جدید جهاد را ي گزارش کارها و آمد]وزیر جهاد سازندگی[، فروزش] غالمرضا[آقاى  

   که طراحى و ساختشونده  منجمله آزمایش موشک دویست و پنجاه کیلومتر هدایت؛داد

                                                                                                              
ها، بیشتر بهره بگیریم ما باید از توان موجود دانشگاه. هاي مهم قدرت در جهان مبدل خواهد شد به یکی از وزنه «

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -مسأله بوسنی و هرزگوین، در عصري که موضوع دفاع از حقوق بشر، « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
رحمی و خشونت فراوان، تجاوز به حقوق زنان و کودکان و سلب  حتی حمایت از حیوانات مطرح است، به لحاظ بی

نباید اجازه دهیم، بحران موجود در بوسنی و . فرد است نظیر و منحصربه هاي بی انامنیت در جهان امروز، از بحر
هرزگوین، به جنگ اسالم و مسیحیت تبدیل شود و با توجه به اینکه مظلومیت مردم این کشور براي افکار عمومی 

 ستم قرار گرفته اند، جهان ثابت شده است، باید موضوع دفاع از مردمی را که به خاطر مسلمان بودن مورد تجاوز و
 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .محور قرار گیرد

1395. 
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 ھ   عكس مالقات با اساتید نمون

مالقات با اساتید نمونه سراسر کشور

عکس یادگاری با اساتید نمونه سراسر کشور
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 عكس مالقات با كشورھاي اسالمي    

سخنرانی در جمع شرکت کنندگان سمینار بین المللی چشم انداز بوسنی و هرزگوین

مالقات با رییس سازمان کنفرانس اسالمی
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ها و تبلیغات هفته دولت اظهار رضایت  از برنامه. کننده است  خوشحال؛ کامل جهاد است
  .کرد

،  گزارش صنایع شیمیایى ساصد و آمد]مدیر صنایع شیمیایی پارچین[، آقاى ساوه
 مصرف غیرنظامى دارد و ،اکنون قسمت اعظم تولیدات.  را داد]سازمان صنایع دفاع[=

  .ت سالگرد شهادت پدرش آمدبرجایى به مناس] محمدعلی[ پسر شهید .عظیمى استحجم 
] سید محمدکاظم موسوي[محقق داماد و ] مصطفی[حجتى کرمانى و ] علی[آقایان 

 خواستند،.  استمداد کردند1المعارف بزرگ اسالمى رهیسسه داؤ براى م وبجنوردى آمدند
  . دوگى شمجتمع فرهن، منزل پدرى آقاى حجتى در کرمان

مره  گزارش عملکرد حج و وضع ع.حج آمدسازمان  مسئول ،رضایى] محمدحسین[آقاى 
مره ع.  سفر سوریه کامالً مردمى شده و دولت نظارت دارد.جارى و زیارت سوریه را داد

  . گیرد  مى]یارانه [=  حج سوبسید، اماهم خودکفا است
 ناتمام ، اماخدمات پزشکى بحث شدها و   تعرفهة دربار.عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت

و افزایش  1374 هاى بودجه سال  سیاستدربارة. ها را دادند پیشنهاد افزایش تعرفه. ماند
 ،گروه معارف قرآن قم آمدندمحققان .  بحث شد آتیحقوق کارکنان دولت در سال

 بخشى ؛تذکر دادم] تفسیر راهنما[ها و نقاط ضعف کار  سازى  نمایهة دربار.مذاکره کردیم
  .ندرا پذیرفت

  
  1994 آگوست30                1415االول   ربیع  21   1373 شهریور 8شنبه  سه 

  
مان پیگیرى   گفتم براى گرفتن طلب؛ کسب نظر کرد وه آمدئسفیر جدیدمان در نیکاراگو

   براى تولید برق که در آنجا،کند و سعى کند از تکنولوژى استفاده از حرارت اعماق زمین
                                                

 - و ی عموميها  دانشنامهنی است که به منظور تدوی ـ پژوهشی علميا  مؤسسهی،المعارف بزرگ اسالم هریمرکز دا 
 ،رکزاین م. ه است نهاده شدادی بنی،رانی و ای فرهنگ و تمدن اسالمژهی به و،لف و کتب مرجع در ابعاد مختیتخصص

 از آنها ی و منتشر کرده است که برخفی تألی،شناس رانی و ای مختلف اسالم شناسي هانهی را در زميتاکنون آثار متعدد
 .اند  را کسب کردهي متعددزیجوا
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 عكس مالقات با سرپرست اسرا    

مالقات با  اعضای ستاد رسیدگی به امور آزادگان
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  . مطلع شود، رایج است

وزارت تحکیم وحدت و دفتر  از . آمد]رییس دانشگاه تهران[، افروز] غالمعلی[دکتر 
 براى دستور شوراى عالى انقالب ،میرسلیم] مصطفی[آقاى . اطالعات شکایت داشت

 هفته دولت که  از برنامه تبلیغات. آمد اسالمیارشادفرهنگ و ل وزارت یفرهنگى و مسا
. آزادگان آمدندرسیدگی به اموراعضاى ستاد .  تقدیر کردم،شود بهتر از هر سال انجام مى

 من صحبت . گزارش کار را داد و آنها را معرفى کرد،]، رییس ستادوکیلى] عباسعلی[آقاى 
  1.آمیز کردم تشویق

 در  و آمد]رکزيم کل بانک رییس[، عادلى] محمدحسین[دکتر . عصر کارها را انجام دادم
دولت هیأت اعضاى  .شود اش هفته دیگر تمام مى  دوره؛اش صحبت شد مورد شغل آینده

به مناسبت هفته سپس براي مالقات با رهبري،  . نماز مغرب و عشا را با هم خواندیم.آمدند
 -صحبت مفصلى، اى  خامنهاهللا یتصحبت کوتاهى کردم و  آ.  به دفتر رهبرى رفتیم،دولت

  . شام خوردیم و به خانه آمدیم2. داشتند-دولتو ت و هم تعریف از من هم نصیح

                                                
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي نیسخنرا  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 - نی است که انی ای، اسالمي دولت جمهوره دربارینکته اصل« : اي آمده است اهللا خامنه در بخشی از سخنرانی آیت 
  که می دعا کردي متماديها  افتتاح آمده و ما سالي که در آخر دعايا مهی از همان دولت کريا   نمونهکیدولت، 

 ارواحنا (عصر ی زمان دولت حقه حضرت ولدر  قطعاً،مهی البته مصداق اتم آن دولت کر؛ ما برساندي آن را براخدا
 ي تقوا،ظلم کرده است  نکته توجه نداشته باشد،نی به ای که  اگر کسگری نکته دکی.. . خواهد کرددای تحقق پ)فداه

 که از لحاظ دی کندای پيجمهور سیی رکی شما ،ایهمه دنواقعاً در . استی اشباه خودشان در دن به ما نسبتنیمسئول
جمهور ما  سیی مثل رت و اجتناب از محرمايخور  به حاللدی خدا، تقي به کار برادی تق،یاسی سي تقوا،ي فرديتقوا
 نی همنی نسبت به وزرا هم عم،یدی را دای دنيساؤ کرد؟ ما ردایشود پ ی را مي فردنی چنکی ای در دن واقعاًایآ. باشد

 ینیمسئولنداریم،  ایما در دن.   جور استنی هميادیتر هم در موارد ز نیی پايها  نسبت به ردهی حت؛مطلب صادق است
 و اجتناب از محارم، ظلم و تی دقت و رعاي دارا، و کشوری مللی خود و مسای شخصلی جور نسبت به مسانیکه ا

 نیا.  کنمهیخواهم بر آن تک ی هم که مگری نکته دکی.. .زش است بااراری بسيزهایاز جمله  چواقعاً  هم نیا. گناه باشد
 که متعلق به يزیچ  که شما وستی نی معننیاگر اقتدار شما کم شد، به ا. است که دولت مظهر اقتدار ملت است

دولت  اقتدار دینگذار. دیا  از دست داده، را که متعلق به مردم استيزیشما چ! ری خد،یا خودتان است، از دست داده
» . را بشکنندیخواهند اقتدار مل ی مقتی در حقنهایها دوست دارند، اقتدار دولت را بشکنند که ا یبعض. شودشکسته 

  .2، ص1373 شهریور 10کیهان، مورخ  روزنامه: منبع
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  1994 آگوست31             1415االول   ربیع  22   1373 شهریور 9شنبه  چهار
  

منى شهمیرزادى ؤم] محمد[ آقاى .اى دادم عقد ازدواج یکى از کارمندان را بستم و هدیه
 نهاد زام پیشن.و وسیله نقلیه استمداد کرد براى معالجه ،که براى جواب عقد آمده بود

  . استسرطان مبتال شدهبیماري  به .است] جمهوري ریاست[
 گزارش بازسازى استان ایالم و به  و آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[، آقاى میرزاده

 گزارش عملکرد مناطق محروم را  وبشارتى آمد] جلیل[ آقاى .خصوص شهر مهران را داد
  .عتبار بیشتر خواستنداهر دو  ؛داد

پورمحمدى ] مصطفی[آقاى . اطالعات خارجى آمدندمعاونت مدیران وزارت اطالعات و 
و من صحبت   براى طرد نیروهاى اطالعاتى گفت،هاى غربى  دولتراشگزارش داد و از ف

   1.ین جهت کارشان داشتمی براى تع،مفصل
مورد واگذارى ساخت سد کرخه به  در . آمد]وزیر نیرو[، زنگنه] بیژن نامدار[عصر آقاى 

 به شرط مراعات ،د به سپاه بدهیمر گفتم ترجیح دا؛کردمشورت ا پیمانکاران دیگر یسپاه و 
  .  کار بزرگ و مهمى است.همه ضوابط مورد نظر

به خانه  . مصوباتى داشتیم. دکتر حبیبى گزارش سفر به چین را داد،دولتهیأت در جلسه 
تنهایى  به ،جمهور ترکمنستان یسیهاى سوغاتى ر رمهو از ق،شامبراي  . کسى نبود؛آمدم

  .خوردم
  
   

                                                
 -ان انقالبی که از پشتوانه عقیدتی استواري برخوردار بوده و به یک جری« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است

توزي دارد که در هر شرایط و موقعیتی در صدد  وسیع انسانی و عقیدتی در جهان متصل است، دشمنان کینه
با توجه به تحوالت جهانی، همراه با رفع مشکالت اساسی و هموار شدن راه . هستندآن کردن امنیت و ثبات  مخدوش

اي افزایش مییابد که   نیز در اشکال و ابعاد تازهها و ترفندهاي تبلیغاتی دشمنان توسعه و خوداتکایی کشور، توطئه
آمدن بر این حجم گسترده تهاجم، لزوم هوشیاري و آگاهی مسئوالن، آحاد مردم، به ویژه نیروهاي انتظامی و  فائق

 نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کند امنیتی کشور را مضاعف می
 .1395 ب،انقال معارف
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  1994 سپتامبر1                  1415االول   ربیع  23   1373 شهریور 10شنبه  پنج
   

 عفت براى شرکت در مراسم ازدواج . دیگر نخوابیدم وبیدار شدمصبح  چهارونیمساعت 
] رشد و توسعه[ براى بازدید از نمایشگاه م،ساعت هشت و نی . رفسنجان رفت بهبستگان

 اکثر . سه ساعت طول کشید؛رفتیمتهران المللى   نمایشگاه بین به محل دایمیهفته دولت
 دولت يبه منظور آگاهى مردم و تبلیغ کارها. اى نداشت  براى من چیز تازه.ها را دیدم غرفه

  . استاقدام شده
برایم  کاردان،] داریوش [شنبه رادیو به نام پنج یکى از مجریان برنامه عصرهاى هنرمندىِ
به خوبى حرف ....  فارسى وی،رکهاى تُ هاى مختلف ایران و زبان  لهجها ب؛جالب بود

اى انجام  مصاحبه. یم جالب بودا بر،صداوسیماسازمان یم هم در غرفه رهاى گ  شیوه1.زد مى
  2.شودها هم باید نمایشگاه استانى برپا  دادم و گفتم در استان

تحویل قرارداد  از . گرجستان آمدوزیر نخستمعاون ، ]آقاي کروالی شیولی[ .به دفتر رفتم
 ،المللى و با مهلت سه سال براى پرداخت قیمت گاز به قیمت بینمکعب ششصد میلیون متر

 ،کنگرلو] محسن[آقاى .  انجام دادم را  کارهاپنج بعد از ظهر، تا ساعت .خوشحال بود
 تماشا کردم و به خانه ؛ اطالعاتى و عملیات تخریب را آورده بودآالتارمقدارى از ابز

  .آمدم

                                                
 - به مدت 1368از سال او . است و طنزپرداز گریر، کارگردان، بازو دوبلنده،ی گو،ي مجر، کاردانوشیدار آقاي 

 نیهم در ا» رناساستاد خُ «ییوی رادتیکرد که شخص می اجرا ورادی در زنده صورت به را عصرانه برنامه ، سالپنج
 . دوران خودش بود منتقد ،وار  که بهلولي شاعر؛برنامه متولد شد

 - هاى کشور و  هایى از واقعیت  از این جهت که گوشه،برپایى این نمایشگاه« : در بخشی از این مصاحبه آمده است
اگر مردم نسبت به عملکرد  . بسیار مفید است،دهد مردم نشان مى هاى حاصل شده در دوران سازندگى را به پیشرفت

راحتى خنثى   تبلیغات سوء دشمنان براى تضعیف روحیه مردم ما به،گاهى یابنددولت و کارهاى زیربنایى انجام شده آ
مردم در زمینه  هاى اجرایى نیز باید براى آگاهى دادن به هاى دستگاه وسایل ارتباط جمعى و روابط عمومى  .شود مى

ها و  ه طرحی براى ارامىیهاى دا باید ترتیباتى اتخاذ شود تا نمایشگاه .طور جدى تالش کننده واقعیات جامعه ب
 براى معرفى کارهاى ،ها در سطوح استانى گونه نمایشگاه برپایى این .هاى مهم دولت به عموم مردم برپا شود برنامه

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .است یک اقدام ضرورى و مهم ،انجام شده در نقاط مختلف کشور
 .1395 نقالب،ا معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي مصاحبه
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  1994 سپتامبر2                     1415االول   ربیع  24   1373 شهریور 11جمعه 
   

  نوعى اعتراف به، جواب رسمى آرژانتین به ایران و تقاضاى توسعه همکارى،ها در گزارش
 نمازجمعه .ها مطالعه کردم  براى خطبه. است شدهقیاشتباه و نوعى عذرخواهى از ایران تل

 اي اى در عدالت اجتماعى در صحنه آموزش و خطبه  خطبه؛را در دانشگاه تهران اقامه کردم
  1. به مناسبت هفته دولت،وردهاى دولتا دستدربارة

 شوهر ،آقاى محمد شریفتأسفانه خبر رسید، م. همانمان بودندیظهر جمعى از بستگان م
  . ها گذشت ها و بولتن عصر به مطالعه گزارش.  استهمشیره طیبه فوت کرده

  
   

                                                
 -ها  هیچ روزى نیست که در کشور شما بگذرد و چند رشته از وابستگی« :  در بخشی از خطبه دوم نماز آمده است

هیچ کس به ما .  واقعاً بعد از انقالب مستقل بودیم،ما از لحاظ سیاسى. اینها استقالل واقعى دارد. به خارج قطع نشود
 30در سه سال اول برنامه، سالى. ایم  ولى از لحاظ اقتصادى مشکل داشته،گفته استتواند زور بگوید و تاکنون هم ن نمى

.  واردات داریم میلیارد10 ولى امروز کمتر از ،آالت بود  ماشین آنالبته قسمت زیاد که میلیارد دالر جنس وارد کردیم
ر شده داتى بود، در داخل کشور پتوانیم کشور را بگردانیم، به خاطر اینکه جاى آن چیزهایى که وار  مىاالن خوب

خاطر ه افتد؛ ب هاى کشور بسته شود، در کشور ما اتفاق خطرناکى نمى  امروز اگر حتى دروازه،من مطمئن هستم .است
 درصدى هم نباشد، مردم دنبال چیز دیگرى 10حاال اگر . شود  درصد نیازها در کشور تولید مى90اینکه بیش از 

توانستند انجام دهند، در مورد ایران هیچ  ها مثل محاصره و امثال آن مى ایى که خارجیدیگر آن تهدیده. روند مى
شان نیست که ما را در محاصره  شما مطمئن باشید که اینها اگر محاسبه دقیقى بکنند، هیچ موقع به صرف .معنایى ندارد

مثل ، جویى کنیم ذایمان کمى صرفهما، در حال حاضر اگر در غ. اقتصادى قرار دهند؛ چون در ایران همه چیز هست
ها صادرات هم دارد، مواد  همین . نان، گوشت و لبنیات در کشور ما هست،کنیم جویى در مصرف گندم، که نمى صرفه

مان مثل پتروشیمى، فوالد و مس و آلومینیوم و اینهایى که  مصالح صنعت. اش در کشور وجود دارد ساختمانى ما همه
این . گردد شود، در مقابل آن مقدار که صادر مى ى وارد مىییک مقدار جز. شور وجود داردمواد اصلى هستند، در ک

 .حرکت یک حرکتى است که دشمنان شما را حسابى خشمگین کرده است، این طور نیست که آنها بى اطالع باشند
خوبى ه ، این ارقام را بخواهند درباره ما تصمیم بگیرند ممکن است خود ما و مردم ما ندانند، ولى آنهایى که مى

هاى ماست، این هم نیروى انسانى ماست و این همه میدان  این دانشگاه. کنند کارشناسان اینها را مطالعه مى. بینند مى
 توانستیم این مشکالت را حل و ،هاى جنگ ما باید خیلى خدا را شکر کنیم که در کنار بازسازى مخروبه .کارمان است

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هایمان را مهار کنیم، معادنمان را احیا کنیم م، آبها را باز کنی این گره
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي جمعه خطبه
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  1994 سپتامبر3                       1415االول   ربیع  25   1373 شهریور 12شنبه 
   
 با ،نستان خواستار توجه بیشتر به ارم.سفیر جدیدمان در ارمنستان آمد، ]آقاي احمد سبحانی[

بانک ] کل تعیین رییس[آقاى محمدخان براى مسأله . توجه به شرایط جغرافیایى منطقه شد
   .مرکزى آمد

 . از اخطاریه مالیاتى سنگین شکایت داشت و آمد]وزیر شعار[، فر مرتضایى] محمود[آقاى 
عصر معاونان و مشاوران براى تسلیت فوت مرحوم . دکتر حبیبى براى امور جارى آمد

   .ندحمد شریف آمدم
 . گزارش سفر به ژنو و اجالسیه کمیسیون خلع سالح را داد وعصر دکتر والیتى آمد

اجالس سران و سعودي  همکارى با عربستان ة دربار.جلسه داشتملی شوراى عالى امنیت 
بحث بر سر شرکت در کنفرانس جمعیت . گیرى کردیم کنفرانس اسالمى تصمیمسازمان 

 ى شدهغ مسأله دا. یا عدم شرکت، بر شرکت در آن،اختالف نظر است ؛در قاهره داشتیم
  . اند تحریم کردهآن را  پاپ، عربستان، لبنان، سودان و عراق است؛

. همانم بودندی م]نوري، رییس مجلس [ و ناطق]رییس قوه قضاییه[، شب آقایان یزدى
دیروقت به . کردیمل سیاسى و آینده مجلس صحبت ییه و مسای تغییرات در قوه قضاةدربار

شیخ حسین و اخوى محمود آ.  استعفت از رفسنجان و نوق مراجعت کرده. خانه آمدم
  .اینجا بودند

  
  1994 سپتامبر4                    1415االول   ربیع  26  1373 شهریور 13یکشنبه  
   

ون تعاوزارت  مدیران . یکى از آشنایان قدیمى بستم،فقیهىآقاي عقد ازدواجى براى 
 1. گزارش داد و من هم صحبت کردم]وزیر تعاون[، شافعى] غالمرضا[ آقاى .آمدند

                                                
 - ها در کشور فراهم شده و مسئوالن این   در حال حاضر زمینه رشد تعاونى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

  توزیع در برنامهصالح نظاما  اهتمام دولت به با توجه به .جدیت موانع احتمالى این راه را برطرف کنند باید با ،بخش
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شیخ [آقاى  . بیشتر بررسى کنند،ها خواستم براى کشف عوامل عدم تحرك مطلوب تعاونى
کشى آب   براى لوله. همراه چند نفر از دوستانش آمدند، از علماى مازندران،نظرى] عبداهللا

  . ه بیشتر استاندار به او استمداد کردروستاهاى سوادکوه و توج
 عصر اخوى . استش در دانشگاه تمام شدها  گفت واحدهاى تابستانی.ظهر یاسر آمد

 و خمس مبلغ یک و نیم میلیون تومان اندوخته ،نامه حاجیه والده  وصیتة دربار.محمد آمد
جلسه .  دهدانجامخیري  گفتم در بهرمان کار . نظر خواست،هایش والده از درآمد پسته

  . چند مصوبه داشتیم.هاى ماهواره صحبت شد و ناتمام ماند  آنتنة دربار.دولت داشتیمهیأت 
سران  اجالس سعودي، روابط با عربستان ةدربار. همانم بودندیاى م  خامنهاهللا یت آ،شب

دا ها از ص  تبلیغات بیشتر من براى دانشگاه،ها  نیازهاى مالى نظامى،کنفرانس اسالمىسازمان 
 ماهواره و کنفرانس جمعیت در قاهره مذاکره و ، بانک مرکزى،و سیما با مردم

  .گیرى نمودیم تصمیم
   

  1994 سپتامبر5                    1415االول   ربیع  27  1373 شهریور 14دوشنبه 
   

نماینده رهبرى در سیستان و بلوچستان ، ]اهللا محمدیان آقاي حبیب[دفتراعضاي جمعى از 
 تحصیالت دینى و ،ها  طلبه،گزارش وضع اهل سنت استان را از لحاظ روحانیت. ندآمد

 دستوراتى در خصوص رفتار دوستانه و .ل و عشایر و احساسات آنها دادندیابکالسیک و ق
  .  هماهنگى داشته باشند،هاى دولتى  خواستند که دستگاه.جلب اعتماد آنها دادم

   گزارشى داد و کمک. در نیروى دریایى سپاه آمد نماینده عقیدتى،شیرازى] علی[آقاى 
                                                                                                              

ترى را در دو بخش   سهم فعال و جدى،اى گسترده در سراسر کشور هاى تعاونى باید مانند زنجیره تدوم، شرک
ها به تحقق عدالت اجتماعى نیز کمک  مردم با تعاونىعهده بگیرند تا از این طریق، ضمن آشنایى بیشتر  تولید و توزیع به

هاى عمل   میداندیگراز ، هاى کشاورزى، دامدارى و شیالت ها در بخش وسیله تعاونىه ایجاد صنایع تبدیلى ب .کنند
هاى تخصصى   توسط کمیته،ریزى و تدوین اهداف درازمدت امیدواریم با تربیت نیروهاى مدبر و کارآمد، برنامه. است

هاى  ها و طرح ها در برنامه تر تعاونى  شاهد مشارکت فعال،هاى موفق سایر کشورها در این زمینه استفاده از تجربهو 
 کتاب  ← دیکن رجوع» .ویژه در امر تولید و توزیع عادالنه کاال و خدمات در کشور باشیمه برنامه دوم توسعه دولت ب

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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هرى از م] سیدمحمدباقر[آقاى . هاى رفسنجانى کمک خواست نیز براى طلبه و  خواست
 استقبال روحانیت شیعه آنجا و ایرانیان آنجا داد و ، گزارشى از وضع کویت.کویت آمد
دهند و نیز از دفتر رهبرى شکایت  افراد تند رادیکال که او را تحت فشار قرار مىشکایت از 

 از اینکه به او تذکر دادم که ،داشت که تحت تأثیر آنها هستند و اظهار خوشحالى نمود
کل  رییس[، عادلى] محمدحسین[دکتر . ها آمدند مدیران بانک .تندروى نکند

تر   خواستم در برنامه دوم فعال وآمیز کردم من صحبت تشکر. گزارش داد]مرکزي بانک
   1.باشند

 عفت براى خرید مانتو براى سارا که تصمیم . آمدند]دختر فاطی[، ظهر عفت و سارا
  .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت.  پول گرفت،گرفته مانتو بپوشد

  
  1994 سپتامبر6                  1415االول   ربیع  28   1373 شهریور 15شنبه  سه 

   به کارخانهابتدا.  ساوجبالغ رفتیم، بهاز خانه براى افتتاح و بازدید از چند کارخانه مهم

                                                
 -،با قدردانى از خدمات با ارزش سیستم بانکى کشور در طول برنامه اول توسعه، افزایش میزان  آقاي هاشمی 

ها را دلیلى بر درست بودن  گونه سرمایه ریزى شده از این ها و استفاده اصولى و برنامه هاى مردم در بانک گذاري سپرده
تأکید بر ضرورت جلب اعتماد بیشتر مردم به سیستم بانکدارى اسالمى اظهار با دانست و هاى اقتصادى کشور  جریان
با شرایط مطلوب فراهم شده پس از اجراى برنامه اول توسعه و افزایش قدرت سازندگى داخلى، زمان بسیار « : داشت

ظرفیت جذب  .هم شده است در جهت تکمیل کارهاى زیربنایى فرا،هاى کشور مناسبى براى تالش و پشتیبانى بانک
خوبى روشن شود که ه  بسیار بیشتر از میزان کنونى است و اگر براى مردم ب،هاى مهم سازندگى امکانات براى برنامه

 به اً قطع،شود خوداتکایى بکار گرفته مى هاى آنها در جهت استحکام و تثبیت زیربناى اقتصادى کشور و نیل به سرمایه
هاى خارج از سیستم بانکى که   در مقایسه با جریان،سیستم بانکى دولتى .شوند دوارتر مىسیستم بانکدارى کشور امی

 با توجه به .ي داشته است سالمت و کارآیى بیشتر،اند عنوان عامل تخریب و مزاحم اقتصاد کشور عمل کردهه  باًعمدت
هاى مردمى ایجاد شده  ذب سرمایه میدان وسیعى براى ج،کاهش مصرف ارز در کشور و باالرفتن میزان تولید داخلى

وجود امکانات فراوان، نیروى انسانى کافى، . توان در اجراى برنامه دوم توسعه کشور روى آن حساب کرد است که مى
ریزى شده از استعدادهاى  گیرى اصولى و برنامه  با بهره.استاز عوامل مهم توسعه ، داشتن مصالح ساختمانى مورد نیاز

زا را  هاى بزرگ و اشتغال  طرح،ها  با پشتیبانى بانک،اسى کشور حل شده و دولت توانسته است مشکالت اس،موجود
دولت با همین سیاست و با استفاده از  . اجرا کند،که تأثیر زیادى در زندگى مردم و رونق اقتصادى کشور دارد

 کتاب  ← دیکن رجوع» . خواهد دادهاى گذشته، اصالح نظام اقتصادى و توسعه کشور را در برنامه دوم ادامه تجربه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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که با اش این است  ویژگیکنند و  آالت کشاورزى تولید مى رفتیم که ماشینورز  ایران 
کنند و اینجا مونتاژ   دارد که قطعات تولید مىدادگر قرارحدود یکصدو هفت کارخانه دی

تواند تولید زیادى داشته باشد  افزار خوب مى گذارى کم و مدیریت و نرم  با سرمایه.شود مى
اش   از مشکالتى که در اثر معوقه شدن بدهى؛ سهام از بخش خصوصى است درصد51و 

  .آمده گله داشت پیش
لی پانساخته  هاي پیش سازهکانکس و یلر،  که تر]ماموت [= لیرانیسپس از کارخانه تر

خیلى . اند  پدر و پسرانش صنعتى.ندستهاز یک خانواده همه .  بازدید کردیم،سازد مى
 .اند  صادرات و ارزش افزوده خوبى دارند و زمین زیادى دارند و در حال توسعه.ندا راضی

  آلومینیوم به ذخیره وولیه براى فوالد مواد ا،معادن و فلزاتوزارت اش این بود که  خواسته
  .بدهد

 میلیون دالر ارز 270. سازد هاى سنگین صنعتى مى به کارخانه کالبیران رفتیم که قالب
قیمت آورده و نیاز جدى صنایع مخصوص صنایع  هاى گران  ماشین. استس گرفتهنفاینا

 ت با ھواشناسي عكس مالقا

دیدار با دبیرکل سازمان هواشناسی جهانی
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ژى استفاده ران مشاور متالو به عنو،صادق طباطبایىآقاي  از .کنند سازى را تأمین مى اتومبیل
  . ظهر به دفترم رسیدم. و برگشتم1اى انجام دادم  مصاحبه.کنند مى

آقاي گاودین . [ بانک مرکزى صحبت کردیمة دربار.آمد نوربخش] محسن[عصرآقاى 
 قرار شده ایران به . پروفسورى از نیجریه است؛ آمد جهانییرکل هواشناسىبد، ]اوباسی

  . کمک کند،ندا فن ضعیفاین  که در  سابقروىکشورهاى جدا شده از شو
 بحث بر سر حل مشکل عدم حضور بعضى از اساتید ،در شوراى عالى انقالب فرهنگى

  . داشتیم که ناتمام ماند، وقتىها در حد مقررِ تمام وقت دانشگاه
 ةایم دربار  آماده،بدهند  تلفنى گفتم به عربستان سعودى اطالع،واعظى] محمود[به آقاى 

. شرط و بدون محدودیت موارد مورد مذاکره  بدون پیش؛ارد پیشنهادى مذاکره کنیممو
 چند نفر را به گروگان ، در دفتر هواپیمایى، مسلحد یک فر،اطالع دادند که در بوشهر

   . استگرفته
  

  1994 سپتامبر7                1415االول   ربیع   29  1373 شهریور 16چهارشنبه 
   

 پیشنهاد طرح اجرایى منشور جوانان .جوانان آمد عالى  دبیر شوراى،میرباقرى] مرتضی[آقاى 
 وزیر ،کمالى] حسین[آقاى . ها پیشنهاد داد را آورد و براى توسعه تشکیالت شورا در استان

کارگرى  ن براى کمک بیشتر به ب.جمعى از همکارانش آمدندامور اجتماعی و کار و 
  .استمداد کردند

 از کمى نقش بیمه در .بیمه مرکزى آمدکل سازمان  یسیرهمتی، ] صرعبدالنا[ آقاى 
و توسعه فرهنگ بیمه شد و براى  تر شدن جامعه ما گفت و خواستار حمایت براى عمومى

 .وزیر اطالعات و معاونان آمدند. هاى بیمه اظهار آمادگى کرد گذارى اندوخته سرمایه
ند و ننصیحتشان کردم که تندروى نک. ادعاى کسرى بودجه کردند و وعده جبران گرفتند

  .بر مردم سخت نگیرند
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 گزارش پایان ،]وزیر کشور[،  آقاى بشارتى.دولت شرکت داشتمهیأت عصر در جلسه 
 هنگام حرکت براى زدن به کوه گیر گروگانشدن   با کشته،بوشهردر  يگیر کار گروگان
تا . استمى هم کشته شده  یک مأمور نیروى انتظا. پاترول را توضیح دادنبعد از گرفت

  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم، شبنُهساعت 
  

  1994 سپتامبر8                   1415الثانى   ربیع  1   1373 شهریور 17شنبه  پنج 
   

 . آمد]وزیر راه و ترابري[، ترکان] اکبر[آقاى .  انجام دادمیازده صبحکارها را تا ساعت 
هاى تکمیل شده متعدد در هفته دولت و  آهن را داد و طرح ها و راه گزارش کارهاى راه

 نماینده دفتر ،مقامى قائم] سیدعباس[آقاى  .شود هایى که تا آخر سال تمام مى طرح
گزارش وضع در صیانت دانشجویان را داد و از . نمایندگان رهبرى در دانشگاه تهران آمد

  .م وحدت انتقاد داشتتحکیدفتر سروش و ] عبدالکریم[کارهاى دکتر 
مهدى .  کارها را انجام دادم و به خانه آمدمچهار عصر تا ساعت .از استخر استفاده کردم

اى  مهدى طرح فروشگاه زنجیره. یاسر هم رسید. و فرشته آمدند و شام را با هم خوردیم
  . توضیح داد،را که با پیشقدمى شهردارى تهران در دست اجراست] شهروند[

  
  1994 سپتامبر9                        1415الثانى   ربیع  2  1373هریور  ش18جمعه  
   

 ، روایت فتحبرنامه ابراى مصاحبه فردا ب.  کار کمى به خانه آورده بودم.در منزل بودم
ل مربوط به والفجر ی هم حوادث روزهاى اول جنگ و هم مسا؛مقدارى مطالعه کردم

  . فاو عملیات عبور از اروند و تصرفهشت،
 عصر .خلوت بودها،  جمعهبرخالف معمول خانه  .ظهر با عفت و یاسر غذا خوردیم

پرسى  مقدارى در مورد بستگان نوق و رفسنجان احوال.  آمد-دخترخاله–جمیله  بى بى
هایش را تعریف کرد و اختالفش با سپاه بر  سپس خانم افشار آمد و مقدارى از تالش. کردم
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  .گفترا  سر سردخانه
  
  1994 سپتامبر10                       1415الثانى   ربیع  3   1373 شهریور 19ه شنب

   
 شرایط شروع حمله عراق به ایران و خدمات هوانیروز و زحمات ةبا برنامه روایت فتح دربار

 ،شکن شهید شیرودى و شهید کشورى و اهمیت عملیات والفجر و نقش غواصان صف
قطعه فیلمى از مذاکرات من با شهید شیرودى در پادگان  سپس 1.مصاحبه طوالنى داشتم

  . نمایش دادند 1359ابوذر در آخر سال 
عصر . دکتر حبیبى براى امور جارى آمد .ظهر محسن آمد و گزارشى از سفر چین داد

فرودگاه به جمهور پاکستان  یسیر، ]آقاي فاروق احمدخان لغاري[براى استقبال از 
آنها به حرم ، استقبال رسمى و مصاحبه دو نفرمانپس از  .ع رسیدند به موق.رفتیم] مهرآباد[

به بعد کارها را انجام دادم و هفت تا ساعت  . رفتند و من به دفتر برگشتم)ره( خمینیامام
  . سعدآباد رفتیم

 به خواست ، اماقرار بود قبل از نماز باشد.  مذاکرات شروع شد عشا،بعد از نماز مغرب و
 همکارى دوجانبه در نفت، ؛ مطالب زیادى مطرح شد،در مذکرات .نداختیمتأخیر ابه آنها 

، امنیت، امور نظامى، )اکو(هاي اقتصادي  سازمان همکاريگاز، تجارت، تکنولوژى، 
 . مسایل دیگرباغ و ، قره و هرزگوینتسلیحاتى، همکارى در کشمیر، افغانستان، بوسنى

  .شد  میها ىسطح نازل همکارظهار نارضایتى از و ا نظر بود معموالً وحدت
خاطر   به، نوازشریفآقاي از . سپس سر میز شام رفتیم و مذاکرات خصوصى ادامه یافت

 کار سیاسى کرده و اسباب زحمت ،گفت  مى.اعالن داشتن بمب اتمى پاکستان انتقاد داشت
 ،هندیل و یاند و از همکارى وسیع اسرا ها و آمریکا فشار را زیاد کرده  ژاپنى.استشده 

برد هند  هاى میان از خطر هند و موشک، براى توجه ما در رابطه با هند؛ احساس خطر داشت
و از طرح عبور گاز ایران گفت نظامى هند و از مظالم هند در کشمیر داالن هاى یروو از ن

                                                
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 و طریق پاکستان اظهار خوشحالى کرد و گفت در پاکستان همه موافقت دارند  ازبراى هند
از پیشرفت . ندا خوشحالدانند و  را میبراى پاکستان خط دى و امنیتى این ارزش اقتصا

هاى  گذارى بخش خصوصى و امکان جذب سرمایه دولت در امور اقتصادى و سرمایه
  . گفت همبخش خصوصى آمریکا در بخش انرژى

   .خاطرات را نوشتم و خوابیدم.  دیروقت به خانه برگشتم
  
  1994 سپتامبر11                    1415الثانى   ربیع  4   1373 شهریور 20شنبه یک
  

 به دفتر ،جمهور پاکستان با ایشان یسیبراى شرکت در جلسه مالقات رنُه صبح  ساعت 
 ؛مان را به ایشان گفتم اى از مذاکرات  خالصه،قبل از مالقات. اى رفتیم  خامنهاهللا یتآ

   . مذاکراتشان بد نبود
 دبیرکلى اوپک پرسید ةدربار. وزیر نفت آمد، ]غالمرضا آقازادهآقاي [. به دفترم برگشتم

و احداث  فروش گاز به پاکستان و هند ة دربار همچنین.که مسأله مهم اجالس آینده است
و است  را به ژاپن فروخته  خود معتقد است قطر گاز،آقازاده آقاي .صحبت شدخطوط لوله 

  . ست نیست مبنى بر خرید گاز از قطر در،ادعاى پاکستان
 وضع کاالهاى وارداتى و ة توضیحاتى دربار.وزیر بازرگانى آمد، ]اسحاق آقاي یحیی آل[

 در مقابل .ها استمداد کرد سى گفت و براى رفع محدودیت ارز و مشکل افتتاح ال کمبود
وع کرد و از صبر و ض اظهار خ،تحمل مشکالت فراوان مدیریت کشورخاطر  به ،من

اى براى  هاى جامع زنجیره تأسیس فروشگاهضرورت بر  .دنمواب  اظهار اعج،حوصله من
  .تأکید کردم کاال توزیعنظام حل مشکل 

شدن تعطیالت  نجفى آمد گزارش وضع آموزش و پرورش و کم] محمدعلی[دکتر 
و  را داد ها  از معلم درصد 28تابستانى و به موقع رسیدن کتب درسى و بازنشسته شدن 

  .استمداد کرد
که   مطرح شدسیستان و بلوچستان انتقال استاندار کرمانشاه به ،دولتلسه هیأت جعصر در 
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     پیروزي   

  .  وزرا مخالف توجه به فشار نمایندگان هستند. و منتفى شدکردندوزرا مخالفت 
ل ایران و پاکستان صحبت شد و راجع ی مساة دربار.همانم بودندیاى م  خامنهاهللا یتشب آ

که ي ل انسانى و فشاری این است که ما روى مسا،شان نظر ای.کردیمبه مسأله کشمیر بحث 
 تکیه کنیم و کارى به اینکه سرنوشت سیاسى کشمیر چه ،شود بر مردم کشمیر وارد مى

 سفر آینده ة دربار.ها تسلیم بشوند و کوتاه بیایند  هندى، چون بعید است؛ نداشته باشیم،باشد
  . مل گاز و وضع بنیاد جانبازان مذاکره کردییمن و مسا

 امروز به مشهد رفتند ،همانان پاکستانىیم. همانمان بودندیبستگان م. دیر وقت به خانه آمدم
  . و مراجعت کردند

  
  1994 سپتامبر12                   1415الثانى   ربیع  5   1373 شهریور 21دوشنبه 

  
، ت پاکستانىوقت مالقات دوم با هیأرسیدن  به انتظار ، در منزلده صبح،تا نزدیک ساعت  

 ،ها خاطر تمام نشدن بحث کمیسیون  بهمالقات، .کردم ها مطالعه مى  تاریخ عثمانىدربارة
  . یک ساعت به تأخیر افتاده بود

ها  کمیسیون. فاصله دور دوم مذاکره شروع شدبال به اقامتگاه سعدآباد رسیدیم و دهساعت 
بندى  جمع، ارىلغآقاي من و  توافق در امر گاز و نفت و تجارت گزارش دادند و ةدربار

 مدتى وقت الزم است که ، معلوم شد.دیم که به فرودگاه برویمنموکردیم و جلسه را ختم 
  .او به اقامتگاه رفت. اسناد براى امضا آماده شود

 نفت و ةسعدآباد قدم زدیم و دربارهاي  چمن در مقدارى ،من و دکتر والیتى و آقازاده
 ،شمیر و تحریکات آمریکا براى ایجاد اختالف بین ایران و قطرگاز و سفر به هند و مسأله ک

  .  صحبت کردیم،در خصوص سهم حوزه گاز مشترك
 توافق شد که ساعت چهار ؛ هنوز یک ساعت دیگر وقت الزم دارد،معلوم شد تهیه اسناد

  .  گفتم ناهارشان را تهیه کردند و من به دفترم رفتم.بعد از ظهر بروند
   کمبودها و.آموزش عالى آمدندوزارت فرهنگ و ا و وزیر و معاونان ه ساى دانشگاهؤر
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مالقات با مسئوالن وزارت علوم و روسای دانشگاه ها
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  صبر و       

     پیروزي   

ها  دلداریشان دادم و وعده جبران کمبودها و ترمیم حقوق. نیازهاى ارزى و ریالى را گفتند
  . در دفترم صرف کردند را ناهار.و تقویت دانشگاه که راضى رفتند

سعدآباد رفته بود و پاکستان، به جمهور  یسیهمراه رهاى  عفت هم براى بدرقه خانم
 تعداد زیادى فرش و ، دفتر من آمد و گفت به اقامتگاهبه ،حرکتخاطر تأخیر در  به

   .اند توجهى داشته خریدهاى قابلآنها همانان آورده بودند که یجواهرات براى خرید م
 ، در مسیر.ه سوى فرودگاه رفتیم با هم ب.مضا شداها  دفتر آمدند و توافقنامهبه  چهارساعت 

یل یا هند به تحریک یاى پاکستان توسط اسرا هسته  خطر انهدام تأسیسات انرژىةدربار
خارجه امور وزیر ،علوى] بن یوسف[ در این خصوص حرف آقاى ؛آمریکا صحبت شد

 به او  بود، این خطر را به عنوان اطالع مطرح کرده،عمان که در مذاکره با دکتر والیتى
از اظهارات آقاى نوازشریف در مورد داشتن بمب اتمى که باعث فشار  . تشکر کرد.گفتم

جمع با  ،خاطر اینکه بناست وزیر انرژى آمریکا زیاد بر پاکستان شده ناراحت بود و نیز به
 تولید هفت هزار مگاوات رحداران آمریکایى به زودى براى شرکت در ط زیادى از سرمایه

د و امید داشت که روابطشان با آمریکا ن به پاکستان برو،اکستان استبرق که در برنامه پ
  . خیلى تیره استروابط  اکنون ، گرچه مدعى بود؛بهتر شود

شب،  نُهتا ساعت  . به دفتر برگشتیم،همانانی و بدرقه رسمى و حرکت م1پس از مصاحبه
 خاطرات را .دم حاضرى خور. نبود در خانه کسى.کارها را انجام دادم و به خانه آمدم

  .نوشتم و خوابیدم
  1994 سپتامبر13                 1415الثانى   ربیع  6   1373 شهریور 22شنبه  سه

  
  قبالً اعضاى. جمعه شرکت کردم  در اجالس ائمه. رفتیم)ره(از خانه به مجتمع امام خمینى 

                                                
 -هاي دو کشور ایران و پاکستان وجود  هاي بسیار وسیع براي همکاري زمینه«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است

دستیابی به این حجم گسترده از . کنم دارد و من نتایج مذاکرات تهران را به ویژه در بخش انرژي مثبت ارزیابی می
تان، حاکی از اراده و خواست مسئوالن و مردم دو کشورِ دوست، همسایه و مسلمان براي توافقات میان ایران و پاکس

 نشر معارف انقالب، تر، دف1373هاي سال  مصاحبهنی،  رفسنجا هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .هاست توسعه همکاري
1395. 
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  صبر و       

     پیروزي   

وضع و ؛ ر جمع آنها صحبت مشروحى کردم سپس د.شورا استقبال کردند و توضیح دادند
 مشکالتى که از ناحیه تکیه بر اسالم و 1؛موقعیت انقالب و ایران در جهان را توضیح دادم

از که را خریم و موقعیت جغرافیایى مهم کشورمان و هزینه سنگینى  ها به جان مى درمان
 بیشتر ،که ائمه جمعه و خواستم ، توضیح دادمپردازیم رهگذر مخالفت با سازش فلسطین مى

ها آشنا شوند که  ها و ابعاد سازندگى و اصالح مطالعه کنند و به واقعیات کشور و برنامه
موقع و دید حکومتى را در مقابل دید  نگرى و شعار نشوند و ضرر شعارهاى بى دچار ساده

  .فردى و مقطعى توضیح دادم
انقالب فرهنگى آمد و نظرم را  آقاى میرسلیم براى دستور شوراى عالى .به دفترم رفتم

آقاى  .خواستاسالمی ارشاد فرهنگ و  الحاق سازمان و دفتر تبلیغات به وزارت ةدربار
 گزارش عملکرد تأمین اجتماعى . آمد]رییس سازمان تأمین اجتماعی[، کرباسیان] مهدي[

  .دادتوضیح را  بیشتر از تورم ،بگیران يگذارى و باال بردن دریافتى مستمر در سرمایه

                                                
 -آمد نظر من مشکلى پیش نمى  به،یماگر ما تنها مسأله کشوردارى را داشت« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است .

 با. شود  مقدار زیادى از کارهاى زیربنایى انجام شده و مى،براى اینکه کشور ما غنى است و با امکاناتى که داریم
 کشورمان را اداره ،اللهى که داریم و رهبرى حکیمى که داریم وحدتى که هست، روحانیتى که داریم، نیروهاى حزب

هایمان و از اهدافى که داشتیم و داریم پاسدارى کنیم، کارمان هم  مان و از آرمان بخواهیم از انقالب اما اگر ؛کنیم مى
 در داخل ایجاد اً براى اینکه دشمنان زیادى را براى ما در دنیا و احیان،شود  دشوار مى؛شود دشوار و هم آسان مى

ا حرکت داد و پیروز کرد، همین معارف عالى اسالمى  براى اینکه آن موتورى که این انقالب ر،شود آسان مى. کند مى
ما . توانند نباشند توانند با کشوردارى همراه باشند و هم مى اینها هم مى. هاست و روح ایمان و تقوا و ایثار دینى و آرمان

نستیم توا اگر دومى نبود ما مى. . هاى جدى براى ما به همراه دارد دومى را انتخاب کردیم که این یک دشواري
اى دیکته  تفاوت بود، شرایط جهانى و منطقه ل جهانى بىی اگر ایران در مسامثالً. امتیازهاى مادى زیادى داشته باشیم

قبل از انقالب، ایران تحت . شما همین مسأله فلسطین را در نظر بگیرید. ایران امتیاز زیادى بدهند کرد که به مى
یل بودند و استکبار ی چرا که اعراب در مقابل اسرا؛برد بسیار سود مادى مى از مسأله فلسطین ،حاکمیت خانواده پهلوى

.  تا بتواند زهر مخالفت اعراب را بگیرد،یل نگه داردی در کنار اسرا،عنوان یک کشور مسلمان خواست ایران را به مى
. ال درست معکوس شده استحا. دادند که در کنار اعراب مجاهد و مبارز نباشد ایران مى بنابراین هر امتیازى را به

همه فشارهایى که آن . یل بر دوش ایران استیم و اسراسار مهم سیاسى مبارزه با صهیونیباند و  یل ساختهیها با اسرا عرب
له، مسئولیت شما أاین مس با توجه به .شود ایران وارد مى  امروز به،شد موقع روى دوش چند کشور عرب تقسیم مى

امروز چشم امید .  خیلى سنگین است،هاى اصلى فرهنگى و سیاسى کشور نوان مسئولین پایگاهع  جمعه به آقایان ائمه
 نشر معارف تر، دف1373هاي سال  نی،  سخنرانیرفسنجا هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ماست  امت اسالمى به

 .1395انقالب، 
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نامه منتشر  اى از آقاى منتظرى را آورد که اخیراً به صورت شب  بیانیه.غیورى آمد آقاى
 حمله و اهانت شده و از ،اى  خامنهاهللا یتو آروحانیت به دادگاه ویژه در آن  است وشده 

  . استداند که چه کسى کرده ایشان نقل کرد که ایشان منتشر نکرده و نمى
 بیمارستان سینا آمد يحیاا برايهاى من   براى تشکر از کمک،زرگر] موسی[آقاى دکتر 

.  آورد است، را که به خاطر این کمک به من هدیه کردهپزشکو رساله دکتراى یک 
  .  تلفات حوادث استةدرباررساله، 

 اقدامات گروه يتوسعه قلمرومورد اى در   با مصوبه،عصر شوراى عالى ادارى جلسه
 از ]وزیر پست و تلگراف و تلقن[، غرضى] محمد[ آقاى .تداش  عمران چابهارهنفر سه

  .اند آوردهتلفن س ل به خاطر فشارى که در خصوص گران شدن پا،مجلسیان شکایت آورد
  

  1994 سپتامبر14                1415الثانى   ربیع   7  1373 شهریور 23چهارشنبه 
   

وطه کاخ سفید آمریکا و  نفوذ یک هواپیماى کوچک یک نفره به مح،ها در گزارش
سقوط و مرگ خلبان و مسأله آزادى رهبران جبهه نجات الجزایر از زندان مورد توجه 

و اعتبار براى چند داد  گزارش .آقاى میرزاده آمد. عقد یکى از کارمندان را بستم .است
  .دانشگاه و طرح گرفت

 . آمد] در تهراناي یونسکو استاد دانشگاه و مؤسس دفتر منطقه[، آقاى احمد جاللى
بین   گدیالو در برنامه ،هاى فرهنگى خود را گفت و اجازه گرفت هایى از فعالیت نمونه

هاى  ى از سخنرانىیها  نمونه. شرکت کند،شود  که در لندن برگزار مىمسیحیتاسالم و 
  . اسالم و مسلمین و عراق را آورددربارةملکه انگلیس و خانم نیکالس سونا 

 ةق کاملى درباری تحق.ند گزارش کار دادند ولیغات کردستان آمدستاد تبمسئولین 
  .و ارشاد آنان را آوردند و کمک بیشتر خواستندتبلیغ اند و راه عمومى   کرده1حق اهل

                                                
 -  خیتار.  داردروی و عراق پرانیکردستان ا که به طور عمده در ی است با مناسک عرفانینییآ ،ارسانی ایاهل حق 
 اگرچه.  خود باور دارندنیی بودن آي و ابدی آن به ازلروانی پی ولست،ی مشخص ننیی آنی ايریگ  شکلقیدق
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 قرار ؛اش در بانک مرکزى خواستم  توضیحاتى از برنامه.نوربخش آمد] محسن[آقاى 
نصب ادلى را به عنوان معاون خودم  تقاضا کرد که دکتر ع.بگیردآنجا را است مسئولیت 

  !نکنم
 براى آماده کردن مقدمات ،]وزیر امور اقتصادي و دارایی[، محمدخان] مرتضی[آقاى با 

 او هم خواست که آقاى . تلفنى صحبت کردم،ریاست بانک مرکزى آقاى نوربخش
  .کندن سمت معاونت ریاست جمهورى را حفظ ،نوربخش

 بانک مرکزى کل  پیشنهاد ریاست،کر از دکتر عادلى با تش،دولتهیأت عصر در جلسه 
  .براى دکتر عادلى متأثر شدم؛ آقاى نوربخش تصویب شد

   
  1994 سپتامبر15                  1415الثانى   ربیع  8   1373 شهریور 24شنبه  پنج

  
 ، آقایان محلوجى.کوپترها از محل ورزشگاه انقالب به سوى گرمسار پرواز کردیم با هلى

در شرق گرمسار در .  هم همراه بودند]وزیر صنایع[، زاده  و نعمت]وزیر معادن و فلزات[
زاده راجع به   آقاى نعمت، در راه.آمدیم سولفات سدیم فرودپودر کنار کارخانه تولید 

یس کارخانه توضیحات کلى ی ر، در سالن.هاى صنعتى جدید مسیر توضیحات داد شهرك
  . داد

سولفات سدیم خالص پودر  ،دارند ن کویر گرمسار برمىعدز ماز خاك سولفات که ا
 تاکنون ؛ه کاربرد فراوان داردشکاغذ و شیتولیدها و   در صنایع شوینده کهکنند تولید مى

  ،ن ساالنه تولید داردهزار تُ با این کارخانه که سى. کردیم وارد میقسمت اعظم آن را 

                                                                                                              
يها  از خاندانکی کدام پیرو نکهی مشترك است، اما بسته به اارسانی روانی پانی از اعتقادات خاص در ميا مجموعه 

 نیی اهل حق، آيها  به نامنیچنم هارسانی.  آنها وجود داردانی در می متفاوتي آداب و رسوم و باورهاگانه باشند، یازده
 یالله یآنها را به نام علمردم اغلب  که حق اهل روانیپ. شود ی شناخته مزی نيا  سان و کاکهفهی طاقت،ی حقشی ک،ياری
 اهل حق ای ارسانی نیی آشیدای پی مرکز اصل، و لرستانمناطق گوران.  ساکن استان کرمانشاه هستندشتری ب،شناسند یم

 ي و دست نخورده نگاهداردهی خود را نتراشلی سب، است و بر مردان واجب استاهل حق از مقدسات یکی لیسب. است
 .شود ی منی به دی و باطل شدن سرسپردگنی موجب خروج از دلی سبدنیتراش. کنند
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بازدید از کارخانه تولید پودر سولفات سدیم گرمسار
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  صبر و       

     پیروزي   

اى در کنار معدن   کارخانه،آینده هم قرار شدهدر  جدید هاي براى نیازشویم و خودکفا مى
  . ندان اراك بسازقغنى می

رسماً بلندي  با آژیر ،بردارى از لوح یادبود پردهبعد از  .سپس از کارخانه بازدید کردیم
د و یآ دست مى قیمتى به  ماده گران، از خاك کویر.رسودى است کار پ.افتتاح شد

ده که اگر ر بیست میلیون مارك هزینه ارزى ب، این کارخانه. پیچیده نیستتکنولوژى هم
 فقط بیست درصد وارداتى خواهد بود و بقیه قابل ساخت ند، همان را مجدداً بسازند،بخواه

چند نفر از . گذارى کند  سازمان تأمین اجتماعى سرمایه،قرار شد در اراك. در داخل است
ده بودندفرا و کارداران خارجى هم آمس.  

 ،استاندار سمنان و آقاى محلوجى و آقاى ساداتى، ]آقاي طاهایی[ ، در جمع کارکنان
. 2اى انجام دادم  و مصاحبه1کننده داشتم یس کارخانه گزارش دادند و من صحبت تشویقیر

 در چندین کیلومتر کویر است و ، ضخامت معدنیمتر سانت150 .سپس به محل معدن رفتیم
 مقدار را ،کنم  گمان مى.تر از آن مقدارى است که در گزارش گفتند خیلى بیش،ذخیره

  .ندراً کم گفتند که زمین بیشترى از منابع طبیعى بگیرند و اختالف دادعم
این  .متروکه شاه عباسى بازدید کردیماز یک کاروانسراي  ،»نمک ده«سپس در روستاى 

از این گونه . کنند بازسازى مى رسرائ به عنوان زا،براى استفاده مسافران مشهدکاروانسرا را 

                                                
 -از بقیه معادن غافل ، به سبب توجه بیش از حد به نفت، در گذشتهمتأسفانه « : در بخشی از این سخنرانی آمده است 

هاى کالنى در  ثروت .هاى گذشته نسبت به بخش معدن جبران شود توجهى  االن همه باید تالش کنند تا بى.اند بوده
قیمتى  مواد گران ند بهتوا  مى،نقاط مختلف کشور در دل معادن ما خوابیده است که با انجام مقدارى کار بر روى آن

 باعث ایجاد شغل و ،مواد شوینده، کاغذ و شیشه تبدیل شود هاى کویر گرمسار و سمنان به اگر این نمک .تبدیل شوند
 هزار تن 30ساالنه ، اندازى کارخانه تولید پودر سولفات سدیم اینکه پیش از راه  با توجه به .تولید ثروت خواهد شد
 امروز این وابستگى قطع شده و قادریم مقدار زیادى از این محصول را به کشورهاى ،یمکرد سولفات سدیم وارد مى

 ،اند اندازى این واحد صنعتى کسب کرده با توجه به تخصصى که کارشناسان داخلى در نصب و راه .دیگر صادر کنیم
اندازى این  راه .ام خواهد شدها در داخل کشور انج گونه کارخانه  درصد طراحى و ساخت اینهشتادپس از این بیش از 

هاى برنامه پنج ساله دوم   در طول سال.بوده استهاى اخیر   نتیجه انجام کارهاى اساسى و زیربنایى در سال،کارخانه
 کتاب  ← دیکن رجوع» .بردارى خواهد رسید گونه واحدهاى تولیدى و صنعتى به بهره  تعدادى از این،توسعه کشور

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي انیسخنر  رفسنجانی، هاشمی«
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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چندتایى که بازسازى . ند قرار است همه را بازسازى کن؛کاروانسراها در مسیر بسیار است
بنا شد ؛ خواستند سى میلیون تومان کمک.  است مورد استقبال خوبى قرار گرفته،شده

  .شودکمک 
به . پرسى کردم  احوال.فتممیان آنها ر به . مردم روستا جمع شده بودند،بیرون کاروانسرا

. اند  گفتند حدود صدو پنجاه نفر مانده.اند  بسیارى از مردم مهاجرت کرده،آبى خاطر کم
 سد کوچک خاکى احداث شود که آب به ،در ارتفاعاتتا تقاضا کردند کمک کنم 

  .  پذیرفتم؛روستا بیاید
عفت و .  همراهم آمدیس دفترمی ر، آقاى مرعشى.از آنجا به محل سد لتیان پرواز کردیم

عصر . تگان هم آمدندها و بس  بقیه بچه، عصر تا شب.سعید و سارا هم قبل از ما رسیده بودند
 وزیر صنایع و ةدربار.  با قایق پدالى قایقرانى کردیم،ن در دریاچه سدمحسمقدارى با 
  . دیمنموجمهور آینده مذاکره  یسیمجلس و ر

 تلفنى اطالع ،]سیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجهمعاون آ[، بروجردى] عالءالدین[آقاى 
 گفتم براى .اند  شیعه هم با هم درگیر شده سنی و جنگ داخلى تشدید و،داد که در کابل

  . نتوانستم براى شنا از دریاچه استفاده کنم؛هوا سرد بود. بس پیگیرى کنند آتش
  

  1994 سپتامبر16                     1415الثانى   ربیع  9   1373 شهریور 25جمعه 
   

 ةبا محسن و مهدى دربار. روى گذشت به استراحت و مطالعه و پیادهوقت تا عصر 
قبل از غروب به  .هاى اضافى ارزى در گذشته صحبت کردیم هاى عمرانى و هزینه پروژه

  .خانه رسیدیم
   

  1994پتامبر س17                     1415الثانى   ربیع 10    1373 شهریور 26شنبه 
  

  ،نجفى] محمدعلی[ دکتر.آباد رفتیم درخانى دبیرستان شهید چمران بهصبح  هفتساعت 
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 عكس بازدید از بازگشاي مدارس    

شرکت در مراسم بازگشایی مدارس
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  قوه قضائیھ    ٢۶/۶/١٣٧٣سند 

درخواست رییس قوه قضاییه از رییس جمهور برای کمک به بازسازی مهدیه تهران
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 رسیدیم و ونیم ساعت هفت.  در راه گزارش داد. هم همراه بود]وزیرآموزش و پرورش[
 به صحن مدرسه ،شروع سال تحصیلى براى مراسم ،پس از گرفتن گزارش در دفتر مدرسه

  . رفتیم
م سپس من سه ضربه به زنگ مدرسه نواخت.  داد وزیر گزارشمراسم انجام شد؛تشریفات 

آموزان رفتم  به میان دانش. سیما مستقیماً پخش شد و که از صدا 1 کردمکوتاهىصحبت و 
 ؛نها گوش دادمهاى آ  به حرف، سپس در جمع معلمان دبیرستان.و با چند نفر صحبت کردم

  . مسکن بودندتأمین بیشتر خواستار کمک براى 
 توسط آقاى  وغیرانتفاعى استمدرسه  .بابویه رفتیم بن بهمن در ا22از آنجا به دبستان 

یتیم و  ان بیشتر فرزند. است و دوستانش احداث شده]جمعه شهرري امام[، غیورى] علی[
 ،ها از کالس. شوند  یرایى و تربیت مىپذ، به طور مجانى و با سطح خوب تدریسمستمند، 

  .ها و معلمان صحبت کردیم دیم و با بچهنموکتابخانه و آزمایشگاه بازدید 
سال مدرسه دخترانه تازه تأسیس رفتیم که هم افتتاح بود و هم شروع یک از آنجا به 

ارسى کند و مجانى و غیرانتفاعى و از گروه مد  دختر آقاى غیورى آن را اداره مى.یتحصیل

                                                
 -هزار نوباوه 150 میلیون و 18 در این لحظه ؛لحظه بسیار باشکوهى است« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 لحظه جدیدى را در زندگى خودشان دارند و برنامه تابندگى و رشد را در سال جدید تحصیلى ،)جع(کشور امام زمان
همین مدارس دوخته شده و همه    همه باقیمانده جمعیت کشور هم در این لحظه چشمانشان بهاًتقریب .کنند آغاز مى

حصیلى هم بهتر درس بخوانند و از معلمان و آینده بهتر امیدوارند و از عزیزان ما انتظار دارند که در سال آینده ت به
هاى اصیل کشورمان را بهتر از گذشته بسازند و تقویت کنند و همه  مدیران تالشگرمان انتظار دارند که این سرمایه

امروز . آموزش و علم و تربیت نقطه اصلى حرکت است. ها و این جریان سازندگى وابسته است همین برنامه آینده ما، به
مان  و ما در انقالب اسالمى. اى که بیش از دیگران در این بخش نیرومند باشد جلوتر است رى و هر جامعههر کشو

انتظارمان از این بخش این است که آینده این انقالب و ایران عزیز را با تالش بیشتر و کوشش فراوان تأمین و پیشرفت 
هاى  دوره آموزش عالى، به  به بخش آموزش دارد، بهنظام اسالمى شما عزیزان توجه بسیار زیادى .را تضمین کند

 میلیارد تومان براى بخش آموزش و 400ما در برنامه پنجساله اول بیش از  .متوسطه، ابتدایى و حتى سوادآموزى
 ایم، البته باز هم در برنامه دوم این رقم را افزایش خواهیم هاى عالى در نظر گرفته پرورش و مبالغ عظیمى براى آموزش

. گذارى در این بخش چیست دانیم معناى سرمایه دانیم که شما چه نقشى در آینده کشور دارید و مى داد، چون مى
هاى الهى با علم و عمل و با تقوا و  مان، این ودیعه دانیم که تربیت این عزیزان ما از صمیم دل مى. هستى ما همین است

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. ان داردمعنویت چه معنایى براى سعادت بشریت و مردم خودم
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی
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 . انجام شدمراسم و صحبت کوتاه من در هر سه مدرسه. است که آقاى غیورى ساخته است
ها اجتماع کرده بودند و ابراز احساسات داشتند و   بیرون مدرسه،جمع زیادى از مردم محل

  . از ماشین پیاده شدم و به احساسات مردم جواب دادم موارد،همهدر 
کنفرانس آب و کنندگان در  شرکت. تى نهاد رفتیمبه دفتر و بالفاصله سالن شهید بهش

 گزارش کوتاهى داد و من ،]وزیر کشاورزي[، کالنترى] عیسی[دکتر . خاك آمده بودند
 رزورى درست و جلوگیرى از اسراف و ه هها و بهر صحبت طوالنى در اهمیت مهار آب

  1.رفتن آب و خاك نمودم
 ]وزیر اطالعات[،  از آقاى فالحیان.آمد ]از وزارت اطالعات [ آقاى میثم.مبه دفترم آمد
 گزارش کار در بانک . آمد]مرکزي کل بانک رییس[، عصر آقاى نوربخش .شکایت داشت

گفت . دننمازى را به عنوان قائم مقام برگزی] حسن[دکتر که مرکزى را داد و اجازه گرفت 
 .بعید است راضى شود گفتم  است؛راضى کردهو او را با خانواده به منزل دکتر عادلى رفته 

   . به تک نرخى کامل تأکید کردمنرسیددر پیگیرى کنترل نرخ ارز  بر
هاى   وضع افغانستان و لزوم کنترل جنگة دربار.جلسه داشتملی شوراى عالى امنیت 

وقار را  گزارش وضع پرونده ،]رییس قوه قضاییه[، یزدى] محمد[آقاى . جدید صحبت شد
  .  پیگیرى شود،که بنا شدداد 
  

  1994 سپتامبر18                 1415الثانى   ربیع  11   1373 شهریور 27یکشنبه  
   

 از منزل ، براى شرکت در مراسم هفتمین اجتماع سراسرى فرماندهان سپاه،اول وقتصبح 
 آقاى . است پیش از انقالب ساخته شده کهدن سالن بسیار عظیمى دار.به پارك ارم رفتیم

   2.کردممفصل سخنرانى من  و  گفت خیرمقدم] سپاه  کل  فرمانده[، رضایى] محسن[
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 - هاى توجه محافل عمده مقتدر  نون ایران یکى از کا،در شرایط فعلى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ند توان  ولى یک روز هم نمى، ایران منزوى است،کنند که تبلیغ مىرغم این على.  و فرهنگى جهان استسیاسى، نظامى

 ل ایران باید مساگذرد و  این حساسیتى که اینها دارند در مور چه که در ایران مىغفلت کنند و غافل باشند از آن
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 گزارش تحقیقات . آمد]رییس سازمان انرژي اتمی[، امراللهى] رضا[آقاى . برگشتمبه دفتر
 ؛استفاده از گرماى اعماق زمین براى تولید برق را داد و براى اجراى طرح کمک خواست

ام که براى  ى خواستهاتمو سازمان انرژى مدتى است که از وزارت نیرو . مقول کمک داد
 گزارش .هاى نو، از خورشید و باد و دریا و اعماق زمین بسیج شوند گیرى از انرژى بهره

  .  نظرخواهى کرد، براى سفر به وین وکارهاى دیگر سازمان را داد
رییس [، طبا  آقاى هاشمى.هاى آسیایى هیروشیما آمدند ورزشکاران عازم شرکت در بازى

جلسه عصر در  1.ایشان کردم برآمیز گزارش داد و من صحبت تشویق] ازمان تربیت بدنیس
 قیمت ةتوزیع و مقدارى دربارنظام ها براى اصالح   استفاده از تعاونىة دربار،دولتهیأت 

  . سوخت در برنامه دوم و مسأله تورم بحث شد
 ، مسأله تاجیکستان، منتظرىهللا یت اعالمیه آةدربار. همانم بودندیم اى  خامنهاهللا یتآ، شب

تهران استان  مسأله انضمام قزوین به ، مسأله وقار،بس و تشدید جنگ در افغانستان قرار آتش
  .صحبت کردیم ل جارى دیگری مساةو دربار

  
  

                                                                                                              
ل جزئى و یپاشیدند و این همه به مسا اف نمىو زهر از اطر  سمهاگر ایران منزوى بود، این هم ؛ازدس عاى انزوا نمىاد

دانند که ایران جایى نیست که  البته حقش هم همین است که حساس باشند، چون مى. دادند ت نشان نمىکلى ما حساسی
ساز در دنیا مطرح   اهرم، یک منطقه تاریخ به عنوان یک قدرت، یککه در شرایط فعلى اًبتواند منزوى بشود، مخصوص

یک قسمت این مربوط به شرایط طبیعى ایران است و یک قسمتش مربوط به انقالب است و جمع شدن این دو . است
پردازید   به این مسائل مى خودهاى اساسى استراتژیک شما در مطالعاتتان و بحث.  است حساسیت را بیشتر کرده،جهت
هایى که در تاریخ باستان وجود داشته،  کانون. آفرین و گرداننده بودند ى از تاریخ تمدن بشر تاریخ جاهاى معیناًقاعدت

بینید  شما مى.  استشرایط فرهنگى دیکته کردهرا  طبیعت و یک مقدار را اینها  ازیک مقدار. اینها همین طورى نبوده
ها بوده  ترین  مهمو ایران جز.بودندمهد تمدن و فرهنگ مصر، هند، چین، ایران، یونان و جاهایى از این قبیل در گذشته 

بعد از .  هر دلیل سعى شده که ایران این نقش را نداشته باشدقبل، بهها  و دیرپاتر از همه حضور داشته، گرچه از مدت
رار الشعاع اسالم ق العرب بود و ایران تحت ه به خاطر اینکه مرکز فرهنگ جهانى و بشرى در جزیر،پیروزى اسالم

 باعث شد که ایران به ،ا شرایط طبیعى ایران نتوانند استفاده بکنند، ام، آن موقعیت ممتاز ایرانى ازگرفت، طبیعى بود که
 دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . کانون نشر اسالم ناب شد،جاى عربستان

 .1395 انقالب، معارف نشر

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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373 
  صبر و       

    پیروزي    

  1994 سپتامبر19                 1415الثانى   ربیع  12  1373 شهریور 28دوشنبه 
   

] ابراهیم[آقاى .  به مالقات با نمایندگان مجلس گذشت وقت بیشترها،  دوشنبهمطابق معمول
از از وفادارى خودش و مردم مرند نسبت به من و دولت گفت و .  نماینده مرند آمد،صراف

نحوه واردات و معامالت با ارمنستان و نخجوان گزارش داد و براى امور عمرانى استمداد 
  .کرد

  وخوى و ماکو آمدند  ننمایندگا، ]پور زاده و محمد عباس آقایان کامل عابدین[سپس 
نماینده ، ]آقاي رجب رحمانی [. مرزى و فرودگاه استمداد کردنديها  بازارچهيبراى احیا

هاى  ه براى حفر کانال آب جهت تزریق آب به سفر.راه با فرماندار آمدند هم،تاکستان
سریع ت همراه با قزوین و کمک به صادرات مویز و ،زیرزمینى و انضمام تاکستان به تهران

   .اندازى بیمارستان استمداد کردند در راه
عى از وضع  گزارش جام.جمعه آمد نماینده سمیرم همراه با امام، ]زادهرآقاي محمود عطا[

ه یاسوج اصفهان بامور اقتصادى و فرهنگى و جغرافیایى دادند و براى سرعت ساخت راه 
 طرح گازرسانى و احداث کانال انتقال آب و مجتمع يگذرد و اجرا سمیرم مىاز که 

] سیدجالل[آقاى  .فرهنگى و ساخت مساجد روستاها و سفر من به سمیرم تأکید داشتند
ها   وضع سیاسى و اقتصادى استان را گفت و از اجراى طرح.ان آمد نماینده همد،ساداتیان

  .دنمواظهار رضایت کرد و براى ساخت راه آهن استمداد 
 در ش از مدیریت مجلس و از پاکسازى دوستان.عمید زنجانى آمد] عباسعلی[آقاى 

 تد و خواسنمودانشکده حقوق انتقاد کرد و براى ساختمان جدید براى دانشکده استمداد 
از استعفا براى .  بیشتر شرکت کنم،روحانیت مبارزجامعه که در جلسه شوراى مرکزى 

  . مجلس مشورت کرد که مخالفت کردم
حزب  معاون ،ادهز تورجان] اکبر حاجی[ ،جمهور یسیمعاون ر. ها آمدند تاجیکستانى

حت  نصی.هاى ایران اظهار رضایت کردند ها و کمک افقتومذاکرات و ، از نهضت اسالمى
   براى ودکتر والیتى و واعظى آمدند.  کنند سعینامه توافق کردم که براى اجراى درست



 
 

 
 

              
                  374 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عكس تاجیكستان    

مالقات با معاون رییس جمهور تاجیکستان



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

375 
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     پیروزي   

  .  کمبود بودجه استمداد کردند
 . مشورت کردس،براى جواب سئوال مجلو  آمد ]وزیر بازرگانی[، عصر آقاى آل اسحاق

هاى تضمیمنى محصوالت کشاورزى را تصویب   قیمت؛اقتصاد جلسه داشتشوراي 
  . سیمان داشتیم بحث ناتمامى براى قیمت.کردیم

   
  1994 سپتامبر20                 1415الثانى   ربیع  13   1373 شهریور 29شنبه  سه

   
 ]جمهوري المللی ریاست  رییس دفتر خدمات حقوقی بین[، افتخار جهرمى] گودرز[آقاي 

 به دکتر ؛کند  از سفارت ما در هلند شکایت داشت که دفتر حقوقى را تضعیف مى.آمد
باس و یر گزارشى از مذاکرات با آمریکا در مورد غرامت هواپیماى ا.تذکر دادموالیتى 

.  اختالف بر سر چگونگى پرداخت به بازماندگان است.ندا اهمفمسافران داد که نزدیک به ت
  .اى و مسأله وزارت دفاع سابق تذکر دادم در مورد کار وکالت انرژى هسته

 آقایان نژادحسینیان و ا گزارش مذاکره ب.د آم]جمهور معاون اول رییس[، دکتر حبیبى
 براى ارز تولید و کم .زاده آمد  آقاى نعمت.داد زاده را براى وزارت صنایع ادغام شده نعمت

  ناتمام، اما مسئولیت وزارت صنایع جدید صحبت شدة دربار.ها استمداد کرد هعکردن ودی
آقایان  [1.سانس خودش مشورت کردلی  فوقنامه پایان در مورد انتشار .ظهر محسن آمد. ماند

مان در اتریش و بورکینافاسو براى نرایسف، ]مهدي محتشمی و عبدالرحیم هماتاش
  .و کسب نظر آمدند خداحافظى

 در مورد مسأله عدم حضور بعضى از اساتید .عصر شوراى انقالب فرهنگى جلسه داشت
 که قرار شد یمهایى اندیشید  راهکردیم؛ها به اندازه ساعات مقرر بر سر کار بحث  دانشگاه

  .را بیاورندآن طرح 

                                                
 -» نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک مهندس  ، پایان»هاي تزریقی به کمک کامپیوتر آنالیز قالب

این .  تهیه شده بودسهفرانتکنیک مونترال کانادا، به زبان  در دانشگاه پلی1990محسن هاشمی است که در سال 
 . توسط دفتر نشر معارف انقالب منتشر شد1377نامه، به صورت کتاب، با ترجمه آقاي عبدالنبی وحیدي، در سال  پایان
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 1. تصویب شداي ماهوارههاي  شبکه کلیات طرح ممنوعیت استفاده از ،در مجلس
 سوژه درازمدتى براى تبلیغات منفى علیه جمهورى اسالمى و اسالم بشود ،شود بینى مى پیش

اجراى کامل آن هم  باعث بدبین کردن بسیارى از جوانان بشوند و ،و رادیوهاى بیگانه
شروع را  تبلیغات ،هاى مجلس بود  در همین دو سه روز که در بحث.تقریباً غیرممکن است

  .اند کرده
 بدون مشکل وارد ،سربازان آمریکایى .یتى در رأس استئهاکشور  اخبار ،ها در گزارش

    2.یتى شدندئها
  1994 سپتامبر21              1415الثانى   ربیع  14   1373 شهریور 30چهارشنبه 

   
   کارهاى دفتر را انجام دادم و گزارشات و مطبوعات راساعت ده و نیممطابق معمول تا 

                                                
 -و ابدی ی انتقال ميا  ارتباطات ماهوارهقی که از طرشود ی گفته مهایی شبکه به ي،ا  ماهوارهونیزیتلوهاي   شبکه 

 يها ونیزی که تلوی نقاطی از مناطق جهان، حتياریدر بس. شود ی مافتی دروریسیو ر يا  ماهوارهشی دکیتوسط 
 فرهنگ و ارشاد ریوز . ماهواره استفاده کرديها سیها و سرو  از شبکهتوان ی مستند،ی قابل استفاده نی و کابلینیزم

 رکزم.  درصد اعالم کرد71 مردم تهران را نی استفاده از ماهواره در ببی ضر1392 در آذرماه ران،ی ایاسالم
 ران،ی مرتبط با ماهواره در ايها استی و سها دگاهی در گزارش خود در مورد دی، اسالمي مجلس شورايها پژوهش
 خود را از دست یی کارا، از کارشناسانياری بسدگاهی از دي،ا  ماهوارهزاتی قانون منع استفاده از تجهنکهی اانیضمن ب

 به وجود ، گزارشنی از ايگریدر بخش د. از دانسته استی نکی ثابت را يکردی رو بادی جدی قانونبیداده، تصو
 1380 دهه مهی گزارش تا ننیبر طبق ا.  مردم و استفاده از ماهواره اشاره کرده استيا  رسانهيازهای ننی بمیارتباط مستق

 يها  شبکهقیر از طازی ننیکنون با رفع اا  اما هم، بودندی سرگرمازی ننی تأمی در پ،رانیکنندگان ماهواره در ا استفاده
 گزارش به نی ا در. استيا  ماهوارهيها  استفاده از برنامهزهی انگي فکرنی و تأملی به کسب خبر و تحلازی ن،یداخل
 ي فضاتی استفاده از ظرفنی و همچني و فکریاسی مختلف سيها دگاهی بر آرا و دی مبتنيها  تعداد شبکهشیافزا

 . عنوان راه حل اشاره شده استه مردم بيا  رسانهيازهای ننیم تاي براتالیجید
 - در ي جمهورنی و نخستدیبه استقالل رسکه  بی و حوزه کارائنی التيکای در آمراست ي کشورنی نخستیتیهائ 

 آن تی جمعتی است که اکثرکای تنها کشور مستقل در قاره آمریتیهائ.  بودندپوست اهیجهان است که رهبران آن س
 در زی نیاسی سيها خشونت.  استی غربمکرهی کشور ننیرتری فق،ادی زتی و جمعزی با منابع ناچیتیهائ. اند زبان يرانسوف
 مبادرت به ورود ی،تی هائی هزار نفر از اهالنی چندهرسال .است  شدهی دولتیثبات ی کشور بارها رخ داده و باعث بنیا

 که تالش دارند از فقر موجود کشورشان فرار کنند، یتیمهاجران اهل هائ. کنند ی مکای متحده آمراالتی به ایرقانونیغ
به ارتش آمریکا حمله  .شوند ی مواجه ميبار  فالکتتی با وضعبی کارائيای شلوغ در دراری و بسدهی پوسيها قیدر قا

 .ت گرفت حفاظت از صلح صورتیمورأ مي سازمان ملل و به ظاهر براتی امنيتحت قطعنامه شورای، تیهائکشور 
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سخنرانی در مراسم رژه نیروهای مسلح
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  صبر و       

     پیروزي   

  .  مذاکرات تشریفاتى بود.کرودیته نپال و گینه براى تقدیم استوارنامه آمدندآفراى س.  دیدم
] سیدهادي[آقاى . را بستیم] جمهوري ریاست[ کارکنان نهاد عقد ازدواج دو نفر از

هاى عربى که راجع به   چند نسخه از مجله، شغل خواست و مطابق معمول.خسروشاهى آمد
  .  آورد،من چیزى نوشته بودند

 راجع به مناطق آزاد و . آمد]رییس شوراي عالی مناطق آزاد[، الویرى] مرتضی[آقاى 
 ، گفت ودکتر براى معاینه عفت آمد.  مطالبى داشت و بودجهامهحراست شده و سازمان برن

 انضمام ،دولتجلسه هیأت عصر در  . مصرف کلسیم بیشتر را توصیه کرد.سالم است
 ةسى دولتى را درباررتهران را تصویب کردیم و گزارش حساباستان قزوین به شهرستان 

  . شنیدیمبیش از دو هزار شرکت دولتى 
   

  1994 سپتامبر22                1415الثانى   ربیع  15  1373یور  شهر31شنبه  پنج
  
 براى ، جدیدهشت و نیمسابق و و نیم  ساعت نُه. ها را یک ساعت به عقب کشیدیم ساعت 

 سخنرانى ؛ به میدان آزادى رسیدیم،مراسم رژه نیروهاى مسلح در اولین هفته دفاع مقدس
 به .و ناجا را تحویل گرفتمبسیج تش و سپاه و  و رژه واحدهاى نمونه ار1کوتاهى کردم

                                                
 - بار دیگر با   براى اینکه ملت ما یک، فرصت مناسبى است،هفته دفاع مقدس«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

ر از ابهت هاى آن دوران پ نفس تجدید خاطره. دوران دفاع مقدس و روزهاى شکوهمند جهاد و ایثار تجدید عهد کنند
 ،وندش دند و امروز با آن مسایل آشنا مىنده است و براى کسانى که نبو ساز،که در صحنه بودند  براى آنهایی،و عظمت

 این موقعیت تاریخى را حفظ کنیم و این افتخارى که نیروهاى مسلح ما و مردم ما ، ما باید براى همیشه.انگیز است الهام
اسبى است که در این  فرصت من، براى نیروهاى مسلح. براى آیندگان به ارث بگذاریم،در تاریخ ایران ثبت کردند

هاى وظایف نیروهاى  رىکا  ارتباط جدیدى با ملت برقرار کنند و مردم را در جریان ریزه مقدس،روزهاى هفته دفاع
بار مرور شود   سالى یک،طور قطع در تاریخ و بر ملت ما پیدا کردنده  ب،دهند و این حقى که نیروهاى مسلحمسلح قرار 

ها  گونه قدردانى اگر از این. کنندتوجه سربازانشان و مدافعان از انقالب و میهن به ارزش و عظمت و نقش و مردم 
ها را  ها نیروهاى دست اندرکار خلق ارزش  این قدردانى.ها پایمال مى شود  بسیارى از ارزش، در تاریخ انسانیت،نباشد

. شود  در تاریخ گم نمى،ثار و فداکارىند و قدر جهاد و ای هستشناسکند که مردم قدر کند و آنها را قانع مى ترغیب مى
رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاى هفته دفاع مقدس تأکید کنیم سن اجراى برنامهبنابراین ما باید بر ح  

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 سال هاي سخنرانی
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  . دفترم رفتم
گزارشى از وضع .  مسئول عمده حماس فلسطین و همراهانش آمدند،ابومرزوقآقاي 

 وضع و ة دربار،ها و خط مشى حماس دادند و من سئواالت زیادى از آنها فلسطین و برنامه
رهبر سازمان [، عرفات] یاسر[با بناست به مبارزه و جهاد ادامه بدهند و . کارشان کردم

 هیچ دولت اسالمى و عربى ، جز ایران، مدعى بودند. همکارى نکنند،]آزادیبخش فلسطین
  . دارند  ی راهاى مردم کند و فقط کمک به آنها کمک نمى

 کارها داد و ة توضیحاتى دربار. آمد]وزیر صنایع سنگین[، نژادحسینیان] هادي[آقاى 
 ولى ،مایل است او را به مجلس معرفى کنم. دحتمالى را برطرف کن ابهامات ا،تالش داشت
کارها .  عصر به خانه آمدم . با او همکارى کند، اگر دیگرى معرفى شود،ارددآمادگى هم 

  .مرا به خانه آورد
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  1994سپتامبر 23                               1415  الثانىربیع   16  1373  مهر 1 جمعه
   

 جهت ،]مهرآباد [فرودگاه به رفتن براى ،پاسداران زنگ با عفت ،بامداد سه ساعت
 هم من .شد بیدار ،1لیبى رهبر ،قذافى] معمر[ سرهنگ خانواده و همسر از استقبال

 استقبال برنامه از و برگشت ونیم ساعت پنج. نخوابیدم دیگر من و رفت او. شدم بیدار
 هواپیماى با ولى ،بیایند اختصاصى هواپیماى با بود قرار. کرد رضایت اظهار

 از کشتى با ،بستگانش و پسر و دختر باهمسر آقاي قذافی،  ؛آمدند عمومى مسافربرى
   .اند  آمدهایران به آنجا از و یسیسو به آنجا از و مالت به لیبى
 براى عفت ،عصر .گذشت مطالعه بهوقت  بیشتر .بود خلوت سرم و ودمب منزل در

 آقاى دختر آنجا در و اندرفته سعدآباد هاىموزه به هم با ؛رفت همانشیم دیدن
                                                

 - ّر محمد قَذّافمعداراي دو همسر به  2011 تا 1969 از سال یبی لرهبر و یب انقالمدارِ استی، س)2011 -1942 (یسرهنگ م ،
، شهیعا، سیخم، باهللا المعتصم، بالیهان، يالساعد، االسالم فیس، محمدهاي   و ده فرزند به نام فرکاشهیصف و ي نورهیفتحهاي  نام

 را سرنگون یبی پادشاه وقت ل،ی سنوسسی ادر آرام حکومتیی کودتاا ب1969 در اول سپتامبر سال او. بود الدیم و العرب فیس، هناء
 در سال یبی پس از بمباران ل. کردی و اسالم طراحسمیالی از سوسیبی را بر اساس ترکیبی لی حکومتستمی پس از کودتا، س وساخت
 لشام راتیی تغنیا.  صورت گرفتیبی در رفتار لیراتیی سازمان ملل، تغي کشور از سونیا  بر ضدي اقتصاديها می و تحر1986
 ،سمی از تروریبی لتی پرونده حمای و شرکت در بررسي با غرب، همکارکی نزدیتی امنيها ير و همکاي روابط اقتصاديبرقرار

 و تنها 2003 سالدر .  بوديا  به سالح هستهیابی کنار نهادن برنامه دست،یبی منتسب لیستیپرداخت غرامت به بازماندگان حوادث ترور
 خود را متوقف کرده و از ی کشتار جمعيها  سالحدی تولامه اعالم کرد که برنی قذافن،ی حس صداميری روز پس از دستگشش
 يها می منجر به برداشته شدن تحر، رفتارهاریی تغنیمجموعه ا .کند ی موضوع استقبال منی از انانی اطمي برایالملل نی بيها یبازرس

 از ی گروه2011 هی فوردر . انتخاب شدقای آفرهی اتحاديا  دورهسییان ر به عنو2009  سال دریمعمر قذاف.  شدیبی لهی علسازمان ملل
 بر ضد دولت ، جهان عرب الهام گرفته بودنديها  بخشگری تونس و مصر و ددی که از مخالفان و معترضان جدیاسیمعترضان س

 یقذاف.  کشانديبه ورطه جنگ شهر را یبی مبدل شد و لی شورش عمومکیسرعت به   موضوع بهنیپا خواستند و ا  بهیبی در لیقذاف
، 1390 مهر 28 روز در . شوددشهی وطن راه در خودش مقاومت کند تا به گفته ی خارجيروهای و نانیعهد کرد که در برابر شورش

 ی انتقاليشورا.  شد و پس از چند ساعت درگذشتی انقالبيروهای نمی شده بود تسلی دو پا زخمهی که از ناحی درحالیقذاف
 ونی که او توسط انقالبکنند ی را مطرح مهی نظرنی ای که برخی در حال،است  در تبادل آتش کشته شدهيری او پس از دستگدیگو یم

هاي ارسالی او به کشورمان، در جنگ اثربخش  کرد و موشک  قذافی در دوران جنگ تحمیلی، از ایران حمایت می.است اعدام شده
 .بود
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 شب. است خونى کم از گویا ؛بودند کرده خبر را میالنى دکتر و شده حالبى قذافى
 نفر چند و اسالمى هاىکشور فراىس نهمسرا که رفت شام ضیافت مراسم براى هم
  .اندکرده دعوت هم را وزرا همسران از
   

  1994سپتامبر 24                             1415 الثانىربیع   17   1373 مهر 2 شنبه
   

رییس [، رحیمیان] محمدحسن[ آقاى. آمدند شهیدداده چند هاىخانواده از جمعى
 آمیزتسلیت و طوالنى صحبت برایشان من و کرد کوتاهى صحبت ،]بنیادشهید

 را نیازها و هاطرح و کارها گزارش. آمدند ایالم استان نمایندگان و استاندار 1.کردم
  .کردند استمداد خاك و آب مهم هاىطرح اجراى سرعت براى و دادند

 آقاى از .آمدکشور کل  سابق دادستان ،تبریزى موسوى] سیدابوالفضل[ آقاى
 پذیرفته سرعت به را او استعفاى که داشت گله ]ضاییهرییس قوه ق[، یزدى] محمد[

رییس ستاد اقامه نماز و رییس نهضت [قرائتی، ] محسن[ آقاى عصر. است
 نماز رواج براى و داد را نماز ترویج براى اقدامات گزارش .آمد ]سوادآموزي

  کمک سوادآموزى در بیشتر کار براى و کرد استمداد ادارات در وقت اول جماعت
                                                

 - ،ها و اصالح و پیوند معنوى جامعه و عاملى  ى ایثارگران در جامعه را عامل بیدارى فطرتها  حضور خانوادهآقاي هاشمی
آموزنده و سازنده براى پیمودن مسیر درست انقالب و نظام اسالمى دانست و با اشاره به احترام خاص و کرامت بازماندگان شهیدان 

هاى   و وجدان پاك بشرى، محبت و احترام کردن به خانوادهبراساس دلیل و برهان دینى و قرآنى و فطرت« : گفتدر میان مردم 
ها در همه ادوار تاریخ و جوامع  واژه شهید و آثار خون او براى تمام ملت .گردن تمام افراد جامعه است ایثارگران حقى است که به

 ، همه چیز خود را فدا کنند براى مصالح جامعه و در راه خدا،بشرى مقدس است و تمام مردم در برابر کسانى که حاضر شدند
 مدافعان دلسوز اسالم و ،هاى شهیدان، جانبازان، مفقودان و آزادگان خانواده .اند اى قائل خاضع هستند و براى آنها ارزش ویژه

 انقالب هستند که با حضور همیشگى خود در صحنه، دیگران را نسبت به انتخاب آگاه این راه مقدس و دشوار و ادامه آن تا تحقق
 معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».سازند کامل اهداف عزیزان خود متوجه مى

 .1395 انقالب،
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دیدار با خانواده های چندشهیدداده
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  . خواست
 .آمد ]کل کشور رییس جدید سازمان بازرسی[، رییسى] سیدابراهیم[ آقاى

 و بهتر کار براى و کرد نظر کسب من از و داد کشور کل بازرسى ةدربار توضیحاتى
 و دکنن خوددارى هیاهو و تبلیغ از و شود عمل دقت با گفتم. دنمو استمداد بیشتر
  .بیاید هاگزارش در هم با ،منفى و مثبت
. رفتم سعدآباد اقامتگاه به ،قذافى خانواده خانوادگى ضیافتشرکت در  براى شب
 جز به خانواده اعضاى هم ام طرف از .هستند بستگانش و پسر و دختر دو و همسر

 عکس و خوردیم شام. داشتیم معمولى هاىصحبت و پرسى احوال. بودند محسن
  . کردیم اجعتمر خانه به. برداشتند یادگارى
 خاطر به شاید ؛است مشهود آنها در عمیق نگرانى نوع یک ؛ندارند خوبى روحیه
 ،مصر کمک با خواستندکه من از . باشدخودشان آینده از نگرانى و المللىبین تحریم
 که است عجیب. شود داده لیبى به اسالمى کشورهاى به پرواز امکان که کنیم تالش
  .دارد نفوذى اعمال قدرت چنین ایران ،دنکنمى خیال

  
  1994سپتامبر 25                         1415 الثانىربیع   18   1373 مهر 3 یکشنبه 

  
] بودجه[ 1تلفیق کمیسیون رییسه هیأت. شد انجام کارها ونیم صبح ساعت نُه تا 

 قیمت ةدربار نهایى تصمیم براى و دادند را مصوبات گزارش. آمدند مجلس
                                                

 -  بودجه کل حی توسعه و لوايها  اصول و مفاد برنامهمیبه منظور تنظ، ی اسالمي مجلس شوراینامه داخل نیی آ213مطابق با بند 
 مربوط توسط دولت به مجلس، حهی المی پس از تقد،ی اسالمي مجلس شورای تخصصيها ونیسی کمنی بیهنگ هماجادیکشور و ا

 از کی  از هرنفر دو،  برنامه و بودجه و محاسباتونیسی کمي اعضاهیکل :گردد یم لی تشکاین افراد مرکب از ،»قی تلفونیسیکم«
 .ابدی ی بودجه ساالنه کل کشور ادامه محهی الایقانون برنامه توسعه و  یی نهابی تا تصوونیسی کمنی اتیمأمور. گری ديها ونیسیکم



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

387 
  صبر و       

     پیروزي   

معلوم  و اندکرده کم زیادى مبالغ ،درآمدها از ؛خواستند را من نظر ،هافرآورده
 :است مطرح سوخت قیمت براى سناریو سه .ببندند را هاهزینه بتوانند چگونه ،نیست
 هم فردا شد قرار .ماند ناتمام بحث .ساله ده یا  وساله پنج تدریج به یا ره،یکبا تعدیل
  . باشیم داشته جلسه

 و منقول اموال اجاره ای فروش نامه آیین .داشت جلسه فرهنگى ثمیراعالی  شوراى
 تکرارپر و زیاد بسیار یا ،ندارند فرهنگى ارزش که فرهنگى میراثسازمان  غیرمنقول

 رهبرى از. رسید تصویب به ،نیست استفاده قابل ،ضددینى هاىویژگى خاطر به یا و
  .شد گرفته کلى هاجاز ،الریجانى] علی[ آقاى ]ارشاد [وزارت زمان در

 که است آورده دست هب آلمانى مقامات از  وبرگشته اروپااز  الریجانى] جواد[ آقاى
  .کنندمى حساب ،صدام آلترناتیو عنوان به ،عزیز طارق روى ،هاغربى

 و هاکارخانه هاىسرمایه مجدد ارزیابى مسأله ،دولتجلسه هیأت  در عصر
 دولت حاضر اعضاى از .ماند ناتمام که بود مطرح غیردولتى و دولتى هاى شرکت

 آقاى؛گرفتم مخفى رأى ،صنایع ةشد ادغامبراي وزارت  جدید وزیر انتخاب ةدربار
  . آورد رأى نژادحسینیان] هادي[ آقاى برابر سه ،زادهنعمت] محمدرضا[

 با لبنان و سوریه سازش احتمال ةدربار .بودند همانمیم اىخامنه اهللا یتآ شب
 و ماند ناتمام که دوم برنامه در سوخت قیمت ةدربار نیز و کار اقبعو و اسراییل

  .کردیم مذاکره ،ایشان قلبى مختصر ناراحتى ةدربار
 و برگشتند دیروقت خیلى. است رفته اصفهان به امروز ،لیبیایى همانانیم همراه عفت
  .است راضى برنامه از هم عفت ؛آمده خوششان خیلى اصفهان از شد معلوم
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  1994سپتامبر 26                         1415 الثانىربیع    19  1373 مهر 4 هدوشنب
   

 دانشگاه ها بهدانشگاه تحصیلى سال شروع مراسمبراي شرکت در  نُه صبح ساعت
 جوایز .دادند گزارش بهداشت وزیر و معاون ،تهران دانشگاه رییس. رفتیم تهران
 و ىکم يهاموفقیت ةدربار مفصلى صحبت .دادم را کنکور سوم و دوم ،اول نفرات
   1.کردم مطرح را عالى آموزش آینده هاىبرنامه و کیفى

 عظیم سد بدنه ساخت قرارداد  وآمدند نیرو وزارت و سپاه سران .رفتم دفترم به
 من حضور در ،ساله پنجزمان تحویل  و تومان میلیارد هشت و چهلمبلغ  به را کرخه

نماینده [، ىرادج] جاسم[ آقاى ،]وزیر نیرو[، زنگنه]  نامداربیژن[ آقاى .کردند امضا
 فیلم با 2.کردند صحبت ]فرمانده کل سپاه[، رضایى] محسن[ آقاى و ]آزادگان دشت

                                                
 -  اساس تحول و تکامل جامعه را باید در تربیت نیروى انسانى متخصص و صالح جستجو «: بخشی از این سخنرانی آمده استدر 

 .سى و زیربنایى را در کشور داشته باشیمدر صورت عدم وجود نیروهاى شایسته و کارآمد نباید انتظار پیشرفت و توسعه اسا .کنیم
اى شده بود که تحوالت عظیمى را از نظر کمى و کیفى   به بخش آموزش و بویژه آموزش عالى توجه ویژه،در برنامه پنج ساله اول

اقدامات  از جمله ،ها  کیفى آموزشيافزایش کمى دانشجویان در مقاطع مختلف و تالش براى ارتقا .در این بخش مهم ایجاد کرد
 بیش از ،در سال تحصیلى جدید .بوده استهاى پس از پیروزى انقالب اسالمى و بخصوص در طول برنامه اول  انجام شده در سال

 درصد افزایش را نشان 24اند که این تعداد نسبت به سال گذشته  هاى مختلف وارد دانشگاه شده  هزار دانشجوى جدید در رشته250
 اساسى در برنامه دوم توسعه تربیت استاد و کادر آموزشى مناسب براى متعادل کردن نسبت استاد به هاى یکى از طرح .دهد مى

تالش براى برقرارى عدالت در توزیع دانشجو و امکانات آموزشى در سراسر کشور و  .دانشجو در مراکز آموزش عالى کشور است
 میلیون متر مربع فضاى 5بیش از  .استگذشته و برنامه دوم هاى   از اهداف دولت در طول سال،تقویت مقاطع تحصیلى تکمیلى

هاى ایران از   دانشگاه،بینى شده هاى پیش پس از اجراى طرح و هاى جدید در نظر گرفته شده است حها در طر مناسب براى دانشگاه
 دفتر ،1373 هاي سخنرانی  ،رفسنجانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع .بهترین امکانات آموزشى و تحقیقاتى برخوردار خواهند شد

 .1395 انقالب، معارف نشر
 - از «: االنبیا، در این مراسم گفت سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم

س، تحت اعتماد امام هاي نبرد، بسیار سپاسگزارم که در شرایط حساس دفاع مقد نشدنی جبهه جمهور و فرمانده فراموش رییس
اي جدي به آن  اي بسیار خطرناك که تمامی دنیا براي وارد کردن لطمه مان وارد صحنه نبرد شدند و کشور ما را از حادثه راحل

بسیج شده بودند، با تدبیر و شایستگی و دلسوزي،  نجات دادند و در کنار رزمندگان در خط مقدم نبرد، کشور ایران را به لطف امام 
 ما خوشحالیم که یک بار دیگر در کنار. با سربلندي به هدف خود که همانا استقالل سیاسی بود، رساندند) عج (زمان
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 هابرنامه و کشور آبى برق استعداد و سد این ةدربار خوبى توضیحات ،اسالید و
 خواهیم سد این در را سد مخزن بزرگترین 1.کردم کوتاهى صحبت هم من .دادند

 از و داد کار گزارش .آمد شاهد دانشگاه رییس ،نورباال] احمدعلی[ دکتر 2.داشت
  .شد بیشتر حمایت خواستار ؛بود شاکى شهید بنیاد رییس حمایت کمى

 هیأتبا   سپس؛داشتیم دوم برنامه منابع ةدربار ،اقتصادى معاونان و وزرا جلسه عصر
دربارة . س مجلس که تا ساعت ده طول کشید تلفیق مجلس با حضور رییکمیسیون

 همانیم را شام .رسیدیم محدودى نتایج به و شد صرف زیادى وقت ،سوخت قیمت
 پارك در شا لیبیایی همانانیم و عفت .رسیدم خانه به یازده شب ساعت .بودند ما

  . بودند جمشیدیه
  1994سپتامبر 27                      1415 الثانىربیع  20    1373 مهر 5 شنبهسه 
  
  هاي علمی و مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب، وابسته به سازمان پژوهش به منزل از 

                                                                                                              
ایم و آرزو داریم، با دستور ایشان در این صحنه نیز این جبهه مهم را فتح  جمهور در جبهه استقالل اقتصادي قرار گرفته رییس

 ».کنیم
 - ز احداث سد کرخه توسط سپاه پاسداران، آن را افتخاري بزرگ براي وزارت نیرو و سپاه آقاي هاشمی با ابراز خرسندي ا

سپاه پاسداران که در جبهه مقدس جنگ، نقش و اعتباري ویژه براي خود کسب کرد، امروز نیز در جبهه « : دانست و گفت
دیروز آزادي زمین هاي خوزستان که . دسازندگی و بازسازي، برگ زرین دیگري بر صفحات افتخارآمیز حیات خود خواهد افزو

توسط دشمن بعثی اشغال شده بود و امروز تبدیل آنها به مرکز صنعتی و کشاورزي کشور توسط سپاه اعتباري جاودانه و پایدار براي 
  فسنجانی،ر هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کند تر می این نهاد محسوب می شود و اعتماد میان نیروهاي مسلح و مردم را مستحکم

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
 -  رودخانه کرخه در ي است که بر روانهی و خاورمرانی ای سد خاکنی و بزرگترای دنی خاکي سدهانی از بزرگتریکیسد کرخه 

 127 متر و ارتفاع 3030ل  به طویکرخه با تاج. است  در استان خوزستان ساخته شدهمشکی شهرستان اندی شمال غربيلومتری ک22
 نی مترمکعب، بزرگترونیلی م300 و اردیلی م7 زانی به می است و با حجم مخزنرانی اخیر سد تانی بزرگتر،متر از لحاظ حجم بدنه

.  استدهی رسانی به پا1380 آغاز و در سال 1370 سد در سال نی ایی اجرااتیعمل . آورده استدی را پدرانی ای مصنوعاچهیدر
 .  ساعت استلوواتی کونیلی م934 ینی روزمروگاهی ننی اانهی سالي انرژدیتولمتوسط 
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 عكس آغاز سال تحصیلي        

سخنرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها
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مالقات با مسئوالن وزارت نیرو و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه پاسداران
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 دکتر .فراوان ساختمان و وسیع زمین با ،است وسیعىمنطقه . رفتیم صنعتی ایران
 دست در  وهارسیده ثمر به ،هاطرح تعداد از سازمان، رییس ،معتمدى] سیداحمد[

 صنعتگران مراجعه ارز قیمت اصالح خاطر به ،جارى سال  در. دادگزارشها  اقدام
.  استشده فعال بسیار سازمان و شده برابر چندین قراردادها مبالغ و شده زیاد خیلى
 ؛بود آنها میان در جالبى موارد. کردم بازدید پروژه و هاطرح از ساعت پنج حدود
 به که بلند الیاف با.... و گز چوب و کاه از مقواسازى کوچک کارخانه یک همنجمل
 کشاورزى آفات با بیولوژیک مبارزه طرح و روستاها در استفاده قابل و ارزان قیمت

شان  تشویق وکردم سخنرانى  کارکنان جمع در .را دیدم داروها اصلى مواد ساخت و
  .برگشتم تردف به صداوسیما با مصاحبه  بعد از1.نمودم

 ارزى هاىسیاست ةدربار .داشت جلسه 3 بند کمیته ،ظهر از بعد دوونیم ساعت در
 دالالن جلوى  تاشود داده هم هابانک در مسافرانارزي  نیاز ،شد قرار کردیم و بحث

 در حد ، و ضرورى اساسى کارهاىهمچنین ارز . شود گرفته غیرمجاز هاىصرافى و
  . دکنندید پیمان ارزى بررسى  تجةدربارنیاز داده شود و 

  و اواندهاى عفت رفتهنهمایم. م کارها را انجام دادم و به خانه آمدنُه شبتا ساعت 
  .ها راضى استها و پذیرایىاز برنامه

   
  

                                                
 - هاي  امروز عمده ترین نیاز کشور، تقویت تحقیق و پژوهش است و بدون تحقیقات، پایه« : در بخشی از این سخنرانی آمده است

شود  از گذشت مدت زمان نسبتاً طوالنی آشکار مینتایج تحقیقات علمی، معموالً پس . استقالل کشور، محکم و استوار نخواهد بود
گذاري در بخش پژوهش، نه یک  سرمایه. و اگر امروز بهاي الزم را به این بخش مهم ندهیم، مطمئناً در آینده پشیمان خواهیم شد

 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . جویی اقتصادي است هزینه بلکه در واقع یک صرفه
 .1395 انقالب، معارف
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بازدید از طرح های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
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  1994 سپتامبر28                       1415الثانى  ربیع21 | 1373 مهر 6چهارشنبه 
  
 که فعالً به سفارت مسکو منتقل  بودسفیرمان در اتریش. صفرى آمد] مهدي[آقاى  

ها و تجدید گزارش کارهاى مهمش در اتریش و توفیق حل مشکل معوقه. استشده 
 ؛ از جمله داد و نیز کارهاى مهمى که باید در روسیه انجام دهدپوشش بیمه را

ل ی حل مسا،ته شوروى سابقاستفاده از دانش و تکنولوژى و امکانات فراوان ناشناخ
  . با غربتضادشان خزر و استفاده از شرایط سیاسى  اختالفى دریاى

 از راه افتادن یگزارش.  سفیرمان در لیبى آمد،]شاهرودي [نورى] محمدرضا[آقاى 
هاى مهمى در لوله کشى و انتقال صادرات کاالهاى ایرانى به لیبى و جدى شدن طرح

  .  خبر دادهاى ماه آقاى قذافى از پذیرایىبرق گفت و از رضایت خانواد
 از عدم .ایر آمد از ایران]مدیرعامل سازمان هواپیمایی هما[، شفتى] حسن[آقاى 

 و ایجاد مشکالت در خرید ]وزیر راه و ترابرِي[، ترکان] اکبر[توجه آقاى 
  . اجازه ندادم، براى ترك شغل اجازه خواست.ایرباس گله دارد] هواپیماي[

عصر در . آمد میرسلیم براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى] مصطفی[آقاى 
 بحث بر سر مشکل گرانى و نیازمندى آموزش و پرورش به معلم ،دولتجلسه هیأت 

  .ها جمع بودند شب در خانه بچه.بیشتر بود
   

  1994 سپتامبر29                        1415الثانى  ربیع  22   1373 مهر 7شنبه  پنج
   

اولین . عادلى آمد] محمدحسین[دکتر . انجام دادمرا کارها  ساعت ده و نیم صبح تا
 اصرار دارد در سمت معاونت اقتصادى . بودمالقات بعد از رفتن از بانک مرکزى
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 .نوربخش را هم راضى کنیم] محسن[آقاي گفتم باید . کار کند] جمهور رییس[
دهد عنوان مىترجیح  حتى ؛را نپذیرفته است  و فلزاتمقامى وزیر معادن مئپیشنهاد قا

 پیشنهاد .آقاى غزالى آمد. مشاورت من را با یک مسئولیت دانشگاهى داشته باشد
 مایل است ارتباط . قرار شد بپذیرد؛ام در وزارت اطالعات مسئولیتى بگیرد کرده
ید  تأک. پورمحمدى آمدعباس  شیخآآقاى .اى هم با من در آن سمت داشته باشد ویژه

  .داشت که به وضع امنیتى منطقه رفسنجان و کرمان بیشتر توجه کنیم
 طرح حل مشکل اراضى موردتجاوز از . جلسه داشت نظاممجمع تشخیص مصلحت

شوراى نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کرده و به . جنگل و مراتع در دستور بود
 نتیجه این شد .ى با امتیازات اضاف،با نظر مجلس موافقت کردیماست؛ مجمع آمده 

شده و مجوز قانونى   به نحوى مصرف، تاکنون1348گونه اراضى که از سال  که این
بالتکلیفى بیرون از  ،نظر کمیسیون با اجاره یا فروش زیر، ه یا خرید نداردربراى اجا

  .آید
 ،هادرگزارش . بعد از ظهر کارها را انجام دادم و به خانه آمدمساعت چهار و نیمتا 

جمهور  رییس[، کلینتون] بیل[ و ]جمهور روسیه رییس[، یلتسین]بوریس[ت مذاکرا
 مورد توجه است و معلوم است که یلتسین تسلیم فشار آمریکا براى لغو ]آمریکا

 فقط وعده داده که عالوه بر قرارداد چیزى ؛قرارداد فروش سالح به ایران نشده
  .ندهد

  
  1994 سپتامبر30                          1415الثانى  ربیع  23   1373 مهر 8جمعه  
   

ها به ظهر بچه. مقدارى بولتن و گزارش براى مطالعه آورده بودم. در خانه بودمامروز 
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زخم  ؛خورد و زخمى شدآشپزخانه عفت سرش به در . جز محسن جمع بودند
  . استرفته نوقبه  هاآورى پسته محسن براى بررسى برنامه جمع.سطحى است

 برنامه جالبى به عنوان سالگرد ،، عماد، حسن، على و علیرضاانوها سارا، مچهعصر ب
 ، در حیاط منزل؛ما را غافلگیر کردند، ازدواج من و عفت درست کرده بودند

اى برپا کرده بودند و ما را به آنجا کشاندند و سیاه بازى و پذیرایى و هنرنمایى  صحنه
  1.خوش ذوقى بود؛ مان کردند و سرانجام با شیر آب خیس

   
  1994 اکتبر1                                  1415الثانى  ربیع  24   1373 مهر 9شنبه 

   
 مدت دو ساعت از یک سالن .رفتیمتهران المللى با عفت و یاسر به نمایشگاه بین

بازدید  خودرو ایرانو صنایع فلزى و سالن معادن و فلزات و سالن صنایع ایتالیا 
به نظرم آمد که صنایع ما رشد کیفى و کمى و خودکفایى خوبى دارند و با . مکردی

تر  فلزات جالبو معادن .  مشکل ارزى مطرح نبود،گیرنداینکه امسال ارز کمترى مى
  اند و صنایع سنگ بسیار فعال صنایع فوالد و مس و نسوزها خیلى رشد کرده.است

  

                                                
 -توسط دفتر نشر معارف انقالب 1391که در سال » به پاي سرو پا«اهللا هاشمی، در کتاب   بانو عفت مرعشی، همسر گرامی آیت 

 من عفت «: در بخشی از این کتاب آمده است. منتشر شده است، ماجراي خواستگاري و عروسی خود را به تفصیل شرح داده است
 ، و بزرگوارفی، انسان شر)ع(تی مکتب اهل بافتهی تی تربن،ی زمرانی ای ناماستمداری وارسته، سی همسر عالم مجاهد، روحان،یرعشم

 اول حادثه ترور ؛شناسند ی متی مرا اغلب با دو حادثه و دو روازیمردم عز.  هستمی رفسنجانی اکبر هاشمخی آشاهللا تیحضرت آ
 در يجمهور استی صاحب نقش بودم و دوم حوادث تلخ بعد از انتخابات رشان،یوار ا ت معجزه که در نجا1358همسرم در سال 

 همسر و بی تخري برايا  و بهانهافتیها انتشار   از من در رسانهی جماران که جمالتهینی دادن در حسيأ و صحنه ر1388سال 
 به اهتمام سیدعلی ،اطرات و مخاطرات عفت مرعشی، خ»پا به پاي سرو« کتاب  ← دیکن رجوع ».ها شد فرزندانم توسط تندرو

 .1391 انقالب، معارف نشر دفتر آبادي، مرعشی علی
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بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی تهران
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  .هاى مهمى دارد وردا دست 1تکادو شرکت .است
، ]اسحاق آقاي یحیی آل[مدیر نمایشگاه و ، ]آقاي علی سعیدلو[ ،در مراسم افتتاح

 سپس به غرفه نمایش 2. من صحبت کوتاهى داشتم.وزیر بازرگانى گزارش دادند
 شهر 3.ند داد نشانارگ بم رفتیم که جالب بود و فیلم ارگ بم و وضع شهر را هم

 و از یک 4مجا مصاحبه کرد  سپس همان. بم را دیدیم ارگو خودجدید ارگ بم 
  .دمنمو یدنشانى بازد هاى جدید آتشساخته و ماشین سیلوى با تکنولوژى پیش

 سپس مالقات . کردمو استراحتدادم انجام را  تا عصر کارها .ظهر به دفترم رفتم
بخشدار که همراه ي بود  نفر اول پذیرفته شدگان در کنکور سراسر،آقاى سعادت

ها و  تندروىةدربار مالقات با دکتر روحانى و صحبت .اصفهان آمده بودیه یجرقو
                                                

 - 12 از شیکننده ب نیمأتاین شرکت . دش سیسأ ت1369در سال  ، دولتيساز ی خصوصيها استی سيشرکت تکادو در راستا 
 فوالد یدست نیی و پای باالدستعی در صناشگامیپو  نسوز موادو نیز  سنگ منگنز هکننددی تول، کل کشوريدیسنگ تول درصد ذغال

 قطعات يگر ختهیردهد و در زمینه  می و فوالد مانی سعی مختلف از جمله صناعی در صنای مهندسیخدمات فنتکادو همچنین . است
 .شدبا می سهامدار عمده تکادو ، سپاهاناءی و معادن احعی شرکت مجتمع صنا.کند نیز فعالیت می نیفوق سنگ

 - هاى جهانى مقدس و مؤثر است و این بدان دلیل است که براى   اهداف نمایشگاه «:در بخشی از این سخنرانی آمده است
المللى و  هاى بین گیرد و در این راستا باید تشکر کرد از مبتکران نمایشگاه آشنایى صنعتگران با یکدیگر یک کار عظیم صورت مى

 همیشه از آثار مثبت آن برخوردار ، دوره نمایشگاهبیستما به سهم خود در این  .کنند هم را دنبال مىکسانى که در آینده این کار م
هاى ویژه و اختصاصى در دنیا برگزار کنیم که باید  المللى تهران، نمایشگاه هاى بین کنیم عالوه بر نمایشگاه ما سعى مى .ایم بوده

الحمداللّه محیط و فضا را . ساعت بازدید از این نمایشگاه داشتمدو امروز  .ه و خالق استها نیز بسیار ارزند بگویم آثار این نمایشگاه
توانیم ببینیم که چقدر در زمینه   مىاً سال گذشته، دقیقپنجاى بکنیم با  در مورد صنایع خودمان اگر مقایسه. شاداب و بانشاط یافتم
ر نقش برنامه اول در احیاى صنعت د .خوبى پیدا کرده است ه خود را بهرسد صنعت کشور ما را نظر مى به. ایم صنعت پیشرفت کرده

 ».دهد  صنعتگران داخلى را نشان مىتوجه به بازارهاى جهانى، نوید بالندگى و تالش بیشتر . محسوس استاین نمایشگاه کامالً
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - يدشدی، در اثر زلزله 1382 ي د5 خی در تارشت و در جهان بود که در استان کرمان قرار داخشتی سازه نی بزرگتر،ارگ بم 
در فهرست »  آنی فرهنگي و فضابم«.  رفتنی به طور کامل از بباًی قرار داد، ارگ بم تقررتأثی تحت را آنکه شهر بم و حومه 

 ساخته الدی از مشی پ5 سده شت، قرار داشمابری جاده ری که در مسمی ارگ عظنیا. است دهیس به ثبت رونسکوی ی جهانراثیم
 مورد استفاده گری چرا پس از آن د،ستیبه طور قطع مشخص ن.  همچنان مورد استفاده بودزی نالدی پس از م1850است و تا سال  شده

 . نگرفترارق
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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، برنامه  منجمله گرانى،ل جارىیکارهاى نادرست وزارت اطالعات و سفر هند و مسا
  .داشت  جلسه با چند مصوبه، شوراى عالى مناطق آزاد.بعدي بود

   
  1994 اکتبر2                             1415الثانى  ربیع  25   1373 مهر 10یکشنبه 

   
 شهید همت ]، تولیديمجتمع تحقیقاتی [سازى به مرکز موشکبا محسن از منزل 

 مراسم و گزارش کامل مسئوالن از تاریخچه ساخت موشک و پیشرفت کار و .رفتم
ها تا آخرین مرحله که ساخت موشک هدایت شونده و مراحل و انواع موشک

 از -هاسپس از کلکسیون موشک. انجام شدد بى و سى و دى هاى اسکاموشک
 تاو و ،هاى مخصوص هر یکمیز همچنین .کردیم بازدید - د سیعقاب تا اسکا

اق تها و اسازى و انبار موقت موشک هاى قطعهخط مونتاژ و کارگاه... مالیوتکا و
هاى  هدایت موشک و برنامه،]طباطبایی [تست و سکوى پرتاب و طرح شهید قاضى

به دفترم  1.آمیز برایشان نمودم صحبت تشویق،در جمع کارکنان.  را دیدیمآینده
   .آمد  سلمانى براى اصالح.رفتم

 نحوه تهیه کاالهاى اساسى و اشباع ةدربار بحث .دولت جلسه داشتهیأت عصر 
 نظر ایشان . سفر هند بحث شدةدربار ؛نم بودندهمایماى  خامنهاهللا یتشب آ. بازار بود

 ةدربار . تأخیر بیاندازیم، سفر را بهطاعون در هندبیماري این است که به خاطر شیوع 
 موافقت ،بیشتر در کمک به مسلمانان هند که دولت هند هم موافق است تحرك
 مدیریت بنیاد مستضعفان و ة دربار و همچنینهاى مبارزه با گرانى راهة دربار.داشتیم

  .صحبت شد صنایع ساخت موشکنیز 
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 



 
 

 
 

              
                  400 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  1994 اکتبر3                            1415الثانى  ربیع  26   1373 مهر 11شنبه دو
   

 آقاى .رفتیم دانشگاه تهرانبه  از خانه ، براى افتتاح سمینار توسعه مسکننُهساعت 
 ةدربار گزارش سمینار را داد و من ]وزیر مسکن و شهرسازي[، آخوندى] عباس[

اندازهاى مردم و   از پسو بر استفاده مصحبت کرد هاى بخش مسکنسیاست
 مصالح وفورسازى و کوچک سازى و اصالح تکنولوژى و استفاده از فرصت و  انبوه

 ها و ایجاد فرصت اشتغالانسانى و کمک به جمع نقدینگىنیروي ساختمانى بومى و 
  1.دمنمود تأکی

نماینده ، ]آقاي سیدجواد حسینی[.  روز مالقات نمایندگان بود.به دفترم رفتم
 .آباد کتول آمد و براى امور فرهنگى و عمرانى شهر و خودش استمداد کرد على

 براى سد ماملو و آب قرچک و دانشگاه .نماینده ورامین آمد، ]آقاي محمد قمی[
 حمایت از رايخواهند طومارى ب گفت جمعى از نمایندگان مى.پیام نور استمدادکرد

  . وده امضا کنندمعرض استیضاح بدر آقاى زنگنه که 
  که  براى مراعات حال صیادان. نماینده آستانه اشرفیه آمد،شاخصى] حسن[آقاى 

                                                
 - دو رکن اساسى برنامه دوم توسعه ،سازى مسکن در حد نیاز مردم سازى و کوچک انبوه «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

جویى زیادى در   عالوه بر تسریع کار صرفه،سازى در بخش مسکن با اجراى سیاست انبوه . بخش مسکن استاقتصادى کشور در
امروز براى همه روشن است که در ایران از نظر سطح زیربناى مسکن اسراف زیادى  .شود ها، مصالح، زمین و انرژى مى هزینه

براى نظارت بر چگونگى ساخت وساز مسکن بویژه  .کند ا ایجاد مىله در اقتصاد کالن کشور مشکالت زیادى رأشود که این مس مى
اندازهاى  استفاده از پس .سازى باید مقررات و نظام خاصى تدوین شود تا از مشکالت موجود این بخش بکاهد از نظر کوچک

هاى   داد که سرمایه استقبال گسترده مردم براى مشارکت در پروژه نواب نشان.استهاى حل مشکل مسکن   یکى از راه،مردمى
 ،هاى آغاز برنامه اول در سال .هاى عمرانى و ساخت مسکن فعال شود تواند در طرح سرگردان زیادى در کشور وجود دارد که مى

 امکان انجام فعالیت قابل توجهى در بخش مسکن ،علت مشکالتى که در زمینه تأمین ارز مورد نیاز مصالح ساختمانى داشتیم به
 کتاب  ← دیکن رجوع» .گونه مشکلى براى تأمین مصالح ساختمانى در داخل کشور وجود ندارد لى امروز هیچ و،وجود نداشت

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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سخنرانی در سمینار سیاست های توسعه مسکن
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براى راه روستایى و توسعه در همچنین  و ،بینندبا تغییر مقررات صید ضرر مى
 ]دبیرکل جامعه زینب[، بهروزى] مریم[ خانم،نماینده تهران. استمدادکرد کیاشهربندر
کمک  آن براى )س( ضمن ابراز وفادارى و گزارش وضع جامعه زینب.آمد

  .خواست
 .گیرى شد شیر تصمیم]یارانه[= سوبسیدةدربار .عصر شوراى اقتصاد جلسه داشت

 نیز در مورد برقرارى مجدد پیمان وى اساسى هاها و تأمین کاال کنترل قیمتةدربار
  . ناتمام ماندکردیم کهبحث  ارزى

  
  1994 اکتبر4                           1415الثانى  ربیع   27  1373 مهر 12شنبه سه 
   

 تحقیقى طرح. ت آقاى کوچکیان از قم آمدندیک گروه تحقیقاتى به مسئولی
که بسیار ه دادند یمنظور شناخت سیستم اسالمى در مدیریت و توسعه ارا به

کمک ؛ نیستقويشان هم  رکیبپروازانه و خیلى باالتر از توان آنها است و تبلند
  . خواهندمى

هاى  گزارش کار و برنامه. آمد]رییس سازمان صدا و سیما[، الریجانى] علی[آقاى 
هاى برق  از طریق قبض،جدید صداوسیما را داد و پیشنهاد گرفتن عوارض تلویزیون

خواهد و پیشنهاد  براى توسعه پوشش بیشتر و اصالح تجهیزات کمک مى.داشت
را  توجیه افکار عمومى جهت ،هاى دولت تبلیغ براى برنامهز طرح متمرکاجراى
   .کمک گرفت هاتکمیل ساختمان کنفرانسبراي  و داشت

جمهور  مشاور رییس[، فرد غفورى] حسن[ دکتر .آمدند  جوانانپژوه دانشانجمن 
   تشویقشان و وعده کمک دادم؛ گزارش داد و کمک خواستند]در امور تحقیقات



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

403 
  صبر و       

     پیروزي   
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نامه ریاست سازمان صدا و سیما و دستور رییس جمهور
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. آمد  براى امور جارى]جمهور معاون اول رییس[، حبیبى] حسن[ دکتر  عصر.کردم
ریزى به  دادن بخشى از برنامهةدربار .شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت

  .شام را ماندند. نامه فرهنگستان هم بحث شدها و اصالح اساسدانشگاه
بن [عبداهللا آقاي  ،مهدى گفت .ا جمع بودنده جمعى از بچه.سپس به خانه آمدم

 پیغام داده و از تشدید تبلیغات علیه عربستان در سعودي،  ولیعهد عربستان،]زیعبدالعز
  1. استگله کرده جراید ایران

  
  1994 اکتبر5                         1415الثانى  ربیع  28 1373 مهر 13چهارشنبه  

  
 ،فا علی حیدرآقاي آذربایجان و ادعاى جمهوري   تشنج در، بروزهادر گزارش 
مبنى بر توطئه کودتا و درخواست از مردم براى حمایت مورد توجه ، ]جمهور رییس[

  . مورد توجه استي ژاپنهیروشیمادر ورزشى مسابقات  ، براى ما هم.است
 زاده براى مسأله رأى اعتمادنعمت] محمدرضا[ با آقاى    ساعت هشت و نیم صبح

به مجلس ، ]خاطر ادغام وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین و معرفی وزیر به[
 پس از 2. از نمایندگان خواستم که رأى خوب بدهند،با صحبت کوتاهى. رفتیم

                                                
 - عنی و دوازدهمي پادشاه عربستان سعودنی، ششم)2015– 1924(   آل سعود زیعبداهللا بن عبدالعز آل سعود، زیبدالعز فرزند 
 سال پادشاه عربستان 9 از شیمدت ب  تا هنگام مرگ بهز،یعبداهللا پس از مرگ برادرش فهد بن عبدالعز . بوددی عربستان جدانگذاریبن

 در دوران ملک عبداهللا، روابط ایران و عربستان، .دی عربستان رسی به پادشاهزی سلمان بن عبدالعزاش ی برادر ناتن،يپس از و. بود
 .بهبود یافت

 -  آقاي هاشمی با اشاره به معرفی وزیر جدید صنایع و تصمیم مجلس شوراي اسالمی به ادغام دو وزارتخانه صنایع و صنایع
گرچه نظر شخصی بنده این بود که در این دوره، به خاطر کار فراوانی که صنایع دارند و نیاز به حضور نیرومندتر «: سنگین گفت

شود، این دوره واگذاري را با دو وزیر بگذرانیم، ولی در دولت که بحث شد، اکثریت وزرا  ولت احساس میمسئوالن صنایع در د
تواند بعضی از مشکالتی که از کم شدن یک وزیر به وجود  نظرشان بر این بود که اتخاذ سیاست واحد در این دو وزارتخانه، می

 اي که فکر من را به ن هر دو وزیر موجود، موفق و دلسوز بودند، ولی نکتهبراي تصدي وزیر صنایع، از نظر م. آید، جبران کند می
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  . عده زیادى از نمایندگان مراجعات داشتند،صحبت
 از کارهاى . آمد]رییس سازمان تبلیغات اسالمی[، محمدى عراقى] محمود[آقاى 

 و مدعى ی گفت و از کم کردن دفاتر و اقدامات اصالحدادن تبلیغات گزارش سازما
 براى توسعه امور فرهنگى و وضعیت استخدامى پرسنل و .پیشرفت در این راه بود

  .کمک خواست ،تکمیل مجتمع نور قم
 . است با اکثریت ضعیفى رأى اعتماد گرفته،زادهعصر خبر دادند که آقاى نعمت

 در جلسه 1.اند هاى مجلس حمایت کرده و مستقلسهه و خط خط راست رأى نداد
درصد تصمیم  به اندازه بیست ،دولت حقوق کارمندان بر باالبردن ضریب ،دولت هیأت

  .گرفتیم
 ؛هیروشیما گوش دادم] مسابقات آسیایی[ ی مقدارى به خبرهاى ورزش،ظهر و شب

، واعظى] محمود[آقاى . حد مورد انتظار نیست در و خوبهاي ما، یت تیموضع
آذربایجان را توضیح داد و در جمهوري  تلفنى وضع ،]معاون وزیر امور خارجه[

  .تر شود وضع روشن تا گفتم صبر کنند؛گرى پرسیدمورد اقدام به میانجى
  
  

                                                                                                              
هایی بود که وزیر  طرف وزیر صنایع معطوف کرد، گستردگی بیشتر قلمروي وزارت صنایع و حجم وسیع کارها و مسئولیت

مهم ایشان است و من از هاي  تسلط مهندس نعمت زاده بر وضع واحدهاي تحت پوشش، یکی از ویژگی. صنایع بر عهده داشت
» .خواهم که با توجه به کار سنگین و دشواري که بر عهده وزیر جدید است، از آن حمایت قاطع نمایند مجلس شوراي اسالمی می

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
 -  رأي ممتنع، رأي اعتماد 10 رأي مخالف و 76 رأي موافق، 127 رأي، با کسب 212آقاي محمدرضا نعمت زاده، از مجموع 

پور، نماینده اردل، علی مطهري، نماینده زرند، جلیل رشیدي کوچی، نماینده مرودشت،  در این جلسه، آقایان علی یوسف. گرفت
ان مخالف و آقایان جالل ساداتیان، نماینده حسن کامران دستجردي، نماینده اصفهان و علی موحدي ساوجی، نماینده تهران، به عنو

 .آبادي، نماینده تهران و عباسعلی زالی، نماینده کرج، به عنوان موافق صحبت کردند همدان، قربانعلی دري نجف
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  1994 اکتبر6                      1415الثانى  ربیع   29   1373 مهر 14شنبه  پنج 
   

تا . خورد به چشم مى،آذربایجان به نفع دولتجمهوري ها آرامش در در گزارش
موج شدیدى در . ها را خواندم و کارها را انجام دادمگزارشساعت نُه و نیم صبح 

 تصمیم گرفتم که دست به اقدام ؛شود در افکار عمومى دیده مى، با گرانىارتباط
 ،ج جامعه و مسئوالن مزا.انداى هم به همین نتیجه رسیده خامنهاهللا یتآ .جدى بزنیم
  .  استفروشان آماده شده گیرى نسبت به گرانبراى سخت

] مصطفی[ همراه با آقاى ، رهبر نهضت اسالمى تاجیکستان،نورى] سیدعبداهللا[قاى آ
 وضع تاجیکستان و ةدربارتوضیحاتى . آمدکارشناسان مربوطه پورمحمدى و 

گفت حدود پنجاه . ها داد یکها در افغانستان و شیوه و هدف مبارزه و تاکتتاجیک
 سازمان هاي ها به کمک یک سوم آنها در اردوگاه کهندرهزار آواره در افغانستان دا

ها و کنند و یک سوم هم به کمک دولت خودشان کار مى، یک سوم.اندملل وابسته
خودش در استان . کنند معاش مىامرار عرب و ایرانى ، و افراد اسالمىها سازمان

مسعود   خصوص احمدشاه ربانى و به] الدین برهان[ش با ا ست و روابط اصلیابدخشان 
 با نظامیان روسى که .ستم هم بد نیستود] عبدالرشید[حکمتیار و ] گلبدین[است و با 

 .شوند روابط خوبى دارند و درگیر نمى،در مرز تاجیکستان و افغانستان هستند
 ؛کنندالً فرمان فرماندهان را اجرا نمىسربازان روسى مایل به درگیرى نیستند و معمو

اند که مانع روى کار آمدن باندهاى شمالى   تفاهم کرده،با حاکمان فعلى تاجیکستان
دانند  چون مى،ستندنیموافق  تابع روسیه بشوند و به همین جهت با انتخابات پیشنهادى

از .  بیاید فعالً دولت موقت اسالمى سرکار،خواهد  و مىشوند پیروز میها شمالى
  . گرچه زیاد نیست،دان هاى ایران ممنونکمک
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 از اعمال . آمدند]دانشگاه تهران[ و علوم سیاسی گروهى از استادان دانشکده حقوق
آقاى . شکایت دارند هاکردن محیط دانشگاه نمایندگى رهبرى و خشکنفوذ دفاتر 

 و دو نفر از ]قوه قضاییهرییس [، یزدى] محمد[ داماد آقاى ،دی تخش]محمدرضا[
  .اندهمکارانش بودند که آقاى یزدى برایشان وقت گرفته

 براى ، سفیر جدیدمان در آفریقاى جنوبى،]شاهرودي[ مهدوى] محمدشریف[آقاى 
 از زمینه وسیع همکارى اقتصادى ایران و آفریقاىو خداحافظى و کسب نظر آمد 

براى سفرم به آنجا برنامه خواست و  . مبادله نفت و کاال و خدمات گفت، مثلجنوبى
  . طلبید براى حضور بیشتر در آنجا،هاتأکید من را براى همکارى دستگاه

 ،اشراقى] صدیقه[ خانم . به خانه آمدم. کارها انجام شد، بعد از ظهرچهارتا ساعت 
  .دختر امام آمد

   
  1994 اکتبر7                          1415االول  جمادى   1   1373 مهر 15جمعه 

   
 خطبه اول را به عدالت . براى اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتمیازده صبحساعت 

 دادم و طرح ها اختصاص به منظور اعالم برنامه کنترل قیمت،اجتماعى و تجارت
 مورد استقبال تشریح کردم که به منظور مبارزه با گرانفروشى را ،هاکنترل قیمت

   1.استی زمینه اقتصادى و اقدام مه؛رفتقرار گمستمعان شدید 
                                                

- در بخشی . فروشی بردارند فروشان اخطار کرد که دست از گران آقاي هاشمی، در خطبه اول، طی هشدار شدیداللحنی، به گران
کننده جامعه به هیچ عنوان  ل ناراضیجمهور منتخب مردم، از عوام عنوان رییس دولت و رییس به«: از این خطبه آمده است

پوشی  نخواهم کرد و با همان عزم جدي که در مبارزات قبل و بعد از انقالب و در دوران جنگ تحمیلی و نیز بازسازي کشور  چشم
 و کنترل ما در بحث عدالت و در توزیع.  داشتمام و در جهت حل آن گام برخواه فروشی ایستاده سر مبارزه با گران ام، پشت داشته

ایم و اعالم کردیم که در اولویت برنامه اول، تولید را داریم و بعد از رساندن تولید به  هایی به مردم داده بر تجارت، از پیش وعده
 ایم و در زمینه کاالهاي مصرفی، تولید را سامان داده. باشد حد مطلوب، اولویت بعدي در توزیع و عادالنه کردن توزیع می
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  دکتر میالنى هم براى تأکید بر اجراى دستورات غذایى.ظهر بستگان جمع بودند
تلفنى با . ها گذشتها و گزارش به مطالعه بولتن،قسمت زیادى از وقت . بودآمده

شب پیام .  پیام تأیید برنامه مبارزه با گرانى صحبت کردیمةدرباراى  خامنهاهللا یتآ
مان   براساس توافق؛1اظهارات و برنامه منتشرشدتأیید  در ،ایشان خطاب به منکوتاه 

  .در مذاکرات یکشنبه شب گذشته بود
  

  1994 اکتبر8                             1415االول  جمادى  2   1373 مهر 16شنبه 
  
 حرکت واحدهاى نظامى عراق به جنوب و مرز کویت سروصداى زیادى ،در خبرها 

 باشها و آمریکا به راه انداخته و آنها هم خبر از حرکت ناوها و آماده سوى غربىاز
  . تر شدن نفت استاولین اثرش گران. ها زدندگونه حرف اینو 

                                                                                                              
ایم که آمار  ها، لبنیات و سایر نیازها و انواع خدمات، ما همه را به حدي رسانده پوشاك، کاالهاي ساختمانی، مواد اولیه کارخانه

ترین  سخت. ها داریم ادرات را نیز در این بخشتواند به طور متعادل تأمین شود و قدرت ص گوید، نیاز جامعه می و ارقام به ما می
بارها به اربابان توزیع گفتیم و به موقع . مرحله نیز این بود که تولید شکل بگیرد و مردمی که باور به تولید نداشتند، آن را باور کنند

ي یک توزیع عادالنه آماده خودش هم اخطار دادیم و نصیحت کردیم که به سراغ آنها خواهیم رفت و آنها باید خودشان را برا
طلب فکر کنند که اگر در آینده انرژي گران شد  بحث گرانی انرژي و مواد سوختی که شروع شد، بهانه شده تا افراد فرصت. کنند

هاي ایادي دشمن  ها و شیطنت در این حرکت، دخالت. و بعداً روي کاالها تأثیر گذاشت، از امروز کاالهاي خود را گران کنند
 دفتر ،1373 هاي جمعه خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .، روشن و شیوه تبلیغات آنها خیلی مشخص استخارجی

 .1395 انقالب، معارف نشر

 -  رم محتجمهور  سییر، یفسنجانر ی هاشم نی والمسلم االسالم  حجت جناب،  میالرح الرحمن اهللا بسم :  است   شرحاین    به امی پ نی ا متن  
   مردم ي خرسند  موجب شک ی ب ،یفروش  با گران  مبارزه  درباره ، جمعه  در خطبه یعال  امروز جناب اناتی ب، تی و تح  سالمبا،  و مکرم

  فیع ض  مردم  بر دوش غالباً  آن نی بار سنگ  که  است يا  و ظالمانه  زشت دهی پد ،یفروش  گران .  است  آنان  قاطع یبانی و مورد پشتزیعز
   ناموفق ، است  برخوردار بوده  هم يری چشمگ تی از موفق  بحمداهللا  را که ی دولت  مسئوالن ي اقتصاد يها  تالش ی و از طرفردیگ یقرار م
   ظلم کی با   مبارزه، یفروش  با گران  مبارزه نیبنابرا. آورد ی م  را فراهم  دشمنان نی و دروغ مانه خص غاتی تبل ي برا نهی و زمدهد ی م جلوه

 زی و نزی عز  و از آحاد ملتدی فرما  موفق  کار بزرگ نی خدمتگزار را در ا  دولت  که کنم ی م تئل مس  خداوند متعالاز .  است مضاعف
 دیس. اهللا تحم و ر کمی عل والسالم .ندی نما  و معاضدت ي کار، همکار نی در ا  با دولت  که خواهم ی مزی ن هیی و قضا  مقننه  محترم ياز قوا

 . يا  خامنه یعل
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] یحیی[ ،]کل بانک مرکزي رییس [نوربخش،] محسن[اى با حضور آقایان جلسه
  محسن،]جمهور ی رییسمعاون اجرای [میرزاده،] حمید[، ]وزیر بازرگانی[اسحاق،  آل

دفتر  مرعشی، رییس [ و حسین]جمهور ویژه رییس هاشمی، رییس دفتر بازرسی[
 از طریق تأمین به موقع و به ،هاى مبارزه با گرانى براى بررسى راه،]جمهور رییس

قانون تعزیرات در مجمع تشیخص مصلحت و ایجاد گذراندن اندازه کافى کاالها و 
قرار شد از . داشتیم مورد نظارت در مرحله اولالم عیین اقسازمان مناسب نظارت و ت

نویس  به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهند و پیشموضوع را رهبرى بخواهیم که 
اى براى تشکیل ستاد  مصوبه،مجمع تهیه شود و از دولتدر مصوبه براى طرح 

  . بگیریم 1قانون اساسی 138پشتیبانى براساس اصل 
 براى طرح اطراف حرم امام . آمد و شهرسازيوزیر مسکن، ]آقاي عباس آخوندي[

هاى جدید استمداد کرد هاى شهركبیشتر براى طرحسرمایه  و براى تأمین )ع(رضا
  . هاى شهدا را دادو گزارش قراردادهاى تأمین مسکن سپاه و جانبازان و خانواده

کره با گزارش سفر به آمریکا و مذا. آمد] وزیر امور خارجه[دکتر والیتی، 
 ةدربار . فرانسه و عراق،منجمله انگلستانهاي کشورهاي مختلف را داد؛  شخصیت

  .سفر به هند و مراکش صحبت کردیم

                                                
 -  عالوه بر « : در این اصل آمده است .دهد ی میینامه و مقررات اجرا  نیی آبی به دولت اجازه تصو،ی قانون اساس138اصل

 فی انجام وظاي برا، حق داردرانی وزاتی شود، هی منی قوانیی اجرايها  نامهنیی آنیمور تدوأ ميری وزای رانی وزتأی که هيموارد
 در حدود زی نرانی از وزکی هر. نامه بپردازد نیینامه و آ  بی به وضع تصو،ي اداري سازمان هامی و تنظنی قواني اجرانیمأ و تيادار
 با متن و دی نبا، مقرراتنی مفاد ای ول،نامه و صدور بخشنامه را دارد  نیی حق وضع آ،رانی وزتأی و مصوبات هشی خوفیوظا

 ری متشکل از چند وزي هاونیسی خود را به کمفی از امور مربوط به وظای برخبی تصو،تواند یولت مد.  مخالف باشدنیروح قوان
ها و   نامهبیتصو. االجرا است جمهور الزم  سیی ردییأ پس از ت،نیها در محدوده قوان ونیسی کمنیمصوبات ا. دیواگذار نما

 ی اسالمي مجلس شوراسیی اجرا به اطالع ريضمن ابالغ برا اصل، نی مذکور در ايها ونیسی دولت و مصوبات کميها نامه  نییآ
 . بفرستدرانیز واتی به هدنظری تجدي برالی با ذکر دل،ابدی بنی که آنها را برخالف قوانیرسد تا در صورت یم
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ها در تأیید سخنان دیروز من در نماز جمعه در خصوص مبارزه ها و پیامامروز تلفن
اى عصر شور . استالعاده زیاد است و امید فراوان ایجاد کردهفروشى فوق با گران

 ارتباط سیاست ما در ،ل عراقی احتماالت مساةدربار. جلسه داشتملی عالى امنیت 
  .گیرى شدضد انقالب در عراق تصمیمتنبیه با کشمیر و ارمنستان و 

  
  1994 اکتبر9                          1415االول  جمادى  3   1373 مهر 17یکشنبه 

  
وزیر پست و تلگراف و [، غرضى] مدمح[ آقاى .ست آمدندکارکنان پجمعی از  

 من هم صحبت .ست را نمایش دادند گزارش داد و نیز فیلم جریان کار پ]تلفن
آقاى غرضى خبر داد که چند ماهواره موجود در  1.کردم مفصلى در تشویق و تقدیر

  . هم شرقى و هم غربى است؛ پیشنهاد شده به ایرانفضا براى فروش 
وزیر امور مذهبى برونئى و هیأت همراه ، ]سرالدین حاجی آقاي محمد زین بن[

  برونئى بود و عربىکشور  نامه سلطان برونئى را آورد که دعوت رسمى من به .آمدند
                                                

 - ،ن امروز به در جها« : ها دانست و اظهار داشت  ساز توسعه در تمامى بخش  پیشرفت در بخش ارتباطات را، زمینهآقاي هاشمی
المللى براى ارائه خدمات  گذارى در این بخش با همکارى سازمانها و مجامع بین مسأله پست بسیار توجه شده و با گسترش سرمایه

ها و تکنولوژى پیشرفته روز و ضرورت آگاه  گیرى از تجربه  بر لزوم بهرهایشان» .هاى بلندى برداشته شده است مردم گام بیشتر به
هاى ناشى از  زیان« : هاى عمومى و اتالف وقت گفت هزینهشتر مردم از اهمیت نقش پست در جلوگیرى از اسراف و کردن هرچه بی

؛ستى قابل محاسبه نیستبرخوردار نبودن جامعه از امکانات پهاى  ل مادى و اقتصادى، نیاز بشر از جنبهینظر از مسا ست صرف زیرا پ
هاى انجام شده براى  گذاري ست کشور و سرمایههاى مهم پ جمهور با اشاره به پیشرفت یسیر» .گیرد عاطفى و انسانى را نیز در بر مى

هاى مردمى براى خودگردانى و قطع  ویژه نقاط محروم، بر ضرورت استفاده از سرمایه ستى در سراسر کشور بهتوسعه خدمات پ
هاى خدمات پستى و آگاه ساختن مردم  حاسبه دقیق هزینهم«: هاى دولت در این بخش تأکید کرد و اظهار داشت  وابستگى به کمک

اختار سستى و نیز اصالح تواند در جذب مشارکت مردم و استفاده آنها از خدمات شبکه پ  مى،ستىارزش واقعى کار شبکه پ نسبت به
با تبریک روز جهانى پست به تمامى کارگزاران شبکایشان» .ست کشور بسیار کارگشا باشدسازمانى پ هاى   از تالش،ستى کشوره پ

 هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع .انتقال مرسوالت و درست انجام شدن کارها، قدردانى کرد وقفه آنها براى سرعت بخشیدن به بى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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 عكس مالقات برونئي           

مالقات با فرستاده سلطان برونئی

دیدار با مدیران شرکت پست جمهوری اسالمی



 
 

 
 

              
                  412 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

آقاى . آمد سفیر اردن براى خداحافظى، ]آقاي یاسین االسطنبولی [.کردصحبت مى
 و از برنامه اعالن شده ما براى 1م داد گزارشى از نظرات مرد.وافى آمد] ابوالقاسم[

  .کمک گرفت مبارزه با گرانى تشکر کرد و براى مستمندان
دکتر حبیبى براى امور جارى آمد و گفت به خاطر مصوبه اخیر مجلس در 

 2.خواهد از شوراى نگهبان استعفا بدهد مى،خصوص ممنوعیت دو شغل دولتى
عصر در دولت مذاکرات بر محور . ه کردیم نحوه انجام مبارزه با گرانى مذاکرةدربار

  . اى براى وزرا اختیارات دولت واگذار شدکنترل بازار بود و به کمیته
 ؛هند و مراکش صحبت شدبه  سفر من ة دربار.نم بودندهمایماى  خامنهاهللا یتشب آ

سروصداها  ل عراق و احتمال توطئه بودنی مساةدربار. ستندنیایشان موافق سفر هند 
فارس و در  ایران هم بحث شد و ضرورت هوشیارى و آمادگى در جزایر خلیجبراى

 مدیریت بنیاد مستضعفان و سیاست خارجى و تحرك براى ةدربارنیز مرز عراق و 
  . صحبت کردیمرفع خطرها

خواهد براى صدور منزل آمده بود و گفت مىبه کاظم هاشمیان آقاي شب 
  . در استرالیا کشتارگاه بزند،گوشت

                                                
 - ها و گفت و گو با اقشار مردم، برآیند   به ادارات و سازماناهللا وافی مأموریت داده بود تا ضمن مراجعه آقاي هاشمی به آیت

 .نظرات افکار عمومی و موارد نارضایتی مردم را به ایشان گزارش دهند

 -  بازرگان، مهندس  ارشاد دولت ریوز.  بودیرانی حقوقدان و دولتمرد ااستمدار،یس) 1391 - 1315 (یبی حبمیابراه حسندکتر
 اهللا آیت در هر دو دولت رانی جمهور اسیی معاون اول رنی اول،ي موسومهندس دولت ي دادگسترری علوم و پس از آن وزریوز

 .فرانسه داشتن  و حقوق از دانشگاه سوربیشناس  جامعهي مدرك دکترا،یبیحبآقاي .  بودی محمد خاتمدی دولت اولِ سو یهاشم
 ی قانون اساسسینو شی پ،اسالمیانقالب پیروزي بود که پس از  یدانان  و از جمله حقوقیشناس رانی اادی بنسیی رنی همچنایشان

 و ی انقالب فرهنگی عالي عضو شورا، عمرانی تا پایشانا.  کردهی کشورها تهری سای اساسنی را با استفاده از قوانی اسالميجمهور
 فرهنگستان زبان و سیی ر،یللالم نی بي داوروانیدحقوقدان شوراي نگهبان، عضو  عضو  همچنین. مصلحت نظام بودصیمجمع تشخ
 استی دوره انتخابات رنی در نخستیبی حبحسن دکتر. بودزی نی فرهنگستان زبان و ادب فارسینیگز  گروه واژهری و مدیادب فارس

 در ،ایشان درگذشتدو سال پس از .  هم قرار گرفتی اسالمي حزب جمهورتی شد و مورد حمادای کاند1358 در سال يجمهور
 .اش اهدا شد  به خانوادهی فرهنگتیها فعال  سالي و هنر براگان افتخار جهادگر عرصه فرهن نش1393سال 
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  صبر و       

     پیروزي   

  1994 اکتبر10                        1415االول  جمادى  4  1373 مهر 18شنبه دو
   

 )]س(دبیرکل جامعه زینب[، بهروزى] مریم[ خانم . آمدند1اعضاى جامعه زینب
 و شرایط زنان در انقالب اسالمى )س( حضرت زینبةدربار من هم .توضیحات داد
 گزارش  و آمد]جمهور ییسمعاون اجرایی ر[،  آقاى میرزاده2.صحبت کردم

، ]رییس سازمان برنامه و بودجه[زنجانى، ] مسعود روغنی[آقایان  .بازسازى را داد
وزیر امور [، محمدخان] مرتضی[، ]کل بانک مرکزي رییس[نوربخش، ] محسن[

هاى سال جارى را بررسى کردیم و  درآمدها و هزینه. آمدند]اقتصادي و دارایی
  .اندایى که دچار کمبود شدههترمیم بودجه و دستگاه

                                                
 - 1365سال در این تشکل،  .دهند ی ملی آن را زنان تشکيت که اعضاس اصولگرایاسی سيها  از گروهیکی )س(نبیجامعه ز ،

 ي با همکاردبیرکل این جامعه،. رزمندگان شکل گرفت و ایثارگران يها  کمک به خانوادهۀیو با هدف اولدر دوران دفاع مقدس 
 میمرخانم  . تشکل جلب کردنی اي از سهم امام برای بخشصی را جهت تخص)ره(حضرت امام موافقت ،يزدیمحمد اهللا  آیت

 از یسالم اي دوره اول مجلس شوراندهی نمامبارزه قبل از انقالب اسالمی، دوران ی و زندانیاسی فعال س،)1390، 1324 (يبهروز
 .بود) س( نبی زجامعه رکلیتهران و دب هیحوزه انتخاب

 - انقالب اسالمى براساس دین و معیارهاى جهان شمول خود یک شیوه درست و منطقى  «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 براى ،ى زن از نوع غربىروشن شدن نقاط منفى آزاد تواند با توجه به ه کرده است که مىیاز حضور و نقش زن در اجتماع ارا
دلیل پیروى از جو تبلیغاتى و شعارى برخورد کردن با حقوق زن   به،تفکر آزادى زن در غرب .بشریت امروز مفید و قابل اجرا باشد

و عدم تربیت سالم و اصولى ناکام مانده است و اکنون دنیاى عقل و منطق امروز در انتظار است تا میزان موفقیت ما را در شیوه 
هایى که در دوران خاص مالك نقش زن در  سلیقه .عملى حضور مشارکت فعاالنه زن در امور اجتماعى ارزیابى و تجربه کند

تواند کاربرد داشته باشد و   نمى،دهند ره زمین را زنان تشکیل مى براى عصر حاضر که نیمى از جمعیت کُ،اجتماع قرار گرفته است
ما براساس مبانى  . که در این زمینه موضعى بگیرد که پاسخگوى نیاز جامعه بشرى امروز باشداین وظیفه بزرگ انقالب اسالمى است

ایم بزرگترین موفقیت را در نشان دادن صالحیت و   توانسته،روشن فقه شیعه که اکنون در متن زندگى مردم و جامعه حضور دارد
 زنان متدین جامعه پس از ،دست آوریم و ثابت کنیمه  و عمل ب تکنولوژى،توان باالى زنان مسلمان و با ایمان خود در صحنه علم

 در اداره و پیشبرد امور سیاسى، ،هاى عاطفى وظیفه از جنبه انقالب اسالمى در کنار همسردارى و تربیت فرزندان خود و انجام
 ،1373 هاي سخنرانی  فسنجانی،ر هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اند اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى کشور بسیار فعال و مؤثر بوده

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر
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  صبر و       

     پیروزي   

 ،برنامه تنظیم نیازهاى مصرفىدربارة  .عصر ستاد پشتیبانى تنظیم بازار جلسه داشت
  .گیرى شدتصمیمیی آن اقالم انتخابى براى کنترل قیمت و شیوه اجرا

   
  1994 اکتبر11                       1415االول  جمادى  5   1373 مهر 19شنبه هس
   

چه عراق اظهارآمادگى براى  گر؛داغ استدر منطقه همچنان مسأله عراق و کویت 
  .کنند ولى آمریکا در موضع خود باقى است و مرتباً نیرو اعزام مى،نشینى کرده عقب

 . به عنوان بازدید سفر من به کاشان؛جمعه کاشان آمد  امام،یثربى] سیدمهدي[آقاى 
هاى اسالمى آنجا گفت و لمان و مالقات با سران جمعیتمقدارى از سفرش به آ

خطبه جمعه گذشته از براى نیازهاى عمرانى مدارس و مساجد کاشان استمداد کرد و 
  .قدردانى کرد من

جمهور و مدیرمسئول روزنامه  مشاور اجتماعی رییس[، آقاى مسیح مهاجرى
در مقابل حرکت  در مورد ضرورت کارهاى فرهنگى عمیق ، آمد]جمهوري اسالمی

وسیع لیبرالیسم تذکر داد و خواست که اجازه سفر تحقیقى به آسیاى میانه و شمال 
 دیگر صحبتى از کنار رفتن از ؛آفریقا بدهیم و براى روزنامه باز هم استمداد نمود

  آمد]وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح[، فروزنده] محمد[آقاى  .روزنامه نداشت
  .اجازه گرفت  به کنیا و سودان براى فروش سالحو

جلسه   براى اصالح قانون تعزیرات حکومتى نظامعصر مجمع تشخیص مصلحت
 آنچه که ؛گرفتیم اختیارات وسیع قضایى و تشکیالتى براى مبارزه با گرانى. داشت

و نیز اجازه اصالح تشکیالت کند، یه در این خصوص رسیدگى یبنا بود قوه قضا
ها نوعى  ابتدا بعضى.دولت واگذار شدبه  ،اى تعزیرات مجمع بر1367مصوب سال 
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 به سرعت ،من با توجه به مشکل گرانى را دیدند 1 استغاثهمخالفت داشتند وقتى
  .کارها را انجام دادم و به خانه آمدمنُه شب،  تا ساعت .موافقت کردند

  
  1994ر اکتب12                 1415االول  جمادى  6   1373 مهر 20چهارشنبه 

   
 .استنزول  وضع آرام شده و قیمت نفت رو به ،نشینى عراق با روشن شدن عقب

ها به مطالعه گزارشوقت بیشتر .  باعث تعجب است،تدبیرى حکام عراق ضعف و بى
   .و انجام کارها براى آمادگى سفر گذشت

 ارز مورد نیاز کاالهاى اساسى و ضرورى و ریال .ستاد تنظیم بازار جلسه داشت
 ،هاى گذشته دو سازمان تأسیس کردیم با اصالح سازمان.رورى را تأمین کردیمض

براى نظارت و کنترل و تشکیل پرونده متخلفان که عمدتاً بازرگانی  یکى در وزارت 
از نیروهاى بسیجى و اصناف استفاده خواهد کرد و دیگرى در وزارت دادگسترى 

ها و  استانکمیسیونهمچنین و واهد داشت خکه صدور احکام تعزیر را به عهده 
  . تشکیل دادیمها را زیر نظر استانداران و فرمانداران شهرستان

 زودتر به ، براى آماده شدن جهت سفر.دولت شرکت کردمهیأت عصر در جلسه 
تلفنى با . اندونزى پرواز کنیمکشور شب به ده و نیم  بناست ساعت ؛دفترم برگشتم

اى که ایشان خواسته وزارت امور  بیانیهةدربارردم و اى خداحافظى ک خامنهاهللا یتآ
 قرار . مبادله نظر شد،خارجه در خصوص لشکرکشى جدید آمریکا به منطقه بدهد

 ، که بنا بود با ما بیاید،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[، روحانى] حسن[شد آقاى 
  .در تهران بماند ل جارى لشکرکشى آمریکایخاطر مسا به

                                                
 - شدت است  به معناي طلب کمک در حالت سختی و،استغاثه. 
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     پیروزي   

 به خاطر اینکه ؛ آمد]رهبر حزب دموکرات کردستان عراق[، آقاى مسعود بارزانى
 مالقات ،] کردستانیهنی مهیرهبر حزب اتحاد[، طالبانى] جالل[آقاي در گذشته به 

عراق و کردستان عراق از مقدارى از اوضاع .  اصرار داشته که او را ببینم،داده بودم
و مدعى بود نیست  دنبال استقالل کردستان ،ید اصرار داشت که به ما بگو.مو پرسیدا

  . جدى است،اى در جنوب عراقبرنامه ایجاد منطقه
  با، پس از مصاحبهونیم، ده رفتیم و ساعت ]مهرآباد [ به فرودگاهونیم شب نُهساعت 

 مهدى، .ردیم به سوى جاکارتا پرواز ک747 ]بوئینگ[ هواپیماي  با،بدرقه رسمى
 در هواپیما .همراه بودند  و جمعى از وزرا و معاونان و پاسدارانفائزهعفت، فاطى، 

  .شام خوردیم و خوابیدم
   

  1994 اکتبر13                     1415االول  جمادى  7   1373 مهر 21شنبه  پنج
   

در حال پرواز  .بیدارم کردند  براى نماز، نزدیک طلوع آفتابونیم بامداد، سهساعت 
 به وقت جاکارتا در یازده حدود ساعت . باز هم خوابیدم.بنگال بودیمخلیج از روى 

.  تفاوت ساعت با تهران است، سه ساعت و نیم.جاکارتا فرود آمدیمحلیم فرودگاه 
استقبال رسمى را در . خارجه آمده بوداموروزیر ، ]آقاي علی العطاس[ ،در فرودگاه

 جز  لذا در فرودگاه مراسمى،آوردندنان به عمل مىهمایمداخل کاخ استقالل از 
  .گل نبود تقدیم دسته

، آقاى سوهارتو.  رفتیم در میدان بزرگ استقالل- کادمر –یکسره به کاخ استقالل 
 مراسم .در آنجا آماده استقبال بودندمقیم  فراى  و کابینه و س]جمهور اندونزي رییس[

  سرود ایران و اندونزى و سپس عبور اعضاىاجراي  توپ و 21نواختن  بانظامى 
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فراى مقیم جاکارتا دادن و معارفه س کابینه و بزرگان اندونزى از مقابل من و دست
  .داشتیم براى معارفه و مذاکره مختصر سپس جلسه کوتاهى با همراهان من. انجام شد

 توضیح داد که کاخ از .محل اقامت ما در همان کاخ رفتیمبا هم پیاده به ساختمان 
بوده و چند ساختمان  1 هلندي»داچ«مقر استاندار .  استها ماندههلنديزمان استعمار 

 دارد که گفتند مثل یهاى بزرگ و قدیم درخت. استدر نقاط دیگر باغ اضافه شده
  .  یکصدو هفتاد سال عمر دارد،کاخ

 مقدارى از محصول برنج ضایع شده و ،ان ناراحتند و گفتنداز تأخیر در باریدن بار
عصر را . قدمى ما تفسیر شد خوشبختانه امروز عصر باران خوبى بارید که به خوش

  .ایمبراى استراحت گذاشته بودند که از راه دورى رسیده
 در راه توضیح .شان رفتیمن براى اداى احترام به شهدا و قهرماناچهار ونیمساعت 

اند که در آن محل ها شهداى زیادى داشتهها و هلندى که در جنگ با ژاپنىدادند
 به خاطر 2.کنندو قهرمانان دیگر بعد از آن تاریخ را هم آنجا دفن مى انددفن شده

                                                
 -  شرکت نیا.  شد نهادهانی بننگیتردی توسط کسلر و د،يالدی م1890 بود که در سال ي هلندی داچ، شرکت نفتالی روشرکت 

 ، سومامیلی داچ، به دستور والی شرکت روتی فعالنیاول. ود در سوماترا مطرح شده ب شکل گرفت، که موضوع توسعه نفتیزمان
 آغاز شود، ی خوانده مي هلند، که امروزه اندونزی واقع در هند شرقی نفتيها  در حوضهيمنظور اکتشاف و حفاره  ب،پادشاه هلند

 شد

 - ی شرقیکمپان. افتندی به آن دست ها ی و پرتغالها ییای اسپان،زدهمکه در قرن شان  تا آن  بودهنینش  سلطانمی در قدي اندونزریجزا 
 بیست شورش مردم جاکارتا را با کشتار ها ي هلند1740  سالدر.  را به دست گرفتي قرن هجدهم، حکومت اندونزيهلند در ابتدا
 سپاه او را ، هلندي اما ارتش استعمار، کردامی قها ي هلندهی علي، پادشاه اندونز1907در . کستند درهم شینی و چییایهزار اندونز

 تحت 1945 تا 1942 متعلق به هلند بود و از ي اندونز،يالدی م1942 تا . محکم شديشکست داد و سلطه استعمار هلند بر اندونز
ر سال چها.  کردندي اعالم جمهور،ی دکتر احمد سوکارنو و دکتر حتي به رهبرونیلمحزب ، 1945 اوت 17در . اشغال ژاپن درآمد

 .دش کشور انتخاب نی اي جمهوراستی، دکتر سوکارنو به ر1949 دسامبر 16در.  جنگ بودي هلند و اندونزيروهای نانیتمام م
 هلند را ي نونهی گ1962او در . دی گرفتار گردي اقتدارطلب شد و کشور به هرج و مرج اقتصاديا ندهیحکومت سوکارنو به طور فزا

 دفاع نی التيکای و آمرقای آفرا،ی آسيها  استقالل طلبانه در قارهيها  جنبشهیزمان سقوطش از کل احمد سوکارنو تا .تصرف کرد
 تاًی سوکارنو را وارونه سازد و نهاییکای ضدآمراستی س1965  سال دریستی کمونامی سوهارتو توانست با سرکوب قژنرال .کرد یم

 تی دوباره کشورش را به عضو،دیتو بعد از آنکه به قدرت رس سوهارژنرال.  و ارتش او را برکنار کندانیبا کمک دانشجو
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  .ندعوض کرده بود را مراسم  شکل،باران
 .جمهور آمد یسیمعاون رسوتریسنو، ] تري[آقاي  ، سر شب.به اقامتگاه برگشتیم

گیرى بعد از کنارهبراي  انتخاب شده و گفته شد که او را آقاي سوهارتواه همر
 ،همان کاخ استقاللدر  شب در سالن بزرگ مجللى .ندنک دارند بزرگ مى ،سوهارتو

  .بدل شد و  هدایا در مقابل خبرنگاران رد، قبل از شام.ضیافت شام برقرار بود
 حدود بیست ،از و نفت گفت انرژى و گةدربار؛ سر شام سئواالت زیادى کردم

دار نیشکر  یک کارخانهآن و گفت این سالن از  کنندمیلیون تن گاز مایع تولید مى
 گروه ، در طول مراسم شام. استدر قدیم بوده که به استاندارى هلندى واگذار کرده

 ؛کردند و یک سرود خوب ایرانى هم خواندندموسیقى مردان برنامه اجرا مى
 سپس . شامشان ساده بود1. او و من سخنرانى کردیم،بعد از شام .تشویقشان کردم

 . مرد انتخاب کرده بودند، همه را به خاطر ما؛هاى محلى و بومى داشتندنامه رقصرب
  .سپس به اقامتگاه آمدیم و خوابیدیم

                                                                                                              
اش   اش خود و خانوادهي جمهوراستی ریدر مدت طوالن.  بودکای آمرتی جهت مورد حمانیسازمان ملل درآورد و از ا

 و فقر ی مالانی بن و ضعفيدر اثر رکود اقتصاد.  دالر اندوختنداردهایلی مو دخالت کرده ي در صادرات و واردات اندونزماًیمستق
 کرد فی به او تکلکای خارجه آمرری وز،تی آلبرانی مادل1998 سالکه در   شد تا آنی ژنرال سوهارتو دچار تظاهرات مردم،یعموم

 نطق سه کی در تی توسط آلبرااش ي برکناربالغ بعد از ا1998 مه 19ژنرال سوهارتو در همان روز . که از مقام خود استعفا کند
  . کنندتی تبعیبی حبوسفی پوزش خواست و از مردم درخواست کرد از شی به سبب خطاهايز مردم اندونز ایی قهیدق

 - آقاي هاشمی روابط دو کشور را متکی بر فرهنگ غنی اسالمی و بر اساس پیوندهاي تاریخی آسیایی توصیف کرد و گفت :
جمهوري اسالمی ایران، داعیه . کننده خواهد بود و اکو تعییندر شرایط فعلی سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جهان، همکاري آسه آن «

متأسفانه . ها و احترام به اراده و نظرات آنهاست پذیرد و خواهان رعایت حقوق تمامی ملت هیچ کشوري را براي رهبري جهان نمی
ر حال توسعه و اسالمی به کار هاي استکباري علیه کشورهاي د بشر به عنوان اهرمی در روابط خارجی برخی از دولت امروز حقوق

المللی، هدفی جز اعمال سلطه، دخالت در امور داخلی  هاي بین شود و برخورد گزینشی و متناقض در اعمال آن در صحنه گرفته می
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کند دیگران و نهایتًا جلوگیري از رشد و توسعه این کشورها را تعقیب نمی

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
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  همچنینیلى از سوى حماس ویها گروگان گرفته شدن یک سرباز اسرادر گزارش
 ایران 28-ي اف خبر سقوط یک هواپیما.لى مورد توجه است خی،ادامه مسأله عراق

هم مان کرده و لغو سفرمان به هند   نفر ناراحت66اصفهان به تهران و مرگ در مسیر 
  .که متأثرماست هاى بدى داشته بازتاب

  
  1994 اکتبر14                        1415االول  جمادى   8  1373 مهر 22جمعه  
   

 دیشب و امروز مقدارى .ها را خواندم گزارش.صبح خوابیدیم هشتتا ساعت 
 . استآن خبريکانال دارند که سه کانال تعداد نُه . تلویزیون اندونزى را تماشا کردم

  .استاز تلویزیون ما  ترتر و هنرمندانه متنوع،ترکننده سرگرم
ابتدا  .ها به ساختمان دیگرى در همین محوطه رفتیمبراى مذاکرات و مالقات

اى از وضع  فقط تشریفات بود و چند کلمه؛جمعى داشتیم مالقات و مذاکره دسته
 رسم ندارند که مذاکرات مثل ها یاییاندونز. صحبت شد  هاطبیعى و مبارزه با پشه

 و نرایهاى تخصصى از وز گروه؛بسیارى از جاهاى دیگر در اطراف میز باشد
  به طور خصوصى، و من و سوهارتو جداگانه به مذاکره پرداختند،کارشناسان

 یادداشت ،یس دفترمی ر،حسین مرعشىسید  آقاى ،ام در مذاکره .مذاکره کردیم
دار از آنها بر شتاداشت و یک مترجم از ما و یک مترجم از آنها و یک یادد برمى

زدیم و از طریق زبان  حرف مىان من به فارسى و او به زبان بومى خودش.بود
  . شدىانگلیسى متصل م

به ، کارنوو گذشته اندونزى بعد از سسال گانه پنج هاى پنجبندى از برنامهایشان جمع
  اسم برنامه بیست و پنج ساله اول پرداخت و اهداف برنامه بیست و پنج ساله دوم را
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 درآمد سرانه مردم را فعالً حدود .دانستزندگى  سطح يبیشتر بر توسعه و ارتقا
 من هم تحلیلى از برنامه اول .توصیف کردهفتصد دالر گفت و دورنماى آینده را 

ایران و تعدیل اقتصادى و حرکت در جهت خودکفایى و کم کردن نیازهاى 
 خوب و بیشتر ،را تشویق کردم که از تجربه ماتشریح نمودم و او وارداتى و ارزى را 

  . ى نشدیمی وارد موضوعات خاص و جز.داستفاده کن
جمعیت خوبى .  سپس براى اقامه جمعه به مسجد استقالل رفتیم.به اقامتگاه برگشتیم

 مسجد بزرگى .  منظم و بدون سروصدا بودند؛ بیشتر جوان.جمع بودند جمعهدر نماز
واند و  یکى خطبه خ؛ خطیب جمعه و امام جمعه یکى نبود. دولت ساخته است.است

 حمد و ، شاملها کوتاه و عربى و فاقد مطالب اجتماعى و سیاسىخطبه .دیگرى نماز
   . بود و دعا و قرآن و نصایح اخالقى اسالمى سطحىثناها

کردند  سعى مى. مردم با احساسات گرم به طرف من هجوم آوردند،بعد از نماز
 به احساسات پاسخ  صفوف مردم عبور کردم وي از جلو.انندسدستشان را به من بر

 بیرون مسجد به .شد  میاکبر و رفسنجانى و اسالم و ایران زیاد تکرار اهللا کلمات .دادم
  . پاسخ دادم،هاى اطراف ازدحام کرده بودنداحساسات مردم که در بالکن

کرد  حتى خیال مى؛ وزیر مسکن آنها بود که اطالعات کمى داشت،وزیر همراه من
نفر براى   صد هزار،گفتزار متر است و در عین حال مىه سطح زیربناى مسجد پنج

تولید تعداد  ةدربار .اصالح کرد ده هزار متر در سه طبقهبه  بعداً ؛ظرفیت دارد نماز
  .کنندلیون تن سیمان تولید مىی م22 گفت .اطالع بود آهن و فوالد کشورش هم بى

 راى نماز جمعهدر محوطه باغ کاخ هم مسجدى دارند که جمع زیادى از مردم ب
 مسجدى براى نماز ،ها گفت در همه مؤسسات دولتى و سازمان.اینجا آمده بودند

  .وجود دارد



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

429 
  صبر و       

     پیروزي   

  با دو هواپیما به باندونگ.از مسجد یکسره به فرودگاه رفتیم ،براى سفر به باندونگ
 کوپترسازىیى بازدید کارخانجات هواپیما و هل برا، کیلومترى شرق جاکارتا180 در

رفتیم و  به محل ادارى ، با استقبال استاندار و مدیران کارخانه.دیمپرواز کر
  .توضیحات شنیدیم

 36 یک هواپیماى . داردن شانزده هزار نفر کارک.ه است تأسیس شد1976در سال 
 آنجااینجا و دیگر را آنها در  و نیم  نیمى را اینها.کنند با شرکت اسپانیا مونتاژ مىهنفر
زودى  هاند و بناست بهواپیماى پنجاه نفره طراحى کرده خودشان یک .سازند می

سازند و موتور و ها مىکت خارجىا آن را هم با شرتولید شود؛اولین فروند آن 
کوپتر پلیسى پل آمریکایى  سه نوع هلى. است الکترونیک آن وارداتىيازاج

  .کنند فرانسوى مونتاژ مى»پوماسوپر«
هاى زیادى دارند و سفارشات  ماشین.زدید کردیمهاى موتناژ باکارخانه و سالناز 
آقاى  .پذیرندمىرا هاى بزرگ ها و ماشینسازى براى بسیارى از هواپیماسازىقطعه

 ما چند سوپرپوما از .اندگذارى کرده میلیارد دالر سرمایه4/1 تاکنون ،سوهارتو گفت
  .است ایم و معوق مانده ولى پیش پرداخت را نداده،ایمآنها خریده

هاى  شهر تمیزى با خیابان. گشتى در شهر باندونگ زدیم وبوس رفتیمبا مینى سپس
 غروب . عجله کردیم که به فرودگاه برسیم؛ نماز عصر را نخوانده بودیم.است تنگ

 ناگهان باران .نماز خواندیم،  نزدیک فرودگاه،در مسجدى بزرگ و نوساز
اى که محل  از مقابل موزه.م گفتندقدیمن آسایى گرفت که مردم آن را به  سیل

مغرب .  فرصت بازدید نداشتیم؛ عبور کردیم، است1کنفرانس معروف باندونگ
                                                

 -  دانستند،  که خود را مستقل از اردوگاه غرب و شرق می کشور جهان 29 با شرکت ،يالدی م1955کنفرانس باندونگ در سال
 کنفرانس، نیبرگزارکنندگان ا .گذاري شد پایه» تعهد عدمجنبش « و به این ترتیب  انجام شديدر شهر باندونگ اندونز



 
 

 
 

              
                  430 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  . خسته بودم.پرواز کردیم به سوى جاکارتا کمى خوابیدم
نى همایم . همسر و دو دختر و عروسش؛اش آمدندسپس آقاى سوهارتو و خانواده

ائزه و مهدى و فرشته و خانم نقاش و  از ما هم عفت و فاطى و ف. بودخانوادگى
پرواز  روى اجازه . مذاکرات زیاد خصوصى داشتیم. بودندحسین و کاظم و على

 تأکید ، با شرکت آنها،ایر به جاکارتا و ساخت کارخانه نساجى در ایرانایران
  .کردیم

 اي احداث مزرعهمشغول  ،سوهارتو گفت] ، همسر آقايناهی هارتیتیس[خانم 
 به صورتى که ؛جمع استدر آن اندونزى هاي   میوهست که تمامتوریستى ا

  .دیروقت خوابیدیم. و بخرندبچینند  دلخواه خود ردها از درخت مو توریست
  

  1994 اکتبر15                          1415االول  جمادى   9  1373 مهر 23شنبه  
   

ها و جمعى از سران گروه .ها را خواندم و خاطراتم را نوشتمبعد از نماز گزارش
وات و ریش تراشیده و با لباس  همگى با کرا.علماى اسالمى اندونزى آمدند

 سپس . همه را معرفى کردند و سفیرمان صحبت کوتاهى کرد. بودندروحانىغیر
صحبت کرد و از ایران و انقالب   آقاى حاج حسن مصرى، به نامیکى از آنها

 توجه بیشتر به جنبه ةدربار .ه به دولت هستند همه آنها وابست.اسالمى تعریف کرد
  صحبت مفصلى برایشان ،حکومتى و اجتماعى اسالم و توجه به وحدت جهان اسالم

                                                                                                              
وزرات امور خارجه رکلی دب،یکننده آن روسالن عبدالغن  و هند بودند و هماهنگالنکا ي برمه، پاکستان، سر،ي اندونزيکشورها 

 ییها تی از جمله شخص،نی از چي جمال عبدالناصر از مصر و چوئن ال،يجواهر لعل نهرو از هند، سوکارنو از اندونز.  بودياندونز
 . ایران نیز در این کنفرانس شرکت کرده بود. داشتند حضورشی همانیبودند که در ا
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پرسى   احوال.شان آمدندیهاسپس اعضاى سفارتمان در جاکارتا با خانواده .کردم
   .هایشان سرودى خواندند و از مشکالت دبیرستان فرزندان گفتندبچه .کردم

 در  و مذاکرات کوتاهى داشتیم.رفتیم کاخ تشریفاتبه براى مراسم خداحافظى 
 بر خرید نفت از .باال بردن قیمت نفت صحبت کردیملزوم مورد مدیریت اوپک و 

زى براساس نفت ایران که گفت پاالیشگاه اندوننمودم سوى اندونزى از ایران تأکید 
  .خداحافظى کردیماست؛ ساخته شده 

هاى همراه هم جداگانه مراسم خداحافظى با خانواده آقاى سوهارتو عفت و خانم
 جدا بود و ،هاى زنان مراسم استقبال و مذاکرات و بازدیدها و پذیرایى.داشتند

 تحت تأثیر  براى خانواده ما داشتند وي زیادام محبت و احتر،خانواده سوهارتو
 خانم دکتر والیتى و خانم نقاش و یک مترجم زن .هاى ما در تهران بودندمحبت
  .هم همراهشان هستند ایرانى
 1 به سوى برونئى. نیم ساعتى معطل شدیم،ها دیر رسیدند خانم.رفتیم ودگاهربه ف

 یک ساعت . ساعت سه بعد از ظهر در فرودگاه برونئى فرود آمدیم.پرواز کردیم
  .اینجا ساعت چهار بعد از ظهر استاکنون  .دارند اکارتاجت ساعت با تفاو

بدون  . به استقبال آمده بوداست،خارجه امور برادر سلطان که وزیر ،در فرودگاه
صفا و هوا ها و محیط اطراف بسیار تمیز و با جاده.تشریفات به سوى شهر رفتیم

 ، در شهر.دادتوضیحات مىبرادر سلطان در راه . گرادی درجه سانت38؛ستامساعد 
 اکثر .هاى مدارس را هم آورده بودند بچه.طرف خیابان استقبال مردمى بوددو

                                                
 - کشور کوچک با نی ا.باشد می بگاوان ي آن بندر سرتختی پا و استي در کنار مالزای آسی در جنوب شرقيکشور، یبرونئ 

 يها  بخشگریهمراه ددر گذشته به این کشور، . است  او شناخته شدهيا  نام پادشاهش و ثروت افسانهلیتر به دلشی مسلمان، بتیاکثر
 کشور نیا .ونددی نپي بماند و به مالزی باقسیانگل هیالحما  تحت، دادحی ترج1963 در سال یبرونئ.  بودسی انگلهیالحما  تحت،يمالز

 . در جهان را داردی زندگي استانداردهانی از باالتریکی داشتن منابع فراوان نفت و گاز، لی و به دلافتی استقالل 1984در سال 
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 ؛  آزاد است.حجاب هم دارد  بى. بودندها با حجاب کامل و لباس سفید زیبا خانم
مند  عالقه،مردمو محیط مذهبى است و حکومت  .انداکثراً حجاب را انتخاب کرده

  . هستندبه مذهب
 با سلطان حاج حسن . مراسم استقبال رسمى آنجا بود.ایمان شدیمنور ارد کاخ و
بیست و یک توپ شلیک  همراه با ، سرود دو کشور.در جایگاه ایستادیم لکیابو

لرزید و بوى قدر نزدیک بود که زمین مى سیار بلند و آنصداي توپ، ب .ه شدنواخت
  .باروت در فضا پیچید

 سان  وتنها رفتم و از مقابل گارد تشریفات عبور کردمجا ایستاد و من  او همان
 دوباره به جایگاه برگشتم و بقیه .روندمىهم ن همراه همایم معموالً میزبان و ؛دیدم

 براى  و عظیم است، کاخ.امتاکنون ندیدهرا مراسم از این نوع . مراسم انجام شد
یک  تر از نیازعظیم خیلى . استدر ده سال پیش ساخته شدهاستقالل کشور، شروع 

نظام پادشاهى و  پولدارند و  اما است،شصت هزار نفرىدویست و کشور کوچک 
   .داراى تشریفات

 از مقابل ،ورود به سالنقبل از . مقدارى با همراهان در یک سالن مجلل نشستیم
حه و ف با همه مصا.فراى مقیم گذشتیمهاى برونئى و سصف طوالنى شخصیت

 سه برادر .محبت کردماظهار  ولى ،با دو خانم سفیر دست ندادم .پرسى کردم احوال
با تشریفات خاص و ا ها چاى و شیرینى ر مستخدم، در سالن. هم بودند سلطانو پسر

   .با صف  آوردند و به زانو درآمدند
 تقریباً .حرف است  خیلى کم. کردیمهاى معمولىپرسى احوالبا سلطان بولکیاه، 

 پیشنهاد کرد که جلسه خصوصى داشته .کندمىنصحبت  هیچ ،بدون سئوال من
 او نشست و .وضو گرفتم، میبا هم رفت.  گفتم اول نماز بخوانم که قضا نشود.باشیم
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  .من نماز خواندم
هاى ما را از بودند که حرفمترجم  فقط دو .رفتیم سپس براى مذاکره خصوصى
 پرسید که آیا من حرفى .ندگرداند میبرو ماالیایی طریق زبان انگلیسى به فارسى 

 خودش تقاضاى جلسه .تعجب کردم؛ دارم که در جلسه خصوصى به او بگویم
که او موضوعى  ها عمومى است و خواستم صحبت، خیرم گفت.خصوصى کرده بود

 مسأله .منطقه خلیج فارس بگویمدر  گفت از اوضاع خاورمیانه و بحران .مطرح کند
به . ل آذربایجان و افغانستان را توضیح دادمیعراق و کویت و حضور آمریکا و مسا

 من به طرف کاخ اقامتگاه . جلسه را ختم کردیم وهاى بین دو کشور نرسیدصحبت
 . است توسط آنها ساخته شده،رفتم که در زمان استعمار انگلستان به نام کاخ اونبرگ

ه  شبی. شرمنده شد. روشن نشد؛اول سوار ماشین تشریفات مخصوص سلطان شدیم
. جمهور ترکیه پیش آمد یسی ر،دمیرل] سلیمان[که براى ما در سفر آقاى ضعی و

 بسیارى از همراهان .ى است و نسبتاً مجللیصفا کاخ جاى با.ماشین را عوض کردیم
  .ها را خواندم دو ساعتى استراحت کردم و گزارش.هم اینجا هستند

 این بار . رفتیم1ایمان ورن براى مراسم ضیافت به سوى کاخ ،شبهشت ساعت 
 همان کسى که نامه دعوت را به ؛ همراه من بود، وزیر امور مذهبى،آقاى حاج حسن
ر محیط و شرایط ایران است و اظهار ارادت شدید دارد و یتحت تأث. ایران آورده بود

  .کندهم خوب صحبت مىرا عربى 
ها  ذنؤ مت واجماع  مسجد دارند و ائمه45  که گفت ودر راه توضیحات زیادى داد

 گفت ماهواره .گیرندحقوق مىر سیصد دالو  حدود هزار ، معادلاز دولت هر ماه
زبان و ر  کلمات زیادى از فارسى که د.ها دارند ولى خیلى،اینجا ممنوع است

                                                
 - است ای دنی کاخ سلطنتنی بزرگ تر، اتاق1877 و ربنای هکتار زبیست  برونئی، با سلطانی محل زندگ،مانیکاخ نورا. 
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در دانشگاه االزهر  . پیاله و انگور، گندم، مثل سربند بود؛فرهنگ آنهاست جمع کرده
  . را به آنها بدهیمیهاى ایرانفیلم خواست که . استدرس خواندهمصر 

 پیشنهاد کردم که در طرح لوله گاز . مذاکره داشتیم،قبل از مراسم ضیافت
.  نمایدبررسی  قرار شد .گذارى کنند سرمایه، گذردترکمنستان که از ایران مى

 ؛ مثالً مقدار تولید انرژى یا نفت یا گاز.تواند جواب بدهداالت را خوب نمىسؤ
  .اش کم استمومىاطالعات ع

ش از صد نفر از بزرگان و شام در یک سالن بسیار عظیم و مجلل و با حضور بی
سه نفر دعاى مفصلى براى من و سلطان خواندند که گفت در ،قبل از شام. بود فراس 

تر  شام مفصل1. انجام شداومن و رود دو کشور و سخنرانى س. خوانندهمه مراسم مى
 . گذاشته بودندهاى بسیار زیباى ارکیده گل.بودار خوب از اندونزى و غذاى بسی

  .ها جداگانه مراسم ضیافت داشتند و آنها هم راضى بودندخانم
  

  1994 اکتبر16                     1415االول  جمادى  10   1373 مهر 24یکشنبه 
   

   پایین آمدن خبر از،هاى ایران در تیتر روزنامه.ها را خواندمقبل از صبحانه گزارش
                                                

 - ،برونئی، دو کشور ایران و «: ل جهانى گفت ی در سخنان خود با اشاره به مواضع مشترك سیاسى در خصوص مساآقاي هاشمی
ما اکنون در آستانه شروع . هاى مشترکى داشته و دارند  تالش،المللى مجامع بیندر چارچوب سازمان کنفرانس اسالمى و دیگر 

هاى علمى و فرهنگى، تبادل تجربیات،  توانیم از همکاري شک ما مى بى .ساله کشورمان هستیم دومین برنامه توسعه پنج
 با اشاره ایشان» .مصالح دو ملت بپردازیمگذارى مشترك، تجارت و انتقال تکنولوژى به همکارى تنگاتنگ در جهت منافع و  سرمایه

 ، در اختیار کشورهاى پیشرفته استاًالمللى، اقتصاد، صنعت و تکنولوژى که عمدت در مناسبات ظالمانه بین« :  گفتیبه شرایط جهان
 اسالمى ضرورتوحدت کشورهاى  اکنون .شود کار گرفته مى عنوان اهرم فشارى در تنظیم روابط با کشورهاى در حال توسعه بهه ب

ها   خواهان ایجاد جهانى نو بر پایه اصول عدالت و برابرى ملت،عنوان یک کشور مسلمان و آسیایىه  ب، جمهورى اسالمى ایران.دارد
 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».باشد بوده و با هرگونه سیاست مستکبرانه مخالف مى

 .1395 انقالب، معارف
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 عكس مسافرت شرق دور             

سفر به برونئی
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  . مورد توجه است،قیمت تعدادى از کاالهاى اساسى پس از اقدام دولت
 ه شدهبراى بازدید از مسجد حاج بولکیا رفتیم که به هزینه سلطان و به نام او ساخت

هاى گرانیت از ایتالیا و لوسترها و فرش و مثالً سنگوارداتی،  با مصالح عالى .است
 کتاب  جلدحدود بیست هزار،  درکتابخانه. استخیلى لوکس ساخته شده همه چیز
اراالنوار را دیدم ح مثالً ب؛داداند که نظمى نداشت و متصدى تشخیص نمىگذاشته

 حاضر نشد ، مهندس مجرى طرح. قرار داشتنظمى  بدون هیچ،که در چند قفسه
 چون با مال خودش ساخته شده و ؛داندگفت فقط سلطان مى. هزینه مسجد را بگوید

  .خواهد خرج را بگوید نمى است ووقف کرده
است که به دریا خودمان رود اروند چیزى مثل .رفتیم سپس براى دیدن برونئى

 چند شاخه دارد و .آیندبه این رود مىشتى از دریا ک ،متصل است و از خلیج برونئى
 مقدارى ،با یک کشتى کوچک تفریحى. رانى استی قابل کشت،برونئىاعماق از 

زیادى ساخته شده و مردم هاى  در داخل آب خانه، دو طرف رود.گشتیمآن روى 
ا براى صید ماهى و استفاده از  گوی است؛ از قدیم چنین رسمى بوده.دان نآنجا ساک

 هنوز هم حدود سى .سکونت دارند و مشکالت آن  از خطرات جنگلرراراه و فآب
مجزا و یا متصل به هم و   يها روستا در ده.کنندها زندگى مىهزار نفر در همین خانه

پهلو یی  کنار روستا. استجا ساخته شده  هم در همان تأسیسات دیگرها ومدرسه
 بودند و کارهاى دستى را به  مردم روستا جمع شده.گرفتیم و چند خانه را دیدیم

 توسط دخترها و ، برنامه فرهنگى قرائت سرود و دعا و قرآن.نمایش گذاشته بودند
کردند که دستشان به  سعى مى. خیلى با مهربانى با ما برخورد کردند. اجرا شدپسرها

 با فسنجان و نوعى دلمه برنج پذیرایى .اى هم نشستیم در خانه.ا دست من برسدیعبا 
  . م کودك عکس گرفتیم و یادداشت نوشت با کدخدا و چند.دندکر
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سازند و به تدریج آنها را منتقل  براى اینها دارند منزل مى،گفتند در سطح خشکى
 گفت ، وزیر امور دینى که همراه من است.کنندها مقاومت مىبعضى. کنندمى

با ها  خانه . استشده کرده و اکنون به خشکى منتقلخودش هم اینجا زندگى مى
 باران شدیدى .جریان تندى نداردرود رود و  پایین و باال مىخانه،جزر و مد آب رود

  . به اقامتگاه برگشتیم،گرفت
 دیشب هم برف و باران و . باران تند را تماشا کردیم ومقدارى لب استخر نشستیم

و اطراف کوپتر ساعتى در فضا  با هلى، بعد از نماز ظهر.مهیبى داشتیمو برق رعد 
کوپتر مبله آمریکایى   هلى،براى تماشاى شهر و بندر و اطراف. برونئى پرواز کردیم

 اي جزیره شبهاز باال ، مناطق نفتى. مهدي هم آمد. آمد ما براى بردن ،ویژه سلطان
هاى و ساختمانمشجر کوتاه و هاي  تپه رودهاى فراوان و .رسدخیلى زیبا به نظر مى

در و   استسبز عجیب است که همه جا ؛ر کوچک اطرافیاحال و جززیبا و با
 حتى ؛استوت طراسبز و باو اى از آب سر بیرون آورده  هر جا تپه،دریاى شور

 براى ها راها و گیاه درخت،ا زحمتب مگر آنجا که عمداً و ،سبزى نیست خاك بى
  . یا جاده از بین برده باشند وا تأسیساتیساختمان 

 در قسمت جنوب و جنوب شرق پراکنده ،تفرقها به طور مها و آبادىساختمان
سازى  منطقه طرح خانه وکرد جلب توجه می  از فضا مناطق دولتى و نظامى.است

  .گذارندببرنامه  سازى گفتم براى دیدن طرح خانه.براى انتقال ساکنان روى آب
  وهددجواب مى و بدون احتیاط  به همه سئواالتم خوبم همراه،آقاى حاج حسن

 گفت . اعتماد اسالمى پیدا کرده و تحت تأثیر انقالب ماست.کند ارایه میاطالعات 
 بدون ،کوپتر خود با ماشین یا هلى،ایم و سلطانپارلمان و احزاب را تعطیل کرده

  یک بار گفت. دهدعام مىرود و به مردم باراطالع قبلى به مساجد و اجتماعات مى
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 عكس مسافرت مالزي              

بازدید از طرح خانه سازی برای انتقال مردم از آب به خشکی
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ولى ، شش طبقه؛ مسجد باالتر رود یا مأذنه ها از مناره ساختمان،دهنداجازه نمى
  .استثناء خیلى دیدیم

ورهاى دیگر و کمى  آثار باستانى زیادى از کش.عصر براى بازدید موزه ملى رفتیم
 .کننداند و بیشتر آن را به عنوان کلکسیون سلطان معرفى مىاز خودشان جمع کرده

جا که  هماندخانه، رولب . و هفتم آنها را بازدید کردیمجد بیست  ،قبر شریف على
 سنگ قبر به حروف فارسى و عربى و به زبان .اند ، دفن کردهاش بودهمحل زندگى

اى نامهشجره.  استف آمدهی گفتند از طا. استقرن ششم هجريز  گویا ا.بود ىیماال
به ) ع(و امام حسن) ع(اند که نسبت سلطان را از طریق امام صادقدرست کرده

  .رساندمى) ص(پیغمبر 
 منطقه .رفتم ىکسازى براى انتقال مردم از آب به خشسپس به محل طرح خانه

 و سى ساله  است متر162 متر و 88 ها خانه.سازندهاى خوبى مىخوبى است و خانه
 ؛آید پانصد دالر برونئى در مى، گفتند هر متر ساختمان.کنندبه مردم واگذار مى

  .خیلى گران است
 مهدى از منطقه .م خاطرات را نوشتم و نماز مغرب و عشا را خواند.برگشتیم به قصر

لیون تن گاز  می5/5 با مدیریت کمپانى شل و ، گفت وضع منظمى دارند.نفتى آمد
 زاگ ،کردندسلطان و برادرش خیال مى. کنند و منابع مستقل دارندمایع صادر مى

دانند  مثالً نمىاند؛ اطالع  خیلى از وضع کشورشان و آمار و ارقام بى.است همراه
  .نیروگاه آبى است یا گازى یا دیزلى

را از قصر و  خدمه . همه همراهان بودند.ن سفارت خودمان بودیمهمایمشب شام را 
 سفارتخانه تازه تأسیس در ؛ از خدمه سفارتمان در پکن آورده بودند،آشپز را از چین

 غذاها همه ایرانى و . برق چند بار قطع شد.است نوسازاي و  اجارهیک محل 
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مد گفت و من هم ا سفیرمان خوش،انصارى] جواد[ بعد از شام آقاى . بودخوشمزه
سپس از . کارى کشور برونئى صحبت کردمکمى درخصوص مفید بودن توسعه هم

  .پرسى کردم  کارکنان سفارت احوالخانواده
 به ،ها بعد از شام سفارتعفت و بچه.  حمامى گرفتم و خوابیدم. به قصر برگشتم

به خصوص قسمت و نظم کاخ گفتند؛  خیلى از زیبایى .یک پارك رفته بودند
   .سلطنتى

  
  1994 اکتبر17                     1415الول ا جمادى   11  1373 مهر 25دوشنبه 

   
  براى خداحافظى به کاخ نور ایماننُه صبح ساعت .مسأله مهمى نیست هادر گزارش

بر  .همکارى را توضیح دادمقابل هاى  مواردى از زمینه، در نشستى با سلطان.رفتیم
 . کردمارى در مصالح ساختمان و مواد غذایى تأکیدذگ بخش ساختمان و سرمایه

 قرار شد در سفر .شان را تأمین کند تواند نیازهاى وارداتیتر مىتر و ارزان ایران سریع
  . موارد را مشخص کنیم،اش به ایرانوزیر خارجه

فراى مقیم که براى بدرقه آمده هاى برونئى و س از مقابل صف وزرا و شخصیت
 پس از ، موزیک،د سرو،قبل از مراسم رسمى. کردیم  عبور و خداحافظى،بودند

 خیلى ؛ دعاى سفر با زبان عربى خوانده شد،که ما در جایگاه با سلطان ایستادیم آن
شروع شد و مکرراً براى من و حفاظت  »های و مرسهایبسم اهللا مجر«مفصل و خوب با 

سلطان   اسم،الهى در سفر دعا شد و برخالف دعاى هنگام مراسم ضیافت شام
 سرودها و موزیک و سان دیدن من و تکرار سرودها  سپس.خودشان کمتر برده شد

  . انجام شدو خداحافظى
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سوم خاص خودشان را دارند و سعى دارند که مثل  آداب و ر،روى هم رفته
کمر خم  خدمه با . تشریفات در جهت عظمت سلطان باشد،سالطین بزرگ و قدیمى

 سلطان خیلى .تهمگى خاضعانه استعبیرات، آیند و مکرر پیش مىهاي  و زانو زدن
  .دهدزند و مترجمش توضیح زیادتر مىکم حرف مى

 مثل ،المالبیتبا  گویا .امور اختصاصى سلطنتى در سراسر کشور فراوان است
 پدرش هم ده .دارد دو زن با ده فرزندسلطان  .شودطلق سلطان برخورد مى ملک

 قیافه و لحن و  ولى،داند خلبانى هم مى. تحصیالتش نظامى است. استفرزند داشته
 پارلمان را تعطیل کرده و .مند است بیشتر به ورزش عالقه.اطوارش نظامى نیست
  .انداحزاب را منحل نموده

کوپتر  در هلى.کنندر اسالمى را خوب مراعات مىیحفظ ظواهر امور دینى و شعا
 در ىیهاى طال با خط خوب و لوح، آیات قرآن با مضامین حفظ الهى،شا اختصاصی

در  که مربوط به کشتى نوح  1 »های و مرسهایاهللا مجر بسم« منجمله ؛راف نصب شدهاط
 در موقع ،اذان و نماز سر موقع و حجاب گویندگان زن در تلویزیون. قرآن است

 ،هاى ایران و برونئىبا پرچم  شاگردان مدارس را ،ترك شهر هم مثل هنگام ورود
 وزیر امور خارجه و وزیر ،ه برادرش با بدرق.طرف خیابان به صف کرده بودنددو

                                                
 -  که حرکت و دیو نترس دی شویسوار کشت: ر مؤمنان گفتی خود و سامانی خطاب به خاندان و بستگان باا،)ع (نوححضرت 

 و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن،  و حرکت آنی اهللا است و به هنگام ورود به کشتتی خدا و حفظ و عناياریف آن با توق
 ، پروردگار منگمان ی که بدی و بداندی و از او آمرزش گناهان خود را بخواهدی بطلبياری ي حضرت بار و ازدینام خدا را بر زبان ران

 هم به  آن موالةدهد، بند  یانجام م» کن« هر چه را که بخواهد با ، سبحاني که خداي طورهمان . آمرزنده و بس مهربان استاریبس
 کرده انینوح بحضرت  انیجر سوره هود، در 41آیه اش را قرآن در  نمونه. دهد یم هر چه را بخواهد با بسم اهللا انجام ،اذن آن موال

 دیفرما ی م،کند ی نوح را طرح مانی که جرمی قرآن کر؛»   لَغَفُور رحیم  ربی  مجرَاها و مرْساها إِنَ  اللَّه  ارکَبوا فیها بِسمِ و قَالَ«است که 
 ی کشتنی و سکون اری سایکرد و   یداد و با نام خدا آرام م  ی را با نام خدا حرکت می بود، کشتنین سهمگ طوفانیاو مسلط بر اکه 

 .با نام خدا بود
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  . رفتیمامور دینى تا فرودگاه 
 در راه با دکتر . دو ساعت در راه بودیم.بدون معطلى به سوى مالزى پرواز کردیم

الملل  مشاور بین[، یرىعم] علیرضا[ و ]مرعشی [والیتى و مهدى و حسین] اکبر علی[
نده به مراکش مذاکره کردیم و ل سفر و سفر احتمالى آیی مساةدربار ]جمهور رییس
  . گا صحبت کردیم آسیا و اهمیت تنگه ماال اوضاع جغرافیایى جنوب شرقةدربار

 کانال مخصوص به درب . در فرودگاه مالزى فرود آمدیمدوازده و نیمساعت 
 وزیر و بعضى  نخست،1محمد ریهاتا آقاى م. به سالن فرودگاه رفتیم.هواپیما وصل شد

 میدان مقابل  در، مراسم استقبال رسمى.به استقبال آمده بودند وزراى کابینه از
وزیر امور اقتصادي و [، محمدخانآقاي  .محلوجى هم آمده بود پارلمان است آقاي

ر یهاتا کمى با آقاى م، در فرودگاه. را در برونئى گذاشتیم که به تهران برود]دارایی
  .اى نبود مصاحبه. بودهمسر او هم به استقبال عفت آمده. صحبت کردیممحمد 

 مزارع و صنعت ةدربارر یهاتا در راه آقاى م.به سوى کاخ اقامتگاه حرکت کردیم
 بیشتر تا پنج درجه دو طرف خط استوا محصول ،هاى پالم نخل.پالم توضیح داد

فه است که دارند مزارع صر آن قدر با؛را دارد دهد که مالزى این امتیازخوب مى
 بعد از اصالح .نشیندسه ساله به بار مى. دنکنپالم مىبه نخل تبدیل وچو را هم ئکا

                                                
 -  گذاشت و توانست در ای پا به دن1925مرد تحول و توسعه است که در سال پزشک و سیاستمدار مالزیایی،  ،محمد ریماهاتآقاي 

 زهی به او پدر مدرنها ییماال.  صورت دهدي مالزيساز  مدرني ارزشمند در راستایدرت بود، اقدامات که بر مسند قی طوالنییها سال
 دهه قبل سه که تا ییها یی توانسته ماال، به مدد عقل بزرگان و تالش سترگ،سدینو ی که خود در کتابش مي مردند،یگو ی ميمالز

 خود، هم توسعه ری به لطف تدابيو.  برساندي و اقتصادی فرهنگرشداز  يا  درجهنی به چن،اند کرده ی می درختان زندگيبر باال
 ي قاطع و جدتیشخص.  پرداختي ملت مالزی فرهنگيادهای بنتی هدفمند دنبال کرد و هم به تقوی را به شکلياقتصاد

 . کردلیرخشان جهان اسالم تبد د  را به ستارهي مالزشان،ی انیتحس  قابلهی روحزی او و نیتیری مدي و قدرت  توان باالرمحمدیماهات
 به اتمام رساند و سپس به کشور ی خود را در رشته پزشکالتی و تحصرفت آمد، اما به سنگاپور ای متوسط به دنيا  در خانوادهریاتماه

نشان داد  از خود ينگار  و روزنامهی اجتماعيها تی به فعالياریاو از همان آغاز، عالقه بس. خود بازگشت تا به مردمش خدمت کند
 .ابدی دست یتوجه  توانست به شهرت قابل، خودینی کارآفريها ي و اتکا بر توانمندی دولتنی استعفا از عناوبا بعد یو مدت
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حدود چهار تن روغن پالم به از هر هکتار،  .دکننژاد هم بیست و پنج سال عمر مى
 عمدتاً در اختیار بخش خصوصى ؛دهد در تمام سال محصول مى وآیددست مى

   .است
 اینجا مقر .خ صحبت شد مقدارى هم در کا.تا کاخ همه جا از اتوبان عبور کردیم

 زیرشهر .ى استی جاى باصفا.نماینده انگلیس در زمان استعمار بوده است
در صنعت  ،رفه و رقابت شدیدص است و به خاطر کمى قلع تماماً معادن ،پورالمکواال

   .لع خیلى فعال نیستندق
  براى مراسم،شانخارجهامور وزیر ، ]آقاي عبداهللا احمد بداوي[عصر با همراهى 

 ،ىیصفا در میدان با،با حضور سلطانمراسمی  .رفتیم به محل پارلمان ،رسمى استقبال
 سرودها و ها و سرودها و سان و تکرار شلیک توپ:شبیه مراسم برونئى برگزار شد

فرامصافحه با وزرا و س.   
 مرا تا محل اقامت همراهى کرد و در ،سلطان مالزى، ]آقاي تونک جعفر[سپس 

 بیشتر خواندن گزارش  وشریفاتى استم اوتاق گفت م.ذاکره کردیمآنجا مقدارى م
. مسلحقواى اوست و نه تمشیت امور  يو امضا دارد و فرماندهى کل قوا هم  با امضا

  . گفتند هر روز چنین است؛رعد و برق و باران داشتیممتناوباً تمامى عصر را 
ص رفتیم که تا سر شب استراحت کردیم و شب به ضیافت شام در کاخ مخصو

فرا  معرفى وزرا و س.مرکز حکومت نماینده انگلیس در زمان استعمار بوده است
 مثل ، حضور در سالن ضیافتپس از. داشتیم مقدارى صحبت متفرقه .انجام شد

 تخت سلطنت بود که دو ي محل نشستن ما جلو. خواندنده دعاى سفر،برونئى
 .وزیر مالزى بودند ه و نخست شا، دو طرف من.ش براى او و همسر؛صندلى داشت

  سئوال پیچ کرده  هر دو را از اوضاع کشورشان.اجرا کردندهاى ایرانى هم آهنگ
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 عكس مسافرت بھ شرق دور               

سفر به مالزی
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 ر               عكس مسافرت بھ شرق دو

مالقات با آقای ماهاتیر محمد ، نخست وزیر مالزی
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  . دمبو
 ما را با یک ماشین بردند و با .ن خانمش بودندهمایم همه همزمان ،ها بچه وعفت

 با همسرش هم ، بعد از شام.فاطى هم در ماشین ما بود] فرزند[ ، على.هم برگشتیم
ست شاهى حالت ژ ،مثل سلطان برونئىاند؛  تواضع هر دو م.پرسى کردم احوال

   .شان تشریفاتى است ان نیست و مقامدارند که کارى دستشاعتراض  .گیرند نمى
 به خاطر ،شان موافقت با صلح است و در مورد اوپک  موضع،در مورد فلسطین

ال ایجاد گروه  مایل به عضویت نیستند و گفتند به دنب،حاکمیت اکثریت اعراب
 د ر،گرچه احتمال عضویت در اوپک دارند؛ انداوپکداران دیگرى خارج از نفت

نحوه .  داردتطوبرل آن فرسوده و بوى یاقامت ما قدیمى و وساکاخ محل . نکردند
  . گرفت وقت زیاد مى؛شان خوب نیستاستقبال و بدرقه

   
  1994 اکتبر18                    1415االول  جمادى  12   1373 مهر 26شنبه سه

   
 منطقه وسیعى در. رفتیم وزیرى به نخستاول وقت براى مذاکرات رسمى و جدى 

 مثل سازمان برنامه و ،ها و مراکز تحت اداره نخست وزیرىشامل ساختمانت، اس
ها  همکارىةدربار.  که خیلى هم زیاد است غیرهوزارت کشور و مرکز تحقیقات و

ل جهان یگذارى آنها در ایران و خرید روغن نخل و مسادر حمل و نقل و سرمایه
  .اسالم مذاکره کردیم

هاى اجرا شده در هاى اقتصادى و برنامه سیاست.رفتیم سپس به سازمان برنامه آنها
 سازى و حذف سوبسید تکیه بر خصوصىشامل بیست سال گذشته و برنامه آینده را 

   سپس.توضیح دادند ،هاى نسبى عمل در چارچوب برنامهو توجه به مزیت] یارانه[=
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       صداوسیما          ٢۶/٧/١٣٧٣عكس سند 

سفر به مالزی
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 با ،علت کمى دانشجومثالً  .هند سئواالتى کردیم که خوب نتوانستند جواب بد
 نظایر اعتراف به کمبود نیروى انسانى کیفى و وجود سوبسیدها در بخش درمان و

  .آن
 . رفتیم، جایى که نمایشگاه آثار تمدن اسالمى برقرار بوده،از آنجا به مرکز اسالمى

 . در جوار مرکز تمام شده بود»مادر نمونه« برنامه انتخاب ،همزمان با رسیدن ما
 هم آنها تعجب ؛ آنها پیاده شدیميو رنگارنگ جمع بودند که جلو هاى زیاد خانم

  .  با من عکس گرفتند وهم رسیدندها  اى بچه مدرسه.کردند و هم ما
] محمدرضا[آقاي به نام آزاده  به یک نفر  تمدن اسالمی، از آثاریددر خاتمه بازد

مدت چند ماه با خط خوب ، در حفظ اهل یزد رسیدیم که قرآن را در آنجا از ،شایق
 خط ، ایستادم. یک سطر را نگه داشته بود که در حضور من تمام شود.نوشته بود

 قلم مشق او ان با هم،اس نوشت و من هم چند سطر در زیر آننآخر را از سوره 
 ،اش در عراق سالهونیم هفتدر زمان اسارت را  قرآن . از کارش تمجید کردم.نوشتم

  . استحفظ کرده
 .عامل سازمان تحقیقات روغن نخل آمد مدیر، بعد از ظهر.برگشتیم به اقامتگاه

 گیرى پالم را با اسالید پروسه کشت و روغن.گزارش خوبى از جریان تحقیقات
 خواست که .دارند میلیون تن روغن 5/7بیش از دو میلیون هکتار نخل با . دادشرح 

 ما فقط تا ، به خاطر چربى زیاد. کندرا لغو -پالم–ایران محدودیت ورود روغن نخل 
  .گیریمروغن خوراکى را از نخل مى درصد 20

 ، دکتر یوسف، وزیر همراهم.رفتیم الالمپوراجنوب کوسالنگر در سپس به استان 
  مصرالتحصیل االزهر فارغ.داندهاى دولتى است و عربى خوب مىوزیر شرکت

 بخش  کهان بسیار خوب عبور کردیماز یک اتوب.  اطالعات زیادى از او گرفتم.است
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 از مرز تایلند تا مرز سنگاپور ادامه ،خصوصى ساخته و از شمال تا جنوب مالزى
  . تعبیرى به زبان فارسى؛رسیدیم» شاه عالم«به منطقه  .دارد

 انهی سال.داد عامل توضیحاتمدیر . رفتیم]برتون [سازى براى دیدن کارخانه اتومبیل
 .از خطوط تولید بازدید کردیم .کنندار دستگاه تولید مىپنجاه هز و صدیک تعداد

 .است دولت نیمى از سهام را به عموم مردم داده .بیست درصد آن وارداتى است
  .کارخانه خوبى است

ساالنه تعداد یک ونیم  آنها هم .سازى بازدید کردیم سپس از کارخانه تلویزیون
قرار  .اتوماتیک است  نیمه؛فروشندم مى به ایران ه.سازند تلویزیون مىمیلیون دستگاه

 براى بازدید از مسجد سلطان .سازى را لغو کردیم بازدید از کارخانه تهویه
 مسجد عظیمى است و نوساز که دولت محلى استان .رفتیم شاهعبدالعزیزالدین  صالح

 مربع بیش از ده هزار متر، در دو طبقه؛ اثر جاویدانى است. ساخته است1سالنگور
  .مناره است چهار مسجد داراي .، گنجایش سی هزار نمازگزار را داردتمانساخ

 اظهار آمادگى ، براى همکارى با ایران وداران مالزى آمدندشب جمعى از سرمایه
 .به آنها دادم هاى کار در ایران امکانات و زمینهدر موردتوضیحاتى من  .کردند
 ،شامصرف  ضمن .آمدند تگاه اقامبهخارجه براى شام اموروزیر و وزیر  نخست

 هیاتحاد[اکو و ] هاي اقتصادي سازمان همکاري[ همکارى  ول کارىی مساةدربار
کنفرانس اسالمى سازمان سه آن و همکارى در  آ] ی جنوب شرقيای آسيکشورها

  .صحبت شد در مراکش
  
  

                                                
 -  النگور معروف به سالنگور داراالحسانداردتیجمعنفر  ونیلی مچهار از شی است که بي کشور مالزالتی ا13 از یکی ،س . 
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  1994 اکتبر19                 1415االول  جمادى  13   1373 مهر 27چهارشنبه 
   

 .آمدند نخست وزیر و همسرش براى خداحافظىمحمد،  آقاى ماهاتیر ،اول وقت
پرسى   از همسرش هم احوال. مذاکره کردیم،بندى توافقات  جمعةدربارمقدارى 

  .م به ایران دعوتشان کرد. است برونئی زنى مثل زن سلطان؛کردم
 . کردیم کمى صحبت، به رسم آنها.رفتیم براى مراسم خداحافظى به کاخ شاه

به سوي . با گارد احترام و موزیک برگزار شد مراسم. ندعلى هم با من بودو عفت 
 جاى نشستن ما و زنان را عوضى .نظم بودند  در فرودگاه بى.فرودگاه حرکت کردیم

 در تأخیر ،انضباطى پاسداران  پروازمان به خاطر بى. سپس جابجا شدیم.معین کردند
  .تأخیر داشت ،تحویل بارها

خارجه قرار گذاشتیم که کرسى زبان فارسى و ماالیى در دو کشور امور وزیر  با
در .  به سوى تهران پرواز کردیم، صبح به وقت مالزىیازده یک ربع به .تأسیس شود

المللى و مبارزه با ل داخلى و بینی مساةدربارراه هم استراحت داشتیم و هم 
  .م کردیمذاکره ل سفریبندى مسا گرانفروشى و جمع
 استقبال . مهرآباد فرود آمدیمدر ، بعد از ظهر به وقت تهراندو نزدیک ساعت 

 وزراى . کردیمحرکت  به سوى منزل، سفرةدربار 1 مصاحبهبعد از.  انجام شدرسمى
در فرودگاه از . همراه را گفتم که به هیأت دولت بروند و گزارش سفر بدهند

 اظهار ، شدن بسیارى از کاالهاموفقیت برنامه مبارزه با گرانفروشى و ارزان
  . از سفرش راضى است؛عفت قبل از من به خانه رسیده بود .کردندخوشحالى مى

  
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، اشمیه« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  1994 اکتبر20                   1415االول  جمادى   14  1373 مهر 28شنبه  پنج
   

 کارهاى ،د از ظهر بع چهارونیم تا ساعت، تمام وقت.رفتم  به دفترنُه صبحساعت 
اخبار از . ها را خواندمو گزارشدادم مانده در روزهاى مسافرت را انجام  عقب

 ریال به 2770 دالر از . کنترل قیمت ارزهاى خارجى در دیروز و امروز است،خوب
  .تزریق کندارز  بدون ا ینکه بانک مرکزى دخالت یا ، ریال آمده2500زیر 

ن وضع صحبت  عوامل ایةدربار ،]ک مرکزيکل بان رییس[، با آقاى نوربخش
 شاید به دلیل کاهش .دست نیامده باال رفتن عرضه بدلیل مشخصی جز . مکرد

 در مجموع .ها پس از سخنرانى من در نماز جمعه و تصمیمات تعزیرى باشد قیمت
هاى خوبى از تأثیر  ه نشان،هم تقویت ریالو تنزل قیمت کاالها و تنزل قیمت ارز 

  .اقدامات دولت استتصمیم و 
  

  1994 اکتبر21                       1415االول  جمادى  15   1373 مهر 29جمعه 
   

 را مهاى هفته گذشته را داشتم که تمام وقت به اندازه کافى بولتن.در منزل بودمامروز 
دیدار از ] دعوت[ براى ،مهدیان] حسین[ عصر آقاى .ها جمع بودندظهر بچه. رکندپ

  .ها مسأله مهمى نداریم در گزارش.آمد )ع(نشگاه امام صادقدا
  

  1994 اکتبر22                         1415االول  جمادى  16   1373 مهر 30شنبه 
  

 . آمد]رییس سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی[، نژادوردى] فریدون[آقاى 
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موقع اقدام شدن مسأله روزنامه ایران را گفت و از به انتشار گزارش مقدمات کار 
سیاسى را گیج و مخالفان را سردرگم فل مبارزه با گرانى تعریف کرد و گفت محا

 به بهانه ،یل و آمریکا علیه ایرانی مقابله با تبلیغات سهمگین اسراو از استکرده 
  . گفت امیاانفجار 
دارى  مقدارى اظهار ارادت و وفا.رد آمد نماینده سابق شهرکُ،یسىیر] محمد[آقاى 

حذف خودش توسط شوراى نگهبان در و رد به من کرد و از محبوبیتش در شهرکُ
وزیر آموزش [، نجفى] محمدعلی[دکتر از . تظلم کردانتخابات سابق مجلس گفت و 

و گرفتن جواز مدرسه  براى ندادن کار گله داشت و براى تأسیس ]و پرورش
  .استمداد کرد سردفترى

 اقدامات جدید و .وسیما آمد صداسازمان اسى  معاون سی،محمدى] حسین[آقاى 
وسیما را توضیح داد و اظهار تقدیر از اقدام مبارزه با  هاى جدید در صدا سیاست
هاى حمایتى تبلیغى صداوسیما را گفت و قرار شد از  و سیاستداشت گرانى 

هاى سیاسى مخالف هماهنگى ضدانقالب داخلى و خارجى و گرانفروشان و جناح
 همین قرار با خبرگزارى .افشاگرى کنند طرح مبارزهفقیت گیرى از موبراى جلو

  .هم گذاشته شد] ایرنا[
 سیاست ادامه مبارزه با گرانفروشى و ةدربار براى امور جارى آمد و ،دکتر حبیبى

 ة دربار.جلسه داشتملی  شب شوراى عالى امنیت .مذاکره شد دکتر عادلىمسئولیت 
لشکرکشى آمریکا و سقوط هواپیماى آسمان و جزایر  و محاکمه او و عراق  و قارو

  . بحث شد
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  1994اکتبر 23                      1415  االول جمادى    17      1373  آبان 1 یکشنبه
   

 و شمال در مخرب هاى سیل ،اخیر روزهاى در . استدهباری خوبى باران دیشب
 بخش رضایت را یزد اوضاع. آمد صدوقى] محمدعلی[ آقاى. ایم داشته جاهاي دیگر

 یزداسالمی واحد  آزاد دانشگاه رییس از .کرد تشکر یزد آب طرح از .کرد توصیف
  .داشت شکایت

 دو امضاى و منستانترک به سفر گزارش .آمد نفت وزیر، ]آقاي غالمرضا آقازاده[
 هاى توماز فروش در شرکت و نفت مخازن توسعه در شرکت براى قرارداد

 ]جمهور ترکمنستان رییس[، فنیاز آقاى عالقه و نیت سنح از.  را داد آنها پاالیشگاه
 نافتاد راه از خبر .بودند جدى گاز لوله طرحگفت در  و کرد تعریف من به

  . داد اراك پاالیشگاه
 اول مرحله اقالم تعیین و تعزیرات هاى نامه آیین تصویب براى ،بازار یمتنظ ستاد
 همانیم شب .کردم شرکت دولتجلسه هیأت  در عصر. داشت جلسه ها قیمت کنترل

 قلب بیمارستان در که اراکى] محمدعلی[ اهللا آیت حال ةدربار. بودم اى خامنه اهللا یتآ
 از بعد مرجعیت مسأله ؛کردیم صحبت ،است زیادشان  فوت احتمال و است بسترى
 ةدربار .هدف این به وصول هاى راه و نجف مقابل در قم تقویت لزوم و ایشان

 براى، انحرافى مسایل طرح با ها بعضى گرى موذي و گرانفروشى با مبارزه موقعیت
 اظهار من سفر نتایج از. بدهند تذکر هم ایشان شد قرار که توفیقات کردن کمرنگ
 بحث ترکمنستان به سفر و مراکش به ام احتمالى سفر و جزایر به جعرا وشد  رضایت
   .کردیم

 .بودند فرزندانش .رفتم قلب بیمارستان به اراکى اهللا آیت عیادت براى ،خانه راه در
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 به بیشتر توجه براى .دهند مى غذا سرم با .دنده نمى تشخیصهستند و  اغما حال در
  .اند کرده عیادت من از قبل ،ىا خامنه اهللا یتآ. کردم تأکید ایشان

  
  1994اکتبر 24                   1415 االول جمادى    18   1373 آبان 2 دوشنبه 

  
 ]وزیر آموزش و پرورش[، نجفى دکتر .آمدند متوسطه آموزش جدید نظام مدیران 

 من .اند شده جدید نظام جذب امسال ،اول کالس شاگردان  درصد40 .داد گزارش
دوره  انداختن راه و کارگاهى آالت ماشینتأمین  باکه  دادم وعده  وکردم صحبت

  1.کنیم شان تقویت دانشگاهى پیش
ند آمد زابل نمایندگان، ]آقا حسینی طباطبایی و سیدحسن آقایان عباس میرحسینی[
 به ،عمرانى بزرگ هاى طرح گفتند .کردند استمداد شهرستان عمرانى امور براى و

 خواستار و کردند تشکر زیربنایى امور انجام از اینکه ضمن. دشو نمى پیگیرى خوبى
  .شدند استان به سفرم در تسریع

 به کمک و عمرانى امور براى .آمد ابهر نماینده، ]آقاي سیدفاضل امیرجهانی[
  سلطانیه به سفرم از بعد که هایى اقدام از .کرد استمداد آنجا به سفرم و مصلىساخت 

                                                
 - شته نظام آموزش نام برد و عنوان یکى از مشکالت گذ  از فقدان تناسب بین تحصیالت جوانان با نیازهاى جامعه بهآقاي هاشمی

مجموع  .موش شده جامعه استگویى به یک نیاز اساسى و فرا  پاسخ،رسالت اصلى طرح نظام جدید آموزش متوسطه« : گفت
 نیروى انسانى غیرماهر در کنار .بوده است بسیار کالن ،اى دلیل فقدان نیروهاى کارآمد فنى و حرفه  به،هاى وارده به کشور خسارت

د هاى فراوانى وار صنعت کشور نیز خسارت  بلکه به،شود  نه تنها موجب افزایش تولید و پیشرفت نمى،ابزار و تجهیزات پیشرفته
 توجه به تحصیالت کاربردى پس از انقالب اسالمى را ،هاى وزارت آموزش و پرورش  با ابراز رضایت از فعالیتایشان» .کند مى

ها و مراکز علمى  ا دانشگاهب، التحصیالن نظام جدید تقویت ارتباط بین مدیران آموزشى و فارغ«: بسیار چشمگیر خواند و تأکید کرد 
 نیروهاى کارآمد ،رود با تحقق این امر انتظار مى.  ضرورى است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد یک اصل،دانشگاهى و پیش

هاى مراکز علمى نیز استفاده مناسب و  هاى کارى شوند و از امکانات فنى و آزمایشگاه هاى صنعتى و محیط و ماهر جذب شهرك
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  نجانی،رفس هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».عمل آیده ترى ب مطلوب
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 عكس مالقات با مدیران مدرسھ                 

مراسم اعطای جوایز ورزشکاران مدال آور
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  .گفت آنجا در فرهنگى میراث شدن فعال از و کرد تشکر  است،شده انجام
 جهاد مسئول و فرماندار و جمعه امام باکاشمر  نماینده] آقاي محمدرضا خباز[

کردند و قدردانی  اظهار ،ى که بعد از سفرم به کمک من انجام شدهایاز کار .آمدند
  . استند فرهنگ خوعمران واي  جدیدى برموارد

مقطع  گفت مشغول تحصیل در . نماینده تبریز آمد،اللهى سبحان] محمدعلی[آقاى 
 خواست که مسأله .اى در استرالیا است ورى به صورت مکاتبه  در رشته بهرهيدکتر
 .ورى در کشور  را جدى بگیریم و خواست که سفر به تبریز را زودتر انجام دهم بهره

  . استمداد کرد] زنجان- تبریز[اد راه آزچاى و  غبراى سد آ
.  به ورزشگاه آزادى رفتیم،شب براى شرکت در جشن اعطاى جوایز ورزشکاران

جوایز برندگان و .  مراسم خوبى بود.عفت و فاطى و فائزه و مهدى هم آمدند
 نین  چ، قرار است ساالنه یک بار براى مجموع برندگان.ها داده شد صاحبان مدال

 و ] ایرانکی المپیمل تهیکم رییس[، محلوجى] حسین[ آقایان .باشد مراسمى 
 و من پس از دادن ند گزارش داد]رییس سازمان تربیت بدنی[، طبا هاشمى] مصطفی[

 فاطى با تلفن ماشین تماس ، در مراجعت1.اى نمودم کننده  صحبت دلگرم،جوایز
 شام خوبى .اسرغیر از ی،  همه جمع بودند؛رفتم. بروم شام به منزلشگرفت و گفت 

 ،گانه هاى شیرین بچه  براى پذیرایى با لباس مرتب و تعارف،فاطى] پسر[ على .بود
  .سخت تالش داشت

                                                
 - من شما را از صمیم دل دوست دارم و به ارزش کار شما به خوبى واقف هستماًحقیقت «: در بخشی از این سخنرانی آمده است  .

 انسانفولیت تا آخرین روزهایى که  از سنین ط، یعنى در کارهاى روزانه همه مردم؛ برنامه زندگى همه مردم ما باشدوورزش باید جز
ها به ورزش به عنوان یک   در کشور ما خیلى. نیستچنیندهد که االن متأسفانه تواند تحرك داشته باشد، به ورزش اختصاص  مى

، کنید  شماها مىى و کارى کها  حرفه  ولى ورزش،هاى مختلفى هست  تعلیمات و راه، براى این منظور.کنند جدى نگاه مىکار غیر
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کنندتوجه ت ورزش شاید بهترین مشوق براى مردم است که به اهمی

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373
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  1994 اکتبر25                     1415االول   جمادى  19   1373 آبان 3شنبه  سه
   

وزیر [، اسحاق آل]یحیی[ و ]وزیر معادن و فلزات[، محلوجى] حسین[آقایان 
وزیر ، ]آقاي آلفردو انزو[ . براى تعیین قیمت آهن آمدند که ناتمام ماند]انیبازرگ
و یک نفر دورگه و دو نفر بود  سیاه پوست .خارجه آفریقاى جنوبى آمدامور 
 سیاست رفع تبعیض و ةدربار توضیحاتى .ش بودندهپوست همراسفید

 انتقال تجربه  از ایران براى.زدایى از اکثریت و تقویت وحدت ملى داد محرومیت
 کمک در تجربه ة وعد.تشکر نمود مبارزه هاى ما در دوران  از کمک.استمداد کرد

  .زدایى و تربیت مدیرها از اقشار محروم دادم محرومیت
 گفت به خاطر خستگى در دیوان عالى کشور به .ى آمدیمقتدا] مرتضی[آقاى 
مخدر و قانونمندکردن  خواست که به ستاد مبارزه با مواد .رفته است کل یدادستان

ه داد و براى یهاى کنگان ارا براى رفع مشکل مدعیان زمینراهی . آن توجه بشود
  .زندانیان کمک خواست] فرزندان[مهدکودك 

 از هماهنگى من و ایشان تمجید کرد و .یس دفتر آقاى یزدى آمدی ر،آقاى فرجى
 ایشان با دولت یزدى نسبت به من و سیاست هماهنگىآقاي هاى  مقدارى از عالقه
  .نظارت بر صداوسیما را تقویت کنیمکه گفت و خواست 

مجموعه وزارت  دو مصوبه ادغامى براى زیر.جلسه داشت اداري عصر شوراى عالى
 از مصوبه  و آمد]وزیر پست و تلگراف و تلفن[،  آقاى غرضى.داشتیمو ترابري راه 

 تلفنى در خصوص ،یبى به آقاى حب.نمودتلفن شکایت پالس مجلس در مورد نرخ 
  . برنامه سفر به ترکمنستان را تنظیم کردیم. تذکر دادم،مخالفت با قانون اساسى
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 عكس وزیر خارجھ آفریقاي جنوبي                  

مالقات با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی
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  1994 اکتبر26                  1415االول   جمادى  20   1373 آبان 4چهارشنبه 
   

و امضاى خصوص به سوریه و اردن  جمهور آمریکا به خاورمیانه و به یسیسفر ر
 سفر به جهتبراى آماده شدن . یل و اردن در صدر اخبار استیپیمان صلح اسرا

  .اند مالقات کمى در دستور کارم گذاشته، ترکمنستان
 براى توجیه سیاست مبارزه با ،هاى سراسر کشور استانداران و فرمانداران و دادستان

وزیر [، اسحاق ان آل آقای1.ها را برایشان توضیح دادم سیاست. گرانفروشى آمدند
 هم روش اجرایى کار خود را ]وزیر دادگستري[، شوشترى] اسماعیل[ و ]بازرگانی

  . کارها را تا ظهر تمام کردم.گفتند
جویى   بهانه ملی، در دبیرخانه شوراى عالى امنیت،روحانى گفتم] حسن[به دکتر 

را بررسى  براى تکرار دروس ،دانشجویان بر سر شهریه گرفتن از دروس مردودى
  .کنند

                                                
 - ،عنوان پشتوانه اصلى کاال در کشور را یادآور شد و گفت ه هاى گذشته دولت براى افزایش تولید ب  سیاستآقاي هاشمی: 
 زمان آن رسیده است که با سودجویى اشخاص و مراکزى که حاضر به پذیرش سود عادالنه کاالها ،اکنون پس از تحقق این مهم«

د نها و اخاللگران در بازار حذف شو نیستند، برخوردى جدى و مؤثر انجام شود تا با ادامه سیاست حمایت از تولید کنندگان، واسطه
هاى مجرى طرح،  هوشیارى، همکارى و هماهنگى کامل بین دستگاه .دست مصرف کنندگان برسد هاى واقعى به و کاالها با نرخ

طرح نصب  .کند اند، موفقیت حرکت اخیر را تضمین مى هاى دولت بوده مسئوالن و آحاد مردم که همواره پشتوانه سیاست
بزرگ نیز در اجراى طرح اخیر در دست هاى  ها در فروشگاه هاى مخصوص محاسبه فروش کاال و کنترل برحسب قیمت دستگاه

 تا رسیدن ،تدریج سایر اقالم و کاالهاى مورد نیازه  مقطعى نبوده و ب،طرح اعالم کاالهاى اساسى تحت کنترل دولت .بررسى است
 مبارزه با  با توصیه مسئوالن به پرهیز از افراط و تفریط در اجراى طرحایشان» .شود بازار به حد تعادل و ثبات نیز شامل آن مى

باید حرکت کلى به سمتى باشد که فرهنگ کار و کسب اسالمى بر بازار حاکم شود و تولید کنندگان و «: گرانفروشى تصریح کرد 
خرده فروشان با قناعت به سود عادالنه و پرهیز از احتکار و سودجویى، موجبات جلب رضایت خداوند و دعاى خیر مردم را فراهم 

هاى تعاونى مصرف در سراسر کشور از سوى  اى بزرگ و تقویت شرکت هاى زنجیره ر ایجاد فروشگاه تسریع دالبته. کنند
هاى بازرگانى و تعاون و اجراى دقیق قانون تعزیرات حکومتى و همکارى و هماهنگى مسئوالن در سراسر کشور براى  وزارتخانه

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ». ضرورت داردتحقق این امر
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 عكس مالقات استانداران                   

سخنرانی در اجتماع استانداران، فرمانداران و دادستان های سراسر کشور

بدرقه رییس جمهور برای سفر به کشور ترکمنستان
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بعد از ظهر در فرودگاه بودیم و با مصاحبه کوتاهى و بدرقه رسمى دو و نیم ساعت 
 یک ساعت تفاوت وقت .آباد رسیدیم چهار بعد از ظهر به عشقساعت . پرواز کردیم

بال استق.  دکتر والیتى و آقازاده و ترکان و مهدى و یاسر و حسین همراه بودند.است
را داشتندفرا و وزگرمى با سان و رژه و رقص و آواز کودکان و حضور بزرگان و س. 

  . یموزیر پاکستان رسیده بود قبل از رؤساى جمهور ترکیه و آذربایجان و نخست
گوى و ف یکسره به دفتر کارش رفتیم و بالفاصله گفتبا همراهى آقاى نیاز

ع کرد به  مثل همیشه شرو؛از کردیمخصوصى را دو نفره با یک مترجم از آنها آغ
  : مطالب الزم را در اختیار گذاشت وعلنى و صادقانهدادن خبرهاى خصوصى وغیر

ند و او را ا ف مخالفا علی] حیدر[با ریاست ها   روس، آذربایجان گفتةدربار - 1
ف بدگویى ا  مقدارى از علی.آورند اف را مى بطلّ احتماالً م وبرکنار خواهند کرد

آن  بدون اطالع یلتسین بوده و ،و گفت امضاى قرار کنسرسیوم از سوى روسیهکرد 
 در جواب سئوال .کند وزیر امضا کرده و اکنون مخالفت مى  نخست،دینمرچرنورا 

 در مورد مدیریت منابع ،رغم نظر روسیه  چگونه توانسته على،اینکه خود ترکمنستان
 گفت این کار حوزه ؛رکت امضا کندمشا داد قرارندلنفتى دریاى خزر با ایران و ه

  .بردارى است  در دست بهره،جدید توسعه مخازن
چند ، شان از اوکراین بابت فروش گاز گفت در مورد طلب نهصد میلیون دالرى - 2

ده ساله ابت طلب پس دادند که بقیه را  چهارصد میلیون دالر ب،دولت غربى
جمهور  رییس[، کلینتون] یلب[اى در این خصوص از آقاى   نامه.بندى کنند قسط

  .گفتم بهتر از وضع موجود است؛  من مشورت کرد وباه دادی ارا]آمریکا
 فردا پارلمان رأى اعتماد .مانند میردین م یلتسین و چرنو، در مورد روسیه گفت -  3
 برخالف ،بابت عدم شرکت یلتسین و هیأت روسى - ه همین طور هم شدک- دهد مى
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 توجیه درستى ؛ت آنها گرفتار مسأله پارلمان فردا هستند گف،هایشان قرار در جشن
  . نیست

 از آنها مطابق معمول .اند ف هم شرکت نکردهاُ ریمکف و ینظربا آقایان – 4
گرمى روابط   بر سر،فاُ سالم کریماش با ا لیو گفت اختالف اصبدگویى کرد 

بوس از ایران و   مینىدستگاه خرید دویست ،ترکمنستان با ایران است و براى نمونه
ف اعتراض کرده و به او جواب اُ  کریم،و گفت شان را ذکر کرد حل مشکل ترابري

خریم و خیلى هم از ما ممنون ن چرا ؛تر است و هم کیفیت بهتر دارد  هم ارزان،ام داده
   .ها قدردانى کرده است  از دادن ماشیناي  ضمن نامه، دو سه روز پیش.است

 سیاستش با ما و روسیه نزدیک است ،ى خزر گفت در خصوص مدیریت دریا-  5
  .و آذربایجان و قزاقستان نظر دیگرى دارند

با عبور از   تأکید کرد که آمریکا و روسیه و قزاقستان، در مورد خط لوله گاز -  6 
 فردا بناست نتیجه تالش براى تأمین پول ،یگه] الکساندر[نرال ژند و ا ایران موافق
  .هدطرح را بد

 گروهى را ، آمریکا کنگرهکه او به کمک دوستانش درهیگ نقل کرد  از  -  7
 در مورد ]وزیر امور خارجه آمریکا[، کریستوفر] وارن[تشکیل داده که با سیاست 

  .را دوست ایران معرفى کندهیگ  تالش دارد .کنند فشار بر ایران مخالفت مى
ان شهای  پیشرفت مردم ومندي در رضایت تعریف زیادى از محبوبیت ملى خود-  8

  .االحداث شوروى سابق یدهاى جد قاد از سیاست سایر جمهورى ضمن انت؛کرد
 ، تا حکومت تسلیم روسیه و آذربایجان نباشد،باغ گفت رد جنگ قره در مو- 9

 خان و اسماعیلدوستم ] عبدالرشید[ دعوت از .گذارند جنگ تمام شود ها نمى  روس
من هم تأییدش . آورد سا نمىؤنها را در جایگاه راز افغانستان را توجیه کرد و گفت آ
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  .کردم
ها  هتل. اند  جدیداً ساختههتل که یکى از چند هتل از دوازده ؛رفتم به اقامتگاه

 از . و همراهانش آمدند]وزیر پاکستان نخست[، بوتو] نظیر بی[خانم . کوچک است
 ند بعد از طاعونماالریا در هبیماري وع یشاز لغو سفرم به هند خوشحال بودند و 

 براى حل اختالف هند و پاکستان ،ما ي در سفر بعد، ولى پیشنهاد کردندگفتند،
 گفتم اگر مثل .در مورد طرح مسأله کشمیر در سازمان ملل مشورت کرد .تالش کنم

 ولى از جو ، خودش هم چنین نظرى دارد.کنندن  مطرح ،کمى دارندرأي  ،سابق
  .بررسى کنند  ر خارجهوزیشد دو  قرار .رسدت مخالف مى

 فائزه براى مسأله ورزش بانوان به پاکستان سفر ،درخواست کرد که اجازه بدهیم
 خیلى ؛ قرار شد در بررسى مسیر تسریع شود. در مورد خط لوله گاز صحبت شد.کند

مراکش صحبت ] سران سازمان کنفرانس اسالمی در[ اکو و اجالس ةدربار. نیازمندند
   .اند وز در مورد سطح هیأت تصمیم نگرفته گفت آنها هم هن.شد

 تقریباً تمام وقت مربوط ؛ برنامه تلویزیون را دیدم.اقم خوردمتشب شام را تنها در ا
 همه را به طور ، پاکستان و آذربایجان، ایران، ترکیه.نان جشن استهمایمبه ورود 

  .استیی اعتنا  جز آذربایجان را که نشان از بى؛کامل پخش کردند
   
  1994 اکتبر27                   1415االول   جمادى   21   1373 آبان 5شنبه  جپن
   
 یکسره .آمدند جمهور ترکیه و همراهان به اقامتگاه ما یسیر، ]آقاي سلیمان دمیرل[ 

 ، عراقةدربار .رف صبحانه انجام دادیمصسر میز صبحانه رفتیم و مذاکرات را ضمن 
 آنها به شدت نگران تشکیل . بحث زیادى شد،ردها و به خصوص شمال عراقکُ
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 ولى مثل آنها ،ما هم ظاهراً با آنها هم نظریم. اند رد در شمال عراقکشور مستقل کُ
  .نگران نیستیم

 هرزگوین در مورد بوسنى و.  مشکل اصلى را روسیه دانستیم،باغ در مورد جنگ قره
شد آنها به تصمیم تهران  معلوم ،هاى معوق  در مورد بدهى. افغانستان هم بحث شدو
د و بقیه را تمدید نمعوقه زیر یک میلیون را بپردازبدهی قرار بود  .اند مل نکردهع

  .  قرار شد پیگیرى کنند؛مهلت کنند
 قبل از من .به میدان محل برگزارى جشن سومین سالگرد استقالل ترکمنستان رفتیم

و وزیر پاکستان،  ستورى ترکیه، آذربایجان، نخ رؤساى جمه.همه رسیده بودند
 نظم خوبى .رفتیم  بالفاصله به جایگاه در بالکن مشرف بر میدان. بودندفنیازآقاي 

  . بودند  در دو طرف من، با دو مترجم،فا ف و حیدرعلی نیازآقایان .بود
 تعدادى تانک، نفربر، توپ و .مراسم با سرود و رژه نیروهاى مسلح شروع شد

ذاشته بودند و چهار فروند هواپیما با خلبانان روسی، کوپتر به نمایش گ هلیموشک 
 سربازان و . نظم و انضباط خوبى بود.جالبى دادند و نورافشانى کردندهاي  نمایش
 با نظم و سرود و رقص ،ها  سپس مردم و نهادها و ارگان.مرتب بودند و  نو،ها اسلحه

  . بیش از سه ساعت طول کشید؛عبور کردند
زنان هاي رنگی  هاي تمیز و رنگارنگ و لباس ل و با لباسمردم شاداب و خوشحا

اى از اتهام ایجاد  هف خیلى زیاد بود و جلو عکس نیاز.رکمن جلوه خوبى داشتتُ
هایى  م عکس هاز من و سایر رؤسا. گویند ش مىنى که مخالفاتپرسسلطنت و فرد

 . عبور کردند منجمله ایران هم از مقابل جایگاه، چند گروه از کشورهاى دیگر.بود
 من رفتم نماز ظهر و ،ضمن مراسم. ورزشکاران باستانى ایران در میدان نمایش دادند

  . عصر را خواندم و برگشتم
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 عكس سفر تركمنستان                   

تصاویر مربوط به سفر به ترکمنستان
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سفر به ترکمنستان
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  صبر و       

     پیروزي   

یک ماشین سوار شدیم و براى ناهار بیرون شهر در جمعى   دسته،بعد از مراسم
 نزدیک ، نزدیک ساختمان تاریخى فیروزه،فنیازآقاي در ساختمان شخصى ؛ رفتیم

ف توضیح داد که نیازآقاي در بین راه .  استکه هنوز کامل نشده مرز ایران
  متعلق به ایران بوده و شوروى سابق از ایران گرفته و پس ندادهه،ساختمان فیروز

یجان به ایران واگذار کرده  محلى را در آذربا، و اضافه کرد که در مقابل آناست
 ؛اند اند و به زور گرفته  چیزى نداده، دکتر والیتى این ادعا را رد کرد و گفت،که بعد

  1.باید بررسى کنیم
ها ساختمان مجللى  در منطقه کوهستانى تپه ماهور زمین وسیعى را گرفته و ایتالیایى

ت و با حفر دو حلقه چاه تمام اسااند و نزدیک به  با مصالح ایتالیایى برایش ساخته
 .اند  منطقه را سرسبز کرده،آب که در عمق یکصدوهشتادمترى به آب خوبى رسیده

 نظرش ،دکتر والیتى. خواهد پنجاه هکتار زمین را در جوار آن به من بدهد گفت مى

                                                
 -  واقع رانی مرز ايلومتری ک12 روستا که در نیا.  فاصله داردومتری ک40 به کیآباد، نزد  ترکمنستان، عشقتختی از پاروزهیف 

 دارد و از ی معتدلي و هوا آب، با مناطق اطرافسهی در مقایالقیی  منطقهاین . شود ی مدهی دی به خوبروانیاست، از شهرستان ش
 به مناطق شتری ب، پراکنده ترکمنلی به علت کمبود آب، قبا،به بعدمیالدي  16از قرن . است  بزرگان منطقه بودهيرای پذربازید

 لیتا اوا.  تحت نفوذ حاکم خراسان قرار داشتندلی قبانی حال انیبا ا.  رودخانه اترك آمدندیکی تجن و مرو در نزدری نظ،جنوب
 به خراسان حمله ی هر از گاه، حکومت قاجارفی اما با تضع، نوسان داشت، خراسانیها از وال  ترکمني فرمانبردار19ده س
 شکست خورد ی ول،ها رفت  حاکم خراسان به جنگ ترکمن،شاه  نیدر زمان ناصرالد. پرداختند ی و به غارت و چپاول مکردند یم

 قرارداد آخال در ي با امضا،دی خود را بر منطقه از دست رفته ديالی که استرانی دولت ا. رفتنی منطقه از بنی بر ارانی اتیو حاکم
 .رفتی را متأسفانه پذی امروز شمال شرقيها واگذار کرد و مرزها النهر و ترکمنستان را رسماً به روس  ماوراء،يالدی م1868سال 

بعد .  بودروزهی في و خوش آب و هوابای زي روستا، واگذار شدهیس که در قرارداد آخال به روی مناطقنیباتری و زنیتر  از مهمیکی
 ي بودند و حال و هوایالملل نی بي و آبروتی هوي چون در جستجو،هی روسدی دولتمردان جد1917 اکتبر یستیاز انقالب کمون

 ی عهدنامه مودت و دوست،ی شمس1299 را لغو کردند و در سال رانی با اي تزارهی روسستمگرانه ي قراردادها،خواهانه داشتند آرمان
 تمام ، حفظ شودرانی اتی دارد که حق حاکملی تماهی عهدنامه آمده بود که چون روسنیدر ا. دی به امضا رسي و شورودرانیا

 هیدولت روس. کند ی لغو م، کردهعی را ضارانی منعقد کرده و حق ملت ارانی با اهی روسي که دولت تزاریقراردادها و معاهدات
 ولت نشد و دی عملگاه چی مهم هنی بازگرداند که متأسفانه ارانیبه ارا  به آن کی نزديها نی را با زمروزهی فهی که قررفتی پذنیهمچن
 . از انجام آن سرباز زدهیروس
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 جاى پایى داشته ،این است که خوب است بگیریم و در این منطقه که از ایران است
  .باشیم

 غذاهاى .آباد بودند افت ناهار هم متصدیان رستوران ایتالیایى عشقمتصدى ضی
یس ی به چهار رب چهار اس، بعد از ناهار.تهیه کرده بودند - عمدتاً ترکمنى-خوبى 

  .ها ب با مراسم و تقدیم شناسنامه اس؛ن هدیه دادندهمایم
ه  در را. به طرف محل طرح احداث لوله گاز رفتیم،سپس با همان ماشین قبلى

یر و حیوانات ش از وجود . مراتع مرزى ایران و ترکمنستان دادندةدربارتوضیحاتى 
 يگذار  در محل مراسم شروع لوله.خبر دادند ها سوزى زیاد در تابستان نادر و آتش

  هم با بوتو خانم ف وا ف و علینیازآقایان  من و .اجتماعى عظیم بود، ولیکبسم
ها شروع شد و ما سه نفر  پس جوشکارى لوله س.نشستیم و به ترتیب صحبت کردیم

  . مقدارى خاك جابجا کردیم،یلبهم با 
 ،]ی اسالمیرهبر حزب جنبش مل[، دوستم] عبدالرشید[ آقاى .برگشتیم به اقامتگاه

ربانى و ] الدین برهان[ مقدارى توضیح وضع آنجا را داد و از .از افغانستان آمد
و همکارى و صلح  ضرورت ةارى دربار من هم مقد.حکمتیار گله کرد] گلبدین[

 از فرماندهان رژیم قبل بوده و امروز هم . آدم جالبى است.ها گفتم حضور همه گروه
 وضع زندگى ، از همه جاى دیگر افغانستانکهجاى مناسبى در شمال افغانستان دارد 

  .بهتر استدر آنجا 
 کودتاى ةربارد توضیحى . آمد]جمهور آذربایجان رییس[، فا علی] حیدر[آقاى 
 عامل روسیه است و ،فاُ خورده آخر آذربایجان داد و گفت صورت حسین شکست

 تقاضا کرد که فوراً بیست و پنج هزار تن آرد و گندم ،فرار کرده و با اضطراب
  مانند و گفت  مردم گرسنه مى، سه روز آینده نرسددر گفت اگر .فرستیمببرایشان 
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 عكس مالقات كرواسي                    

سفر به ترکمنستان
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 عكس مالقات كرواسي                    

مالقات با نخست وزیر بوسنی و هرزگوین

مالقات با نخست وزیر کرواسی
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آقاي  خواست که . چون دریا طوفانى است، ولى نرسیده،روسیه مقدارى فرستاده
امور  وزارت ؛به باکو برود کنسرسیومبراى امضاى شرکت ، ]وزیر نفت[، آقازاده

ان را عوض سفیرم، ]اصغر نهاوندیان آقاي علی[ خواست که .خارجه موافق نیست
 بهتر ،گوید با روسیه هماهنگ باشیم خارجه موافق نیست و مىامور وزارت  .نکنیم
  .است

 در ساختمان ، قبل از حرکت.ف منتظرمان بودنیازآقاي . شب به فرودگاه رفتیم
 ، به مبلغ شصت میلیون دالر ساخته شده،ها ترمینال جدید که با اعتبار انگلیسى

گفت از  .کامل و مجهز استترمینال جدید،  .ممقدارى مذاکره خصوصى کردی
 تأمین نیاز ةدربارهیگ شد نتیجه گزارش   بنا.استف خسته شده او مذاکره با علی

  . براى من بفرستندلوله را طرح 
 جمع بندى نتایج سفر را ، در مسیر. پرواز کردیم،با بدرقه رسمى مثل استقبال

استاندار با  .به سرعت افتتاح کنیمقرار شد گمرك سرخس را . بودمثبت داشتیم که 
 آب دریا این . خزر و جاده شمال صحبت شديبند  براى طرح ساحل،مازندران

تأمین نیاز طرح اتوبوس برقى  براى ، استاندار خراسانه ب.کند روزها پیشروى مى
  و به مهرآبادنُه شب ساعت .عمومى منتشر کنند مشارکت  راق گفتم او،مشهد

  .رسیدیم  به منزلدهساعت 
   

  1994 اکتبر28                       1415االول   جمادى  22   1373 آبان 6جمعه 
  
خاطرات سفر ترکمنستان خیلى . خاطرات دو روز گذشته را نوشتم. در منزل بودم 

 مدیر بنیاد شهید ،رحیمیان] محمدحسن[آقاى . ها جمع بودند ظهر بچه. طوالنى شد



 
 

 
 

              
                  476 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

کارها را از دفتر .  امور فرهنگى صحبت کردیمةاردرب. مقدارى گز آورد. آمد
ها  کنترل قیمتبرنامه قیمت تعدادى از کاالها براى ، از امروز.  انجام دادم،آوردند

  .رفتند زاده ها براى مراسم عروسى قاسم همشیره  شب عفت و بچه.اعالم شد
   

  1994 اکتبر29                        1415االول   جمادى  23    1373 آبان 7شنبه 
  
هاى  کردن قیمت براى نهایى ،]وزیران نفت و بازرگانی[، اسحاق آقایان آقازاده و آل 

سفیر جدیدمان در اندونزى براى خداحافظى و . آمدند مواد پتروشیمى و فلزات
گنجى از ] حسن[علیزاده و ] محمدرضا[ ،رضوانى] غالمرضا[ آقایان .آمد کسب نظر

 استفاده از کامپیوتر در انتخابات ةدربارجه و مشورت شوراى نگهبان براى بود
س تلفن که مخالف ل در مورد نرخ پا، در مورد مصوبه اخیر مجلس.آمدند مجلس

  .تذکر دادم ،قانون اساسى است
 از . هرزگوین آمد ووزیر بوسنى  نخست،]آقاي حارث سیالریچیچ [عصر
هاى  و گفت پیروزىسیاسى و تسلیحاتى ایران تشکر داشت ، هاى انسانى کمک

 همکارى کرواسى که با تشویق ما به وجود ازهاى ایران بوده و  اخیرشان با کمک
و درخواست موشک هم  اند و خواستند همین سیاست را ادامه بدهیم  راضى،آمده
یل رابطه برقرار کنند و نظر ما را یگفت فشار زیادى رویشان است که با اسرا.دارند

 بعضى از دوستان خوب خودشان را از دست ،برقرار کنند گفتم اگر رابطه ؛خواست
ها این مطلب را براى تأخیر و خرید زمان   تذکر دادم که به آمریکایى.دهند مى

 ندیده اًهاي تسلیحاتى ایران را مطلق  گفت آمریکا و انگلیس کمک.بگویند
  .گیرند مى
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. ا تشکر داشتهاى م  از کمک.کرواسى آمد وزیر نخست، ]آقاي نیکیتسا والنتیج[
جمهور  دعوتم کرد  یسی از سوى ر،اند و براى سفر به آنجا خواستار توسعه همکارى

  مقدار مدتى استاست؛عمیق شان با مسلمانان بوسنى  يو تأکید داشت که همکار
  .گیرند مى هاى تسلیحاتى ما به بوسنى را  براى اجازه عبور درصد از کمک  سى

 با سفر دکتر والیتى به عراق مخالفت . داشتجلسهملی شب شوراى عالى امنیت 
 براى اعتراض به ، دکتر والیتى از اعالن تظاهرات در مقابل سفارت فرانسه.شد

 قرار شد پلیس نگذارد .آموزان دختر محجبه از مدارس انتقاد داشت اخراج دانش
، خارجه موافق نیستامور با اینکه وزارت ، قرار شد.سفارت نزدیک شوندخیلی به 

 .در کنسرسیوم نفتى به باکو برودایران  براى امضاى سهم ]وزیر نفت[، آقازادهقاي آ
  .دیر وقت به خانه رسیدم.  وضع حقوقى دریاى خزر ناتمام ماندةدربار  بحث

  
  1994 اکتبر30                     1415االول   جمادى   24   1373 آبان 8یکشنبه 

  
به  جوایزشان را دادم و تشویق .سیجى آمدندآموزان ممتاز ب دانشجویان و دانش 

 آقاى موحدى سپاه آمد و گفت در مذاکره با 1.جدیت در امر تحصیل دانش کردم
                                                

- عنوان یک الگوى جامع و موفق در مقاومت و از خودگذشتگى باید همچنان ه بسیج ب«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
نیروهاى مخلص بسیج که با شایستگى  .ها و مشکالت در هر شرایطى باشد ازوى تواناى نظام جمهورى اسالمى براى مقابله با بحرانب

هاى علم و تحقیق باشند و با همان روحیه  اند، امروز نیز باید پیشتاز میدان هاى نبرد با دشمن جهانى بوده  فاتح بزرگ جبهه،و ایثار
ها تاکنون عامل  اندیشى هاى شوم و کج سیاست .الت بزرگ خود را در دوران صلح و سازندگى انجام دهند رس،فداکارى و جهاد

ماندگى دنیاى اسالم در مقابل کفر بوده و مشکالت امروز کشورهاى اسالمى از درك نادرست از محتواى اسالم ناشى  عقب
  .شود مى

ها و مراکز علمى و   تعالى پیدا کنند و بدترین کار این است که دانشگاه امکان رشد و،هاى صالح و مؤمن  انسان،باید تالش کنیم
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ». واگذار شود،افرادى که تعهد دینى و روحیه اخالص و ایثار ندارند   به،تحقیقاتى
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
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 باید درجه باالى نظامى داشته ،جمهور یسی مسئول حفاظت ر،کشورهاى خارجى
  . باشد که بتواند طرف مذاکره با درجات باالى آنها باشد

ریزى براى   برنامه، ضمن ارزیابى اقدامات گذشته.ستاد تنظیم بازار جلسه داشت
 احتمال کمیاب شدن ، بعضى کاالها که در حد وفور نیست.تداوم و توسعه کار شد

 بحث براى الیحه اصالح ،دولتجلسه هیأت عصر در . کنیمعالج دارند که باید 
 ،کند مىکه روابط با فرانسه را تضعیف تندي بودجه بود که ناتمام ماند و از اقدامات 

  . انتقاد شدونظایر آن پیمایى براى حمایت از دختران محجبه مسلمان فرانسه راهمثل 
 وو سفر به مراکش ] شرقی به آسیاي جنوب[ سفرم ةدربار .ن رهبرى بودمهمایمشب 

ردن هدایا به  و ب- فق نیستنداى هم موا  خامنهاهللا یتکه آ- تبلیغات تند علیه فرانسه 
جمهور  یسی درجه براى فرمانده حفاظت ر والت آقاى اراکىي رسمى و کسها  موزه

  . عفت بر اثر سرماخوردگى تب دارد. به خانه آمدم.صحبت کردیم
  

  1994 اکتبر31                   1415االول   جمادى   25   1373 آبان 9دوشنبه  
   
ئول  مس،محمد هاشمآقاي  همراه با ،نماینده سراوان، ]آقاي فخرالدین رضازهی[

 براى فرودگاه سراوان و آب سروان و اسکله بندرگز در .هاى چابهار آمدند طرح
 منابع غنى آب در مرز مرز پاکستان در در مورد توضیحاتى .دمازندران استمداد کردن

ها دو زن   مثل خیلى از سنى داد؛داد کشاورزى منطقهع نزدیک سراوان و است،ایران
  .دارد و متقاضى خانه در تهران است

 ضمن توضیح عقاید خود در مورد . نماینده زنجان آمد،ناصرى] مصطفی[آقاى 
  و اجازه عبور کمربندىاُوزن  قزلرودخانه براى ساماندهى اطراف دولت، هاى  برنامه
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 عكس وزیر نفت لیبي                     

اهدای جوایز دانشجویان ممتاز بسیجی

مالقات با وزیر نفت لیبی
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 مبارزه با ةدربارنظراتى  زنجان از پادگان ارتش و عمران روستاها استمداد کرد و
  .گرانى داد

دولت هاى   از وفاداریش به سیاست. آمدنماینده ارومیه، ]اهللا جعفري اي بیتآق[
ستان استمداد اکالنترى و موارد متعدد عمرانى در ] موسی[گفت و براى جاده شهید 

  .کرد و از خوب شدن وضع امنیت و کشاورزى منطقه گفت
ست و در سینا کمک خوا براى بیمارستان ،]نماینده تهران[، شیبانى] عباس[دکتر 

 .آباد آمد  نماینده نجف، ]آقاي حسن مختاري[. گفتمطالبی  خزر يبند ساحلمورد 
 منتظرى انتقاد کرد و براى امور عمرانى اهللا آیتآباد و  رفتار با نجفنحوه نسبت به 

  . شهرستان استمداد نمود
 توضیحاتى در مورد مشکالت .وزیر نفت لیبى آمد، ]آقاي عبداهللا سالم البدري[
براى محاکمه متهمان داد و براى طرحشان المللى و  از محاصره و تحریم بینشی نا

 هم اکنون سه هیأت از لیبى براى گرفتن امکانات فنى .استمداد کرد رفع مشکالتشان
بعد از سفر خانواده آقاى قذافى به ایران و پذیرایى گرم . ندستهدر ایران  و مصرفى

  . است سرعت همکارى اضافه شده،ما
 مصوبات کمیسیون تلفیق  و آمد]رییس سازمان برنامه و بودجه[، ر آقاى زنجانىعص

 از ارقام  درصد20 نزدیک .بد نیست؛ مجلس را در خصوص برنامه دوم توضیح داد
 نصف نظر .اند  را کم کرده- عمدتاً از منابع تعدیل قیمت سوخت -پیشنهادى دولت 

  .اند پذیرفته] در مورد تعدیل قیمت سوخت[دولت را 
 ةدربار .جلسه داشتیم] رییس قوه قضاییه[، شب سران سه قوه در دفتر آقاى یزدى

] حوزه علمیه قم[ منتظرى به جامعه مدرسیناهللا یت نامه آ،مرجعیت بعد از آقاى اراکى
  . فشارهاى خارجى و تحرکات جریان چپ داخلى مذاکره کردیم،و جواب آنها
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 ؛ پس از نوشتن خاطرات خوابیدم.مه آمد با خستگى به خان.کمى تب و سردرد دارم
  .کنم ن کار مىسکّبا مصرف م. احتماالً ناشى از سرماخوردگى است

   
  1994 نوامبر1                    1415االول   جمادى   26  1373 آبان 10شنبه  سه

   
رییس [، جاسبى] عبداهللا[دکتر .  حالم بد نبود، اما امروز صبح،شب با تب خوابیدم

] فاز اول مجتمع علوم و تحقیقات[ با هم براى افتتاح . آمد]شگاه آزاد اسالمیدان
 زمین وسیعى در .رفتیم دانشگاه جدیداالحداث آزاد اسالمى در حصارك کن

ن آ فضاى آموزشى در ،هزار دانشجوصدظرفیت ست تا حد ارتفاعات است که بنا
 ]ادستان اسبق کل کشورد[، هادوى] مهدي[از آقاى بخشی از این زمین  .ساخته شود

 با تصویب سران سه قوه در گذشته و پیشنهاد خودش به دانشگاه آزاد واگذار ،بوده
  .ه استشد
ها و  از خیابانبخشی دانشکده فنى و مهندسى و  نسرا و چند آزمایشگاه وهمایم 

   افتتاح آزمایشگاه فیزیک پالسما.از همه بازدید کردیم.  استفضاى سبز آماده شده
 ،اند ها که از چین و ژاپن گرفته آزمایشگاهابزارآالت ها و  دستگاه کنار در. استمهم 

و دادند  گزارش ، در جمع اساتید و مدیران در آمفى تئاتر.توضیحات شنیدیم
صد هزار ا بیش از چهارزاد اسالمى بآ دانشگاه مورد اهمیت و من در گفتندخیرمقدم 

  1.کردمصحبت راسر کشور دانشگاهی در سجده واحد ه و  صدودانشجو 
                                                

 - شروع کار این مرکز بزرگ تحقیقاتى و ،به همه دست اندرکاران دانشگاه آزاد اسالمى «: ده استدر بخشی از این سخنرانی آم 
 یک ،تر کردن همه ابعاد دانشگاه  این دانشگاه به یک چنین مرکزى نیاز داشت و براى کیفى انصافاً.کنم تبریک عرض مىعلمى را 

 .کنیم  قدردانى مى،این منطقه را به دانشگاه آزاد واگذار کردند از اول  وضرورت بود و ما از سخاوتى که آقاى هادوى داشتند
 ،یى بود که کم کم با تالش آقاى دکتر جاسبىها  مزاحمتوها   مخالفت؛چه سخت گذشت تا اینکه اینجا روى روال افتادگر
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 ]رییس سازمان صدا و سیما[، الریجانى] علی[ عصر آقاى .ظهر به دفترم رسیدم
 گزارش سفر به عمان و اظهارات سلطان قابوس را داد که پیشنهاد همکارى ما و .آمد

تأسف ها اظهار  غربىسلطه  و از هعمان و یمن را داده و از عربستان و قطر انتقاد داشت
 ارائه ل مهم کشوریها در مسا نظر سنجىنتایج هایى از   گزارش همچنین.کرده است

  .کرد
  و هرزگوینجمهور بوسنى یسی ر،یچوعزت بگو] علی[آقاي  فرزند ، مهندس باقر

اى که براى  نامه به خاطر بر؛آمده استایران  براى دیدن تکنولوژى تونل سازى .آمد
نامه پدرش را آورده بود . هر دارند به شورو از فرودگاه سارایو ساخت تونل ماشین

 تشکر دارد و  است،هاى اخیرشان شده هاى ما که منجر به پیروزى که از کمک
از سئواالتی اى به او هدیه دادم و  البالغه  سکه و نهج. نموده استتقاضاى موشک

  .داشت  شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه با چند مصوبه.اوضاع آنجا کردم
  

  1994 نوامبر2               1415االول   جمادى  27    1373 آبان 11چهارشنبه  
   
 بعد از .آمد سفیر کویت براى تقدیم استوارنامه، ]آقاي عبدالعزیز عبداهللا الدویح[

 بعد از سئوال از ؛کویت به طور شفاهى به او دادم پیامى براى امیر،تشریفات
  گفتم اگر . از کویت است و مشکلهاى لشکرکشى آمریکا و اینکه  برعهده   ههزین

                                                                                                              
 ارزیابى ست که مردم ما زود اهنوز . شما امروز جاى مناسبى را براى مرکزیت مهم دانشگاه در اختیار دارید. اینها برطرف شد

ها و  التحصیل  الاقل یک دهه دیگر باید بگذرد که فارغ،کنم فکر مى.  داشته باشند»دانشگاه آزاد اسالمى«خوبى از این پدیده مهم 
قطه اولین ن .ه است مردم لمس کنند که چه کار عظیمى اتفاق افتاد و در جامعه خودشان را نشان بدهند،هاى این دانشگاه محصول
مان داریم که دارد  ما چنین ظرفیتى در جامعه کشف این ظرفیت، استعداد و قابلیت و امکان در جامعه بود که توجه بشود ،مهم کار
 معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شود استفاده نمىو شود  رود و هدر مى هرز مى
 .1395 انقالب،
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 نیازى به ، خودمان را داشتندطسیاست همکارى با ایران و حفظ امنیت منطقه توس
 ،ها نبود و اینکه با این وضع ها و اضطراب و ضررهاى حضور نظامى غربى این هزینه

و تهدید براى شما باشد که هزینه عظیم دهند که صدام بماند  آمریکا ترجیح مى
د و ست انرژى را در اختیار داشته باشاز مخازن نفت شما بردارد و سیارا لشکرکشى 

  . م هستی ولى ما دوست شما،کند  خطر معرفى مى،جهت ایران را بىاینکه 
 ةدربار .ندى و همراهان آمدووزیر مولدا نخست، ]آقاي آندره سانگلی[

 فروش نفت و خرید محصوالت کشاورزى از آنها و بعداً ،ىهاى اقتصاد همکاري
 ؛ضاعشان کردم سئواالتى از او.صحبت کردیماستفاده از لوله گاز ایران به اروپا 

ى بیرون برود و با رومانى هم و حاضر نیست از مولدا، ارتش روسیه.مشکل دارند
دانند و از  انى مى روموجزرا ى و مولدا،ها  بسیارى از اروپایى.اختالف اساسى دارند

  .اند بستهوا سخت به روسیه ،لحاظ انرژى
 ساخت در مورد ،دفاعترابري و اى با حضور وزرا و مدیران وزارت راه و  جلسه

 چون امکانات زیادى در صنایع ؛ قرار شد وزارت دفاع متصدى باشد.هواپیما داشتیم
 پیشنهاد انتخاب . باشدنفره نفره و پنجاه و اولویت با ساخت هواپیماهاى سى دفاع است

   . که قرار شد ظرف یک ماه بررسى شودکردندرنیه از آلمان وهواپیماى د
ها به   اصالح الیحه بودجه و فروش کارخانه.دولت جلسه داشتهیأت عصر 
.  هر دو ناتمام ماند که مطرح بود،تأمین اجتماعى به جاى طلب از دولتسازمان 

ر کلى قوه مجریه در قانون اساسى و نیز و به طوو وزرا  مشکالت دولت ةدربار
بحث طوالنى  هاى مختلف  در شوراها و کمیسیون،اشکاالت تقسیم اختیارات دولت

  .شد
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  1994 نوامبر3                 1415االول   جمادى  28    1373 آبان 12شنبه  پنج
   

هاى  براى افتتاح قسمت.  دادم کارهاى دفتر را انجامساعت هشت و نیم صبح،تا 
هاى  دو سال پیش دستور دادم قسمتى از ساختمان. جدید به بیمارستان سینا رفتیم

مورد تصرف آموزش و پرورش را به بیمارستان واگذار کنند و چند خانه مجاور را 
 در. اند کردهبه خوبى اجرا را  با تأخیر انجام شده و تقریباً تمام دستورها .بخرند
و پناهگاه  اند  تختخواب آماده کرده350براى را ز چی همه ،هاى جدید انساختم

 درهاى عمل که آنها هم  اقت راهى به ا.اند دهنمورستوران تبدیل به زیرزمینى را 
و  زمین به خوبى ساخته شده که در هنگام حوادث و جنگ هم قابل استفاده باشدزیر

  .دان آزمایى را نیز مجهز کرده اى بخته تکشى بلی ها و قرعه اى محل برنامهسالن زیب
کارکنان  . معموالً راضى و از طبقات پایین بودند؛از اکثر بیمارها عیادت کردم

 اکنون همه شاداب و با ،بیمارستان که در ساختمان مخروبه قدیمى افسرده بودند
تئاتر وزارت آموزش و پرورش در ساختمان چهارده   در آمفى.نشاط و ممنون بودند

 مدیران آموزش و . در اجتماع پرسنل شرکت کردم،نظیرى است ه که سالن کمطبق
] موسی[دکتر . از آنها هم به خاطر همکاریشان تشکر کردم. پرورش هم آمده بودند

بیمارستان  در طرح توسعه بهداشت ری وزندهینمانماینده تهران در مجلس و [زرگر، 
، گزارش ] تهرانیشگاه علوم پزشک دانسییر[حق،  باستان] محمدحسن[و دکتر ] سینا

 از اینکه یک ،با احساسات داشت، چشماناشک در دکتر زرگر که . خوبی دادند
سینا،  بیمارستان ش مقصود؛سپاسگزارى کرد، قهرمان در حال مرگ را نجات دادم

  .آموزش و درمان استپیشتاز سال بود که  120با سابقه 
  هاى  من هم صحبت.قرائت کرد قرآن خوبى ،یس بیمارستانی ر،دکتر محسنى
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 ، اگر نیروهاى الزم را تدارك کنند،کننده کردم و به آنها وعده دادم دلگرم
هم براي ایجاد مرکز مجهزي ساختمان چهارده طبقه وزارت آموزش و پرورش را 

 ،در جهان دارد و بلکه براي سوانح و تصادفات که بیشترین تلفات را در کشور
   1.دهیم تحویلشان می

المللی، دستور  هاي دفتر حقوقی بین در مورد تأخیر پرداخت هزینه. به دفترم رفتم
 ناراحت است که کار ؛ مسئول مراسم دفتر آمد،آقاى طالب. پرداخت شودفوراً دادم 

  . اند دادهبه دیگرى و را ا
 يا  دیروز نوشته.دس معرفى کرد خود را مهن.شخصى عرب از شرق عربستان آمد

هاى خیلى   فرستاده بود که حرف]مقام وزیرامورخارجه قائم[، توسط اخوى محمد
 گفت .محمد هم با او آمد.  و فورى داشتیمهمى دارد و تقاضاى مالقات خصوص

خاصى کرده و عنایت د و اخیراً خداوند به او رمهندس است و شرکت ساختمانى دا
تحت سلطه را جهان هاي  مسیحیها و  دىیهوتواند  داده که مىقدرت عظیم و معجزه 

 أَخْرَجنا لَهم دابۀً منَ الْأَرضِ هِمیإِذا وقَع الْقَولُ علَ «درآورد و مصداق آیه شریفه
 .است به دست آورده ، را که در قرآن آمده2»وقنُونَی الاتنایآمهم أَنَّ النَّاس کانُوا بِتُکَلِّ

                                                
 - خاطر حرمت به  به. بینم روز شیرینى است و لحظات دلنشینى از تاریخ خدمتمان را مى«: خشی از این سخنرانی آمده استدر ب

اینجا پیشتاز علم پزشکى ما و بخصوص جراحى ما بوده، جنبه تاریخى و احترام به علم . سابقون در علومى که ما از آن برخورداریم
 روى هر تختى ،هم آن روز و هم امروز دیدم.توجه باشیم آن بى توانیم به فى است که ما نمىو ادب و پیشتازى یک نکته بسیار ظری

دهم که امکانات مادى اینجا را براى شما در حد اعالء فراهم  شما قول مى من به .یک مستضعف خوابیده و حتى در گروه مراجعین
. زمینى در ونک آماده شده که ساختمان بسازند. قرار خواهد گرفت در اختیار شما، این ساختمان بلندى که حاال اینجا هستیم .بکنم

کشد آنجا را بسازند و اینجا را تحویل دهند من بطور اصولى موافقت کردم که ساختمان دیگرى براى آنها  ما دیدیم که طول مى
.  شما این مرکز را مجهز بکنید؛دسوانح دار جایى که بیش از همه رسیدگى بهاست، بیمارستان سینا در مرکز شلوغ تهران  .بخرند

 ».توفیق را از خدا بخواهید و خسته نباشید و پشتکار داشته باشید.اید الصالحات قابل توجهى براى خودتان گذاشته  باقیاتاًواقع
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -  82  آیه نمل،سوره 
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ل یمساآیه، دارد که با تکلم آن اختیار با راهنمایى الهى در بیابان گرفته و در را ن آ
 نفر را موکل به حفظ آن کرده است پنج گفت . افتادهدعظیمى در جهان اتفاق خوا

 براى ،شود از آب به جاى نفت و ادعا کرد که خداوند علمى به او داده که مى
 نفت سعودى را نابود ،تواند با این قدرت ىاستفاده کند و م سوخت و تولید انرژى

  .ر یهود را بیابدشود و راه تسلط ب کند و حاکم بر سعودى 
آنها و جلوه کردن به عنوان شاهى که آنها رواج زبان  از ،جواب سئوال مندر 

گفتم چگونه به صحت ادعاهاى او پى .  گفت،منتظر ظهورش براى نجاتشان هستند
تواند در ایران بسازد و  ستفاده از آب به جاى نفت را مى گفت همان ماشین ا؛ببریم

اق و تراهنما براى خرید اجناس مورد نیاز از بازار و یک امترجم  یک ،براى این کار
 ، به ظن قوى. در اختیارش بگذارند، به دکتر حبیبى گفتم.یک ماه وقت خواست

فتم نظارت  به محمد هم گ. ولى امتحانش ضررى ندارد، و مریض استباف خیال
  . کند

را از تفاسیر »  لَهم دابۀً منَ الْأَرضِأَخْرَجنا«تفسیر آیه  شب .عصر زودتر به خانه آمدم
  . زهیر نام ه  ب،نى است این شخص س1.شیعه و سنى مطالعه کردم

                                                
 - توان آن را در   جمع بندى مىکی مى شود که در دهی دنهی زمنی در اادىی بحث هاى زن،ی اسالمى و سخنان مفسراتیدر روا

 بیجنس انسان با شکلى عج ریعادى از غری موجود جاندار و جنبنده غکیرا االرض  دابهگروهى اول،   : کردرخالصهیدو تفس
مان ظاهر مى شود، الز جنبنده، در آخرنیا . استای خارق عادات و معجزات انبهیشب: ند که نقل کرده ابىیاند، و براى آن عجا دانسته

 متعددى اتی از رواروىی به پگری جمعى د دوم،.نهد  را رسوا مى سازد و بر آنها عالمت مىنی منافقد،ی مى گوسخن مانیاز کفر و ا
 از کىی انسان متحرك و جنبنده و فعال که کین فوق العاده،  انساکی انسان مى دانند، کی او را ، وارد شدهنهی زمنیکه در ا

 استفاده مى شود که اتی روااى  از پارهحتى .ستگذارى آنها  و عالمتنی از منافقنی جدا ساختن صفوف مسلمشا یکارهاى اصل
، رمز حکومت )ع(مانیل، رمز قدرت و اعجاز، و خاتم س)ع( عصاى موسىمیدان با او است و مى) ع(مانیو خاتم سل) ع(عصاى موسى

 فی در توص)ص(امبری از پ»فهیحذ« از ثىی حددر.  استگر انسان قدرتمند و افشاکی او ب،ی ترتنیو سلطه الهى است، و به ا
 مومنٌ و تَسم الْکافرَ هینَی عزنَی و تَکْتُب به،ینَی عنَی هارِب فَتَسم الْمومنَ بفُوتُهای طالب و الدرِکُهایال «:  آمده استنیچن» االرض هداب«
بنَیع نَییتَکْه و تُبب نَیع نَییلَهس خاتَم وسى وصا مها ععم رٌ، وکاف رسد و   کس به او نمىچی است که هرومندیاو به قدرى ن (؛»مانَی

  کافر عالمتشانىیو در پ» منؤم«: سدینو د و مىمن عالمت مى گذارؤ مشانىیتواند فرار کند، در پ کسى از دست او نمى
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  1994 نوامبر4                    1415االول   جمادى   29   1373 آبان 13جمعه  
   

در خطبه اول انتقاد شدیدى از بعضى . ه جمعه به دانشگاه تهران رفتمبراى اقام
 به نوعى در مبارزه با ،ل انحرافىیهاى سیاسى کشور کردم که با طرح مسا جریان

  1.کنند الل مىگرانى اخ
 ،]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[، مرندى] علیرضا[عصر آقاى دکتر 

رود و   دوباره به وخامت مى،یراً رو به بهبود بوداطالع داد که حال آقاى اراکى که اخ
 از عصر .ها جمع بودند ظهر بچه . استاحتماالً سکته خفیف مغزى هم پیش آمده

                                                                                                              
ع( علىرمومنانی متعددى بر شخص اماتی در رواو).  استمانیبا او عصاى موسى و انگشتر سل! کافر: سدیگذارد و مى نو مى (
است که  ر قرآن داى  هیآ:  گفت»اسریعمار «مردى به «: میمى خوان) ع( از امام صادق»می بن ابراهعلى«ری تفسدر : شده استقیتطب

 اَخْرَجنا لَهم دابه منَ هِمی اذا وقَع الْقَولُ علَو«هیآ:  گفته؟یکدام آ: گفت» عمار« ساخته و مرا در شک انداخته است، شانیفکر مرا پر
 نم،ی نمى نشنیمن روى زم! به خداسوگند: دیگو  مىعمار  کدام جنبنده است؟نی ا»وقنُونَی ال اتنای تُکَلِّمهم اَنَّ النّاس کانُوا بِآرضِاالَ

آمد، در حالى که ) ع(سپس همراه آن مرد، به خدمت على! نوشم تا دابه االرض را به تو نشان دهم  نمى خورم، و آبى نمىىیغذا
 مرد سخت در نآ .غذا خورد) ع( و با امامست عمارآمد و نشا،یب: به عمارافتاد، فرمود) ع(خورد، هنگامى که چشم امام غذا مى

به او قول داده بود و قسم خورده بود، تا به وعده اش وفا » عمار« چرا که ست،ی صحنه مى نگرنیتعجب فرو رفت و با ناباورى به ا
خداحافظى کرد، آن ) ع(برخاست و با على» عمار« که هنگامى . قول و قسم خود را فراموش کرده استىی غذا نخورد، گو،نکند

دابه « که نی مگر انىی ننشنی کردى که غذا نخورى و آب ننوشى و بر زمادی است تو سوگند بیعج:  گفتمرد رو به او کرده
 کی در. !)دىیمن او را به تو نشان دادم اگر مى فهم(؛ »! انْ کُنْت تَعقلْتُکَهایاَر«:  در جواب گفتعمار را به من نشان دهى؟» االرض

 ایکراراً در مفهوم اعم و  هر چند در قرآن( انسان ها به کار مى رود، ری در غشتریب» دابه« واژه کسویاز : می مى رسنجایجمع بندى به ا
 وارد شده است هی آری فراوانى در تفساتی دارد و رواوجود هی متعدد در خود آنی قراگر،یاز سوى د) ها استعمال شده در مورد انسان

 فعال، اری انسانى است بسم،ی که در باال ذکر کردىی هاژگىی انسانى است با ونجایدر ا» دابه االرض«منظور از :  دهدمىکه نشان 
 اتی از آکىیشود و خود   ظاهر مىز،ی است که در آستانه رستاخانسانى مشخص کننده خط حق و باطل، مومن و منافق و کافر،

 . عظمت پروردگار است

 - فروشی که آن را حرکتی موقتی براي وارد آوردن  رة مبارزه با گرانانگیز دربا هاي شبهه آقاي هاشمی، در خطبه اول به تحلیل
. العاده مردم، بیانگر ضرورت پیگیري جدي این اقدام است استقبال فوق«: آمیز دانست و گفت دانند، خام و شیطنت شوك به بازار می

نه فراهم کردیم، اما مخالف سود ظالمانه ما با سود و درآمد از راه تجارت مخالف نیستیم و همه مقدمات را براي کسب سود عادال
شدن بازار و توزیع عادالنه ادامه خواهد یافت و اجراي طرح مبارزه با  مبارزه با گرانفروشی تا زمان اسالمی. در تجارت هستیم

 ،1373 معه جهاي خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .فروشی و تعزیرات را به هیچ قیمتی رها نخواهیم کرد گران
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر
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  .باران شروع شد
  

  1994 نوامبر5                         1415الثانى   جمادى   1   1373 آبان 14شنبه 
  

 بعد از انجام .شنیدم ز باران را مىنوال صداى د، هر وقت بیدار شدم،دیشب تا صبح
 گزارشى از یک ماه . سفیر جدیدمان در روسیه آمد،صفرى] مهدي[ آقاى ،کارها

ها   که روسمعتقد است. خود داد کار و بیش از سى مالقات مهم و مذاکرات اساسى
ها ناراحتند  ند و از عدم توجه به پرداخت بدهىرایل زیادى به همکارى با ایران داتم

ایلند ایران حضور بیشترى در روسیه داشته باشد و از هماهنگى در سیاست و و م
ها  پرداخت بدهىتیب  براى تر، گفتم با بانک مرکزى.ندا مدیریت دریاى خزر راضی

  .مذاکره کنند
ل ی گزارش اوضاع کشور و مسا. آمد]وزیر کشور[، بشارتى] محمد علی[آقاى 

 سرد ؛ت هوا براى سفر به کرمانشاه مساعد نیستامنیتى و مبارزه با قاچاق را داد و گف
 گفتم کنترل  .تأخیر بیندازیمبه  دیگر درست نیست ، گفتم با تأخیرهاى زیاد.است

 براى استاندارى سیستان و .تظاهرات مقابل سفارت فرانسه را خوب انجام نداده است
  . گفتم بررسى بیشتر کنند؛را پیشنهاد کرد  آقاى عباد،بلوچستان

 گزارش بازسازى و مبارزه با . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[، میرزادهقاى آ
هاى شهر رى پس از   و براى کمک به طرح1374گرانى را داد و براى اعتبارات سال 

دبیرکل سازمان امور [، میرمحمدى] سیدمحمد[ آقاى .استمداد کرد بازدید رهبرى
 از اظهارات دیروز من ، و بشارتى مثل آقایان میرزاده. آمد]اداري و استخدامی کشور

   .ها را مستحق این سرزنش دانست در نماز جمعه تشکر کرد و افراطى



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                                           
                 

 

493 
  صبر و       

    پیروزي    

طرح مبارزه با فقیت هاى دیروز من و از مو  از صحبت.حبیبى آمد] حسن[دکتر 
 در میدان آرژانتین جاى یرا در ساختمانمعجزه دعى گرانى خوشحال بود و گفت  م

 شوراى نگهبان را توجیه ،س تلفنل گفتم در مورد نرخ پا. گفتم مراقبت کنند؛اند داده
  .ندنمای

 گزارش . آمد]نماینده دایم ایران در سازمان ملل[، خرازى] سیدکمال[عصر آقاى 
وزیر ، ]شمی گلپایگانیهاآقاي [ .کارها در نیویورك را داد و کمک بیشتر خواست

العاده خوشحال بود و   فوق، از اظهارات دیروز من. و آموزش عالى آمدفرهنگ
 به خاطر پذیرفتن ،اى  خامنهاهللا یت از آ.تشکر داشت که مشکلشان را حل کردم

 گفتم به تدریج عوامل ؛ شکایت داشت17 تبصره ةدربارخواسته ناحق دانشجویان 
  .شلوغى شناسایى شوند

و از  کرد ی خوشحال، ابرازآمد و از برخوردى که با جریان افراطى کردم حسین
 این چنین باعث ، من متعادلکه به جاى استفاده از سیاستگفت هاى آنها  عقلى بى

با آقایان . دهند شوند و فرصت طالیى به طرف مقابل مى انزواى نیروهاى چپ مى
  . صحبت کردمر یرى کا پیگة دربار،نژاد وردى] فریدون[الریجانى و ] علی[

ق فی از تو. آمد]جمهور در امور اصناف مشاور رییس[، بینا توکلى] ابوالفضل[آقاى 
 اکثر نقاط کشور درامروز هم .  کردمهار گرانى و اظهارات دیروز اظهار شادمانى

هاى داخلى و خارجى   در رسانه،هاى دیروز من  انعکاس صحبت.باران خیلى بارید
  .وسیع است

  1994 نوامبر6                     1415الثانى   جمادى   2    1373 آبان 15یکشنبه 
   

جمعى از . آمده است خیلى از جاهاى کشور سیل .دیشب و امروز هم باران داشتیم
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و خواند  قرآن ، نوجوانى؛کننده در مسابقات فرهنگى آمدند آموزان شرکت دانش
 و   دادى گزارشیزار آقاى میسپس. اجرا شدچندان خوب توسط دختران   نهيسرود

  . را دادمزیجوا و 1 کردممن صحبت
 .داد گزاراشى از آلمان . آمد]سفیر ایران در آلمان[، موسویان] سیدحسین[آقاى 

ها که با   شبیه مهلت بدهى؛خواهند سیاسى کنند را هم مىبیمه هرمس گفت برقرارى 
تر  فشار آمریکا سختتحت  ،ها هماهنگى دول اروپا باشد و کم کم مواضع غربى

 ستاد . بودجه را داد گزارش جلسه بررسى اصالح وحبیبى آمد] حسن[آقاى . شود مى
فاکتور و تقویت صدور تنظیم بازار جلسه داشت تصمیماتى براى تولید بیشتر و 

  .هاى مصرف گرفتیم تعاونى
 اهللا یتروضه آجلسه  شب به خاطر .دولت چند مصوبه داشتیمجلسه هیأت عصر در 

  به. کارها را انجام دادم. جلسه هفتگى نداشتیم،)س (اى براى حضرت زهرا خامنه
قوچی را کباب ران  است؛ نى دعوت کردههمایمها را براى  عفت بچه .خانه آمدم

. ما شده است شکار کرده و رانى سهم -پاسدارمان –ماشاءاهللا آقا که آماده کرده 
  . همه بودند،غیر از یاسر و مهدى

   
                                                

 - و زندگى به دادن شکل براى را تربیتىعلوم  و شناسى  روان اصول بر مبتنى هنرى ابزار از منطقى استفاده ،هاشمى آقاى 
 با و ترین عظیم ،آموزان دانش «:  و گفتخواند ضرورى اسالمى و معنوى هاى  ارزش براساس ،کشور جوان نسل شخصیت

هاى فکرى و فرهنگى کودك  ریزى براى تقویت بنیان توجه به پرورش استعدادها و برنامه .هستند اسالمى جامعه سرمایه ترین ارزش
تر و بارورتر کند و از آنها مدیرانى  تواند این سرمایه بزرگ را غنى و نوجوان جامعه اسالمى براساس شرایط زمانى زندگى، مى

هاى گوناگون براى ایجاد تحرك و شکوفا کردن استعدادها و  یجاد رقابت سالم و برگزارى مسابقها. شایسته براى آینده کشور بسازد
ها  وجود مالك با .هاى اصولى و مناسب در تحقق هدفهاى آموزشى و تربیتى است آموزان، از راه هاى نهفته در وجود دانش خالقیت

ریزى مطلوب و نظام یافته در اوقات فراغت   داریم، با برنامهو مبانى روشن قرآنى و اسالمى و ابزار تبلیغى که در اختیار
مان را با اصول آرمانى و انسانى اسالم آشنا و آگاه کنیم و این وظیفه و رسالت مهم مسئوالن تربیتى  توانیم فرزندان  مى،آموزان دانش

 .1395 انقالب، عارفم نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».کشور است
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  1994 نوامبر7                       1415الثانى   جمادى  3  1373 آبان 16دوشنبه 
   

اهللا اراکى فوت   وزیر کشور تلفن کرد و گفت آیت، آقاى بشارتى،بعد از نماز صبح
.  تا بررسى کنیمد گفتم صبر کن. پیشنهاد کرد که امروز را تعطیل اعالم کنم.اند کرده

 عزاى عمومى و ةدربار . خبر را دادم واى تلفن کردم  خامنهاهللا یتبالفاصله به آ
به بیمارستان  ،هاى مراسم  به منظور بررسى برنامه، دفتر در راه. مشورت کردمیتعطیل
   .رفتم قلب

 پسر آقاى اراکى به . داخل شدم،در بیمارستان هیچ  عالمتى از عزا و مرگ ندیدم
: عبارتبا  جمله را . دارد لب  دیدم لبخند بر، خواستم تسلیت بگویم.استقبال آمد

 تردید کردم و به جاى صبر بدهد ،او با دیدن لبخند ،شروع کردم....  خداوند به شما
اند؛  دیدم زنده. رفتیم با هم به طرف تخت آقاي اراکی !گفتم زحمت درست کرده
 .دمنموپرسى  احوال. تعجب کردمست آقاى بشارتى رنادخوشحال شدم و از خبر 

  . شان خوب نیست معلوم شد حال
  خبر ایشان هم مثل من از.اى گفتم  خامنهاهللا یت جریان را تلفنى به آ.به دفترم رفتم

آقاى بشارتى ناراحت شدند و گفتند آقاى محمدى گلپایگانى را  به بیمارستان 
 من .اند شتهوشان را ن یهاند و نیمى از اطالع اند و خبر فوت را به اطرافیان داده فرستاده

  ! بودمهم تسلیتى خطاب به رهبرى نوشته
 آقایان .شب خبر مرگ رسید گفت نیمه .به آقاى بشارتى تلفنى عتاب کردم

 خبر را تأیید  وابوالفتحى به بیمارستان رفتند] رضا یوسف[و نقدي ] محمدرضا[
 قرار شد تعقیب .کردند و من هم اول وقت به شما اطالع دادم و جاى دیگرى نگفتم

  لذا صداوسیما خبر وخامت است،  خبر در بین مسئوالن سطح باال پخش شده.کنیم
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 عكس نخست وزیر تانزانیا                        

مالقات با نخست وزیر تانزانیا
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  . کند  حال و رویه بهبود را پخش مى
 مذاکرات عادى و تشریفاتى .وزیر تانزانیا آمد  نخست، ]ساموئل سالسال آقاي جان[

خواست که به تانزانیا سفر ، جمهور یسیر، ]مووینی حسن آقاي علی[ از سوى .بود
  ود آم]ی مذاهب اسالمبی تقریجهان کل مجمعریدب[، زاده واعظ] محمد[ آقاى .کنیم

  .سنت استمداد کرد براى محل دانشگاه اهل
و  هاى مربوطه تصمیم گرفتیم  هزینهةدربار .ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت

هاى گذشته رسیدگى کنند و  حساب درآمدها و هزینهبه دو گروه تعیین کردیم که 
کشاورزان  قرار شد بررسى کنند که به .شدن کار ستاد بیاورندى براى بهتریاهپیشنهاد

  .المللى شود  کمک بین، براى تبدیل زراعت، در پاکستان و افغانستانخشخاش
  حکم مدیریت بنیاد، از اینکه رهبرى.دوست آمد رفیق] محسن[عصر آقاى 

 اظهار ناراحتى کرد و خواست که براى ،اند  را تجدید نکرده]مستضعفان و جانبازان[
قدس که اخیراً جریمه تعزیرات  مدیر فروشگاه از تعیین تکلیف کمک کنم و 

 و در بسیارى باریده دیشب و امروز هم باران زیادى .دفاع کرد  است،حکومتى شده
  . استاز نقاط ایران و خارج سیل آمده

  
  1994 نوامبر8                    1415الثانى   جمادى  4    1373 آبان 17شنبه  سه 
   

ا کردن ارقام بودجه در سقف مصوبه تلفنى با رهبرى براى کسب اجازه در جابج
معاون [،  آقاى میرزاده. دیشب و امروز هم باران داشتیم.صحبت کردم مجلس

یس کیهان هوایى ی ر،سلیمى] عباس[فهمى آقاى   از کج. آمد]جمهور اجرایی رییس
  .گله داشت
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    صداوسیما                       ١٧/٧/١٣٧٣ سند 

دیدار استانداران و معاونان وزارت کشور
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 ،شاه که به کمک من براى مجتمع فرهنگى کرمان.اشرفى اصفهانى آمد] محمد[آقاى 
رییس [، پور فردوسى] اسماعیل[ آقاى . کمک خواست است،فاز اول آن تکمیل شده

 ادارى و براى مجتمع فرهنگى فردوس عدالت براى دیوان . آمد]دیوان عدالت اداري
 ،پزشکى سازمان نظام یسیر  حکم نادرست دیوان علیهةدربارکمک خواست و 

   .توضیح داد م توسط دیوان عمومىفاضل و لغو حک] ایرج[آقاى دکتر 
 واحدهاى جدید را تصویب .اعضاى هیأت امناى دانشگاه آزاد اسالمى آمدند

 اضافه شدن حق تدریس تصمیم گرفتیم و مشکالتشان را مطرح ةدربارکردیم و 
   .ظهر از استخر استفاده کردم. کردند

 قرارداد .ولى بود مذاکرات معم.ف آمد معاون آقاى نیاز،فمراد] شیخ[عصر آقاى 
 .ف وعده داده بود که براى ما تهیه کنندآقاى نیازبود؛ روسیه و آمریکا را آورده 

بعد از  . و معاونان وزارت کشور آمدندانشب استاندار. داشت تأکید بر توسعه روابط
و گزارش مذاکرات در صحبت کردند چهار نفر از استانداران ، نماز جماعتاقامه 

 صحبت بعد از.  مطرح کردند نسبتاً سنجیدههاییپیشنهاد دادند و راچهار کمیسیون 
برنامه دوم و کنترل ها و   سیاستدر مورد من مفصل ،کوتاهى توسط وزیر کشور

 اکثریت استانداران مراجعاتى .با هم خوردیمرا  شام سپ س1. کردم صحبتها قیمت
                                                

 - ،کامل تفاهم و وحدت وجود و دولت هاى برنامه کردن پیاده در استانداران عملکرد از قدردانى و رضایت ابراز با آقاي هاشمی 
 ،هاى مساعد و ابزار کامل پیشبرد کشور در برنامه اول با توجه به ایجاد زمینه«: داشت اظهار کشور سطح در اجرایى مسئوالن بین

 و تولیدى توان توسعه به توجه با . بسیار روشن و امیدوار کننده است،انداز پیشرفت و توسعه ایران در برنامه دوم دولت چشم
 در عدالت ایجاد با .یافت خواهد ادامه همچنان کشور در توسعه و رشد آهنگ دوم، برنامه در ارزى منابع قدرت و کشور سازندگى

هاى مناسب و عادالنه براى محصوالت   قیمت،گرانفروشى با مبارزه اخیر طرح اجراى در گانتولیدکنند از کامل حمایت و توزیع
عنوان نمایندگان دولت در سراسر ه  ب،استاندارانشما  .ى تولید کنندگان کشور خواهد بود مهمترین پشتوانه و اطمینان برا،تولیدى
 اساسى کاالهاى تولید به توجه با .تولید و جذب نقدینگى تالش کنیدها در   با تدبیر باید همچنان نسبت به حمایت از سرمایه،کشور

کاالها و تدابیرى این موقع و فراوان   با عرضه به،کاالها این از بازار اشباع برنامه همچنین و ها کارخانه اولیه مواد و مردم نیاز مورد و
 در کشور کنونى سیاست .شود قتصاد کشور خنثى مىهاى احتمالى محتکران و اخاللگران در ا  شیطنت،که دولت اندیشیده است
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  .داشتند
  

  1994 نوامبر9                  1415الثانى   جمادى   5   1373 آبان 18چهارشنبه 
   

 ،ر سفر گرفته بوده مطابق معمول ، با عبور از زیر قرآن که عفت،صبحهفت ساعت 
 وزراى راه و . بالفاصله به سوى کرمانشاه پرواز کردیم ورفتیم] مهرآباد[به فرودگاه 

ن  و نمایندگان استا]مرعشی [آقایان میرزاده و حسینشهرسازي و مسکن و ترابري و 
بعد از .  مراسم مفصلى براى استقبال بود، در فرودگاه کرمانشاه.همراه بودند

  . کردیمحرکت به سوى شهر، 1مصاحبه
ها  هایشان خندان و چهره  قیافه؛شکوهى نمودندالعاده گرم و با  استقبال فوق،مردم

سابقه هم   بعد از یک هفته بارندگى کم، آفتابى و تمیزي هوا.مصمم و صمیمى بود
در سالن . م مردم متوقف شدحا چند بار اتومبیل در اثر ازد.اى مردم شیرین بودبر

   . ایثارگران مالقات داشتیميها  با خانواده،سرپوشیده ورزشگاه آزادى
   جهادگران و و من در توصیف مقام شهید ،خیرمقدم و سرودها و شعارهابعد از 

  

                                                                                                              
تولید و تولید از حمایت منظور به زیربنایى هاى گذارى سرمایه در دولت گذشته هاى سیاست مکمل ،تقاضا و عرضه بازار تنظیم 

» .است عادلت حد در و بخش اطمینان بسیار ،جامعه در موجود ارزى پشتوانه و کشور اقتصادى اوضاع  واست داخلى کنندگان
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - اهداف بسیار زیادى داریم براى خدمت به مردم و بررسى ، ما در استان کرمانشاه، منطقه غرب«: در این مصاحبه آمده است 
خاطر اهمیتى که ه مان، ب هاى آینده  و مردم و بررسى نیازهاى مردم، برنامهاوضاع اینجا، دیدن کارهاى در دست اقدام، زیارت علما

ل فراوان عمرانى یهاى فراوانى که اینجا دیده، بررسى بازسازى و مسا این منطقه دارد، به خاطر شرایط جنگى که اینجا بوده و آسیب
 کتاب  ← دیکن  رجوع».ن منطقه براى تصمیمات ادارى بهترامیدوارم که بتوانم اطالعاتم را زیادتر کنم، نسبت به ای. و جارى منطقه

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«
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 عكس شیخ مراددوف تركمنستان                         

مالقات با آقای شیخ مرادف، معاون رییس جمهور ترکمنستان
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مراسم رسمی استقبال از رییس جمهور در فرودگاه کرمانشاه
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 عمومى در فضاى باز ورزشگاه سپس پیاده به مراسم 1.کردمایثارگران سخنرانى 
سابقه و شور و  قول خودشان بىبه عظیم و فشرده و   بسیار، انبوه جمعیت.رفتیم

  .بود هم در اوج  احساسات
 و داراستان، ]آقاي غالمرضا صحراییان[و جمعه  امام، ]زرندي آقاي محمدحسین[

سه ، ]اجاق اله موسوي ططري و سیدآیت نم اختردرخشنده و آقایان اسماعیلخا[
جمعه و استاندار  بین نمایندگان و امام.  گفتندخیرمقدم  شهر به اختصارةنمایند

رانى نسخ .اند  با هم کنار آمده،حضور مناحترام  ولى به ،اختالف شدیدى است
مکانات و استعداد استان و خدمات  در تعریف از آنها و اشاره به ا،مفصلى براى مردم

  2.کردم کننده هاى دلگرم هاى آینده و وعده نامهدولت و بر

                                                
 -ل ورود به استان وسیع شما، توفیق زیارت ایثارگران را پیدا از اینکه در لحظات او «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 ناچیز اظهار لطف و این که شماها اینگونه نسبت به بنده. دانم هاى خداوند مى م و این را از نعمتکن کردیم خداوند را شکر مى
از این جهت گرانبها است که من الطاف و احساسات شما را .  براى ما بسیار گرانبها و هم مایه شرمندگى است؛یدیفرما محبت مى

دا و مفقودان و جانبازان و آزادگان و خود آنها، مجموعه ایثارگران ما، هاى عزیز شه کنم خانواده دانم و فکر مى بسیار، مهم مى
مردمى هستند که به لطف خداوند قلبشان و دلشان با خداوند ارتباط دارد و شما به دلیل سرمایه ایثار، مورد عنایت خاص خداوند 

من هر بار که توفیق پیدا . نان و آرامش دل استمحبت شما مردم معنا و ارزش دارد و براى یک مسئول، سرمایه و مایه اطمی. هستید
ى ـ اسالمى باید عبادت و به قصد یگرچه کارهاى یک مسئول اجرا. کنم اشم قصد قربت و عبادت مىکنم در بین امثال شما ب مى

 ».رد فرق دااًقربت باشد، اما در میان شما بودن و با شما مالقات کردن و به امور شما رسیدگى کردن با دیگران حتم
 - در ذهن ما مردم ایران، خطه کرمانشاهان به عنوان یکى از مراکز مهم تربیت انسانهاى « : در بخشی از این سخنرانی آمده است

شجاع دالور وبا نشاط و پرتالش است و تاریخ ما، چنین وضعى را براى شما مردم خوشبختانه ترسیم کرده و هر کس امروز بتواند 
بیند در مراسمى که امروز در  هاى باشکوه ببیند، همه تاریخ این استان را و این مردم را خالصه مى  از این صحنهبینیم آن چه که ما مى

استان شما در طول تمام دوران هشت ساله دفاع و بعد از آن به عنوان خط مقدم جبهه مردم . خیابانها و در آن ورزشگاه بوجود آمده
بانان صالح و صادق و الیقى بودید، البته این مخصوص  داران و دروازه داران و طالیه ا جبههما بود و تاریخ این را ثبت کرد و شم

امروز نیست، تاریخ کرمانشاه این طور بوده است، ما همیشه از ناحیه غرب کشورمان در معرض خطر بودیم و همیشه کرمانشاهیان، 
ند و شاید یکى از ادله دالورى و مردانگى شما، همین ویژگى ا بانان خوبى براى جلوگیرى از نفوذ خطر به کشور بوده دروازه

کرده، ما در هر عصرى  جغرافیایى شما باشد که تاریخ و حوادث تاریخ اینجا، مردان مقاوم، مردم صبور، دلیر و شجاعى را طلب مى
  ← دیکن رجوع» .رومند ساخته استشما را غنى و نیایم و اینجا هم همیشه مقاومت کرده، خداوند طبیعت استان  این خطر را داشته

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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در مسیر، همه جا اجتماع مردم و ابراز  باز هم .سپس به سوى استاندارى رفتیم
و مطالعه و نماز و کردیم کمى استراحت . ظهر به استانداري رسیدیم. احساسات بود

  میزبانان و سپس کمى استراحت و استماع اخبارسپس ناهار در جمع همراهان و
د پرواز باآ کوپترها به سوى اسالم  و با هلى کردیم به سوى فرودگاه حرکت.انجام شد

  .داد  میتوضیحات  در راه، استاندار.نمودیم
 احساسات و هجوم .شگاه شهر فرود آمدیمورزکنار اجتماع بسیار با شکوه مردم در 

دست و پاى دیگران لگدمال   زیر، چند زن.قت را گرفت مقدار زیادى از و،مردم
 امام جمعه و . از مردم خواستم که از اطراف آنها کنار بروند.متأثر شدم د؛شدن

سپس  .دمطرح کردنرا ها  و خواستهگفتند نماینده استان در مجلس خیرمقدم 
  1. به سختى انجام شد،که به خاطر ازدحام زیادبود سخنرانى من 

 کردن جاده هبانددر مسیر از عملیات چهار .ه سوى کرمانشاه پرواز کردیمبالفاصله ب
سازى و آبیارى   سپس در محل طرح یکپارچه.دیمنمو کرمانشاه بازدید - اسالم آباد 

مانشاه و کنار رودخانه عظیم در حومه کرواقع رامان ف دورودتحت فشار منطقه 
  .فرود آمدیم» سو قره«

                                                
 - ایم و بعد از جنگ هم درحالى که هنوز  ما در دوران دفاع، مکرراً به شهر شما آمده «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

جز چند ه آباد وارد آمد، ب  سال به اسالمهشتخساراتى که در طول . زیارت شما آمدم به ،هاى جنگ با همان وسعت باقى بود خرابی
بار نیامد و لذا این مشکالتى که ه شهرى که در خط مقدم جبهه در اشغال دشمن بود، در هیچ شهرى این اندازه، خسارت و تلفات ب

طورى که ه ب. کنیم گویى تصور نمى رسد و ما مبالغه و اغراق  کامالً طبیعى به نظر مى،امام جمعه و نماینده محترم شما مطرح کردند
در اواخر جنگ و .  نقطه شهر بمب خورد و تخریب شد800 بار بمباران شد که بیش از 280آباد بیش از  در آمار و ارقام آمده، اسالم

واقعاً نتوانستیم . د به طور ناشناس گشتیمآبا هاى اسالم ها و کوچه آباد بودم، ساعتى در خیابان پیش از عملیات مرصاد، من در اسالم
ها و ادارات همه منهدم و نیمه مخروبه بود و  ها، پل ها، کوچه ها، پارك، خانه خیابان. آسیب را پیدا کنیم یک ساختمان سالم و بى

م خودشان را خوردند، کینه و خش هاى عراق هر وقت در جبهه شکست مى بعثی. هاى شهر و فاضالب جریان داشت آب در خیابان
دفاع را هدف قرار  ه و بىگنا شد و مردم بى هاى مکرر و سبعانه در این شهر انجام مى کردند و بمباران آباد خالى مى بر سر شهر اسالم

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .داد مى
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 ، در سالن مرکز ترویج کشاورزى. کردیمازدیداز مزارع تحت آبیارى طرح ب
 هزار ، به شکل جالبى.ی دادندتوضیحات خوب کشاورزىاداره یس یمهندسان و ر

آبیاري بارانی اجرا پارچه برنامه  کنار رودخانه را یکرهکتار از اراضى دیم تپه ماهو
 حفظ ،بجالنکته  .با هزینه دویست و بیست هزار تومان براى هر هکتار؛ کرده بودند

ها و طبل و   مردم روستاهاى اطراف اجتماع کرده و با قربانى. استرحالت تپه ماهو
ارتفاعات بازدید و استخرها در از یکى از . کردند  ابراز شادمانى مى،هل و سازد

  .موتورخانه را افتتاح کردیم
 ۀی حاشدمیان و مری در مسیر روستا. رفتیم1ىن توفاضلاز آنجا به سوى مقبره مرحوم 

 سه قرن و . در حال ساخت است.رسیدیم  مغرب به مقبره. استقبال گرمى داشتند،شهر
 کنار پل قدیمى فوت کرده ،از عتبات   در مسیر برگشت،زمان صفویه در  نیم پیش

  .تسا
جمع چقازرد  جمع زیادى از مردم روستاى .نماز مغرب و عشا را آنجا خواندیم

 مراسم براى افتتاح بیست و چهار هزار .ات رفتیم از آنجا به اداره مخابر.شده بودند
مراکز شهرى و ، تلفن 2بعد از سخنرانیو من دادند مدیران گزارش . بود شماره تلفن

                                                
 - از علما ،»ي بشرویمال عبداهللا بن محمد تون«.  کرمانشاه، مشرف بر رودخانه قره سو ساخته شده است مقبره در کنار پل کهنهنیا 

 ائمه عراق از ارتی در اواخر عمر به قصد زيو.  اشتغال داشتجی و تروسی بود و در مشهد مقدس به تدرهی دوره صفويو فقها
خان  ی علخیش.  را وداع گفتیفان در کرمانشاه دارري قمريهج 1071 االول سال عی کرد و در روز شانزدهم ربرکتخراسان ح

 شده بی تخری به کلی بنا در زمان نامشخصنی ا. بنا کرديا  را دفن و بر مزار او بقعهي پل کهنه، وکی نزد، حاکم کرمانشاه،زنگنه
 . شدداث محل احنی در ادی مقبره جددوران سازندگی،بود و در 

 - کنم از برادران مخابرات و پست به خاطر این همه کار و میل دارم که همه  تشکر مى«: ده استدر بخشی از این سخنرانی آم
کار بسیار مهمى است، متأسفانه گاهى .  اهمیت این بخش کار را متوجه باشند،کنم مردم کشور همین طور که من فکر مى

کس حساب نکرده یک خط تلفن چه اندازه  هیچ.  کار چقدر مهم است،گذارند مردم درست بفهمند  نمى؛شود هایى مى مزاحمت
آید،  کس حساب نکرده است سرعت عملى که از کار با تلفن به دست مى صرف جویى اقتصادى در وقت مردم کشور دارد، هیچ

نجام کس از کارهایى که اگر تلفن نباشد ا هیچ. شود با تلفن مردم چقدر اضافه مى» وقتى«جمع بکند ببیند بازده . چقدر زیاد است
 خود نیست کند، بی کس این را حساب نمى هیچ. کند از کار نظر مى گیرد، به خاطر دورى راه و به خاطر مشکالت سفر صرف نمى
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  . کردم افتتاحرا روستایى
 در جمع علما و طالب کرمانشاه امام جمعه ،آقاى زرندى. به مسجد جامع رفتیم

 .خوب صحبت کرد؛  را مطرح کردها  گزارش داد و خیرمقدم گفت و خواسته،استان
اول ساله  پنج موقعیت و وظایف روحانیت و برنامه ةدربارصحبت طوالنى  من هم
  1.داشتمو خدمات انقالب و دولت توسعه 

 خیلى ، اعتبارات بازسازىبا استفاده از مسجد جامع را ، به دستور من.شام خوردیم
 مقدارى مطالعه کردم و .نوشتم خاطرات را .گشتیمر به استاندارى ب.اند خوب ساخته

  .خوابیدم
  

                                                                                                              
کند، به طورى که به سرعت برق دارد این  کند و سرمایه گذارى مى دنیا امروز این همه روى مخابرات و ارتباطات حساب مى

بیند بهترش جایگزین شده است، در مخابرات حق این  فهمد ماه بعد مى دم امروز یک چیزى را مىآ. کند تکنولوژى توسعه پیدا مى
صنعت هست که این جورى مورد توجه قرار بگیرد، دنیا را همین مخابرات و این ارتباطات مثل یک دهکده کوچکى در آورده، 

ما در این صنعت خیلى عقب بودیم، . کارش را انجام بدهدتواند با آن طرف کره زمین فورى تماس بگیرد و  آدم از دفتر کارش مى
 میلیون 36 یک میلیون و چند صد هزار شماره تلفن براى ،کشورى که این همه ادعا داشته در زمان رژیم ستم شاهى اول انقالب

 هاي سخنرانی  فسنجانی،ر هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».دار با تکنولوژى دنیا هاى کهنه و فاصله جمعیت داشت و آن هم از شیوه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373

 - براى ،حال ه تا ب)ع(ابن ابیطالب على از زمان ،حال  تا به)ص(روحانیت از زمان پیامبر« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 کار بکنیم، کارهاى زیربنایى بکنیم، راه  ما اگر درست کار بکنیم، مبنایى.اولین بار توانسته زمام امور یک کشور را بدست بگیرد

 ولى اگر عوامى ؛ روحانى یعنى چه،فهمد اسالم یعنى چه  نسل آینده مى،فهمند دین یعنى چه  نسل آینده مى،صحیح را انتخاب بکنیم
 ، هست وارد بکنیمنباتى و همه چیزهایى که توانستیم گندم وارد بکنیم؛ روغن  سال پیش ما مىپنج ما همین کارى که کردیم ،بکنیم

 نه این ، نه دانشگاه داشتید، ولى خوب امروز شما نه کشاورزى داشتید،تومانى هم به مردم بدهیم هفت هاى دالر  با همان قیمت
 از ؛راه درست را پیدا بکنیمو  خداوند به ما توفیق بدهد که بشناسیم ،رفتند در گذشته داشتند مى.  راه غلطى بود؛ل را داشتیدیمسا
اش   قطره؛رود ، خیلى با ارزش است هایى که از استان شما دارد  بیرون مى  این آب.ق درست با کارهاى زیربنایى حرکت بکنیمطری

رود به خلیج  ریزد در هور از آنجا مى  از خوزستان مى،رود رود عراق، یک مقدارش مى  یک مقدارى از این طرف مى.ارزش دارد
  وها سد بزنیم  این آب بر باید،ما اگر درست کار بکنیم. برد شوید و مى  همه چیز را مى وشود فارس و گاهى هم تبدیل به سیل مى

  ← دیکن رجوع» . این آب را ببریم آنجا تبدیل به محصوالت کشاورزى کنیم، تبدیل به زندگى کنیم،هرجا که یک دشتى هست
 .1395 ب،انقال معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  1994 نوامبر10                 1415الثانى   جمادى  6    1373 آبان 19شنبه  پنج
   

و  صنایع و راه ، نیرو، وزراى کشاورزى،و صرف صبحانهبعد از نماز و استماع اخبار 
 پیشنهاد کرد که سفر به ،]وزیر کشاورزي[، کالنترى] عیسی[آقاى . آمدندترابري 

 به خاطر حمله موشکى به پایگاه ؛ این اصرار از تهران هم بود.قصرشیرین لغو شود
 ما در  که هنگام حضور هستند مسئوالن امنیتى منطقه نگران.اشرف منافقین

نپذیرفتم  .ا منافقین شرارتى بشودی توسط عراق ، به خاطر نزدیکى به مرز،قصرشیرین
خیلی مضر جز ناامنى نخواهد داشت که تفسیري  ،به آنجاما به دلیل اینکه نرفتن 

  .است
کنار . رسیدیمساعت بیست دقیقه مانده به نُه صبح .به سوى کرند پرواز کردیم

 .ینات جایگاه را کندیتزو ها   قسمتى از فرش،کوپترها  هلىدبا. جایگاه فرودآمدیم
سه دو درصد شیعه و . حق هستندعمدتاً از اهل آنها  .جمعیت خوبى آمده بودند

 با آنها ،بعد از انقالب.  به خاطر دلجویى از اهل حق به کرند رفتیم.اند درصد سنى
تواند  شان مى ى نارضایت، با توجه به حضورشان در کنار مرز است وشده بدرفتارى

 . گفتندبخشدار و نماینده مجلس خیرمقدمو قرآن، سرود بعد از  .خطرآفرین باشد
 جنگ و بازسازى تشکر درشان صبرشان و   از مواضعی،صحبت کوتاهدر سپس من 

  1. نمودمو توصیه به وحدت و همکارىدادم و وعده کمک کردم 
                                                

 - عد فرهنگى متأسفانه یک قضاوتى در بین عده« : در بخشی از این سخنرانی آمده استکنند اهل  اى پیدا شده که خیال مى در ب
 در .یمی با عقاید این مردم آشنا.یمیما با تاریخ این مردم آشنا. نیستحق یک شرایط نامساعدى با مجموعه جامعه ما دارند که چنین 

 نباید حالت خفقان بوجود . باید توجه داشته باشیم که یک نوع آزادى باید بر جامعه حاکم باشد.ایم نى مطالعه کردهل فراوایمسا
 آزاداندیشى . اینها اندیشه داشته باشند که میدان داده بشود،ها که سرمایه آینده کشور هستند  باید به مردم مخصوصاً جوان.بیاید

 امت اسالمى ما بیش از یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت در سراسر دنیا با ؛ى مختلفى هستها سلیقه.  فکر کنند؛داشته باشن
 اى از طرز عقیده و عمل و عبادت رود، یک نمونه اى از دنیا آدم مى هاى گوناگون که هر گوشه هاى مختلف است و فرقه سلیقه
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 خوب بازسازى . را دیدیم دشت ذهاب و شهر، از فضا.به سرپل ذهاب پرواز کردیم
 مقبره ، با کمک ستاد بازسازى. فرود آمدیم1کنار مقبره احمدبن اسحاق. استشده 

 ، در محل اجتماع مردم،اوقاف گزارش داد و پس از زیارتیس یر. اند خوبى ساخته
   .کنار بلوار مرقد رفتیم

م امام جمعه  شعارها و سرود و خیرمقدمردم، بعد ازرشور عظیم و پ اجتماع خیلىدر 
 از دادم و و وعده عمران بیشتر اي کردم کننده  صحبت دلگرم،و نماینده و فرماندار

 همگى براى استفاده از منابع غنى آب و خاك و هوا کهکردم، آنها درخواست 
 این مشکل در تمام  نمودم؛انتقادهم  کارى  از دیم2. کنندبیشتر تالش ،ممتاز است

  .استان کرمانشاه وجود دارد
   با .رشورندپو محبت با خیلى . مدتى معطلمان کرد، ازدحام مردم،پس از مراسم

                                                                                                              
 چطور . ر پهناور، در سراسر جهان پهناور، متحد و همدست باشندخواهیم این مجموعه امت در سراسر کشو ما مى. بیند مىرا اینها
ها و در رسوم و عبادات، ما با هم  ها و در خط مشى  با مقدارى اختالف در عقاید و در سلیقه،توانیم بپذیریم در کشور خودمان مى

 هم به اهل حق و هم به غیراهل حق که کنم به عزیزان اینجا، اختالف داشته باشیم و اسباب دردسر دیگران بشویم که من تأکید مى
 دیکن رجوع» .ها را باید یکپارچه حساب بکنیم یم و همه مسلمانیکه همه اینها را ما باید یکى بگوشود  اصطالحاً سنى و شیعه گفته مى

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
 - نیـ  اارتگـاه ی زنیتـر   در مرکز شهر قرار دارد و مهمباًی که تقر ذهاب، آرامگاه احمد ابن اسحاق است   سرپل یدنی از آثار د   یک ی 

 از راویان برجستۀ امامی و از اصحاب امام جواد، امـام هـادي و امـام عـسکري     ،احمد بن اسحاق اشعري قمی . دیآ یشهر به حساب م   
 . شاگرد و راوي او هـستند ،کند و بیست و سه نفر از راویان شیعی  روایت میوي از یازده شیخ و استاد. آید به شمار می  )السالماهیعل(

 بنا در اثر نی ایمیساختمان قد. ل شده استی نا)عج( بن اسحاق همچنین وکیل ائمه در قم بوده و به زیارت حضرت ولی عصر      احمد
 حرم کـه در  يبای زحنص. گردیدار برپا  آن بزرگوتی باشکوه و متناسب با شخص  ی بارگاه در دوران سازندگی،   شد و    رانیجنگ و 

 . شود ی استفاده می به عنوان مصلی مذهبادی در اعپتوسیکال اُيبای با درختان ز، آن قرار داردیقسمت شرق

 - مبادا ؛تان برابر و برادر باشید، با همدیگر صمیمى باشید باید سعى کنید، همه« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 . شما را تحت تاثیر قرار بدهد،وسیله حضور در اینجا و سلطه و حکومت ظالمانه کرده بودندرا ى زاندا یم که تفرقههاى قد شیطنت

شما . بها را نگذارید از دستتان بگیرند این عنصر گران. ستا رمز پیروزى و توفیق پیشرفت شم،برابرى و برادرى و محبت و صفا
زارى بشود که امروز خرما در زندگى بشر نقش مهمى  تواند منطقه نخل این منطقه مى. ریدهاى استثنایى در اقتصاد کشور دا موقعیت

د در تولید زیتون که امروز در محور بخش باغات و اشجار کشاورزى دولت قرار نتوان  مى.دارد و هوا و شرایط منطقه مساعد است
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .گذارى کنند  سرمایهگرفته، 
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 یک کارخانه کوچک تولید .ماشین به سوى شهرك صنعتى در دست احداث رفتیم
پوشک بچه و دستمال کاغذى از کاغذهاى لطیف را افتتاح کردم و بر ضرورت 

  .دمنموتأکید  یتهاى دول احداث صنایع توسط شرکت
با ، دادند  مسئوالن به مالحظات امنیتى ترجیح مى.به سوى قصرشیرین پرواز کردیم

آموزى را افتتاح کردم و با  حرفهمرکز یک  ، در قصرشیرین. نپذیرفتم؛ماشین برویم
 از میان صفوف مردم . گشتى در شهر زدیم.ندا  خوشحال؛منمودکارآموزان صحبت 

به خاطر مسئوالن سفر،  .شاداب استقبال کردندو ور رش خیلى پ.عبور کردیم
  .کردمشان  بیخ تو؛ برنامه سخنرانى نگذاشته بودند،مالحظات امنیتى

 .در میدان شهر مقابل مهدیه رفتم و مردم به طور خودجوش اجتماع  عظیمى نمودند
 مردم خیلى خوشحال .از بلندگوى همراه خودمان استفاده کردیمبراي سخنرانی، 

زدند و بعضى   مردم با شادى کف مى. سرود خوبى خواند،شاند گروه سرو.شدند
  .دن مردم شهر قصرشرین این همه شاداب باش،کردم  فکر نمى.رقصیدند مى

 نمودم و وعده اي فرماندار و استاندار گزارش دادند و من صحبت دلگرم کننده
خرهاى پرورش ماهى و زیتون و است ها و باغات  دادم و بر ایجاد نخلستانتریشبعمران 

 بسیار ،دانشگاه و فعال کردن سفر به عتبات در عراق را که براى این شهرهاى سر راه
 بازسازى خوب پیش ؛باز هم گشتى در شهر زدیم 1.تأکید نمودم ،پولساز خواهد بود

                                                
 - سال آوارگى و جنگ هشتهاى  شود و تلخى  واقعاً دارد شیرین مى،کم کم قصرشیرین«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

داشتنى، قانع،   و دوست من از شما مردم، از شما مردم خوب.دهد  رفته رفته جاى خودش را به آبادى و عمران مى،و خرابى و ویرانى
کنید، به نظرم خیلى زمینه ندارد، برعکس ما باید از شما  این تشکرهایى که شما از ما مى.  یک دنیا متشکر هستم،صابر و مقاوم

متشکر باشیم؛ این شما بودید که با صبر و متانتى که در دوران جنگ داشتید، به ما فرصت دادید جنگ را درست تمام کنیم و امروز 
اگر صبر شما نبود، اگر مقاومت شما نبود، هیچ کس قادر نبود این . تدریج به عمران این منطقه بپردازیم ه ما فرصت دادید که بهب

ت خودتان که به سرعت به شهر برگشتید با هم شماها ،دانم من مى. هاى عمران و آبادى را بعد از جنگ با سرعت آماده بکند زمینه
  مصالح، تازه شروع کرده بودند. یک خیابان هم نبود؛ یک ساختمان سرپا هم نبود،ینجا آمدممن چند سال قبل ا. آمدید
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 بازدید ، برگزار کرده بودسازندگی از نمایشگاه فرش استان که جهاد. استرفته
   .است جوان ولى پیشرفته و خوباین صنعت،  ؛کردم

مار را هم ببینیم که شهر و سو  نفت، بنا بود از فضا.غرب پرواز کردیم به سوى گیالن
 .غرب نشستیم  محل سد گیالندر. بودن از برنامه منصرف شدیم به خاطر عقب

کلنگ  . بارها به آنجا رفته بودم،در زمان جنگکه درست کنار قرارگاه سابق غرب 
  . کنترل کنندرا  آب ، بناست براى آبیارى چهار هزار هکتار.سد را زدم

 ناهار و نماز سازندگی،نسراى جهادهمایم در  ،رفتیم غرب به محل سراب گیالن
رسانى به بیست روستا از همین سراب را افتتاح    آبو طرح خوردیم و خواندیم

 از این .شدجو  حدود یک متر آب در ثانیه از زمین مى؛ سراب جالبى است.کردیم
 آب شهر قصرشیرین تأمین نها،ها در کرمانشاه زیاد است و از یکى از آ سراب

   .شود مى
  در ورزشگاه.ی کردنداستقبال با شکوه  مردم.غرب رفتیم به شهر گیالناز آنجا 

  براى مردم،سروداجراي  پس از خیرمقدم نماینده و فرماندار و امام جمعه و شهر،
  .هستندبا صفا و صمیمى و شجاع خیلى  1. نمودمسخنرانى

                                                                                                              
ت دست  بیاورند براى شروع کار، اما امروز شهر را سرپا مىیساختمانت حضور شما در هاى شما است و به هم بینم و این به هم

 دیکن رجوع» .تبدیل کنیم نطقه را به یک گلستانارى کنید این ماینجا، من آرزوى زیادى براى منطقه شما دارم، امیدوارم که همک
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←

 - هاى شما و نماینده   از همشهري، آقاى محمودى.هاى شما تبریک گفت باید به دالوري« : در بخشی از این سخنرانی آمده است
. هاى گیالنغرب نقل کرد که براى من جالب بود ل جنگ داستانى از خانمی همکارى داشتند، اوا در مجلس با مااسبق شما که

  از هااین تعبیر بسیار رساست و خیلى چیز. گشتند رفتند، ولى با تفنگ برمى ها با چوب از خانه بیرون مى  بعضى خانم،گفت مى
گویم  کنند و من واقعاً تبریک مى  اوالدهایى مثل خودشان تربیت مى،هایى  خانمچنین. فهماند دالورى و شجاعت مردم این خطه مى

شهداى بزرگوار شما، . شاءاللّه این میراث پرافتخار را حفظ خواهید کرد به این مردانگى و شجاعتى که در شما به وجود آمده که ان
هاى مفقودان که هم   عزیز ایثارگران بخصوص خانوادههاى جانبازان عزیز و دوست داشتنى شما، آزادگان سرافرازتان، خانواده

 مان هاى نادر روزگار هستند، ما براى اینها باید در جامعه انتظار دارند و هم مصیبت، آنها از افتخارات ما هستند، اینها از انسان
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 کوپترها به سوى کرمانشاه  فوراً با هلى،]غروب آفتاب [= ست براى نگرانى از سان
 وضع استان را .داد  همگى استاندار توضیحات خوب مىها، در مسیر.پرواز کردیم

 چون ؛در مسیر کمى خوابیدم .دهد  خوب جواب مى،داند و به سئواالت خوب مى
   .غروب به فرودگاه کرمانشاه رسیدیم. راحت نکرده بودمعصر امروز است

 پیش از انقالب .رفتیم در دست ساختمان المللى پنج ستاره از آنجا به محل هتل بین
 خیلى ؛ فعال شده، راکد مانده و اخیراً طرح،شروع شده و از زمان جنگ تاکنون

غرب ل شرکت صنعتى امعدر آنجا مدیر. خواهند مک وامى مى ک.عظیم است
هاى غربى احداث  هاى صنعتى که توسط شرکت در استان  طرحةدربارتوضیحاتى 

  .  خوب است؛ داد است،شده
 و در مسیر رفت و ند مردم از برنامه ما مطلع شده بود.رفتیم به سوى طاق بستان

 ، از این همه محبت.کردند  اجتماعات انبوهى بود که به گرمى استقبال مى،برگشت
شیده شده در ارتوه کهاى   در سنگ. باستانى طاق بستان را دیدیم آثار.تعجب کردم

ب کنار طاق چند از سرا آب فراوان است که ،تر  جالب.و جالب است زمان ساسانیان
 به .کند  به آنجا وصل مى را و نیز بلوار زیبا و وسیع که شهرجوشد   متر در ثانیه مى

  .است  در کشوريرینظ نظرم بلوار بى
 جمعى از ،ها  بعد از نماز و استماع اخبار و خواندن گزارش.ى برگشتیمبه استاندار

.   براى تکمیل بیمارستان قلب در دست احداث استمداد کردند وپزشکان قلب آمدند
 ةدربارکه توضیحات خوبى  را دیدیمسازندگی سپس نمایشگاه فرش جهاد 

فوتبال و هاى ساخت توپ  و شرکتسازندگی ت اداره جهاد حهاى فرش ت شرکت
                                                                                                              

معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».ل باشیم که هستیمیو اعتبار زیادى قا ارج 
 .1395 انقالب،
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  .کردمشان  تشویق؛والیبال شنیدیم
استحمام و نوشتن خاطرات و استماع بعد از . اقم برگشتمتبه ا و شام صرف شد

  .یدم خواب،دنکن از تلویزیون کرمانشاه کامل پخش مىکه  سفرم يها گزارش
  

  1994 نوامبر11                    1415الثانى   جمادى  7    1373 آبان 20جمعه  
   

 به استماع هفت و نیم صبح، تا ساعت وقت. با اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم
 .هاى امروز گذشت  برنامهو بررسیها و اطالعات داخلى  اخبار و خواندن گزارش

گاز شرکت ملی  مدیران . رفتیمشاهبراى مراسم افتتاح پروژه گازرسانى به کرمان
ز را روشن کردم و با سخنان کوتاهى ل گاع مش،اى مهگ با فشار د.گزارش دادند

   . گاز مهم استکشی ، لولهست ا سرده براى کرمانشاه ک.تقدیر نمودم
 .اى فرود آمدیم  روى تپه، نزدیک محل اجتماع مردم.به سوى پاوه پرواز کردیم

 مردم .ها و هواى خوب و جنگلتفع هاى مر  با کوه؛صفاستباشهر و منطقه خیلى 
نى شافعى  س. خیلى بیش از حد انتظار بود، اجتماع مردم.کردندشکوه استقبال خیلى با

 .، جاي تعجب داشترشورشعارهاى پو و من  رد و این همه اظهار عشق به نظامو کُ
ها توسط فرماندار و امام جمعه و  وانى و خیرمقدم  و طرح خواستهخمولودى بعد از 

 معاون وزیر ،پور امان] قیمحمدت[ توسط آقاى ،گزارش واگذارى مراتعشهر، نماینده 
  1. کردماعطا  نماینده آنهاپنج به را ناد و من اس سازندگی قرائت شدجهاد

سخنرانى نخواهم به  احساس کردم که قادر .شدم قبل از سخنرانى سخت محصور
                                                

 - مصطفى خالدى، حاتم نورى، همت شعبانى، بهمن مظفرى و محمد صالحى که آقایان هاى  پنج تن از نمایندگان دامداران به نام
 . تحویل گرفتندآقاي هاشمی، اسناد مرتع دارى را از دست بودندهمگى از اعضاى خانواده معظم شهدا 
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داشتند و   گفتم جلسه را نگه.یم پیش آمدا املش گیالن بردر مثل وضعى که ؛بود
 رفتم به ترمینال مسافربرى نزدیک محل .روم ى مىگفتند براى تماس تلفن فور

  و معموالً در ارتفاعات با هواى سرد.فوراً مراجعت کردم،  پس از ادرار وسخنرانى
  . شوم  دچار ادرار زیاد مى،یقرکم شدن تع

 از سوابق مقاومت آنها در برابر ضدانقالب و دفاع .سخنرانى گرمى برایشان کردم
 قبل از . محل را ترك کردیم،شکوه با بدرقه با1 .دمموندر جنگ تحمیلى قدردانى 

  . رفع حصر مجدد کردم،کوپتر هاى مخروبه کنار پد هلى  در مستراح،ترك
  وتر بود  از پاوه هم با شکوهنرود،جوامردم  اجتماع .پرواز کردیمنرود به سوى جوا

هید  دو فرزند ش، مطابق معمول همه موارد دیگر. شدباعث تعجب من و همراهان
 به 2. دکلمه خوبى ایراد کرد،کوچکی دخترک.  خیرمقدم گفتند وگل دادند دسته

                                                
 -  مند به اسالم و قرآن  بینیم مردمى، خودشان با میل و رغبت، این چنین عالقه وقتى مى«: از این سخنرانی آمده استدر بخشی

من باید از روحانیت بزرگوار اهل تسنن که مسئولیت و راهنمایى این . بینیم تر مى هستند، خودمان را به اهداف خودمان نزدیک
د، صمیمانه قدردانى و تشکر کنم و ما هم آمادگى داریم که این حرکت دینى را، سرمایه عهده دارن حرکت دینى را در این منطقه به

دارد، روحیات فداکارانه و شجاعانه شما مردم  نقطه دیگرى که براى ما، این منطقه را عزیز مى. بزرگ جهان اسالم را تقویت کنیم
روزى که گروهى از جوانان  آن.  بروز دادندىیها چه قهرمانىکنیم که مردم اورامانات از خودشان  وقت فراموش نمى ما هیچ. است

اللهى شما به رهبرى برادرم امام جمعه شما، به تهران آمدند و در مجلس شوراى اسالمى بارها صحبت کردیم و براى دفاع از  حزب
 پاوه داشت، اما اینجا شکست دانست و فشار زیادى براى اشغال این منطقه امکانات خواستند، ضدانقالب، پاوه را هدف بزرگ مى

همه عزیز است، به خاطر حمایتى بود که از حرکت دفاعى شما ایشان داشتند  اگر شهید چمران در میان شما این. خورد به همت شما
ت آن امام ام. یمیستا و ما هم آن سرباز فداکار را که آن روز رشادتش را و کفایتش را در دفاع از پاوه به ثبوت رساند، همیشه مى

خوشبختانه از آن روز تا به امروز این مردم همچنان در .  پاوه را و اورامانات را نشان دادندتی اهمفرمودند،روز با پیامى که صادر 
 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».اند و خارى در چشم استکبار و ضدانقالب صحنه

 .1395 انقالب، معارف
 -آور عشق و زندگى؛ بر ما منت نهادى و نشان  اى پیام یس جمهور محبوب،یر، به نام یزدان یگانه«:  دکلمه فرزند شهید چنین بود

دادى که یار حضرت امام خمینى ؛ رادى و سوار بر نسیم کام و شادى همچون پیام امید و آزادى آن یار، گلبانگ امیدو آزادى بر 
داریم و خاطره شکوفایى گل آرزویمان را به   دى، مقدمت را گرامى مىوادى، الله سرخ مردادى ندایران بام اورمانات شاهد، ش

بر مردم . امید که با قدوم مبارك آنجناب همچون پیام آزادى رهبر عزیز، شاهد شادى و آبادى منطقه باشیم. سپاریم جان و دل مى
 ».دیدگان ما بیارام و دلشدگان دیدارت را دریاب
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خیرمقدم امام جمعه و بعد از سرود، شعر و  .شور مردم جواب دادمراحساسات پ
   1.کردم مفصل سخنرانى ها، هسرپرست فرماندارى و نماینده شهر و طرح خواست

 در مسیر . کردیمپرواز اران در شمال کامی2اوشانگبه سوى محل سد بالفاصله 
ها حاصلخیز و   همه دشت.دادند  توضیح مى]وزیر نیرو[،  آقاى زنگنه واستاندار

 پیچ دربه استاندار تذکر دادم که مسیر پیچ .  بودهاى آب سرابو رودخانه 
 استاندار و مدیران استان کردستان ،اوشانگ در محل سد .ها را اصالح کنند رودخانه

چه آب به استان کرمانشاه منتقل  گر؛ چون در خاك کردستان است،هم آمده بودند
  .خواهد شد

گزارش دادند سپس وزیر و مدیران آب منطقه . انجام شدنماز و ناهار و استراحت 
 ده سد بزرگ در .انه استان استی نزوالت سال،آبمکعب  میلیارد متر5/11 ،گفتندو 

تفاع یکصدوسى متر خاکى براى اربه در اینجا سدى . ندردست مطالعه و اجرا دا
احداث  کیلومتر17رود و تونلى به طول  سیصد میلیون متر آب رودخانه گاوهتنظیم 

                                                
 -  چند استان را سیراب ،که در مسیر خودش  رودي؛سو از اینجاست منشاء رود عظیم قره« : بخشی از این سخنرانی آمده استدر 

این اراضى حاصلخیزى که صبح، . رود  از طریق رودهاى عراق و اروندرود به خلیج فارس مىي از آنکند و هنوز هم مقدار زیاد مى
هاى  هاى سر به فلک کشیده، جنگل  زمین خدا خوب کرده دیدیم و رودخانه خروشان، کوه،از کرمانشاه تا اینجا، ما هرچى دیدیم

متأسفانه قسمت اعظم روستاهاى شما . ماند بایست این منطقه محروم مى  نمى؛انبوه، مراتع غنى و هواى مساعد که در اختیار شماست
 اما ،اص منطقه، مدتى عمران منطقه را به تأخیر انداختل خیمشکالت مرزى، مشکالت جنگ و مسا. اند در تاریخ محروم ثبت شده

امروز دوران حرکت سریع اقتصادى براى تبدیل این منطقه اورامانات به یک منطقه برخوردار فرارسیده و من دست همکارى به 
  ← دیکن رجوع» .شود دانم و مطمئن هستیم که با همکارى دولت و شما این منطقه سریعاً عوض مى کنم و مى طرف شما دراز مى

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 -   ۀهست  بايا  زهی سنگر،نوع سد از بستر رودخانه ارتفاع دارد و متر 123سد گاوشانمتر است 730 طول تاج آن . استیس ر. 
سد . باشد می مگاوات 11 تی به ظرفیآب  برقيروینتقال آب و ن متر مکعب و تونل اونیلی م550 مخزن شی با گنجای مخزنسداین 

 دربند انی ور و ملهی بي دشت های هزار هکتار از اراض31 کردن ياری متر مکعب آب به منظور آبونیلی م395 نیگاوشان با هدف تام
 هزار هکتار 30 مترمکعب آب را به 30 هیرثان طول دارد و در هلومتری ک21  آنتونل.  مگاوات برق احداث شده است11 دی تولزیو ن

 . کندی منطقه منتقل مزی حاصلخیاز اراض
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ها از طریق سیروان   فعالً این آب.دکن ا به استان کرمانشاه منتقل مى که آب رشود می
هاى   منتظر رسیدن ماشین.اجرا بازدید کردیم دردست  از دهانه تونل.رود به عراق مى

  . پیشرفته حفار آلمانى هستند
احداث  حال و بیمارستان چهارصدتختخوابى در کنار ساختمان.کرمانشاه برگشتیم به

  و شهرسازي استانکل مسکن مدیر. مردم زیادى جمع شده بودند.فرود آمدیم
  . بیمارستان عظیمى است.گزارش داد

 .ا را شنیدیمه  گزارش.میرفتکرمانشاه به دانشکده جدیداالحداث فنى مهندسى 
  کل ان مدیر.میرفت  در اجتماع فرهنگیان و دانشگاهیان،سپس به دانشگاه رازى

ها را   آموزش عالى و آموزش پزشکى گزارش دادند و خواسته،آموزش و پرورش
   1. جوایز را دادم و صحبت مفصلى نمودم. سرودى اجرا شد.گفتند

 ]اصفهانی[اشرفى] محمد[قاى  آ.رفتیم نوساز شهید اشرفى به دانشکده علوم قرآنى
 عمدتاً ، تا اینجا هم به دستور من. بازدید کردیم و من وعده کمک دادم.گزارش داد

  2 . استاز اعتبارات بازسازى ساخته شده
                                                

 - هاى مختلف تماس پیدا   با بخش،ام که در داخل استان گشته من در این دو، سه روزى« : در بخشی از این سخنرانی آمده است
 در کشور اًواقع. بینم  خیلى تفاوت مى،کنم سه مى بخشى از استان را دیدم، مقایوبا سفرى که چهار پنج سال پیش آمدم وقتی کردم، 

آموز و دانشجو و اساتید که گرچه هنوز هم ما باید یک مقدار  در بخش خود شما، این مقدار عظیم دانش.  استحرکت ایجاد شده
 برداشته شده و  یک گام مهمى است که، در کشور به وجود آمدهاز لحاظ کمى توسعه بدهیم، اما با همین مقدار کمیتى که فعالً

هاى عالى به  هم در سطح آموزش ابتدایى، متوسطه و آموزش فنى و همچنین آموزش. یک گره بزرگى از آموزش ما باز شده است
ها،  خصوص مقاطع تکمیلى و مقاطع عالى تحصیلى که دواى همه دردهاى ما این قسمت اخیر است که خوشبختانه این سال

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ها ما داریم لیسانس و دکترا و فوق تخصص هاى زیادى را در سطح فوق رشته
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی

 -  تدریج با به دانشجو آغاز نمود و 120 با پذیرش تعداد 1375را از سال دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فعالیت آموزشی خود
 رشته در مقاطع کاردانی،کارشناسی، کارشناسی 49هاي تحصیلی دایر در این دانشگاه به  ، اکنون تعداد رشتههاي جدید افزودن رشته

 نفر 3330 با حدود  اینک وافتیسسه به دانشگاه ارتقا ؤاز م 1393در تابستان   مرکزنی ا.ناپیوسته و کارشناسی ارشد رسیده است
 .کند فعالیت می عضو  هیأت علمی  مدعو 231 و حدود   وقت و نیمه  عضو هیأت علمی تمام وقت78، با بیش از دانشجو
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جمعى از مدیران بازسازى مناطق جنگى آمدند گزارش کار را دادند و من 
 استاندار ،]آقاي غالمرضا صحراییان[ستان،  ا در شوراى ادارى.تشویقشان کردم

.  و من هم صحبت کردم را نمودها  گزارش کارها و طرح خواسته وصحبت کرد
 ، به خاطر خستگى1.را تشریح کردم اولساله  پنجبرنامه نتایج و دادم وعده کمک 

  .برنامه بازدید موزه آثار جنگ را لغو کردیم
   

  1994 نوامبر12                       1415لثانى ا  جمادى   8   1373 آبان 21شنبه 
  
.  آورده بود دیروز هم حلیم.پاچه تهیه کرده بود  آقاجالل کله امروز،صبحانهبراي  

در   که در محل نمایشگاه عمومىاین موزه.  براى افتتاح موزه جنگ رفتیم،وقت اول
آقاي .  استه شده ساخت،اند شهید شدهدر آن زمان جنگ بمباران شده و هفتاد نفر 

 ه تهیه کرد] دفاع مقدسيها  آثار و ارزش و نشر حفظادیبنرییس [، چمران] مهدي[
 .تر خواهد شد  شروع کار است و کامل؛هاى زیادى براى جاهاى دیگر دارد و طرح

  2.اى انجام دادم مصاحبه
                                                

 - اینجا معبر ،وقت طبیعى بشود  ولى هر،شود دانم کى رابطه ما عراق طبیعى مى من نمى«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
دانیم مردم  ما مى. گیرید حت فشار قرار مى شما از کثرت مسافر رفت و برگشت، حسابى تاً یعنى واقعخواهد بود؛ها آدم  عبور میلیون

 آن موقع است که ؛قدر هجوم براى عبور از اینجا بشود  آن،کنندروزى که کربال را آزاد . رفتن دارند چه عشقى براى کربالاالن 
ستون و یا جاهایى مثل ب شم.خواهند اینجا ببینند  خیلى چیزها مى،مردم در این مسیر. کند  جایگاه سیاحتى خود را پیدا مى،این استان

یک ،  هرکس در مسیر خود.طاق بستان و چیزهاى دیگرى که دارید و فضاهاى خوبى دارید که در معرض دید مردم قرار بدهید
آباد  جاهایى مثل قصرشیرین و سرپل ذهاب و اسالم. گذارد روز، دو روزش را  براى توقف در اینجا و تماشاى مراکز دیدنى شما مى

هایشان   در خانه،طور چیزها بکنند، یا مردم آمادگى داشته باشند همانسراها و اینیها و م ه در راه هستند، باید فکر هتلو اینهایى ک
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع»  که به نظرم کار سیاحتى کار مهمى است که باید داشته باشیمبپذیرند

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373

 - جاى کشور به تناسب حوادث جنگ ثبت بشود و  ها در همه گونه موزه امیدوارم از این «: در بخشی از این مصاحبه آمده است
  براى نیروهاى،شاید در همه تاریخ ایران. ها، با دادن نکات ظریف دوران دفاعتان کمک بکنید ترشدن آن موزه شما هم براى غنى
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 . در مراسم صبحگاه مشترك نیروهاى مسلح شرکت کردم.به قرارگاه نجف رفتیم
از آنجا  1. انجام شد صحبت کوتاه من در قدردانى و تشویق و مراسم صبحگاهسان و

شروع به هر دو  مگاواتى داردکه 320 واحد و د.رفتیم به نیروگاه بیستون براى افتتاح
از  و 2کردم براى حضار صحبت ،استماع گزارش و بازدیدبعد از . اند کار کرده

به احساسات مردمى که  . نمودمقدردانى کارهاى خوب وزارت نیرو و برق و آب
  . پاسخ دادم،بیرون نیروگاه جمع شده بودند

. دیمنموشان شرکت ب در اجتماع عظیم و شادا. به سوى شهر صحنه پرواز کردیم
بردارى از  بهره 3. انجام گرفتخیرمقدم فرماندار و نماینده و سرود و سخنرانى من

                                                                                                              
سرهم صف کشیده بودند که قدرت ایران را و قدرت  همه شیاطین پشت. شى وجود نداشته باشدمسلح ما چنین قطعه باارز

گیر کردید و هم در میدان نبرد و هم در میدان سیاست و اثبات  نیروهاى مسلح ایران را به زانو درآورند و باالخره شما آنها را زمین
 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .یددنمو چشمگیرى را در تاریخ ثبت هاى  موفقیت،حقانیت خودتان

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373

 - در طول تاریخ کشور ما، دوران دفاع مقدس، یک دوره فراموش نشدنی است و باید یاد «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 امروز به وسیله شما در منطقه غرب کشور برقرار شده است، به امنیت و آرامشی که. هاي آینده حفظ شود و خاطره آن براي نسل

دهد که کار بازسازي و توسعه اقتصادي منطقه غرب را با سرعت باالتري دنبال کنند و حضور نیروهاي مسلح در  مسئوالن اجازه می
 معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .رود سازندگی، یک افتخار بزرگ به شمار می

 .1395 انقالب،

 - براى ما توفیق خوبى شد که در این مرکز تاریخى، نظامى و دفاعى لحظاتى را در « : در بخشی از این سخنرانی آمده است
. یمخاطرات فراموش نشدنى از همین منطقه دار. خدمت عزیزان نیروهاى مسلح، همراهان و همسنگران دوران دفاع مقدس باشیم

روزهاى زیادى در خدمت شما بزرگواران مجاهد در همین قرارگاه، براى مواجهه با تجاوزات ناجوانمردانه بعثیان عراق به سر بردیم 
مردم ما قدر نیروهاى مسلحشان را بعد از آن . و چه خوب شما ابتکار کردید که مراسم دیدار و صبحگاه خودتان را اینجا قرار دارید

نیروهاى مسلح، . هاى بعد هم باقى بماند شناسند و امیدوارم این قدرشناسى در نسل  ساله، خوب مىهشتز دوران دفاع حماسه انگی
ها و  کنند که شما با پایمردي مردم ما فراموش نمى. ارتش، سپاه، نیروهاى انتظامى و بسیج در نظر مردم بسیار ارزشمند و بزرگوارند

و انقالب اسالمى دور کردید و این افتخارى که شما در تاریخ ) عج(این کشور امام زمان هایتان چه خطر عظیمى را از  جوانمردي
 هنرمندان شاءاهللا هاى آینده به صورت حماسه تاریخى حفظ خواهند کرد و ان ایران ما ثبت کردید، افتخار جاویدى است که نسل

» .هاى بعد، به صور مختلف حفظ خواهند نمود راى نسلهاى پرعظمت این دوران شکوهمند را با هنرشان ب این مرز و بوم، گوشه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - ت دوران شود که مردم صحنه در صحنه هستند و همان روحیا با این صحنه روشن مى« : در بخشی از این سخنرانی آمده است
 من با همه وجود از شما عزیزان. کنیم تان مشاهده مى س را ما در شما مردم، جوانان پرشور و انقالبیدفاع مقدانقالب و دوران 
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  .ندا مردم خیلى راضی .هم بود اده آقاى میرز؛رسانى شهر آغاز شدهاى گاز لوله
 ولى شادابى دیگران را ،شکوه بود اجتماعشان بسیار با.از آنجا به کنگاور رفتیم

 .ي اجرا شدو سرودگفتند جمعه و نماینده و فرماندار خیرمقدم  امام .نداشتند
 من هم در .جمعه تأکید زیادى بر توجه بیشتر دولت به امور فرهنگى داشت امام

 گفتم و از خانواده  اسالمیوردهاى فراوان فرهنگى انقالبا از دستهاى خود صحبت
  1.عراقى تجلیل کردم]  آقا بزرگ محمدي حاج[

است  چند کارخانه در حال ساخت .رسین پرواز کردیمهاز آنجا به منطقه صنعتى 
 ... و  و کاغذدر مشکی چا تولیدآالت ماشینتأمین ال سى براى منتظر افتتاح که 
که رشد مطلوبى کردیم زرعه نمونه کشت صنوبر براى کاغذ بازدید  از م.ندهست

    2 . دادمجواب ،یان اطراف که جمع شده بودندی به احساسات گرم روستا.دارد
                                                                                                              

قدردانى ما از این همه محبت و لطف و عنایت، کار بهتر و رسیدگى بیشتر به زندگى و شرایط شماست. کنم ه، تشکر مىین خطا .
اتحاد برادران مسلمانمان از شیعه و اهل حق که همگى زیر پرچم .  اتحاد شماستکند، چیزى که براى من در این صحنه تبلور مى

شما در . تر بشود تر و مستحکم این اتحاد سرمایه بسیار خوبى است و امیدوارم روز به روز عمیق. اید اسالم دست به دست هم داده
العاده  ى که خداوند به شما داده، تبدیل به یک منطقه فوقتان را با این همه نعمت توانید این منطقه خوب سایه برادرى و برابرى مى

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».پیشرفته و داراى همه امکانات بنمایید
1395.  

 - خانواده نی اریثأرده و تحت تک ی می دور زندگي از گذشته هایفی شری شهر خانواده روحاننیدر ا« : آقاي هاشمی گفت 
 ، خانوادهنی اياند و بنده با چند نفر از اعضا  برخوردار بودهینی داتی و روحی شهرستان از برکات معارف اسالمنی مردم ا،بزرگوار

 یقش مهم ن،»حاج آقا بزرگ« و ی آشنا شدم و خانواده بزرگوار عراقگاور آنها با کنقی و مراودت داشتم که از طریی و آشنایدوست
 دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . شهرستان کنگاور داشتندینی و دی فرهنگيدر دستاوردها

 .1395 انقالب، معارف نشر

 - آن روزى که تنور جنگ. ها آشنا شدیم ما با مردم انقالبى و مجاهد هرسین در جبهه« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هاى هرسینى در میدان جنگ مورد توجه فرماندهان لشکرشان بود و من مایل بودم که جایى دسته جمعى،   حضور بچه،گرم بود

کردم  این زمینه پیش نیامد تا امروز که در میان شما هستیم و خیال مى. نیروهاى بسیجى هرسینى را زیارت کنم و از آنها تشکر کنم
 ولى با دیدن این اجتماع عظیم، این احساسات شورانگیز و این نظم و انضباطى که در اجتماع ،ختمها را آنجا خوب شنا که هرسینى

اى که موقع ورود از شما  من اولین جمله. ها را نشناخته بودیم  نشان داد که ما هنوز، خوب هرسینى،بسیار شکوهمند شما وجود دارد
 ».شنیدم، تقاضاى هدیه شهرستان شدن هرسین است
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که  وعده دادم .رشورندلى گرم و پی خ؛تقاضاى شدیدى براى شهرستان شدن دارند
  .  مشکل قانونى دارد؛پیگیرى شود

 .ى رفتیمیکلیاقرشهر سن را کوتاه کردیم و به ، بازدیدبه خاطر عقب بودن از برنامه
 ها مطرح شد و   شعار و سرود و خیرمقدم، مطابق معمول. داشتندیاجتماع بسیار عظیم

  هاى سفرم و تشویق بندى ناقصى از برداشت کننده من که جمع هاى دلگرم صحبت
  . وعده گاز و راه دادم.سفر کرده بودم اینجا اوایل انقالب هم به 1.ها بود سنقري

کوپترها مشکل  شده بود و هلى] غروب[=ست  سان. کردیم نزدیک غروب مراجعت
 نماز .رد پیاده شدیمچینى کُتولید  در کارخانه ،نزدیک فرودگاه کرمانشاه  .داشتند

ر کارخانه که شش هزار یاستماع گزارش مدیر صنایع استان و مدبعد از و خواندیم 
. کردیم بازدید  از آزمایشگاه و خطوط تولید،تن تولید دارد و خیلى مدرن است

 .شود  صادر مى جاهاي دیگربه اروپا ومحصوالت  ،گفتند به خاطر مرغوبیت
   .خواستند تسهیالت بیشتر براى توسعه
 . و بسیج و اطالعات جمع بودنده نیروهاى انتظامى و سپا.با ماشین به فرودگاه رفتیم

به خاطر  . کرمانشاه را ترك کردیم،از زحماتشان تقدیر کردم و با بدرقه رسمى
                                                

 - کرد که  کس تصور نمى  هیچ.برانگیز است فتخارآمیز و تحسین حرکت بازسازى بسیار ا«:  بخشی از این سخنرانی آمده استدر
 و بهتر از گذشته، ساخته شودهاى جنگ جبران بشود و شهرهاى جدیدى دوباره از نو  در ظرف مدت کوتاهى، این چنین خرابی

ها را کشیدند و تشکر کرد از مردمى که  د تشکر کرد از کسانى که این زحمتمردم در صحنه زندگى حضور پیدا بکنند که بای
له کشاورزى بود، از أش دیگرى که براى من جالب بود، مسبخ. صبورانه مقاومت و صبر کردند، این فرصت بازسازى را به ما دادند

استانى این همه آب و زمین خوب و هواى در کمتر .  آب و هواى استان و فراوانى نعمت خدا که قدردانى کنیداوالً؛ دو جهت
. اى از این خاك ثروت است  هر گوشه.شود داشت در اینجا همه چیز مى. خوب و تنوع هوا از گرمسیرى تا سردسیرى وجود دارد

 نقطه. هایى از اینجا معادن قابل توجه است هاى فراوان و در قسمت ها با محصوالت مختلف و رودخانه ها با جنگل، دشت کوه
اش این است که هنوز قسمت زیادى از اراضى شما دیمى است که ما باید تالش کنیم، دولت باید کمک کند، شما باید همت  منفى

چون محصول یک هکتار آبى، پنج برابر محصول دیم است، به عالوه . االمکان به آبى تبدیل کنید حتى کنید، این اراضى دیمى را
 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . کردل برداشتمحصوبار شود دو   مىدر خیلى جاها

 .1395 انقالب، معارف
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ونیم   هشتساعت .مکرد تهران موکول را به فردا در سفرپایانى   مصاحبه،خستگى
ها  ند و بعضى بچه هست فاطى و فائزه در سفر امارات و پاکستان. به تهران رسیدیمشب

  .جمع بودند در خانه
   

  1994 نوامبر13                   1415الثانى   جمادى   9   1373 آبان 22یکشنبه  
   

براى   و امروز هم کسل بودم.دیشب با خستگى مفرط و سرماخوردگى خوابیدم
تا .  مالقات نگذاشته بودند. با تأخیر به دفترم رفتم، سفرازمانده  انجام کارهاى عقب

اى با صداوسیما   مصاحبه.را انجام دادم از کارها ي مقدار و نیم صبح، ساعت ده
  . راجع به کارش صحبت شد؛ مهدى آمد1.داشتم نتایج سفرم ةدربار

ن همایم شب .قشم داشتیمجزیره اى راجع به   مصوبه.دولت جلسه داشتهیأت عصر 
حنه و راجع به  سفرم و حضور وسیع مردم در صة دربار.اى بودم  خامنهاهللا یتآ

 مرجعیت در ایران و تأکید روى يقاب سیستانى و ضرورت ااهللا یتمرجعیت و مسأله آ
   به آقاى.شان تبلیغ شود  مرجعیتةایشان راضى نیست که دربار خود ؛ صحبت شد،قم

                                                
 - در گیالن غرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب که زمانى شهرهاى ویرانى بودند، اتفاقى که «: در بخشی از این مصاحبه آمده است

ال روى داده است و امروز آنها به صورت شهرهاى بزرگ، تمیز و کم نظیرى در قراربود در ده سال آینده اتفاق بیفتد، طى چهار س
هاى   از طرح، سد براى جلوگیرى از انتقال آب به خارج از مرزها و عملیات اجراى دو سد در این سفردهمطالعه و اجراى  .اند آمده

 مگاواتى بیستون، افتتاح شبکه گازرسانى 640 نیروگاه اى،  هزار شماره25بردارى از مرکز تلفن   و همچنین بهرهبودهعمرانى منطقه 
ـ  بردارى از هشت طرح صنعتى و اجراى طرح شهرهاى کرمانشاه و صحنه، بهره هاى چهار بانده کردن راههاى ارتباطى کرمانشاه 

هاى راه ارتباطى  ق و شبکههاى بر  ازجمله اقدامات مهم براى توسعه صنعت، شبکه مخابراتى، نیروگاه،اسالم آباد و کرمانشاه ـ صحنه
. تدریج اجرا خواهد شد  به دلیل سردسیر بودن منطقه به همطرح گازرسانى به سراسر استان کرمانشاه. به شمار می رونددر این استان 

شاه از وفن در استان کرمانشاه و ایجاد دانشکده تربیت معلم قرآن در شهر کرمان ویژه آموزش حرفه له آموزش، بهأتوجه وسیع به مس
با توجه به سابقه جنگ و وجود اشرار و منافقین در نواحى مرزى این . بوددیگر کارهاى فرهنگى و ضرورى انجام شده در این استان 

 معارف نشر دفتر ،1373 هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .استان، امنیت بسیار خوبى در منطقه حاکم است
 .1395 انقالب،
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مالقات با مدیران و کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی
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جنتى در ] احمد[آقاى اخیر ات اند که تبلیغ نکنند و از اظهار یزدى گفته] محمد[
هم صحبت بندى خزر  سفر آینده ایشان و ساحلدربارة  .جمعه هم ناراضى هستندنماز

  .کردیم
  

  1994 نوامبر14                  1415الثانى   جمادى  10   1373 آبان 23دوشنبه 
  
] سیدمحمد[ آقاى .استخدامى آمدنداداري و مدیران و کارکنان سازمان امور  

اصالحات ادارى و ضرورت  کارکنان دولت و ةدربارمیرمحمدى گزارش داد و من 
  1.اصالح وضع معیشتى آنها صحبت کردم

در  گزارش وضع مسکن . آمد]وزیر مسکن و شهرسازي[، آخوندى] عباس[آقاى 
آقاي محمود [ .به شهرك پرندك کمک گرفتآب داد و براى رساندن کشور را 

 ، گزارش پیشرفت کار و اوضاع کشاورزى.آمد  بیلاستاندار ارد] نژاد احمدي
  . ها کمک خواست خدماتى و صنایع استان را داد و براى توسعه راه

   وزر براى تصویب ا. آمد]وزیر پست و تلگراف و تلفن[، غرضى] محمد[آقاى 
                                                

 - با توجه به تأثیرپذیرى جامعه از اخالق حاکم بر سیستم ادارى، یکى از وظایف و «:  بخشی از این سخنرانی آمده استدر 
اصالح نظام ادارى  .هاى نظام و تقویت و ترویج وجدان کارى است هاى کهنه و ناهماهنگ با هدف تکالیف مهم ما اصالح شیوه

زمه استقرار نظام نوین و سالم ادارى، اعمال نظارت جمعى و تبلیغات فرهنگى نیرومند  ال ودهد  جامعه را تحت تأثیر قرار مى،کشور
 باید تالش کرد تا احساس انسانى و سازنده در کارکنان دولت .استهاى مختلف دولتى و غیردولتى  و توسعه آموزش مدیران بخش

 در کنار تأمین معیشت زندگى مالك و ،ام وظیفه الهىتقویت شود و همه خود را خادم مردم بدانند و در پذیرفتن مسئولیت، انج
کند تا مجموعه حقوق بگیران و کارکنانى را که با شرافت،   تالش مى،دولت با همکارى مجلس شوراى اسالمى .انگیزه قرار گیرد

ان زندگى قابل قبولى ش کنند، مورد حمایت بیشتر قرار دهد تا آنها با توجه به شأن و موقعیت قناعت، پشتکار و صداقت خدمت مى
اندرکاران مؤثر در  شود کارکنان و دست وقتى تولید و حرکت عمومى اقتصادى و جریان گردش کار خوب انجام مى .داشته باشند

کارکنان دولت هم باید با وظیفه شناسى و انجام کامل تکالیف خود، شناسایى و . این حرکت نیز باید از فواید آن بهره بیشترى ببرند
کار، زائد و مزاحم سرعت کار، نگذارند شخصیت حقوقى و اعتبار اجتماعى آنها   و یا طرد تعدادى اندك افراد ناصالح، کماصالح

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دار شود ضایع و خدشه
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 اردیبل احمدي نژاد                             ٢٢/٨/١٣٧٣سند 

نامه درخواست استاندار اردبیل و دستور رییس جمهور
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  وزارت صنایع                             ٢٣/٨/١٣٧٣

نامه وزیر صنایع و دستور رییس جمهور به بانک مرکزی
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 تقاضا کرد  وهسوارى آمدعصر آقاى ش .ترك مناقصه ماهواره کمک خواست
شوراى اقتصاد با چند مصوبه عصر جلسه  .خرید سم را از وزارت کشاورزى بگیریم

 کمى . به خانه آمدم و شب کار کردمنُه تا ساعت .داشتیم  چند دستور ناتمامو
  .کسالت دارم

  
  1994 نوامبر15                1415الثانى   جمادى   11    1373 آبان 24شنبه  سه

   
  گزارش ]رییس بنیاد شهید[، رحیمیان] محمدحسن[ آقاى .بنیاد شهید آمدندمدیران 

 جارى و خوداتکایى هاي جویى در هزینه کردن پرسنل و صرفه کمموضوع بر  .داد
آموزش و اهمیت  بر  ومن هم صحبت مفصلى کردم. تکیه کرد هاى شهدا خانواده

   1.دمنموه  تکیاهاى شهد کرامت خانوادهحفظ خوداتکایى و 
از .  آمد]جمهور در امور اهل سنت مشاور رییس[، اسحاق مدنى] محمد[آقاى 

 ،]مشهد[ض  بعد از حادثه مسجد فی،جریان طرد بعضى از علماى اهل سنت بلوچستان
  بذفى نماینده رهبرى گله داشت و براى جحذ نگرانى کرد و از برخورد اظهار 

                                                
 - ها، بر ضرورت توسعه آموزش و  گیرى شخصیت انسان الب و دوران جهاد در شکلبا اشاره به تأثیر فرهنگ انق آقاي هاشمی

با بیان  ایشان .تبلور آن در شخصیت ذاتى افراد تأکید کردو هاى آینده  کار گسترده فرهنگى براى حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل
هاى  ام به عظمت فرهنگ شهادت، ایجاد زمینه همراه با تکریم شخصیت متعالى و احتر،هاى شاهد لزوم تأمین معیشت خانواده

آموزش «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است.هاى معظم شهیدان را حرکتى مهم و مطلوب دانست خوداتکایى براى خانواده
سیار  کارى ب،عنوان ارزشى پایدار و ماندنى از طریق افزایش سطح دانش و آگاهى و تخصص فرزندان شاهد و تجهیز معنوى آنها به

هاى الزم براى این کار از سوى دولت در مدارس و  مهم، حساس و به نفع انقالب است و با توجه به فراهم شدن ابزار و زمینه
مدیریت  .صورت درازمدت انجام شود هاى دقیق و مطلوب به ریزي  باید برنامه،هاى شاهد و اختصاص سهمیه دانشجویى دانشگاه

هاى اقتصادى باشد و با استفاده اصولى از  اى براى سایر بخش  باید الگو و نمونه،قالب اسالمىهاى اقتصادى بنیاد شهید ان بخش
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دنها و منابع، عدالت و انصاف و بینش اسالمى را مالك عمل قرار ده سرمایه

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
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 عكس مالقات بنیاد شھید                             

مالقات با مدیران بنیاد شهید انقالب اسالمی
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  .توصیه کرد ]زهی اسماعیل [وى عبدالحمیدلمو
 براى کم شدن اعتبارات آموزش ؛ آمد]وزیر آموزش و پرورش[، آقاى دکتر نجفى

هاى حوزه و فقه از   جمعى از طالب متصدى مجله.و پرورش در مجلس نگران است
نیاز حکومت و راهنمایى در و مورد  از من براى دادن موضوعات روز .قم آمدند

ها و شجاعت برخورد با  دانشگاه، مثل ها حوزهدر  ضرورت نوآورىو  سبک کار
؛  استمداد کردند ها  آزادى بحث در حوزه ول مسلم موجود قابل تردیدیمسا

  .کند استقبال مى ند که حوزه از نوآورىا مدعی
 براى تنظیم . آمد و زیارتحجسازمان رضایى مسئول ] محمدحسین[عصر آقاى 

  سئوال حجاجعددهمچنین برائت و مراسم   عازم ریاض است و در مورد،برنامه حج
 اصرار کنند و عدد را هم از رقم باال ، گفتم روى یک تجمع ولو محدود.داشت

  . دنبگیر
 . آمد] مسلحيروهای نیبانی دفاع و پشتریمقام وز قائم[، توالیى] محمدحسن[آقاى 

 ام پی.ها سئوال داشت  در مورد قیمت. است لیبیعازم الحسبراى مذاکره فروش 
اى براى مشاوره در امر   برنامه و دکتر عادلى آمد.خواست کتبى براى آقاى قذافى

  1.ه دادیارا الملل اقتصاد بین
شوراى عالى انقالب فرهنگى حاضر شدم و بقیه جلسه قسمتى از وقت در شب 

التحصیالن دانشگاه   در مورد فارغ. سپردم]رییس قوه قضاییه[، جلسه را به آقاى یزدى
  .گیرى کردیم درس و هیأت امناء تصمیمتربیت م

   
                                                

 -  المللی منصوب کرده  جمهور در امور اقتصادي بین  را به سمت مشاور رییس دکتر محمدحسین عادلیدر حکمی،آقاي هاشمی
 .بود
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  1994 نوامبر16             1415الثانى   جمادى   12   1373 آبان 25چهارشنبه 
   

 آقاى .آمد نظام جوادى براى تعیین دستور مجمع تشخیص مصلحت] غالمرضا[آقاى 
فظ هایش و ح  براى ارز نیروگاه و آمد]رییس سازمان انرژي اتمی[، امراللهى] رضا[

 استمداد کرد و در  است،زمین تأسیسات اصفهان که توسط دیگران تصرف شده
توضیح  ،ره شمالى که با پول دیگران بناست انجام شودنیروگاه کُتغییر مورد مسأله 

  .در دايونیوم بیشترت تولید پلو،که نیروگاه موجود است  گویا به خاطر این؛داد
اتحادیه دانشجویان ایرانی خارج از کشور نماینده رهبري در [، اى اژه] جواد[آقاى 

 گزارشى از وضع دانشجویان ایرانى در خارج داد و براى . آمد]و داماد شهید بهشتی
  وآقایان زنجانى و دکتر هاشمى آمدند.  تیر استمداد کردهفتمره شهداى بمق

قانون  .ها را مطرح کردند سازمان برنامه و سایر دستگاهاسناد هاى  اختالفات بین هیأت
براى شد  قرار .استپیدا کرده تعارض هاى دیگر  هاى آن با وظایف دستگاه هیأت

  .شود نون فکرى قااصالح 
 ؛دن قرار بود صبح بیای.استاندار همدان و معاونان آمدند، ]آقاي احمد خرم[عصر 
 و براى د گزارش پیشرفت کارهاى استان را دادن.اند ند وقت را اشتباهى شنیدها مدعی
آقاي  چندین مصوبه داشتیم و ،دولتهیأت در جلسه . رح استمداد نمودندچند ط
  .را دادآذربایجان جمهوري داد نفتى  گزارش قرار،]وزیر نفت[، آقازاده

ساعت هشت و  تا .ها را داد همشیرهو  خبر سالمتى والده  وزاده آمد حسین همشیره
  . در دفترم کارم کردم و به خانه آمدمنیم شب
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  1994 نوامبر17                1415الثانى   جمادى  13   1373 آبان 26 شنبه پنج
   

 براى .د مالقات نگذاشته بودن.داشتیم دیشب و امروز باران زیادى در اکثر نقاط ایران
 از استخر هم استفاده . تا عصر کارها را انجام دادم،تکمیل کارهاى مانده از سفر

 ؛ با گرانى را خواندمههاى مربوط به مبارز  گزارش.به خانه آمدم  قبل از غروب.کردم
  .یمرگیرى داچشمموفقیت 

   
  1994 نوامبر18                   1415الثانى   جمادى   14   1373 آبان 27جمعه 

   
 وحید] اهللا سیف[عصر دکتر .  استراحت کردم. کار کمى داشتم.در منزل بودم

 .از کارهاى هالل احمر گزارش داد  و آمد]دستجردي، رییس جمعیت هالل احمر[
المللى  آذربایجان را به مراکز بینجمهوري هاى داخل  گفت به زودى اردوگاه

زدگان شمال و  ها به سیل کمک.تا بررسى کنیم  گفتم صبر کنند.دهند تحویل مى
هاى خارجى به آذربایجان را توضیح   و کمک فارسزدگان فیروزآباد زلزلهو جنوب 

   . یت بودجه و نیز اصالح تعرفه پزشکان عمومى استمداد کردداد و براى تقو
خانواده شیوخ امارات به دوستى یل  از تما وه کلى تعریف کردجفاطى از سفر شار

فائزه هم کلى از سفر . نى داده بودندهمایمهاى آنها که   از زبان خانم وبا ایران گفت
 و بقیه سران پاکستان ]وزیر نخست[، بوتو] نظیر بی[هاى زیاد خانم  به پاکستان و محبت

آنها در استفاده جدیت هاى زیاد و   ضیافتهیأت ایرانى و شخص فائزه و حترام به و ا
   .گفت هاى بانوان از تجربه ایران در ورزش

  



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

537 
  صبر و       

     پیروزي   

  1994 نوامبر19                     1415الثانى   جمادى   15   1373 آبان 28شنبه 
   

مطرح شدن هرزگوین و یکا به نفع مسلمانان بوسنى و گیرى آمر  موضعها، در گزارش
هاى مالى و تسلیحاتى مهم است و درگیرى منجر به شهادت جمعى از  کمک

  .هاى خونین است مجاهدان فلسطینى در غزه با نیروهاى عرفات که آغاز درگیرى
هاى انجام  کار  گزارش.استاندار آذربایجان شرقى آمد، ]زاده آقاي علی عبدالعلی[
 کوچک هاي معامالت با آذربایجان و نخجوان و نیازهاى عمرانى براى طرحو ده ش

و از عادى شدن وضع کاالهاى مشمول طرح مبارزه با گرانى در  نیمه تمام را داد
  .استان گفت

» ه .م .ش« گزارش تولیدات . آمد]جمهور رییس [ مشاور فنى،عباسپور] مجید[آقاى 
 ،یکربی م،ییایمیپدافند ش[=  »ر. م. ش« و] اي هپدافند شیمیایی، میکربی، هست[= 

فقیه و سرپرست  نماینده ولی[، شهرى ري]محمد محمدي[ آقاى .را داد] رادیواکتیو
مان با عربستان و سیاست حج و مسأله   براى اطالع از وضع روابط]حجاج ایرانی

، ]آقاي غالمحسین کرباسچی[برائت آمد و گزارشى از دادگاه بررسى شکایت 
 خزعلى داد که آقاى خزعلى حرف حسابى نداشته] ابوالقاسم[هردار تهران از آقاى ش

 گزارشرا نیز  رىو شهر)] س(حضرت عبدالعظیم حسنی[ ه وضع عمران آستان.است
  .داد

 راجع به اصالح بودجه سال جارى و . آمد]جمهور معاون اول رییس[، دکتر حبیبى
، جه که در شوراى نگهبان مطرح استهاى بود نسراى دولت و تبصرههمایمساختمان 

اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی [ حال که من به ، خواست.مذاکره کردیم
  . او را هم نفرستیم،روم مراکش نمى] در
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    عكس مالقات دامپزشكان                         

مالقات با جمعی از دامپزشکان کشور



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

539 
  صبر و       

     پیروزي   

 گزارش ]وزیر جهاد سازندگی[، پزشکان آمدند آقاى فروزشعصر جمعى از دام
 1.ع تحصیل و کارشان گفتم و تشویقشان کردمداد و من از کارشان و اهمیت موضو

 دریاى خزر و کیفیت اداره و ةدربار .جلسه داشتملی شب شوراى عالى امنیت 
بسیج و مسأله جمعیت نیروي کارگیرى  هنامه ب ینی و آوربردارى کشورهاى مجا بهره
  . هاى ساکن قم و معامالت با امارات و انگلیس صحبت شد ایرانىغیر
   

  1994 نوامبر20                  1415الثانى   جمادى   16   1373بان  آ29یکشنبه 
   

اولین ، ]آقاي جمشید گیوناشویلی[ .عفت و فاطى عازم مشهد شدند و من عازم دفتر
 در آن . استدر ایران درس خواندهو  اسمش جمشید است .سفیر گرجستان آمد

   کرده کار مى آهن پدرش در راه .رجى در ایران بودهگاش از مهاجران   خانواده،موقع

                                                
 - ،در دیدار با اعضاى شرکت کننده در دومین گردهمایى دامپزشکان علوم بالینى کشور، تالش براى تأمین آقاي هاشمی 

هاى مشترك دام و انسان را براى تعمیم   جلوگیرى از انتشار بیماريهاى دامى و بهداشت مواد غذایى، افزایش تولید فرآورده
المللى مورد  هاى بهداشتى دام و طیور را در حد استانداردهاى بین بهداشت در جامعه بسیار با اهمیت دانست و لزوم افزایش کیفیت

کشور که با بهداشت و سالمت مواد غذایى خدمات محققان و کارشناسان بخش دامپزشکى   با ارج نهادن به ایشان.تأکید قرار داد
 بر کسى پوشیده نیست و ،نقش و اهمیت و تأمین مواد غذایى در کسب استقالل کامل یک کشور«:  گفت ،جامعه سروکار دارند

مینه هاى دامى و مواد غذایى نیز در گروى برخوردارى از محققان و کارشناسان مجرب در ز خوداتکایى در تأمین فرآورده رسیدن به
  .دام و طیور میسر است

ها و ضررهاى ناشى از سوءتغذیه، انتشار  شد، خسارت هاى الزم و تحقیقات در این بخش ارزشمند انجام نمی در صورتى که مراقبت
علم و دانشمند . هاى مسرى مشترك بین دام و انسان و کمبود مواد غذایى دامى در جامعه نیز غیرقابل تصور و محاسبه بود بیماري

با توجه به ویژه  . دو چندان خواهد بود،براى کشور بسیار باارزش هستند و اگر ین دانش با آثار و نتایجى نیز همراه شود ارزش آن
المللى  هاى حضور ایران در بازارهاى بین هاى نسبى مساعد در کشورمان براى تأمین مواد پروتئینى و هموار شدن تدریجى راه زمینه

ها و مراکز علمى کشور نیز در جهت پیشرفت  هاى بهداشتى، دانشگاه  باید همراه با باالبردن کیفیت،ام و طیورهاى غذایى د فرآورده
خدمات بخش دامپزشکى کشور در تأمین مواد غذایى و سالمت و بهداشت عمومى جامعه  .توسعه علم دامپزشکى بیشتر تالش کنند

 ».آگاهى مردم رسانده شود تا همکارى مردم با این بخش نیز افزایش یابد شتر بهى و تبلیغات، بیارتباط جمعهاى  باید بوسیله رسانه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 پدرش به ، در زمان استالین.اند  به گرجستان برگشته، بعد از جنگ جهانى دومو

ش را با فارسى ا بیکند و نطق شرفیا  فارسى خوب صحبت مى.قزاقستان تبعید شده
 گاز ترکمنستان قطع شده و اکنون . گفت اوضاع گرجستان وخیم است.فصیح خواند

متوقف شده و مهاجران دیشب مترو هم برق نیست و صنایع تعطیل است و تفلیس در 
  . از من خواست که گاز برایشان ارسال کنیم.آنجا فشار زیادى دارند

 .ى براى اصالح وضع نان داشتیمیاه پیشنهاد. گروهى از مسئوالن امر نان آمدند
بخش   که رضایتشدبررسى   وضع مبارزه با گرانى.ستاد تنظیم بازار جلسه داشت

 چند قلم کاالى جدید هم مشمول طرح شد و . ابهاماتى دارند که باید رفع شود.است
 تعداد تصویب کردیم که . عهده وزارت بهداشت قرار گرفترکنترل داروها هم ب

حل را این  روز جمعه در منزل، راه. در سراسر کشور ایجاد شودهزار فروشگاه جامع 
و سهام  قرار شد شرکت سهامى عام باشد .ستقبال قرار گرفتپیشنهادم مورد ادیدم و 

 مالقات سفیر گرجستان 
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 پدرش به ، در زمان استالین.اند  به گرجستان برگشته، بعد از جنگ جهانى دومو

ش را با فارسى ا بیکند و نطق شرفیا  فارسى خوب صحبت مى.قزاقستان تبعید شده
 گاز ترکمنستان قطع شده و اکنون . گفت اوضاع گرجستان وخیم است.فصیح خواند

متوقف شده و مهاجران دیشب مترو هم برق نیست و صنایع تعطیل است و تفلیس در 
  . از من خواست که گاز برایشان ارسال کنیم.آنجا فشار زیادى دارند

 .ى براى اصالح وضع نان داشتیمیاه پیشنهاد. گروهى از مسئوالن امر نان آمدند
بخش   که رضایتشدبررسى   وضع مبارزه با گرانى.ستاد تنظیم بازار جلسه داشت

 چند قلم کاالى جدید هم مشمول طرح شد و . ابهاماتى دارند که باید رفع شود.است
 تعداد تصویب کردیم که . عهده وزارت بهداشت قرار گرفترکنترل داروها هم ب

حل را این  روز جمعه در منزل، راه. در سراسر کشور ایجاد شودهزار فروشگاه جامع 
و سهام  قرار شد شرکت سهامى عام باشد .ستقبال قرار گرفتپیشنهادم مورد ادیدم و 

 مالقات سفیر گرجستان 

تقدیم استوارنامه سفیر جدید گرجستان



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

541 
  صبر و       

     پیروزي   

  .ها و وزارت بازرگانی سهیم شوند ها و شهرداري را به مردم بفروشیم و بانک
براساس اجازه رهبرى به  1373سال  اصالحیه بودجه ،دولتهیأت در جلسه 

  را1374ها تأیید شد و بحث در بودجه سال   و طرح ایجاد فروشگاهرسیدتصویب 
   .یمدکرآغاز 

ها در شهرها و   فروش پادگان،کیهان هوایىنشریه  ةدربار .ن رهبرى بودمهمایمشب 
به مؤمن ] محمد[ آقاي منتظرى توسط اهللا یتپیغام آو مهندس سعودى مدعى اعجاز 

 ،گیران مان به آمریکا شتىکسفر ، 1نیوز تایمز و ایران  روزنامه تهران،اى  خامنهاهللا یتآ
گیرى  اى مذاکره و تصمیم هاى هسته  نیروگاه ومریکایى از یونانخرید قطعات آ

ن انجمن حمایت همایم ظهر .وقت از مشهد رسید عفت هم دیر.به خانه آمدم. کردیم
  .اند از بیماران کلیوى بوده

  
  1994 نوامبر21                 1415الثانى   جمادى  17    1373 آبان 30دوشنبه 

   
زاده  روحانی صالح آقاي[ .بود مجلس ها بانمایندگان مالقات بیشتروز امر ،معمول مطابق  

و و براى را داد  گزارش وضع منطقه .شهر و سوادکوه آمد نماینده قائم، ]قادیکالیی
نماینده شهریار براى ، ]آقاي حسن قشقاوي. [ کرداستمداد رفاهیامور عمرانى و 

تهران هاى اطراف  ت شهردارىسفرم به شهریار و اجراى مصوبه مجلس در اختیارا
   . اصرار داشت،که مورد مخالفت شهردارى تهران است

                                                
 - نامه قبل از انقالب روزنیا.  منتشر شد1359 بهشتی ارد15 خی است که در تاررانی در ازبان یسی انگليا روزنامه، مزیتا تهران 

این روزنامه  . چاپ کرد1333 سال شماره آن را در نی ناشر آن بود که نخست، تهران ژورنال نام داشت و مؤسسه اطالعاتاسالمی،
فر،   در پی تغییر مدیریت روزنامه، آقاي سلطانی. فر منتشر می شد  و با مدیریت آقاي محمد سلطانیی اسالمغاتیسازمان تبلتوسط 
  . کردمنتشر 1373 از مهرماه سال ،ی متعلق به بخش خصوصران،یزبان صبح ا یسی روزنامه انگلنی اول را به عنوان وزی نرانیه اروزنام
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انشگاه آزاد اسالمى و یدن براى دفرشهر و  نماینده فریدون، ]ارثی آقاي اسداهللا کیان[
زمینى کمک خواست و از حمله اخیر من در نماز  سیبتبدیل و کارخانه ر دانشگاه نو

تم اشتباه از خودتان است که خود را با عمل و جمعه به جناح چپ گله کرد که گف
  .دیکرد، سیبل افراطىات اظهار

کشور وزیر، ]محمد بشارتی آقاي علی[نماینده قم و ، ]آقاي محمدعلی شرعی[
 نیازهاى شهر قم و مشکالت ناشى از حضور مهاجران زیاد داخلى و ةدربار .آمدند

 تأسیسات شهرى گفتند و بود و کمیهم خوردن ترکیب جمعیت هخارجى در قم و ب
   .طرح اصالح اطراف حرم را توضیح دادند

براى رفع مشکالت کرج و ی، یشمسا و دکتر ]نماینده کرج[، زالى] عباسعلی[دکتر 
 در مورد کیفیت . نماینده تهران آمد،یحیوى] سیدمحسن[ آقاى .ها آمدند بیمارستان

 ل آزادگانیشرق و مسااهللا در نوارهاى مرزى غرب و  به کارگیرى نیروهاى حزب
  .صحبت شد

ل اطالعاتى و ی گزارشى در مورد مسا و آمد]وزیر اطالعات[، فالحیان] علی[آقاى 
جلسه  در . بر پیگیرى مسأله شخص سعودى مدعى اعجاز تأکید کردم.پرسنلى داد

  . ماندمهفت شب تا ساعت . در دستور بود1374سال  بودجه ،دولتهیأت 
   

  
  
  
  
  







  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

545 
  صبر و       

     پیروزي   

  1994نوامبر 22                    1415  الثانى جمادى    18    1373  آذر 1 شنبه سه
   

 تا. است توجه قابل ها صرب از فرودگاهى به ناتو هواپیماهاى حمله ،ها گزارش در
 دانشگاه به هم با که آمدند مه على فرزندش و فاطى .بودم منزل در نُه صبح ساعت

 گفت على ؛کردم باز ،بستن بهتر براى را ام  عمامه.برویم بهشتى شهید] علوم پزشکی[
 .رفتیم دانشگاه به ما !»پوشدب سیاه کاله است خوب ،دوش مى خراب مرتب بابا کاله«

  .بودند من با هم على و فاطى و عفت
 پزشکىعلوم  هاى رشته دانشجویان التحصیلى فارغ جشن مراسم ،ابوریحان سالن در
 .یتیمی اجرا شد خردسال کودك توسط الکرسى آیت قرائت و سرود و قرآن .بود

 درخصوص عملکرد دانشگاه و نیازها ،یس دانشگاهی ر،طباطبایى] سیدمحمود[دکتر 
 درمان و ،از عملکرد وزارت بهداشتنیز وزیر ، ]دکتر علیرضا مرندي[ .دادگزارش 

 سوگندنامه .و افتخارآمیز استجالب  که هر دو  ارائه کردارشآموزش پزشکى گز
نماینده  ،]یگانیگلپا[ ي محمود]محموددیس[ با قرائت آقاى ،التحصیالن توسط فارغ

التحصیالن ممتاز و بازماندگان شهداى  جوایز فارغ.  شدقرائت رهبرى در دانشگاه
ها و عملکرد برنامه  ست سیاةدربارسخنرانى مفصلى . دانشجو را دادم و تبریک گفتم

  1.پزشکى ایراد کردمعلوم اول در آموزش عالى و به خصوص 
                                                

 - التحصیلى یکى از مراحل بسیار مهم زندگى دانشجویان است جشن فارغ«: در بخشی از این سخنرانی آمده است. 
در طول  .بخش جوانان دیگر باشند توانند الهام  درخشندگى بیشترى پیدا کنند، مى،خوداند با فعالیت  التحصیالنى که توانسته فارغ

 هزار دو بیش از ، در حالى که در یک سال گذشته،التحصیل داشته  هزار فارغچهار این دانشگاه حدود ،پانزده سال قبل از انقالب
هاى علوم پزشکى از   درمان و آموزش پزشکى، دانشگاهبعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، .التحصیل داشته است فارغ

هاى زیادى است که در این بخش انجام شده  گذاري اند که بیانگر ثمره سرمایه  درصد رشد داشته400 ،التحصیالن نظر تعداد فارغ
نسبت  .مطلوب برسانیمحد  هاى عمومى ما این است که نسبت استاد و دانشجو را در بخش آموزش عالى نیز به یکى از سیاست .است

 هاى  هزار دانشجو در رشته130امروز حدود  .  بیانگر توجه جدى به کیفیت آموزش پزشکى است، دانشجو12یک استاد به 
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 .تا عصر کارها را انجام دادم.  فاطى و على هم در ماشین من بودند.به دفترم رفتم
 تلفنى گفت در انتخاب ،الى اندونزىب از ]وزیر نفت[، آقازاده] غالمرضا[آقاي 

به  ، نماینده پیشنهادى نیجریهیا دبیرکل به خاطر مخالف ایران ب،کل اوپکدبیر
جمهور اندونزى با من تلفنى صحبت  یسی ر، بناست آقاى سوهارتو.اند بست رسیده بن

تماس  گفتم اگر در . گفت راهى جز این نیست.کند و سعى شود که ایران بپذیرد
آقازاده بپذیرد که آقاي  بهتر است تلفن نکند و خود ،دهد  امتیازى نمىی،تلفن
 چند . در دستور بود1374هاى بودجه سال   تبصره،در جلسه دولت. شدطور  ینهم

  .باران خوبى در سراسر کشور داریم  این روزها.تبصره تصویب شد
   

  1994 نوامبر23               1415الثانى   جمادى   19     1373 آذر 2چهارشنبه 
   

یزى ی پازده هاى خزان ى برگ صداى باران که روباها ر با.دیشب باران زیادى بارید
 . آمد]جمهور معاون اجرایی رییس[، آقاى میرزاده.  بیدار شدم،در بالکن جمع شده

 همه را برگردانند و کار ،دو سال آیندهتا  تحمیلى که گدر مورد بقیه مهاجران جن
 گرفتن اعتبار بیشتر همچنین را جمع کنند و ]یلی جنگ تحمنیامورمهاجر [بنیاد

 مبارزه با ةبارر د.صحبت شد ، ظرف سه سال آینده تکمیل شودبازسازى که
  .اى مذاکره شد هاى زنجیره فروشى و تأسیس فروشگاه گران

                                                                                                              
 کنند که روند بسیار مطلوبى است  هزار دانشجو در بخش آموزش عالى تحصیل مى100مختلف پزشکى و بیش از یک میلیون و. 

هاى  ها و آزمایشگاه ها، کتابخانه  میلیون متر مربع فضاى آموزش در بخش پزشکى، همچنین خوابگاه5 تا 4در حال حاضر حدود 
هاى  در حال حاضر ما بیشتر در بخش .بردارى خواهد رسید ها در طول برنامه دوم به بهره زیادى در دست ساخت است که این طرح

المللى  حد استانداردهاى بین  به،میدواریم تا پایان برنامه دوم ا وکنیم گذارى مى تخصصى و فوق تخصصى و تحقیقات، سرمایه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع «.برسیم
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 عكس جشن فارغ التحصیلي 

شرکت در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته های علوم پزشکی
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دو کتاب از . سیستانى آمد] سیدعلی[اهللا   داماد آیت،شهرستانى] سیدجواد[آقاى 
و کتابى در اصول آورد و وضع ایشان را  1»ضرارقاعده ال ضرر وال «تألیفات ایشان 

. اند شان شده در نجف محدودیت دارند و مانع نماز جماعت. توضیح داد
شان شهریه طالب  خرجفارس است و عمده  بیشتر از کشورهاى خلیجدرآمدهایشان 

 دویست هزار همچنین مبلغ. و سى میلیون تومان در ماه  حدود یکصد؛ایرانى است
 و ارتباطات معمولى د سوریه و لبنان دارنهند و ج شهریه در پاکستان و دالر هم خر

تر ارز از خارج   براى آوردن سریع. توسط پیک استتر  از طریق تلفن و کارهاى مهم
جنتى در نماز جمعه تهران علیه آقاى سیستانى گله آقاي استمداد کرد و از اظهارات 

 این مطلب را . استبه دیدن امام نرفته ،داشت که گفته در مدت اقامت امام در نجف
 ةدربار توضیحى . است اسالمیمند به انقالب عالقهایشان گفت  کرد و مى تکذیب مى

   .هر کربال آوردمتعدادي .  داد که از خودش است » التراثاءی الحتیالب آل«مؤسسه 
 براى  گزارش وضع استان را داد و. استاندار هرمزگان آمد،رىیزا] غالمعباس[آقاى 

 . اظهار خوشحالى کرد،استان و ساخت سیلو کمک خواست و از باران خوب امسال
 گزارش صنایع فوالد را دادند و .شکرریز آمدند] علی[محلوجى و ] حسین[قاى آ

براى توسعه استمداد کردند و پیشنهاد ساخت نیروگاه زغال سنگ در کنار معدن 
  . را دادندطبس 

 در مورد توسعه . قزاقستان آمدشوراي عالییس یر، ]آقاي آبیش ککلبایوف[عصر 
 کارها  هشت و نیم تا ساعت.دولت نرفتمهیأت  شب به جلسه .همکارى صحبت شد

  فقیه و سرپرست حجاج نماینده ولی[، شهرى رى] محمدي[ آقاى .را انجام دادم
                                                

 -  ه و در  نوشتیستانی محمدرضا سدیسآقاي که توسط است  یستانیاهللا س  تی درس فقه آریقاعدة ال ضرر و ال ضرار، تقرکتاب
 . چاپ شده استي قمر1414سال 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

549 
  صبر و       

     پیروزي   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ار دارند ها اصر  سعودى،تلفنى خبر داد که در مذاکرات ریاض براى حج، ] ایرانی
بدهیم و کسب تکلیف تعهد  1رئکه براى عدم انجام برائت و عدم نشر روزنامه زا

  . گفتم تعهد ندهند و به عنوان مشورت برگردند؛کرد
   

  1994 نوامبر24                   1415الثانى   جمادى   20   1373 آذر 3شنبه  پنج
   

 تفسیر :تور داشتیم دو مورد در دس.جلسه داشتنظام مجمع تشخیص مصلحت 
اجازه دیگري اى در خصوص اراضى اوقاف که به دیگران واگذار شده و  مصوبه

  رى تا سه سال دیگر که هر دو تصویبستیجاهاى دانشجویى ا ادامه  تصرف خوابگاه
                                                

 -در این نشریه . شود معظم رهبري در عربستان سعودي منتشر می اي است که در موسم حج، توسط بعثه مقام  زائر، عنوان نشریه
 .گردد اخبار حج و موارد آموزشی و تبلیغی براي حجاج درج می

 عكس رئیس مجلس قزاقستان 

مالقات با رییس مجلس قزاقستان 
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 عكس مراسم روز زن  

مراسم باشکوه روز زن در ورزشگاه آزادی تهران
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 عكس مراسم روز زن  

مراسم باشکوه روز زن در ورزشگاه آزادی تهران
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  .شد
 براى رفع ،]نیت ملیدبیر شوراي عالی ام[، روحانى] حسن[ دکتر ،بعد از جلسه

  که -زهرا ینینماینده بو، ]آقاي مجید نادري [– مجلس توقیف یکى از نمایندگان
در هم  آقاى امامى کاشانى .استمداد کرد است، توسط دادگاه ویژه بازداشت شده

 ع با توجه به شرو و هرزگوین،بوسنىجنگ هاى جمعه فردا در مورد  مورد خطبه
  .ورت کردمش ،ها حمالت ناتو به صرب

 به ورزشگاه ،و هفته بسیج براى شرکت در مراسم اجتماع زنان به مناسبت روز زن
نشاط رشور و با پ؛استادیوم یکصدهزار نفرى مملو از جمعیت زن بود. آزادى رفتیم

هواشناسى . دادند کشیدند و صلوات و شعار مى زدند و سوت مى که مرتباً کف مى
 .نگران بودیم.  ولى باران نیامد،تهران باران داریمبینى کرده بود که امروز در  پیش

 به خیر ؛سقف دعوت کرده بودند ه زنان را به محوطه باز بىاحتیاطى کرده بودند ک ىب
  . عفت و فاطى و فائزه و یاسر هم بودند. گذشت

 و ]فرمانده نیروي مقاومت بسیج[، افشار] علیرضا[خیرمقدم و گزارش توسط تیمسار 
دختران  .داده شد]  دفتر امور زنانیسیجمهور و ر سییمشاور ر[، بیبىح] شهال[خانم 
سپس .  کردندهاى گوناگون اجرا سازى شکلهاى سرود و  برنامه، آموز دانش

 مجموعاً برنامه 1.ی کردمسخنرانى کوتاههم  من .رفتندهاى مونث بسیجى رژه  گردان
                                                

 - ،هاى مختلف جامعه از جمله تحصیالت، سیاست و   آنان در عرصهحقوق زنان و شرکت  ضرورت توجه واقعى بهآقاي هاشمی
اینکه در دوران پس از انقالب اسالمى، مسیر فعالیت زنان باز   مورد تأکید قرار داد و با اشاره بهرا  با حفظ هویت واقعى ،فرهنگ

 ،هاى بسیجى  و نیز فعالیتهاى اقتصادى و هنرى هاى دفاع مقدس، امور فرهنگى، عرصه شده است، حضور آنان را در صحنه
خصوص   به،هاى کنونى  از موقعیت،هاى بارز شرکت چشمگیر در اجتماع دانست و به تمام زنان ایران اسالمى سفارش کرد نمونه

آنچه که اسالم و «: در بخشی از این سخنرانی آمده است .براى ادامه تحصیل استفاده کنند و استعدادهاى خود را به نمایش بگذارند
دست آمده و طلیعه حرکت عظیمى بر محور قرآن و  امروز به  فوق آن چیزى است که تا به،خواهد قالب براى شما خواهران مىان

 ایم که براى احقاق حق نصف جامعه بشریت که تا امروز ما کارى را شروع کرده .اسالم و در چارچوب اهداف اسالمى است
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  .دنخوا و مىر از ؛ طول داد صحبتش را، از مقدار الزمتر زیاد، خانم حبیبى.خوبى بود
ى از مراسم یها  فیلم.کارها را انجام دادمساعت چهار بعد از ظهر،  تا .به دفترم رفتم

 به عراق و پیوستن به منافقان و خوشحالى و ، خواننده طاغوتى،1»مرضیه«رفتن 
 نشان سقوط کامل آنها و فراموشى همه ،مدا این پیش؛استقبال عجیب آنها دیدم

  . با آن شروع کرده بودندمبارزه را ت که اهدافى اس
  

  1994 نوامبر25                   1415الثانى   جمادى   21      1373 آذر 4جمعه 
  

 ظهر .رفت به مناسبت هفته زنپاسداران  عفت براى مراسم سپاه .در خانه بودمامروز 
 . باران داشتیم- یمون ساعت ده –تقریباً یکسره تا شب و این لحظه . ها جمع بودند بچه

 قسمتى ،ها با مطالعه گزارش .در چند نقطه کشور سیل داشتیم. ها جمع بودند ظهر بچه
. اهللا سیستانى کردم صرف مطالعه کتاب اصول آیترا از وقت گرفته شد و قسمتى 

 ،به نظرم رسید. است را خواندم   که تقریر درس ایشان2»فدالرا«مقدمه کتاب 
                                                                                                              

خصوص در ایران اسالمى، اعتراف جدى  امروز در عرصه جهانى و به .ى احتیاج دارددوران طوالن اند، به دچار فقر مضاعف بوده
 بانوان دنیا راه درستى را در ،اگر حقوق زنان براساس موازین اسالمى در جهان مطرح شود .حقوق حقه زنان در دستور کار است به

هاى  و دیدگاه) ره(اسالم و قرآن، رهنمودهاى امام راحل هاى اصلى ما براى تأمین حقوق بانوان، تعالیم  سرمایه. پیش خواهند داشت
حرکتى که بخواهد خانواده را تضعیف کند و یا شخصیت و هویت واقعى و انسانى زن را نادیده بگیرد،  .مقام معظم رهبرى است
 .1395 ب،انقال معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .محکوم به شکست است

 - پدرش، سید حسن مرتضایی، روحانی بود.  استیرانی خواننده ا،هیرض مي با نام هنر،)1389 - 1303( ییالسادات مرتضا اشرف .
 از سال هیمرض. وستی پ)منافقین ( خلقنی به فرانسه، به سازمان مجاهدی خارج شد و پس از پناهندگرانی از ا1373 در سال يو

 از توانست روز در مرز عراق و اردن سرگردان بود تا سرانجام دهمدت به پس از سقوط صدام، .  بودنید عضو سازمان مجاه1370
 که صدها تانک و هزاران نفر از افراد ی در حال، در طول سفر ده روزه خود به عراقهیمرض . کشور خارج شود و به اروپا برودنیا

، در اثر 1389 در سال يو.  کنسرت خود را اجرا کردنیها رفت و نخست  تانک ازیکی ي به باال، را محاصره کرده بودندمنافقین او
 . درگذشتسیسرطان در پار

 - کی است که در یستانیاهللا س  تی درس اصول آری تقر،یفی عدنان القطدی سری مندیسآقاي  فیلأ االصول، تیلرافد فکتاب ا 



 
 

 
 

              
                  554 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  . دارندیقی دقهاى خوب و  آورى نو
 تنظیم آثار خاطراتم ةدربار ،]مدیرعامل دفتر نشر معارف انقالب[، عصر با محسن

 ؛ دفاتر خاطرات روزانه قابل نشر است،معتقد است که با کمى اصالح. صحبت شد
 .ا حوادث مهم سیاسى یا نظامى استیمربوط به اشخاص  مشکل ذکر اسم و مطالب

  است،دوره مسئولیت من انجام شدهگفت مجموعه اقدامات عمرانى که در 
  .شود  در کامپیوتر ضبط مىآوري و جمع

 محسن گزارش .اى صحبت شد در مورد برنامه تأسیس هزار فروشگاه زنجیره
 را که در گذشته به دستور من انجام داده ]جمهور رییس [بازرسى ویژهدفتر تحقیقاتى 

 شب هم بعضى از بستگان .قرار شد از آن در اساسنامه استفاده شودداد و  ،است
  .آمدند و قسمتى از وقت را هم به تماشاى تلویزیون نشستم

   
  1994 نوامبر26                     1415الثانى   جمادى   22      1373 آذر 5شنبه 

  
 ،کثرت آب باران. دیشب بارها با صداى باران و تگرگ و رعد و برق بیدار شدیم 

جاد کرد که مأموران شهردارى تا صبح مشکل را مشکالتى براى جنوب تهران ای
  .رفع کردند

میراث سازمان  از خانه به محل ،براى افتتاح نمایشگاه آثار هنرى زنان هنرمند
هاى هنرهاى  از آثار و کارگاه.  عفت و فاطى هم همراه من آمدند.فرهنگى رفتیم

 سپس مراسم .دیممیراث فرهنگى بازدید کردیم و با استادها و هنرمندان مذاکره کر
                                                                                                              

دست نی از اي و مواردی ادوار فکر اصوله،یاصول در مکتب امام علم گاهی ارزش و جاي منتشر شده و حاویجلد به زبان عرب 
 .است
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 ]اصفهانىنگارگر [ ،السادات امامى تقدیر خانم زینت  لوح.کردندتر اجرائات در آمفىرا 
  1.آمیز نمودم را دادم و برایشان صحبت تشویق

 گزارش سفر به .حبیبى آمد] حسن[ دکتر .به دفتر رفتم و کارها را انجام دادم
آقاى .  کردمشورت راى نگهبانل شوی برنامه و بودجه و مساةدربارو را داد اصفهان 

 . آمد]مدیرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی[، نژاد وردى] فریدون[
هاى   فروشگاهةدربار داد و گزارشرا و روزنامه ایران ] ایرنا[ابتکارات خبرگزارى 

 ]قائم مقام وزیر امورخارجه[،  عصر اخوى محمد. کرد دریافتتوضیح اى زنجیره
 در جلسه .هاى وزیر را مطرح کرد خواستهو وزارت خارجه آمد براى تقویت بودجه 

  . به خانه آمدمنُه شب ساعت .مطرح بود1374سال هاى بودجه   تبصره،دولتهیأت 
  

  1994 نوامبر27                  1415الثانى   جمادى   23      1373 آذر 6یکشنبه 
   

ام  کننده ایز و صحبت دلگرمجو ي اهدا.هاى بسیجى آمدند بچهصبح،  ونیم نهساعت 
  وقت ،حیدریه  امام جمعه تربت2. انجام شدبراى بسیجیان به مناسبت هفته بسیج

                                                
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 - عنوان نیروهاى مسلح ه  ب،حفظ و تقویت حضور متشکل نیروهاى جان برکف بسیج« : در بخشی از این سخنرانی آمده است
توز را از فکر تجاوز به جمهورى اسالمى ایران منصرف  آماده مردمى، موجب هراس دشمنان شده و متجاوزان حریص و کینه

ترین مقطع تاریخ کشور کاشته شد و   در حساس،)ره(دست با کفایت امام راحل  بسیج نهال مقدسى است که با درایت و به .کند مى
هاى فرهنگى و  تمامى عرصه درخت تناورى تبدیل شده است که به عظم انقالب اسالمى به با هدایت و فرماندهى رهبر مزامروز نی

حماسه همه جانبه بسیج در  .هاى اسالمى و موجب وحشت دشمنان شده است اجتماعى جامعه ریشه دوانده و ضامن حفظ ارزش
حضور  .هاى آینده حفظ شود دیگر براى نسل باید به وسیله هنرمندان در قالب داستان، شعر، فیلم، نمایشنامه و هنرهاى ،جنگ

ها و دستاوردهاى انقالب دارد و باید  نیروهاى بسیج در مراکز فرهنگى، آموزشى و صنعتى جامعه نقش مهمى در پاسدارى از ارزش
يها سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».سن عمل آنها براى دیگران الگو و سرمشق باشدمشى زندگى و ح 

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373



 
 

 
 

              
                  556 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عكس مالقات گردانھاي عاشورا  
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  صبر و       

     پیروزي   

  .رسیدنمالقات داشت که 
نامه  ینیهاى اجرایى و آ ها و شیوه  سیاست.ستاد تنظیم بازار جلسه داشت

مهمى است و اثر تاریخى در  کار بسیار ؛اى را تصویب کردیم هاى زنجیره فروشگاه
 تحول عظیمى در شیوه توزیع است با یکصد میلیارد تومان .ایران خواهد داشت

ممتاز از شود و سى و پنج درصد سهام  میآن به مردم فروخته  درصد65سرمایه که 
اى  تأسیس هزار فروشگاه زنجیرهبا هدف  ،ها وزارت بازرگانى و شهردارى وها  بانک

  .واهد بود خر کشورسدر سرا
 از آثار ی گزارش.هاى بودجه در دستور بود  تبصره،دولتهیأت عصر در جلسه 

، داده اکنون فروکش کرده استکه ها و اقدامات جبرانى  هاى اخیر و خرابى سیل
  .شد

اش  خانوادهاصرار  وضع آقاى اراکى و ةدربار .اى بودم  خامنهاهللا یتن آهمایمشب 
 آقاى -دانند اثر مى ر عین مخالفت اطبا که بى د از کشور،براى بردن به خارج

 وضع آقاى ةدربار - خواهند دخالت کنند  نمى،ندا اى هم با اینکه مخالف خامنه
ها مذاکره شد و احتمال  سیستانى و احمد توکلى و انتخابات آینده مجلس و جناح

  .اى هم مخالفتى ندارند  خامنهاهللا یتتأسیس حزب جدید که آ
   

  1994 نوامبر28                  1415الثانى   جمادى   24     1373 آذر 7دوشنبه 
   

 براى ، و معاونان]رییس سازمان برنامه و بودجه[، زنجانى] مسعود روغنی[آقاى 
مصوب مجلس   در برنامه. آمدند1374سال   در خصوص ارقام بودجه،نظر من کسب

  ضتناقدر آن یاز دیده شود و  بدون اینکه منابع موردن،شده تصویبو تکالیفی احکام 
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 عكس مالقات بسیجیان حافظ قرآن   

اهدای جوایز بسیجیان قاری یا حافظ قرآن 
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  صبر و       

     پیروزي   

شده  هاى دیده  هزینهکه مواردى از  است معلوم  ولى،دادم هیهایى ارا حل  راه.داردوجود
  .واقعى استغیر

هاى قارى   در مراسم بسیجى، هزار نفرىدوازده در سالن .به ورزشگاه آزادى رفتیم
چند همخوانی  ، زن و مرد.جمعیت بود سالن مملو از .یا حافظ قرآن شرکت کردیم

 قرآن سخنرانى ةدربارو  اهدارا  جوایز .را اجرا کردندصفحه از قرآن از حفظ 
  .  نمودممراجعت و به دفتردادم احساسات گرمشان جواب به  1.کردم

ى توضیح  برا،]جمهور هاشمی، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس[عصر محسن
 در جلسه .آمد ها و نقل دادخواهى آقاى عسکرى خریدن هاى مربوط به گران گزارش

  .در دستور بود1374سال  تبصرهاى بودجه ،دولتهیأت 
نیز و سبزي  پنیرهاى مخلوط با . نان پنیر و ماست خوردم،به خانه آمدم و تنهایى

از  است که با موسیر از محصوالت ابتکارى جدید و خیلى خوشمزهچکیده  ماست
  .اند آوردهسازندگی جهاد 

   
  1994 نوامبر29                   1415الثانى   جمادى   25    1373 آذر 8شنبه  سه

   
صالحی [= ، فالح] سیدرضا[آقاى . ویژه وزارت اطالعات آمدند تنومدیران معا

صحبت  اعتدال و تشویق به کاردربارة  برایشان نصیحت و . دادر گزارش کا،]امیري
 دو استاندارمطرح شد  گزارش عملکرد .داشت جلسه د شوراى عالى استاندار.کردم

  . کردیمتصویب صنعتى براى مالمین و محصوالت کاشى سنتى و را اجبارى
  هایش در   پیروزى. تلفنى مذاکره کردیم،اعظم آلمان صدر،هللموت کُهبا آقاى 

                                                
 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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و برضرورت تالش بیشتر ناتو و گروه گفتم تبریک را انتخابات و تشکیل دولت 
 .نمودمتأکید  1اچهها در بوسنى و به خصوص بی تجاوزات صربقف س براى توتما

 ،است اخیرش در این خصوص که گفته حوادث بوسنى ننگ اروپا و ناتو از اظهارات
ضمن مذاکراتش .  ورزیدمتأکید هرمسبیمه    برضرورت تجدیدسریع.کردمتشکر 
 . اقدامى کنیم،بوسنى مسلمان در  نفرمیلیون رضایت هشتصدجلب  براى  باید گفت

 قرار شد مذاکرات . از یک میلیارد است بیش،تذکر دادم که جمعیت مسلمانان جهان
  . تلفنى ادامه یابد

به استعفاى رد  جواب .تصویب شددیگر تبصره چند  ،دولتهیأت در جلسه عصر 
 به خاطر . دادم]جمهور معاون حقوقی و پارلمانی رییس[، مهاجرانى] عطاءاهللا[آقاى 

ون اساسى براى اش در مورد اصالح قان وهین آقاى ناطق نورى در خصوص مصاحبهت
                                                

 - است سانا واقع شده- است که در استان اونانی و هرزگوی در بوسني شهر، هاچیب 

 عكس شوراي عالي استاندارد

جلسه شورای عالی استاندارد کشور
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  صبر و       

    پیروزي    

  .1 استعفا داده است،جمهورى من و نقل قول از من امکان ادامه ریاست
 به او نیم سکه ؛ خیلى خوب نوشته بوديانشادو  سارا . به خانه آمدمنُه و ربعساعت 

چاه یه، یندى در حریم قنات رضاآباد در کشکوز  عفت از اینکه آقاى.دادم جایزه
ى و حسین آمدند و با توضیحاتى  احمدآقا مرعش.ناراحت است، عمیق حفر کرده

  .عفت را آرام کردند
اهللا اراکى وخیم  مرندى اطالع داد که حال آیت] علیرضا[ دکتر ، شبدهساعت 

] حسین[ آقایان 2.اند که ایشان به رحمت ایزدى پیوسته  اطالع دادیازده ساعت .است
  .وضیح خواستندمراسم و تبلیغات تبرنامه  ةدربارالریجانى هم تلفنى ] علی[مرعشى و 

                                                
 -   در ،»ایران نیوز «اي با روزنامه انگلیسی زبان یس جمهور، در مصاحبهی رآقاي عطاءاهللا مهاجرانی، معاون وقت حقوقی و پارلمانی 
اگر امکان تغییر در قانون اساسی وجود داشته باشد، آقـاي هاشـمی   «:  ریاست جمهوري دوره هفتم اظهار داشتة دربار 1373 آبان   8

کبیـر بـه   دارند؛ امیردرس را با هم میرکبیر و م دو ویژگی ا،آقاي هاشمی رفسنجانی. ترین فرد براي احراز این مسئولیت است    شایسته
 اگر در قانون اساسی تغییر داده نشود، در آن صـورت، آقـاي   .لحاظ توجه به توسعه صنعتی کشور و مدرس به خاطر توجه به آزادي   

 ».ترین فرد براي ریاست جمهوري آینده ایران خواهد بود دکتر حسن روحانی، شایسته

 - قم نقش هی حوزه علمسی است که در تأسعهی شدی از مراجع تقلیکی) 1373-1273 (ی اراکیمحمدعل خی شیالعظم اهللا تیآ 
. کرد ی واگذار مگرانی را به دتی تواضع، مرجعي از روگذشت، ی از چهل سال از اجتهاد او مشی بنکهیاند با ا گفته.  داشتییسزا به
 به تی بودند و بعد از وفات او مرجعي حائرمی عبدالکرخی شیالعظم اهللا تی بود که از نسل شاگردان آی حلقه از مراجعنی آخرشانیا

 به ي بروجرداهللا تی بعد از آمدن آ،ی اراکيآقا.  منتقل شدینی و امام خمیگانی گلپایالعظم اهللا تی آ،یی خویالعظم اهللا تیشاگردان آ
. کرد ی مطرح مي بروجرداهللا تی دوم را با آيدوره پهلو اعمال خالف شرع هیعل و مبارزه امی مسأله قي خوانساراهللا تیقم، همراه آ

 ي آن، الغای صادر کرد و ط1341 را در آذر يا هی اعالمشانی ا،یتی و والیالتی ايها  انجمنحهیدربارة ماده حذف قسم به قرآن در ال
 در جامعه ینیرنگ شدن مظاهر د  از کمنی عموم مسلمی مردم و نگرانتی شرع، عدم رضانی آن را به علت عدم تطابق با موازحیصر

 یبانی پشتي پهلومی رژهی علشانی ایاسی سيها تی داشت و همواره از فعالینی به امام خمی عالقه خاص،ی اراکيآقا. خواستار شد
 ينظر و امام که ندگانی نماز ای بود؛ در پاسخ به نامه جمعینی امام خمي احکام صادره از سوذی تنفشان،ی از اقدامات ایکی. نمود یم

 قم هی مورد اعتمادشان در حوزه علميجمعه و علما  به ائمهینی که امام خم»هی و اخذ وجوه شرعهی امور حسبیاجازات کتب«را راجع به 
 ي علماو ندگانی را که حضرت امام به نمای اجازات کتبهی کلنجانبیا«اند، خواستار شده بودند، پاسخ داد که  ها داده و شهرستان

 لی روز تعطکی ،ی اسالمي دولت جمهور،ی اراکاهللا تیپس از ارتحال آ» .مینما ی مذی تنفتیفیاند، به همان ک ان دادهمورد اعتمادش
آهن بر   راهدانی تا میی رجادی شهمارستانی پاك آن مرجع واال مقام در تهران، از بکریپ.  اعالم نمودی عمومي هفته را عزاکیو 

 کرشیسرانجام پ.  باشکوه حضور داشتندعیی تشنی و مسئوالن نظام در ای هاشماهللا تی آ،يا  خامنهاهللا تیآ.  شدعیی تشمدوش انبوه مرد
 .رضوان و رحمت خدا بر او باد.  به خاك سپرده شدهاالسالمی باشکوه مردم قم در حرم حضرت معصومه علعییبا تش
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 پیام من خطاب به .گفتم فردا را تعطیل و یک هفته عزاى عمومى اعالم کنند
آقاى بشارتى   به دنبال اخبار، این پیام را چند روز پیش.اى را بخوانند  خامنهاهللا یتآ

یس دفتر رهبرى هم تلفنى ی ر،]گلپایگانی [محمدى] غالمحسین[ آقاى .نوشته بودم
  .رود مى ان بیمارستبه  امشب براى ترتیب امور،گفت

   
  1994 نوامبر30              1415الثانى   جمادى    26     1373 آذر 9چهارشنبه 

   
اهللا اراکى در بیمارستان صحبت کردم  فرزند آیت، ]آقاي ابوالحسن مصلحی[تلفنى با 

  موافق.اند که تشییع جنازه را به فردا موکول کنند  گفت قرار گذاشته.دادمو تسلیت 
 ایشان هم نظرشان .اى در این خصوص مشورت کردم  خامنهاهللا یتنبودم و تلفنى با آ

  . مخالف تأخیر تشییع جنازه بودند،مثل من
 جنازه را به سردخانه . هنوز خلوت بود؛ به بیمارستان رفتمهشت صبحساعت 

 دلجویى کردم و نظرشان ، از فرزندان و بستگان مرحوم.ستان تحویل داده بودندبیمار
بعد از ظهر م که امروز ساعت یک ی پذیرفت.را در مورد تشییع جنازه فردا تغییر دادم

 گفتند بناست ؛ت پرسیدمیم در مورد نماز. شود  ییعتش قم شهر در فردا و  در تهران
  .ددر قم بخواننبهجت ] محمدتقی[آقاى 

 ]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[،  دکتر روحانى. کارها را انجام دادم وبه دفترم رفتم
ل ی مسا،ها و مشکالت وزارت اطالعات ، از جمله ضعفل زیادىی مساةدربار .آمد

تریبون آن هم از ، جارى و نادرست بودن تبلیغات منفى  مرجعیت و نحوه تبلیغات
 جمهورى آینده  انتخابات مجلس و ریاست،نىجمعه تهران در مورد آقاى سیستانماز

   .صحبت کردیم
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  صبر و       

     پیروزي   

دورم  ، خانواده ایشان.رفتم  براى تشییع جنازه به بیمارستان،بعد از نماز ظهر و عصر
و از اینکه این مرگ در سفر به انگلستان  هاى من ممنون بودند  از محبت.جمع شدند

 به زودى به انگلستان بروند ،ه قرار بود براى معالج.اظهار خوشحالى کردند ،واقع نشد
خصوص انگلیس متنفر بوده و تعجب   خیلى از بیگانه و به، روح ایشان،و گفتند

  .خواستند برخالف نظر پزشکان ببرند  مى، چرا با این اطالع،است
 .بردارى شد  از منظره فیلم؛منی که براى آخرین بار ایشان را ببتابوت را باز کردند

خمیده حیاتشان  در ؛راست شده بودو کمر هاى زانو  یدگىبرایم جالب بود که خم
 ، به خاطر انبوه جمعیت.ع کردیمیجنازه را حرکت دادند و چند قدمى تشی .بودند

جدا شدیم و به دفترم . محافظان هم نگران بودند. مقدور نبودادامه حرکت برایم 
خوبى جمع شده  جمعیت .رادیو گوش دادماز ع جنازه را یجریان تشی، رفتم و تا شب

 . چهار ساعت طول کشیدهن،آ تا میدان راه] قلب شهید رجایی[ از بیمارستان .بودند
  .یع آمده بودندیرهبرى در مسیر به تش

 کارها را انجام شش بعد از ظهر، تا ساعت .دولت شرکت نکردمهیأت در جلسه 
تور دادم  به مجلس دس،1374 براى بودجه ،وقتضیق  به خاطر .و به خانه آمدم دادم

استاندار ، ]فر آقاي مسعود سلطانی. [ گرچه تعطیل بود؛که دولت جلسه داشته باشد
 جنازه در قم و به  یعیخاطر تش  به  مرکزي،استان مرکزى خواسته بود که فردا استان

  . پذیرفتم؛تعطیل باشد  ایشاننبود خاطر اراکى 
   

  1994 دسامبر1              1415الثانى   جمادى    27     1373 آذر 10شنبه  پنج
   

 .رفتیم به پارچین کوپتر براى بازدید صنایع نظامى و افتتاح چند طرح جدید با هلى
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هاى کلى را در  گزارش.  آقاى ساوه توضیحات داد،در راه. مهدى هم همراه بود
و آقاى ] سازمان صنایع دفاع[= ساصد، یس ی ر، از زبان آقاى کیانىی،جلسه توجیه

تراکم صنایع شیمیایى و مهمات و موشکى در خصوص  ]دیر صنایع شیمیاییم[، ساوه
پاسداران و توجه به تولیدات غیرنظامى منطقه در پارچین و انتقال برخى از صنایع از 

  .شنیدیم شدن تقاضاى نیروها و توجه به صادرات در شرایط صلح و کم
لى وسیع و عظیم  خی؛از نمایشگاه ساصد و محصوالت وزارت دفاع بازدید کردیم

هاى  هاى دو هزار پوندى تا فشنگ  از بمب،]ها اندازه [=ها نج مهمات در همه رِ.است
اسکادها، ابزار جنگى  پى جى تا ها از آر شیمیایى، موشکمختلف  صنایع ،کوچک

 نظایر هاى تندرو و  کوچک و قایقيها  و توپ و نفربر و زیردریایىانداز از خمپاره
هاى صحرایى و  ها و تلفن کنندهها و رمز سیم  انواع بى،نظامى صنایع مخابرات آن،
هاى نفربر و لجستیک و  هاى زمینى و دریایى، صنایع دریایى انواع کشتى مین

  .ت، در حال تولید استکرافورها
انتشارات اداره جغرافیایى، وردهاى جالب و امرکز تحقیقات نظامى دست

کنند و صادرات هم دارد و  شور را تأمین مىسازى در همه ابعاد که تمام نیاز ک باطرى
 که اخیراً از ییها بزرگ و فراوان براى زیردریایىهاى   يبه خصوص ساخت باطر

 از مصرف ارز زیاد جلوگیرى کرده و بناست به پاکستان هم صادر ،ایم روسیه خریده
  .کنیم

  يوساز و نیبانیپشت[= پنها  و ]رانی اییمایهواپ   عیصنا [= 1هاى صها سازمان

                                                
 - يها ه طرحی و اراي مسافربريماهایها، هواپ نگنده جی اساسراتی به منظور تعمشتری و ب1340 در سال ،رانی اییمای هواپعیصنا 

 دی و تولمای از هواپییها  موتور، بخشدهیچی پيها  بخشدی و تولی مهندس،ی طراح، صها. شده استسی تأس،یی هوایبانیپشت
 .، اشاره نمود4- به طلوعتوان ی م، موتورهانی که از جمله اانجام می دهد توربو را يموتورها
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اداره  [= و اتکا] رانی ايماسازی هواپعیشرکت صنا [= 1و هسا] رانی ايکوپترها یهل
نماز و بعد از  . وقت زیادى گرفت و حسابى خسته شدیم،] ارتشکنانتدارکات کار

ها و  وشک م2ىنیتروگلسیرین، جایروهاى جدید ساخت  از طرح، ناهار و استراحت
 که به پاکستان هم 203هاى استراتژیک توپ  هاى انفجارى و خط تولید گلوله  فتیله

   . کردیمبازدید ،شود صادر مى
 ، راه جدیداالحداثاز 3. نمودمتشویقرا و آنها کردم در جمع پرسنل سخنرانى 

ع  راج،راهدر  و هم در ماشین من نشست ]وزیر دفاع[،  آقاى فروزنده.برگشتیم زمینى
 به بودجه نیروهاى مسلح و تقویت وزارت دفاع در مقابل زیاده خواهى ستاد کل

  .صحبت کرد
فت هم که به قم رفته ع.  و حسن آمدندمونا مهدى، فرشته، فائزه، .کمى تب دارم

 مهدى نقشه محل عبور احتمالى خط لوله گاز قطر به پاکستان را . مراجعت کرد،بود

                                                
 - سا (رانی ايماسازیواپ هعیشرکت صنادر ،رانی ایی هواعی، متعلق به سازمان صنا)1355 سی شهر اصفهان، تأسنیدر شاه) (ه 

 و بدون ي مسافربريمای هواپدی به خط تولتوان ی م، شرکتنی ايها تی قابلاز .است  شده سیسأ هکتار ت25 به مساحت ینیزم
 نی بزرگتري هواگرد، دارای، مرکز طراح)ینطام( بال ثابت يماهایاپ، ساخت هو)هاورکرافت( هواناو ي و نوسازری تعمن،یسرنش

 و ارتباطات توانمند در سطح کشور، عات اطالي مرکز فناوري دارا،ي قوی و مرکز پژوهششگاهی آزماي کشور، دارایکیونیمرکز او
 . هر محصول، اشاره کردي مجهز برارگاهیامکانات تست و دارا بودن تعم

 - بر اثر موشک استه دم و و ناخی و رفتار ارتعاشاستکننده  و پردازشگر  شامل دو قسمت حس است که یوچک دستگاه کرویجا
 . سازدی میعوامل مختلف را خنث

 -  آقاى هاشمى از خدمات شایسته کارگران و مدیران مختلف وزارت دفاع تقدیر و تشکر کرد و از آنها خواست که دقت و
ظرفیت وسیع تولید، پشتوانه « :  در بخشی از این سخنرانی آمده است. از پیش مدنظر قرار دهندظرافت را در کار حساس خود بیش

تولیدات صنعتى که تهیه آن در زمان جنگ، هزینه ارزى  .هاى مطمئنى براى دفاع از کشور خواهد بود عظیمى براى امنیت و ذخیره
 در راه دفاع ،شود هاى نظامى که در ایران تولید مى سالح .شود  مى اکنون در داخل کشور انجام،کرد سنگینى را بر کشور تحمیل مى

هاى عمرانى مورد  سازى و دیگر طرح طرح گسترش تولید دینامیت که براى استفاده در معادن، راه .کار گرفته خواهد شد از کشور به
 هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».اندازى شده است وسیله متخصصان داخلى طراحى، نصب و راه ه ب،گیرد استفاده قرار مى

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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  .تردید دارم ،حمایت  در مصلحت بودن.همکارى کنیمآورد و پیشنهاد داشت با آنها 
  .برگزار شده استشکوه  خیلى با در قم،اهللا اراکى مراسم تشییع جنازه آیت

  
  1994 دسامبر2                  1415الثانى   جمادى    28    1373 آذر 11جمعه  
   

 وقت به  مقدارى.رفته رفع شد  کسالت دیشب رفته، با استراحت.در منزل بودم
. ها و مقدارى به قدم زدن در حیاط کوچک خانه گذشت ها و بولتن خواندن گزارش

 اهللا یتصریحاً روى مرجعیت آجنتی، ] احمد[ آقاى ،جمعه امروز تهراندر نماز
 ،رهبرى با من در میان گذاشته بودندکه نظراتى با اى تبلیغ و تأکید کرد که  خامنه

هاى رسمى و به خصوص آنها که به خودشان  ریبون چون مایل نبودند از ت.سازد نمى
اهللا اراکى   وفات آیتبراياى که   حتى به نوعى در بیانیه؛ تبلیغ شود،مربوط است

  . مرجعیت را به علماى قم حواله دادندصادر کردند،
 دانم  تغییرى در نظرشان پیش آمده که من نمى، با اصرار دیگران روز شاید این دو

 موارد دیگرى هم در . اقدام شده باشد،کسب موافقت ایشانا اینکه بدون یو 
نظر آقاى  مثل اظهار؛هاى دیگر نماز جمعه و اظهارات علما پیش آمده تریبون

  . است هم آمدهها  رسانهدرها و بالد که  ى حوزهیزدى و بعضى از علما] محمد[
   

  1994 دسامبر3                     1415الثانى   جمادى    29    1373 آذر 12شنبه 
   

ه ختم لس سپس براى شرکت در ج. در دفترم کارها انجام شدنُه ونیم صبح،تا ساعت 
 قبل از .به مسجد شهید مطهرى رفتیم ،مرحوم اراکى که از طرف رهبرى برپا بود
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گونه  جلسات   در این،کنیم  معموالً سعى مى؛ من جلسه را ترك کردم،ایشان آمدن
  . ل امنیتىیر مساهمزمان نباشیم به خاط

گزارش سفر به لندن و مذاکره با مسئوالن انگلیسی . محمدي آمدآقا] علی[آقاي 
اند که تحریم عراق  گفته. ل خاورمیانه در رابطه دو کشور را دادی عراق و مساةدربار

گفت جریان اسالمی عراق در انگلیس فعال نیست و موقعیت . را غیرمؤثر ببینند
  .خوبی ندارد
 کمک خواست که به نظر ییها  براى طرح ودزاده اهوازى آمدآقاى محم

 کرده و  با محسن هم صحبت؛ مثل طرح مدینه فاضله با ارقام نجومى؛است غیرمعقول
سفیر جدیدمان در سودان براى .  استتوجیه دیده هایش را غیرقابل محسن هم حرف

تاندار کرمان اس] آقاي مرتضی بانک. [ توضیحاتى دادم؛کسب نظر و خداحافظى آمد
 گزارشى از وضع امنیت، کشاورزى، صنایع، آب، تنظیم بازار و روابط سیاسى .آمد
  .به نظرم آمد که هنوز مسلط برکار نیست. داد

یم گرفتیم مهاى بودجه را تکمیل کردیم و تص  تبصره،دولتجلسه هیأت عصر در 
مى جمعى از علما  اسا.را صاحب منزل کنیممتأهل  تمام کارمندان ،که در برنامه دوم

 از سوى جامعه مدرسین و هستند،به عنوان افرادى که داراى صالحیت مرجعیت 
 در لیست را هماى   خامنهاهللا یت آ است؛جامعه روحانیت مبارز منتشر شده

 شده  رهبرى و باعث خشم دیگرانمندان به  این باعث خوشحالى عالقه.اند گنجانده
  .است

  1994 دسامبر4                 1415الثانى   جمادى    30     1373 آذر 13یکشنبه 
   

هاى بیمه  مدیران شرکتساعت نُه و نیم صبح، . دیشب رعد و برق و باران داشتیم
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 من هم در . گزارش داد]کل بیمه مرکزي رییس[، همتى] عبدالناصر[ آقاى .آمدند
   1.صحبت کردم تصویب بیمه و توسعه آنمورد 

] غالمعلی[ دکتر . نامزد ریاست دانشگاه تهران است؛آمدعارف ] محمدرضا[دکتر 
و حمایت خواهم هستم خواست بداند که من موافق   مى. استز استعفا دادهوافر

و مستقل است و با هر دو جناح  داشت یا نه و گفت به چپ و راست گرایش ندارد
وفقیت  سیاست تقویت دانش و دانشمند و حفظ مبر قول حمایت دادم و .کند کار مى

 گزارش عملکرد و . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت.تأکید کردم علمى دانشگاه تهران
را  اى رفاه هاى زنجیره  اساسنامه فروشگاه.آمیز است که موفقیتداده شد پیشرفت کار 

   . کردیمتصویب
 الریجانى و مالقات با ]علی [ همراه با آقاى،سفر به قماز  .عصر دکتر والیتى آمد

اى را   خامنهاهللا یت و باعث شدن اینکه اسم آ]حوزه علمیه قم[معه مدرسینجااعضاي 
  گزارش داد و براى تقویت بودجه سال، مرجعیت بگذارندندر لیست ذیصالحا

نامه  ینیها تکمیل شد و آ  بحث تبصره،دولتهیأت در جلسه .  کمک خواست1374
  .رسیدتصویب به نحوه تأمین مسکن کارکنان دولت 

                                                
 - گرى و تفکر بیمه  عنوان یک ضرورت زندگى، حرکت بیمهه  ب،آقاى هاشمى با تأکید بر اهمیت نقش بیمه در جوامع انسانى

با  « :مطلوب و منافع بیمه اظهار داشت آثار  اه کردن مردم بهشدن در جامعه را ناکافى توصیف کرد و با بیان ضرورت آشنایى و آگ
از وظایف مهم  . زندگى بدون صنعت بیمه شکل مطلوبى ندارد و نبود آن یک نقص مهم است،وضعیت اقتصاد امروز دنیا

 این کار از  تالش براى روشنگرى و ارتقاى بینش و فرهنگ عمومى جامعه نسبت به بیمه است که،اندرکاران صنعت بیمه دست
 ، درك کنندمردم باید کامالً. پذیر است ت کارگزاران بیمه امکانها و عملکرد درس طریق تبلیغات صحیح و هنرمندانه در رسانه

اگر . بخش و در نهایت به صالح تمام افراد جامعه است رود، بلکه کارى آرامش هاى اختصاص یافته به صنعت بیمه هدر نمى هزینه
هاى  شود با استفاده از روش سط مراکز ادارى و تجارى براى مقابله با حوادث طبیعى و غیرطبیعى مصرف مىهایى که تو هزینه

 .کند گونه مراکز است و به رشد و توسعه بیمه در کشور نیز کمکى مؤثر مى نفع این  به،اصولى در اختیار صنعت بیمه قرار گیرد
هاى بخش خصوصى در صنعت بیمه و ایجاد انگیزه رقابت از  فاده از ظرفیته طرحى مشخص براى استی باید با ارا،مسئوالن بیمه

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».سوى توسعه بیمه بهره بگیرند تر به  براى حرکت قوى،هاى مساعد موجود زمینه
 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
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  1994 دسامبر5                             1415 رجب     1     1373 آذر 14دوشنبه 
   

 در . تا ساعتى از روز هم ادامه داشت ودیشب اولین برف زمستانى در تهران بارید
   . خیلى معطل شدیم،ها و لغزندگى خیابان  به خاطر عدم آمادگى اتومبیل،مسیر دفتر

پادشاه وزیر فرستاده ، ]المدغري آقاي عبدالکبیر العلوي[م که هات اولین مالق
را براى شرکت در   نامه دعوت ملک حسن.به همین دلیل با تأخیر آمد، مراکش بود

 گفتم  ونکردمرد صریح ؛ کنفرانس اسالمى در مراکش آوردسازمان سران اجالس 
 برنامه کارمان را باید تنظیم ، به خاطر تغییر زمان کنگره ومان را تنظیم کنیم باید وقت
  . یمیمجدد نما

 گزارش تکمیل کارخانه دوده صنعتى .وزیر نفت آمد، ]آقاي غالمرضا آقازاده[
اهواز و تکمیل فاز جدید بازسازى پاالیشگاه آبادان را داد که ظرفیت آن 

 محدوده مورد نیاز .دکتر حبیبى آمد.  استچهارصدوپنجاه هزار بشکه در روز شده
   .مشخص کردیمرا  تگاه میهمانان در سعدآباد را و بعضى از ارقام بودجهاقام

 براى .استاندار آمدند، ]آقاي اسماعیل مفیدي[ همراه ،جمعى از نمایندگان مشهد
 عوارض جدید بر وضعموافقت با و ترامواى مشهد و کارهاى عمرانى دیگر 

، استمداد ها خواب هتل هاى مسافران قطار و هواپیما و تخت ت و بلیيى تولیدهاشکر
  .کردند

 1374 بحث بودجه ،دولتهیأت  در جلسه .ظهر بستگان عفت در دفترم ناهار بودند
 .هایش بودند  فاطى و بچه. به خانه آمدم. کمى باال زد، از سقف برنامه.را تمام کردیم

اند  منزلش را پیدا کردهخبر داد که دزد.  
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 عكس مالقات مراكش      

مالقات با فرستاده مخصوص پادشاه مراکش 

مالقات با وزیر کشور زیمبابوه
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  1994 دسامبر6                              1415 رجب     2    1373 آذر 15شنبه  سه
   

یس کشور در بوداپست مهم یبا حضور پنجاه ر کنفرانس امنیت اروپا ،ها در گزارش
 بر سر پیوستن کشورهاى عضو ورشو ، و آمریکای غربي روسیه و سران اروپا.است

 در مورد جنگ بوسنى هم تصمیم .روسیه مخالف استدارند و سابق به ناتو اختالف 
  .درستى نگرفتند

د و در مورد وزیر نیرو و مسئوالن بخش انرژى آمدن، ]آقاي بیژن نامدار زنگنه[
گزارش  هاى نو جویى در مورد مصرف انرژى و استفاده از انرژى هاى صرفه برنامه
  . کار مهمى است؛دادند

جام شده براى  گزارش کارهاى ان. امام جمعه دزفول آمد،عراقى] محسن[آقاى 
 براى کمک  وهاى منتشره و مقاالت را آورد را داد و کتاب کنفرانس شیخ انصارى

آقاي . [قول گرفت ،تاح مراسم در قم و کمک به مجتمع فرهنگى دزفولبیشتر و افت
تجربه ما براي مبارزه  استفاده از ةدربار .وزیر کشور زیمبابوه آمد، ]دامینیوس دابنگوا

از ما صحبت  امنیتی هاى مورد نیاز تنظیم سنجش احوال و خرید سالحبا مواد مخدر، 
   .شد
  وها آمدند وزیر علوم و رؤساى دانشگاه، ]آقاي سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی[

 سلمانى براى اصالح .اى استمداد کردند براى رفع مشکالت سیاسى و ادارى و بودجه
عصر فرماندهان . آمد  مهدى براى پروژه اباذر. مبلغى قرض کرد و یاسر آمد.آمد

را دادند و براى ساخت منازل   گزارش لشکر. آمدند)ص (لشکر محمد رسول اهللا
 شوراي عالی انقالب فرهنگیآقاى میرسلیم براى دستور . کمک گرفتند زمانىسا

  .آمد
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     پیروزي   

 .سخنرانى بودجه در مجلس را اصالح کردم.  تا ساعت نُه شب، کارها را انجام دادم
 خاموش شده بود و خانه کمى ، مشعل گاز به خاطر قطع موقت گاز.خانه آمدمبه 

مصرف گاز به سرعت باال رفته هوا،  به خاطر سردى ناگهانى . روشن کردم.سرد بود
  . استو باعث افت فشار شده

   
  1994 دسامبر7                          1415 رجب     3     1373 آذر 16چهارشنبه 

   
 علوم دانشجویان بسیجى ، به مناسبت روز دانشجو.نزل به ورزشگاه آزادى رفتیماز م

 نصف .اجتماع با شکوهى بودبودند و  حدود ده هزار نفر .پزشکى اجتماع داشتند
وزیر بهداشت، [، مرندى] علیرضا[ آقایان دکتر .دادند آنها را دختران تشکیل مى

 ،]فرمانده نیروي مقاومت بسیج[، ارافش] علیرضا[ پ و سرتی]درمان و آموزش پزشکی
 اهمیت دانشگاه و بسیج و تحصیل زنان صحبت ةدربارهم  من .خیرمقدم گفتند

 در پزشکى ساخت داخل لیساآالت و و از نمایشگاه ابراز، قبل از مراسم1.کردم
  .جا بازدید کردیم همان

                                                
 - ها در جامعه اسالمى  تشریح وظایف دانشجویان دانشگاه  با گرامیداشت روز دانشجو به،ی بسیجیان در جمع دانشجوآقاي هاشمی

جوشید، نقش ) ره(ترین دوران انقالب و در متن جامعه و با الهام از امام راحل  در نهاد بسیج که در سخت«: پرداخت و گفت 
در  .رهبر بزرگوار و تحکیم قدرت دفاعى کشور اثبات کرداهداف انقالب و ) ره(سازنده خود را در جنگ با پشتیبانى جدى از امام 

حضور نیروهاى مردمى نیاز بود، بسیج سبب پشتگرمى مسئوالن و نظام شد و در جایى که باید  مقاطع مختلف گذشته هر زمان به
امروز ؛ شوند ا محسوب مىها که نهاد رسمى کشور م نیروهاى مردمى حضور داشته باشند، این اتکا به بسیج بود و نکته دوم دانشگاه

امروز که زندگى با . ها تأمین کننده آینده و روز هستند  زیرا دانشگاه،آینده هر کشورى را باید در استحکام دانشگاه جستجو کرد
 . طبیعى است که دانشگاه پیکر اصلى این حرکت مهم است،خود گرفته ها پیوند خورده است و همه چیز رنگ تخصص به تخصص

طبیعى است که . ها تحت تربیت و فراگیرى قرار دارند، فردا گردانندگان متعهد جامعه خواهند شد ى که امروز در دانشگاهدانشجویان
 ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».اى منطقى است ها، مسئله حضور نیروهاى مخلص در دانشگاه

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر
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به ور دفاع قطر وزیر مشاور ام، ]آقاي شیخ حمد بن عبداهللا آل ثانی[ .به دفترم آمدیم
 ؛ از وضع و تعداد نیروهاى مسلح قطر پرسیدم. مذاکرات تشریفاتى بود.آمد مالقات

اعضاى شوراى .  هستند با اسلحه فرانسوى و آموزش غربى،گفت پانزده هزار نفر
 گزارشى از کار دادند و براى بودجه بیشتر و محل و .علمى فرهنگستان علوم آمدند

  . کردند استمداد،جایگاه اجتماعى
 تأمین خانه براى کارمندان فاقد مسکن نامه ینی آ،دولتجلسه هیأت عصر در 
 همه کارمندان صاحب مسکن ،ف پنج سالظر اقدام مهمى است که در ؛تصویب شد

  .شوند مى
  

  1994 دسامبر8                            1415 رجب    4      1373 آذر 17شنبه  پنج
   

] محسن غفوري[ آقاى .رفتیم  و مهندسی زلزلهشناسى لهسسه زلزؤاز منزل به م
ها بازدید کردیم و صحبت  سسه توضیحاتى داد و از آزمایشگاهؤیس می ر،آشتیانى

  1.کوتاهى براى پرسنل نمودم
 . و معاونان آمدند]رییس سازمان برنامه و بودجه[،  آقاى زنجانى.به دفترم رفتم

تا  . انجام شد و اصالحاتى نمودم1374 در مورد بودجه سال ،ها آخرین مشورت
  . بعد از ظهر کارها را انجام دادم و به خانه آمدمچهارساعت 

   
  1994 دسامبر9                                 1415 رجب    5     1373 آذر 18جمعه 

  بیشتر وقت به مطالعه شرح زندگى شیخ مرتضى انصارى و آن قطعه. در منزل بودم 
                                                

 - 1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دینک رجوع. 
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بازدید ازموسسه لرزه نگاری و مهندسی زلزله
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 نکات جالبى در . براى آمادگى جهت صحبت در کنگره شیخ؛تاریخ ایران گذشت
هاى علمیه نجف، اصفهان، کاشان، تهران،  وضع روحانیت در آن مقطع و وضع حوزه

 که قبالً از ی و چیزهاى مهمممشهد، سبزوار، بروجرد، دزفول، کربال و سامرا خواند
ل هرات و بوشهر  یهاى روسیه با ایران و مسا جنگمثل  ،کبیر خوانده بودمان امیرزم

  .یادم آمد و تحرکات انگلستان و وضع قاجار
 ،هاى برقى را روشن کردیم  بخارى.شد از ظهر گاز خانه قطع و هواى خانه سرد

 ، با آقاى صالحى فروز. قطع است، گازقسمت عمده شمال تهران .ولى کافى نیست
 رشد سریع مصرف در اثر سردى هوا ل معلو؛صنایع گاز صحبت کردیممدیر بخش 

  . باید پیگیرى کنیم؛ ولى قابل قبول نیست،داند و بعضى اشکاالت فنى مى
 گزارشى از سفر . سرشب آمد،]وزیر معادن و فلزات[، محلوجى] حسین[آقاى 

انه آلمان و چکسلواکى و مذاکره براى ساخت نیروگاه زغال سنگ در طبس و کارخ
  .دارد گله  از برخوردها.نگران است  از عواقب استیضاح مجلس.کریستال سازى داد

  
  1994 دسامبر10                                1415 رجب    6    1373 آذر 19شنبه  
   

هاى  کوئل  فناشى از خانه را ب بخ.دیشب گاز نداشتیم و مشعل شوفاژ خاموش بود
ساعت  . صبح به دفترم رسیدمساعت هشت.  ه داشتیم نگ گرم- سرد و گرم - کاره دو
] احمد[ آقاى .وحدت رفتم به تاالر ،کتاب  براى مراسم شروع هفتهونیم نُه

وزیر [، میرسلیم] مصطفی[ آقاى .داد گزارش ]معاون وزیر ارشاد[، جامعىمسجد
  1. کردم در اهمیت کتاب و مطالعهیو من صحبت کوتاهگفت  خیرمقدم ]ارشاد

                                                
 - رشد گسترده وسایل ارتباطى صوتى و تصویرى، کتاب جایگاه خود را با توجه به« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 
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 به مناسبت ،فرهنگى  براى مالقات اعضاى شوراى عالى انقالب یازده،ساعت 
اى مذاکرات   خامنهاهللا یت قبل از جلسه با آ.اى رفتم به دفتر آقاى خامنه سالگرد شورا

ها براى   از مسئولیت جدید مرجعیت که اخیراً در تریبون.خصوصى کوتاهى داشتم
نمودم و ایشان هم بت کوتاهى  من صح،در مالقات. ، نگرانندایشان تبلیغ شده

 ،هایم ها انتظار داشتند که من در صحبت  بعضى.اى داشتند کننده هاى دلگرم صحبت
  1. ولى برایم معلوم نبود که ایشان راضى باشند و نگفتم،از مرجعیت ایشان هم بگویم

 عصر مدیران و . بودنده عفت و یاسر هم ناهار به دفترم آمد،به خاطر سردى خانه
] احمدعلی[ با گزارش دکتر .التحصیالن دوره اول دانشگاه شاهد آمدند د و فارغاساتی

 و ]رییس بنیاد شهید[، رحیمیان] محمدحسن[ و آقاى ]رییس دانشگاه شاهد[، نورباال
   اهمیت دانشگاه شاهد و تحصیالت عالیهةدربار ،کننده من هاى دلگرم صحبت

                                                                                                              
اساس  . بسیار کارگشا و خالق است،ابخوانىهاى اخیر براى توسعه کت دارد و حرکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در سال

به یقین مطالعه را  . ابزار بیشترى در اختیار این بخش قرار گیرد،امیدواریم در برنامه دوم شاهد باشیم. افزار است کار در این بخش نرم
به را  آحاد جامعه  من.کند  چرا که آنان را حمایت مى،باید ارزشمندترین و مؤثرترین راه براى گذراندن اوقات فراغت دانست

کمبود کاغذ یک مشکل اساسى است که در  .هاى زندگى قرار گیرد  کتاب جزو نیازمنديدارم،آرزو و  کنم  میکتابخوانى دعوت
استکبار و  .شود و از نظر قیمت کتاب نیز باید اصالح صورت گیرد اى حل مى طور ریشهه  ب،اندازى کارخانه جدید برنامه دوم با راه

ما باید تالش کنیم این . کتاب روى بیاورند و کتاب به تاروپود زندگى مردم راه یابد زم مایل نیستند مردم جوامع دیگر بهصهیونی
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ». اما عملى خواهد شد، اگرچه کارى مشکل است؛طلسم را بشکنیم

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373

 -  در   کلمه حی و صح  عام ي معنا  به ی اخالق قی عم  تحول ي برمبنا یقی حق ی فرهنگ  انقالب کی   انجام  بر ضرورت ،يا  خامنه اهللا تی آ 
  و ی قطع، می کر  و قرآن  بلند اسالم  اهداف  و تحقق  جهان  در عرصه ی اسالم رانی ا ي رشد و اعتال ي را برا  و آنند کرددی تأک جامعه

  ی کار فرهنگشبردی پ  را الزمه ی امور فرهنگ اندرکاران  دستشتری ب  هر چه ، اهتمام انقالب اسالمی   معظم رهبر. دانستندری ناپذ اجتناب
ها   انسان  و عزت  و حفظ کرامت ی و اخالق ی اسالم ی لحاظ سازندگ  به رانی ا  ملت  که می هست ما در تالش«: ندگفتدر کشور خواندند و 

 زی ن نی کمتر از ا مند شوند و به  بهره  آن  و ثمرات  از برکاتایها در سراسر دن  انسان ی باشد و تمام  و برجستهشتازی پ  جهان در سطح
وجود  م يها تی فعل کننده نی تضم  عنوان  به ی فرهنگ  عواملدی با یافتنی   و دست  روشن  آرمان نی ا  تحقق ي لذا برا، میستی ن  و قانع یراض
   دوم  در برنامه  کرد که حی تصر ی کوتاه  در سخنان ی هاشم ي آقاي، رهبر  از سخنان شیپ» .رندی قرار گ ي جد جه مورد تو ندهیو آ

  ینیب شی کشور پ ی آموزش يها خش و ب ی عموم  فرهنگ  گسترش  در جهت ي و مؤثردی مف يها  برنامه ،ی و اجتماع ي اقتصاد توسعه
 .کنند ی م  را دنبال ی فرهنگ  مباحث، تی شورا با جد نی ا ياعضا و   است شده
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 عكس ھفتھ كتاب        

مراسم هفته کتاب در تاالر وحدت تهران
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 عكس مالقات معادن و فلزات         

مالقات با مدیران وزارت معادن و فلزات
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  . هاى اول را دادم  و جوایز رتبه1فرزندان شهدا و ایثارگران گذشت
 پیغام مجدد سلطان ، اخوى محمد.جلسه داشتملی ب شوراى عالى امنیت ش

 تقاضا کرده بود که ولو . آورد،مراکش را که توسط سفیرشان ارسال کرده بودند
 ؛ نم در کنفرانس سران اسالمى در مراکش شرکت ک،براى یک جلسه هم شده

  .ممصحلت ندید
وب دادگاه قاتالن خ ها در اظهارات و سرانجامِ هاى اخیر آمریکایى  تندىةدربار
هاى عاشورا و حل مشکل حضور  دان افراطى بسیجیان گرات فرانسه و امتیاز دربختیار

شب به خاطر سردى خانه با . گیرى شد  بحث و تصمیم، شهر قمدربیگانگان زیاد 
  .بودند عفت و یاسر هم .دمقطع گاز در دفترم مان

  
  1994 دسامبر11                            1415 رجب     7     1373 آذر 20یکشنبه 

   
 وزیر و مدیران وزارت ،صبحساعت نُه و نیم  . کارها را انجام دادم،بعد از نماز صبح

از  من در صحبت مفصلى . آقاى محلوجى گزارش داد.معادن و فلزات آمدند
 به خاطر مطرح بودن استیضاح 2.ایشان و مدیران تشکر کردم و توضیح دادمخدمات 

                                                
 -  ،از اهتمام جدى فرزندان شاهد به فراگیرى علم و دانش و افزایش سطح کمى ،یس هیأت امناى دانشگاه شاهدیرآقاي هاشمی 

دانشگاه شاهد که با « :  و گفتدو کیفى آموزش در دانشگاه شاهد ابراز خرسندى کرد و آن را براى جامعه امیدوار کننده خوان
اى نیرومند برخوردار است و   از بنیان و ریشه،تأسیس شد) ره(تدبیر و ابتکار خردمندانه بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران امام راحل 

ترین قشر   مخلصدلیل ارتباط و وابستگى به خانواده دانشگاه شاهد به. تعلیم و تعلم در این دانشگاه بسیار با ارزش و سازنده است
اى بسیار با  سرمایهبخش و سازنده و   از قداست و بزرگى خاصى برخوردار است و این ارتباط براى جامعه الهام، یعنى شهدا،جامعه

 .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ارزش براى کشور است
 - ،هاى علمى و کاربرد تکنولوژى  هاى غنى کشور در بخش معادن و اجراى شیوه شاره به استعدادها و ظرفیت با اآقاي هاشمی

رمصرف ارز، بخش معادن و فلزات بود هاى پ در آغاز برنامه اول یکى از بخش«: بردارى از معادن اظهار داشت  پیشرفته روز در بهره
   داتکا شده، بلکه توانسته است یکى از آرزوهاى دیرین ملت ما را در نه تنها خو،اندرکاران آن که امروز با تالش دست
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 اسى مجلسیانپ براى تقویت روحیه آنها و جبران ناس،آقاى محلوجى در مجلس
   .کردمزیاد تعریف 

ها و تهیه مقدمات ایجاد   عملکرد بازرسى و داورى.ستاد تنظیم بازار جلسه داشت
الهاى جدید مشمول طرح مبارزه با گرانى و اى و تعیین کا هاى زنجیره فروشگاه

یس مجلس صحبت کردم و خواستم از ی با ریتلفن.  مطرح شدتصمیمات جدید دیگر
 طرح تهیه مسکن کارکنان ،دولتهیأت  در جلسه .آقاى محلوجى حمایت کنند

   . گذاشتیمدولت تکمیل شد و قرار حمایت از آقاى محلوجى در مقابل استیضاح
 مشکالت ایشان در انجام ةدربار مقدارى .اى بودم  خامنههللا یتن آهمایمشب 

هاى رهبرى و مرجعیت و جواب مراجعات مسئولیت مرجعیت و نگرانى  مسئولیت
 آب -   کسالت آقاى بهجت که براى معالجه چشمش به تهران آمدهةایشان دربار

بختیار و نیز  ]ترور[و اظهار رضایت از نتیجه دادگاه فرانسه در مورد  - مروارید آورده 
هاى عاشورا و طرح تأمین مسکن  سفر من به جزایر جنوب و مصوبه مربوط به گردان

و  آقا مجله گلهاي  پاشی هست و سمکارکنان دولت که مورد تحسین ایشان هم 
 آقاى .صحبت شد در مورد مبارزه با گرانى و استیضاح آقاى محلوجىهمچنین 

را رشنبه رسماً اعالن کنند که مرجعیت  تصمیم دارند روز چها،اى گفتند خامنه

                                                                                                              
با فعال شدن بخش معادن و فلزات، عالوه بر . بهینه از منابع و ذخایر خود در راه استقالل و خودکفایى تحقق بخشد استفاده زمینه

در بخش فوالد که تا قبل از  .اهم و عملى شده استترین کشورها نیز فر المللى با پیشرفته تأمین نیازهاى داخلى، زمینه رقابت بین
توانیم مستقل عمل کنیم و با استفاده از ابداعات و ابتکارات  اجراى برنامه اول با کمبودهاى فراوان روبرو بودیم، امروز کامال مى

در اختیار بگیریم و با توانمندى ترین واحدهاى تولید فوالد مبارکه اصفهان را  ترین و عظیم متخصصان متعهد داخلى یکى از پیشرفته
تحول عظیم بوجود آمده در اکتشاف و  .اى است هاى اقتصادى و سیاسى داراى اهمیت ویژه آن را اداره کنیم که این امر از جنبه

تقال زایى گسترده و ان غالت اشاست وهاى مهم صنعت سنگین کشور   یکى از پایه،آهن، فر و آلیاژها و نسوزها استخراج معادن سنگ
 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع.، قابل توجه استتکنولوژى ناشى از فعال شدن معادن

 .1395 انقالب، معارف
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  . استشده  گاز وصل و خانه گرم. شب به خانه آمدم.پذیرند نمی
   

  1994دسامبر12                              1415 رجب    8    1373 آذر 21دوشنبه 
   
 براى تسهیل افتتاح اعتبارات ارزى .وزیر صنایع آمد، ]زاده آقاي محمدرضا نعمت[

و  3بند صنایع و تسهیالت در استفاده از ارزهاى صادراتى با اصالح مصوبات کمیته 
هاى گزاف  تاجازه  صادرات به بعضى از تولیدات که اخیراً براى پایین آوردن قیم

نگى استمداد کرد و از حذف تبصره گوجه فر  مثل رب،صادر کردن آنها منع شده
  .خوشحال بود تجزیه مدیریت صنایع به کمک شوراى نگهبان

 گزارشى از وضع مصرف . آمد]کل بانک مرکزي رییس[، نوربخش] محسن[آقاى 
اى ارزى سال ها و مشکالت باقى مانده و نیازه وقهع بعضى از مشکالت مو حلارز 

 و توضیحى از طرح جدید براى  گفت داد و از آرامش در بازار آزاد ارز1374
 ها و براى جلوگیرى از فشار تقاضاى ارز دستگاهداد تسهیل استفاده از ارز صادرات 

 . آمد]جمهوري رییس مرکز زنان ریاست[، حبیبى] شهال[خانم دکتر . استمداد کرد
داد کرد و از کم توجهى ادارات نهاد و برخورد براى خرید محل دفتر زنان استم

   .گله داشت وزارت اطالعات
 مذاکرات در خصوص توسعه .ال آمدغوزیر تجارت پرت، ]آقاي فرناندو اولیویرا[

 براى این منظور یکصدوپنجاه میلیون دالر اعتبار ، گفت.همکارى بازرگانى بود
رشى از سفر به لهستان و آمادگى  هم گزا]وزیر بازرگانی[،  آقاى آل اسحاق.اند داده

   .دادایران و توسعه همکارى به  براى فروش هر نوع نیازهاى نظامى و غیره ،ها لهستانى
   پیشنهادى دادم و، در مورد مرجعیت.اى صحبت کردم  خامنهاهللا یتتلفنى با آ
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 خوب است عجله نشود که ،مرجعیتپذیرش گفتم که در مورد اعالن عدم اي  یهنظر
   .بیشتر مشورت کنیم اعالنکیفیت براى 

 آخرین . آمد]رییس سازمان برنامه و بودجه[، زنجانى] مسعود روغنی[عصر آقاى 
 شوراى اقتصاد جلسه با چند مصوبه ساده . را توضیح داد1374صالحات بودجه ا

 منتظر متن نهایى . شب کارها را انجام دادم و به خانه آمدمنُه  تا ساعت  .داشت
؛ را تماشا کردم» آپارتمان« قسمتى از سریال .سخنرانى فردا در مجلس بودم که نرسید

 نمایندگان آذربایجان و بعضى . ندیدم،باشدها  چیزى که نشان اهانت به آذربایجانى
  .اند شکایت کرده زبان رك به عنوان اهانت به مردم تُ،ارومیهتبریز و از دانشگاهیان 

  
  1994دسامبر13                                 1415 رجب      9    1373 آذر 22شنبه  سه

   
 بعد از نماز .توجه است حمله نظامى روسیه به جمهورى چچن مورد ،ها در گزارش

 . و به دفترم رفتم1 آخرین متن نطق تقدیم بودجه را خواندمشش،صبح تا ساعت 
  . آخرین اصالحات انجام شد وآقاى زنجانى آمد

 بالفاصله صحبت . نمایندگان استقبال گرمى کردند. به مجلس رفتیمنُه صبحساعت 
 ،کمى بعد از نطق. دیم خیلى خسته ش. بیش از دو ساعت طول کشید.را شروع کردم

ضمن نطق از آقاى محلوجى .  نمایندگان مراجعاتى داشتند.اق پذیرایى نشستیمتدر ا
 هم انا و استاندارر جمعى از وز.هم دفاع کردم که فردا موعد استیضاح ایشان است

  .آمده بودند
   عصر آقاى عبداهللا نورى.تا عصر کارهاى دفتر را انجام دادم و استراحت کردم

                                                
 -متن کامل این سخنرانی به جهت اهمیت در بخش ضمایم همین کتاب چاپ شده است . 
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 در قم .به قم پرسیدمرفتن  بعد از کنار رفتن از وزارت کشور و ، از وضع ایشان.آمد
رود و  مىنبه درسى . اى سابق است تحصیالت حوزهمرور مستقر شده و مشغول 

 پیشنهاد شد یک . از وضع تبلیغات مرجعیت راضى نیست.تصمیم دارد در قم بماند
 قرار پژوهشخارجى اسالم را با گروهى دیگر مورد موضوع تحقیقى مثل سیاست 

  .دهند
هاى کاشان و   ریاست دانشگاه.شب شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت

 و )س(الحدیث حضرت عبدالعظیم  در تهران بودن دانشکده علم.سمنان تصویب شد
  . داشتیممصوباتى دیگر

  
  1994دسامبر14                      1415 رجب    10      1373 آذر 23چهارشنبه  
   

سره به  یک. مراسم استقبال در پادگان سپاه انجام شد.کوپتر به قم پرواز کردیم با هلى
 . انجام شد زیارت و نماز و فاتحه براى مرحوم اراکى و علماى دیگر.حرم رفتیم

پسر و داماد آقاى ، )]س(تؤلیت آستان حضرت معصومه[، مسعودى] اکبر علی[آقایان 
  .راکى هم بودندا

 در مراسم کنگره بزرگداشت شیخ انصارى  واز آنجا به مدرسه قضایى رفتیم
 نقاط مبهمى که در ،ل شیخی ضمن اشاره به فضا1. سخنرانى کردم.شرکت کردیم

                                                
 - ،از را تعلیم و تحصیل زمینه در جهد و جد و تقوا اخالص، ،انصارى شیخ فقهى و علمى شخصیت از تجلیل ضمن آقاي هاشمی 

ه آثار و افکار حاکم بر روحانیت و رابطه آنان با یاین اجالس عالوه بر بررسى و ارا«  : گفت و کرد ذکر انصارى شیخ بارز صفات
خواهیم حقایق اسالم را بهتر بشناسیم و  م که مى زیرا ما اکنون در موقعیتى هستی،هاى وقت را مورد بررسى قرار دهد مردم و حکومت

ل زیادى در مورد شیخ انصارى و محدوده زمانى زندگى ایشان قابل یمسا .در آینده طرح جامعه حکومت اسالمى را اجرا کنیم
روز در بررسى است، زیرا در آن زمان کشور مورد هجوم دشمنان خارجى قرار گرفته است و مطالعه و بررسى مواضع علماى آن 

 و اخبارگرى از پرهیز و نوآورى .اى برخوردار است  از اهمیت ویژهاى هاى استعمارى و جریانات جهانى و منطقه برابر حکومت
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گیرى در مورد   مثل عدم شرکت و یا موضع،خورد ایشان به چشم مى زندگى
 و نیز ندادن سرباز به دولت عثمانى تجاوزات روس و انگلیس به ایران در زمان ایشان
 اشاره کردم و از کنگره  نظایر آنرا که در جنگ با کفار بوده در نجف اشرف و

  .م که به اینها هم برسدخواست
] محمدتقی[از آنجا به ساختمان در دست احداث مرکز تحقیق و آموزش که آقاى 

 با هفت هزار متر ؛فتم ر،سازد اى مى  خامنهاهللا یتبه کمک من و آ، ]یزدي[مصباح 
هاى   خواستار تسریع در پرداخت کمک.قابل توجه است ، هزار متر بنا22زمین و 

  .موعودم شدند
توسط سازمان اوقاف دولت، از آنجا به چاپخانه بزرگ قرآن رفتیم که با کمک 

د و با  فعًال امکان تولید سه هزار جلد قرآن در یک روز را دارن. استایجاد شده
 .رسد  قدرت تولید به روزانه ده هزار جلد مى،تهیهین صحافى در دست آمدن ماش

  مرکزى براى. برسندقرآن ست در فازهاى بعدى به تولید ساالنه ده میلیون جلد بنا
                                                                                                              

فراهم علمیه هاى حوزه در ها اندیشه و آرا برخورد زمینهدارد  ضرورت است و انصارى شخصیت ابعاد دیگر از ،رکود و تحجر 
 ؛باشد هاى متفاوت مى صدر در برخورد با افکار و اندیشه  آزادمنشى، محیط باز و سعه،ه علمیه مهم استاى که براى حوز لهأ مس.دوش

هاى نیروهاى  هاى تنگ و افکار محدود و جلوگیرى از نوآوري  سینه،زیرا بدترین آفت براى پیشرفت علم و تمدن و رشد جامعه
 اگر اجازه ،نباید تصور کنیم .کند حیط علم و تفکر را محدود مى احساس خفقان بدترین چیزى است که م،جدید و بالنده است

 اما ، بعضى نتایج بد هم وجود دارداًدر محیط باز طبیعت. دست آمده مطلوب نخواهد بود ه نتایج ب،ها زده شود  بعضى حرف،دهیم
 از ،شاگردان و استاد میان بحث باز جلسات وجود.  جلوى حرف زدن دیگران را بگیرندبدترین شکل زمانى است که افکار ناصحیح

 استعدادهاى جدید و کنجکاو را ، انگ زدن، متهم کردن و توجه نکردن به نظرات دیگران در حوزه.است علمیه حوزه افتخارات
  زیرا از همین نکته حضور مردم تجلى پیدا؛ها باشند گاه برخورد سالم افکار و اندیشه  تجلى،هاى علمیه  باید حوزه.کند خرد مى

 حتى در موضوع ؛دشى حرفى بزند که مورد پسند ما نبا نباید از آن بیم داشته باشیم که کس.شود کند و راه رشد علم هموار مى مى
 و با استدالل حجاب و بسیارى  نیز باید حرف دیگران را گوش کنیم،باشد ترین بحث ما مى محورى والیت فقیه نیز که شریف

در  نوآورى ،گونه بزرگ جلوه کند  شیخ انصارى این،آن چیزى که باعث شده است.ر قرار گیردمورد بحث و تبادل نظل دیگر یمسا
 کتاب  ← دیکن رجوع ».آنها پرداخته است ل جدیدى است که شیخ انصارى در زمان خود بهیهاى شیخ و مسا افکار و اندیشه

  .1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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سى ترجمه به وصد تاکنون حدود .ى دیگر دارندها هاى قرآن به زبان بررسى ترجمه
 .گویند تقریباً همه آنها غلط و اشتباه زیاد دارد  مى.اند صدوسى زبان را جمع کرده 

امام ] سیدمهدي[ بعد از گزارش آقاى ،و صحبت کوتاهىداشتم اى  مصاحبه
 تعزیم  و از قم به سوى تهرانکردم] سازمان اوقاف و امور خیریه رییس[، جمارانى

  .نمودیم
 نیازهاى قم را ، نماینده شهر،شرعى] محمدعلی[ فرماندار و ،در مسیر آقایان سلطانى

 استاندار تهران .کوپتر خوردیم  ناهار را در هلى.گفتند و قول کمک از من گرفتند مى
  . به دفترم رسیدمیک و نیم ظهر ساعت .همراه بود

اهللا   آیت. انجام شدز ظهر بعد اهفتنماز و استراحت و انجام کارها تا ساعت 
 ضمن سخنرانى اعالن کردند که مرجعیت را ،اى امروز طبق اظهارات گذشته خامنه

 قبول ، چون به خاطر وجود مسئولیت سنگین رهبرى؛پذیرند براى داخل کشور نمى
 ولى ،دانند  ضرروى نمى، در داخل مراجعا وجودباین مسئولیت مرجعیت را 

 در جامعه جا ،اما با این تبعیض .پذیرند ور را مىمرجعیت شیعیان خارج از کش
  ؟ براى خارج چه باید کرد، چون اگر مشکل رساله است،نخواهد افتاد

امروز به خاطر در دستور مجلس بودن استیضاح آقاى محلوجى و حضور جمعى از 
 از ،خواستم قبل از حرکت به کیش  مى.دولت نداشتیمهیأت  جلسه ،وزرا در آنجا

گفت که وضع  ها مى  گزارش.تمام نشدهفت یضاح مطلع شوم که تا ساعت نتیجه است
  .بد نیست

که ماندندها   جمعى از بچه. شب به سوى کیش پرواز کردیمهفت و نیم ساعت 
 آقاى . شب به پاویون رسیدیمونیم ساعت نُه. هایشان  به خاطر تحصیل بچه؛فردا بیایند

 ةدربارى یاه  گزارش،کیشنطقه آزاد سازمان معامل  مدیر،پناه یزدان] محمدرضا[
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مقدار کاالهاى ورودى و خروجى و  ،اوضاع کیش از وضع عمران و تجارت
  .که خوب است هاى مهم و وضع هوا و باران داد طرح

قبل از .  خوابیدمیازده شب ساعت .کمى در ساحل دریا قدم زدیم و شام خوردیم
 از مجلس رأى اعتماد ، با اکثریت ضعیف، خبر رسید که آقاى محلوجى،خواب
 9 نفر با استیضاح موافق بودند و 98 مأخوذه؛ رأى 218 رأى از 110با : استگرفته 

   .نفر هم ممتنع
   

  1994دسامبر15                           1415 رجب    11    1373 آذر 24شنبه  پنج
   

صدر  حوادث چچن و تجاوز روسیه در . به خبرها گوش دادمهشت صبحتا ساعت 
براى دیدن ، صبحانهصرف و قدم زدن در ساحل و ورزش کمى بعد از  .است

 از منطقه ساحل شرقى جزیره که بهترین  کردیم وحرکت هاى جدید کیش پروژه
هاى  در جریان ساخت فضاهاى سبز و پارك؛ دیمنمو بازدید ،قسمت ساحل است

و باغ وحش هاي ساحل  و نورافکنروى  جدید و مسیر مخصوص دوچرخه و پیاده
  .هستند

اسکله در دست که قدیمی است و تعمیر شده و ] سواري زمین اسب[=در مسیر، مانژ 
ها  شده و پالژ مخصوص خانمدسازى راک پاى و کشتىق مانده دریامعواحداث و 

پالژ بانوان را در جاى مناسب و محفوظ و با . فاستص همه جا با؛بازدید کردیم
هاى اصالح  ابیاسب سوارى و پامانژ   .تقبال است اس و مورداند حفاظ خوب ساخته

  . استشده قدیمى را دیدیم که خیلى زیبا بازسازى شده
 دوباره ،سازى غروب کیش بازدید کردیم که بعد از چند سال رکود  از طرح خانه
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 به نخلستان جدیداالحداث .جاده خوبى برایش در دست احداث است  وفعال شده
 با دو ،دهشمرکبات احداث و  بیست و پنج هکتار نخلستان .در مرکز جزیره رفتیم

 منطقه خاك خوبى دارد و ،توضیحات مسئوالنطبق .  استچاه که آب شیرین داده
 دیدیم که مردم در آنجا یک تله شکار عقاب را. نخلستان سابق خواهد شداز بهتر 

جالب و . کنند صید می ،هاى مهاجر اند و در فصل آمدن عقاب بومى ایجاد کرده
  . استريابتکا

 به خاطر ورشکستگى ،که بعد از چند سال رکودمنطقه تجاري مروارید را دیدیم 
 . آماده تحویل است که یک قسمت آن را دیدیم. است دوباره فعال شده،صاحبش

   . احداث فرودگاه بازدید کردیماز دو ترمینال در دست
 گروهى از .جدیدالتأسیس کیش رفتیمدر مانژ سواران  به تماشاى اسبسر شب 

 ؛اسب تاختندنژ با  در اطراف ما، با لباس سنگین و کامالً پوشیده،دختران کیش
 سپس جمعى از پسران .شان کردم شان و تشویقیدنسنترتعجب کردم از شهامت و 

 گروه موزیک بندر لنگه هم .ها را تازاندند  اسب،از دخترانآمدند که خیلى بهتر 
  . دیر وقت شام خوردیم و خوابیدیم.کردند اجرا مى هاى محلى گرم موزیک

   
  1994دسامبر16                               1415 رجب     12 1373  آذر 25جمعه 

   
هاى عمرانى  و طرح به منظور بازدید از وضع آرامش و امکانات نظامى ،اول وقت

 مراسم .پرواز کردیماین جزیره به سوى 100 با هواپیماى فوکر ،جزیره ابوموسى
 و ]فرمانده نیروي دریایی ارتش[، شمخانى] علی[تیمسار .  انجام شداستقبال نظامى

استاندار هرمزگان هم  ،]غالمعباس زایري آقاى [و جمعه امام، ]آبادي آقاي نعیم[
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   .آمده بودند
نیروي  [= یک نداجاه ارشد جزیره که ناخدااندرمف ،در قرارگاه تاکتیکى زیرزمینى  

هم  فرمانده تیپ الهادى سپاه از شیراز . گزارش کاملى داد، است]تشدریایی ار
از خاکریزها و استحکامات اطراف جزیره و . گزارش اقدامات مهندسى را دادند

تمام  گاه و سردخانه نیمه نیروگاه محل اعراب شارجه و بندر پدافند هوایى و،ها سایت
شهر قدیمى و نیروگاه هاى صیادان مروارید و   جدید و شهركکن شیرین و آب

  .بازدید کردیم
 محله اعراب مخروبه .دادند توضیح مىري یزا آقاى شمخانى و آقاى ،در مسیرها

در جمع نظامیان و در جمع . خوب است هاى جدید ما خیلى  ولى ساختمان،مانده
 از طرف ، به آقاى شمخانى گفتم.آمیز کردم  دو صحبت کوتاه تشویق،مردم جزیره

کوچک و ر تنب یجزا گفت سپاه در .پرسنل بدهد به قوق اضافه یک ماه ح،من
به خاطر مواضع اخیر امارات و . بزرگ هم استحکامات خوبى در دست احداث دارد

ایم که آماده   تصمیم گرفته،حضور نیروهاى غربى و به خصوص آمریکا در منطقه
   .ایم  دادهاختصاص دفاعىامور دفاع باشیم و بخشى از اعتبارات عمرانى را براى 

 آقاى شمخانى گزارش کاملى ، در راه. پرواز کردیمجزیره خاركاز آنجا به سوى 
هاى موشکى ما در ساحل و  از وضع منطقه و خودش و نیروها داد وگفت سایت

ناپذیرى  رد موشکى دارد و قدرت عظیم شکست تمامى خاك امارات را در ب،جزایر
  .است

اصوالً از اواخر ؛ نارضایتى کرد اظهار،ست خودداز وضع ستادها و فرماندهان باال
نظامى است که یرگرى زده شده است و مایل به کار غ  از حرفه نظامى،جنگ با عراق

  رى هم براىی آقاى زا.دخواه کمک مى ز من براى حل مشکلا. دهند اجازه نمى
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بازدید ازطرح های بازسازی جزیره خارک
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  .نیازهاى استان استمداد کرد
استقبال بعد از . خارك فرود آمدیمجزیره  در فرودگاه هر ساعت دوازده و نیم،ظ

اق ت از ا. گزارش بازسازى را دادند.رفتیم  شرقىتیِ به اسکله ،رسمى و نماز و ناهار
 سپس از مخازن نفت خام و بعد .ها بازدید کردیم کنترل و اسکله و بارگیرى کشتى

 با ،تر از اول  مدرن و خیلى خوب؛زدید شد با- آذرپاد – از اسکله غربى ،از آن
 چند کشتى خیلى بزرگ مشغول .است بازسازى شده ، میلیون دالر270هزینه 

  .ندهست م یاسر همراه و عفت، محسن، مهدى.بارگیرى بودند
 قسمت اعظم گازها .ول داشتیمنارخانه متازنى طرح ساخت ک سپس مراسم کلنگ

 ؛سوزد هاى نفت منطقه مى  همراه چاه، سال قبل در بیست و پنج،بردارى از اول بهره
یک در   وشود تبدیل به محصول ارزشمندى مى  این گازها،ولنبا ساخت کارخانه متا

  .اى انجام دادم مصاحبه. گردد  هزینه کل طرح برمى،سال
تأثیر عظمت   عفت تحت. به کیش رسیدیمشش  ساعت.به سوى کیش پروازکردیم 

  . است ولى ابوموسى چشمش را نگرفته،تأسیسات خارك قرار گرفته
  

  1994دسامبر17                                   1415 رجب   13  1373 آذر 26شنبه 
   

سوارى کردم  مقدارى اسب، براى اولین بار.رفتیم 1سوارى ژ اسبپیش از ظهر به مان.  
 ؛مه استفاده شودورتی از ، توصیه این بود که در دفعات اول.ابتدا چهار نعل دواندم

مشکل حفظ  ،سوارى زیاد در دوران کودکى برخوردار بودم  االغهاز سابق چون
  . شیرین و دلپذیر و ورزش خوبى است؛داشتمنتعادل در حال سوارى را 

                                                
 -  اسبان و سواران متعلی مخصوص محوطه   است، به معنیيفرانسو، کلمه ژمان . 
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 خیلى عرق .اى یکى دو بار بروم  هفته،دکتر میالنیان هم آمده بود و توصیه داشت
نام ه  ب، سرهنگ بازنشسته کرمانى،ر مانژ مدی. عضالت بدن خسته و کوفته شد.کردم

الت اسب ى کرد و در مورد اهمیت پرورش اسب و اصی راهنما،افاضاتیانآقاي 
 مطالبى گفت و براى ، عربى شهرت یافتهبنام اسه  ایرانى بایرانى و اینکه اسب اصیل

   .حمایت خواست ، پرورش اسب در ایران و استفاده از این سرمایه ملى و بومىحیايا
 آقاى .پالژ زنان در جنوب جزیره را دیدیممحل نخلستان سابق کیش رفتیم و به 

 مشکالت ، در مسیر و در پاویون،]رییس شوراي عالی مناطق آزاد[، الویرى] مرتضی[
 عدم ، گمرك وها همکارى بیشتر بانکضرورت  :و نیازهاى مناطق آزاد را گفت

 مناطق نامه ینی اصالح آ،ت براى اجراى قانون حراس،وزارت اطالعاتسماجت 
مدیره   در کیش و رسیدگى به اختالف هیأتبانکیتی  اجازه استقرار س،شده حراست

  .چابهارمنطقه آزاد عامل و مدیر
  مشکل در مورد. آمد]جمهور ویژه رییس دفتر بازرسی هاشمی، رییس [ محسن،عصر

و عمومی ع پذیرش ضوابط مجم  و عدمي تهرانمحورى آقاى ابراهیمى در متروخود
  .در حضور من مطرح شودعمومی، جلسه مجمع در  قرار شد .کارى او گفت متفرق

) ع( على المومنین به مناسبت میالد حضرت امیرمان، پاسداران ازگفتم به هر یک
 ؛ام کردم نامه قت را صرف اصالح زندگیمقدارى و .هزار تومان عیدى داده شوددو

  . به خانه رسیدیم شبهشت و نیم ساعت .کند محسن پیگیرى مى
   

  1994دسامبر18                                 1415 رجب   14 1373 آذر 27یکشنبه 
   

 ساعت نُه و نیم تا . مطابق معمول به سوى دفترم حرکت کردم، ساعت هفت و نیم



 
 

 
 

              
                  600 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 ]وزیر پست و تلگراف و تلفن[، غرضى] سید محمد[ آقاى . کارها انجام شد،صبح
تعداد ها و موبایل و مناقصه   از روند کار خرید ماهواره و توسعه تلفن گزارشى.آمد

همکارى بانک مرکزى  دوم داد و از عدمساله  پنج برنامه  دریچ تلفنئپنج میلیون سو
  .گله کرد

ها شکایت   از عدم توجه کافى به تعاونى. آمد]وزیر تعاون[، شافعى] غالمرضا[آقاى 
 در جلسه ستاد . را پذیرفتمی قبول استعفا شد که اولایداشت و خواستار تقویت بیشتر 

 بررسى موفقیت طرح مبارزه با گرانى و برنامه خرید کاالهاى مشمول ،تنظیم بازار
  جدیدثبت شرکتدر  رفع موانع ةدربار همچنین. اند طرح را داشتیم که هر دو موفق

 شود و رساندهت  و قرار شد در این هفته به ثبکردیماى بحث  هاى زنجیره فروشگاه
  .کنندتوزیع را  قبوض مشارکت ،در هفته آینده

سازمان سران اجالس اخیر  گزارش . آمد]وزیر امور خارجه[، عصر دکتر والیتى
 براى ،]پادشاه مراکش[، کنفرانس اسالمى در مراکش و حمایت مؤثر سلطان حسن

 تعیینن براى رغم تالش زیاد پاکستا  على،بعدى در تهران تصویب برگزارى کنفرانس
 عمان و قطر براى همکارى ،نامه با کشورهاى یمن  امضاى توافقهمچنین  وآباد اسالم
از وزیر امورخارجه عمان، . که کار مهمی استجانبه به صورت محرمانه را داد چهار

  .اند  اخیراً پذیرفته، اماهمکارى مخالف بودندها، ابتدا با این  نقل کرد که انگلیسی
 تصویب نهایى طرح تأمین ، قرار شد.دولت چند مصوبه داشتیمهیأت در جلسه 

جزیره  تأسیسات ةدربار .ن رهبرى بودمهمایم شام .مسکن کارکنان دولت اعالن شود
ل مرجعیت و یفرمانده نداجا و مسا  و وضع نبابوموسى و دو تجزایر خارك و وضع 

د تن از اعضاى جامعه اى و نامه چن  خامنهاهللا یتعلیه آ، على تهرانىاخیر اظهارات 
خزعلى و ] ابوالقاسم[ توسط آقاى ،اى مدرسین قم در مورد مرجعیت به آقاى خامنه



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

601 
  صبر و       

     پیروزي   

ها  ل جارى کشور و مسأله چچن و حمله روسیخود آقاى خزعلى و مسا اظهارات
  .کردیم گیرى به آنها مذاکره و در بعضى از موارد تصمیم

  
  1994دسامبر19                            1415 رجب     15  1373  آذر28دوشنبه  
   

 گزارش . آمد)س (معصومه  متولى حرم حضرت،]خمینی[مسعودى] اکبر علی[آقاى 
نظرها  مدرسین و اختالف مراجع در جامعه خدماتش در آستانه را داد و جریان انتخاب

  .را تعریف کرد و براى سرعت در ساخت اطراف حرم استمداد کرد
 . براى عمران منطقه استمداد کرد و نماینده ورزقان آمد،]یمحمد الیاس آقاي گل[

. شدارجاع  به آقاى میرزاده  کهداشت قبولى  قابل غیرهاي پیشنهاد؛آمدآبادان نماینده 
 مهاجران گزارش بازسازى و جمع کردن بسیارى از دفاتر بنیاد .آقاى میرزاده آمد

 به خاطر ،]برنامه وبودجه مانرییس ساز[، از آقاى زنجانىزیادي و گله را داد جنگ 
 و براى  را نیز ارایه کرد گزارش کار دانشگاه کیش.داشتها  تأخیر در پرداخت

  . نموداستمداد ل رفاهى دانشجویانیتکمیل مرکز تحقیقات پلیمرى و کمک به مسا
 آمد و گزارش ]معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل[، آقاى صادق خرازى

  را دادالملل بین  و روزنامه اطالعاتآفتابکا و موفقیت تلویزیون خدماتشان در آمری
اهللا  حزبعطیلی ش که منجر به تا افراطیتنبیه دو برادر  و   از وضع خانوادهی همگزارش

  . شده است، ارایه کردو معتدل شدن آنهانشگاه هاى آقامیر در دا قم و تندروى
 عفت .بارید  باران مى.ه خانه آمدم ب وکارها را انجام دادمنُه شب، عصر تا ساعت 

  آسید محسن طباطبایى رفته بود که گویا سکته ناقص کرده،ى خودشیمنزل دا
  .است
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 عكس سمینار افق ھاي ھمكاري            

مالقات با شرکت  کنندگان کنفرانس افق های همکاری در خلیج فارس
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  1994 دسامبر20                           1415 رجب    16   1373 آذر 29شنبه  سه
   
 یک پایش مصنوعى .آمد  چاد براى تقدیم استوارنامهسفیر کشور، ]آقاي کوتی ابو[

هاى آزادیبخش   گفت در جنگ،پرسیدمعلت را  .رود گان راه مىن با عصا و ل واست
 ةدربار .، پاي خود را از دست داده استاند جنگیده کشورش که با قواى فرانسه مى

 د درص35مردم مسلمان و  درصد 55 گفت .توسعه روابط و وضع چاد صحبت شد
  .ها خوب است شان با سودانى  روابط.مسیحى و ده درصد با عقاید دیگرند

 ه نطقش را ب.آمد سفیر ارمنستان براى تقدیم استوارنامه، ]آقاي واهان بایبوردیان[
اهمیت نقش ایران در از ها صحبت شد و   همکارىةدربار .زبان فارسى ایراد کرد

 روابطمان ،باغ مشکل جنگ قرهتأکید کردم که پس از حل . زندگى ارامنه گفت
  .توسعه مطلوب خواهد یافت

ین نامه یآقاى میرسلیم براى دستور شوراى عالى انقالب فرهنگى و تصویب آ
 براى پذیرش کار دیگر اظهار  ورضوى آمد] سیدمنصور[آقاى .آمد دبیرخانه شورا

  .دنموتحسین   راها آمادگى کرد و اقدام دولت براى کنترل قیمت
ل مجلس و رهبرى و ینسراى دولت و مساهمایم ةدربار .حبیبى آمد] حسن[دکتر 

 عصر .اردبیل صحبت شداستان دولت و ضرورت تقویت قوه اجرایى و کمک به 
 . دکتر والیتى گزارش داد.کنندگان در کنفرانس پنجم خلیج فارس آمدند شرکت

 ،باتیت منطقه و اینکه عامل ثن ضرورت پاسدارى از ثبات و امةدربارهم من 
  1. صحبت کردم،هاى بیگانه خودمان باید باشیم و نه ارتش

                                                
 -فارس به نفع هیچکس نیست و کشورهاى این منطقه  ثباتى در منطقه خلیج ناامنى و بى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 ،فارس ل منطقه خلیجیمسا .ت را از دیگران بگیرندنیت و همکارى صمیمانه و برادرانه، بهانه حضور و دخال باید با متانت، حسن
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 هندوانه گرفته بود ، آقاجالل. به خانه آمدم ومداد انجام  را کارهانُه شب،تا ساعت 
 هنوز ،بعد از گذشت چند روز از اسب سوارى. براى شب یلدا استفاده کردیمکه 

  . درد دارد،عضالت کوفته شده
  

  1994 دسامبر21                        1415 رجب    17   1373 آذر 30چهارشنبه  
   
رحرف است و نطق خیلى  خیلى پ.سفیر جدید پاکستان آمد، ]آقاي خالد محمود[

 اولین سفیر .زبکستان آمدسفیر اُ، ]نایت اف ارکین آقاي خواجه[ .طوالنى هم داشت
ها  ه آمدند و حرف هر دو براى تقدیم استوارنام؛است و هنوز سفارتخانه ندارند

  .معمولى و تشریفاتى بود
برادرش و  ]اسالمی عراق اعالي انقالب رییس مجلس[، حکیم] سیدمحمدباقر[آقاى 

 سفرى به شمال عراق و سپس کویت ، خبر داد که به زودى.عبدالصاحب آمدندسید
 دست به عملیات براى فشار ، معارضین عراق،و سپس لندن دارند و احتماًال در آینده

  .روى دولت عراق بزنند و کمک خواست
معاون بانک [، کاشانآقاي  گزارش پرونده . آمد]وزیر اطالعات[، آقاى فالحیان

  فروزنده،] محمد[آقاى .  قرار شد آزاد شود، چیز مهمى نداشت؛ را داد]مرکزي
                                                                                                              

اعتقاد ما اختالف نظرهاى موجود را با صبر و  گوهاى صمیمى میان کشورهاى منطقه حل وفصل شود و بهو باید از طریق گفت
ى کشورها آمیز که امروز توسط برخ  تحریکاساس و معموالً طرح ادعاهاى قدیمى و بى .توان برطرف کرد متانت و همکارى مى

هاى بدون نتایج بسیار نامطلوبى در پى دارد و موجب دخالت و حضور بیگانگان در منطقه و برهم زدن امنیت   تجربه،شود مطرح مى
 اما سیاست ،ایجاد ناامنى در دریا در راستاى اهداف جنگ کار آسانى بوده و هست .شود که اکنون شاهد آن هستیم کشورها مى

فارس براى همه جهان اهمیت و ضرورت دارد و براى   ابتدا این بوده است که امنیت و ثبات در خلیجاصولى و حرف اول ما از
 نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ایم گذارى کرده تحقق این سیاست تالش و سرمایه

 .1395 انقالب، معارف
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  مالقات             عكس

مالقات با سفیر ازبکستان

مالقات با کشاورزان نمونه سراسر کشور
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 با اوکراین هاى آمدند گزارش قراریتوال] محمدحسن[ و ]دستجردي[وحید] احمد[
 آماده هر نوع همکارى ، گفتند اوکراین.را دادند... براى ساخت هواپیما و موشک و

ایم و نیز گزارش  است که ما هم اسلحه اتمى نخواستهاتمی جز در مورد اسلحه 
ى را دادند و مراتب قدردانى آقاى بلی قرارهاى فروش سالح و تعمیر تجهیزات با

  .اش را گفتند  در خصوص پذیرایى از خانواده، از من]رهبر لیبی[، قذافى
 ، تقاضا داشتند که براى آقاى بهشتى.اى آمدند اژه] جواد[مهاجرى و ] مسیح[آقایان 

 در مورد مرجعیت صحبت کردند و علت عدم .جمعه مصاحبه کنم با برنامه صبح
اى براى  خامنه  ىرضایت آقا  به خاطر عدم،اظهارنظر من را پرسیدند که گفتم

اى انتقاد داشتند که با   خامنهاهللا یت از نحوه تبلیغات براى مرجعیت آ.مرجعیت است
  . رفع مضرات شد،اى صحبت آقاى خامنه

 ؛ الیحه اصالح قانون وزارت اطالعات تصویب شد.دولت جلسه داشتهیأت عصر 
 هندوانه ، به خاطر شب یلدا.منجمله شرط روحانى و مجتهد بودن را حذف کردیم

  . خریده بودند
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  1994 دسامبر 22                         1415 رجب     18  1373 دى  1شنبه  پنج
   

] اصـغر [ آقـاى  ظهـر . برسم جارى کارهاى به که بودند نگذاشته مالقات ظهر از پیش
 پیـشرفت  و ي تهـران متـرو  وضـع  گـزارش  .آمـد  ]مدیرعامل شـرکت متـرو  [،  مىابراهی

 تکمیـل  بـراى   دیگر روز سه دو گفت  ؛داد را تجهیزات خرید براى چین با مذاکرات
 تـالش  دارنـد  ىیهـا   جریـان  کـه  شـد  مـدعى  .آینـد   مـى  قراردادهـا  يامضا و مذاکرات

 همـین  دیگـران  گفـتم  .دکـر  نگرانـى  اظهـار  و بخرند اروپا از را تجهیزات که کنند  مى
 چـین  بـا  مـذاکرات  که کردم تأکید .کرد انکار که زنند  مى خودش مورد در را حرف
 و کننـد  مراعـات  اجـرا  در راعمـومی    مجمع مصوب هاى  اولویت خواستم و یابد ادامه

  . ندنمایواگذار ستقلی م شرکت به را متفرقه کارهاى نیز
 ناراضـى بـود     . آمـد  ]ان و جانبـاران   رییس بنیاد مستضعف  [،  دوست  رفیق] محسن[آقاى  

 براى سرعت بـاز شـدن اعتبـارات کاالهـاى     .اند داده که حکمش را دو ساله  و شفاهى   
  کــوفتگىِد هنــوز در. از اســتخر اســتفاده کــردم.ش اســتمداد کــردا اساســى وارداتــی

  . چون در آب گرم شنا کردم؛ بعد از شنا بهتر شد. شنبه گذشته را دارمسوارىِ اسب
 . مدیر صداوسـیما آمـد  ،الریجانى] علی[ آقاى ، سر شب.غروب به خانه آمدم   قبل از   

 نظـرم را گرفـت و از سیاسـت          ، مسئوالن و کیفیت برگـزارى مـصاحبه دوشـنبه         ةدربار
 و در آینـده   اسـت  تندروى و شعارى کشور اظهار نگرانى کرد که مـشکالتى آفریـده           

  . تواند داشته باشد خطراتى مى
و ادامـه حمـالت نظـامى    سـعودي  ود یمن به مرز عربـستان     حمله محد  ،ها  در گزارش 

  .مهم است مرکز چچنشهر گروزنی، روسیه به 
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  1994 دسامبر23                                1415 رجب    19  1373 دى 2جمعه 
   

 بـا اروپـا   ارتبـاط ها در   به مطالعه تاریخ دوران صفوىم بیشتر وقت.در منزل بودمامروز  
 همشیره فاطمه هم کـه اخیـراً از   .ها جمع بودند  ظهر بخشى از بچه .ها گذشت   و عثمانى 
  .ها را گفت  احوال والده و همشیره،نوق آمده

   
  1994 دسامبر24                                 1415 رجب    20  1373 دى 3شنبه 

   
و  ]زيوزیـر کـشاور   [،  کالنتـرى ] عیـسی [ با گـزارش دکتـر       .کشاورزان نمونه آمدند  

وزیــر ، ]آقــاي روبرتــو روبانیــا[ . جلــسه برگــزار شــد،1 مــن جــوایز و صــحبتيعطــاا
 اوضاع و مشکالت کشورشان و فشار آمریکـا و عـدم حمایـت              .خارجه کوبا آمد  امور

پیـشنهاد  . اسـتمداد کـرد     مثل شوروى سـابق را گفـت و بـراى رفـع مـشکالت              ،روسیه
  . براى همکارى دادمیشخصم

  یس دفتـر یـ هـا و دامـاد و ر      پـسران و نـوه     .اراکى آمدند ] دعلیمحم[اهللا     بستگان آیت 
                                                

 - هاى کالن  گذاري هاى مهم حمایتى دولت و نیز سرمایه  به برنامه،کشاورزى در کشور با تأکید بر اولویت بخش آقاى هاشمى
دولت با مطالعه و «: ها و استفاده اصولى و علمى از زمین و آب اشاره کرد و اظهار داشت هاى کشاورزى، مهار آب براى تأمین نهاده

تر و تأمین  هاى علمى هاى کشاورزى به شیوه رى زمین آبیا هاى مختلف در زمینه ها سد بزرگ و کوچک و اجراى طرح ساخت ده
ایجاد صنایع جنبى براى بخش  . توانسته است این بخش را از رکود به فعالیت و بازدهى بیشتر تبدیل کند،نیازهاى اساسى کشاورزان

 در کنار این .بوده است هاى حمایتى و موفق دولت از کشاورزان  از دیگر اقدام، از جمله چندین کارخانه تولید پنیر،کشاورزى
کشاورزان حاصل ، تالش کرده است، دولت از طریق پرداخت سوبسید و اجراى طرح خرید تضمینى محصوالت کشاورزى،ها اقدام

ها و مردم براى اینکه مایل نیستند   دولت،در تمام جهان .ترى ببرند تا براى فعالیت بیشتر دلگرم باشند نحو مطلوب دسترنج خود را به
اند و در زمینه  کننده از سوبسید نگریسته عنوان یک بخش استفادهه  ب، همواره به بخش کشاورزى و گران مصرف کنندغذاى

دید  بدون تر،درستى استفاده کنیم اگر ما از امکانات موجود خود به .اند ریزى کرده  کمتر برنامه،استقالل و خوداتکایى این بخش
 بلکه یکى از صادرکنندگان عمده مواد غذایى و محصوالت کشاورزى در جهان ،شویم  مىتنها در تأمین غذاى جامعه خودکفا نه

.1395، دفتر نشر معارف انقالب، 1373هاي  هاشمی رفسنجانی،  سخنرانی«  کتاب ←کنید  رجوع ».خواهیم بود
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 عكس مالقات وزیر خارجھ كوبا             

مالقات با وزیر امورخارجه کوبا

اهدای جوایز به کشاورزان نمونه
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 . کردنـد تـشکر  ،ضى و مراسم فوت و عزادارى    یاز توجهات دولت در مدت مر     . ندبود
  . براى ساخت اثرى به نام ایشان صحبت شد.هاى ایشان را آوردند کتاب

ــا صداوســیما داشــتم ا عــصر مــصاحبه ــان . طــول کــشید حــدود دو ســاعت.ى ب  آقای
هـاى   در زمینـه ونـدیان،  نها] محمـد [حداد عادل و   ] غالمعلی[الریجانى و   ] محمدجواد[

   1.کردند سیاسى و اقتصادى و فرهنگى سئوال مى
هـاى قـم بـه         اعتراضـات جمعـى از طلبـه       .جلسه داشت ملی  شب شوراى عالى امنیت     

 شـلوغى  ي جلو، به وزارت کشور و وزارت اطالعات گفتم2.آقاى منتظرى مطرح بود   
اى هـم از ایـن      خامنـه  اهللا یت خبر داد که آ    ،]وزیر اطالعات [،   آقاى فالحیان  .را بگیرند 

 سراى عراق در دستور بود که قـرار شـد         مسأله اُ . اند  اقدام طالب اظهار نارضایتى کرده    
هـاى    مـسأله کـشتى  در مـورد .  در مقابل گرفتن بعضى امتیـازات آزاد شـوند    ،تدریجبه  

 بـا محاصـره   ارتبـاط هاى آنهـا در    خلیج فارس و اخطارها و بازرسى     درجنگى آمریکا   
 ،هـا    نقل شـد کـه آمریکـایى       ،]فرمانده نیروي دریایی  [،  شمخانى] علی[ از آقاى    ،عراق

  .ببرنددهند نفت از عراق   اجازه مىه،هاى نفتى متفرق  به کشتى،با گرفتن رشوه
   

                                                
 - ل و مشکالت یصادى، اجتماعى، سیاست تعدیل، مساهاى خود را در زمینه وضعیت اقت گو، دیدگاهو  در این گفتآقاي هاشمی

ها، سیستم بوروکراسى، ثبات در قوانین اقتصادى، عدالت و  گانه، دانشگاه  سهجوانان، انتخابات آینده ریاست جمهورى، روابط قواى
ام که همیشه در همه  من با خداي خود عهد کرده«: در این مصاحبه صریح، آقاي هاشمی گفت .چندین موضوع دیگر مطرح کردند

ها را به  دانم که آدم، غیرواقعیت  نمیکار سیاسی را این. مسایل، صریح و صادق باشم و چیزي را که قبول ندارم، مطرح نکنم
دانستند، آنها هم  دانم، اگر دیگران هم می کنم، آن مقدار چیزي که من از کشور می من فکر می. صورت واقعیت، بخواهد نشان دهد

 » .به آینده امیدوار بودند
 -  حوزه عنوان ي از علمايا  توسط عدهي منتظراهللا تی آتمرجعیله أ مسگری بار د،ی اراکاهللا تی آرحلت پس از 1373سال در 

چنین برداشت کردند که منظور ایشان،  ند، برخی را منفور و خائن نام برده بودي که فردرهبر معظم انقالب، ی پس از سخنران.شد
 مجدد به محل ورشی 1373 ماه ي روز سوم دو در ایشان حمله کردند تی به بهی از طالب،، گروبعد از آن. است ي منتظراهللا آیت

. شاگردان انجام شددی و تهدهینی و لوازم حسبونیدرس و شکستن تر
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  صبر و       

     پیروزي   

  1994 دسامبر25                             1415 رجب     21  1373 دى 4یکشنبه 
  
، قرائتـى ] محـسن [ آقـاى  .جمعى از مـدیران و معلمـان نهـضت سـوادآموزى آمدنـد       

 گزارش کوتاهى از عملکرد داد و مـن صـحبت      ،]رییس سازمان نهضت سوادآموزي   [
   1.مفصل در تشویق و تحسین آنها کردم

جمهـور   یسیـ  نامـه ر .مـالى آمـد   راه و معادن کشور     وزیر  ،  ]اوالف آقاي محمد آگ  [
 بـراى  ، تعـدادى پـروژه در مـالى      .خواسـتند    کمک  و همکارى مى     .ه بود مالى را آورد  

 گـزارش وضـع مبـارزه بـا      .جلسه ستاد تنظیم بـازار داشـتیم       .اند  همکارى پیشنهاد کرده  
 تکمیـل اساسـنامه    ،هـاى ذیـربط     گرانى و مشکل الستیک و ضعف همکـارى دسـتگاه         

مشکالت قانونى کـه اخیـراً مـورد توجـه قـرار      به ه با توجه اى رفا   هاى زنجیره   فروشگاه
  .تعزیر، ارایه شدگرفته و توسعه منطقه کاالهاى مصرفى براى 

 بـراى رفـع   . کارهـا را انجـام دادم  هفـت  تا سـاعت    .دولت نرفتم جلسه هیأت   عصر به   
 امـروز عـصر بـه    ،جمهـور چـاد    یسیـ  قرار بـود ر    . استفاده کردم  حمام بخار خستگى از   

  به تـأخیر   امروز خبر دادند که سفر به خاطر یک مشکل سیاسى داخل چاد      ؛بیایدایران  

                                                
 - هاى انحرافى ل فرهنگى و معنوى را براى اصالح شیوه زندگى و بستن راه سوادآموزى و آموختن دانش و اصو،آقاى هاشمى، 

 آن را نشانه توجه خاص نظام ،هاى بزرگ انجام شده در زمینه سوادآموزى کارى مقدس توصیف کرد و با اشاره به پیشرفت
هاى مخلص و دلسوز و قانع نهضت  با قدردانى از تالش نیرو ایشان.دانش و سواد ارزیابى کرد جمهورى اسالمى و اهمیت دادن به

 حرکتى ،سواد در صحنه تعلیم و تربیت جوامع روستایى و کم، هاى شایسته خودساخته و صالح حضور انسان: سوادآموزى گفت 
 از طریق یک شبکه گسترده سالم و ،هاى علمى ها و اندوخته  انتقال اندیشه،براى مسئوالن جامعه و کشور .استنمونه و قابل تقدیر 

حضور زنان متعهد و فداکار در نهضت  .گذارد هاى تحت تعلیم مى الح با ارزش و مهم است و تأثیر جدى و عمیقى در انسانص
هایى که به دالیلى در گذشته از   انسان.استها و نقاط قوت در این نهاد معنوى   از ویژگی،سوادآموزى و در عرصه تعلیم و تربیت

هاى بارز و قابل ترویج از استعدادها و   نمونه،اند ها راه یافته ا همت و فداکارى خود به دانشگاهداشتن سواد محروم بوده و امروز ب
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».رشد و دستاورد ارزشمندى از تالش آموزشیاران هستند هاى عالقمند به توانایى انسان

.1395 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی
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     پیروزي   

  . استافتاده
ل قـم و اعتـراض  جمعـى از طـالب بـه آقـاى       ی مسا ة دربار .همان رهبرى بودم  یشب م 
 رهبرى و من هم مخالف بودیم و هر دو پیام فرستاده بـودیم کـه            صحبت شد؛  منتظرى

 ایشان معتقدند باید جاهایى مثـل مجلـس   ؛ل بحرین صحبت شدی مسا ةربارد. مهار شود 
 در شوراى عالى امنیـت  ،د که من گفتمکننبه فشار دولت بحرین بر مردم اعتراض   ... و

هـا ایـن را وسـیله      چـون آمریکـایى  ،صالح ندانستیم که از مجلس اعتـراض شـود        ملی  
 ة دربـار .یگانـه خواهنـد کـرد   هاى جنوب و حضور بیشتر نیروهاى ب ب بیشتر دولت  ارعا
مـان کـه هـر دو مقـدارى      ل مرجعیت هم صحبت شد و نیز وضـع کامـل شخـصى      یمسا

  .کار زیاد داریمخاطر  بهخستگى و فرسودگى 
هـا در سـرباالیى ماندنـد و بـا مـشکل          ماشین .بارید   در شمیران برف مى    .به خانه آمدم  

اعتى صـرف گـوش دادن   س .هاى همراه به زمین خورد  یکى از موتورسیکلت  .رسیدیم
  .خوب استکردم؛  و حداد عادل یان نهاوند،ام با آقایان الریجانى مصاحبه

   
  1994 دسامبر26                             1415 رجب    22  1373 دى 5دوشنبه 

   
 -حدود سیصد نفر   - اند  جمعى از افراد نیکوکار که در ساخت مدارس کمک کرده         

  در . گـزارش داد ]وزیـر آمـوزش و پـرورش   [،  نجفـى ] علیمحمد[آقاى دکتر   . آمدند
  1.فاق و ایثار حرف زدمنفضیلت این گونه ا

                                                
 - المنفعه نزد خداوند با توجه به جایگاه ارزنده و معنوى مشارکت در امور خیریه و عام« : در بخشی از این سخنرانی آمده است، 

 ،ساز کشور را بر عهده دارد آموزش و پرورش که تعلیم وتربیت نسل آینده مشارکت افراد نیکوکار در احداث مدارس و کمک به
نظر از  این حرکت خیر، صرف .هاى وارسته و متقى است اى خوب براى رشد و کمال انسان وسیلهصالحات و الاز مصادیق باقیات 

 یکى از ماندگارترین.  آثار سازنده و معنوى بسیار زیادى براى افراد خیر و نیکوکار دارد،تقویت و توسعه علم و دانش در کشور
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وزیـر  [، آخونـدى ]عبـاس [مهنـدس  ، ]جمهور معاون اول رییس[ ،حبیبى] حسن[دکتر  
ــازي ــسکن و شهرس ــر]م ــى دیگ ــشورت در  ، و جمع ــرین م ــراى آخ ــورد  ب ــاخت م س

 انس اسـالمى سـران در تهـران   همانسراى دولتى پس از تعطیـل شـدن اجـالس کنفـر        یم
 کوچـک  ، قـرار شـد بـا تغییراتـى    . موافقت نکردم؛شان زیادى بزرگ بود   طرح .آمدند
   .کنند

هـا تـذکراتى     دیـالیزى ي براى ساخت صافى دیالیز و بعـضى داروهـا        .ظهر فاطى آمد  
 مقـررات  ة دربـار . جلسه داشـت ]الیحه بودجه کل کشور[سه   کمیته بند    ، عصر .داشت

بحـث طـوالنى   .  پیشنهادى از طرف بانک مرکزى مطرح شـد    ،صادرات از   لصحاارز  
  .ولى ناتمام داشتیم

 از وزارت   ،]سفیر ایـران در لیبـی     [،  نسارىاخو] سیدمحمدکاظم[ آقاى   .به خانه آمدم  
خواهـد تلفنـى تمـاس      مـى  ،]رهبر لیبی [،  قذافى] معمر[ آقاى   ،خارجه تلفنى گفت  امور

  . قبول کردم؛بگیرد
   

  1994 دسامبر27                             1415 رجب    23  1373 دى 6شنبه  سه
   

 پزشـکان،  .بـه دفتـرم رفـتم   . مره اسـت هاى دیگر عازم ع    عفت همراه چندنفر از خانم    
  ى بـراى زعزیـ فـروش و   مغـاره، سـیم   زاده، میالنیـان، طباطبـایى،        آقایان هرندى، ملـک   

                                                                                                              
ه تعلیم و تربیت در کشور است که با گذشت زمان خیرات و سازى و کمک ب  مشارکت در امر مدرسه،آثار کارهاى نیک انسان

است،  بسیار حائز اهمیت ،اقدامات دولت در جبران کمبود فضاهاى آموزشى در کشور .شود برکات آن نیز مضاعف و چند برابر مى
ش و پرورش، با توجه  در بخش آموز، پس از انقالب اسالمى،هاى درس هاى انجام شده و افزایش چشمگیر کالس رغم تالش  بهاما
 ،رود تا پایان برنامه دوم توسعه امید مى . باید ایجاد فضاهاى آموزشى در کشور شتاب بیشترى یابد،التعلیم رشد جمعیت واجب به

 انقالب، معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .کمبود کشور در این بخش مرتفع شود
1395. 
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619 
  صبر و       

     پیروزي   

رشـى معـده     تُ ةدربار. آنها را دعوت کرده بود    میالنی،   دکتر   ؛ آمدند پآ اینه و چک  مع
و محــل جراحــى   شــقاق، ضــعف عمــل انبــساطى ماهیچــهرهگــاهى ادراگو ســوزش 

بـه  ...  و بردارى از معـده  شـد بـراى عکـس    قرار. سئواالتى داشتند،]1358سال  [قصدسوء
 پیـشرفت  . آمـد ]مان انـرژي اتمـی   ریـیس سـاز   [،  امراللهى] رضا[آقاى  . برومبیمارستان  

ه یـ دانـشگاه پـاریس را ارا  د از ها را داد و رونوشت برگه دکتـراى خـو        بخشى از پروژه  
 نـشده دزد منـزلش مـشخص       گفـت هنـوز      ؛دنمـو  و براى اعتبارات بیشتر استمداد       کرد

  .است
 گـزارش کارهـاى تحقیقـى و    . آمـد ]سفیر ایران در لبنـان  [،  آقاى سید احمد موسوى   

 ؛ راضـى اسـت  ]وزیـر امورخارجـه  [،  از دکتـر والیتـى  .اى عملیـاتى را داد وضع نیروهـ  
ــت ــشنهاد داش ــان  ، پی ــوانیم از ســمیرجعجع در لبن ــه بت ــوریه بخــواهیم ک ــار،از س  ة درب

  .هاى مفقود بازجویى کنیم ایرانى
 در مـورد    . آمد ]جمهور معاون حقوقی و پارلمانی رییس    [،  مهاجرانى] عطاءاهللا[ آقاى  

 نکـاتى  ، دانـشگاهى يهـا   دیـوان محاسـبات و بعـضى از جریـان    ،هاى مجلس  مزاحمت
 کنفـرانس   از گزارشـى    . آمـد  ]دادسـتان کـل کـشور     [،  مقتدایى ]یمرتض[ آقاى   .گفت

زیر جدیـد  و تعیین در موردمطالبى داد و  ل ایتالیا راجع به ستاد مبارزه با مواد مخدر          پنا
هـاى   ص کـاروان اقـدام وزارت اطالعـات در خـصو   . داشـت  و عدم تعیـین قـائم مقـام      

  . گفترا نیز عبورى 
 طراحـى و اجـراى      ة خـوبى دربـار    ت توضیحا .مخابرات آمدند شرکت  عصر مدیران   

برایـشان صـحبت    . مطالب جـالبى مطـرح اسـت      .طرح کامل و جامع تلفن تهران دادند      
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  1.آمیز و دلگرم کننده نمودم تشویق
ناتمام اصـالح   بحث . جلسه با چند مصوبه داشت،شب شوراى عالى انقالب فرهنگى    

کـه مـورد اعتـراض جمعـى از اسـاتید و         را داشـتیم    اساسنامه دانـشگاه تربیـت مـدرس        
  .دانشجویان است

   
  1994 دسامبر28                          1415 رجب    24  1373 دى 7چهارشنبه 

   
ســازمان  ة دربــار.وزیــر امـور خارجــه و معاونــان آمدنــد ، ]اکبــر والیتــی آقـاي علــی [

 ، محل کنفـرانس  ،آن در تهران باشد   سران  ست اجالس بعدى    اسالمى که بنا  کنفرانس  
ى بـه ریاسـت خـود    ی قرار شد شورا  .کردیم صحبت    اجالس، و پشتیبانى سران  اقامتگاه  

ــیج فــارس .  موضــوع را پیگیــرى کننــد،مــن ــا حــضور ســف،ســپس شــوراى خل  نرای ب
جلـسه سـال    گزارش مـصوبات    .میمسئوالن ذیربط داشت  و   نرایکشورهاى جنوب و وز   

امـور فرهنگـى وکـار و تـصمیمات      و   در مورد نفت و بازرگـانى و حمـل و نقـل              ،قبل
هـا و    وزرا از سـختگیرى .دولـت شـرکت کـردم   جلسه هیأت  عصر در   .  را دادند  جدید

                                                
 -هاى   در زمینه صنعت مخابرات و اجراى طرح،خارج  قطع یا کاهش وابستگى کشور به«:  از این سخنرانی آمده است  در بخشی

العاده بااهمیتى است که براى تمام   از خدمات ارزشمند و کارهاى فوق، نظیر پروژه توسعه تلفن شهر تهران تا دو میلیون شماره،عظیم
 اطالعات بیشترى در مورد عظمت کارهاى انجام شده در بخش ،مردم قدرشناس و مؤمن ما اگر به .آحاد جامعه موجب افتخار است

اکنون در  . آنها درك خواهند کرد که چه تحول عظیمى در این بخش صورت گرفته است،مخابرات در این مدت کوتاه داده شود
گیرد که این امر حاکى از اهمیت  ر مردم قرار مى دو خط تلفن در اختیا، در هر دقیقه یک خط تلفن و در سال آتى،تهران
 نتیجه حضور مخلصانه ،در صنعت مخابرات کشورظرفیت ظرفیت و توان باالى ایجاد  .باشد ریزى و تالش مسئوالن مى برنامه

مردمى در راه هاى  افزارهاى مطمئن و قابلیت استفاده اصولى و منطقى از سرمایه نیروهاى متخصص و مجرب و در اختیار گرفتن نرم
 میلیارد دقیقه بیستمیلیون خط تلفن و امکان چهار اى که قدرت ایجاد بیش از   با طراحى و اجراى سیستم پیشرفته.استتوسعه 

 باالخص ،ارزش نیروهاى انسانى و ظرفیت علمى و تخصصى کشور توان به  مى،مکالمه روزانه را در تهران فراهم کرده است
 هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» . پى برد،ابرات و ثروت عظیمى که در اختیار مردم قرار گرفته استافزارى مخ تخصص شبکه نرم

.1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی،
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  صبر و       

    پیروزي    

  .  قرار شد عالج کنیم؛هاى دیوان محاسبات شکایت داشتند جویى بهانه
 مهـار دیـوان محاسـبات    ة اول دربـار   .همـانم بودنـد   ییه م یى مقننه و قضا   شب سران قوا  

 ة دربـار  همچنـین . صحبت کردیم که قانون درستى نـدارد و جوابگـوى جـایى نیـست             
 پـیش آمـد،   ل اخیر مرجعیت و عواملى که باعث تبلیغات براى مرجعیت رهبـرى             یمسا

راى تقویت نظـام و    ب ،وجود آمد ه  الجمله براى رهبرى ب      فى ی که  مرجعیت .بحث کردیم 
  . شا استگ کار،رفع مشکالت دینى

کـه از  از کشور    خارج   در براى معالجه    ،بازرگان] مهدي[ درخواست مهندس    ةدربار
، یـزدى ] محمـد [آقـاى    .کمـک کنـیم   شـد    قـرار    ؛ صحبت شـد   ،ما هم کمک خواسته   

 1سـعیدى سـیرجانى  آقاي  گزارش پزشکى قانونى در مورد مرگ  ،]رییس قوه قضاییه  [
                                                

 - يجمهورنظام  و از منتقدان یاسی و فعال سسندهینوپژوهشگر ادبیات فارسی،  ،)1373 - 1310 (،یرجانی سيدی سعاکبر یعل 
 خارج از کشور براي همکاري در بازسازي جمهوري آقاي هاشمی و دعوت ایشان از متخصصان داخل و بعد از ریاست . بودیاسالم

 ،»می بداندی مهم و باالخره آنچه باماتی تصم؛ندهیآ« با عنوان ، در روزنامه اطالعاتیادداشتی انتشار کشور، آقاي سعیدي سیرجانی با
  از جانب مجلسي تنديها  با واکنش که پرداخت، داشتانی که تا آن موقع جرییها هی به نقد رو،یهاشمآقاي با استقبال از سخنان 

ها  آنيجاوزگر و نه از تردیم ی مکای نه آمرکا،یبا گفتن مرگ بر آمر«:  نوشتادداشتی در آن یرجانی سيدیسع .مواجه شدچهارم 
 نیتر دی شدتواند ی میملت.  استی عاطفيها شی و نمای حرکات احساسات،ها  سالحنیتر اثر ی ب،ی دشمننیدر جنگ با چن... کاهد یم

 محصوالت و دی خود را از خر، بخردانهيا  و برنامهدهی سنجيا  وارد کند که با طرح نقشهکای آمريدار هی را به نظام سرماها لطمه
 کرد و دی را هم نااميا  و عدهدواری را اميا  عده،فی در روز تحلیهاشمآقاي  در ادامه نوشت که نطق او. »... کندازین یمصنوعاتش ب

 خاموش  و قطعاًاند دهی رسیی به نوا،هاست به برکت بازار آشفته  هستند که سالیادانی شدان،ی ناامنیس اأدر ر«: سپس ادامه داد
 نیتر  وطن کرده و در معتبري جال،تی نبود امنمی که از بمی کنتفاده اسیاگر قرار شد از تخصص و علم خوشنامان...د نشستننخواه

 پنجه ، کشوری و تخصصی بر مناصب علمی و فضلتی صالحچیه یه ب کی کسانفی جهان به خدمت مشغولند، تکلیسسات علمؤم
 مردم می به حرتجاوز از ،ی و به حکم حفظ کرامت انسانمیاگر قرار باشد بنا را بر صحت اعمال بگذار... ست؟ی چ،اند انداخته
 ،زندیر یها به خانه مردم م د نهایموران بعضأ در لباس ضابطان م، که با جعل عنوانیتکارانی جنافی آن وقت تکل،می کنيخوددار

 آرام  قطعاًهانیا. تر کرده است  را تازههانی ايدی داغ ناام،یسخنان هاشم!... ست؟ی چ، داشته باشدیتیت شکاأ صاحب خانه جرآنکه یب
 از زی لبريها پاره  کنند و با نشر ورقجی را بسهی قلم به دستان فروما،ي آزادمی فرداست که با وزش اندك نسنیهم...  نشستدننخواه
 کنند و با لباس جلف در ری فواحش وامانده را اجي فرداست که تعدادنیهم.  را به ملت بچشانندی و دموکراسي طعم آزاد،ناسزا

 و چه  بودرانی که در خارج از ای چه در زمان،یرجانی سيدیسعآقاي  .»... وا ناموسا سر دهندادیفر ، رها کنند و بعد  ابانیکوچه و خ
 اهللا تیآ. نوشت می هتاکانه به مقامات جمهوري اسالمی، از جمله رهبر معظم انقالب يها  نامه،که به کشور بازگشتپس از آن

 ي برا،)گل آقا (ي صابرومرثیکآقاي  و توسط ند نوشتي را خطاب به وی مطلب،یرجانی سيدی سعيها  در پاسخ به نامه،يا خامنه
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مشاجره داخل جامعـه  رهاى پ گ طبیعى بوده و جریان بحثرا گفت که مر  ] نداندر ز [
اى   خامنـه اهللا یتدر مورد مرجعیت و به خصوص شخص آ  ،  ]حوزه علمیه قم  [مدرسین  

  آقـاى نـاطق  .آن را گفـت بعـدي  هـاى    سرانجام مخالفت وجامعه  از  و فشارهاى بیرون    
  جلسات جامعـه روحانیـت     گزارش مذاکرات  ،]نوري، رییس مجلس شوراي اسالمی    [

 دوازده شـب در دفتـرم مانـدم و تـا سـاعت           .توضـیح داد  را   در این باره     ،]تهران[مبارز  
  .شب بیدار بودم

   
  1994 دسامبر29                            1415 رجب    25  1373 دى 8شنبه  پنج

   
و کمر و زانـو  ابتدا از گردن    . به بیمارستان قلب رفتم    پآ   براى چک  ،صبح زود ناشتا  

 مثانـه و کلیـه و کبـد و     ،بردارى کردند و سپس از همـه اعـضاى داخلـى            و سینه عکس  
ــه  ــفرا و ری ــسه ص ــد  کی ــونوگرافى کردن ــا س ــار.ه ــپس الکتروک ــپس د س یوگرافى و س

ى کـه  یهـا  ه لول؛که کار سختى استبود   آقاى مرعشى گفته     .ندوسکوپى از معده شد   آ
 تـصمیم  . سـعى کننـد نـاراحتم نکننـد    ،ها گفتم به دکتر .کند   اذیت مى  ،رود   معده مى  به

سـرم وصـل کردنـد و آمپـول     . گرفتند که خوابم کنند و در حـال خـواب انجـام شـود          
 وقتـى چـشمانم    . فوراً خواب رفتم و دیگر چیزى نفهمیدم       .آور زدند  بخش خواب  آرام

 توسـط دکتـر   ،ندوسکوپى که در حال خوابآ هیچ اثرى از ،را باز کردم و بیدار شدم 
                                                                                                              

مسایل سوءاخالقی زی و نمخدر و استعمال مواد يدار نگهبه اتهام ، 1372سفند  ا23در سعیدي سیرجانی، . ند فرستادایشان 
 من امشب خودم خواهش کنم ،آنچه که باعث شد« :او در فیلمی که از سیماي جمهوري اسالمی پخش شد، گفت. بازداشت شد

 به روح ی تلنگر سفتکی ، قبلقهیده دق دی شای ول، شروع شدهشی است که از دو روز پی صحبت، برنامه را ضبط کنندنی ا،ندیایکه ب
 دارد دی شدي از لجبازییها  مدت من نوشتم، همه رگهنی که در طول اییزهای چنی که انم صحبت را بکنی اخواستم یم. من خورد

 عارضه  سالگی، در زندان اوین، به علت63 در 1373 آذرماه 4 در اکبر سعیدي سیرجانی آقاي علی ». کارنی از امانمی پشداًیو شد
 . درگذشتقلبی 
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  صبر و       

     پیروزي   

 با دکترهـا  .احساس آرامش خوبى داشتم نداشتم و ،ملک زاده انجام شده بودند    ] رضا[
ــک ــدى، مل ــان و  مرن ــهرابى، میالنی ــوردیم... زاده، ملکــى، س ــاً از .صــبحانه خ  مجموع

  .م راضى بودندا سالمتی
 کارهـا را  .سیستان و بلوچستان را تنظیم کـردیم استان  برنامه سفر به .به دفترم برگشتم 

 . را آوردهزاد ملـک دکتـر  ى  داروهـاى تجـویز   و عصر دکتر میالنیـان آمـد  .انجام دادم 
 تـا  .انـد  دیـده درآندوسکوپی ى ذ یک نوع میکروب مو  ،کند  ام که ترش مى     براى معده 

 البـد تحـت تـأثیر    ؛کـردم   احـساس خـستگى و لختـى مـى    .عصر کارهـا را انجـام دادم      
براى رفع خستگى و شستن موادى که در جریان معالجـات بـر           .  بود آور داروى خواب 

  . ز استخر استفاده کردما ،بدنم مالیده بودند
  محمـد اخـوي  منـزل  ، بـه ند کـه والـده و همـشیره طیبـه    د خبر دا .مغرب به خانه آمدم   

] سـید حـسین  [امـروز آقـاى   .  بیاینـد اینجـا  قرار شد  .پرسى کردم   تلفنى احوال  ؛اند  آمده
 اى هـاى زنجیـره    گـزارش نـشر آگهـى فروشـگاه    ،]جمهور رییس دفتر رییس[،  مرعشى

  . دستور پیگیرى مراحل بعدى را دادم. استاش انجام شده کار ثبتى را داد که ]رفاه[
تلفنـى اجـازه    ،  ] وزارت امـور خارجـه     یاسـ یمعـاون س  [ ،شیخ االسـالم  ] حسین[آقاى  

گفـتم بیـشتر   ؛   اظهارات در مورد بحرین داشته باشـد       ،خارجهامورخواست که وزارت    
  .بررسى شود

  
  1994 دسامبر30                              1415 رجب    26   1373 دى 9معه ج 
   

 هـر   حـالِ ؛ دو سه ساعتى دیدار و صحبت داشـتم  .دیشب والده و همشیره طیبه آمدند     
حـال والـده بـراى    که  قرار شد بررسى شود .مره بروندع  مایلند به سفر   .دو خوب است  
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  1373هاشمی رفسنجانی 

بنـدى    شـام نـیم    .محمـد آمدنـد   اخـوي   اعضاى خـانواده    یا نه؟   ست   ه  مناسب ،سفراین  
 ظهـر جمعـى   . همـشیره فاطمـه را هـم آوردیـم    . امروز هم تا شب اینجـا بودنـد        .یمداشت

  .دیگر از بستگان هم بودند
 یـک خطبـه در خـصوص کنتـرل     .جمعـه بـه دانـشگاه تهـران رفـتم         نمـاز   براى اقامـه    

هاى هفته ایـراد   مناسبتمورد اى و دیگرى در       هاى زنجیره   ها و تأسیس فروشگاه    قیمت
  1.کردم

 والده خیلـى افتـاده و   .پرسى کامل نمایم ه از والده و همشیره احوال      فرصتى داشتم ک  
هــاى شــلوغ بــه ایــشان خــوش   همــانىیدر م. شــان باالســت خونانــد و فــشار پیــر شــده

 به همان خانه بهرمان نوق و محیط خلوتش که قسمتى از کارهـاى خانـه را       .گذرد  نمى
 محمـد   - د از فوت شـوهرش    همشیره طیبه هم بع   . اند  گرفتهدهند، اُنس   خودشان انجام   

دارى و تحمل کارهاى خانه و مخـارج    اما از زحمت فراوان مریض  ، تنها شده  -شریف
وضـع   .شوهر مـریض و بیکـارى فراغـت پیـدا کـرده و بـا والـده بیـشتر بـا هـم هـستند                   

 آب و بـرق و راه و مدرسـه و بهداشـت و نیازهـاى دیگـر وجـود            ه،یان بهتر شد  یروستا
  .ستخوب امردم دارد و وضع 

و گفت هواى   از وضع خودش راضى است     . تلفنى در مدینه صحبت کردم     ، با عفت 

                                                
 - کنندگانی را که در میان چرخه تولید، توزیع و  ها و سوءاستفاده بایست زالوصفت می«: در بخشی از خطبه اول آمده است

وضعیت تولید در گذشته، از نقاط مثبتی برخوردار بوده، اما . دمصرف قرارگرفته اند، حذف کرد تا تولید و توزیع هماهنگ شو
در حال حاضر در . امروزه با توجه به پیشرفت دنیاي صنعتی و گردش کاال، باید شرایط و وضعیت تولید، متناسب با زمان حال باشد

طوري باشد که اطمینان تولیدکننده و امر تولید و تهیه کاال مشکلی نداریم و در این سیستم، باید روال تولید و توزیع کاالها 
بدون عدالت اجتماعی در . ها را باال ببرند و بازار را متشنج کنند کننده جلب شود و دالالن نتوانند با یک خبر کذب، قیمت مصرف

 سنت پیغمبر اگر بخواهیم جامعه اسالمی، منطبق بر قرآن و. هاي اقتصادي و اجتماعی ناقص است امر توزیع، زنجیره عدالت در بحث
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .بایست مسأله میزان، قسط و عدالت در امر توزیع اموال را مورد توجه قرار داد باشد، می

.1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373  جمعههاي خطبه
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  صبر و       

     پیروزي   

  .بارد و مساجد شلوغ است  باران هم مى؛مدینه خوب است
  

  1994 دسامبر31                               1415 رجب    27  1373 دى 10شنبه 
   

 ردم و براى مراسـم عیـد   اول وقت تنهایى صبحانه خو     ،با اینکه والده و همشیره بودند     
ــث[ ــتآ] مبع ــهاهللا ی ــتم، اى  خامن ــیدیم   .رف ــم رس ــه ه ــى ب ــاط بیرون ــشان از ؛ در حی  ای
اى   خامنـه اهللا یـت  همـراه آ ،قبل از شروع مراسـم . آمدند و من از بیرون  شان مى   یندرونا

 سپس با هـم  .ند بود براى عمامه گذاشتن آمده    ،اى رفتیم که جمعى از طالب       در جلسه 
قرآن و صحبت کوتاه مـن و صـحبت توسـط           تالوت  شعارها و   ؛  رفتیم مبه جلسه مراس  

 هـر یـک   ،هـا  محافظان و دفتـرى به به دفترم رفتم و گفتم     1.اى را داشتیم     خامنه اهللا یتآ
  .هزار تومان عیدى داده شود

آقـاي  کرات بـا    ا گـزارش مـذ    . کاردارمـان در لنـدن آمـد       ،انصارى] غالمرضا[ آقاى  
 بــا اقــدام بــه رفــع مــشکالتى کــه از ناحیــه مــسأله ،ابــطدر مــورد اصــالح رو  هیــث را

   مخـالف يهـا  ها در خـصوص کمـک مـا بـه ایرلنـدى          رشدى و ادعاى انگلیسى     سلمان
                                                

 - دی ع کی تبر  ضمن ی کوتاه  در سخنان ی هاشم يآقا   شد و سپس  تالوتدی مج  اهللا  چند از کالم یاتی ابتدا آداری د نیدر آغاز ا 
   بلوغ، قتی روز در حق نی در ارایز.   است ی و مبارک  روز بزرگ، تی بشر خی تار يبرا)  ص(  اکرمامبری پ سالروز بعثت«: ، گفت مبعث
  ي کشور برا نیتر ستهی شا  عنوان  به یالم اس رانیجمهور از ا  سییر» .شود ی م  گرفته  جشن، ی الهدی جاو امی پ افتی در ي برا انسان

   را بر دوش تی انسان خی ممتاز تار تی شخص  رسالت  امروز پرچم، رانیا«:  بردند و اظهار داشتند  نام ی اسالم  بزرگ  جشن نی ا يبرگزار
 از  پس» . کرد ی را نورافشان  و جهاندی را در لمت ظ  متراکم يها  پرده که   است ی رسالت  همان  دنبال  به رانی ا  مسلمان  و ملت  است گرفته

   و مسئوالن رانی ا  ملت، ی اسالم  بزرگ  امت  را به  مبعثدی ع، ی اسالم  انقالب  رهبر معظم، يا  خامنه اهللا تیجمهور، آ سیی ر سخنان
   به ي قو یی و زورگو ضی، تبع  ظلم ایشان. بردند  نام تی بشر خی تار  مهم  از مسائل یکی   عنوان  به  بعثت  گفتند و از حادثه کی تبر نظام
. کند ی م  را مطرح  استقرار عدل، ی جاهل ی زندگ  در مقابل اسالم«: گفتند کردند و  فی توص ی جاهل ی زندگ يها یژگی را از و فیضع

 زی و ن  از آن تی و تبع  عدل  و بزرگداشت جیرار، ترواستق. د باش  آن نی تأم ی در پدی با ی اسالم  جامعه  بلکه ،ستی شعار ن کی، تنها  عدل
  نیتر  و سالم نی بهترزی و ن  اسالم الشأن می عظامبری پ  مبارك اتی و ح  است ی اسالم اتی از خصوص یکی،   از جهان  در هر نقطه  ظلم حیتقب

.اي اهللا خامنه  آیت دفتر حفظ و نشر آثار حضرتیرسان  پایگاه اطالع: منبع» .  است تی واقع نی از هم ی حاک ،ی اسالم خی تار دوران
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 عكس افتتاح قرائت قران              

سخنرانی در مراسم  یازدهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و تفسیر قرآن



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

627 
  صبر و       

     پیروزي   

سلطه انگلیس دارند و همچنین همکارى انگلیس با ضدانقالب و منافقـان و تحرکـات        
، واعظـى ] محمـود [سـپس آقـاى   قرار شده هیـأت بـه ایـران بیایـد و            . دیگر آنان را داد   

  . به انگلیس برود،]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امورخارجه[
اى رفـاه     هـاى زنجیـره     مـدیریت فروشـگاه     نـامزد  .آمد يرکعس ی عل ]یعبدالعل[آقاى  

  .در این خصوص مذاکره کردیممقداري . ؛ راضی استاست
احمـد و یاسـر غـذا     ظهـر بـا والـده، فاطمـه، مهـدى، فرشـته، میـرزا         .به خانه برگـشتم   

 گفـتم  ؛ حـال والـده مـساعد نیـست    .کردنـد   آقـاجالل و فرشـته پـذیرایى مـى      .خوردیم
  .براى معاینه بیاید،  محمد]دکتر [زاده اخوى

بـه   ،تفـسیر قـرآن  و  عصر براى افتتاح مراسم یازدهمین دوره مسابقات حفظ و قرائت      
قرائـت قـرآن و   از  بعـد    .انـد   هشت کشور شرکت کـرده    و   از سى    .حسینیه ارشاد رفتیم  

ریـیس سـازمان اوقـاف و امـور     [، امام جمـارانى ] سیدمهدي[تواشیح و خیرمقدم آقاى   
 پـاى قرائـت چنـد قـارى      و 1 کـردم  صـحبت  نس با قرآن   اهمیت اُ   مورد  من در  ،]خیریه

  .ایرانى و مصرى نشستم
 جمعـى از بـستگان بـه    .م و مذاکره کـردیم ینس گرفت کمى با والده اُ   .به خانه برگشتم  

                                                
 - عزیزترین موجودى که بر روى زمین وجود دارد، از دید مسلمانان متن قرآن کریم « : در بخشی از این سخنرانی آمده است

ها توفیقى   این تالش ولى خوشبختانه تاکنون دشمنان از،کتابى که تاکنون تالش بسیارى شده تا از استحکام آن کاسته شود. است
اى پس از حیات پیامبر اسالم، ارتباط انسان با او توسط کتاب و  طور اراده کرده است که در مرحله خداوند این .اند دست نیاورده هب

امبر اکرم با نزول آیات الهى بر پی . این کتاب الهى است،توان با خداوند در رابط بود اى که مى الشأن باشد و تنها دستمایه قرآن عظیم
 بزرگترین معجزه پیامبر اسالم .ترین عامل پیشرفت و استقالل مسلمانان شد صفحه جدیدى در تاریخ انسانیت گشوده و مهم) ص(

 تازگى خود را ،معجزات پیامبران در طول تاریخ . سال تازگى خود را حفظ کرده است1400اى که هنوز پس از   معجزه؛قرآن است
حتى برخى . توان آثارى از آن معجزات را در تاریخ یافت ال حاضر از آنها چیزى در دست نیست و تنها مىاند و در ح از دست داده

گذشته تعلق دارد و تازگى و اثر خود را از دست داده است و تنها چیزى که براى همه  به» القمر شق«معجزات پیامبر اسالم نیز مانند 
 قرآن مجید است ، کتاب الهى ما مسلمانان،کند را به استدالل، منطق و عقل دعوت مىهاى تمامى اعصار  ها تازه است و انسان زمان

 دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .کند همین علت اسالم را تضمین مى  که جاودانگى دارد و به
 .1395ب، انقال معارف نشر
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مقدارى غـذا در  . کردند   فاطى و فرشته پذیرایى مى     .طر عید و به خاطر والده آمدند      خا
  .خانه خودشان تهیه کرده بودند و مقدارى از ظهر مانده بود

 ؛سـت  گفـت فـشار خونـشان باال   .آمـد   بـراى معاینـه والـده    ، دکتر محمـد   ،زاده اخوى
 والـده را  ،ره طیبـه  همـشی . حالشان مساعد نیست  ،فعالً براى سفر مکه    و    است 19حدود  

 سـفر او هـم مـورد     ، حال که حال والـده مـساعد نیـست         .آورده که با هم به مکه بروند      
  .مایل است او را اعزام کنیمو  ناراحت است .تردید قرار گرفته

ها در مرزهاى آذربایجـان و ترکمنـستان        از وضع تراکم کامیون    ،آقاى حمید حسینى  
 دلیـل بـه   .انـد  هـا شـده   ع عبـور کـامیون  هـا مـان    روس،چچـن در  به خاطر جنگ    گفت؛  

 ،کــشورهاى اســالمى بــراى مــردم مــسلمان چچــن نیــرو از احتمــال ورود امکانــات و 
  .اند مشکالت زیادى براى حمل و نقل و تجارت به وجود آورده

 از امکانـات    ، دوره تخصـصى در آلمـان دیـده و مراجعـت کـرده             ،محمدزاده   اخوي
   .گفت میآلمان  فراوان

   
  1995 ژانویه 1                              1415 رجب    28  1373 دى 11یکشنبه 

   
هـاى   هـا بعـد از چنـد روز حملـه        روس . در صدر اسـت    1 جنگ چچن  ،ها  در گزارش 

 .انـد   و وارد شـهر شـده    را آغـاز کـرده  2 از دیشب حمله زمینى به شهر گروزنى     ،هوایى

                                                
 - ی روسيروهای ن،در آن زمان . بود1996 تا 1994 يها در سال چچن يجمهور و هی روسانی می نظاميری درگکی ،جنگ چچن 

 ی چچنیکی چريروهایها، توسط ن آنی نظاميبرتر اما با وجود ، کنندشتری چچن بیتالش کردند تا کنترل خود را بر مناطق کوهستان
 مـان ی پ1996 در سـال  ،هیروسـ وقت  ورجمه سیی رنیلتسی سیها، بور   روس هی روح یجی تدر فیبا تضع  . شدند ینینش  مجبور به عقب  

 . منطقه خاتمه دهدنی در اها يری را امضا کرد تا به درگیصلح

 - روزناستهی چچن در روسي مرکز جمهور،یشهر گ . 



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

629 
  صبر و       

     پیروزي   

ى از مـردم مـسلمان سـایر    ا هـاى متفرقـه   مـردم شـهر هـم جـدى اسـت و حمایـت           دفاع
هـاى سـاکن    چچـن کـه   در اخبار بود    .شوند  ن قفقاز مى  ناکشورها و به خصوص مسلما    

هـاى    در داخل روسـیه هـم مخالفـت بـا حملـه         .ندا   کمک و نیرو اعزام داشته     ،قزاقستان
 امروز آقـاى  .ادامه دارد محافل سیاسى دیگر و شدیداً در پارلمان     ،نظامى آقاى یلتسین  

  . استبه شدت به سیاست نظامى یلتسین حمله کردهگورباچف هم 
  ]وزیر و معاون وزارت معادن و فلـزات   [ریز،  شکر] علی[و   محلوجى] حسین[ آقایان  

ـ            براى تسهیل در سرمایه    .آمدند ن در گذارى توسعه تولید فوالد تـا سـقف ده میلیـون تُ
  . ندو بپرداز تهیه ، قرار است از محل درآمد خودشان.سال استمداد کردند

عـالی   دیـوان  ریـیس و معـاون    [ ،نیـرى ] حـسینعلی [و   گیالنـى  محمدى] محمد[آقایان  
 گزارش عملکرد دیوان عـالى کـشور را دادنـد و گفتنـد حـدود هفـده             . آمدند ]کشور

 مـزد  ،انـد کـه در مقابـل کـار بیـشتر      هزار پرونده مانده دارند و با قضات قـرار گذاشـته       
 پـذیرفتم و بـه آقـاى نیـرى        ؛کمـک خواسـتند   سیاست  این   از من براى     .اضافى بگیرند 

اد اموال از غـارتگران سـابق بـه       داى که براى استر     کار دادگاه ویژه  به  توصیه کردم که    
 گـذارى   خاتمه بدهـد کـه خیـال مـردم بـراى سـرمایه            زودتر   ،دهد  امر رهبرى ادامه مى   

 مایل است کـه عفـت   . دلیل طالق همسرش را توضیح داد   ،آقاى محمدى .راحت شود 
   .ندبدا

 بـراى گـرفتن نتیجـه مـذاکراتم بـا           ،]فرمانـده نیـروي دریـایی     [،  شمخانى] علی[آقاى  
  . ولى رهبرى مایلند ایشان بماند،مایل نیست در سمت نظامى بماند. آمدرهبرى 

 همـراه بـا وزیـر       ،خارجـه قطـر   اموروزیـر   ،  ]ثانی جبر آل   بن  جاسم آقاي شیخ حمدبن  [
عبور لوله گاز قطـر از ایـران بـه    و ز ایران به قطر  انتقال آب ا ة دربار ،نیروى قطر آمدند  

   گفـت ؛بـردارى از مخـازن مـشترك گـاز صـحبت کـرد       پاکستان و همکارى در بهـره   
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، ملـک فهـد  کـه   گفـت  ،مالقـات خـصوصى  در  وقت خصوصى خواست و     .اند  جدى
 بـراى مـذاکره جهـت رفـع اخـتالف قطـر و       ، از او خواسـته ،]پادشاه عربستان سعودي  [

پیـام  . اسـت  گلـه کـرده   ، به ریاض برود و از روابط گرم قطر با ایران و عراق      ،بستانعر
 ،گویـد    را گفت کـه مـى      ]یحاکم امارات متحده عرب   [،  ]انینه سلطان آل  بن [دیشیخ زا 

 مــن هــم برضــرورت حــل ؛د برســدرخواهــد بــر ســر جزایــر بــا ایــران بــه برخــو  نمــى
 بـه  ، اگر باران در بوشهر ادامه یابـد ، تقاضا داشت  .تأکید کردم  آمیز اختالفات   مسالمت

 براى گردش و شـکار بـه   ،کابینه قطر و خانواده امیراعضاي  با گروهى از    . شیراز بروند 
  .اند ایران آمده

  کـه  سـطح حقـوق مـدیران ارشـد بـود     ة مـذاکره دربـار   ،دولتهیأت  عصر در جلسه    
 و  جـه قطـر    خار  امـور   مطالـب وزیـر    ة دربـار  .همـان رهبـرى بـودم     یم شـب  .ناتمام مانـد  

کارهـاى روزانـه در     هر دو   . صحبت شد المال    اموال بیت استرداد   دادگاه ویژه    همچنین

 عكس وزیر خارجھ قطر 

مالقات با وزیر امورخارجه قطر



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

631 
  صبر و       

     پیروزي   

 تقریباً به انـدازه  ؛زیاد استهم اى   خامنهاهللا یت کار آ  .طول هفته خود را توضیح دادیم     
 بعـد از  اسـتراحت وقـت   بـه جـز   ،دنشو از پیش از اذان صبح که از خواب بلند مى      . من

  .دن شب مشغولنُه بقیه اوقات تا ساعت ،ناهارصبحانه و بعد از 
 بتول خانم گفـت رفتـه   ؛ عفت در هتل نبود  ،تلفن زدیم   به مدینه  .شب در دفترم ماندم   

  .است بقیع
   

  1995 ژانویه 2                             1415 رجب    29  1373 دى 12دوشنبه 
   

بـه همـین جهـت امـروز کـسل       ؛ دیگـر نخوابیـدم   و بامداد بیدار شدمسه و نیمساعت  
بـس در بوسـنى و تـشدید جنـگ در چچـن و عـدم توفیـق         هـا آتـش      در گزارش  .بودم

  .روسیه در تصرف گروزنى مورد توجه است
 از نیروهـاى    .نماینده دهدشت و امـام جمعـه آمدنـد        ،  ]محمد موحد  آقاي سیدحاجی [

  و براى عمـران د گله داشتن]کهکیلویه و بویراحمد  [چپ مانده بعد از تعویض استاندار     
نماینـده بهـشهر و نکـا و فرمانـدار و      ،  ]آقاي محمدحـسن جمـشیدي    [ .کمک خواستند 

شـدن نکـا اسـتمداد کردنـد و از            بـراى جـاده کمربنـدى و فرمانـدارى         .بخشدار آمدند 
بـا حـدود هـشت    اي  آزاده نماینـده کـه   ؛اقدامات بعد از سفر به مازندران تشکر کردند     

کمـک    تکمیـل منـزل در دسـت سـاختمان خـود            بـراى   اسـت،  سال اسارت در عـراق    
  . گفت هفت فرزندش دانشجو هستند؛خواست

اللهــی، محمــد  آقایـان ســیدجواد انگجــی، اســماعیل جبـارزاده، محمــدعلی ســبحان  [
نماینـدگان  ،  ]ها فخرتاج امیرشقاقی و فاطمه همـایون مقـدم         نژاد ساریخانی و خانم    علی

ر بگـویم کـه تـسهیالت سـاخت اتوبـان         خواستند به شوراى پـول و اعتبـا        .تبریز آمدند 
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 . نماینـده تهـران آمـد    ،شبـسترى ] محسن مجتهد [ آقاى   . تبریز را تصویب کنند    -زنجان
 ؛ کمک بیشتر خواسـت ]مسجد نور در میدان فاطمی    [= ها  براى تکمیل مسجد شبسترى   

  .قبالً کمک کرده بودم
 . تکمیـل شـد   ]رفـاه  [اى  هاى زنجیره    کارهاى فروشگاه  .اشتستاد تنظیم بازار جلسه د    

عـصر شـوراى اقتـصاد و شـوراى عـالى      . تصمیمات جدیدى براى تنظیم بـازار گـرفتم       
  .داشت مناطق آزاد تجارى جلسه با چند مصوبه

  . تنهایى شام خوردم و خوابیدم.ماهى پلو: فاطى شام فرستاده بود.به خانه آمدم
   

  1995 ژانویه 3                               1415 شعبان    1  1373 دى 13شنبه  سه
   

آقــاي عبــاس [ .هــا گرفتــار شــدن روســیه در چچــن مــورد توجــه اســت  در گــزارش
بنـدى    گزارش سفر به چنـد کـشور و جمـع         . آمد  و شهرسازي  وزیر مسکن ،  ]آخوندي

  .تتر کردن بخش خصوصى در مسکن را گف هاى مسکن آنان و برنامه فعال سیاست
آهـن بنـدرعباس     گزارش پیـشرفت راه . آمد]وزیر راه و ترابري [،  ترکان] اکبر[آقاى  

فعال بودن اجـراى فرودگـاه امـام خمینـى و سـایر      همچنین ن در اسفند ماه و  آو افتتاح   
  . زاهدان استمداد کرد-کرمان  آهن راهپروژه  براى .کارها را داد

لى انقـالب فرهنگـى و نیازهـاى         براى دسـتور شـوراى عـا       ،میرسلیم] مصطفی[ آقاى  
هـاى مجلـس در     آمد و خبر از پیگیرى بعضى نماینده اسالمیارشادفرهنگ و   وزارت  

توانـد روزنامـه منتـشر     ردارى نمـى  شـه  ،کننـد   که خیال مـى   دادمورد روزنامه همشهرى    
متهمـان  [ از نتیجـه دادگـاه   .آمـد فرانـسه    سـفیرمان در     ،آصفى ]حمید رضا [آقاى  . ندک

  . بود و گزارشى از کارهاى عمده با فرانسه را دادراضیختیار ب] ترور شاهپور



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

633 
  صبر و       

     پیروزي   

ــد   ــا رژیــم پهلــوى آمدن ــه دوران مبــارزه ب ــدان رفت ــادى از افــراد زن  آقــاى .جمــع زی
 برنامه و ذکر اسـامى حـضار داشـت و    در مورد صحبت کوتاهى    ،حجازى] فخرالدین[

 نماز  1.صحبت کردم  نیروهاى مبارز اسالمى قبل از انقالب     ارزش   اهمیت و    ةمن دربار 
 از . جمعى از طالب طرفدار آقـاى منتظـرى آمدنـد        ، ناهار  سر .جماعت و ناهار داشتیم   

در مورد جلوگیرى از مزاحمت جمعى از طالب براى درس آقاى منتظرى            من  دستور  
ــژه    ــه تحریــک دادگــاه وی ــد کــه ب ــد و مــدعى بودن ــت تــشکر کردن وزارت و روحانی

  .شد اطالعات اخالل مى
ار سـازمان  سـاخت  دو مـصوبه بـراى اصـالح       .عصر شوراى عالى ادارى جلـسه داشـت       

اى  نویسى سهام یـک هـزار فروشـگاه زنجیـره           امروز پذیره  . داشتیم يهواپیمایى کشور 
 شـب بـه   . وضع خـوب بـوده  ،ها رغم عدم آمادگى خیلى از بانک    على ؛رفاه شروع شد  

  . فاطى غذا درست کرده بود.خانه آمدم
   

  1995 ژانویه 4                            1415 شعبان    2  1373 دى 14چهارشنبه 
  
انـد و بـا بمبـاران و     ها مجبور به عقب نشینى از شـهر گروزنـى شـده            مثل اینکه روس   

  معـاون پارلمـان  ،  ]آقـاي واختانـگ گوگـوادزه     [ . مهم اسـت   ؛زنند   شهر را مى   ،توپخانه
                                                

 -در ) ره(قیمت زندان و شکنجه و تبعید، تحت رهبرى حضرت امام خمینى   کسانى که به« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 از ارزش و ، مبارزه و تالش کردند،هاى مقدس آن در جامعه  براى حاکمیت اسالم و آرمان،ترین مقطع تاریخ سیاسى ایران ظلمانى

با توجه به جو خفقان و ظلم و ستمى که در آن زمان بر ایران حاکم  .جایگاه معنوى ارزشمندى در تاریخ سیاسى ایران برخوردارند
هاى  ها و دشنام  تهمت، که با گذشت و فداکارى در راه اسالم از همه چیز خود گذشتندبود، نقش و جایگاه مقدس مبارزینى

مبارزین اسالمى  .شود جان خریدند، در تاریخ سیاسى ایران بیشتر معلوم مى  ها غریبانه به هاى غیراسالمى را در زندان منحرفین و گروه
  ←دیکن رجوع ».آنها در تاریخ سیاسى ایران مشخص و حفظ شودو باید جایگاه حرکت عظیم  حق بسیار عظیمى برانقالب دارند

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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 س مالقات با جھاد دانشگاھي عك

مالقات با مدیران سازمان جهاد دانشگاهی

مالقات با معاون پارلمان گرجستان



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

635 
  صبر و       

     پیروزي   

 .و خاورشـناس و فرهنگـى بودنـد   نـشمند    دا ،همـراهش هیـأت    اعضاى   .گرجستان آمد 
 بـر لـزوم تجدیـد روابـط قـدیمى          . هستند دانند و مدعى عالقه به ایران       ثراً فارسى مى  اک

 بـد  ،]جمهـور گرجـستان    ریـیس [،  نادزهاردهاى آقاى شـو      صحبت ، گفت .متأکید کرد 
 گفـت . دکنـ   عملیات نظامى روسیه علیه چچن را تأییـد مـى  ،نقل شده که برداشت شد    

 قانون اساسـى فدراسـیون روسـیه را    ها هم   ولى باید چچن   ،ستیمهمخالف حمله نظامى    
   . اصرار به سفرم به گرجستان داشت.مراعات کنند

 نیازهــاى آمــوزش و . آمــد]وزیــر آمــوزش و پــرورش[، نجفــى] محمــدعلی[دکتــر 
 در مـورد کیفیـت اداره دوره     . بودجـه اسـتمداد کـرد       کمبود   گفت و براى  را  پرورش  

 یـا بــه صــورت  ،اره کنــددولـت اد کــه دانــشگاهى در نظـام جدیــد سـئوال کــرد    پـیش 
ها هم نظـر دادم کـه       سىیالتدر  در مورد حق   . گفتم بیشتر بررسى شود    ؛انتفاعى باشد غیر

اداري و  تذکر دادم که اظهاراتش در مـورد سـازمان امـور    .باید به تدریج جذب شوند 
دبیرکـل ســازمان امــور اداري و  [، د کــه آقـاى میرمحمــدى اسـتخدامى را اصــالح کنـ  

  . است عصبانى کرده را]استخدامی کشور
 نتیجه بررسى مسیر خط لولـه گـاز ایـران           . آمد ]وزیر نفت [،  آقازاده] غالمرضا[آقاى  

 B.T.U و انتقال بـراى هـر یـک میلیـون     حصالبه پاکستان را آورد و گفت هزینه است  
تـرین گـاز قابـل وصـول بـه       نت و ارزان   سـ  هفتحدود  مکعب   هر متر    1.دو دالر است  

 در مـورد کیفیـت   .ى گاز هم باید اضافه شود     تاذقیمت ارزش   پاکستان خواهد بود که     
 اظهـار تردیـد   ،همـان بـه فـساد   ت در مـورد م   ،هاى وزارت اطالعات    تحقیقات و پیگیرى  

                                                
 - گازها ری را مانند سایعیمقدار گاز طب.  کرديریگ  موجود درآن اندازهي انرژزانیتوان با م ی م، را عالوه برحجم آنیعیگاز طب 

 دیقدر حرارت تول  آن، است که بتواندیعی آن مقدار گاز طبوی ی تی بکی. کنند می يریگ اندازه) BTU (یسی انگلیرتبا واحد حرا
 ی ب027/1 حدود ي دارا،یعی طبگاز  فوت مکعبکی.  باال ببردتی درجه فارنهاکی ،ي را در فشار عادآبند و پکی يکند که دما

 . استی ارزش حرارتوی یت
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 گفــت در .و ســوءنیت در کــار باشــدبــوده کــرد کــه ممکــن اســت اقــدامى سیاســى  
  . یک پهلوگیر براى نفت باید احداث شود، کنار اسکله آهن،هرمزگان

 ،]ریـیس جهـاد دانـشگاهی     [،  رحمتـى ] محمد[ آقاى   .هاد دانشگاهى آمدند  مدیران ج 
ییدشان کردم و گفتم اجبار ندارند که از       أ ت ؛1گزارش داد و من صحبت مفصلى کردم      

توصـیه بـه   . کـنم  شان مـى     ولى اگر خواستند خارج شوند کمک      ،دانشگاه خارج شوند  
  .تعادل و پرهیز از افراط و تفریط کردم

 تلفنـى بـا عفـت صـحبت     .ح آمد و از اسـتخر هـم اسـتفاده کـردم           سلمانى براى اصال  
دولـت  هیـأت   به جلسه . شب کار کردمنُه تا ساعت . است از مدینه به مکه آمده .کردم
  .نرفتم
  1995 ژانویه 5                              1415 شعبان    3  1373 دى 15شنبه  پنج

   
 دو سـاعتى بـا   ؛رفتـیم  آبـاد  ى در منطقه نظـام از منزل به آسایشگاه جانبازان شهید بهشت  

                                                
 - عنوان یک تشکل منظم و با ارزش فرهنگى، تحقیقاتى، آموزشى و سیاسى نام برد و با ه جهاد دانشگاهى ب از آقاي هاشمی

هاى مطلوب  با توجه به ظرفیت« : تر این نهاد با دانشگاه و جامعه گفت تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت ارتباط دوجانبه و نزدیک
دانشگاهى، مسئولیت ها و امکانات آموزشى، جهاد ییپژوهش و استفاده از تواناشور به ها و نیاز اساسى جامعه و ک موجود در دانشگاه

 .عهده دارد هاى انقالب اسالمى در مراکز علمى به هاى مبتنى بر ارزش مهمى در برقرارى هماهنگى امور شناخت و اجراى سیاست
نظیرند که این در نتیجه   معنوى و انقالبى در دنیا کمل فرهنگى، اخالقى،یویژه از نظر مسا هاى کلى به جنبههاى ما از  امروز دانشگاه

رتالش و متعهد انقالبى جهاددانشگاهى و تجربه پشت سرگذاشتن دوران دشوار انقالب فرهنگى حرکت فطرى و زحمات نیروهاى پ
هاى  ه تقویت بنیان خوداتکایى و نیز کمک ب،هاى علمى و فرهنگى خارج از دانشگاه  حضور در فعالیتایشان» .به دست آمده است

سابقه،  با وجود نیروهاى خوش« : ها را از نیازهاى ضرورى و وظایف مهم جهاد دانشگاهى دانست و گفت آموزشى در دانشگاه
انقالبى، دانشمند و داراى آگاهى سیاسى در جهاد دانشگاهى، توانایى و ظرفیت خوبى در این نهاد ایجاد شده است که باید با 

نگرى و پرهیز از دخالت دادن  ها، عمق غفلت نکردن از ارزش .ها تکامل پیدا کند دیران و مسئوالن دانشگاههمکارى و تفاهم م
 الزمه سالمت حرکت براى تحقق ،گرایى و نیز تأثیرناپذیرى از فضاى خشک اجرایى ها و برخوردهاى احساسى در آرمان هیجان
  هاى مطلوب آموزشى، به ریزي ها و کمک به برنامه مدیریت دانشگاهتواند با تقویت  دانشگاهى مى جهاد.استهاى مطلوب  هدف

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .ترى براى کشور باشد  منشاء خدمات گسترده،عنوان پل ارتباطى میان جامعه و دانشگاه
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی
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  صبر و       

     پیروزي   

خـواب و سـى نفـر     ثابت شـب جانباز  بیست نفر   .جانبازان احوالپرسى و مذاکره کردیم    
شـغل و حقـوق خـوبى       عمـدتاً .هفتـادوپنج درصـد هـستند    اکثـراً بـاالى     .ى دارد ددتر

  . زندگى مشکلى دارند،عضو نقص ولى به خاطر ،دارند
ه دسـتور  بـ  .ها  و خـدمات را توضـیح دادنـد    بودند و برنامه  نیاد جانبازان هم مدیران ب 

 یـک اتومبیـل پیکـان    ،اند  که تاکنون ماشین نگرفتهدرصد هفتاد به جانبازان باالى     ،من
 جانبـاز  هـر . پـردازد  ا هم بنیاد مىرشود و یک سوم قیمت         داده مى  ،به قیمت تمام شده   

ه دارد و ترجیح دارد که پـذیرایى   صدهزار تومان در ماه هزین    ، بیش از    ها  در آسایشگاه 
 گـاهى هـم دوبـاره بـه      ؛شـود   با حقوق باال در خانه انجام شـود و بـه تـدریج اجـرا مـى                

  .اند ها هم ازدواج کرده  دانشجو هم زیاد داشتند و خیلى.گردند برمى آسایشگاه
 ، از وزارت اطالعـات . آمد]کل بانک مرکزي رییس[،  آقاى نوربخش  .به دفترم رفتم  

معـاون ارزي بانــک  [، کاشـان  ]هیـ اصـغر فخر [آقــاي ى کـه از  یهـا  ىی بـازجو بـه خـاطر  
صال ارزهــاى صــادراتى حــ انتقــاد داشــت و نیــز بــراى برنامــه است،انــد  کــرده]مرکــزي

  .توضیحاتى داد
 از وضـع بوسـنى      . آمد  و هرزگوین  جمهور بوسنى  یسی معاون ر  ،یچنگا] ایوب[آقاى  

بـس    آتش، و گذراندن زمستان سخت   توضیحاتى داد و گفت براى تقویت بنیه دفاعى       
تر شدن اشغال منـاطق اضـافى اسـت       طوالنى ،شان  ها هم سیاست    اند و صرب    را پذیرفته 

هاى تسلیحاتى و انـسانى ایـران بـسیار      از کمک . این وضع عادت بدهند      به   را دنیا  که  
 ولــى بــا مــذاکره ،و خواســت کــه موشــک بــه کرواســى تحویــل نــدهیمبــود متــشکر 

 قـبالً خودشـان خواسـته بودنـد کـه بـراى گـرفتن امتیـاز بـراى                .نگه داریم امیدوارشان  
آن  ها کـم شـده و بـه دنبـال       مثل اینکه اعتمادشان به کروات؛موشک بدهیم مسلمانان،  

  .ها پیدا کننند  شبیه کرواتیها هم وضع  با صرب، که براى تعادلهستند
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 عكس مالقات با جانبازان شھید بھشتي 

دیدار صمیمانه رییس جمهور با جانبازان باالی 70 درصد



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                                           
                 

 

639 
  صبر و       

    پیروزي    

هـاى    گـزارش خریـد سـهام فروشـگاه      .کارها را انجـام دادم    بعد از ظهر     سهتا ساعت   
 در راه بـه     .به سوى سد لتیان حرکت کردیم      . متوسط است  ؛را گرفتم ] رفاه[ اي زنجیره

 و] وزیـر جهادسـازندگی   [،  فروزشآقاي   . نزدیک لتیان رفتیم   ،سوارى جهاد  مانژ اسب 
 ساعتى بـا اسـب سـفید    .کرد آقاى رضایى راهنمایى .  هم بودند]مرعشی [یاسر و کاظم 

و پیـشرفت کـار در   جـرأت   مربـى از  .سوارى کـردم   اسب ،نعلو چهار رتمه  یو ،شهاب
 ؛ پـرش یاسـر از موانـع را تماشـا کـردیم     ، در سالن سرپوشـیده    .جلسه دوم راضى است   

 .ودنـد هـا هـم آمـده ب     نصرت و بچه،فاطمههمشیره  والده و . به لتیان رفتیم   .خوب است 
  .بقیه آخر شب رسیدند که من خواب بودم

   
  1995 ژانویه 6                                  1415 شعبان    4  1373 دى 16جمعه 

   
 تلفنـى اطـالع داد کـه        ،]دبیـر شـوراي عـالی امنیـت ملـی         [،  اول وقت دکتر روحـانى    

و تیمـسار   ] رتـش فرمانده نیروي هوایی ا   [ستاري،  ] منصور[ تیمسار   ،دیشب در اصفهان  
یاسینى و چند نفر دیگـر از فرمانـدهان نیـروى           ] علیرضا[اردستانى و تیمسار    ] مصطفی[

 ؛انـد  هوایى ارتش و خدمه هواپیماى جت استار در سانحه سقوط هواپیمـا شـهید شـده            
 در جنگ خیلى خـوب خـدمت کردنـد    ، هم ستارى و هم اردستانى 1.خیلى متأثر شدم  

 خیلــى کارهــاى ،اجــا و مخــصوصاً امـور فنــى و صــنعتى هو تیمـسار ســتارى در اداره ن 
 در ، فردى را بـه خـوبى تیمـسار سـتارى    . داشتيهاى زیاد جویى  ثرى کرد و صرفه   ؤم

                                                
 -  عت سپس سا.  ساعته در اصفهان داشتدو توقفی ، در بین راه و کیش را به مقصد تهران ترك کرد،هواپیماي جت استار

 متوجه شد که کابین تحت فشار شدیدي قرار دارد و به ، پاییدوهزارخلبان در ارتفاع .  از اصفهان به مقصد تهران پرواز کرد20:40
 آن از نی سرنشدوازده اما هواپیما سقوط کرد و همه ،ي را فراهم کرد تا به اصفهان برگرددر مقدمات یک فرود اضطرا،همین خاطر

 .ارتش به شهادت رسیدند یی هوايروی فرمانده ن،يارجمله سرلشکر منصور ست
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رى بـود و  یـ شناسم و اردسـتانى هـم خلبـان نمونـه و کـم نظ              تمامى نیروهاى مسلح نمى   
   .اى است حقیقتاً از دست دادن آنها خسارت عمده

 ر اصـرا دانـست و   دکتر روحانى هم خیلى بـا آنهـا دوسـت بـود و ارزش آنهـا را مـى                  
 بـه  .بـدهم  تـسلیت بـه رهبـرى    پیامداشت که یک روز عزاى عمومى اعالن کنم و من       

 بعـداً توقعـات زیـادى از    ،ع تبدیل به مسأله سیاسى نشود و از طرفى    وخاطر اینکه موض  
 عزاى عمومى را مصلحت ندیـدیم  ،اعالم عزاى عمومى در مرگ بزرگان داشته باشند    

  . در حد پیام تسلیت اکتفا شد،اى  خامنهاهللا یتو با مشورت با آ
ها آمده بودند و امـروز مهـدى    دیشب همشیره طیبه و همراهان و فاطى و اعظم و بچه         

 به خاطر حاجیه والده که خیلى پیـر و فرسـوده   .هایشان رسیدند    بچه او یاسر و محمود ب    
رشـته    عـصر هـم آش   . جمـع خـانوادگى خـوبى بـود        .ظهر همگى جمع بودند    ،اند  شده

 اطالعـات خـوبى از   ،انی حـسین شـریف  .یش از غروب لتیان را ترك کردیم    پ .خوردیم
  .وضع بازار و اقتصاد ترکمنستان و مبادالت آنها با استان خراسان داد

با وجود اعـالن دسـتور قطـع حملـه بـه چچـن از         . ا را خواندم  ه شب در خانه گزارش   
 گزارشـى  .ودشـ   هنوز گروزنى بمباران و ارتش روسیه تقویت مـى  ،سوى آقاى یلتسین  

 خـاطرات دو روز    . جالـب اسـت    ؛تلویزیون پخش شد  از  تصویرى از وضع آذربایجان     
  .نوشتمرا 
   

  1995 ژانویه 7                                   1415 شعبان    5  1373 دى 17شنبه 
   

 بـراى   . آمـد  ]ریـیس شـوراي سیاسـتگذاري صداوسـیما       [،  دعـاگو ] سیدمحسن[آقاى  
  هـاى صداوسـیما و کارهـاى دفتـر رهبـرى         مسئولیت ارزیابى برنامه  معاف شدن از کار     
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 عكس مالقات با وزیر خارجھ سوریھ 

مالقات با وزیر امورخارجه سوریه

مالقات با معاون رییس جمهور بوسنی
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دانـد و   ثمـر مـى   کار صداوسیما خسته شده و کـارش را بـى      از  گوید    مى؛  استمداد کرد 
  .پیدا کنندرنجش خواهد رهبرى   ولى نمى،محیط دفتر هم حالت اطالعاتى دارد

در   موضـوعات ة دربـار .ه ارمنستان اسـت  عازم سفر ب   .محمدخان آمد ] مرتضی[آقاى  
 وزیـر   ،آقاى فاروق الـشرع   .  نظرم را گرفت   ،دستور مذاکرات که خیلى هم زیاد است      

 گزارشـى از وضـع   .آمـد   به عنوان تـسلیم پیـام آقـاى حـافظ اسـد           ،خارجه سوریه امور
و اسـد  ساى مـصر و عربـستان   ؤر ابیل و آمریکا و اجالس اسکندریه     یمذاکرات با اسرا  

 زمـین در برابـر   ،یل حاضـر نیـست  ی اسـرا  .زنـد   می گوید مذاکرات صلح در جا      ى م .داد
 سـوریه هـم حاضـر    .خواهد صلح در برابر صـلح باشـد   صلح در جوالن را بپذیرد و مى  

گفـت نظـر   . از خواسته کامل خود در مورد تخلیـه کامـل جـوالن کوتـاه بیایـد             ،نیست
 اجـالس اسـکندریه بـراى      ویل فـشار بیـاورد  ی اسـرا  که برآمریکا هم مثل روسیه است  

روى بیـشتر    همکارى اعراب است که در حال زوال است و جلـوگیرى از تـک      ياحیا
هـاي کـار سـاف و اردن و     ي روابط با اسراییل که نمونهساز  عربى در عادى   يکشورها

اشارات کمرنگى هم براى تحسین روابط ایران و اعـراب          . اخیراً عمان مورد نظر است    
  .داشت

اى مـانع    به تدبیر او اعتماد داریم و توصیه کردم که به گونـه ،د پیغام دادم   به آقاى اس  
 کـه هاى خـوبى رسـیده    د که با سوریه به پیشرفت    کنلقاء   ا ،یل با تبلیغات  یشود که اسرا  

  .مانندن عقب تاباعث شود دیگران عجله کنند 
سـت   راضـى اسـت و معتقـد ا   .دکتر والیتى ماند و گزارش سفر بـه هندوسـتان را داد       

 قـرار شـده در آخـر فـروردین سـال      .دهنـد  ها به همکارى با ایران خیلى بهـا مـى       هندى
  . من به هند سفر کنم1374

ى فرمانـدهان  یهـوا سـانحه   مـسأله  ة دربار .داشتیمملی  شوراى عالى امنیت    جلسه  شب  
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مــسأله معافیــت در مــورد  و احتمــاالت بحــث شــد و ]نیــروي هــوایی ارتــش[= نهاجــا
  . مصوبه را اصالح کردیم،یرب و فقیسربازان غا

  
  1995 ژانویه 8                                1415 شعبان    6  1373 دى 18یکشنبه 

   
 ،]خالـده ضـیاء    [ نامـه خـانم    . بـنگالدش آمـد    اتوزیر ارتباط ،  ]آقاي احمد بیربیکرام  [

 گفت در چند سال اخیر وضع اقتصادى کشورش بهبـود یافتـه و              .وزیر را آورد   نخست
 چنـد مـورد   .گذراننـد   احـزاب مخـالف را از سـر مـى       تدعى است که مشکل مخالف    م

کـارگران بـنگالدش   بـه   خواسـت کـه   .ندردستور مذاکرات دارا در همکارى با ایران    
   . حدود شش هزار نفرند؛ جواز کار بدهیم،کنند که در ایران کار مى

 از وضـع  یلیلـ ح ت.آمـد ] نی فلـسط ي آزاديجبهه خلق برارهبر [جبرییل، آقاى احمد   
رهبر سـازمان  [، عرفات] یاسر[ تحرك ،انه معتقد است ین خوشب .داده  یمسأله فلسطین ارا  

 از سیاسـت حـافظ   . رو به ضعف و حمـاس رو بـه قـدرت اسـت          ،]آزادیبخش فلسطین 
هـاى مخـالف صـلح کـه        نسبت به فلسطینى   ،و سوریه اظهار رضایت کرد و گفت      اسد  

  . نداده استاي  رویه هیچ گونه تغییر ،اند در سوریه
 .همـان رهبـرى بـودم   یم  شـب .دولـت را اداره کـردم     هیـأت   عصر مقـدارى از جلـسه       

و از ارزیابى  خارجه سوریه صحبت کردیم   اموروزیر  ،  ] الشرع  فاروق[ اظهارات   ةدربار
مسأله صلح فلسطین که راکد شده و اجالس اسکندریه که تحرك جدیدى در دنیـاى     

و مـسأله شـهادت فرمانـدهان    سـیه   چچـن و رو    ةاعراب است و کـارى نیـست و دربـار         
هـاى دیـوان محاسـبات و     نهاجا در سقوط طیاره و جانشینى تیمسار سـتارى و تنـدروى     

  اى هـم   خامنهاهللا یتوزیر اطالعات که آ] شرایط احراز پست  [نیز حذف قید اجتهاد از      
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 عكس مالقات با وزیر بنگالدش  

مالقات با وزیر ارتباطات بنگالدش
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  .بحث شد، موافق حذف است
 احوال والده و موضـوع سفرشـان   ةى با همشیره فاطمه دربار تلفن.شب در دفترم ماندم   

صحبت کردم مرهبه مکه براى ع.  
  
  1995 ژانویه 9                             1415 شعبان     7  1373 دى 19دوشنبه  
   

سیـستان و  اسـتان  هاى مربوط به   کارها را انجام دادم و گزارش      ونیم صبح  ساعت نُه تا  
هـا مـورد     جنگ چچـن همچنـان در گـزارش   .خواندم ى آمادگى سفر بلوچستان را برا  

  .توجه است
 بـراى  . جمعه و فرمانـدار آمدنـد  مامنماینده مینودشت و ا، ]آقاي عبداهللا ثانی سعیدي [

بـه   بـراى مراسـم بزرگداشـت فرمانـدهان نهاجـا      . استمداد داشتند  امور عمرانى و سفرم   
 .روحـانى بـه منبـر رفـت       ] حـسن [  دکتـر  م، به محض ورود   .رفتیم مسجد شهید مطهرى  

هـم  ؛ خیلـی   براى مراعات احترام ایشان تا آخر صـحبت مانـدم  ،خواستم کم بنشینم  مى
  .مفصل صحبت کرد

 از کمک مـن بـراى       . نماینده یزد آمد   ،پاك نژاد ] سیدعباس[ آقاى   ،پس از مراجعت  
یس یـ رعـزل  و خواست که بـا       رود به یزد تشکر کرد     از زاینده آب  اجراى طرح انتقال    

 ]جمعـه یـزد   امام[، صدوقى] محمدعلی[ آقاى  حیطه اختیار  ،]یزد[اسالمی  دانشگاه آزاد 
 از . اسـت  آقاى صدوقى خواستار عـزل اوسـت و اسـتاندار هـم خواسـته      .منیرا زیاد نک  

  .وفادارى نموداظهار طرف نمایندگان مجلس 
هنـوز   و نـد هـایم تـشکر کرد    از سفرم و کمک    .جمعى از نمایندگان کرمانشاه آمدند    

  عـصر شـوراى اقتـصاد جلـسه بـا چنـد مـصوبه           . کنند  ه مى بهم تعویض استاندار را مطال    
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 عكس مجلس بزرگداشت ستاري 

شرکت در مراسم ختم فرماندهان شهید نیروی هوایی ارتش
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ــت ــاى .داش ــدالعل[ آق ــیعب ــد  ]  ی عل ــسکرى آم ــار    .ع ــروع ک ــت ش ــورد کیفی  در م
   .صحبت شد] رفاه[اى  هاى زنجیره فروشگاه

  .داشت همان از بستگانیم فاطى.  آمدمبقیه کارها را انجام دادم و به خانه
   

  1995 ژانویه 10                            1415 شعبان     8  1373 دى 20شنبه  سه
   

نـده بـود   ا فـاطى شـب م  . مهدى هم  همراه من بـود . به فرودگاه رسیدیم هشتساعت  
بـه  ح صـب  ساعت هفت و نـیم  .د براى رسیدن عفت از مکه آماده کنکه امروز کارها را  

 ، جمـع زیـادى از وزرا و نماینـدگان مجلـس و معاونـان      .سوى زاهـدان پـرواز کـردیم      
ترکـان،  ] اکبر[بشارتى،  ] محمد علی[زنجانى،  ] مسعود روغنی [میرزاده،  ] حمید[آقایان  

زنگنـه،  ] بیژن نامـدار  [آخوندى،  ] عباس[فروزش،  ] غالمرضا[زاده،    نعمت] محمدرضا[
 در مـسیر مـذاکراتى      .همـراه بودنـد    یس دفتـر  یـ  ر ،]مرعـشی  [بشارتى و حـسین   ] جلیل[

  . کارهاى هر یک از وزرا در استان داشتیمةدربار
 استقبال رسمى و مصاحبه بـه سـوى         بعد از .  وارد فروگاه زاهدان شدیم    ونیم ساعت نه 

 ،بودن نیمى از مـردم   ىنّ س  به و با توجه  رشور   استقبال مردم بسیار پ    . کردیم حرکت شهر
نـد  کُ  حرکت را،ها را طناب کشیده بودند که مردم و طرف خیابان د.بود خیلى عجیب 

 ،ام اب کـرده تـ  در سفرهاى دیگـر هـم ع    . ولى دیگر گذشته بود    ، اعتراض کردم  .دننکن
هـر کـسى بـه دیگـرى نـسبت      ؛ نـد ندا ولى مالحظات امنیتى را بر رضایت من مقدم مى       

  .دهد مى
قـدم و گـزارش و سـرود     خیرم،هـاى ایثـارگران    در جمـع خـانواده  ،در مصالى شـهر   
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 . به ورزشگاه بـزرگ شـهر رفتـیم   .آمیز من انجام شد  تسلیت1دختران شاهد و سخنرانى  
آقـاي  [امـام جمعـه و      ،  ]اهللا محمـدیان   آقـاي حبیـب   [ .جمعیت با شـکوه و منظمـى بـود        

نی، اسـحاق مـد  ] محمـد [ى ونماینده رهبرى براى اهـل سـنت و مولـ      ،  ]سیدحسن ربانی 
ــیس[ ــ مــشاور ری ــد و ضــمن  صــحبت ]ور اهــل ســنتجمهــور در ام  ،خیرمقــدمکردن

توقع و سـتایش فـراوان از مـن و تأکیـد         دب و کم  ؤ خیلى م  ؛ طرح نمودند  راها    خواسته
   .بر وجود وحدت

ی مفـصلى  ن سـخنرا . جمع زیادى از علماى اهل سـنت حـضور داشـتند       و شیعه و سنى  
ب و  و وضــع محرومیــت شــدید اســتان قبــل از انقــالب و خــدمات مهــم انقــال2کـردم 

                                                
 - تحقیقاً به این نتیجه ،اگر کسى بتواند تاریخ بشریت را تحلیل و بررسى و استنتاج کند« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 

ها دارد و در نقطه   خوب، با ارزش، ترقى، تکامل و تعالى جامعه، ریشه در روحیات ایثار و فداکارى انسانرسد که عمده کارهاى مى
ها  اش در خودخواهى و خودپسندى و انحصارطلبى انسان ها، ریشه افتادگی ها و عقب ها وستم ها و ظلم ها و بدي مقابل، همه شرارت

 در ،هاى فداکار را با طول و عرضى که فداکاریشان دارد  مردم را تقسیم کنیم، آدماست و اگر از این زاویه به بشر نگاه بکنیم و
البته این فداکارى . توانیم ببینیم هاى تاریخ مى هاى خودخواه و خودپسند را در بخش رذالت بینیم و آدم هاى تاریخ مى بخش خوبی

اولین درجه فداکارى این . که به حق خودشان قانع باشندگذارند و کمترین آن این است  ها سرمایه کمى مى  بعضی؛درجاتى دارد
است که انسان به نحوى از وقتش، از مالش، از امکاناتش و نیرویش به نفع دیگران استفاده بکند و در خدمت مردم باشد و اوج این 

 امروز در درجات عالى قرار ،شما ایثارگران. کندتقدیم  را در راه آرمان و خلقت خویش  خود، جانانسان این است که ،فداکارى
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» اید، گرفته

 - ها  امروز چهره عطوف و مهربان و صمیمى و انقالبى زاهدان براى ما و از طریق رسانه« : در بخشی از این سخنرانی آمده است
نظیر شما  هایى که در لحظه ورود و تا این لحظه ودر این اجتماع پرشکوه وکم  این محبت.شود تر مى مشخصبراى مردم ما و دنیا 
 . مراتب تشکر و قدردانى و حضور خودمان را ابراز کنیم، چیزى نیست که بتوانیم با الفاظ و با بیان، ما دیدیم،مردم غیور این خطه

هاى  هاى زاهدان را با چهره هاى شکوهمند خیابان این صحنه شکوهمند را و صحنهحتماً براى مردم ما و براى آنهایى که امشب 
 در افکار آنها ،دانستند  چیز دیگرى از آنچه که در گذشته از زاهدان مى،بینیم مهربان این مردم خطه کویرى و گرمازده اینجا مى

اى که مستکبران تاریخ براى اینها در نظر   توطئه شرورانه از یک، زاهدان بحمداهللا و کل استان سیستان و بلوچستان.شود متبلور مى
 مردم این منطقه براى اولین بار در ،از همه ابعاد. ، نجات یافته است به سوى سعادت و تعالى و تکامل در حرکت استندگرفته بود

ند و در سایه اسالم و انقالب کن  دارند مشاهده مى،هاى اخیر تاریخ ایران، راه درستى را در مسیر حرکت تاریخى خودشان قرن
جاى آن حق و ه بندد و ب  از منطقه رخت برمى،تحمیل شده بود اسالمى، ظلم تاریخى و شدیدى که بر این منطقه شرق کشور ما

» .مهاى بلند آینده باشی انتظار گامهاى اولیه برداشته شده، باید به  مسیر هنوز گاماین  البته در .شود حقیقت و عدالت جایگزین مى
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع
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هـا تحـسین     بـراى مـردم جالـب بـود و بعـداً خیلـى          .هـاى آینـده را توضـیح دادم         برنامه
  .کردند مى

 حتـى مولــوى  ، در جمـع علمـاى شـیعه و سـنى    .مطـابق معمـول بـه اسـتاندارى رفتـیم     
بـه مخالفـت بـا      معـروف   نفوذترین عالم اهل سـنت کـه        پر ،]یزه  لیاسماع [عبدالحمید

ها را کردند و مـن هـم     همان صحبت شبیه   ،نفر قبلى  همان سه    . آمده بود  ،انقالب است 
ق اســالمى رَهمــه فــصــمیمیت فــصلى در موقعیــت و وظــایف روحانیــت و ضــرورت 

   1.گفتم
جلسه علمـا خوانـده   از  نماز را قبل .ناهار را با جمع خوردیم و کمى استراحت کردم     

  رفتـیم   زاهدان –در مسیر خط آهن، براي افتتاح طرح احداث خط آهن کرمان             .بودم
زنى   کلنگ مراسم .شود   تکمیل مى  یاآسبه   خط سراسرى اروپا     ةحلقه مفقود با آن،   که  

   . انجام شدبردارى از لوح و پرده
 خواسـتند کـه   .سیلوى شـصت هـزار تنـى در حـال احـداث را دیـدیم             و  م  یسپس رفت 

 540 سـپس بیمارسـتان   .شـود  صـد هـزار تـن    ، با هزینه کمـى ، ظرفیت آن اجازه بدهیم 
هاى عمرانـى    در آنجا طرح.ى در حال احداث را دیدیم که خیلى عظیم است    تختخواب

                                                
 - شوم که زیادى است  شرمنده مى،دیکن نسبت به من ابراز  مىهایى که  به خاطر محبت« : در بخشی از این سخنرانی آمده است .

 ،زنید هایى که شماها مى دانم که الیق این حرف شناسم و می  شماها مى چون خودم را بهتر از؟دانم چگونه این را عالج بکنم من نمى
خدا کند با این . ترى بر دوش من است ولیت سنگینئ حاال قرعه به نام من افتاده است که مس؛ها هستم بنده هم مثل بقیه طلبه. نیستم
 خداوند ماها را از لغزش غرور ، دعا کنید. اشتباه نکنیمبینیم،  مغرور نشویم و محبتى که از مردم مى،فرمایند هایى که آقایان مى حرف

 مایه خوشحالى است و باید هم این جورى اً بین اهل علم شیعه و سنى است، واقع،فرمایند صفا و صمیمیتى که آقایان مى. حفظ بکند
یچ دلیلى ندارد که به خاطر بعضى سن نیت هست، ه وقتى که ح.دانیم و با مبانى و معارف خودمان آشنا هستیم ما خودمان مى. باشد

کند، فکر   وقتى که مطالعه مى،این حق هر انسانى است. عوذُباللّه بین ما کینه باشدنهاى ما از اسالم،   در بعضى از برداشت،ها تفاوت
لى که یاین مساین به اسم بنابرا.  نسبت به او برنامه داشته باشدو بتواندکند   سپس به او عقیده پیدا مى، یک چیزى را بفهمد،کند مى

» .هایمان از هم جدا باشد و باید واقعاً با هم کار بکنیم دهیم که دلادیان هم بوده است، نباید اجازه  هست و همیشه در همه فعالً
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 سـپس کلنـگ سـاختمان    .در استان هم توضـیح داده شـد       و شهرسازي   وزارت مسکن   
 گفتنـد بـراى   ؛دانـشگاه علـوم پزشـکى را بـه زمـین زدیـم      مترمربعی سى و هشت هزار   

ه اعتبــارات در انــد و بودجــ  دو ســالى معطــل شــده،از زمــین دانــشگاهیــد ارتــش  خلــع
هـاى    از چـاه نیمـه  رسـانی زنى طـرح خـط لولـه آب      براى کلنگ . استشان مانده    حساب

 . مراسـم بـود  ، در محـل مخـازن عظـیم آب در دسـت سـاخت        .رفتـیم  زابل به زاهـدان   
 بـا  .اسـتان توضـیح دادنـد   ] آب و برق[کل وزیر نیرو و مدیر، ]آقاي بیژن نامدار زنگنه  [

 طـرح   ،میلیارد ریـال هزینـه    و صـد   متر پمپـاژ  پانـصد و  دویست کیلومتر فاصـله و هـزار        
نماینـده زابـل گفـت      ،  ]طباطبـایی   حـسینی   آقاي سیدحسن [ .دهد  عظیمى را تشکیل مى   

   .موافق نیست
بنـد شـهرکه توسـط     طـرح سـیل  دیـدن  سپس کلنگ خط لوله را زدیم و رفتیم بـراى       

 پـانزده  ؛ بـا شـود   ساخته مـى  ، میلیارد تومان هزینه   2/1 با   ،ستاد جبران خسارات حوادث   
 سـاالنه دو میلیـون   ، ضمن حفـظ شـهر از خطـر سـیالب          ، متر ارتفاع  نُهکیلومتر طول و    

معـاون   [،زرگر] رسول[ مهندس .شود  آب به سفره آب زیرزمینى تزریق مى  مکعبمتر
 نیـروى انتظـامى     ، پیمانکـار   کـه   توضـیح داد   ،] وزارت کـشور   ی امور عمرانـ   یهماهنگ

 بـراى ایـن گونـه    ، سـى میلیـارد تومـان   ، برنامـه دوم در. است که این هم جالـب اسـت       
  .شود ایم که براى پیشگیرى حوادث اجرا مى کارها داده

 .میقدس رفتـ    متعلق به آستان   ،رضوىقدس  سازى نان    براى افتتاح کارخانه بیسکویت   
آن را عمـده از ارز  مـن قـسمت   .  اسـت دستدخالت  کارخانه تمام اتوماتیک و بدون      

 شـعرى  1. براى حضار صحبت کـردم ،و در پایان بازدیداقامه شد   ت   نماز جماع  .ام  داده
                                                

 - مخصوصاً با ارتباطى که با ؛این یک واحد نمونه با ارزش مواد غذایى در کشور است« : ده استدر بخشی از این سخنرانی آم 
  امیدوارم تا آخرکار، این محصول با همین سطح خوب و با کیفیت عالى در اختیار مردم قرار بگیرد و.آستان قدس رضوى دارد
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  . من خوانده شدوصفدر 
داران در کنـاره    اسـب .سوارى خـصوصى عبـور کـردیم    در مسیر از کنار میدان اسب   

 بــراى افتتــاح و .دنــدنمواى داشــتند و گــل هدیــه کردنــد و قربــانى  اســتقبال صــمیمانه
  بـه زودى در اسـتان      ،پنج کارخانـه از ایـن نـوع        ؛ رفتیم ]امیدیار [تماشاى کارخانه آرد  

  .شود افتتاح مى
 اسـتماع  . دفتـر مخـابراتى اسـتان رفتـیم       43شـماره تلفـن و       5800سپس بـراى افتتـاح      

آمیز و صرف شـام در اسـتاندارى و مراجعـت بـه اقامتگـاه و       گزارش و صحبت تشویق  
  .ید به انجام رسها  شب و خواندن گزارشیازدهنوشتن خاطرات تا ساعت 

از .  صـحبت کـردم     اسـت،  مکـه برگـشته   از  امروز    ونیم پنجتلفنى با عفت که ساعت      
هـاى    ولى به خاطر دیدن طـرح ، خسته خوابیدم  .رکارى بود  روز پ  .سفرش راضى است  

  .نشاطم با،موفق و نشاط مردم استان
  

  1995 ژانویه 11                           1415 شعبان    9  1373 دى 21چهارشنبه  
   

موجـود  هاى  هاى مربوط به سفرم و وضع طرح  بعد از نماز نخوابیدم و گزارش     صبح،  
 در  و به سـوى پادگـان سـپاه حرکـت کـردم           هفت ساعت   .در برنامه بازدید را خواندم    

                                                                                                              
با همتى که برادر بزرگوار ما، شخصیت معظمى از ،ستان قدسالبته آ. کننداستفاده ) ع(الحجج عمت حضرت ثامنمردم از خوان ن 

گذارى  طبسى دارند، با همت خوبى که آنجا هست، در بسیارى از امور کشور دارد سرمایه  واعظ جناب آقاى،بزرگان انقالب
 در خدمت آستانه اندرکاران خوبى که  با همتى که هست و با دست،کند، خیلى از مشکالت کشور را با امکانات آستان قدس مى

 چنین ، اینجا از یک جهت براى ما ارزش اضافى هم پیدا کرده است که در یک استان محروم.کنند دارند رفع مى، هستند
تر بود که در خود مشهد این کارخانه را بسازند، خودشان زمین داشتند و همه  براى آقایان خیلى آسان. اى تأسیس شده است کارخانه

» .ش این است که در زاهدان باشدا یی ولى زیبا،دردسرتر بود شد و کم تر تمام مى  هم بود و حتماً برایشان ارزانامکانات مورد نیاز
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توسط سردار قاسـم  آمد  ن و خوشسا. صبحگاه مشترك نیروهاى مسلح شرکت کردم   
 نقـش  ةکننده من و توضیحات دربـار  گرم دل1د نظامیان منطقه و سخنرانى   ارش ،سلیمانى

  . انجام شدنیروهاى مسلح و روابط صمیمى آنها با مردم
 ،]وزیـر جهـاد سـازندگی   [،  آقاى فروزش.کوپترها به سوى زابل پرواز کردیم     با هلى 

 طــرح ،بــه ســوى زابــلخراســان،  - زابــل- از ســه راه زاهــدان.داد در راه توضــیح مــى
  و2پاشـى  مـالچ  ،کارى  نهاليها  منظره، از فضا.کنند خیزدارى اجرا مى  کویرزدایى و آب  

 علوفـه و تزریـق آب بـه    لصیحـ  به منظور توسعه دامدارى و ت     که ها را دیدیم    پاشىبذر
  .شود  انجام میى زیرزمینى یا نیتراتری فقيها سفره
تقـاطع  نقطـه  در  .می از فضا بازدید کرد، که یک شهر باستانى است   3»هشهر سوخت «از  

                                                
 -اى از   گزارش خوبى داشتند و به نکات ارزنده،نى سلیما،سردار بزرگوار و مجاهدمان «:  در بخشی از این سخنرانی امده است

شما در کنار مرز دو کشور هستید که در اعماق آن کشورها هم امنیتى وجود ندارد، بخصوص در بلوچستان . مان اشاره کردند تاریخ
کش است و بهترین  نسانمخدر و سموم ابراى ساخت و تولید مواد پناهگاهى براى اشرار شده است و منبعى ،بینیم و افغانستان که مى

 به اندازه کافى ،هاى این استان مسیرش همیشه ایران بوده است و جوالنگاهشان همین استان بوده است و همیشه در کویرها و کوه
روز با اند، ام  اگر در گذشته خودشان بوده.اند اند و افراد نفوذى براى راهنمایى تا اعماق روستاها و شهرها داشته پناهگاه و نفر داشته

 به .دهند  اطالعات به آنها مى.دهند دهند، وسایل تبلیغى در اختیارشان قرار مى  اسلحه به آنها مى.کنند کمک استکبار جهانى عمل مى
اید که   منطقه را این طورى امن کردهبا این همه شرارت، شما این. دهند  به آنها پول هم مى،دهند و اگر الزم باشد آنها پناه مى

به . اى وجود ندارد  مثل خود مردم حضور دارند و کوچکترین حادثه،ها در میان انبوه مردم  ساعت،جمهور شما یسیمراه رکاروان ه
 اجرا ،دست مهندسان و متخصصانه هاى عظیمى ب  طرح،هاى این استان اید که در شمال و جنوب و همه بخش اى امن کرده گونه

این امنیت محصول زحمات شما . شود  اینجا هم اجرا مى،شود ر نقاط کشور اجرا مىها در سای شود و با همان سرعتى که طرح مى
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 -  استفاده یابانی بیاض روان در اريها  شنتی مانند تثبییها  هدفيکه برادی پوشش نازِنده نامتوان یپوش را م  خاكایمالچ 
 مهاجم و ب،ی رقی علفاهانی کاهش رقابت گای پوشش سبک و نرم سطح خاك است که باعث حذف ی مالچ به معن.شود یم

 . باشدی مصنوعای یعی ممکن است طب،مالچ .شود یناخواسته م

 - »زاهدان در استان - جاده زابلهیدر حاش زابل و يلومتری ک56 است که در رانی در ای باستاني دولت شهريای نام بقا»سوختهشهر
 در ساحل آن ی هامون و زماناچهی به دررمندی رودخانه هيها  آبرفتيشهر مزبور در رو. است  و بلوچستان واقع شدهستانیس

 نی ا درشی سال پ6000 در حدود انی مقارن است و زروانرفتی شهر بزرگ با دوره برنز تمدن جنی ابنايدوره . درودخانه بنا شده بو
 به عنوان »سوختهشهر« 1393 ری ت1 مطابق با 2014 ژوئن 22 خی در تارونسکوی اجالس نیوهشتم ی سدر .اند کرده ی میشهر زندگ

  کهشود ی محسوب مونسکوی در فهرست رانی ایخی اثر تارنی هفدهمی محوطه باستاننیا .دی ثبت گردونسکوی ی جهانراثیم
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کشى حـدود  ه طرح ز ؛ توضیحات دادند  .هکشى اراضى زابل فرود آمدیم    هاى ز   کانال
چهل هزار هکتار از اراضى زابل که شور و قلیایى شده و طرح تکمیل شـبکه آبیـارى             

د و و زیرزمینى اجرا شـ  ها  در اینکه شبکه. استمدرن که از قبل از انقالب شروع شده      
هـزار هکتـار    آب شـش   زه ، است  هزینه اولى سنگین   وجود دارد؛ نظر   اختالف ،یا روباز 

 ولـى  ، تلخ و شـور اسـت     ؛ کمى چشیدیم  . خیلى زیاد است   ،دشو  منتقل مى    مپپبا  که  
... ها براى پرورش ماهى و پـسته و  گویند ممکن است همین      مى .شود  به تدریج بهتر مى   

سـاده   و راه  مخالف طرح با وضع فعلى است، نماینده زابل ، آقاى حسینى  .مناسب شود 
 در مورد طرح چاه نیمه چهارم و همچنین طـرح      .دهد که منطقى نیست     ه مى یمحلى ارا 

  . استفمخال اجراى زابلدست فاضالب در 
 1 ولى هامون صـابرى ،هامون زدیم که خشک شده دریاچه  شتى روى   گکوپتر    با هلى 

هـا را   هـا و رودخانـه   بندى هامون هوهاى گر  طرح، از فضا.رو به بهبود استو آب دارد  
  .  خیلى زیاد است و براى محافظت منطقه ضرورى استدیدیم که

 . مردم اسـتقبال گرمـى کردنـد       .اکبر فرود آمدیم   ى على ی مسکونى روستا  موعهدر مج 
 در خانـه یـک آزاده   . پاسـدارها نگـران بودنـد   .ت زیادى در میان مـردم راه رفـتم    فمسا

 .ه شـد خیرمقدم جالبى توسط دختر و پـسرش خوانـد     ؛  شتا چهار بچه د   .بسیجى رفتیم 
  مـسکونی  مجتمـع  29و سـى روسـتا را در         صـد درصـد از     هفتـاد  ،بعد از سیل ویرانگر   

                                                                                                              
شود ی شناخته مای دنی باستاني شهرهانیتر شرفتهی از پیکیعنوان  اکنون به م ساله ه5000 از قدمت يبرخوردار با. 

 - زابل واقع شده استیکی و بلوچستان در نزدستانی و در شمال استان سرانی در شرق استانی ساچهی درای ي هامون صابراچهیدر  .
 رانی انیری آب شاچهی درنیهامون بزرگتر. ع شده استرآب آن در افغانستان واق و بخش بزرگتر و پرانی در ااچهی درنی از ایبخش

پس از . رآب بوده است بزرگ و پییای هامون، دراچهی در، دوريها  گذشتهدر .ندی گوی مزیبوده است که به آن تاالب هامون ن
 شده است و  از آن خشکیعی وسيها  به مرور قسمت،رانی اي آب به مرزهادنی کشورها و نرسي هايبند  میها و تقس یخشکسال

 رمندی هامون هاچهی درران،ی اپوزك هامون اچهی درستان،ی سای ي هامون صابراچهیدر:  شده استمی مجزا تقساچهیاکنون به چهار در
 . واقع شده استرانی در ازی از آن نی هامون پوزك افغانستان که بخش کوچکاچهیو در
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 ولـى هنـوز تکمیـل    ،ها عمـدتاً سـاخته شـده    اند که کار خوبى است و خانه  ادغام کرده 
مطـرح   شـکایاتى  ،با خواندن اشعارى با زبان محلـى در مـدح مـن    چند زن فقیر     .نیست

  1.با مردم صحبت کردمبار  وانت روى یک .کردند
 در آن مجتمـع دایـر   سـازندگی دار قـالى را کـه جهاد  با هفتـاد   بافى   یک کارگاه قالى  

 ،کـار کننـد  بـا آن   گفتنـد بـراى هـر دار قـالى کـه دو نفـر             .بازدیـد کـردیم   بود،  کرده  
 قـرار شـد سیاسـت تـرویج ایـن کـار را بـراى          .شـود   گذارى مى   سرمایه هزار تومان  سى
  . کنیمشویقمشکل بیکارى ترفع  صنعت فرش سیستان و ياحیا
 .بـود تر   از همه جا گرم. مردم استقبال عجیبى داشتند.پرواز کردیم شهر زابل سوي  به  

م  ازدحـا  وجـود  بـا .عجیـب اسـت  ؛ بیش از هزار گاو و گوسفند و شـتر قربـانى کردنـد    
در اثـر فـشار احـساسات    .  ورزشگاه هم مملـو از جمعیـت بـود    ،ها  العاده در خیابان    فوق
 سکوى خبرنگاران براثر ازدحـام     .جمعه نتوانست صحبت خود را ادامه دهد        امام ،مردم

   . ها اشغال شد همانان و شخصیتیمحل ویژه مو سرنگون شد 
ایش شمــشیربازان گــروه دختــر و پــسر را قطــع کردنــد و جــایى بــراى نمــ دو ســرود 

 . کـه مـسلط بـر صـحبتم باشـم     2هیجان صـحبت کـردم  و با شور باراً نگذاشتند و من اج   
                                                

 - واقعاً ،یعى که عمده منطقه زابل را ویران کرد، ما وقتى که آمدیمدرجریان سیل وس «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
شاءاهللا به خوبى انجام  اى براى اصالح وضع سیستان و زابل طراحى شده است که اگر این برنامه ان برنامه. ها دلخراش بود صحنه

اوالً از شهرها و روستاها حفاظت  است که برنامه این. شود، امیدواریم مشکالتى که شما در طول تاریخ داشتید، دیگر باقى نماند
ى شده است، به یهاى گذشته، شور و قلیا  و دیگر این که اراضى شما که در طول سال.اى که از سیل آسیب نبیند شود به گونه

کند،  یدا مىها که توسعه پ شود که بازده زراعتى مناسب داشته باشد و دیگر اینکه آب در زمان سیالب در چاه نیمهاى اصالح  گونه
برنامه دیگر این است که همه  ذخیره بشود که در طول تابستان، آب مطمئن براى کشاورزى و مصرف شهرى و روستایى باشد و

 روستا با هم آب بگیرد 850 در یک پوشش آبرسانى مجتمعى قرار بگیرد که آب شیرین به همه روستاها برسد و ،روستاهاى زابل
 نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .شودل شما است، برطرف بى که االن مشکآ که این بى

 .1395ب، انقال معارف

 - هایى از  توانند صحنه  امروز مى،دانم که آیا خبرنگاران ما و صدا و سیماى ما من نمى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
  کار شایسته، اگر بتوانند؟وجود آمده است، تصویر بگیرند و منعکس کنند یا نهه اى که ب ابقهس  اجتماع عظیم کم از این،شهر زابل
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هاى ایجاد اشتغال و توسـعه      از مردم زابل به گرمى تمجید کردم و سیاست         .خسته شدم 
  .ها را توضیح دادم کشى زمینهها و ز  مهار و ذخیره آب،قالى بافى

 خیلـى عظـیم و سـخت    . بازدیـد کـردیم  اجرایى طرح فاضالب شهر را کیفیت  سپس  
فاظى  ح سپس از سدهاى اسـت .شود دفن مىدار  ههاى قطور در اعماق زمین ز       لوله .است

حـسینی،    آنجـا هـم آقـاى       .بازدید کردم  هر در اطراف شهر براى جلوگیرى از سیل       ش
  .ى استتین  خوشساده آدم .ابراز مخالفت کرد

 ى نوبنیـاد را دیـدیم  گبافندریسندگی و ه  دو کارخان  .از آنجا به شهرك صنعتى رفتیم     
از آنجـا کنـار چـاه       .  است  یک خانم مهندس   ،عامل یکى از آنها    مدیر .و افتتاح کردیم  

  آب را مکعـب زنى چاه نیمه چهارم رفتـیم کـه هفتـصد میلیـون متر          ها براى کلنگ    نیمه
 چهـارده  دیواره طبیعى دارد و یک طرف با سد کوتاه   ،محلسه طرف    .کند  ذخیره مى 
 اینجـا  .شـود   سـیمانى مـى   پرده    با    یشکدیوار ،جلوگیرى از نفوذ آب   براي   ،کیلومترى
   .مخالفت کردحسینی هم آقاى 

                                                                                                              
کردیم باید مدتى منتظر   فکر مى،کردیم  از میان امواج خروشان جمعیت عبور مى،ما موقعى که در خیابان. اند و عظیمى کرده

ها،  زابل و سیستان در تاریخ ما و در اسطوره. بینید گاه چنین است که مىبمانیم تا مردم به ورزشگاه برسند، اما انبوه جمعیت در ورزش
کنیم،   ما روى مردم زابل بسیار حساب مى. یکى از مناطق بسیار مهم و حساس است،افتخارآمیز است و امروز در واقعیت زندگى ما

هاى خونگرم و دوست داشتنى و به خاطر  ین انساناوالً به خاطر خود شماها، به خاطر انسانیت، به خاطر این مردم خوب، به خاطر ا
 زابل در این گوشه از جغرافیاى کشور ما، یکى ؛ن و عاشق والیت و ثانیاً به خاطر منطقه جغرافیایى شمایداین مردم قانع و صبور و مت

 به خوبى انجام و امروز بهتر از ،یخبانى را در طول تار هاى بسیار مهم جامعه و انقالب و کشور است و الحق این دروازه بان از دروازه
کران، این جمعیت انقالبى حاضر در صحنه زابل را به  اگر ما بتوانیم این امواج خروشان، این اقیانوس بى. دهد گذشته نیز انجام مى

روحیه مردم ما  تأثیر این اجتماع عظیم و این عواطف و احساسات، بسیار براى جامعه ما و ،دنیا و به مردم خودمان، نشان بدهیم
 همه این . منظره وحشتناکى بود، که آن سیل ویرانگر در زابل آمده بود، بنده و همراهانم به اینجا آمدیم1370در سال . سازنده است

طور ضربتى اجرا شد ه اى ب  براى آن، برنامه.ها هزار جمعیت آواره بودند دشت را آب گرفته بود و صدها روستا ویران شده بود و ده
طورى  ،ام و در قلبم اما آن روز من در سینه. ما حرکات سریعى انجام دادیم.  با خسارات سیل ویرانگر مقابله شد،وزهاى اولو ر

تواند  هاى ذیحق بر انقالب، چرا باید دچار ویرانگرى سیلى بشوند که مى کردم که این مردم خوب و این انسان فشردگى احساس مى
هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .  مایه خیر و برکت جامعه بشود،ى فصلىها در آینده این سیل و این آب

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373
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 روسـتا بردنـد و بـه       850 کـز متمر يکوپترها را تا محل اجراى طـرح عظـیم آبیـار            هلى
 آقـاى فـروزش   . نخورنـد  ]غروب آفتاب  [= ست ه سان سوى زاهدان پرواز کردند که ب     

 ولــى  اســت،اى هزینــهر طــرح مهــم و پ. توضــیحات دادنــدســازندگیو مــدیران جهاد
 از چـاه نیمـه آب     .کنـد   ل مـى  را ح  مشکل آب آشامیدنى همه روستاهاى زابل        جا یک
 هـوا و بادهـاى زابـل     .دادنـد  سیالب زابـل را     نامه  توضیحات بر جا هم     همان .گیرند  مى

  .ثر استؤبراى رشد سریع ماهى م
از آنجا به اردوگاه تفریحى و تحقیقاتى دانـشکده کـشاورزى در سـاحل دیگـر چـاه          

   .اند کرده درختکارى  زمین را مساحت  و سى هکتار را ر هزار هکتا.ها رفتیم نیمه
 از شهر زهک و زابل عبـور کـردیم و در   ، در مسیر.به سوى فرودگاه حرکت کردیم 

 بـا تـأخیر   .دادیـم  مـى  یان همه جا اجتماع داشتند و بـه احـساسات جـواب    ی روستا ،مسیر
  . نماز خواندیم و با هواپیما به سوى زاهدان پرواز کردیم.زیاد به فرودگاه رسیدیم

 در چنـد  .ع اسـت  خیلى وسی.از فرودگاه یکسره به دانشگاه سیستان و بلوچستان رفتیم 
 ابتدا یک دبیرسـتان وابـسته بـه دانـشگاه را دیـدیم        .دارد  بیش از ده هزار دانشجو     ،شهر

 به صورت شبانه روزى بـا هزینـه   ،ها مدرسه در استان      ده .بضاعت بود    بی که براى افراد  
آمـوزان    بـا دانـش  .دهنـد  آمـوز را هـم مـى     غـذا و مـسکن دانـش       .شـود   دولت اداره مى  

  .راضى بودند خیلى ؛صحبت کردم
 از  ، دانـشجویان در بیـرون     .کـم بـود   جا   ، حضار کثرت به خاطر    ،در سالن اجتماعات  

یس دانـشگاه و    یـ ر،  ]اهللا دهمـرده   آقـاي حبیـب   [ .کردنـد    اظهار نـاراحتى مـى     ،کمى جا 
هــاى خــوبى از توســعه آمــوزش بــه صــورت   گــزارش،کل آمــوزش و پــرورشمــدیر
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و  1 من صحبت مفصلى کـردم .طرح کردندمرا تقاضاها  و انگیز در استان دادند   اعجاب
  .ها را توضیح دادم برنامه و موفقیت

 . جالـب اسـت  ؛ به دانـشگاه آزاد اسـالمى رفتـیم   ،هاى پزشکى  براى افتتاح آزمایشگاه  
ــ ر.کمــک خواســتند   در شــوراى ادارى. هــاى خــوبى داشــت یس دانــشگاه صــحبتی

، ]مسعود روغنـی زنجـانی    [ سرپرست استاندارى و  ،  ]اهللا آقاتقی  آقاي وجیه [ ،استاندارى
 صـحبت طـوالنى در توضـیح     مـن  یس سـازمان برنامـه و بودجـه گـزارش دادنـد و     یـ ر

 حمـام گـرفتم و   .نـیم بامـداد بیـدار بـودم    ساعت یـک و   تا  .2 کردم ها و تشویق    سیاست

                                                
 - امروز به  وداشتیمکل کشور  هزار دانشجو در دویست کمتر از ،ما قبل از انقالب« : در بخشی از این سخنرانی آمده است 

یکى از .  به همین نسبت، استاد، کالس، آزمایشگاه و امکانات دیگر اضافه شده است.ایم و رسیدهمیلیون و صدهزار دانشج یک
ها را در اطراف  ، این بوده که ما از تمرکز مراکز دانشگاهى در تهران پرهیز کردیم و دانشگاه بعد از انقالبافتخارات تصمیمات

اصوالً طبیعت دانشجو و طبیعت . هاى مختلف کشور، بسیار فراوان است ها در استان پراکنده کردیم، و خیر و برکت دانشگاه کشور
د و تماسى بر  سطح تفکر مردم را باال مى،ها این نیروهاى بالنده و سازنده در استان. کند استاد، دعوت به تکامل، حرکت و حضور مى

گذارد و این  ها اثر مى روى خانواده. تر باشند ر و مدبرانهت کند که اهل تفکر، تصمیم عاقالنه که اینها با مردم دارند، مردم را وادار مى
 معموالً ،آید شود و هر دانشجو که به تهران مى  دارد خفه مى،عالوه بر اینکه تهران هم از فشار جمعیت. تصمیم بسیار خوبى بود

کى وجود دارد، باید مقدار زیاد آن را بیند یک نشاط و تحر  آدم مى،اینکه در استان شما. آورد دنبال خودش افراد دیگرى را هم مى
 و ،هایى که شما براى تقویت دانشگاه داشتید ها بدانیم و ما به این سیاست ادامه خواهیم داد و این خواسته معلول توسعه دانشگاه

 هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .هاى بزرگى نبود نظرم خواستهه  ب، اینجا مطرح شد،همچنین چیزهایى که براى آموزش و پرورش
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی،

 - استان سیستان و بلوچستان را باید بیشتر به مردم کشورمان و دنیا معرفى کنیم  اینکهاول «: در بخشی از این سخنرانی آمده است .
 مقدار زیادى برداشتم ،ن دو روزى که اینجا بودم در عین حال همی، افرادى هستم که از وضع کشور بیش ازدیگران مطلعمومن جز

هم مردم . شان هستند  نیازمند به اصالح برداشت، تفاوت دارد و حتماً مردم ما هم به اندازه من یا بیشتر،دانستم از استان با آنچه که مى
ها اگر   چون خیلى؛شود به اینجا می سرمایه جذب این خودش از عوامل .خوب را ما معرفى کنیم و هم خود استان را بهتر بشناسانیم

مان تشکر بکنیم و کارکنان ما در  دوم واقعاً باید از مدیران. آیند طرف مى  به این، با اهداف اقتصادى یا انسانى،این استان را بشناسند
 توى این کشور دافراکنند و خیلى  همین نیروهایى هستند که اینجاها دارند خدمت می. ، زحمتکش و کم مدعا،ایجا قشر دلسوز

د و آدم نکش از شماها زحمت مى  که خیلى کمتر،کنند  انتقاد می،کنند گیرى می  موضع،کنند دهند و ادعا می هستند که شعار مى
 متوجه مدیران و ،و توقعات  در سطح جامعه وجود دارد که همه انتقادات،بیند سوزد از این چیزى که مى واقعاً دلش مى

 هاى گنده گنده تواند حرف  چون خیلى آسان می؛ کمتر مسئولیت دارد ادعاهایش بیشتر است،و هرکسکشان واقعى است  زحمت
 هاى انقالبى و ـ چه شخصیت  چه آدمهایی، با چه دلسوزى،بینیم با چه صداقتى  مى،رویم اى مى ما هر گوشه. کندبزند و ادعا 
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  .خسته و کوفته خوابیدم
  
  1995 یه ژانو12                         1415 شعبان    10  1373 دى 22شنبه  پنج 
   

 جنـگ  .رادیو بـى بـى سـى را گـرفتم      اخبار   .ها را خواندم    گزارشصبح،  بعد از نماز    
، وهـاجى ] عبدالحـسین [ آقـاى  . اسـت  تجدیـد شـده   ،بـس کوتـاهى     بعد از آتش  چچن  

 بـه محـل در حـال سـاخت          .آمـد  هو براى توضیح گمرك میرجـا     ]کل گمرك  رییس[
  .  بودجه بیشتر خواستند،سریع براى تکمیل . خیلى وسیع است.رفتیم هوانیروز

 خـوبى از   توضیحات، سردار قاسم سلیمانى   ، در مسیر  .ه پرواز کردیم  وبه سوى میرجا  
یکـى از  و  رفتـیم    .ه بـه زمـین نشـستیم      و کنـار میرجـا    . داد آنهـاى انـسداد       مرز و برنامه  

هاى مـواد مخـدر    با سد سیمانى و بتونى براى جلوگیرى از ورود کاروان     که  ها را     تنگه
 1یـأجوج و مـأجوج     بـراى جلـوگیرى از مزاحمـت         در، به سد سکن   . دیدیم ،ودندبسته ب 
  .براى خبرنگاران جالب افتادکه کردم تشبیه 

هـایی   کانـال  .اند ها را در مرز افغانستان و پاکستان بسته  از تنگهموردگفتند بیست و نه   
  بـا ایـن   گفتنـد    . بازدیـد کـردیم    ،انـد   حفر کرده قچیان  که براى جلوگیرى از نفوذ قاچا     

                                                                                                              
کنند جورى تالش می بیند اینها دارند این  مى،کند  میسابقه ـ در هر جایى آدم برخورد خوشو دلسوز و کرده  تحصیل . «

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع

 - اءی در سوره انبگرباری، و د98 تا 93 اتی اول در سوره کهف آ؛است  آمدهانیجوج سخن به مأ و مجوجأیاز  ،در دو سوره قرآن 
  وجوجأی لهی آزار مردم به وسدنی که بعد از شنشود ی مطرح منی درستکار به نام ذوالقرني داستان فرد،در سوره کهف. 96 هیآ
 کی که آن زمان که روز آخر نزددهد ی وعده منی ذوالقرنکنی ولکند؛ ی مجادی و مردم انها آنی از آهن مذاب بيواری د،جوجأم

 که خداوند آن شهر را نابود ی که در مورد مردمان شهر خاصشود ی مطرح ماءی سوره انبدر . خواهد رفتنی از بواری دنی ا،شود
جوج ادامه خواهد داشت و بعد از أ و مجوجأی تا زمان آزاد شدن تی ممنوعنیا.  ورودشان به آن شهر ممنوع شده است،کرده است

 . برپا خواهند کرديادی فساد زنی در زم،جوجأ و مجوجأیآن 
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 عكس سفر بھ سیستان و بلوچستان 

سفر به استان سیستان و بلوچستان
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 واقعـاً هـم   ؛تواننـد نفـوذ کننـد     و فقط با شتر و پیاده مىهها کم شد    نفوذ کاروان  ،تدابیر
  . استامنیت بهتر شده

اطالعـات  ترابـري و  ى و گمـرك و راه و       مسئوالن انتظـام   .ه رفتیم وبه گمرك میرجا  
 از من خواستند کـه   ند و  جمعى از افغانیان براى ورود به ایران آنجا بود         .گزارش دادند 

 کنـار مـرز بـا جمعـى از مـردم      . قبـول کـردم    ؛ ویـزا بـدهیم    ه دو ماهـ   ،به جاى یک مـاه    
 . صحبت کـردم ، که مجاور گمرك ما است   -پاکستانتفتان   اهالى شهرك    -پاکستان  

  .بودندورود ت ب تعداد زیادى کامیون منتظر نو.اند ى فقیر و عقب ماندهخیل
ع کـوه  یـ ه رف از آنجا قل. در اجتماع مردم صحبت کوتاهى کردم    .ه برگشتیم وبه میرجا 

 بـا تـأخیر    و بـه سـوى خـاش پـرواز کـردیم         . پیدا بـود   ،ن که پوشیده از برف است     تاتف
هـا و شـیارها    هـا و گردنـه     شـت ر در د  یـ فقو   چند روستاى کوچـک      ، در مسیر  .رسیدیم

 ی،سـاله کودکـستان    سـه دختـر بچـه پـنج    . منجمله دهستان الریز در خـاش     ؛وجود دارد 
  . خیلى جالب بود؛خیرمقدم ابتکارى و هنرمندانه گفتند که تشویقشان کردم
گفتنـد و مـردم واقعـاً جـشن        فرماندار و امـام جمعـه و نماینـده گـزارش و خیرمقـدم             

 بـه زیبـایى رقـص    ،بى در وصف من اجرا کردند و یـک طفـل    سرود جال  .گرفته بودند 
 88 لـشکر   از   تیپـى در آنجـا     .ها هم به وسعت شرکت کرده بودنـد         ارتشی .محلى کرد 
 مـن  . اسـت  کننـده   پیشرفت شهرستان در برنامه اول خیلى وسـیع و راضـى     .وجود دارد 

  1.اى داشتم کننده بت دلگرمهم صح
                                                

 -  اما متأسفانه ، در بسیارى از شهرها رفته بودم.این اولین حضور بنده در شهر شما است«: از این سخنرانی آمده استدر بخشی 
ى ی در بدو ورود از ما پذیرا، با یک هنرنمایى جالب و یک منظره ماندنى تاریخى، مردم خونگرم بلوچ در خاش.خاش را ندیده بودم

 براى ،کنم آمدى را به میهمانشان گفتند که ابتکارى و بسیار جالب بود و خیال مى  خوشسه کودك خردسال پنج ساله شما. کردند 
ه کودك ى و هنرنمایى و مهمان نوازى که تبلورش را سیاین زیبا. مردم ما وسیله خوبى است که بتوانند چهره مردم بلوچ را بشناسند

بیعت ى براى مردم بلوچ باشد و نشان بدهد طین است که تابلو به نظر من شایسته ای،ى عرضه کردندیخردسال کودکستانى به زیبا
 ،اند  همیشه دشمنان وحدت ایران خواسته. استها را و ظلمى که در تاریخ فرهنگ ما شده مهربان و نرم و دلپذیر بلوچ
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یـه را  ج نمـاز خوانـدیم و تو  .اث سیمان رفتـیم از آنجا به محل کارخانه در دست احد      
اتمـام  بـه   تـن در روز نزدیـک   2600 بـا ظرفیـت      .شنیدیم و از کارخانه بازدید کـردیم      

 نماینـده بانـک   ، سر ناهار. ناهار خوردیم، توضیحات خوب مهندس متقىبعد از . است
   .ددا   فراوان بانکيها گذارى  سرمایهة درباری توضیحات،یک استشرسپه که 

نماینـده سـراوان   ،  ]آقاي فخرالدین رضازهی  [ .ا تأخیر به سوى سراوان پرواز کردیم      ب
 . کمى خوابیدم و سپس بـه توضـیحاتش گـوش دادم          .کوپتر آمد   هلىبه   ،براى توضیح 

گـاه سـابق اشـرار محلـى معرفـى      اى را به عنـوان پناه  ادى و منطقهآب مسیر خشک و کم  
 در محل فرودگـاه آینـده سـراوان فـرود     .اند هاند و تأمین گرفت     کرد که فعالً تسلیم شده    

  دولـت  قـرار اسـت نیمـى از هزینـه را    . کلنگ احداث فرودگاه را به زمین زدم     .آمدیم
  .دبپرداز

سـر  به کوپترها   گرد و غبار زیادى از نشستن هلى     .به محل اجتماع مردم پرواز کردیم     
پـس از  .  و انبـوه داشـتند  شورر خیلى پاجتماع . خم به ابرو نیاوردند    ، اما مردم فرود آمد  

 مـن مفـصل   ،وى اسـحاق مـدنى  لـ خیرمقدم خوب نماینده و فرماندار و امام جمعه و مو   
 از بـا تعریـف زیـاد      ،و وعده تأسـیس دانـشگاه آزاد و بازارچـه مـرزى            1کردمصحبت  

                                                                                                              
م مطرح ا ی اجرای من برایم توسعه سیستان و بلوچستان به عنوان یک موضوع جدى در دوران مسئولیت.خشنى ترسیم کنند چهره

 کردم که این توفیق را به  از صمیم دل خوشحال شدم و خداوند را شکر،بوده و امروز که گزارش فرماندار محترم خاش را شنیدم
» .مان باید ثبت بشود  افتخارات ما در تاریخو جز،این آمار و ارقامى که ایشان مطرح کردند.  به تعهدم عمل بکنم،من داد
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع

 - کوپترها شما را اذیت  تن هلیسمن متأسفم که در لحظات ورود به اجتماع شما، غبارنش «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
حقیقتاً شهرستان سراوان در . بینى شده بود ا پیشاى بود که اینج رحال به خاطر برنامه هاما به. کرد و اسباب شرمندگى بیشتر ما شد

 .ایم در این شهرستان مرزى، ما کمترین مسأله را براى اداره شهرستان داشته. تمام دوران بعداز انقالب یار و یاور انقالب بوده است
 به کمک خود شماها تنبیه شدند خواستند سراوان را بدنام کنند، خود شما امنیت منطقه را حفظ کردید و تعدادى افراد شرور که مى

ترین  یکى از اساسى. شناسیم، پیشقدم بوده است ى که ما مىیش و تولید، سراوان همیشه تا آنجااز لحاظ تأمین معا. و آرام گرفتند
محورهاى زندگى ما در کشور، کشاورزى است و کشاورزى محور شاخص مردم سراوان است، بیشتر مردم سراوان با آب و زمین و 

  بهترین محصوالت براى زندگى مردم را شما تهیه.گیرند هاى الهى از زمین مى وا سر و کار دارند و معاش خودشان را از نعمته
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هـا معمــوالً در مراسـم شــرکت     خــانم، گفتنـد . دادممـردم و سرودشــان و تـدین مــردم  
  .اند طر من آمدهد و امروز به خانکن نمى

 بالفاصـله از فرودگـاه بـه    . غـروب رسـیدیم   وبا تأخیر به سوى ایرانشهر پرواز کردیم    
 ولـى  ،تاریـک شـده بـود   هـوا   . در مسیر استقبال مردمى بـود    .سوى محل اجتماع رفتیم   

 از آنجا بـه نیروگـاه در   ،1سرود و خیرمقدم و صحبت طوالنىبعد از    .مردم مانده بودند  
ایـن نیروگـاه،     . توضـیحات شـنیدیم و بازدیـد کـردیم         .انشهر رفتیم دست ساختمان ایر  

 بـه کارخانـه ریـسندگى و بافنـدگى بافـت      .آیـد   مگاوات به مدار مى250سال آینده با    
نـد  ر دا. کـردیم بازدیـد  هـاى تولیـد    از سـالن  ،اسـتماع توضـیحات   بعـد از    . بلوچ رفتـیم  

پس اسـناد مراتـع را بـه     سـ  .دنـ کن مـی هاى قدیمى     هاى مدرن را جایگزین ماشین      ماشین
 خـاطرات دو روز را  . رفتـیم سـازندگی  به محل جهاد  و  شام خوردیم  . دادیم اندار مرتع

  .نوشتم و خوابیدم
   

                                                                                                              
کنید، بهترین خرماى منطقه را شما دارید و بحمدهللا امروز تنوع باغدارى و دامدارى در منطقه شما زمینه فعالیت بیشترى را  مى

ى و شیوه کشاورزى خوب، زندگى را اداره یجو ا با صرفهه ها و چاه م که با چه زحمت از طریق قناتدان  من مى.فراهم کرده است
 دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .کنید، با شیوه کار شما در کویرهاى رفسنجان آشنا هستیم مى
 .1395ب، انقال معارف نشر

 - رهبر بزرگوار و جمعى از . شناختیم ایرانشهر را ما از پیش از انقالب به خوبى مى«: مده استدر بخشی از این سخنرانی آ
هاى مردم  ها دارند و در محافل خصوصى ما، ویژگی ، در میان شما زندگى کردند و خاطرات بسیار باارزشى را در سینهدوستان

میت آن خاندان ستمگر، شما مردم بزرگوار نسبت به هایى، حتى در رژیم شاه و تحت حاک ایرانشهر مطرح است که چه محبت
ماند؛  نوازى خوب و معنادار شما در تاریخ ایرانشهر مى و این مهمان سربازان اسالم که مظلومانه به این شهر تبعید شدند، ابراز داشتید

د، گرچه هنوز در مسیر هستیم و کنیم که انقالب توانسته به بخشى از حقوق شما پاسخ مساعد بده و ما امروز خداوند را شکر مى
ل شهرستان شما را من یمسا. هاى توسعه، تکامل و ترقى را خیلى بیش از اینها دارد ایرانشهر ، مثل بسیارى از شهرهاى کشور ما، زمینه

شرایط منطقه را با ایشان مرتب ، نیازها و . شور و پیگیر شما داردررتالش ، پاى که نماینده پ دانم، به خصوص با روحیه به خوبى مى
 براى من ،گذارد و از کارهایى که انجام شده مطلع هستم و کارهایى هم که باید انجام شود که خیلى هم زیاد است من در میان مى

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».روشن است
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  1995 ژانویه 13                             1415 شعبان    11  1373  دى23جمعه 
  
 نـیم سـاعتى   اذان در اینجـا،  .  بـا اذان صـبح بیـدار شـدم         ،مطابق معمول روزهاى سفر    

به نماز و مطالعـه و اسـتماع اخبـار و     وقت   هفت صبح، تا ساعت   . زودتر از تهران است   
  .صرف صبحانه گذشت

 مأمور حفاظت از اقامتگاه اختـصاصى مـن و          ،که در سفرها   آقاجالل   ، مطابق معمول 
پذیرایى است و حوصله بیشترى از پاسداران دیگر براى تحمل ماندن در یک نقطـه و              

خدمتى کـه در تهـران خـدمت         مطابق معمـول پیـش     ،کند  مراقبت را دارد و پذیرایى مى     
تـر    سـنگین ،رهاهاى در سف  معموالً صبحانه.کند  براى آوردن صبحانه عمل مى ،کند  مى
هـاى محلـى    مـرغ و نـان    شیر و سرشیر و عسل و تخـم ؛معمول در خانه است  صبحانه  از  
شود که صبحانه بیشترى بخـورم و       آورند و این باعث مى      که معموالً بهترین را مى    .... و

 تمـام وقـت در حرکـت و تـالش     ، چون در ایـن سـفرها  ،مناسب با کار سفر هم هست    
  .خوریم م چیزى نمىجمعى هستیم و بین غذاها ه

کوپترهـا بـه منطقـه      بـا هلـى  .هاى ایرانشهر خلـوت بـود    خیابان .به فرودگاه شهر رفتیم   
 و سـابقه عمـران بـسیار    بمپـور  بین رودخانه  ، جلگه سرسبزى است   .پرواز کردیم بمپور  

 مرکبـات و نخـل و انبـه    . محور زندگى مردم کشاورزى و دامدارى است.قدیمى دارد 
 از یـک طـرح آبیـارى کـه بـا اعتبـارات دفتـر منـاطق محـروم              .نجهو موز و گندم و یو     

  .کردیم بازدید ،شود ریاست جمهورى به دست اداره کشاورزى محل اجرا مى
ا بـ انى از کـف رودخانـه   یم با ایجـاد پـرده ضـخیم سـ         بمپور،در پایین دست رودخانه     

شـوند و بـا     مـی هـا  آب سـطحی و زه هـاى   رار آبف مانع ،عمق پنج متر و نیم متر ارتفاع      
 آب مطمئن بـراى چهـار      مکعب بیش از یک متر    ، دو طرف  يپمپاژ آب براى روستاها   
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 مـردم منطقـه     . طرح در نوع خود ابتکارى است      ؛کند  روستاى قدیمى بزرگ تأمین مى    
 يو با بلنـدگ ، از روى یک وانت    . تشکر و استقبال کردند    ، به گرمى   و جمع شده بودند  

ه اسـتفاده از آبیـارى بـارانى و علمـى بـراى       و توصـیه بـ  1دستى با آنهـا صـحبت کـردم     
  . نمودمجویى در مصرف آب صرفه

 دشـت وسـیع و   .ى پـرواز کـردیم    ت قریه گلمـور   ،لگاند به سوى مرکز بخش محروم      
الً جنگل داشـته  قبهاى مرغوب که       با سفره غنى آب زیرزمینى و زمین       ،هموارى است 
 اخیـراً بـا تـالش     . اسـت  مانـده   اما فقیر و عقـب     ،هاى فراوانى دارد    درخت و اکنون تک  

تحرك خوبى براى حفر چـاه در ایجـاد مـزارع    ریاست جمهوري،  دفتر مناطق محروم    
 بـه  ،فوى معـر ورها از شری یک.مانز ب مثل بخش ، عمدتاً شیعه هستند   . است آغاز شده 

گـذارى   امن کرده که مانع سرمایهان از همان منطقه است و آنجا را      ،نام عیدوك بامرى  
  . استیت بهتر شدهمن وضع اشده و اخیراً

 سـوار شـتر   . شترى به من هدیه کرد   ، یکى از سران قبیله عبداللهى     ،در مراسم استقبال  
بـراى خبرنگـاران    .شـدیم    با شعارهاى مردم بدرقـه مـى       .شدم و مقدارى حرکت کردم    

ـ       همان .هم سوژه خوبى شد    طـرح مهمـى   ؛ را بـه زمـین زدم    63ست بـرق    جـا کلنـگ پ 

                                                
 - این بود که یک دفترى براى رسیدگى به مناطق ،اولین کار دوران ریاست جمهورى «: ده استدر بخشی از این سخنرانی آم 

 ،ندا  این دفتر مسئولیتش این است که در سراسر کشور مناطقى که با معیارهاى ما محروم.محروم و دور افتاده تأسیس کردیم
ى که در سراسر کشور ی نمونه اى است از کارها،ه مى بینیمخدمات استثنایى به آنها بدهد و خوشبختانه اینجا امروز ما یک طرحى ک

 محروم شما ي موفق شدند آب مطمئنى براى چهار روستا،اینکه با کمک مسئوالن اینجا به خصوص اداره کشاورزى. انجام مى شود
این به بعد آب فراوان شاءاهللا شما از   این حرکت کار ثواب و خوبى است و ان،تهیه بکنند و از هرز رفتن آب جلوگیرى بکنند
ریزى شما کشاورزان زحمتکش و دامداران عزیز از این آب استفاده  توانید با برنامه تضمین شده در طول سال را خواهید داشت و مى

. ریزى کنید که از آب بهتر استفاده بشود توقع ما از شما این است که با همکارى دولت و منطقه دفتر مناطق محروم برنامه. بکنید
دهد براى این کارها و  اى امروز دارد و دولت هم وام مى ، بارانى یا قطرههاى که آبیاري هاى استفاده علمى از آب به صورتی طرح

 ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع»  .تواند بکند برابر مىکشت شما را چند سطح زیر،کند پشتیبانى مى
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر
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هـاى کـشاورزى    و بـه چـاه   برند  برق را به منطقه مى،یلومتر فاصلهصد و سى ک  با .است
  .دهند ان و مطمئن مىزبرق ار

تکمیـل اسـت و در   بـه  سفالت هم نزدیک آجاده احداث  طرح ،به موازات این اقدام   
 ایـن یکـى   .خواهـد داد   تحرك خوبى به کشاورزى و عمران این منطقه محروم     ،نتیجه

دولـت  هیـأت   در   ي آن اطق محـروم اسـت کـه اجـرا        از ده منطقه عمرانى روستایى منـ      
ا گـاو و شـتر و گوسـفند و شـعارهاى          هـ    ده با قربـانی کـردن    مردم   . است تصویب شده 

جلیــل[ امــام جمعــه ایرانـشهر و فرمانــدار و آقــاى  . تــشکر و اســتقبال کردنـد ،رشـور پ [
هاى خـوبى     صحبت،  ]جمهوري نهاد ریاست [مناطق محروم   امور دفتر   ]رییس[،  بشارتى

 بـا   آن ند و همگى آمار و ارقـام خـدمات بعـد از انقـالب و برنامـه اول و مقایـسه          ودنم
 و بـر اسـتفاده     1اى داشـتم    کننده من براى مردم صحبت دلگرم    . نددگذشته را مطرح کر   

رهبـري  و بـه نماینـدگان    ل فرهنگـى تأکیـد کـردم      یاز منابع و کار بیشتر و تقویت مسا       
سـرودها و  . تند کـه مـردم را آمـوزش بدهنـد    گفتم که روحانیون خوبی به آنجـا بفرسـ      

  . هاي محلی جالبی داشتند رقص
 از هـوا بازدیـد داشـته    ، قرار بود از حوزه جازموریان.شهر پرواز کردیم  به سوى نیک  

   ،حجتـى ] محمـود [ آقـاى  ، در مـسیر .ها منـصرف شـدیم    باشیم که به خاطر وقت برنامه     
                                                

 - این است که نقاط محروم و مستعد را از محرومیت بیرون ،از آرزوهاى بسیار جدى من «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
یکى از آن جاها همین بخش دلگان است و همچنین بزمان و بمپور . گذارى و تالش کردیم  خیلى سرمایه،بیاورم و براى این منظور

هاى اصولى   حرکت.من از اول کارم به حوزه جازموریان توجه جدى داشتم. ور کلى حوزه جازموریانکه اطراف شما هست و به ط
من در زندگى خانوادگى و دوران طفولیتم با این چنین مناطق خیلى انس دارم و آشنا هستم .  ولى هنوز کامل نیست،انجام شده است

 از لحاظ کویرى و شرایط دیگر، تقریباً شبیه همین منطقه دلگان ،دیمکر  جایى که ما زندگى مى.دانم و  طبیعت این مناطق را مى
منطقه ما آب شیرین ندارد، این جورى خیلى کم داریم و زمین هم به این خوبى .  نیست،رآبى که شما هستید البته به این پ؛شماست

کند،  هایى که دولت مى  با کمک،دانم اگر خود شما همت کنید من مى. نیست، ولى از لحاظ طبیعت زندگى همین جورى است
 نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» . شود ترین مناطق کشور ما  تواند یکى از مرفه اینجا مى

 .1395ب، انقال معارف
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 همــه جــاى اســتان را او.  توضــیحات خــوب و اطالعــات وســیعى داد،اســتاندار ســابق
م عبور کـردیم کـه همـان اسـتعدادهاى دشـت دلگـان را        شها    از دشت چاه   .شناسد  مى
سـت اخیـراً   اقـع شـده ا  گرى به نام چاه شـور بهمـن و    دشت دی   آن، د و نیز در جوار    ردا

 طرح خـوبى در کـشت و صـنعت اجـرا       ، با گرفتن چهار هزار هکتار     ،کمیته امداد امام  
  .تواند الگوى مناسبى براى منطقه باشد کند که مى مى

 در شـیارها گـاهى   . خیلـى زیـاد اسـت   ؛هاى مرتفع و خشک آهوران گذشتیم    کوهاز  
 بـسیارى  ، با فعال شدن عمران در استان،فتگقاى حجتى  آ .خورد  مىبه چشم   درختى  

 جـذب مراکـز اقتـصادى    رو، کـوچ  هـاى  و کـولى کپرنشینان و متفرق  از افراد منزوى و     
  . شوند مى

کـوپتر    هلـى .شهر رسیدیم  با تأخیر به نیک   . رفتند یکوپترها مقدارى راه را عوض      هلى
در جمـع مـردم    .ر اسـت  مواظـب امنیـت مـسی      ،کوپتر من    هلى ي جلو ربراى جنگى د  کُ

 از خدمات فراوان من   ، امام جمعه و فرماندار و نماینده      ،رشور بود شهر که خیلى پ     نیک
 تبـدیل بـه شهرسـتان شـده و     ، بـه دسـتور مـن   1369 در سـال  .در دولت تقـدیر کردنـد    

 در ایـن خـصوص سـرود و شـعار          .نـد ا و مـردم خیلـى ممنـون      است  توسعه خوبى یافته    
 توسط آقاى زنگنـه  ،د خیرآباد که خواسته مردم استان است      همزمان کلنگ س   .داشتند

 و مـن هـم صــحبت    شــد توسـط وزیــر کـشور افتتـاح   ،زمـین خـورد و ســردخانه شـهر   
  1.ى برایشان داشتما کننده دلگرم

بـه سـوى   دوونـیم   سـاعت  .نماز و ناهار و استراحتمان در فرماندارى نوساز شـهر بـود          
 براى بازدید طـرح ایجـاد   ،سد پیشینیر  زالت،  کاهوب قرار بود به     .چابهار پرواز کردیم  

 کـشى انتقـال آب از پیـشین بـه چابهـار      اهو و دیـدن طـرح لولـه     بـ آبیارى دشـت    شبکه  
                                                

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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  .  منصرف شدیم؛ندکوپترها سوخت کم داشت  ولى هلى،یموبر
 .کوپترهـا معطـل شـدیم    گیرى هلى  نیم ساعتى براى سوخت،در پایگاه هوایى چابهار  

اي کـه   در اثـر جاذبـه  او  گزارشى از وضع پایگاه داد و گفـت خـانواده   ،فرمانده پایگاه 
  .اند  راضى به سکونت در اینجا شده،منطقه آزاد در این منطقه ایجاد کرده

هـاى شـهید    م و ایـران بنـدر و اسـکله    تیرهاى     اسکله .ردیمساعتى در سواحل پرواز ک    
 فعالند و شـناورهاى   .را بازدید کردیم  یس   و بر  رمین و   و تیس بهشتى و شهید کالنترى     

   1.صیادى در آنها آمد و رفت دارند
 . هـستند رشور بـا نـشاط   مردم استقبال گرمى کردند و خیلى پ     .در چابهار فرود آمدیم   

 امـام جمعـه و فرمانـدار از       .نـد ا  خیلـى راضـی    ،کار در منطقـه   به خاطر رونق زندگى و      
 سـخنرانى کوتـاهى   .د مـن خواندنـ  وصـف ى در یو سـرودها  ها تعریف کردند   پیشرفت

 نمـاز جماعـت در کنـار اجتمـاع برپـا          ،ها در هنگام سخنرانى      جمعى از مولوى   2.کردم
دم گرمـى   خیرمقـ ،یس علماى اهـل سـنت  یند و ر  ا  چون مقید به نماز اول وقت      ؛کردند
  . گفت

                                                
 - تا 15 يری و بارگهی تخلتی با ظرفی بهشتدی شه و اسکلهي کالنتردی اسکله شهيها  دو اسکله بزرگ به ناميبندر چابهار دارا 

.  هستندتر یدنی دهی از بقسی و برنی رمس،ی تيادی وجود دارد که سه اسکله صيادی اسکله صنی چابهار چنددر . هزار تن است100
 . چابهار قرار دارديلومتری ک60 در سی و بريلومتری ک10 در نی در داخل محوطه منطقه آزاد و رمسیاسکله ت

 - سیستان و بلوچستان امروز دیگر استان،گنجد ها مى برخالف آنچه که در خیال خیلى «: در بخشی از سخنرانی آمده است  ،
استان دورافتاده و خاموش و راکد و ناامن و خشنى نیست، بلکه یک استان بالنده رو به رشد و به سرعت در حال پیشرفت و متحد و 

ها و مشاهدات من، در مجموع چهار روزى  بندى بررسى این جمع. قالب اسالمى، در حرکت استمهربان و با نشاط و هماهنگ با ان
کسانى . والن و با کارهاى در دست اجرا ارتباط داشتم، خیلى ملموس استئ که در سیستان و بلوچستان گشتم و با مردم و با مساست

 امروز با ،پرداختند اى مى ها به زندگى فقیرانه چادرها در بیابان یاهها یا در س  تمایل به انزوا داشتند و در شیار کوه،که در گذشته
برنامه اول .  ولى این اول کار است؛اند و همه در حال جذب به مراکز صنعت و اقتصاد و تولید هستند اجتماع اُنس پیدا کرده

 امیدوارم در برنامه دوم، ،اختیارشان گذاشتاش این بود که مناطق محروم را تکان داد، به حرکت درآورد و زیربناها را در  معجزه
 هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .اش همین چابهار شماست  نمونه؛تر بشود نتایج زحمات برنامه اول در زندگى مردم ملموس

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی،
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 دانـشجویان را  ، در تمام مسیر داخل دانشکده.از آنجا به دانشکده علوم دریایى رفتیم     
 که باعـث شـده از آمـوزش در       راجدید  ] ساز شبیه[= یموالتور  س .به صف کرده بودند   

  . راضى بودند؛ با دانشجویان صحبت کردم. دیدیم،خارج کم شود
هـا و    پـرورش میگـو و جلبـک   ة توضـیحاتى دربـار  .به مرکز تحقیقات شیالت رفتـیم     
آزاد نطقـه  هـا گـشتى در شـهر و م      بـا ماشـین   .دادنـد  طرح پرورش میگـو در بلوچـستان      

 در . به سوى باشگاه رفتـیم    .اسکله شهید کالنترى زدیم و توضیحات شنیدیم      تجارى و   
، سـمیعى ] سـیاوش [ و  ]دبیر شوراي عـالی منـاطق آزاد      [،  الویرى] مرتضی[مسیر آقایان   

هایـشان    خـانواده ، در باشـگاه پرسـنل  . توضیحات دادند]مدیرعامل منطقه آزاد چابهار   [
 شـب بـه خانـه    . وي تهـران پـرواز کـردیم      بـه سـ    ، بدون برنامه  .رشورى کردند استقبال پ

مـره تعریـف کـرد و      مقدارى از سـفر ع    عفت،   .ند عفت با یاسر هنوز بیدار بود      .رسیدم
  .خوابیدیم

  
  1995 ژانویه 14                            1415 شعبان     12  1373 دى 24شنبه   
   

 .رفتـیم  ل اسـتقالل از خانه به هتـ     براى افتتاح کنفرانس کشاورزى کشورهاى اسالمى     
ــد   ــم بودن ــر ه ــاطى و یاس ــون   .عفــت و ف ــزار و فن ــصوالت و اب ــشگاه مح ــدا از نمای  ابت

کنفـرانس  سـازمان    دبیرکل   ،الغابد  آقاى حامد  . جالب است  ؛کشاورزى بازدید کردیم  
پاکـستان خیرمقـدم   ] کـشاورزي [ وزیـر   ، در جلـسه افتتـاح     .اسالمى هم به ما ملحق شد     

] کـشاورزي [ وزراى 1. نطـق افتتاحیـه را از رو خوانـدم   .گفـت و برنامـه را توضـیح داد   
                                                

 - هاى جهانى گردید، ضرورت  بندي ادین جهان که موجب دگرگونى تقسیمتحول بنی «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 عنوان واقعیتى نیرومنده امروز اسالم ب.  استمان را بیش از بیش نمایان ساخته تقویت مساعى مشترك و مبانى همکارى اسالمی
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هاى آفریقایى و عربى و آسیایى حـرف        به نمایندگى از گروه    ،ن و سوریه و مالزى    گاب
سـپس تمـامى سـران      . داده شـد  تـنفس    ].سـخنرانی کـرد    [الغابد نیز  زدند و آقاى حامد   

ا معـاون  یـ یـر و   وز 36پرسى مختصر بـا همـه        حه و احوال  فاص م ؛ها نزد من آمدند     هیأت
  .، انجام دادموزیر و بقیه در سطح پایین

 عـصر وزیـر و مـدیران وزارت    . بخـشى از کارهـاى مانـده انجـام شـد     .به دفترم رفـتم  
 ةو مـن دربـار  داد  گزارش مفـصل  ،آخوندى]عباس[ آقاى  . آمدند  و شهرسازي  مسکن

 سـفر   ة دربـار  صداوسـیما اى بـا      سـپس مـصاحبه    1.کـردم هاى مـسکن صـحبت        سیاست
  .بیش از یک ساعت طول کشیدکه  2ستان و بلوچستان کردمسی

   سـپس بـراى  . مانده روزهاى سـفر را انجـام دادم  يکارهاهشت و نیم شب، تا ساعت   
                                                                                                              

هاى مشترکى که در برخى از  کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسالمى با ویژگی.  استالملل شناخته شده ندر تنظیم روابط بی
بردارى مناسب از این خصوصیات مشترك، نقش اساسى را در  د با بهرهنتوان اى و اقلیمى و ساختار اقتصادى دارند، مى ل منطقهیمسا

: توان به موارد همکارى زیر اشاره نمود در این خصوص مى. دنمللى ایفا نمایال تحوالت سیاسى و تغییرات نظام اقتصادى حاکم بین
 بین کشورهاى عضو سازمان از طرق اًهاى جنوب خصوص توسعه زیربناى سالم اقتصادى و کشاورزى، مشارکت در پیشبرد همکاري

اى توسعه اقتصادى و تبادل اطالعات  از جمله ایجاد بازار مشترك اسالمى، همکارى در زمینه کسب تکنولوژى مناسب بر،مختلف
صورت تبادل دانشجو و استاد، مبادله کارشناسان و برگزارى ه فنى و تکنولوژیک، بسط ارتباطات فرهنگى و علمى و دانشگاهى ب

 ى،غذایهاى آموزش مشترك و همکارى در زمینه مطالعات تاریخى و اجتماعى، در جهان امروز ، تولیدات کشاورزى و امنیت  دوره
 ادامه این .ه استاى با اهداف و اغراض سیاسى همراه شد طور فزایندهه  ب،ى یافته و تجارت محصوالت کشاورزىیسزاه اهمیت ب

کننده محصوالت کشاورزى و غذایى حال حاضر وارد تواند اغلب کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسالمى را که در وضع مى
ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن عرجو» .هستند، با مشکالت سیاسى مواجه سازد

1395. 

 - انتظار داریم که همه نشاط، ابتکار و ، ما از همه مدیران بخش مسکن در سراسر کشور«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
 مشکلى در ،کنید اگر باز هم فکر مى . خیر است آنوانب همه ج.کنند این بخش را به خوبى فعال کارگیرند وشان را به  خالقیت

 مى روند منابعى براى خودشان ،کننداگر مردم اطمینان پیدا . دهید که آنها هم حل بشودیشنهاد  باز بررسى کنید، پد،وجود دارمسیر 
 در ،گذارد مىرا که اگر این پولى باید بداند  مسکن، ، متقاضی .آورند پیدا مى کنند و براى فعال کردن این کار در بخش مسکن مى

هایى  دهید و وقت  وعده هایى که مىبنابراین .کند ، این کار را میرسد  در همان وعده اى که قرار شده به مسکن مى،وقت مناسب
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» . سر وقت عمل بکنید،گذارید  یا اگر وقت مى، یا وقت نگذارید،کنید که معین مى

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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 عكس مالقات وزیر خارجھ قبرس  

مالقات با وزیر امور خارجه قبرس

مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما و تشریح دستاوردهای سفر به استان سیستان و بلوچستان
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 دیـوار   ، دیشب در هواپیما با جویدن دانه زیتون    ؛اصالح دندانم به بیمارستان اختر رفتم     
گی رکردپشام را با عفت و یاسر خوردیم. لى شدها خا رکردهشکسته شد و پ.  

ل یـ  را نقل کـرد کـه اوا  سازندگی معاون وزیر جهاد   ،رهامپ حادثه جالب آقاى     ، یاسر
بـه  داشت  شده بوده و س در حالى که از عالج مرض بچه خود در تهران مایو         ،انقالب

 و مـصر، در از بحـرین  بعد  توسط منافقین ربوده شده و      یشهواپیماگشت،    میشیراز بر 
  !ند و خوب شدمعالجه کردنی  بچه مریض را مجا، در ایتالیا. بودایتالیا فرود آمده

هـا و عظمـت نمازهـاى     وضع اداره حـرمین توسـط سـعودى       و   عفت کلى از سفرش     
 خاطرات دیروز را تکمیل کردم و خاطرات امروز را نوشـتم و         .ها گفت   جماعت سنى 

  .خوابیدم
   

  1995 ژانویه 15                            1415 شعبان    13  1373 دى 25یکشنبه 
   

ــستگانش ــراى عقــد ازدواج دختــرش ،آقــاى میرســلیم و ب ــد  ب آقــاي آلکــوز [ .آمدن
 بیـشتر  . را آوردشـان جمهور یسیـ  نامـه ر   .خارجه قبرس آمـد   اموروزیر  ،  ]میخائیلیدیس

 در . دکتـر حبیبـى آمـد   . شکایت از ترکیه به خاطر فشار بـر قبـرس بـود   ،هایش  صحبت
زبـان   [مورد امور جارى منجملـه فـشارهاى دیـوان محاسـبات و مـدیریت فرهنگـستان            

  .صحبت شد ]فارسی
و وفـور  ] رفـاه [اى  هـاى زنجیـره    در مـورد فروشـگاه  .ستاد تنظیم بـازار جلـسه داشـت      

 ،دولـت جلسه هیـأت   عصر در . بحث شدهاى تعزیرات الستیک و روغن نبانى و هزینه   
 پیـشنهادى  ،تر کردن معادن سنگ و صـنعت قـالى       عال ف ، تشکیل شوراى اشتغال   ةدربار
   .دادم
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 سـفر بـه سیـستان و بلوچـستان          ة مـذاکرات زیـادى دربـار      .همان رهبرى بـودم   یم شب
 پیـشنهاد تـشکیل وزارت     .اى از نتایج سفر خیلى خوشحال بودند         خامنه اهللا یت آ .داشتم

و مــسأله ی بوســن در مــورد دادن اســلحه بــه .دجهــانگردى و میــراث فرهنگــى را دادنــ
  .برگشت ارز صادرات مذاکرات داشتیماجبار هاى بهار آزادى و  سکه

   
  1995 ژانویه 16                             1415 شعبان    14  1373 دى 26دوشنبه 

   
عمـران منطقـه   بـراي    ونمایندگان بندر لنگه و اصفهان و مبارکه و بهار و آمل آمدند           

 بــهابــراز وفــادارى . اسـت نماینــدگان معمــوالً همــین مالقـات  . اســتمداد کردنــد خـود 
آقایـان  .کننـد   ولى در عمـل بـه گونـه دیگـرى عمـل مـى              ،کنند  هاى دولت مى    سیاست

خواسـتند    به نحوى مى  ،کامران که معموالً رفتار تند دارند     ] حسن[و  هکن  کو] محسن[
  .نماینده آمل صادق است، ]دینان آقاي سیدمحمود کاظم[ .خود را توجیه کنند

و شــوراى عــالى اســالمی ارشــاد فرهنــگ و آقــاى میرســلیم بــراى کارهــاى وزارت 
هـایش را    نتیجـه بررسـى  .عـسکرى آمـد  ]  ی علـ  یعبـدالعل [ آقاى   .آمد انقالب فرهنگى 

   .ه کردیهاى رفاه ارا  فروشگاهةدربار
 تـصمیم گـرفتیم کـه    .جلـسه داشـت  ] الیحـه بودجـه کـل کـشور    [ 3عصر کمیته بنـد    

ا اجبارى کنیم و تسهیالتى براى واردات و انتقـال بـه دیگـران          برگشت ارز صادرات ر   
   .قایل شویم

 گربـه  .هاى کباب را آمـاده کـرده بـود        عفت سیخ  .دیبار   باران مى  .شب به خانه آمدم   
شد و خـوردیم و نیمـرو اضـافه    کباب دوتاى آن را برده بود و یکى را گذاشته بود که    

  جمعــه کرمـان آمــد و تــذکراتى در  امـام  ،جعفــرى] ســیدیحیی[امــروز آقـاى  . کـردیم 
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  صداوسیما ٢۶/١٠/٧٣سند 

درخواست افزایش بودجه صدا وسیما و دستور مساعد رییس جمهور
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  .خصوص توجه بیشتر به امور امنیتى داشت
  

  1995 ژانویه 17                          1415 شعبان     15  1373 دى 27شنبه  سه
   

 دکتـر  .شـد صرف ها و انجام کارهاى مانده  به مطالعه بولتنوقت  بیشتر .در منزل بودم  
 تقاضا داشت که کمک کنم براى بازخرید سهامش در بیمارستان کـه     ؛آمدابوسعیدى  

  .فروخته و پشیمان است
 مسأله چچن و ادامه جنگ همچنـان مـورد توجـه اسـت و خبـر زلزلـه       ،ها  در گزارش 

 . امـروز کمـى بارنـدگى داشـتیم    . ریشترى ژاپن و مرگ صدها نفر     هفت و نیم  نیرومند  
  هایش تعریف کرد  ى آمد و از اسکىسرشب فاط.  رفته بودندآبعلیها  بچه
  

  1995 ژانویه 18                        1415 شعبان    16  1373 دى 28چهارشنبه 
   

 خواسـتار تکـرار مـصاحبه       . آمـد  ]رییس سازمان صداوسـیما   [،   الریجانى ]علی [آقاى
  مـه ها استمداد کرد و گزارش برنا     براى توسعه برنامه    . گفتم آخر سال   ؛جمعى شد  دسته

 از .هاى صـد قـسمتى بـراى معرفـى خـدمات عمرانـى برنامـه اول دولـت را داد                     سریال
  .انتقاد داشت دیوان محاسبات و بعضى از مجلسیان

ــورىشــوراي  ــتقالل  جمه ــازه اس ــاى ت ــه  ه ــه[یافت ــتیم]آســیاي میان ــورد . را داش  در م
 و  بـراى رفـع موانـع   .گـزارش گـرفتم  ...هـاى بازرگـانى، بـانکى و       ها از بخش    همکارى

 بـراى حـدود حقـوق    .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  . سرعت کار تصمیماتى گرفتیم   
  .گیرى شد هاى دولتى تصمیم مدیران شرکت
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  میرزاده ٢٨/١٠/١٣٧٣سند 

درخواست معاون اجرایی رییس جمهور در خصوص تامین اعتبارات بازسازی مناظق جنگ زده
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  میرزاده  ٢٨/١٠/١٣٧٣سند 

دستور رییس جمهور: دستورها دقیقا׳׳ اجرا شود و چیزی از سهم بازسازی کم نشود.



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

683 
  صبر و       

     پیروزي   

  1995 ژانویه 19                         1415 شعبان     17  1373 دى 29شنبه  پنج
   

 هـا از سـه هـزار        تعـداد کـشته    ؛ژاپن مورد توجه است   در   1 زلزله ، وقوع ها  در گزارش 
هـاى   بینى ش خو،هاى شهر کوبه تصویر خرابى. رود  هم تجاوز کرده و مرتباً باال مى    نفر

 از بین   ،  براى جلوگیرى از تخریب زلزله     ،گذشته را در مورد قدرت تکنیک ساختمان      
  . استبرده

  .اى در کـرج رفتـیم   انـرژى هـسته  مرکز تحقیقـات  به  ،2نترو افتتاح طرح سیکلو   رايب
 تولیـد داروهـاى      در لـه م منج ، که کاربردهاى مهمـى     است دهنده حرکت ذرات   شتاب

  . پس از بازدید و مصاحبه به خانه برگشتم.  داردلیوم و گامالیوتاى مثل  پزشکى هسته
 شـب کارهـا را   .عصر مقدارى از تاریخ دوران نادرشاه و زندیـه و قاجـار را خوانـدم             

  . خواندم،فتر آوردندکه از د

                                                
 - لرزاند و در هیثان20 شهر کوبه در ژاپن را به مدت ، صبح5:46 در ساعت شتر،ی راسیدرجه در مق 3/7به بزرگی  کوبه لرزه نیزم 

 از ياری بسی به بار آورد و باعث خرابيدی در ژاپن بود که خسارات شدیعی طبيدادهای رونی از بدتریکی لرزه نی زمنیا. دیهم کوب
درصد از 10حدود .  شدندیهزار نفر زخم 43 از شینفر کشته و ب 433هزار و  6 لرزه نی زمنی اجهیدر نت . شدگری ديها ها و سازه پل

هزار 250 حدود لرزه، نی زمنی اانیدر جر.  لرزه بودنی پس از وقوع زمي شهرساتیسأ تيسوز تش زلزله به علت آنیکل تلفات ا
 300 و آواره شدن خانمان ی سبب بلرزه، نی زمنی از اناشی گسترده يها یخراب . شدبی تخریی بناری زساتیسأدستگاه ساختمان و ت

 یمبلغ . دالر برآورد کردنداردیلی مکصدیور آن را در مجموع حدود مناطق مجا  خسارت وارده به شهر کوبه وها یژاپن. هزار نفر شد
 ی و بخش خصوصی محل،ي مرکزيها دولت.  دالر بوداردیلی م16 شهر کوبه اختصاص داد، در حدود ي بازسازيکه دولت ژاپن برا

 يساز  ساختمانیمنی اياستانداردها بودن سطح تر نیی از علل پایکی . کردندنهی شهر کوبه هزي بازسازي برانی ونیلیتر12افزون بر 
 لرزه نیدر زم .منطقه عنوان شده بودآن  در ي قويها  بودن احتمال بروز زلزلهنیی مهم ژاپن، پاي شهرهاگریدر شهر کوبه نسبت به د

 . شهر بودنی ای و سنتیمی وارده به بافت قديها بی آسنیشتری ب،کوبه

 - شده، زهیونی يها  اتمایها   هسته اتم،يادیات باردار مانند ذرات بنه در آن ذر است کیدهنده، دستگاه شتاب  یاسیکلوترون 
به . شوند یداده م  شتابيادیزاری بسيها تا سرعت یسی مغناطای یکی الکتريها دانیم لهی مولکول به وسيها  قسمتایها  مولکول

 به اندازه ب،ی ترتنی حالت به انی ذره در ای جنبشيانرژ. رسد ی سرعت نور ميها یکیزد تا نی از آنها، حتياری که سرعت بسيطور
 يها يریگ  از جمله در اندازهک،یزی از فی مختلفيها نهیها در زم دهنده  شتاباز. باشد ی در حال سکون آن مي برابر انرژنیچند

 .شود ی استفاده ميا  هستهکیزی در فيمتعدد
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 عكس بازدید از مركز تحقیقات كشاورزي 

بازدید از مرکز تحقیقات انرژی هسته ای



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

685 
  صبر و       

     پیروزي   

  1995 ژانویه 20                            1415 شعبان     18  1373 دى 30جمعه 
   

 -شـان بـوده   کـه مرکـز دفـاعى   - تصرف کاخ ریاست جمهورى چچـن  ،ها  در گزارش 
هـا در نقـاط دیگـر شـهر بـه         ی گرچه چچن   است؛  مهم تلقى شده   ،توسط نظامیان روس  

 هنـوز رو بـه افـزایش اسـت و از چهـار      ،تعداد تلفات زلزلـه ژاپـن   . دهند  دفاع ادامه مى  
  . قاجار گذراندمدوره اکثر وقت را به مطالعه تاریخ . است گذشته  نفرهزار

یس کشت و صنعت مغـان آورد  یاى از ر    نامه .زاده آمد داود ناصرآقاي   ،یش از ظهر  پ
ــ  ــراى اجــراى ط ــود کــه ب ــارانى اســتمداد کــرده ب ــارى ب ــاى ،بعــد از ظهــر. رح آبی  آق

 گزارشـى از کـار      . آمـد  ]رییس بنیاد تاریخ انقـالب اسـالمی      [،  معادیخواه] عبدالمجید[
  .اى نداشت هاى آینده را داد و مطلب تازه بنیاد تاریخ و برنامه

 مقدارى سنگ از معادن  متنوع آورده بودند و مدعى کـشف          .جمعى از کرج آمدند   
 بـه  ؛ گفتم گزارش رسـمى بدهنـد   .و اورانیوم بودند  یبندن  هاى مول   عادن وسیع گرانیت  م

  .پردازى باشد رسد خیال نظر مى
  اطـالع داد   ،]معاون اروپـا و آمریکـاي وزارت امورخارجـه        [،  واعظى] محمود[آقاى  

ن به هواپیما براى    دش هنگام سوار ،  ]سوئیس[زوریخ   در   1بازرگان] مهدي[ مهندس   که
                                                

 -   روشنفکر و   از تجار دیندار،،تبریزيپدرش حاج عباسقلی بازرگان . دد ش در تهران متول1286مهندس مهدي بازرگان در سال 
در سال .  براي تحصیل به فرانسه اعزام شد  اولین گروه محصلین ممتاز کشور،و جز1306بازرگان در سال . سرشناس زمان خود بود

ید از  موفق به خلع بازرگان. کرداب به ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران انتخاو را مصدق دکتر ، 1330
 از خدمات  ،1332 مرداد 28پس از کودتاي . دنمواندازي و اداره   راهرا نفت صنعت ،و با همت متخصصین ایرانیشد ها  انگلیسی

 .عهده گرفت، در بخش خصوصی فعالیت داشتروزیري را ب ست نخست که پ1357 سالدولتی و استادي دانشگاه برکنار شد و تا 
 1357 بهمن 16در  .گذاري کرد را پایه» نهضت آزادي ایران «،سحابیطالقانی و دکتر اهللا مراه با آیت ه1340بازرگان در بهار سال 
 ماه، سکان دولت را در نُهوزیر برگزیده شد و دولت موقت انقالب را تشکیل داد و به مدت   به عنوان نخست،قبل از پیروزي انقالب

، به نقد حاکمیت یده شد و در فراکسیون اقلیت مجلسن انتخابات مجلس، به نمایندگی مردم تهران برگزدر اولیاو  .دست گرفت
  از آن مالحظه امام، باي جدا،در انتخاب مهندس بازرگان«: سدینو ی منی چن»يروزیانقالب و پ«در کتاب  ی هاشمآقاي .پرداخت
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هـاى هواپیمـا سـکته و فـوت کـرده و بناسـت         در پلـه ،آمریکـا جهـت معالجـه   سفر بـه    
 ، بـا کمـک مـن   .بیاورنـد به ایران  با اولین هواپیما   ،اش  خواست خانواده را به   اش    جنازه

  .رفتند براى معالجه مى
 تلفنى اطـالع داد کـه امـروز در مـسابقات         ،]وزیر کشور [،  بشارتى] محمد علی[آقاى  

 دو تیم پیروزى و استقالل نزاعشان شده و طرفـداران دو تـیم        ،فوتبال ورزشگاه آزادى  
داوري و  بـه   است؛اند و بازى به هم خورده هم به نفع دو طرف وارد زمین فوتبال شده       

اند و تماشـاچیان تـا میـدان آزادى علیـه             مأموران کنترل کرده   . اند  اعتراض داشته داور  
  . استست هزار نفر تماشاچى بودهصدو بیدر استادیوم،  .اند داده دو تیم شعار مى

 دیـدارى   وبـا مـا خوردنـد     را   شـام    .هایش آمدند   همشیره صدیقه و سه دخترش و نوه      
  .تازه شد

                                                                                                              
يریوز  حکم نخستمی تنظي ماجراایشان دربارة. » و حکم دادندندرفتی امام پذم،ی دادشنهادیما پ. می برخورد نکردیمشکل 

 بازرگان، انی آن توسط امام، با مشورت آقااتی کلنیی بازرگان را که پس از تعي آقايریوز متن حکم نخست«: گوید میبازرگان 
 من، در وسطد، حسب دستورامام، ت شده بومی تنظگری و چند نفر ديزدی می دکتر ابراه،یاله سحابدی دکتر ،یکن ي من، مهدو،يمطهر

 قرائت ری به شرح ز57 بهمن 16 در عصر دوشنبه ،ي حاضر در مدرسه علوی و خارجی داخليها  تیجمع انبوه خبرنگاران و شخص
  راسخ شمامانی که به اي انقالب، به موجب اعتمادي شوراشنهادی بنا به پ، مهندس بازرگانيجناب آقا. می اهللا الرحمن الرحبسم :شد

 و ی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی دارم، جنابعالی و ملیتان در مبارزات اسالم  که از سوابقیبه مکتب مقدس اسالم و اطالع
، ص 6 نور، ج فهیصح(. 57 بهمن 15 ؛ینی الخميروح اهللا الموسو. می نمای دولت موقت ملی تشکمورأ خاص، می به گروهیبستگ

 ، و دولت موقت بودریوز  نخستنیی بحث، تعنیتر  روز ورود امام، مهمنی از نخستنکهیاره به ا ضمن اش،یهاشم آقاي . )55 و 54
 بازرگان را ي، مهندس مهد57بهمن 14 موضوع در جلسه یرس انقالب، پس از بحث و بريار شويما به عنوان اعضا«: دیگو یم
 ؛ کننددییأ حزب را تله،ی وسنیخواستند به ا ی نمشانیاند و ا یحزب نهای ا،فرمودند ی داشتند و از جمله میامام مالحظات. می دادشنهادیپ

 نی و ارفتندی شورا را پذشنهادی پند، بدهی و بدون در نظر گرفتن سوابق حزبشانی شرط که حکم را به شخص انیاما سرانجام با ا
مرحوم مهندس بازرگان هم آن  «:، همچنین در خاطرات خود آورده استیهاشمآقاي . »شان آوردند  در متن حکمزیمطلب را ن

 ي برايا ممکن بود خطر عمده . رفتی را پذتی حکم و مسئولنی سقوط کند، ااریبخت دولت نکهی از اشی کرد که پيموقع فداکار
 نیدر هم«: وزیر آورده است دربارة جلسه معرفی نخست ی هاشمآقاي. » حاکم بودي فداکاريآن روزها، واقعاً فضا . هم باشدشانیا

 کردم که هی هدشانی به ادی جلد کالم اهللا مجکی ،تی من به نشانه تهن،يریوز از انتصاب مهندس بازرگان به نخستسه و پس جل
براي . »دندی دولت انقالب نامریوز  به نخستهی هدنینخست را هی هدنیا ها، بعداً روزنامه.  نهاددهید  و بردی بازرگان هم آن را بوسيآقا

، به اهتمام عباس بشیري، دفتر 1357هاشمی رفسنجانی، انقالب و پیروزي، کارنامه و خاطرات «ید به کتاب مطالعه بیشتر رجوع کن
 .نشر معارف انقالب







  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

689 
  صبر و       

     پیروزي   

  1995 ژانویه 21                                 1415 شعبان      19    1373 بهمن  1شنبه 
   

 ،مفیـدى  و طباطبـایى ] سـیدهادي [آقایـان    و کـشاورزى  وزیر،  ]آقاي عیسی کالنتري  [
 در مرکـزى  بانـک  تـسریع  بـراى  آمدنـد و   خوزسـتان  نیشکر طرح وضع گزارش براى

] محــسن[ دکتـر  بــه ؛کردنـد  اســتمداد هـا  کارخانــه بـراى مـؤثر نمــودن اعتبـار اســنادي   
 تأکیـد  سـازى   لولـه  کارخانـه  اعتبـار  افتتـاح دربـارة    ،]ییس بانک مرکـزي   ر[،  نوربخش

  .کردم
 امـور در مـورد     را ها  خواسته و داد گزارش دىحمو آقاى. آمدند حفاظت سپاه سران
  .کردم تشویقشان هم من؛ کرد مطرح رازاب و رفاهى و پرسنلى
 کـسب  و خـداحافظى  بـراى  ،مالزى در جدیدمان سفیر ،]فریدون[= ،  روحانى حسین

 آنهـا  بـه  کمـک  و مستـضعف  خـانواده  چنـد  سرکـشى  براى .آمد عفت ظهر .آمد نظر
 ىچیـز  آنهـا  بـراى  و زنـد   مـى  سـر  هـا  خـانواده   این به بار یک اي هفته معموالً ؛بود رفته
  .کند مى پرسى احوال و برد مى

 پیـشنهاد  .آمـد  ]جمهـور  مـشاور سیاسـی ریـیس     [،  موسـوى ] میرحـسین [ مهندس عصر
 ؛بـشویم  لئـ قا شـروطى  ،اتمـى  هـاى   سالح توسعه منع قرار مجدد ضاىام براى ،داشت

 ایـن  بـه  هـا   غربـى  اینکـه  بـه  توجـه  با ،جویانه صلح هاى  استفاده ازممانعت   عدم منجمله
 نظـر  ،بازرگان] مهدي[مهندس   عزاى مراسم مورد در .اند  نکرده عمل گذشته در شرط

 کـه  دهنـد   مـى  پیـشنهاد  اهـ   بعـضى  .کنـد  مشارکت پایین سطح در نحوى دولت به  ،داد
  .نکنند سوءاستفاده بدخواهان که بگیریم دست در را مراسم خودمان
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  1995 ژانویه 22                            1415 شعبان    20  1373 بهمن 2یکشنبه 
  
 هـم  مـن  ؛گفتنـد  را هایـشان   برنامـه   و آمدند فجر دهه مراسم برگزارى ستاد مسئولین 

 جلـسه  بـازار  تنظـیم  سـتاد . کردنـد  اسـتمداد  بیـشتر  بودجـه  بـراى  .مکرد هایى  راهنمایى
همچنـین   و رفـاه  هاى  فروشگاهمدیره   هیأت تعیین و تعزیرات عملکرد گزارش .داشت

 ةدربـار  بحـث  ومطـرح شـد    تومـان  میلیـارد  35تـا سـطح     سهام فروش تکمیل گزارش
 کـاال  طبقـه  سـه  لیـست  طـرح  و سکه فروش پیش پیشنهاد و حل راه و سکه قیمتترقی  
  .شد موکول بعد جلسه به که ارىذگ قیمت براى

ــصر ــسه در ع ــأت  جل ــتهی ــورد در ،دول ــونگى م ــورد چگ ــت برخ ــا دول ــم ب  مراس
 مجلـس  و جنـازه  یعیتش در اى نماینده شد قرار .شد بحث بازرگان مهندس بزرگداشت

  . ندک شرکت ترحیم
 شـد  قـرار  .مکردی صحبت بازرگانمهندس   فوت مورد در .بودم  رهبرى همانیم شب

 معاهـده  و اتمـى  سـالح  خلـع  قـرارداد  ةدربـار  1.بگـوییم  تـسلیت  دو هر ،مراسم از بعد
 بـراى  شـروط  وقیـود    بـا  ولـى  ؛کنـیم  امضا شد قرار .شد مذاکره شیمیایى سالح انهدام

 ؛شــد مــذاکره ســکه و ارز بــراى جدیــد تــصمیمات مــورد در .تبعــیض از جلــوگیرى
 هــم جمهــورى ریاســت و مجلــس آینــده ةدربــار. دارنــد قبــول هــم اى  خامنــهاهللا یــتآ

                                                
 - نی ا متن. ندکرد صادر  یتی تسل امی پ، ی اسالم  انقالب  رهبر معظم ،يا  خامنه اهللا تی آ  مهندس بازرگان،   مرحوم  درگذشت یر پد  
عالى   مرحوم آقاى مهندس مهدى بازرگان را به جنابدرگذشت.  سحابىداهللای آقاى دکتر جناب. تعالى بسمه « :  است  شرح نی بد امیپ

 نیی و تبجی تروشروانی پ  از جملهزی ستمشاهى و نمی با رژنیری از مبارزان دکىی شانیا. میگو  مىتی محترم آن مرحوم تسل و خانواده
مندان به گسترش و رواج   عالقه  همهشمشک در چ  رهگذر بىنی بود و از انی نووهی منطق و ش ناب اسالمى با زبان وهاى شهیاند

 خداوند . پهلوى، داراى شأن و ارزش بخصوص بودمی رژىیزدا نی در دوران خفقان و دکرده لی طبقات تحصانی اسالمى در ممانیا
 تی مراتب تسللطفاً . با چشم رضا و قبول بنگردشانیاهاى   را مشمول رحمت و مغفرت و فضل خود قرار دهد و به تالششانیا
 »اى  على خامنهدیس .دیی ابالغ فرماشانی را به همسر و فرزندان محترم انجانبیا
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  .داشتیم ناتمام مذاکرات
   

  1995 ژانویه 23                           1415 شعبان    21  1373 بهمن 3دوشنبه 
   

 را نفـر  هـا   ده و کـشته  را یلىیاسـرا  سـرباز  19 ،فلـسطینى  یـک  طلبانه شهادت عملیات
 و جعفـرى ] عزیـز [ آقایـان .  اسـت  دهکـر  ملتهـب  را منطقـه  و یلیاسرا و دهنمو مجروح

 اقـدامات  گزارش .آمدند ثاراهللا لشکر و سپاه زمینى نیروى فرماندهان ،سلیمانى] قاسم[
 کمـک  ،عملیـات  خـتم  بـدون  و دادنـد  را اشـرار  و قاچاقچیـان  مهار براىکشور   شرق
  .خواستند را دیگر هاى کمک و شده داده وعده

 نماینـدگان ، ]نـژاد و هـادي خـاتمی     رانآقایان سیدابوفاضـل رضـوي، عبـدالغفور ایـ        [
 عمـران  در دولـت  خـدمات  از تشکر ضمنهمگی   و آمدند بروجرد و چابهار ،سپیدان
 بـراى  .آمدنـد  گـیالن  اسـتان  نماینـدگان  جمع .خواستند بیشتر کمک ،خودشان مناطق

 شـوراى  عـصر . خواسـتند  کمـک  دیگـر  چیزهـاى  خیلـى  و سـد  و سـازى  ساحل و راه
 بـازار  اخیـراً  که ها  دالل توطئهبا   مبارزه براى سکه فروش پیش رب .داشت جلسه اقتصاد

  . شد تأکید ،اند کرده گران را آن شدت به و ملتهب را سکه
  دیـر ؛بودنـد  رفتـه  نهاد باشگاه بهبراي شام    مطهرى شهید همسر و عفت .آمدم خانه به

  .کرد استمداد مطهرى شهید هاى کتاب کاغذ براى مطهرى خانم .آمدند وقت
   

  1995 ژانویه 24                           1415 شعبان    22  1373 بهمن 4شنبه  سه
   

  عمـده  .رفـتم  سـپاه  مرکـز  بـه  بازسازى ستاد سومین افتتاحو   نمایشگاه از بازدید براى
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 نمـایش  بـه  ،انـد   داده مانجـا  هـا   پیمانکـارى  در سـپاه  مختلف هاى  بخش که را کارهایى
 خـوب  ؛صـنعت و   کشاورزى و راه و سد در کوچک و بزرگ طرح ها  ده ؛اند  گذاشته

 خـوبى  نیروهـاى  و شده استفاده خوب ،سپاه نیروهاى و آالت ماشین از و اند  کرده کار
 هـم  هنـوز  و دهنـد  انجـام  کار توانند  مى ،دیگر پیمانکارهاى از تر  ارزان. اند  شده تربیت

 و دادم را جــوایز. کــشید طــول ســاعت شــش از بــیشبازدیــد،  .دارنــد خــالى ظرفیـت 
  .خوردیم جا همان هم ناهار 1.کردم آمیز تشویق صحبت برایشان
سـازمان   در بیـشتر  تحـرك  بـراى  ىهایپیشنهاد .آمد عادلى] محمدحسین[ دکتر عصر

 جلـسه فرهنگـی    انقـالب  عـالى  شـوراى  شـب  .داد هیارا) اکو(هاي اقتصادي    همکاري
 بـراى  .آمد فاطى. آمد وجود به توافقى و بحث ،مدرس تربیت دانشگاه ةدربار .داشت

  .است آلمان عازم ،کلیوى بیمارستان تجهیزاتتهیه 
   

  1995 ژانویه 25                       1415 شعبان     23  1373 بهمن 5چهارشنبه 
   

 پـژو  و یکـان پ هاى  اتومبیل قطعات ساخت براى نظامى ؛رفتیم ساپکو شرکت محل به
                                                

 - ریزى براى شرکت نیروهاى متعهد و متخصص سپاه   برنامه،پس از پایان جنگ تحمیلى «: در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى  اگر نیروهاى خالق و پرانرژى سپاه در فعالیت .کشور ضرورى بودپاسداران در سازندگى 

گیرى   با بهره،سپاه پاسداران انقالب اسالمى .رفت هدر مى  توان باالیى از قدرت سازندگى کشور به،شدند و عمرانى کشور وارد نمى
هاى   تاکنون قراردادهایى براى اجراى پروژه، ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین دستگاه انواع3450 نفر نیروى انسانى و 1300از 

هاى  سپاه پاسداران با توان باالى خود و با قیمت . کرده استهاى مختلف امضا د ریال با سازمان میلیار1080ارزش  اقتصادى به
این نهاد مقدس که  .المللى نیز برنده شود کاران بینهاى بزرگ پیمان تواند در مناقصه مناسبى که براى خدمات خود تعیین کرده مى

 ،هاى بزرگ ویژه در دوران دفاع مقدس حضور فعال و موفقى داشت، امروز نیز با اجراى طرحه هاى انقالب و ب در همه صحنه
 کل قوا براى راه درستى که با رهنمودهاى فرمانده .ارمغان آورده است دستاوردهاى اقتصادى درخشانى براى نظام اسالمى به

اى روشن و خدمات   نوید آینده،مشارکت سپاه سازندگى کشور انتخاب شده و در مدت کوتاهى به نتایج خوبى نیز منجر شده است
 معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .دهد مردم مسلمان ایران مى  ترى را به گسترده

 .1395ب، انقال
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 و انــد کــرده فعــال را ســازندگى کارگــاه صــدها .انــد کــرده ایجــاد  دیگـر خودروهــا و
 از نمونه کارهـا بازدیـد کـردیم    . کار خوبى است؛دهند  تومان کار به آنها مى هامیلیارد

انه صـد هـزار اتومبیـل      ی قـرار اسـت سـال      1. صحبت کـردم   سازان قطعهو براى جمعى از     
  .فروش و استفاده از نقدینگى مردم  با پیش عمدتاً؛سوارى تحویل بدهند

 سـپس  .بوس و اتوبوس بازدید کـردیم  هاى بهسازى شده پیکان و پژو و مینى      از نمونه 
ن قالب پنج  هزار تُ  ،فاز اول در   .هاى سنگین را افتتاح کردم      کارخانه مهم ساخت قالب   

ارد تومـان از ژاپـن   پنج میلیـون دالر و بـیش از دو میلیـ         بیست و     با .سازند  ن به باال مى   تُ
 توضــیحات شــنیدیم و از .ى وجــود نــداردنعت در منطقــه چنــین واحــد صــ؛ایــم گرفتــه
   .ساخت بازدید کردیمحال ها و قطعات در  ماشین

 سـاختمانى را از خیریـه حـسینیه ارشـاد           ؛براى افتتاح بیمارستان تأمین اجتماعى رفتیم     
ه و انـدازى شـد   راه... راحـى و هاى عمل ج  اقتبیست تخت و ا    و  با صد  .اند  اجاره کرده 

پرسـى از    بازدیـد و احـوال     .اکثراً بیمه بودنـد   و  بیمارها راضى و ممنون     . مار بود ر از بی  پ
  . کردیممراجعت  به دفتر.انجام شدبیماران و استماع گزارش و صحبت براى پرسنل 

فقـات در  ا دکتـر والیتـى گـزارش تو   .دولت مـصوباتى داشـتیم   هیأت  عصر در جلسه    
  اکبـر  آقـاي علـی  [شب سران سـه قـوه در دفتـر       .  ترکمنستان و جلسه اکو را داد      سفر به 

                                                
 - قاي هاشمی در بخشی از این سخنرانی گفتآ : »سازى  راهمیت را همین سیاست قطعهمن یکى از کارهاى مفید و سازنده و پ

 چند سال پیش که این سیاست مطرح شد، خیلى روشن بود که کار خوبى .ستاى یکه مبناى خوبى براى خودکفادهم  تشخیص مى
ما وقتى برنامه . امروز نمونه خوبى از آن را دیدیم. جدى گرفتند دشان مسأله راخوشبختانه آقاى نژادحسینیان هم در بخش خو. است

 بلکه قطعات مصرفى ،گذاشتیم، آن هم نه قطعات تولیدى اول را شروع کردیم، یک سهم خیلى بزرگى را براى خرید قطعات مى
اوایل . ویل ارز خود را ببندیم ن چاهکنیم که ایارى کاز همان اوایل تصمیم گرفتیم . مان که برنامه خیلى بدى بود هاى وارداتى ماشین

خیلى زود معلوم شد .  بیشتر به فکر قطعات مصرفى روز بودیم؛همت آن قدر عالى نبود که تولید ما هم روى این اساس قرار گیرد
 معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».که ما باید این جهت را دنبال کنیم و دنبال شد

 .1395ب، انقال
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 عكس بازدید از ایران خودرو 

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودروسازی کشور
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 عكس بازدید از ایران خودرو 

حضور در جمع دست اندرکاران صنعت خودروسازی کشور
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 شـعارهاى  مـضرات  اوضـاع کـشور و   ة دربار.یس مجلس جلسه داشتیم   یر،  ]نوري ناطق
ل انتخابـات  یگـذارى و مـسا    ى کـشور و سـرمایه     کـردن محـیط اقتـصاد      افراطى و ناامن  

  .مذاکره کردیم... آینده و
 بـراى تــأمین امنیــت  .بــوداینجـا  شــیخ حـسین هاشــمیان  آ. دیـر وقــت بـه خانــه آمـدم   

  .استمداد کرد  فارس به رفسنجانوهاى انتقال آب از کارون  رفسنجان و طرح
   

  1995 ژانویه 26                        1415 شعبان     24  1373 بهمن 6شنبه  پنج
   

 ، اجـرا کـرده اسـت    اسـالمی  جمعى از افراد برنده مسابقات قرآنى که سازمان تبلیغات        
و مـن  را دادنـد  ها در هر صنف   گزارش شرکت ششصد هزار نفر و تعیین نمونه .آمدند

   1.شان کردم تشویق ،هم با تأکید به تقویت انس با قرآن
 خواسـتار جـدیت بیـشتر در       .جمعه بندرعباس آمـد    ام ام ،آبادى  نعیم،  ]غالمعلی[آقاى  

 خواسـتار  . بیشتر خواستککمحوزوي جلوگیرى از قاچاق شد و براى امور دینى و          
  یـابى   بـه منظـور راه  ،جلوگیرى از جدایى بخشى از استان و انضمام آن به استان فـارس  

                                                
 - ،ها و جاودانه بودن و استحکام اصول و   با بیان تأثیر سازنده و عمیق قرآن در زندگى بشر در تمامى دورانآقاي هاشمی

د قرآن این هاى پیوند و ارتباط انسان با خداون در میان شیوه«: هاى قرآنى در نجات انسانى از گمراهى و فساد اظهار داشت استدالل
در جامعه اسالمى باید تالش  .حق تعالى است  براى نزدیک شدن به،ترین روش ترین و آسان عزیزترین موجود خدا در زمین مطمئن

مندى از  هر شکل ممکن با قرآن مرتبط و مأنوس کرد تا با بهره  افراد را به،هاى منطقى و هنرمندانه و جاذب کرد با استفاده از روش
تالوت  .هاى محکم و غیرقابل تردید آن حرکت فردى و اجتماعى مردم اصالح و الهى شود ظ، غناى معنوى و استداللشیرینى الفا

تواند محور و موضوع ارتباط انسان با قرآن باشد که   هر یک مى،اللّه مجید قرآن تفسیر و تحقیق درباره مفاهیم و مبانى و معانى کالم
روز قرآن  طور مکرر و شبانهه  ب،با اینکه تمام مسلمانان .یک حرکت منسجم انجام گیردباید براى عملى شدن این هدف مقدس 

 بلکه همواره با شیفتگى، جذابیت و عالقه و دقت بیشتر از این ،شوند  هرگز خسته نمى،دهند آن گوش فرا مى کنند یا به تالوت مى
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .یگر نیستیک از کتابهاى د برند که این ویژگى در هیچ گنجینه الهى بهره مى

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی
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 عكس قاریان قرآن 

مالقات با برندگان مسابقات قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

699 
  صبر و       

     پیروزي   

اب از اسـتان  یواستار انفکاك فار خ،استان فارس به دریا شد و در یک موضع متناقض       
 دلیلش ایـن بـود کـه    ، در مورد اول   .یک بام دو هوا   ؛  کرمان و انضمام به هرمزگان شد     

  . شود باعث تحریک مردم مى
] رضــا[ از آقــاى . آمـد ]ریــیس بازرســی نیـروي انتظــامی [، علیخـانى ] قــدرت[آقـاى  

، بـشارتى ] محمـد  لیع[ فرمانده نیروى انتظامى طرفدارى داشت و از آقاى       ،اللهى  سیف
  . کردانتقاد   به خاطر مخالفت با او،]وزیر کشور[

 تـصمیمات جدیـدى در مـورد        .جلسه داشـت  ] الیحه بودجه کل کشور    [3بند  کمیته  
ارزهاى صـادراتى بـا هـدف تـشویق صـادرات و برگـشت ارز صـادرات بـه کـشور و              

کـه امـروز     تیمگـرف  تسهیل ورود و مواد مورد نیاز تولید و کاالهاى اساسى و ضرورى           
   .اعالن شد

  روحانیـت  از دادگـاه ویـژه  . آمد]دبیر شوراي عالی امنیت ملی   [،  عصر دکتر روحانى  
 ،زهـرا  ینی نماینـده بـو  ،نـادرى ] مجیـد [ در مورد سوءرفتار با آقاى   ،اطالعاتوزارت  و  

  خواسـته اسـت  ؛جمهور یمن مـذاکره کـردیم   یسیدر مورد جواب نامه ر . انتقاد داشت 
خارجـه  امور بـا وزارت  .مییرى از تجاوزات عربستان به یمن کمک کن     که براى جلوگ  

  .هم در مورد کیفیت جواب مشورت کردیم
   

  1995 ژانویه 27                            1415 شعبان     25  1373 بهمن 7جمعه 
   

آلمـان اســت و از آنجـا تلفنــى   در  فـاطى  . روز خلـوتى داشــتیم .در خانـه بــودم امـروز  
 دعـوتى از   ،جمهـور فرانـسه    یسیـ همـسر ر  ،  ]تـران ی م لیدانخانم  [د و گفت    صحبت کر 

  . اند ها کرده و او را هم دعوت کرده بیست نفر از همسران سران و دولت
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701 
  صبر و       

     پیروزي   

 از پیـست شمـشک    و شـب آمدنـد   ،نـد  بود  بـراى اسـکى رفتـه       که هایش  محسن و بچه  
 دیگـران هـم   . خـوردیم و رفتنـد  ؛دنـد  براى شام سـاندویج آورده بو .کردند  تعریف مى 

هـا و تفـسیر و تـاریخ و      تمام وقتم به مطالعـه گـزارش  . ناهار با عفت تنها بودیم   .نیامدند
  .گذشت شب به تماشاى تلویزیون

   
  1995 ژانویه 28                               1415 شعبان    26  1373 بهمن 8شنبه 

   
 از رسـیدگى بـه       گزارشـى  . آمـد  ]جمهور ایی رییس معاون اجر [،  میرزاده] حمید[آقاى  

در سفر به مـا داده بودنـد کـه    نامه  حدود پانزده هزار ؛هاى سفر استان کرمانشاه داد   نامه
ها رسیدگى کـرده و گـزارش     هیأتى به استان رفته و به همه نامه،مطابق معمول هر سفر 

 بـراى اعتبـارات   .دشـو   باعث امید و خوشحالى مـردم مـى   است؛ این کار کاملى آورده 
  .بازسازى و بعضى از کارهاى دیگر استمداد کرد

 اجـازه گرفـت کـه چنـد روزى ارز           . آمد ]کل بانک مرکزي   رییس[،  آقاى نوربخش 
 قرار بود به نـرخ آزاد  ؛ ریال براى هر دالر بدهند     2680  یعنی مسافران را به قیمت فعلى    

  .بدهند
 .بت ماه مبارك رمضان آمـده بودنـد   به مناس،اهل علم جمع زیادى از علما و وعاظ و 

وردها برایـشان  اهـا و دسـت    سخنرانى مفصلى در توضـیح سیاسـت   ،انهیمطابق معمول سال  
  1.نمودم و به بعضى سئواالتشان جواب دادم

                                                
 -در حال حاضر جایگاه خود را در جهان استحکام بخشیده و توانسته است ،انقالب ایران «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 .ها عرضه کند ى توانا و ممتاز براى همه نسلا هى و اجتماعى موفق اندیشعنوان یک دین و مکتب سیاس با تجدید حیات اسالم به
مقابله با نظام مقدس جمهورى اسالمى که با پشتوانه عظیم مردمى استحکام یافته و با استفاده از توان داخلى بنیان اقتصادى خود را 

  سخت سازندگى عبور کرده و به ثبات رسیدهجمهورى اسالمى ایران امروز از دوران .متحول ساخته کار بسیار دشوارى است
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 در مـورد  . آمـد ]جمهـور و عـضو شـوراي نگهبـان     معـاون اول ریـیس  [،  دکتر حبیبـى  
و بعضى از ایرادات آنها به مـدیران  از دیوان محاسبات و  شوراى نگهبان و اعتباراتشان     

غرامـت  دریافت موافقت شوراى نگهبان با مصالحه با آمریکا بر سر همچنین اجرایى و  
   .گفت ،ساقط کرده بودند] 1367در سال [ که  و مسافران شهیدشایرباسهواپیماي 

 را  ]جمهـوري  ریاسـت  [ خدمات دفتر مناطق محـروم     .بشارتى آمد ] جلیل[عصر آقاى   
آقــاي  [.شــکایت نمــودو بودجــه رد و از عــدم همکــارى ســازمان برنامــه گــزارش کــ

 گـزارش توافـق بـا وزیـر نفـت پاکـستان بـر سـر           .وزیـر نفـت آمـد     ،  ]غالمرضا آقازاده 
هـا و   وضـع پتروشـیمى  در مورد  همکارى براى انتقال گاز ایران به پاکستان را گفت و           

فت در خلـیج فـارس و   هاى گاز و ن    براى اجراى طرح   ،مذاکرات با شرکت آمریکایى   
  .، گزارش دادشرایط بهتر آنها از دیگران

 خواست که از حذف شرط اجتهاد وزیـر         .وزیر اطالعات آمد  ،  ]آقاي علی فالحیان  [
و  نپــذیرفتم .نظــر کــنم  صــرف،دولــت تــصویب شــدهیــأت در   اطالعــات کــه اخیــراً

بــا مخالفــت بعــضى از مــأموران و تــذکراتى در مــورد شــیوه عمــل وزارت اطالعــات 
  .دادم هاى دولت سیاست

                                                                                                              
جانبه   قدرت سازندگى نظام و سرعت پیشرفت همه،کند آنچه که در حال حاضر استکبار جهانى را نگران و عصبانى مى. است

  .کشور است
هاى نظام   و سیاستدر دنیاى زورمدار کنونى استقالل و آزادى ایران بسیار باعظمت است و این شکوه و اقتدار در اجراى تصمیمات

خدمات عمرانى بزرگى که در  . نمایان استدر چارچوب اهداف آرمانى خود و بدون هراس از فشار استکبار براى جهانیان کامالً
نظیر بوده و موجب افتخار  ویژه پس از جنگ تحمیلى انجام شده در همه دوران تاریخ ایران بى طول دوران انقالب اسالمى به

وظیفه همه روشنگران و مبلغان و روحانیت است که با هوشیارى و اطالع کافى از مسایل روز جامعه،  .سالم استروحانیت و عزت ا
هاى ارزشمند انقالب اسالمى آشناتر کنند و با منطق و استدالل در برابر  هاى آینده را با برکات و نعمت همه افراد و از جمله نسل

 با ابعاد گسترده کارها و ،خصوص قشرهاى تحصیل کرده و محقق ر تمام مردم و بهاگ .اذهان خمود و منفى بدخواهان بایستد
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» . دیگر نگران بروز مشکالت مقطعى و زودگذر نخواهند بود،خدمات دولت آشنا شوند

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی
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 از ،]رییس قـوه قـضاییه  [، یزدى] محمد[ آقاى .جلسه داشتملی  شوراى عالى امنیت    
و سـعودي   مـسأله نـزاع عربـستان      ة دربـار  .وزارت اطالعات شکایت کرد   ق سمع   استرا

 مجدد پیمان خلع سـالح اتمـى   يهاى آمریکا علیه ایران و مسأله امضا    یمن و مزاحمت  
  .اهل سنت بحث شدو شیوه رفتار با 

  
  1995 ژانویه29                              1415 شعبان     27  1373 بهمن 9یکشنبه 

  
 عقد ازدواج یکى از کارکنان دفتـر    امروز .ها ادامه جنگ چچن مهم است       درگزارش 

آقـاي  [ نامـه  . پاکستان آمد و منابع طبیعیوزیر نفت،  ]خان اهللا آقاي انور سیف  [ .را بستم 
 انتقال گاز ایـران بـه پاکـستان و نیـز      ة دربار . بود جمهور را آورده   یسیر،  ]مد لغاري اح

  . اجازه عبور خط لوله گاز قطر صحبت شد
 همـراه آقایـان شـافى و        ، از علمـاى کویـت     ،1شـاهرودى ] یعلـ    جـواد آل   دیس[آقاى  

 ،سـازند   بـراى تکمیـل بیمارسـتانى کـه در ایـران مـى        .پـور و دامـادش آمدنـد        فردوسى
 گفتنـد هشتـصد میلیـون تومـان         . اسـت  هکار خیلى طول کشیده و نیمه     .مداد کردند است

 گفـتم  .اند و هنوز چند میلیارد تومان براى تکمیـل و تجهیـزش نیـاز دارنـد       هزینه کرده 
  . هاى ارزى را آنها بدهند دهیم و هزینه هاى ریالى را ما مى هزینه

 لعام مـدیر ،عسکرى]  ی علیدالعلعب[ برنامه کار آقاى .ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    
 گـروه دوم کاالهـا را مـشخص    .را تـصویب کـردیم  ] رفـاه [اى  هـاى زنجیـره   فروشـگاه 

ــشوند  ــ  کارخانــه.کــردیم کــه مــشمول تعزیــرات ب   ا ضــوابط ســازمان حمایــت از هــا ب
                                                

 -   ییابوالقاسـم خـو  دیساهللا  آیـت  و يمحمود شاهروددیساهللا  آیت از شاگردان  ،)1377-1308 (يرود شاه یعل  جواد آل دیسآقاي 
 . اوستیتهران از خدمات اجتماعغرب  در امبرانی پمارستانی و احداث بتی در کویی اهللا خوتی آهی مدرسه علمسیتأس. بود
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استقبال رسمی از رییس جمهور ترکمنستان
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 قـرار شـد از نیمـه فـروردین      .کننـد   مىتعیین  کننده را     قیمت مصرف  گان،کنند مصرف
هـاى متفرقـه هـم     هـاى تعزیـرات بـه گـزارش      اجازه دادیم که دادگاه   . اجرا شود  1374

  .دادند هاى سازمان تعزیرات ترتیب اثر مى  قبالً فقط به گزارش؛رسیدگى کنند
 ، در رأس هیـأتى بـزرگ      ،جمهـور ترکمنـستان    یسی ر ،فنیاز] صفرمراد[عصر آقاى   

  به سوى سـعدآباد ، استقبال رسمى و سان و مصاحبه  بعد از . ندشامل اکثر وزرایش آمد   
ــت  ــردیمحرک ــعدآباد . ک ــا س ــنبه   ،در راه ت ــایت دوش ــب رض ــدا مرات ــت [،  ابت پایتخ

وزیـرش بـراى سـفر بـه         و آمادگى یلتسین و نخست    هاى ایران      از سیاست  ،]تاجیکستان
 ]جـوهر [،  وضـع چچـن گفـت کـه روسـیه مـصمم اسـت       ة دربـار .بـالغ کـرد  ایران را ا  

ش نزدیـک اسـت و اگـر کوتـاه     ا ي را سرکوب کند و پیروز ]ها رهبر چچن [،  ایفدود
  .کنند مطرح مى کشى براى وقتپاشد و رفراندوم را   فدراسیون روسیه از هم مى،بیاید

 بـا اینکـه بـراى      . در همـان سـعدآباد مـذاکره خـصوصى داشـتیم           ،بعد از نماز مغـرب    
 کامل ترکیه را ندارد و وضـع منـابع        هنوز موافقت  ،اجراى طرح لوله گاز مصمم است     

  .ل زیادى صحبت کردیمی مساة دربار. نیستروشنهنوز مالى هم 
زبکـستان و   تحـت فـشار کـشورهاى اُ    ،ل فیمابین گفت  یندى پیشرفت مسا  در مورد کُ  

ها براى صدور گـاز    خبر داد که روس .کنند   ولى توسعه را پیگیرى مى     ،قزاقستان است 
انه شــش میلیــارد یولــى خودشــان ســال، کننـد  شــکنى مــى کارترکمنـستان بــه اوکــراین 

 . به جلسه رسمى رفـتم     .خواهند  هم مى دیگر   مکعببرند و ده میلیارد متر       مى مکعبمتر
   .بود ها تشریفاتى و تأکید بر توسعه همکارى صحبت

اخالقـى روسـیه و دیگـر        از وضـع بـد     ؛هاى زیادى داشتیم    بر سر میز شام هم صحبت     
عضى از تجار ایرانـى کـه از فـواحش روسـى در ترکمنـستان      همسایگانش گفت و از ب  

هــاى   از برنامــه. شــکایت کــرد و گفــت برخــورد خواهــد شــد،کننــد جــویى مــى کــام
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انـد   داخالقى تلویزیون روسیه و ترکیه شکایت داشت و گفت آنها را محدود کـرده   ض
  و!! سـه روز روزه بگیرنـد  ، مـدیران کـشور از مـاه رمـضان     اسـت، و گفت دستور داده  

  دررونـد و بـا فحـشا    ترکمنستان رفته رفته به سوى وضع خوب اخالقى پیش مـى    مردم  
هـاى   برنامـه ، بـا  زبکـستان هـم گروهـى از مـسلمانان        در اُ . شـود   آنجا سخت مبارزه مـى    

هـاى    ظرفیت استقبال از برنامه،اند و هنوز مردمش    تلویزیونى ترکیه به مبارزه برخواسته    
  .ندندارایران را اخالقى تلویزیون 

  
  1995 ژانویه 30                         1415 شعبان     28  1373 بهمن 10دوشنبه  

  
سـفیر  متکـی،  ] منـوچهر [ آقـاى  . کارهاى مانده از دیروز را انجـام دادم        .به دفترم رفتم   

 بـر اهمیـت اسـتحکام    . براى مأموریت خود کسب نظـر کـرد   و جدیدمان در ژاپن آمد   
  .متأکید کرد روابط با ژاپن

 در .هاى کارشناسـى را دادنـد    نتیجه مذاکرات گروه وف و همراهان آمدند  آقاى نیاز 
انـد و برضـرورت پیگیـرى مـوارد توافـق تأکیـد        اکثر موارد بـه نتـایج مطلـوب رسـیده       

این اسـت کـه راهـی     پاکستان در صدد     ، در راه گفت   . با هم به فرودگاه رفتیم     .کردیم
 ولى به ایـن زودى امنیـت الزم در آنجـا       ،داشته باشد از طریق افغانستان به آسیاى میانه       

 قطـر  گاز  گفت آمریکا کمک به عبور . گرچه آمریکا هم کمک خواهد کرد     ؛نیست
 مـا بـا  ها اصرار دارند که   قطرى.ستنی گفتم به ضرر ما و شما ؛نماید به پاکستان هم مى   

 1حبه انجـام شـد  در فرودگاه مـصا  .توانید شریک شوید  شما هم مى ،انجام شود مشترکاً  
  . با بدرقه رسمى رفتند،نامه  توافقيامضابعد از و 

                                                
 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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بـراى  . عصر امام جمعه و اسـتاندار و نماینـدگان اسـتان چهارمحـال بختیـارى آمدنـد             
 اداره آب اسـتان و  هاى صنعتى و مستقل شـدن  سرعت ساخت فرودگاه و اجراى طرح   

آهــن و مهــار آب اســتمداد کردنــد و بــراى امــور فرهنگــى کمــک    راهاجــراى طــرح
ــد ــاى  .گرفتن ــریم[آق ــاى   ،زارع] ک ــیراز و آق ــده ش ــر[ نماین ــهرابى] ناص ــده ،س  نماین

 بـراى کارهـاى عمرانـى بیـشتر         ، ضمن تشکر از خـدمات دولـت       .سلیمان آمدند مسجد
  .استمداد کردند

مان در کـشورهاى  ی و سـفیرا خارجـه و معاونـان  اموروزیـر  ،  ]اکبر والیتـی   آقاي علی [
ى براى توسعه روابط دادند و از مـن       یاه نظرات و پیشنهاد   .المنافع شمال آمدند   مشترك
و سعى کننـد کـه اعتمـاد         قرار شد به توسعه روابط با روسیه هم اهمیت بدهند          .شنیدند

  .زبکستان را جلب کنندقزاقستان و اُ
 اهللا یـت شـد و نظـرى کـه آ        در مورد بودجه صحبت      .روحانى آمد ] حسن[شب دکتر   

 ،اند و اینکه مشکل اسـت       به مجلس داده   1374شدن بودجه    انقباضیاى در مورد      خامنه
  .ها بزنیم بتوانیم از هزینه

بـه منـزل    ،انـد   سفر عمـره برگـشته  ازشب براى دیدن حاجیه والده و همشیره طیبه که  
ار اسـت فـردا      قر . حالشان خوب است و از سفرشان راضى هستند        ؛اخوى محمد رفتیم  

 والـده گفتنـد در منـزل نـوق          . گفـتم بماننـد کـه دیـدارى داشـته باشـیم            .برونـد  به نوق 
  .ترند راحت

اش از  مثـل سـفر مکـه   هـم   معلوم شد امـروز   . فاطى از آلمان تلفن کرد     .به خانه آمدم  
  . است به تأخیر افتاده،ش که قرار بود امروز باشدت مراجع،حال رفته و به همین دلیل
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  1995 ژانویه 31                       1415 شعبان     29  1373 بهمن 11به شن سه 
   

جنـوب  منطقـه   در . محـسن هـم آمـد   .رفتـیم  از منزل براى افتتاح فرهنگسراى خـاوران  
 حدود بیست هزار متـر  .اند   بناى عظیمى با بودجه شهردارى تهران ساخته       ،شرقى تهران 

 گرچـه  . اسـت ها بوده و متروك شـده  ستان بهایى ساختمان در زمینى وسیع که قبالً قبر      
 زبـان  ،کار  ولى زیبایى،شدکشانده هاى جهانى  هنگام شروع اعتراضاتى بود و به رسانه      

  .آنها را کوتاه کرد
کـه هنگـام    بـود   خانه زیباى سـنتى       بازار زیبایى براى عرضه کاالهاى فرهنگى و قهوه         

 .کننـد  هـاى قـدیمى پـذیرایى مـى     وههاى سـنتى اجـرا کردنـد و بـه شـی      حضور ما برنامه  
هـاى هنــرى و آموزشــى و   هــا و کتابخانـه و برنامــه  هــاى فـراوان بــراى نمایـشگاه   نسـال 

 کـه در   داردفضاهاى جالب سبز و آب و فضاى وسیع روباز بـراى اجتماعـات بـزرگ     
جمعـى  . ها را تماشا کـردیم    برنامه ،اترئت   در آمفى  .1حضار صحبت کردم  براي  جا   همان

 بـیش از دو میلیـارد   .و ساخت بـوده و هـستند   محل، متصدي اداره    ان بسیجى   از مهندس 
  .  غیر از ارزش زمین است؛تومان هزینه شده

  وزیـر فرهنـگ و   [، میرسـلیم ] مـصطفی [ آقـاى  .تا عصر در دفترم کارهـا را انجـام دادم     
                                                

 - من از مسئوالن و دوستانى که با « : آقاى هاشمى با اظهار خوشوقتى از گشایش این مرکز بزرگ فرهنگى در جنوب تهران گفت
همچنین از پشتکار و تصمیم  .کنم اند صمیمانه تشکر مى  چنین مرکزى را آماده کرده،سلیقه سناین سرعت و با این ظرافت و ح

 ،اند اندازى کرده اللهى و بسیجى که با پشتیبانى مؤثر شهردارى تهران، چنین مرکز فرهنگى را راه ان و نیروهاى حزبجدى متخصص
 از این به بعد شاهد حضور نوجوانان و جوانان و مردم فداکار و خوب جنوب تهران خواهد ، فرهنگسراى خاوران.کنم میقدردانى 

  قبالً،زمین این فرهنگسرا .ها وقت خود را تلف کنند هاى تنگ و کوچک و در سرکوچه جوانانى که مجبور بودند در خانه. بود
 .اى را ترسیم کرده است اکنون منظره خوب و آموزنده  ولى هم،افسردگى، خموشى و خمودى را براى این منطقه به بار آورده بود

 این ،اى تجارى و اقتصادى که در جنوب تهران ساخته شدهه ها، فضاهاى سبز، مراکز آموزشى و فرهنگى و مجموعه ها و راه ه رابزرگ
 نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .منطقه را براى یک زندگى مناسب آماده کرده است

 .1395ب، انقال معارف



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

711 
  صبر و       

     پیروزي   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عكس فرھنگسراي خاوران 

مراسم افتتاح فرهنگسرای خاوران در جنوب تهران
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سن پذیرایى آنها گفت و لـزوم    گزارش سفر به قطر را داد و از ح         . آمد ]ارشاد اسالمی 
 برنامـه شـوراى عـالى انقـالب     .س دانشگاه براى ایرانیـان مقـیم قطـر را تـذکر داد         تأسی

 بـه خـاطر نیامـدن بعـضى از     ، جلـسه شـوراى عـالى ادارى   .را تصویب کردیمفرهنگی  
  . شب زودتر به خانه آمدم.وزرا تشکیل نشد

   
  1995 فوریه 1                          1415 رمضان     1  1373 بهمن 12چهارشنبه 

  
 براى مراسـم سـحر بـا زنـگ سـاعت       ،چهار صبح ساعت  . مروز اول ماه رمضان است    ا 

سـاعت   . روزه دار شدیم ئاً رجا ، چون هنوز رؤیت هالل رمضان ثابت نشده       .بیدار شدم 
   .  صبح به دفترم رفتمنُه

ــاى  ــد[آق ــدزاده] يمحمدمه ــد ،آخون ــفیرمان در پاکــستان آم ــستان. س   و وضــع پاک
کنـد و   ى راه و لوله که ایران در آنجا اجرا مـى ها  طرحموفقیت دولت را توضیح داد و     

  .ى براى زمان سفرم به پاکستان داشتیاهها را و پیشنهاد برنامه توسعه همکارى
 از ایـذاء دیـوان   . آمد]رییس سازمان ثبت اسناد و امالك [اي،    زواره] سیدرضا[آقاى  

 سـعه کـشور   ضرورت ایجـاد امنیـت اقتـصادى بـراى تو          محاسبات شکایت داشت و بر    
 او هـم شـکایت از دیـوان        .آمـد ] وزیر جهاد سـازندگی   [،   آقاى فروزش  .تأکید داشت 

هـاى    و توسـعه کارخانـه    سـمنان   کـارى در     ستهپـ محاسبات داشت و گزارش پیـشرفت       
  .  داد راپنیر تولید 

 براى حل مـشکالت دانـشگاه       ،]رییس دانشگاه آزاد اسالمی   [،  جاسبى] عبداهللا[دکتر  
مـسایل معافیــت سـربازى دانــشجویان و   بــراي صارك آمــد و نیـز  آزاد اسـالمى در حـ  

   .استمداد کرد مواد غذایى] یارانه[=سوبسید
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ــت خــارجی وزارت اطالعــات [، پورمحمــدى] مــصطفی[آقــاى  ــاون امنی ــد]مع  . آم
 و بـراى کمـک سـئوال    اددگزارش دیدار با نمایندگان مردم چچن و استمداد آنهـا را        

هى بـراى معاونـان وزرا و      ی گزارشـى از جلـسات تـوج       . گفتم بایـد بررسـى شـود       .کرد
  .داد به نتیجه رسیدن طرح ساخت هواپیماهمچنین نمایندگان و 

 پیـشنهادى از یـک شـرکت روسـى     . آمد]مقام وزیر امور خارجه   قائم[،  خوى محمد ا
 ؛ عـراق از طـرف ایـران را گفـت         انتقـال نفـت     نیـز  هاى دوربرد و    براى فروش موشک  

 بـراى  کهدن از منـابع اطالعـاتى باشـ   الً احتمـا  .دهـ دب منفى   بواجگفتم در هر دو مورد      
  .دان کشف سیاست ما آمده

 قبـل  . براى افطار به دفتر رهبرى رفتـیم  . جلسه کوتاهى داشتیم   ،دولتهیأت  عصر در   
هـایى    نـصیحت ،لـک اشـتر   بـه ما   )ع(اى از روى نامه امام علـى         خامنه اهللا یت آ ،از افطار 

  .نمودند که به نظر من خیلى مطلب داشت
بـراى جـواب   .  کارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه آمـدم         .بعد از افطـار بـه دفتـرم رفـتم         

 مرتبـاً از ضـعف   ، از آلمانها خبر.به عفت کمک کردم، ایران نیوزروزنامه  مصاحبه با   
  . عفت ناراحت استحکایت دارد وفاطى و استفاده از سرم 

   
  1995 فوریه 2                            1415 رمضان     2  1373 بهمن 13شنبه  پنج

   
 از .اى نگذاشـته بودنـد     برنامـه  . کارهـا را انجـام دادم      . صـبح بـه دفتـرم رفـتم        ساعت نُـه  

] مرتـضی [ آقـاى  . آقایـان محمـدخان و فروزنـده را مالقـات دادنـد          ،متقاضیان مالقات 
اى در   خامنـه اهللا یـت  مـذاکراتش را بـا آ  ،]اقتـصادي و دارایـی    وزیر امـور    [،  محمدخان

 گـزارش  ،]وزیـر دفـاع  [، فروزنـده ] محمـد [داد و آقـاى     مورد وضع اقتصادى توضـیح    
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خـواهى     از زیـاده  در داخل را داد و،اسکاد سى] موشک[ قطعات درصد هفتادساخت  
 اسـتمداد   ور اعتبـارات نظامیـان    س شـکایت کـرد و بـراى کـ         ]نیروهاي مـسلح   [کلستاد
] سیدحـسن [ و ]رییس سازمان برنامه و بودجـه [، زنجانى] روغنی[ گفتم با آقایان     ؛دنمو

  . روى مبلغ ضرورى توافق کنند،]رییس ستاد کل نیروهاي مسلح[، فیروزآبادى
 سـفر بـه سـازمان    ة دربـار ،]جمهـور  رییس دفتر ریـیس   [،  مرعشى] سیدحسین[با آقاى   

ــه   ــذاکره کــردیم عــصر ب ــا م ــدمملــل و کلمبی ــه آم ــران در  . خان ــاریخ ای  دو ســاعتى ت
 افطار محسن، یاسـر،  .را مطالعه کردم مسلمین صدراسالم و نحوه تصرف ایران توسط    

 سـیل وسـیع و رو بـه    ،ها در گزارش . رفت همانىی عفت به م   .عماد، على و کاظم بودند    
  .کند  جلب توجه مى، به خصوص در هلند،چند کشور شمال اروپادر ازدیاد 

   
  1995 فوریه 3                               1415 رمضان     3  1373 بهمن 14جمعه 

   
 .ها جمع شده بودنـد   افطار هم بچه. بیشتر به مطالعه گذشت   امروز در خانه بودم و وقت     

  . کسالتش از به خاطر نگرانى؛رفت رودگاهفت به عفشب فاطى از سفر برگشت و 
  

  1995 فوریه 4                                 1415  رمضان    4  1373 بهمن 15شنبه 
   

آقـاي  [ .آمـد  ل بازسازى و ارز دانـشجویان در خـارج       یمیرزاده براى مسا  ] حمید[آقاى  
 بـا نامـه دعـوت بـه      ،]وزیـر پاکـستان    نخـست [،  فرستاده ویـژه خـانم بوتـو      ،  ]ظفر هاللی 

ســازمان [مهــم ل یهــا و مــسا  همکــارىة دربــار.اجــالس ســران اکــو در پاکــستان آمــد
  .اکو صحبت شد] هاي اقتصادي همکاري
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 و پـسر مهـدى تـاجر و آل یاسـین         ]وزیـر معـادن و فلـزات      [،  محلوجى] حسین[آقاى  
 ، هتل بزرگ ایران دادند که بناست با سرمایه مهـدى تـاجر        ة توضیحاتى دربار   و آمدند

صـد میلیـون دالر   د قه و مدرترین هتل جهان با حدو   طب 37. شوددر شمال اوین ساخته     
 ،کتا در شـر    و معادن و فلزات است   وزارت   ةآورد،   زمین . خواهد بود  گذارى  سرمایه

اسـالمى دسـت    کنفـرانس اجـالس سـران سـازمان    سعى دارند سرعت بگیرنـد کـه بـه       
  .بدهد

بازرسـى کـل کـشور و شـوراى     سـازمان   دیوان محاسبات و ة دربار.دکتر حبیبى آمد 
 بـه تـاالر وحـدت    ، عصر بـراى مراسـم کتـاب سـال      .نگهبان و فرهنگستان صحبت شد    

دادنـد   و مسئول مربوطه گزارش     ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [،   آقاى میرسلیم  .رفتم

 عكس فرستاده پاكستان 

مالقات با فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان
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حـالى    جلـسه بـى  . را دادمو جوایز حدود سـى کتـاب برگزیـده       1کردمو من سخنرانى    
  .دار بودن حاضران روزه شاید به خاطر ؛بود

 صـحبت   ، بعـد از افطـار     .همانمـان بودنـد   یافطـار م   ،هایـشان   کارکنان دفتـر و خـانواده     
  . به خانه آمدم.دکوتاهى برایشان کردم و متفرق شدن

  
  1995 فوریه 5                           1415 رمضان     5  1373 بهمن 16یکشنبه  
   

 گزارشـى از وضـع   .تربیـت بـدنى آمـد   سـازمان  یس یـ  ر،طبـا  هاشـمى ] مـصطفی [آقاى  
سـتاد تنظـیم بـازار جلـسه     . هـا داد و کمـک گرفـت         ورزشـگاه  ورزش و برنامه ساخت   

فروشـى و کاالهـاى مـشمول طـرح و تـصمیمات         گزارش وضع مبارزه با گران     .داشت
جدید براى وفور کاالها و اصالح سیـستم توزیـع روغـن نبـاتى و تـذکر بـه تعزیـرات                  

  .براى محدود کردن کارش به کاالهاى مشمول طرح مورد بحث بود
هـاى آتـى بـه     مـره در سـال   نام نویسى براى عة دربار.ت جلسه داشتدولهیأت عصر  

بحـث  آورى نقدینگى و بررسى قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتـى   منظور جمع 

                                                
 - طى سخنانى با تأکید بر جایگاه ،نه کشور پس از اعطاى لوح تقدیر جوایز ویژه مؤلفان، مترجمان و مصححان نمو،آقاى هاشمى 

 ،در راه رشد و غناى تمدن و فرهنگ« : شامخ و مقام واالى نویسندگان و محققان در تکوین و پیشبرد تمدن و فرهنگ بشرى گفت
 در رشد ،اند  همه کسانى که در این وادى قدم گذاشتهاًقطع.  اندازه کتاب و نوشته مؤثر نبوده است هیچ بخشى از زندگى بشریت به

مجموعه حرکت تاریخ داراى  .یکى از اهداف مهم آفرینش بشر دست یازند اند به اند و توانسته بشریت و تکامل تاریخ سهیم بوده
 قابل توجه بوده است و بشریت تمدن خود را تا ،سیرى تکاملى است و سهم اسالم و ایران و حرکت این قافله بزرگ رو به کمال

روند رو به رشد کارهاى تألیف، تحقیق و امور فرهنگى کشور  با اشاره بهایشان » .م و ایران مدیون بوده استاسال حدود زیادى به
هیأت داوران معرفى شده که   هزار عنوان تألیف جدید بهپنجبراساس آمار موجود در سال جارى تاکنون تعداد « : اظهار داشت

ها، وسایل  ا توسعه دانشگاهها، ب  در جامعه ما بتواند هماهنگ با سایر بخشکمال د خوبى است و امیدواریم این حرکت رو بهررکو
 ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».غناى کامل منتهى شود رسانى و تقویت مراکز فرهنگى به اطالع

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر
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   .داشتیم
 ایـشان تأکیـد بـر    . سفر به سـازمان ملـل بحـث شـد    ة دربار.همان رهبرى بودم  یافطار م 

ــه شــرط مراعــات جهــات امنیتــى و حفاظــت   ــار.شــتنددا انجــام ســفر ب  شــنود و ة درب
ها بحث شـد کـه ایـشان نظـر دادنـد کـه در حـد ضـرورت و در          سمع اطالعاتى  استراق

 .روى در آن هـستند  و مخـالف زیـاده  باشد قاضى باید  موردي   با اجازه    ،محدوده قانون 
، بـدون   از وضع زندگى والدین ایشان و نحـوه مـرگ پدرشـان در بیمارسـتان            يمقدار

 و اعضاي خانواده و مشکالت زندگی پدرشـان و فـروش   حضور هیچ یک از فرزندان  
  1.تعریف کردندکتاب در موقع نیاز را 

ــار ــراى     ةدرب ــردم ب ــشویق م ــرورت ت ــار آن و ض ــرورت مه ــدینگى و ض ــرت نق  کث
اى  گونـه ه  خواستم که ایشان هم ب   .گذارى و ایجاد امنیت اقتصادى صحبت شد        سرمایه

هـا تأکیـد شـد کـه بـا       ار رسـانه  مهـ ضـرورت   بـر .صحبت کنند که به این نتایج برسـیم       
اى   در مـورد تکمیـل نیروگـاه هـسته        .زننـد    به ناامنى دامـن مـى      ،نمایى مشکالت  بزرگ

 از دیـشب تـاکنون مقـدارى بـاران     .گیرى کـردیم  بوشهر توسط روسیه بحث و تصمیم   
  .ایم داشته

                                                
 - از علما و مجتهدان عصر اي،  اهللا خامنه پدر آیت، )1365 -1274 (،يا امنه خینی جواد حسدی حاج سنیوالمسلم االسالم حجت

تبریز و از حامیان مشروطه  و امام جماعت مسجد جامع  تبریزهی مدرس مدرسه طالب،يا  خامنهنیدحسیساهللا  او فرزند آیت. خود بود
آقا   حاجن چوی در فقه و اصول از محضر بزرگانو ، به مشهد مهاجرت کرد در تبریز سطح پس از اتمام دورهوي . در این شهر بود

 می و در فلسفه از محضر آقابزرگ حکی و حاج فاضل خراسانی اصفهاني مهدرزای م،ی محمد آقازاده خراسانرزای م،ی قمنیحس
ن  ابوالحسدی س،ینی نائنی محمدحسرزای درس م سپس به نجف رفت و از حوزه. دیمند گرد  بهرهيزدی اسداهللا خی و شيدیشه

 ی راه،رانی بازگشت به امی تصمیاو در پ.  کرد و از سه نفر مذکور اجازه اجتهاد گرفتضی کسب فی عراقنیاءالدیض آقا و یاصفهان
 از نیاو همچن. دیدار گرد  را عهدهها یجانیآذربا  امامت مسجدس،ی و ضمن تدردی در آن شهر اقامت گزشهی هميمشهد شد و برا

 يوین به امور دتوجه ی و بزگاری پرهي فردنیهمچن.  به مطالعه داشتيادی ز  عالقهيو.  بودزیرشاد ن جماعت مسجد جامع گوهمامانا
 دند،ی رسیی و اجرایاسی سی با آنکه فرزندانش به مقامات عالی انقالب اسالميروزی از پپس . داشتيا  زاهدانهیبود و زندگ

 دجوادی ساهللا تی به مناسبت فوت پدرش، آيا  خامنهاهللا تی به آیتی تسلامیپ در ینیامام خم.  زاهدانه خود ادامه دادیهمچنان به زندگ
 .تقوا و متعهد برشمرد بای را عالميا خامنه
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  1995 فوریه 6                           1415 رمضان     6  1373 بهمن 17دوشنبه 
  

 .سـازد  بیهقى زدم که شـهردارى تهـران مـى   ] شهروند[ سرى به فروشگاه ،در مسیر دفتر  
 مـشغول آمـاده   .قرار است به زودى به عنوان اولین فروشگاه زنجیره رفـاه افتتـاح شـود        

 بـدون  . خیلـى جالـب و مهـم اسـت و نمونـه خـوبى خواهـد شـد        ؛ها بودند   کردن قفسه 
  .زده رفتیماطالع قبلى سر

 گزارش پیـشرفت   و آمدند]نماینده قم[، شرعى] محمدعلی[راستى و ] حسین[آقایان  
هـاى   بـا کمـک  خانه را  250اند و   تحویل داده را خانه160. شهرك مهدیه قم را دادند    

بـراى طـالب   ایـن شـهرك،    . باز هم کمک کـردم  ؛ثر من در دست ساختمان دارند     ؤم
  . متأهل و فاقد مسکن و صالح و فقیر است

ست و تلگـراف و تلفـن        [،  غرضى ]محمد[آقاى   تن اعتبـار   ف بـراى گـر    ، آمـد  ]وزیر پـ
 در . اسـتمداد کـرد  ، فضایى بخـریم ةهایى که بناست براى حفظ نقاط ثبت شد         ماهواره

در . تـصمیمات اتخـاذ شـدة شـب قبـل بـا رهبـري را ابـالغ کـردم           ،ها  مورد شنود تلفن  
   .صحبت شدسوئیچ  يها  مناقصهخصوص

 توضیحاتى در مـورد نحـوه      .یس دیوان محاسبات آمد   ی ر و،ر  رخشنده] علیرضا[قاى  آ
 سبها را توجیه کرد و به نحوى عـذرخواهى و کـ     گیرى  رسیدگى داد و بعضى سخت    

و  بیـشتر بایـد مـوارد سـوءنیت         ،گفتم اصل کار خوب است    نمود؛  تکلیف براى آینده    
هایى  کار، که به خاطر شرایط جنگ و انقالب    يها را تعقیب کرد و موارد       خالفکارى

و  بایـد حـل شـود و ضـمناً تبلیغـات      ،کند و سوءنیت در کار نیـست  نمىتطبیق  با قانون   
  . هیاهو نشود

   بـود از اقـداماتى  مغمـوم  کمـى  . آمد]رییس بنیاد پانزده خرداد   [،  آشیخ حسن صانعى  
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  عكس جلسھ با نمایندگان مجلس

مهمانی افطار با نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان و مشاوران رییس جمهور
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 .داد  را صـحیح جلـوه مـى    گرچـه کـار خـود     ؛ خـرداد داشـته    پـانزده که در مـورد سـد       
و کـرده   گفت که اخیـراً رسـاله منتـشر    ]صانعی [شیخ یوسفآمقدارى از خوبى وضع   

 گفـت خیلـى وفـادار    .از وجوه هم استقسمتی اش خریدار دارد و مرجع    گفت رساله 
   .اى است  خامنهاهللا یتآو به انقالب و من 

 ت شـده گمرکـى   جلسه بـا مـصوباتى بـراى منـاطق حراسـ       ،عصر شوراى مناطق آزاد   
ــت ــشاوران   .داش ــان و م ــس و وزرا و معاون ــدگان مجل ــار نماین ــد ی م، افط ــانم بودن  .هم

و  جلسه سـئوال   بعد از آن،  و  کردیم  و سپس افطار    اقامه شد   به امامت من     جماعتنماز
 ؛ سـئواالت و اشـکاالت را مطـرح کردنـد و مـن جـواب دادم      ،که چند نفـر بودجواب  

  .هم آمده بودند ها انواده و بچه خ. ولى خسته شدم، جلسه خوبى بود
ل معالجـه بیمـاران   ی گزارش سفر به آلمان و فرانسه و بازدیـد از وسـا        .ظهر فاطى آمد  

هـا در ایـران و    و لزوم بهبود وضع کلیـوى از آنها ها    آلمانیهاى مراقبت     کلیوى و شیوه  
ایـت  جمهور فرانسه و مذاکرات راجـع بـه حم       یسی ر ،نیز مالقات با همسر آقاى میتران     

  .را گفت از کودکان بى سرپرست
  
  1995  فوریه7                             1415 رمضان     7  1373 بهمن 18شنبه  سه

   
 گزارشـى از اسـتقبال کارمنـدان از     و شهرسازي،وزیر مسکن، ]آقاي عباس آخوندي  [

  طـرح را بـه عمـوم مـردم توسـعه بـدهیم و      ،حساب ذخیره مسکن داد و پیشنهاد داشت    
مجلـس بـه      بـراى انتقـال    ،براى ساخت سالن بزرگ در محل مجلـس قـدیم بهارسـتان           

  . موافقت کردم ، به شرط تحویل ساختمان فعلى مجلس به دولت؛ نظر خواست،آنجا
 نظراتـى   . آمـد  ]جمهور در امـور اصـناف      مشاور رییس [،  توکلى بینا ] ابوالفضل[آقاى  
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ه داد و درخواسـت ارجـاع کـار      یـ راو سـکه ا   ] رفـاه [اى    هاى زنجیره   در مورد فروشگاه  
  .بیشتر نمود

گزارشـى از کـار و      . یس بازرسـى کـل کـشور آمـد        یـ  ر ،یـسى یر] سید ابراهیم [آقاى  
گیـرى نـدارد و دنبـال کـشف       سازمان داد و مدعى است کـه سیاسـت مـچ          يکمبودها

 تذکر نقاط ضعف گزارش اخیرش در مورد واگـذارى صـنایع بـه     .وضع موجود است  
  . کمک گرفت ، براى رفع کمبودها.مبخش خصوصى را داد

 مـشکالت   . آمـد  ]مدیرمـسئول روزنامـه جمهـوري اسـالمی       [،  مهاجرى] مسیح[آقاى  
هـاى اقتـصادى توضـیحات      مبـارزه بـا گرانـى و سیاسـت         ةها را گفت و دربـار       روزنامه

خواست و از نحوه برگزارى مراسم فوت مهندس بازرگان اظهـار رضـایت کـرد و در      
  تأسـیس روزنامـه   د و ازنمـو خواهى در ایران نظر ى و آسیاى میانهنّمورد امور طالب س 

  .ایران انتقاد کرد
 در مـورد پیـشنهاد کمـک بـه     . آمد]قائم مقام وزیر امور خارجه[، عصر اخوى محمد  

 گفـتم امتیـازات   .هاى فرانسه در انتخابات در مقابل امتیازات خاص پرسید   راستى دست
پیشنهاد از وزارت اطالعات است که از سوى        .شود کمک کرد     مى ،مهمى اگر بدهند  

شـوراى  جلسه در امروز .  گزاش مذاکراتش در کویت را داد    . است ها رسیده   فرانسوى
  .عالى انقالب فرهنگى چند مصوبه داشتیم

   
  1995 فوریه 8                          1415 رمضان     8  1373 بهمن 19چهارشنبه 

   
تحرکـات زیـادتر   و رد بـ همچـین  ر  و ادوچچـن و اکـو    ها ادامه جنـگ در        در گزارش 
از  ، بـراى مراسـم جـشنواره خـوارزمى    . مهـم بـود   در افغانستان ]طالبان [= ها  گروه طلبه 
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 . از نمایـشگاه طـرح برنـده مـسابقات بازدیـد کـردیم             ابتـدا  .رفتیم خانه به هتل استقالل   
 هنــگ و  فروزیـر ، ]سـید محمدرضــا هاشـمی گلپایگــانی  [ گــزارش ،سـپس در مراسـم  

یدیم  را شـن  ایران ی و صنعت  یعلم يها  یس سازمان پژوهش  یرهمچنین    و آموزش عالى 
که چهار نفـر از پاکـستان،   برنده شدند  حدود سى و پنج نفر .مو جوایز برندگان را داد    

کمیـت تحقیقـات و   مورد در .بـود  سه نفرشان زن  وزبکستان بودندمالزى، قزاقستان و اُ 
  .1 کردمنرانىسخ ،هایش در ایران پیشرفت

 ة دربـار . آمد ]نماینده دایم ایران در سازمان ملل     [،   آقاى کمال خرازى   .به دفترم رفتم  
خارجـه   امور گفـت وزارت . بـا تردیـد جـواب دادم   .سفرم به نیویـورك صـحبت شـد       

 پـس داده  ،و کـرده بـود  رتون براى هیأت رز   لیه آمریکا فشار آورده محلى که در هتل      
 الملـل  هاى کیهان بـین  الملل در آمریکا و سمپاشى عات بین از توفیق روزنامه اطال   .دوش

  .تعریف کرد
  و معاونان آمدنـد    ]وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     [،  مرندى] علیرضا[دکتر  

 اى بـراى بررسـى    قـرار شـد جلـسه   .یمـه همگـانى گفتنـد   ب از کمبود اعتبـارات بـراى       و
   .تشکیل شودو بودجه   با سازمان برنامهموضوع
بازرسـى کـل   سـازمان   از گـزارش   . آمد ]وزیر صنایع [،  زاده  نعمت] محمدرضا[آقاى  
عـصر در جلـسه   . شـکایت کـرد   ها و فشار دفتر رهبرى در مورد فروش کارخانه کشور  
 رابـ   کـه العاده شغل  یک ماه حقوق و فوق؛ عیدى کارمندان را تصویب کردیم     ،دولت

  .سنگین مالى دارد
 برایـشان صــحبت  ، بعـد از افطـار  .همــانم بودنـد هایـشان م  افطـار پاسـداران و خـانواده   

  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدم.کوتاهى کردم
                                                

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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 عكس جشنواره خوارزمي  

اعطای جوایز برگزیدگان جشنواره خوارزمی
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  1995 فوریه 9                            1415 رمضان     9  1373 بهمن 20شنبه  پنج
   

 ، قــرآن، دعــا: بامــداد بــا زنــگ ســاعت بیــدار شــدم نــیمو ســاعت ســهمطــابق معمــول 
 ،کنــد هــا آمــاده مــى  شــب، گــرم کــردن غــذاهایى کــه عفــت،کــردن ســماور روشــن

عفت و یاسر و کاظم و صرف سحرى و نماز صبح و سـپس اسـتراحت تـا                   کردنبیدار
  . صبحنُه  استماع اخبار و ورود به دفتر در ساعت ، صبحهشتساعت 

ى در حثـ  ب. آمـد ]فرمانده کـل سـپاه پاسـداران   [، رضایى صبح آقاى محسن ساعت ده 
اخیراً درس اقتصاد خوانـده و مـشغول گذرانـدن    . مورد تورم و راه مبارزه با آن داشت       

 بــراى پرداخــت اقــساط ،مهلــت بیــشتردادن  ســپس بــراى .لیــسانس اســت رســاله فــوق
  .استمداد کرد ،اند  خریده ایثارگران که اخیراً وانتایران کارخانه 

هـاى تـسلیحاتى و     گـزارش انـواع کمـک     .یان وحیـد و همراهـان از سـپاه آمدنـد          آقا
آموزشى و تدارکاتى و حتى انسانى بـه مـردم بوسـنى را دادنـد و از تـأثیر فـراوان ایـن         

 . بودجـه خواسـتند    ، و بـراى ادامـه کـار       گفتنـد کارها بر روحیه مردم و نیروهاى مسلح        
  .  را بیاورند1374گفتم نیازهاى سال 

 گـزارش کـار را داد و در   .نماینـده مـا در بانـک جهـانى آمـد     زایی،   خ ]محمد [آقاى
 . صحبت شـد ،کند مورد اینکه بانک با فشار آمریکا از دادن وام به ایران خوددارى مى     

  .قرار شد طرحى براى فشار بر بانک و صندوق تهیه کنند
اى  آقـ  سـازندگی، وزیـر جهاد  بودجـه،   و  برنامـه   یس سـازمان    یـ اى بـا حـضور ر       جلسه
 .شـیر داشـتیم   نمـ  در مـورد الیروبـى به     ،استاندار خوزستان و مـدیران ذیـربط      ،  میرزاده

 قـرار شـد از اعتبـارات بازسـازى اسـتفاده       ؛و اعتبار بیشتر خواسـتند     گزارش کار دادند  
  .کنند
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 عكس دیدار سفرا   

مالقات با سفیران خارجی مقیم تهران به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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مانى بـراى اصـالح آمـد و خواسـتار کمـک بـراى           سـل  .تا عصر کارها را انجـام دادم      
  ودیـر مراجعـه کـرده   ولـی   قبـول شـده   .پذیرش دخترش در دانشگاه آزاد اسالمى شد  

  .اند دیگران جایش را گرفته
پیـروزي   به مناسـبت سـالگرد   ،فراى خارجى  س .براى افطار به اقامتگاه سعدآباد رفتیم     

بـا سـفراى اسـالمى خوانـدیم و      ا  رنمـاز جماعـت     . اند  دعوت شده  براى افطار    ،انقالب
الـسفرا    بـه عنـوان مقـدم   ، سـفیر لیبـى  ، ابتـدا  سپس در جمع سفرا .خوردیمافطار سبکى   

و داشـتم  هاى انقالب  وردا دستةتوضیحى دربارو  و من سخنرانى مفصل     گفت  تبریک  
و بـا تمـامى   شـد   سـپس شـام صـرف     1.را دادم جواب تبلیغات دروغ امپریالیسم خبرى      

 .کردنـد   فارسى صـحبت مـى  ها  خیلى. کردم پرسى حه و احوال  ف مصا ،انسفرا و کاردار  
 اش پرسـى داشـت و از برنامـه        عفت هم براى همسران آنها مراسم و صـحبت و احـوال           

  .راضى بود
   

  1995 فوریه 10                           1415 رمضان    10   1373 بهمن 21جمعه 
   

 افطـار بـا ماشـین عفـت و     .و اسـتراحت گذشـت   به مطالعـه      وقت در خانه بودم و بیشتر    
هایـشان و   ها محمـد و محمـود وخـانواده     اخوى .رفتیم به منزل محسن   ،بدون اسکورت 

  .دهمانى خوبى بوی م؛بستگان دیگر هم بودند
یل بـه کمـک   ی اسـرا ،گزارشى از سفیرمان در لبنان رسید کـه از بعـضى اطـالع یافتـه         

  .طراحى است مشغول ،اى به ایران آمریکا براى حمله
  

                                                
 - ب درج شده استمتن کامل این سخنرانی به جهت اهمیت، در بخش ضمایم همین کتا. 
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  1995 فوریه 11                             1415 رمضان     11  1373 بهمن 22شنبه 
   

 در خیابـان محمـدعلى   . بهمـن رفتـیم  ودو بیـست   راهپیمـایی پیش از ظهر بـراى مراسـم    
 مـردم از دیـدن مـن خیلـى     .روى کـردم   مقدارى در میان مردم پیاده    و جناح پیاده شدم  
اجتمـاع   .رشور حضور من را تحویل گرفتند با شعارهاى پ   ،گرمىو به   خوشحال شدند   

 سـخنرانى مفـصل و   .بـود  ها خیلى انبوه و بیش از انتظار من مردم در میدان و در خیابان   
   1.اى ایراد کردم کننده دلگرم

 جمهـوري   ریاسـت  افطار به باشـگاه نهـاد  .ها گذشت به مطالعه گزارش وقت   ،تا عصر 
ابتدا نماز جماعت خوانـدیم و  . داده را دعوت کرده بودم   دشهیدهاى چن   خانواده .رفتیم

 آقـاى  ،شـان  سـپس در اجتمـاع  . هـا هـم آمـده بودنـد        عفت و بچـه   . کردیمسپس افطار   
 صـحبت کوتـاهى کـرد و مـن هـم در          ،]ریـیس بنیـاد شـهید     [،  رحیمیـان ] محمدحسن[

                                                
 -هاى باشکوه و هشدار دهنده و معنادار که امروز در تهران و سراسر این  این صحنه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

نمایش درآمده است، نشان   هاى مخلص و فداکار همراه با احساسات غیرقابل وصف به سرزمین بزرگ با حضور اقیانوس انسان
هاى کالن استکبار براى تضعیف انقالب و دلسرد  گذاري ن پشتوانه مردمى نظام اسالمى و برباد رفتن سرمایهآشکار از نیرومندتر شد

دار و متکى بر ایمان  هاى ریشه  باید با لحاظ کردن واقعیت،ل جهانىیگران و مفسران مسا المللى تحلیل ناظران بین .کردن مردم است
ویژه نسل جوان پس از شانزده سال رنج و مرارت بپردازند و دیگر با نگرش  تر مردم به  به رمز حضور هرچه گسترده،و اصول انسانى

بینند که زیربناى کشورشان در چند سال اخیر متحول شده است،  مردم مى .اساس آن را مقطعى و زودگذر تعبیر نکنند سطحى و بى
آنهایى . هاى پیشرفته احداث شده است  دانشگاه، نقاط کشورترین بینند که در دورافتاده مردم مى .کنند مردم این موضوع را لمس مى

 ،دید روستایى که در تمام عمرش شهر نمى .گلستان شده است اى تبدیل به بینند که مخروبه  در همین تهران مى،که در تهران هستند
د و برق و مدرسه و بهداشت و دکتر در تواند با شرق و غرب عالم تماس بگیر امروز با تلفن با همه دنیا ارتباط دارد و از منزلش مى

انقالب اسالمى   مردم را نسبت به،گذارى کردند تا با ایجاد نگرانى سال تمام سرمایه آمریکا و صهیونیسم که یک.خدمت مردم است
 ،ین منظره باشکوه امروز با دیدن ا،شوند آوا مى هاى نادان و در عین حال دلسوز نیز با آنها هم دلسرد کنند و متأسفانه برخى انسان

 معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .بینند هاى خود را بربادرفته مى ها و تالش هدف
 .1395ب، انقال
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 سـه  پـور و مـادر   ىیـ  همـسر آقـاى جال  1.صحبت کردمهایشان    فضیلت شهدا و خانواده   
  .شهید صحبت خوبى کرد

  
  1995 فوریه 12                       1415 رمضان     12  1373 بهمن 23یکشنبه 

  
 بـه عنـوان عـذرخواهى از تـأخیر     ،خارجـه چـاد  اموروزیر ، ]آقاي احمد عبدالرحمان  [ 

شان و شرکت در مراسم سالگرد انقالب و درخواست کمک براى           جمهور یسیسفر ر 
 که با وجود پنجاه حزب و مخالفت خیلى از آنهـا بـا   توضیح داد. مدرفع مشکالتشان آ  

 ،حزب اکثریت که مسلمان است و با وابستگى آنها بـه خـارج و بـه خـصوص فرانـسه                
  . مشکالتى دارند

انـد کـه    هـا امتیـازات زیـادى آورده     در بررسـى .جمعى از همـسران جانبـازان آمدنـد       
انـد و مـشکالت زنـدگى بـا      به خوبى سـاخته  جانبازان شده و با آنها   اداوطلب ازدواج ب  

ریـیس بنیـاد مستـضعفان و    [، دوسـت  رفیـق ] محـسن [ آقاى  .کنند   تحمل مى   را جانبازان
 جوایزشـان  . توضیحات دادنـد ]رییس دفتر امور زنان[، حبیبى] شهال[ و خانم    ]جانبازان

  . 2کننده تشویقشان کردم دلگرمهاى  را دادم و با صحبت
  اى رفـاه و   هـاى زنجیـره      سیاسـت فروشـگاه    ة دربـار  .ه داشـت  ستاد تنظـیم بـازار جلـس      

                                                
 -  یش  نما «: بهمن گفت 22آقاى هاشمى در این دیدار با قدردانى از حضور گسترده مردم قهرمان ایران در راهپیمایى باشکوه

 بدون شک بهترین هدیه به شهیدان گرانقدر اسالم و باعث شادى روح امام ، در این روز مقدس،عظیم ملت انقالبى و وفادار
شهادت باالترین و  .هاى معظم شاهد است الشأن و شهیدان گلگون کفن انقالب و خشنودى رهبر معظم انقالب و خانواده عظیم

هیچ گروهى از جامعه به جز شهیدانى که در راه اعتالى . ى شایسته و عزیز در نزد خداستها بهترین سعادت و موفقیت براى انسان
هاى واقعى دنیا و آخرت  اند و در واقع آنان برنده سوى معبود نشتافته تر به رتوشهالبال و پ اند، فارغ عظمت کشور و دین خدا جان باخته

  .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  یسخنران  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .هستند

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع.  
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نبـاتى و فلـزات مـذاکره     فروش شده و توزیـع روغـن   هاى پیش  شهروند و توزیع سکه   
  . شد

 1اسـالم   لغو امتیار روزنامـه جهـان  ة دربار ، آقاى میرسلیم  ،دولتجلسه هیأت   عصر در   
 مقررات حقوق مـدیران     .زى نشود  قرار شد علت را اعالن کنند که جوسا        . داد توضیح

  . ه شدیهایى از حضور وسیع مردم در مراسم سالگرد انقالب ارا دنبال شد و تحلیل
 از تعطیل روزنامه جهان اسالم ابـراز رضـایت کردنـد و         .شب با رهبرى جلسه داشتیم    

 ســفرم بــه آمریکــا و ة دربــار.نــسبت بــه روزنامــه ســالم هــم اظهــار نارضــایتى نمودنــد
  طـرف نده سران کشورهاى اسالمى در ایران و جریان تضعیف مدیران از           کنفرانس آی 

                                                
 - »روزنامه منتقد، از نیانتشار ا. شد ی منتشر ميا  خامنهيهاددیسآقاي  یرمسئولی و مديازی به صاحب امت»روزنامه جهان اسالم 

 روزنامه نام خود را به نی اف،ی سال بعد و پس از رفع توقچند . شدفیغاز شد و پس از حدود چهار سال توق آ1369سال 
 . بودفی توقزینو ن اتی اما فرجام ح، داد و انتشار خود را از سر گرفتریی تغ»نو  اتیح«

 عكس مالقات با سفیر 

مالقات با وزیر امور خارجه چاد
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 عكس ھمسران جانباز 

مالقات با همسران جانبازان
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  صبر و       

     پیروزي   

هاى ناظر مثل دیوان محاسبات و بازرسى کل کشور در مجلـس و        و سازمان  مطبوعات
یس مجلـس نماینـدگان آمریکـا و وزارت         ی اظهارات اخیر ر   ،قمعلمیه  مدیریت حوزه   

یل و آمریکــا و یاســرا  و احتمــال مزاحمــتخارجــه آمریکــا و صــدراعظم آلمــانامور
 مـذاکره  ،اق پایاپـاى نیویـورك  تاى با کره شمالى در ا ناد معاملهمتوقف شدن انتقال اس   

  .کردیم
پیمایى دیروز و سخنان من ابراز خوشحالى زیاد داشتند و موافق شـرکت  هایشان از را  

 ة دربـار .ه هـستند   براى اعـزام نماینـد     ،در برنامه دینى مراکش که از ما هم دعوت شده         
صـحبت   طالبـان و وضـع حـزب وحـدت      طالب یـا    ل افغانستان و پیشروى مرموز      یمسا
  .شد
  

  1995 فوریه 13                         1415 رمضان     13  1373 بهمن 24دوشنبه 
  
 توجـه را  ، انتظـار گـروه طالبـان در افغانـستان          از روها خبـر از پیـشرفت د        در گزارش  

  تقاضـا داشـتند    . جمعى از نمایندگان زنجان آمدنـد      ،د از انجام کارها   بع. دکن  جلب مى 
 ، در مقابـل  ؛ از انتزاع تاکـستان از زنجـان و الحـاق آن بـه قـزوین خـوددارى شـود                   که

  . ها را داریم اصرار خود تاکستانى
کالن بودجـه،     منجمله ل زیادى ی مسا ة دربار . آمدند  و بودجه  اعضاى کمیسیون برنامه  

گـذارى، کنتـرل نقـدینگى،     اد امنیت اقتصادى بـراى تـشویق سـرمایه        جویى، ایج   رفهص
شـوراى  جلـسه  . هاى کلى ایجاد احـزاب صـحبت شـد     هماهنگى و همدلى در سیاست    

  . به منزل آمدم.اقتصاد با چند مصوبه داشتیم
 دنبـال ایـن اسـت کـه سـاختمانى           .هاى خیریـه را آورد       نقشه مرکز انجمن   .فاطى آمد 
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دولتـى  مختلـف  هـاى   خیریه و امدادى که فعـالً در سـاختمان   ي  ها  استقرار انجمن براى  
  .استمداد کرد  ساخته شود و براى اعتبارات،ند هستمتفرق

   
  1995 فوریه 14                         1415 رمضان     14  1373 بهمن 25شنبه  سه

   
ان  آقایـ .هـا اسـتمداد کـرد     بـراى چنـد سـالن ورزشـى زنـان در شهرسـتان         و فائزه آمـد  
 و  ]ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه        [،   زنجـانى  ،]رییس کل بانک مرکـزي    [،  نوربخش

شـکایت   آقازاده از تأخیر در افتتاح اعتبارات ارزى      آقاي   . آمدند ]وزیر نفت [،  آقازاده
سـپس   . توافقى بین وزارت نفت و بانک مرکزى ایجاد کـردم          ، پس از مذاکره   .داشت

 در ، و نـوربخش ]رییس سازمان انرژي اتمـی [، ى امرالله]رضا[یان با آقارا همین بحث   
که قرار است روسیه تمام کند و سرانجام بـه         داشتم  خصوص ارز نیروگاه اتمى بوشهر      

 قـرار شـد تـالش شـود کـه      ،خاطر احتمال زیاد عدم تکمیل کار به خاطر فشار آمریکا    
  .ا کار بیمه شودیها با شیوه فاینانس بسازند و  روس
سـازى و     گزارش کار کارخانـه سـرنگ      .همسر دکتر حبیبى آمد    ،هیدهر] شفیقه[خانم  

 در  ،از وزارت بهداشـت و درمـان      . را داد تأسیس کارخانه سـاخت فیلتـر بـراى دیـالیز           
  . شکایت کرد مورد کیفیت کارشان در تهیه و توزیع دارو

 مشخـصى   پیـشنهادهاى . آمـد ]معـاون وزیـر اطالعـات    [،  پورمحمـدى ] مصطفی[آقاى  
 . داشـت  کمـک بـه انتخابـات   يهـاى فرانـسه در ازا   راسـتى  از از دست  براى گرفتن امتی  

  . پس از افطار به خانه آمدم.عصر شوراى عالى ادارى جلسه با دو مصوبه داشت
  
  



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

733 
  صبر و       

     پیروزي   

  1995 فوریه 15                     1415 رمضان     15  1373 بهمن 26چهارشنبه 
   

 -آهن تهـران  کردن راه ه دو خط گزارش. آمد ]وزیر راه و ترابري   [،  ترکان] اکبر[آقاى  
 قرار شـد نزدیـک عیـد بـراى افتتـاح      .بندرعباس را داد -آهن بافق  راهاحداث و مشهد  
هـا و    اجـازه تـرمیم کرایـه   .دهنـد  هاى هوایى خصوصى ضرر مـى      گفت شرکت  .برویم

  .هما را گرفتشرکت هواپیمایی اجازه تعویض مدیر 
 گزارشى از وضع قاچـاق از قـشم   .مدند و همراهان آ]وزیر اطالعات[،  آقاى فالحیان 

  روى هـم ؛ بـا فـروش ارز را دادنـد   ارتبـاط ها در ترکیه و دوبى در        و نحوه کار صرافى   
 ، فعلى حرکت صعودى قیمـت سـکه و ارز      رفته مطلب مهمى نداشتند که براى مشکل      

  . ه دادندیى ارام نظرات خا؛راهگشا باشد
 گـزارش انتقـادى از وضـع        .مـد  آ ]جمهـور  رییس دفتر بازرسی ویژه ریـیس     [،  محسن

مـدیرعامل شـرکت    [،  ابراهیمـى آقاي  گیرى من براى منضبط شدن        مترو و عدم سخت   
شـرکت هواپیمـایی    با پیـشنهاد تعـویض مـدیر     ،دولتجلسه هیأت   عصر در   .  داد ]مترو

 وضـع نابـسامان ارز   ة بحث ناتمامى دربـار . به جلسه بعد موکول شد و هما موافقت نشد  
   .و سکه داشتیم

ــ ــی[اى آق ــد عل ــشارتى] محم ــر کــشور[، ب ــالمى  ،]وزی ــصمیم انجمــن اس  گــزارش ت
هـاى اقتـصادى را    پیمایى در اعتـراض بـه سیاسـت     براى راه  ،انشجویان دانشگاه شیراز  د

ایشان مخالفت خودشان را پیغام دهنـد   شد   قرار   ؛ با رهبرى تلفنى در میان گذاشتم      .داد
  .و جلویشان را بگیریم

 رفتـیم و در راه آقـاى نـوربخش      ]جمهوري ریاست [گاه نهاد  باش بهبراى مراسم افطار    
 قـرار شـد بـراى      . عالج باال رفتن نرخ ارز مذاکره کـردیم        ة دربار .مد خودم بر  مراهه را
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 و 1نمـاز و افطـار و صـحبت کوتـاه         . طرحى ندارنـد    متأسفانه ؛به طرحى بیاورند  نشروز  
  . کردمتو به خانه مراجعانجام شد ها  ها و خانم دادن عیدى به بچه

  
  1995 فوریه 16                       1415 رمضان     16  1373 بهمن 27شنبه  پنج

   
 . باال رفتن نـرخ سـکه و ارز  ،پیشرفت طالبان در افغانستان مورد توجه است و در داخل       

اسـتاندار لرسـتان و     ،  ]زاده يمحمـدجواد محمـد   آقـاي   [.  کارها انجام شـد    دهتا ساعت   
بخـش اسـت و بـراى     زارش امور استان را دادند که عمدتاً رضـایت      گ  و معاونان آمدند 

  .هاى موعود سفر رهبرى استمداد کردند تکمیل طرح
 گـزارش پیـشرفت کـار را    . آمـد جامع علمی کاربرديیس دانشگاه ی ر ،آقاى توفیقى 

 اسـتفاده از امکانـات   . طـرح خـوبى دارد  .کمتر از یک سال است که شروع کرده       .داد
پـسر  ؛ هـا  هـا بـه کمـک دسـتگاه      کادرهاى موجـود دسـتگاه     ،ویت فعلى موجود و با اول   

  . کرمانى است و براى مقررات و منابع مالى استمداد داردیمرحوم توفیق
                                                

 - از اً واقع،خاطر همکارانى که دارمه من ب« : در بخشی از این سخنرانی که در جمع کارگزاران نظام عنوان شده، آمده است 
من خودم . کشند نام دولت زحمت مىه  ب،هاى خوب، شایسته، دلسوز، متدین و فداکار خداوند سپاسگزارم که گروهى انسان

 .کنند  واقفم و تردید ندارم که تمام همت خود را مخلصانه و در راه خدا مصرف مى،کنند کارهایى که وزراء و همکارانشان مى به
مطمئنم که در دیگر . خوبى اداره کنند و همه اینها افرادى قانع و زحمتکش و بدون طمع هستند براى اینکه امور کشور اسالمى را به

رود چون ما   البته غیر از این نیز توقع نمى؛ وجود ندارد،هایى که شما دارید کشورهاى دنیا چنین گروه همکارى با این ویژگى
 با این مردم خوب با .نشان دادند که چگونه مردمى هستند)  بهمن22(ه مجموعه مردم ما دو سه روز پیش محصول انقالبى هستیم ک

 سنگ تمام اًى ما کردند و ایثارگرانى که واقعهایى که شهدا امام عزیزى که داشتیم با رهبر دلسوزى که داریم، با ایثارگري
مان را متناسب با آنها تنظیم بکنیم که بحمداللّه  ا باشیم و زندگى و کار و تالشاى از آنه گذاشتند، توقع از ما همین است که ما نمونه

کردیم که فرصتى   ما آرزو مى،قبل از انقالب اسالمى.  بیشتر برنده است،هر قدر انسان بهتر باشد. منتهى این حدى ندارد. هست
شور براى خدمت، تبلیغ و ارشاد در دست ماست که خوب حاال این همه امکانات ک. داشته باشیم تا براى اسالم و مردم کار کنیم

 .وقت فراموش نکنیم امیدواریم که این موقعیت را هیچ. این اتمام حجت بر ما شده است. هاى خوبى باشیم کار کنیم و نمونه
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع
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 عكس مالقات قاریان قرآن 

نشست صمیمی با قاریان برجسته قرآن
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 از خدمات و افکـار خـودش در سـازمان       یبانکى آمد و شرح   ] محمدتقی[آقاى دکتر   
معــادن و فلــزات و وزارت صــنایع داد و نــسبت بــه افکــار و  وزارت بودجــه، برنامــه و 

و ى رهبــرى بــه ایــشان مهــر بــی از .اقــدامات اســتراتژیک مــن اظهــار قــدردانى کــرد 
سـازمان  شود و آخرین آنها گزارش  فشارهایى که اخیراً به ایشان از این ناحیه وارد مى      

  .گله داشتبود، بازرسى کل کشور و ارجاع پرونده به دادگاه 
 خـدماتش را  . جالـب اسـت   بود؛ آثارش را آورده. آمد- شاعر-مردانىصراهللا  ن آقاى

 از من خواست که بیشتر به شـعرا توجـه داشـته    .گفت و براى مشکالتش استمداد کرد     
 بـراى بـه شـعر درآوردن       ، بـه او پیـشنهاد کـردم       .و مواظب شایعات دشمنان باشم     باشم

  .ریزى کند تاریخ جنگ تحمیلى برنامه
 بـراى توسـعه    و گزارش کار شوراى فرهنگى زنان را داد    .خزعلى آمد ] ريکُب[خانم  

اى تلفنـى صـحبت کردنـد و از قیمـت ارز       خامنـه  اهللا یـت  آ .و تعمیق کار استمداد کرد    
  .اظهار نگرانى کردند

 معلـوم شـد دامنـه قاچـاق کـاال بـه داخـل        . داشتیمبراى بررسى قاچاق اي   عصر جلسه 
. میلیارد دالر و بیشتر از منطقـه بنـدرعباس و قـشم           حدود سه    ؛کشور خیلى وسیع است   

  .شود تصمیمات مهمى در جهت کنترل قاچاق گرفتیم که بعداً اجرا مى
  قبـل از افطـار در جلـسه قرائـت آنهـا            .همـانم بودنـد   ی افطـار م   ،جمعى از قاریان قرآن   

 افطــار ، و نمازجماعـت 1 اســتماع قـرآن و صــحبت کوتـاه مــن  بعـد از . شـرکت کــردم 
                                                

 - ه ها ب پایان قرآن مجید در زندگى انسان  آقاى هاشمى با اشاره به نقش بى، که با اجراى برنامه تواشیح همراه بوددر این مراسم
کند که تأثیر   فضاى معنوى خاصى بر محیط حاکم مى،قرائت قرآن با صوت زیبا و تجوید درست« : ویژه مسلمانان اظهار داشت

ویژه نسل ه  با ابراز خرسندى از گسترش فرهنگ قرآنى و استقبال تمام آحاد جامعه بنایشا» . بسیار عمیق و گسترده است،سازنده آن
آفرین در  ساز و سعادت  بر ضرورت تالش بیشتر براى تفسیر قرآن و اجراى عملى اصول این کتاب انسان،جوان از قرآن کریم

نس بیشتر با قرآن و مفاهیم غنى آن پیشتاز و یى و اُدلیل آشناه  قاریان و حافظان قرآن را ب،آقاى هاشمى .زندگى فردى تأکید کرد
 فساد و گمراهى کمتر ایش بهر میزان گ،تا روزى که قرآن در جامعه حضور داشته باشد« :ممتاز توصیف کرد و اظهار داشت 
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  .کارها را انجام دادم و به خانه آمدمهفت و نیم تا ساعت  .داشتیم
   

  1995 فوریه 17                           1415 رمضان     17  1373 بهمن 28جمعه 
   

 کار زیادى بـراى انجـام و   ، از دو روز پیش. کمى هم باران داریم.در منزل بودم امروز  
خانـه آورده بـودم کـه تمـام وقـتم را      هاى زیادى بـراى خوانـدن بـه     ها و گزارش  بولتن

  .تمام نشده و خیلى خسته شدم -  این لحظه- شبده تا ساعت .گرفت
 تلفنـى اطـالع داد کـه    ،]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امورخارجـه   [،  آقاى واعظى 

س را در سطح پانصد میلیون مارك در قـدم اول اعـالم   م تجدید بیمه هر   ،دولت آلمان 
  . خبر خوبى است، ها ى بیمهره فشار آمریکا براى عدم برقرا با توجه ب است؛نموده

با حاج احمـدآقا  . براى اجالس حقوق بشر به ژنو برود     که   اجازه گرفت     و فاطى آمد 
 گفـت  ؛ خبر رسیده بوده کـه مـریض اسـت و در بیمارسـتان          .پرسى کردم  تلفنى احوال 

  . استن رفته براى معاینه به بیمارستا وشود گاه عارض مى درد شدیدى گاه دل
  
  1995 فوریه 18                          1415 رمضان     18  1373 بهمن 29شنبه  
   

 از افـراط مـأموران   .نـد  از علماى سـارى و بـرادران علیـزاده آمد       ،نظرى] عبداهللا[آقاى  

                                                                                                              
خاص جامعه نسبت به احترام به با توجه .است و ما باید قدر این نعمت بسیار بزرگ الهى و این گنجینه پایان ناپذیر را بدانیم 

هاى قرآن و براى   مصداق توصیه، همواره یک مسلمان، باید سعى کنید،ویژه حافظان و قاریان قرآن کریمه  ب،هاى قرآنى شخصیت
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».دیجامعه الگو و نمونه باش
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هـا از   علیـزاده . د بنویـسن ، گفـتم کـسانى کـه شـاکى هـستند        ؛تعزیرات شکایت کردنـد   
 نـاطق ] اکبـر  علـی [جنتـى و  ] احمـد [ یان محاسبات و آقادیوانارى ک تندروى و سیاسى 

  .کل اطالعات سارى آقاى نظرى از مدیر و شکوه داشتندنوري
 پیـشنهادهاى بانـک مرکـزى       .جلسه داشت ] الیحه بودجه کل کشور   [کمیته بند یک    

گرفتن مبارزه با   ها و جدى    نقدینگىذب  تالش براى ج  ، منجمله   براى کنترل قیمت ارز   
  .و تزریق ارز به بازار براى نیازهاى واقعى مطرح و تأیید شدکاال اق قاچ

افغانـستان و پیـشروى     وضـاع    ا ة دربـار  .عصر شوراى عالى امنیت ملـى جلـسه داشـت         
 البـان بـا ط  گیرى شد و قـرار شـد       بحث و تصمیم   ،طالبان و مشکل شیعه در غرب کابل      

حـزب  بـراى رفـع مـشکل    رابطه برقرار شود و در قندهار کنسولگرى تأسـیس کنـیم و    
   .وحدت پیگیرى کنیم و کمک به آنها را شروع کنیم

 در دفتـرم اعـضاى شـوراى        .دهمـانم بودنـ   ی افطار م  ،]جمهوري ریاست [کارکنان نهاد 
 شب قـدر و  ة با آنها افطار کردم و برایشان دربار      و به نهاد رفتم  . امنیت ملی بودند  عالى  

هایـشان   اى بـه بچـه    هدیـه ،هـاى دفتـر    ده گفتم مثل خانوا   1.دمنموصحبت  ) ع(مقام على 
 اوراق فاکـسى را آورد کـه یکـى از     و آقاى فالحیان آمد   . به دفترم برگشتم   .داده شود 

ولـت  کـردن دشـمنى د    بـراى کـم  د،عناصر حزب دموکرات آمریکا زده و خواسته بـو    
                                                

 - عنوان یک تقدیر ه  از آن ب،)ع(ابیطالب  بن  با اشاره به واقعه دردناك ضربت خوردن موالى متقیان حضرت على،آقاي هاشمی
ترین و  ترین زمان در جهان اسالم، عزیزترین و عظیم در حساس«:  و گفتالهى و یک شب مهم در تاریخ اسالم و بشریت یاد کرد

تواند  ترین صفاتى که در یک انسان مى عالى .را از دست مسلمانان گرفتند) ص(ترین انسان روى زمین بعد از پیغمبر اکرم  مقدس
در  .هاى حسنه، شجاعت و سخاوت در وجود مبارك آن حضرت جمع شده بود وجود داشته باشد از جمله علم، طهارت، انواع خلق

) ع(د براساس راه حضرت على  خواستن،هاى بزرگوارى وقت افکار آن حضرت پیاده نشده و اگر هم شخصیت تاریخ هم هیچ
 حکومتى به دست پیروان ، امروز)ع( بعد از حضرت على. نشدندتشکیل حکومت اسالمى حکومتى تشکیل دهند، هرگز موفق به

در حال حاضر، ما مسئولت  .ه استوجود آمد  به،ابیطالب و با والیت فقاهتى که محورش همان والیت معصومین است بن على
 ».مان عمل کنیم، افتخار بزرگى نصیب ما شده است وظایف فهمیم در این حکومت به بتوانیم آن قدر که مىبزرگى داریم و اگر 

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع
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  صبر و       

     پیروزي   

 بعضى از اسـناد مربـوط بـه جریـان     ، ضربه زدن به ایران است   دصدفعلى آمریکا که در   
شـدن خـشم     باعـث کـم  تـا  ،خواهان منتشرکنیم براى تضعیف جمهورىرلین را   مک فا 

انــد  گفتــه اى  خامنــهاهللا یــت گفــت آ.هــا و نزدیکــى ایــران و آمریکــا بــشود دمــوکرات
 گفتم باید قبالً با رهبـرى در ایـن بـاره    . موضوع را پیگیرى کنند،اى زیر نظر من     کمیته

 ، بـه خـاطر کـسالت   ؛نـه آمـدم   بـه خا .سـرماخوردگى و کمـى تـب دارم      . صحبت کنم 
  .نتوانستم تمام شب را احیاء داشته باشیم

   
  1995 فوریه 19                          1415 رمضان     19  1373 بهمن 30یکشنبه 

   
 آورى شـده  ع جنازه سه هزار شهید که اخیراً بقایاى اجـسادشان جمـع      یبراى مراسم تشی  

.  کمى ماندیم و مراجعـت کـردیم     .اى هم آمدند    خامنه اهللا یت آ .رفتیم به مجلس است،  
 . فلـسطین آمـد     اسـالمی   رهبـر جهـاد    ،آقاى فتحى شـقاقى    .جمعیت خوبى آمده بودند   

گـذاریم صـلح پایـدار شـود و کمـک بیـشتر        گزارشى از مجاهدات داد و گفـت نمـى    
  .خواست

اه بعد از مـ   که بناستند گزارش اولین فروشگاه را داد.ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    
. هـاى روسـتایى هـم مـذاکره شـد       فلـزات و تعـاونى  ة دربـار .رمضان شروع به کار کند 

فـوریتى  دوالیحه  بر سر مبارزه با قاچاق کاال بحث شد و         ،دولتهیأت  عصر در جلسه    
  .به این منظور به مجلس ارسال گردید

 آورى و اعـالن شـهادت    شـیوه جمـع  ة دربـار .اى بودیم  خامنهاهللا یتشب افطار را با آ   
ــکه و راه    ــرخ ارز و س ــتن ن ــاال رف ــل ب ــودان و عل ــشنهاد    مفق ــا آن و پی ــارزه ب ــاى مب ه

 اهللا یــت آ.هــاى آمریکـا بــراى افـشاگرى علیــه جمهوریخواهـان بحــث شـد     دمـوکرات 
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 ولـى بـه نتیجـه روشـنى        ،اى نظر داشتند که براى توسعه اختالفشان استفاده بشود          خامنه
هاى داخلـى در مـورد ارز و سـکه و           انههاى رس    قرار شد تبلیغات و جوسازى     .نرسیدیم

ل جــارى یهـا و مـسا   اى از روس  در مــورد خریـد نیروگـاه هــسته  .گرانـى کنتـرل شـود   
یل و آمریکا در مورد قیمت ارز و جعل ریال و مبـارزه      ی توطئه اسرا  ،افغانستان و قزوین  

  .گیرى شد با قاچاق کاال مذاکره و تصمیم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                                           
                 

 

743 
  صبر و       

    پیروزي    

  1995 فوریه 20                        1415 رمضان     20  1373 اسفند 1دوشنبه 
   

آقـاي  [ .است مجلس نمایندگان اختیار در بیشتر مالقات وقت ها  دوشنبه ،معمول مطابق
ــمی  ــیدمجتبی هاش ــده، ]س ــام و نماین ــه ام ــدار و جمع ــا فرمان ــد شهرض ــشتر. آمدن  از بی

 هـاى   برنامـه  بـراى  .بودنـد  راضـى  و شاکر بسیار و گفتند شهرستان توسعه وها    پیشرفت
 نسـولگو  از آب انتقال ضرورت و مهیار دشت شدن صنعتى نیز و صنعتى شهر تأسیس

ــراى ــادن راه ب ــاجر و صــنایع افت ــذیرى مه ــتان پ ــد مطــرح را شهرس ــر از و کردن  یسی
  .داشتند شکایت شهر دادگسترى

آقایــان محمــد حــسنی و سیدحــشمت [ و اســتاندار، ]فــرد ی شــعباناکبــر یعلــآقــاي [
 هـاى   طـرح  و بازسازى در داشتند تشکر خیلى .آمدند ایالم استان نمایندگان،  ]موسوي

 و بــزرگ سـد  چنـدین  منجملـه  و اجــرا دسـت  در مهـم  هـاى  حطــر و شـده  اجـرا  مهـم 
و .... براى افتتاح فرودگاه و کارخانه سیمان و تونـل آزادى و        تقاضا داشتند    و کوچک

یز به ایالم بروم و براى حـل مـشکل معـاودین و اعـراب ایرانـى مهـاجر بـه         یدر پا اینکه  
  . عراق استمداد کردند

 تأکیـد   .ند نمایندگان ارومیه و ماکو آمد     ،اسپورعب] محمد[جعفرى و   ] اهللا بیت[آقایان  
 از توسـعه اسـتان   ،هـاى دیگـر     براى افتتاح سـد بـارون و طـرح         .بر تعجیل سفرم داشتند   

اسـتمداد کردنـد و از امـام    ...  مـاکو و اتوبـان تبریـز بـه مـرز و          گازتشکر دارند و براى     
ه تعریـف  ئزز فـا  جعفـرى ا  آقاي  . هاى دیگر   جمعه آقاى حسنى انتقاد داشتند و خواسته      

 توجـه شـده  م در سـفر ارومیـه او را شـناخته و    .اش  به خـاطر سـادگى و دلـسوزى      ؛کرد
  .کنند  خانواده پخش مىة درباراي  که چه شایعات مغرضانهاست

 بــراى آب و بــرق و عمــران بیــشتر .زن آمــدر نماینــده ،مفــتح] محمدمهــدي[آقــاى 
 کارهـاى مهـم   ،اش بـا مـن   آشـنایى  مردم انتظار دارند به خاطر .اش استمداد کرد  منطقه

  .برایشان انجام دهند
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 منطقـه بـد   پ مقـدارى از خـط چـ   . نماینـده الیگـودرز آمـد   ،قلى] محمدحسن[آقاى  
 انتظـار دارد او را تقویـت   ،قبـل از انقـالب  در   به خاطر هم زندانى بودن بـا مـن           .گفت
  .کنند

تـاریخى مراغـه     از اهمیت آثـار      .نماینده مراغه آمد  ،  ]آقاي سیدمصطفی سیدهاشمی  [
ــصیر    ــه ن ــدخانه خواج ــصوص از رص ــه خ ــت و ب ــیگف ــل  الدین طوس ــراى تکمی  و ب

شروع شده و نیز براى فعال شدن فرودگـاه شـهر کـه بـه            من   کمک   ااش که ب    بازسازى
استمداد کـرد و از نـق زدن بعـضى    است، ناب تعطیل مانده  بشهر  شان با    خاطر اختالف 

بـر  جناح چـپ خ ] نمایندگان[ بعضى از ت و حرکت مزاحم   دول در مقابل    ،از مجلسیان 
  .داد

 ؛بعد از افطـار بـه بیمارسـتان اختـر رفـتم      .عصر در شوراى اقتصاد چند مصوبه داشتیم    
  .ر کرد دو دندانم را پ،]الهوتی [سعید

  
  1995 فوریه 21                           1415 رمضان    21  1373 اسفند 2شنبه  سه

   
اعـضاي  ظهـر جمعـى از      . هـا گذشـت      بـه مطالعـه گـزارش      ت وق در منزل بودم و بیشتر    

 عـسکراوالدى، بـرادرش  ] اهللا حبیـب [ آقایـان  .هاى مؤتلفه آمدند شوراى مرکزى هیأت 
 گزارشـى از    ،تـوکلى ] ابولفـضل [عباسـپور و    ] علـی [یارمحمـدى،   ] علیرضا[،  ]اسداهللا[

نظـر   تالف از شایعات اخـ .صحبت شد  ل اقتصادى و فرهنگى   ی مسا ة دربار .مؤتلفه دادند 
ــهاهللا یــتمــن و آ ــاى در  خامن ــا  ،هــا اى از سیاســت اره پ ــد کــه ب ــاراحتى کردن  اظهــار ن

  . خیالشان راحت شد،توضیحاتى که راجع به هماهنگى خودمان دادم
 مـسجد  ه عفـت و بعـضى دیگـر بـ    ، بعـد از افطـار     .هـا جمـع شـدند       افطار جمعى از بچه   

  .رفتند جمکران قم
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 عكس مالقات ھیأت دولت  

مالقات با معاونین وزرا
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  1995 فوریه 22                       1415 رمضان     22  1373 اسفند 3نبه چهارش
   

در مـورد  هـا آمـد و    المعـارف  رهیـ هـا و دا    حبیبى بـراى امـور فرهنگـستان      ] حسن[دکتر  
، ]  ي بوشهریمیعبدالرحمن ندآقاي [. الگوى مصرف و شوراى نگهبان مذاکره شد

و برنامــه  دادرا رى و خریــد زمــین  گــزارش ســفر وزراى قطــ واســتاندار بوشــهر آمــد
  . مى کاال در قطر و تسهیالت براى مرزنشینان را مطرح کردیتأسیس نمایشگاه دا

 در خـصوص  .نـد  و معاونـان آمد ]وزیر معادن و فلزات[، آقایان نوربخش و محلوجى  
ــارات طــرح معــادن و  [هــاى توســعه فــوالد از منــابع ارزى خــود و وزارت  تــأمین اعتب

 میلیـون دالر  65 ؛ براى افتتاح ال سى مذاکره شد       و همچنین  ها  ک بانک  با کم  ،]فلزات
 مشکل تصاعدى نـرخ ارز صـحبت      ة دربار .براى دو و نیم میلیون تن محصوالت فلزى       

  . ماند ناتمامکهکردیم 
نهـاد   افطـار معاونـان وزرا در باشـگاه    .دولت مـصوباتى داشـتیم  جلسه هیأت عصر در   

هـا و     سیاسـت دربـارة   هاى توجیهى      برایشان صحبت  .همانم بودند یم] جمهوري ریاست[
  1.نمودم جویى و هماهنگى و همکارى ى براى خودسازى و صرفهیها نصیحت

                                                
 - لحظات با ارزش این ماه را « : ویژه لیالى قدر گفته  ب، با آرزوى قبول طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان،آقاى هاشمى

خودسازى ایشان » .را ببریمویژه براى مسئوالن است باید قدر بدانیم و از لحظات آن استفاده مناسب ه که ماه خودسازى و عبادت ب
مسئوالن کشور که عملکرد آنان موجب حفظ اقتدار انقالب « : هاى اجتماعى بسیار با ارزش دانست و گفت انسان را از لحاظ جنبه

عملکرد مسئوالن کشور نقش مؤثرى در سرنوشت . خوبى پاسدارى کنند  باید این تحول بزرگ در قرن معاصر را به،اسالمى است
ها و  توطئه حساسیت کار و مسئولیت سنگینى که بر دوش دارند و با توجه به  سالمى دارد و آنان باید با وقوف کامل بهانقالب ا

حجم توطئه دشمنان علیه .  با اخالص و تالش در جهت اقتدار نظام اسالمى فعالیت کنند،گیرد فشارهایى که علیه انقالب صورت مى
 این انقالب بتواند پس از شانزده سال ،وقت دشمنان باور نداشتند حدى بوده است که هیچ ون بهانقالب اسالمى از آغاز پیروزى تاکن

مان،  هاى امام راحل هاى مقدس خود دفاع کند و این مهم مرهون هدایت  ضمن تحکیم اقتدار از آرمان،چنین با نشاط و بالنده این
ناپذیر  به مردم خوب کشورمان و فعالیت جدى مستمر و خستگىرهنمودهاى مقام معظم رهبرى، ایثارگرى شهدا، حضور همه جان

زدگى و  گذر از اقتصاد وابسته و تک محصولى و اصالح ساختار اقتصاد کشور از دوران خطرناك مصرف.مجریان امور بوده است
کنند و  خوبى درك مى  آن را به، مشکالتى به همراه دارد که مردم وفادار و باهوش کشورماناًواردات، طبع  وابستگى صرف به

 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».دهند دشوارى امروز را به سعادت و استقالل آینده کشور ترجیح مى
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  1995 فوریه 23                          1415 رمضان    23  1373 اسفند 4شنبه  پنج
   

=] ادنـژ  فریـدون وردي  [ ،]وزیر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی       [،  میرسلیم] مصطفی[آقایان  
، یانیرضـا ] مجیـد [ و ] سـازمان خبرگـزاري جمهـوري اسـالمی    مدیرعامل[، نژاد  مهدى

  .روزنامـه ایـران را دادنـد   انتـشار   گـزارش  . آمدنـد ]معاون مدیرمسئول روزنامـه ایـران     [
 .شـود  تیراژ آن در دقـایق اول انتـشار تمـام مـى       نسخه  خیلى مشترى دارد و یکصدهزار      

سوبـسید  رود،  اوان است کـه هـر مقـدار تیـراژ بـاال              فر ]یارانه[=مشکل کار در سوبسید   
 از سراسـر کـشور    وهـم زمینـه دارد   نـسخه   هزار   گفتند که تا هفتـصد     .طلبد یبیشترى م 
 و سعى کننـد بـا   نمایندبردن تیراژ حرکت  گفتم به طرف باال  ؛ندرجواب دا  یمتقاضى ب 

وبى  روزنامـه خـ    . وعـده کمـک هـم دادم       .کننـد سب درآمد ک ،باال بردن مقدار آگهى   
  . استشده

 گزارش کـار   . آمد ]رییس ستاد رسیدگی به امور آزادگان     [،  وکیلى] عباسعلی[آقاى  
 بـه خـاطر عـدم همکـارى گالیـه       و بودجـه، ستاد آزادگـان را داد و از سـازمان برنامـه     

  . آمـد  ]مدیرعامل شرکت هواپیمایی همـا    [،  شفتى] حسن[ آقاى   . مطابق معمول  ؛داشت
 توضـیحات داد کـه      ،]وزیـر راه و ترابـري     [،  رکـان در خصوص اختالفاتش بـا آقـاى ت       

 ؛بیشتر بر سر سطح مراعات امنیت پرواز است و براى ماندن سر کار اظهار تمایل کـرد         
  .داد گیرى نشان مى ها که بیشتر تمایل به کناره برخالف گذشته

 .مـدیران جدیـد روزنامـه ابـرار آمدنـد     ] زاده، مدیرمـسئول و  آقاي سید محمد صـفی   [
 وعـده کمـک   .ترنـد    از کادر گذشته عاقـل .ها را دادند   و برنامه و سیاست    گزارش کار 

   . جواب دادمادادم و چند سئوال ر
 .اکـو آمدنـد  ] هـاي اقتـصادي   سازمان همکـاري [عصر دکتر والیتى و همکارانش در    

                                                                                                              
1373، 1395ب، انقال معارف نشر دفتر.  
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 جدید براى کار اکو در جهت تأسـیس     ياهآباد و پیشنهاد   برنامه کار در اجالس اسالم    
  .را آوردند هاى مشترك مایشگاهو ن مناطق آزاد

 حدود چهل نفـر بیـشترشان در امـور    .همانم بودندیافطار طالب سابق مدرسه حقانى م   
 مـسایل  ة سـئواالتى دربـار    ، بعد از افطـار    .ند هست قضایى و اطالعاتى و فرهنگى مشغول     

اقتصادى و فرهنگى و سیاسى مطرح کردند و بـراى تأسـیس حـزب رسـمى مـشورت                  
  .دیبار  باران خوبى مى. به خانه آمدم.ى هم داشتندیها تدند و درخواسنمو
   

  1995 فوریه 24                              1415 رمضان    24  1373 اسفند 5جمعه 
   

 براى اقامـه جمعـه بـه دانـشگاه     .ها مطالعه کردم   پیش از ظهر براى خطبه     .در منزل بودم  
اى راجـع بـه    خطبـه .  هم شرکت کـرد    عفت . هم بود  سپیمایى روز قد   راه .تهران رفتم 

   1.فلسطین ایراد کردم
 امـروز و دیـشب   . کارهاى مانده را انجام دادم و خیلى خـسته شـدم  ،عصر هم تا مغرب  

  .کمى بارندگى داشتیم
  1995 فوریه 25                              1415 رمضان     25  1373 اسفند 6شنبه 

   
 بـه کارخانـه   ،و تفنـگ شـکارى    دوشـکا و کلـت      د  براى افتتاح چهار خط جدید تولیـ      

                                                
 - هاي جهانی گفت درتآقاي هاشمی با تأکید بر مواضع اصولی جمهوري اسالمی ایران در قبال مسأله فلسطین، خطاب به ق :
زندگی غیرعادالنه را تحمیل . زنند عده تروریست تندرو حرف نمی در اینجا یک. هاي خیرخواهانه ایران را جدي بگیرید حرف«

اند که در فلسطین هم  زنند که در طول تاریخ نشان داده در اینجا کسانی حرف می. شود نکنید و بدانید که از این راه صلح برقرار نمی
در اینجا یک عده مردمی هستند که با قرآن که محورش رحمت و رأفت است، . ها را در پیش گرفته است ترین روش نهعادال

همه کشور با این همه جمعیت و منابع عظیم و متمول   ما با کشورهاي عرب و برادران عربمان است، این حرف اساسی. انقالب کردند
 هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».دهند عرضگی به خرج می کنند، بی ی که بر آنان وارد میو غنی اسالمی، انصافاً در برابر فشارهای

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373  جمعههاي خطبه  رفسنجانی،



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                                           
                 

 

749 
  صبر و       

    پیروزي    

 مهنـدس کیـانى   ،تـشریفات نظـامى   بعـد از     .افزارسازى در خیابان پیروزى رفتیم      جنگ
از نمایـشگاه محـصوالت کارخانـه     . داد صنایع دفاعى و این کارخانـه  توضـیح           ةدربار

  ،هال سـابق  کارخانه قدیمى بـا بـیش از چهـل سـ    . کردمافتتاح  رابازدید و خطوط تولید  
 کـارگر و کارمنـد    بـیش از دو هـزار  . اسـت  اخیراً مـدرن شـده  ،آالت  ماشین از قسمتى

  .که از سه سالن بزرگ بازدید کردیمدارد  چهارده سالن ،کارخانهاین  .دارد
   اولین نشان دولتى را داشتیم کـه بـه        ي مراسم اعطا  1.مدر جمع کارکنان صحبت کرد    
هایـشان در   براى تقـدیر از نـوآورى  نطقی، م] منوچهر[آقایان تیمسار رحیمى  و سردار      

تولیـدات کارخانـه   .  یک تفنـگ شـکارى بـه مـن هدیـه دادنـد      .صنایع نظامى داده شد   
  .  قطعات غیرنظامى استدرصد شصتحدود سه میلیارد تومان در سال است که 

ریـیس دفتـر بازرسـی    [،  ظهر جواب نامه محسن   . کارها را انجام دادم     و به دفترم رفتم  
اش انتقاداتى در خصوص عدم توجـه کـافى بـه نظـرات        نامه .2 را نوشتم  ]رجمهو رییس

عـصر مـدیران وزارت بهداشـت و        . دارد باب مترو و بعـضى مـوارد دیگـر         بازرسى در 
 ؛ راجع به اعتبارات بیمـه درمـانى عمـومى مـذاکره شـد            . آمدند  و بودجه  سازمان برنامه 

  .  اجرا شود1374 قرار شد از اول سال .معلوم شد به اندازه کافى نیست
 . داشـتیم ]ریـیس قـوه قـضاییه   [،  یـزدى ] محمـد [ جلسه سران قوا در دفتر آقاى        ،افطار

و سیاسـت خـارجى و سیاسـت تعـدیل و برنامـه اول و              هـاى اقتـصادى      سیاسـت  ةدربار

                                                
 - امروز با تالش نیروهاى متعهد و متخصص خود توانسته است از ،جمهورى اسالمى ایران«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 باید از نظر قدرت نظامى و دفاعى خودکفا باشد ،کشورى که در دنیا دشمنان زیادى دارد .درجه مطلوبى برسد درت دفاعى بهنظر ق
این  دیگران را نداریم و براى دفاع از کشور و مردم خود به ما هرگز قصد تجاوز به .آن را نداشته باشد تا هیچ قدرتى جرأت تجاوز به

 پشتوانه مطمئنى براى روند ،جویى کالن ارزى  توان دفاعى کشور از طریق منابع داخلى عالوه بر صرفهتقویت .تجهیزات نیازمندیم
ویژه ه  خدمات بسیارى را ب، با سابقه بسیار طوالنى خود،افزارسازى صنایع دفاع کارخانجات جنگ .بازسازى اقتصادى کشور است

نى متعهد و متخصص آن  نیروهاى انسا راه اصلى این واحد تولیدىسرمای .ستا  در دوران دفاع مقدس براى کشور انجام داده
 هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع ».هاى برجسته آن است هاى صنعتى و غیرنظامى نیز یکى از ویژگى د که انجام سفارشده تشکیل مى
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی،

 -  در بخش ضمایم همین کتاب آمده است،اهللا هاشمی  پاسخ آیتوهاشمی  متن کامل نامه مهندس محسن . 
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  .شد مذاکره و اظهار رضایت ،ضرورت اعتدال در سیاست خارجى
 . تلفنـى تمـاس گرفـت      ،بایجانجمهور آذر  یسی ر ،فاُ علی] حیدر[امروز عصر آقاى    
اصـرار بـر شـرکت ایـران در     کـه  مـصمم اسـت     نـسرسیوم،   ت ک فـ گفت علیـرغم مخال   

آهـن بنــدرعباس شــرکت   در مراسـم افتتــاح راه  و نفــت آذربایجـان نمایــد کنـسرسیوم  
کنــیم و کمیــسیون منــصوب  خواســت کــاردار فعلــى را بــه ســمت ســفارت .دکنــ مـى 

  . تر باشد رك فعالتشم
   

  1995 فوریه 26                            1415 رمضان    26  1373د  اسفن7یکشنبه 
   

 ى بـراى مـذاکره بـا   یاه پیشنهاد. سفیر جدیدمان در بلژیک آمد،ابوطالبى] حمید[آقاى  
   خرید نیازهـا،    .ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    .  داشت که پذیرفتم   ]اروپا [مشتركبازار  
 در ،هـاى گـروه دوم کاالهـا بعـد از عیـد       قیمت وهاى رفا  ها در فروشگاه زنجیره     قیمت

  .دستور بود
 در نهـاد  ،هـاى جالـب    بـا نقاشـى  ،عصر از بزرگترین قرآن تهیه شـده بـر روى پارچـه     

 بـه ایـن توفیـق    ،نما شدن  خواببا  است و بیسواداست، هنرمندش مدعى   .بازدید کردم 
مـى کـه    بـراى توضـیح مطالـب مه     ،شـد   خواسـتار وقـت خـصوصى      . است دست یافته 

  .  استدریافت کرده
 از .اى بـودم     خامنـه  اهللا یتهمان آ یافطار م  . چند مصوبه داشتیم   ،دولتهیأت  در جلسه   

مالحظـات امنیتـى   خـاطر   بـه  ،سفر به خوزستان که قرار بود بعد از مـاه رمـضان برونـد         
 بـا روسـیه، سـد    اى   اوضاع افغانـستان، قـرارداد نیروگـاه هـسته         ة دربار .اند  منصرف شده 

 ،نامـه پیـام دانـشجو     هفتـه ، افتتاح راه آهن بندرعباس، سفرمان بـه مـشهد         ، خرداد هپانزد
آقـاي   و جـواب تنـد بـه انتقادهـاى     ]حوزه علمیه قم [مذاکراتشان با جمعى از مدرسین  

  .کنى مذاکره کردیم مهدوى
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 عكس قران خطي 

افتتاح چهارخط جدید تولید سالح در کارخانه جنگ افزارسازی صنایع دفاع
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 عكس دیدار با ناطق 

بازدید از بزرگترین قرآن تهیه شده برروی پارچه

میهمانی افطار مجلس شورای اسالمی
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    پیروزي    

  1995 فوریه 27                           1415 رمضان    27  1373 اسفند 8دوشنبه 
   

 ی اعتبـارات دفتـر حقـوق      ، دانشنامه بزرگ  در مورد . آمد دکتر حبیبى براى امور جارى    
 بـراى مقـر   ،از اطالعـات سـپاه  . صـحبت شـد  ... ، زمین براى سفارت چـین و      یالملل  بین

   .آمدند فرماندهى محافظانم
 و معاونـان  ]وي انتظامی جمهوري اسالمینیر[= فرمانده ناجا،  ]اللهی آقاي رضا سیف  [

   آقــاى. راجــع بــه مبـارزه بــا قاچــاق صــحبت شــد . گــزارش کارهــا را دادنــد وآمدنـد 
 .آمـد  )س(ل حج و اعتبار براى اصالح ساختار حـرم عبـدالعظیم  ی براى مسا ،شهرى  رى

ــاى  ــیدمحمدباقر[آق ــراق  [، حکــیم] س ــالمی ع ــالي انقــالب اس ــیس مجلــس اع  و ]ری
کمـک  بـراي   گزارش سفر به لنـدن و ژنـو و کویـت      .آمدند] لعزیزسیدعبدا[،  برادرش

شوراى اقتصاد با چنـد  جلسه عصر . لشکر بدر را دادندعملیات اخیر همچنین کویت و   
  .همان مجلس بودیمیم  افطار.داشتیم مصوبه

   
  1995 فوریه 28                            1415 رمضان   28  1373 اسفند 9شنبه  سه

   
اسـتماع  .  از منزل یکسره به دانشگاه افـسرى رفـتم     افسران، مراسم فارغ التحصیلى  براى  

 و بـه دفتـر    انجام شدها ها و رژه  و مشاهده نمایش  1 جوایز و سخنرانى   يگزارش و اعطا  
                                                

 - سال دفاع مقدسهشتها و جانفشانى نیروهاى ارتش جمهورى اسالمى ایران در طول  آقاى هاشمى با تجلیل از ایثارگري ، 
طلبى نیست و آمادگى و  سلطه ایران جاى مناسبى براى تجاوز و ،تجربه دوران دفاع مقدس ما به جهان ثابت کرد«: تصریح کرد

تاریخ داد و دشمنان دریافتند که وجود نیروهاى توانمند، با ایمان و استوار در  توانایى نیروهاى مسلح کشور درس فراموش نشدنى به
فقیه، ربرکت رهبرى با حضور پ .ها و دشمنان اسالم است ایران مانع بزرگى بر سر راه اهداف توسعه طلبانه و تجاوزکارانه قدرت

 و رهاى نبرد و مدبرى توانمند در عرصه سیاست و مدیریت و همچنین با حمایت قاطع مردمى فداکا دانشمند، سردار بزرگ جبهه
 پشتوانه بسیار نیرومندى براى حفظ استقالل و تمامیت ارضى جمهورى ،قدرشناس و با داشتن امکانات پیشرفته و مجهز نظامى

 اعم از ارتش، ،نیت و روحیه معنوى و دفاعى ایجاد شده در نیروهاى مسلح با توجه به خلوص .وجود آمده استه اسالمى ایران ب
 عنوان تواند راه دشوار سازندگى را با صالبت بپیماید و در دنیا به  ایران مى،باك، اطمینان داریم سپاه و بسیجیان سلحشور و بى
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  . تا عصر کارها انجام شد.کردممراجعت 
 شـوراى  . بـراى دسـتور شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى آمـد          ،عصر آقـاى میرسـلیم    

 انتخابـات و  ة دربـار . در دفتـرم جلـسه داشـت      ،]تهـران  [جامعه روحانیت مبارز   يمرکز
  . به خانه آمدم. افطار کردند و رفتند.ل گرانى بحث شدیآقاى منتظرى و مسا

   
  1995 س مار1                       1415 رمضان    29  1373 اسفند 10چهارشنبه 

  
 تلفنـى اطـالع   ،]ده کل سـپاه پاسـداران  فرمان[،  آقاى محسن رضایى ،بعد از نماز صبح    

 آقـاى  ونـیم،  نُـه  سـاعت    .داد که حـوادثى در عـراق هـست کـه حـضوراً بایـد بگوینـد                
 بـه فکـر   هـا  گفتنـد آمریکـایى  و جعفـرى آمدنـد   ] عزیـز [ آقـاى   و ذوالقدر] محمدباقر[

 یطالبـان ] جالل[ند و نکاتى از طرح را که از طریق  هستاجراى طرح اسقاط نظام عراق 
 توضـیح دادنـد و اظهـار اطمینـان کردنـد کـه       ،به دسـت آورده بودنـد    لبی  چ] مداح [و

 گفـتم در    . موضـع و کیفیـت برخـورد ایـران نظـر خواسـتند             ة دربار .مسأله جدى است  
  .ا را بیاورندهع بررسى شود و پیشنهادوموضملی، دبیرخانه شوراى عالى امنیت 

 باال بردن اعتبـارات سـازمان    براى و آمد]رییس سازمان انرژي اتمی [،  آقاى امراللهى 
 گـزارش   ،]جمهـور  معاون اجرایی رییس  [،  آقاى میرزاده . اى استمداد کرد    انرژى هسته 

 را داد و بر طرح محدود کردن واردات از قشم تأکیـد       کاال جلسه بررسى وضع قاچاق   
 بازسازى و سفرم به خوزستان صحبت کـرد و یـک میلیـارد تومـان وام                 ة دربار .داشت

   .گرفت ى بازسازىبراى نیازها
ى اراك   گزارش راه افتادن چند واحـد در پتروشـیم         . آمد ]وزیر نفت [،  آقازادهآقاي  

  ى وى سـى و السـتیک مـصنوعى جدیـد را آورد و گـزارش     پهاى  و بندر امام و نمونه    
                                                                                                              

دیکن رجوع ».خود دفاع کند) ره(ترسیم شده از سوى امام راحل هاى مقدس  ها و آرمان کشورى مستقل و پرافتخار از ایده←  
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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 عكس بازدید از دانشگاه افسري  

مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری
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 ف براى طرح لوله از طـرف آمریکـا و ترکیـه   نیازآقاي   سفر به ترکمنستان و مشکل      
 قراردادهـا و نیـز مـذاکرات بـا     يه شـده از طـرف وزارت نفـت و امـضا       یو راه حل ارا   

 بــراى طـرح نفتـى و گـازى در خلـیج فــارس و     ،هـاى آمریکـایى و فرانـسوى    شـرکت 
  .توضیحاتى دادصدور نیز  نحوه ةها و دربار  آمریکایىياهتر بودن پیشنهاد مناسب

 .حیدریه آمدنـد  ن و کشاورزان تربتامام جمعه، فرماندار، نماینده و جمعى از مسئوال 
 زعفـران و  ؛ و هدایایى آوردنددبراى شرکت در مراسم افتتاح چند طرح دعوت کردن        

  .استمداد کردند پسته و انگور و فرش و براى امور عمرانى
 گـزارش نتـایج مـذاکرات بـا         .سفیرمان در آلمـان آمـد     ،  ]آقاي سیدحسین موسویان  [

 برنامـه دوم را  يها اعتبار براى طرحمارك لیاردها هاى مهم آلمانى و گرفتن می    شرکت
جعـل اسـکناس ایـران توسـط     قرائنـی بـر   هاى اضافى استمداد کرد و    و براى هزینه   داد

  .ه دادیدشمنان ارا
هـا    بچـه . براى افطار بـه خانـه آمـدم   . چند مصوبه داشتیم،دولتجلسه هیأت عصر در  
 بـا  ،میرسـلیم ] مـصطفی [آقـاى  مرعشى اطالع داد کـه      ] حسین[ شب آقاى    .جمع بودند 
 را ندیـده   ]ماه شـوال   [ هالل ، ولی ارتفاع سى و پنج هزارپا هم رفته است       تا   ،هواپیمایى

  . است
  

  1995 س مار2                         1415 رمضان    30  1373 اسفند 11شنبه  پنج
   

ى بـر   تلویزیـون اطالعیـه دفتـر رهبـرى مبنـ     ، شـب یازدهباالخره نزدیک ساعت  دیشب  
 اهللا یــتاعــالن داشــت و امــروز در منــزل آرا رؤیــت هــالل شــوال و عیــد بــودن فــردا 

ل شب بعضى از علماى قم اعالن عید کـرده  ی اوا،اى مطلع شدم که قبل از ایشان     خامنه
نمـاز عیـد توسـط    . انـد  بودند که عمالً رهبرى را در مقابل عمل انجـام شـده قـرار داده            

  .رهبرى انجام شد
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 عكس افتتاح فروشگاه رفاه 

مراسم گشایش نخستین فروشگاه زنجیره ای شهروند



 
 

 
 

              
                  758 

 کارنامه و خاطرات 
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 جمعـى از طـالب ایرانـى و خـارجى     ،اى  در جلـسه . به دفتـر رهبـرى رفـتم     دهساعت  
 صـحبت کوتـاهى    و مـن تبریـک گفـتم   ، در مراسم دیـدار عیـد     .گذارى داشتند   عمامه
  .و رهبرى هم صحبت کردندکردم 

 ســپس . عیــدى دادم؛ دیــدارى بــود، بــا محافظــان و کارکنــان دفتــر.بــه دفتــرم رفــتم
 با حضور فرماندهان سپاه و ناجـا و وزارت کـشور    کاال، مبارزه با قاچاقاى براى  جلسه

چگـونگى اقـدام و اسـتفاده از امکانـات بحـث شـد و               دربـاره    .و آقاى میرزاده داشتیم   
  . ماندناتمام

 عـصر بـراى افتتـاح اولـین     . عفـت در خانـه بـود   .انـد  رفتـه على ها آب   بچه .به خانه آمدم  
واقـع در میـدان   [، یم کـه شـهردارى تهـران در بیهقـى    رفتـ شهروند   اي  فروشگاه زنجیره 

 کــاالى ملــق بــا حــدود دوازده هـزار  ، عظــیم و مرتــب اسـت . ســاخته اسـت ]آرژانتـین 
 درصد کاالهـا سـاخت ایـران کـه شـکوهمند        97مرغوب و با سیستم کامالً ماشینى و          

 گـزارش داد و مـن هـم         تهـران  شـهردار ،  ]آقـاي غالمحـسین کرباسـچی     [ سپس   .است
 عفـت هـم شـرکت    .1 دادمى در منافع این اقدام و برنامه تنظیم بازار و توزیـع         توضیحات

  . یاسر و مهدى هم بودند.کرده و پسندیده بود
  

  1995 س مار3                              1415 شوال    1  1373 اسفند 12جمعه 
از  پـیش  .فـت  گر، تمام وقتم را کارهایى که به منزل آورده بودم         .در خانه بودم  امروز   

                                                
 - اى رفاه را حرکتى اساسى و ضرورى که جایش در نظام توزیع کشور خالى بود هاى زنجیره  هاشمى ایجاد فروشگاهآقاي، 

اى رفاه تأسیس شود، آن وقت سیستم توزیع و   ازاى یکصد هزار نفر شهروند ایرانى، یک فروشگاه زنجیرهاگر در: گفتخواند و 
 .سامان برسانیم البته ما بدون داشتن تولید خوب مشکل بود که توزیع خوبى را به .عرضه کاال با امروز خیلى تفاوت خواهد داشت

تر است،  نظر ما کار توزیع آسانه ب .ده و کشور نیز به تولید خوبى دست یافته است اولین قدم توزیع برداشته ش،رسد نظر مى  بهاکنون 
گذارى مهمى در این زمینه نیست، ولى در عین حال کارى پیچیده و فنى است و استفاده از تجارب دیگران  زیرا نیاز به سرمایه

 بخش .استاى رفاه مثمر ثمر  هاى زنجیره اهمشارکت بخش خصوصى در ایجاد فروشگ .ضرورى و نیاز به یک تصمیم الزم دارد
  ←دیکن رجوع .»تواند مشارکت داشته باشد کاال مىها و عرضه  خصوصى با امکاناتى که در اختیار دارد در ایجاد این فروشگاه

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  بـه عنـوان دیـدار عیـد        ،)]ره(مسئول دفتر امام خمینی   [،  توسلى] محمدرضا[آقاى  ظهر  
 ؛موافقتم را بگیرد که در سـفر بـه محـالت همـراه مـن باشـد           و در ضمن خواست      آمد

 بـر  . گفـت کـامالً تعطیـل اسـت        ؛پرسـیدم  مبارز    از وضع مجمع روحانیون    .قبول کردم 
 جناح چپ دیگر خیلـى حـساس      ،د داشت و گفت   لزوم حل مسأله آقاى منتظرى تأکی     

 ،د و بـه طـالب تهـران    روجـوه شـرعیه دا      گفـت مراجعـات    .نیست و بلکه مایـل اسـت      
اى یـا آقـاى فاضـل یـا آقـاى        خامنـه اهللا یـت  آ از وجـوه   مقدارى هم    .دهد  اى مى   شهریه

  .دهند به او مىرا منتظرى 
   

  1995 س مار4                                   1415 شوال    2  1373 اسفند 13شنبه 
   

ت هـ  بـراى تـأمین اعتبـار ج     و  آمـد  ]وزیر کار و امور اجتماعی    [،  کمالى] حسین[آقاى  
 گـزارش   و سفیرمان در روسـیه آمـد    ،رىصف] مهدي[ آقاى   . استمداد کرد  زایی  اشتغال

 مـا  ، گفـتم بـه آنهـا بگویـد        . مسأله نیروگاه بوشهر صحبت شد     ة دربار .دادرا  مذاکرات  
 توصـیه کـردم   .اى عمل شود که فشار آمریکا از روسیه برداشته شـود     ایم به گونه    دهآما

 بعـد از    تـا  کـه فاینـانس کننـد      با آنها مذاکره کنند که فعالً سـکوت بمانـد یـا بپذیرنـد             
  .پردازیمببردارى  تحویل و بهره

خوبى براى تبه   ر ، معلوم شد  . جلسه داشت   از کشور  شوراى صدور خدمات به خارج    
 چند مورد که در پاکـستان و لیبـى   .دمات فنى و مهندسى و پیمانکارى داریم صدور خ 

 .هاى خوبى اسـت و قـدرت رقابـت بـاالیى داریـم       نمونه ،و ترکمنستان به نتیجه رسیده    
  . باشد و داراییقرار شد دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادى

 شـوراى عـالى امنیـت    . ماه رمضان استفاده نکرده بـودم .عصر از استخر استفاده کردم 
هـاى اساسـى در     تحـول  حدوث تمام وقت را مسأله عراق و احتمال         .ملى جلسه داشت  

نیروهـاى شـیعه عراقـى در حـوادث          و نحوه حضور  قعیت  آنجا و کیفیت استفاده از مو     
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  .گرفت و سرانجام مصوبه جامعى داشتیم
   

  1995 س مار5                                1415 شوال    3  1373 اسفند 14یکشنبه 
   
 آخرین مواضع مـا     ة سئواالتى دربار  .فرستاده ویژه دولت ژاپن آمد    ،  ]آقاي ماتسو ناگا  [

فـارس و رابطـه بـا آمریکـا داشـت       در مورد صلح خاورمیانه و تروریسم و امنیت خلیج       
 ژاپـن مواظـب باشـد تحـت       ، هم گفتم  4در مورد سد کارون     . شنیدمناسب   که جواب 

شود که اکنون کامل شده و ژاپـن   نسأله پتروشیمى ایران و ژاپن تکرار        م ،فشار آمریکا 
سهمى در این واحد صنعتى عظیم ندارد و به اشتیاق آمریکا روى خرید نفـت ایـران و           
همکارى در طرح نفتى ایران و در عین حـال جلـوگیرى از همکـارى دیگـران اشـاره               

   .سیرى و خوف را گفتم] هاي میدان[و براى ک کونوآمریکایى شرکت   قرار.کردم
 آقـاى  .میاى داشـت   خامنـه اهللا یـت  مالقـاتى بـا آ  ، خبرگـان  ي مجلـس   سـایر اعـضا    همراه

 هــاى خــوبى اى صــحبت  خامنــهاهللا یــت آ.امینــى صــحبت کوتــاهى داشــت ] ابــراهیم[
   سپس در دفتـرم جلـسه هیـأت   .2اى صحبت کردم  چند کلمه، من هم در آخر   1.نمودند

                                                
 - جمهور   سیی ر ژهیوه  و ب  دولتمردان  و برجسته  مهم گاهی جا  به از سخنانشانی  در بخشانقالب،اي، رهبر معظم  اهللا خامنه آیت

  دانی، وارد م  و انقالب  از اسالم  دفاع ي برادی با نیعلما و مجتهد« : دگفتن کردند و   اشارهای دن استمدارانی س انی در م رانی ا یاسالم
ایشان » . دهند  پاسخ ی اسالم رانی ا هی عل یالتی و تشک ی علم، یاسی س  محافل یغاتی تبل ي فشارها به شوند و   دشمنبا  یغاتی تبل مبارزه
: خاطرنشان کردند خواندند و   و گسترده می عظاری را بس یلی تحم  جنگ  از دوران  کشور پس ي بازساز ي برا  آمده  عمل  به يها تالش

 و دار شهی، ر ثبات با ي کشور رانی ا ، جهان ی افکار عموم  و از نگاه  است  کرده شرفتی پاری بس ی لحاظ اعتبار مال  کشور به امروز وضع«
 و  نی را خشمگ  اسالم  دشمنان مه، از ه شی ب، رانی ا  ملت ندهی آ نی و تأم نی در تضم ی اسالم  نظام تی و موفقشود ی م  محسوب مستحکم

 از  شی را ب  و مردمکشور   مسئوالن انی م یکپارچگی و   وحدت، ی هماهنگ  امروز، ضرورت اس حس  وضع نیبنا بر ا.   است  کرده حساس
   در جهت ي رهبر  از توجهات  خبرگان  مجلس سیی ر بی نا ،ینی ام اهللا تی آ ، انقالب  رهبر معظم  از سخنان شیپ .کند ی م جابی ا شیپ

  یه گزارشی تشکر کرد و با ارا نهی زم نی در ا  دولت يها  تالش نی و همچن  جامعه دان و مستمن  محرومان  وضع  بهشتری ب  هر چه یدگیرس
 و  یی گرا  با تجمل  مقابله  در جهت  و گسترده ی عمل ی طرح ي، خواستار اجرا  گذشته  سال  در طول  شده  انجام یقاتی تحق يها تیاز فعال

 . شد  از منکر در جامعه ی و نه  معروف  امر به يای احزی و ن ی فرهنگ  با تهاجم ، مبارزه اسراف

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع.  
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ى کـه   ی سـپس در جمـع اعـضا       .نامـه اجـالس داشـتیم      بر ةخبرگان دربـار  مجلس  یسه  یر
 آقاى امینى صحبت کرد و ضمن تعریف زیـاد از مـن و     .م شرکت کرد  ،همانم بودند یم

 ، سئواالتى در مورد گرانـى مطـرح کـرد و مـن هـم در یـک سـخنرانى مفـصل             ،برنامه
 نمـاز جماعـت و ناهـار داشـتیم و     1.ها را توضیح دادم     هاى اقتصادى و پیشرفت     سیاست

 آنها براى زیـارت مرقـد امـام رفتنـد و آقـاى      . کتاب و یک سکه  :اى به همه دادم     ههدی
 براى مصالى اصفهان استمداد کـرد و  . ماند] اصفهانجمعه امام[،  طاهرى] الدین جالل[

  .نموداستاندار ابراز رضایت ، ]آقاي اسحاق جهانگیري[از 
 رشـد   درصـد  تبیـس  ، کـارگران  د افزایش مـز   میزان .دولت جلسه داشت  هیأت  عصر  

 حـوادث  ة دربـار .همـان رهبـرى بـودم   یم  شـام . هم داشتیم  چند مصوبه دیگر  . تعیین شد 
 ایـشان بـه  از طـرف  مـذاکره و قـرار شـد        کـاال   احتمالى آینده عراق و مبارزه با قاچاق        

 قرارداد بـا شـرکت    .فوریتى دولت را زودتر تصویب کنند     طرح  د که   ومجلس گفته ش  
 ایجـاد احـزاب در ایـران و    ة دربار.ان هم قبول داردکه ایش شد  مطرح    آمریکا نوکوکو

  ل جـارى کـشور مـذاکره   یو مـسا  ل جامعـه روحانیـت مبـارز       یسفر فردا بـه قـم و مـسا        
                                                

 - کا به صرف واردات تتولید و ا  عدم توجه به،شاهى هاى فاحش رژیم ستم یکى از ظلم« : در بخشی از این سخنرانی آمده است
صالح  وجه به هیچ ى با استفاده از ارز حاصل از فروش نفت بود که ادامه این روند پس از پیروزى انقالب اسالمى بهکاالهاى مصرف

 براى حمایت از تولید ،اصالح ساختار اقتصادى کشور و واقعى شدن قیمت اجناس و کاالهاى تولیدى .استقالل اقتصادى کشور نبود
هاى زیربنایى و اساسى در سراسر   صرف اجراى طرح،هاى سنگینى هزینهاکنون  .استو تشویق تولید کنندگان داخلى ضرورى 

هاى   صرف هزینه،توانست در یک سیستم غلط ها مى گذاري  این سرمایه.کشور و مناطق محروم انجام شده و یا در دست انجام است
خارج و  اى جز افزایش وابستگى کشور به گونه آثار و نتیجه جارى و تأمین کاالهاى مصرفى جامعه شود که در این صورت هیچ

شود و   گامى مهم به سمت خوداتکایى محسوب مى،ها در حال حاضر به ثمر رسیدن هر یک از این طرح .رکود تولید در پى نداشت
به مسئولیت سنگین و در عین حال حساس  با توجه .کند پشتوانه خوبى براى کسب استقالل اقتصادى و سیاسى کشور ایجاد مى

امور زیربنایى از قبیل احداث  جاى پرداختن به  به،چنانچه امکانات و بنیه اقتصادى کشور، روحانیت پس از پیروزى انقالب اسالمى
صرف  ،رسانى به روستاها و صدها طرح زیربنایى کشور ها، آبرسانى، برق ها، فرودگاه سدهاى بزرگ، تأمین بهداشت، توسعه راه

 . بودیمآمیزى پس نداده بخشید و در نزد خداوند نیز امتحان خوب و موفقیت نمى ل آینده جامعه ما را نساً قطع،شد  مىیامور مصرف
هاى مردم نیز افزایش   سطح توقعات و درخواست،ویژه در مناطق روستایىه  ب،همراه با تأمین نیازهاى ضرورى و اساسى جامعه

 کتاب  ←دیکن رجوع ».آنها پاسخ دهد کند به  حد توان تالش مى حقى است که دولت در،یابد و البته بخشى از آن توقعات مى
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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763 
  صبر و       

    پیروزي    

  .کردیم
   

  1995 س مار6                              1415 شوال     4  1373 اسفند 15دوشنبه 
   

 از ورزشـگاه انقـالب بـه سـوى قـم پـرواز              فـت صـبح،   ه سـاعت    .مرکارى داشت روز پ 
آقـاى  . اش آمدنـد  ىیـ  عفـت هـم جداگانـه بـا دختـر دا           . محسن هم بـا مـا بـود        .کردیم

 و آقـاى  ]بـه نماینـدگی از طـرف رهبـر معظـم انقـالب        [،  رسولى محالتـى  ] سیدهاشم[
  .هم بودندنیرو توسلى محالتى و نمایندگان قم و وزیر ] محمدرضا[

و بازدیـد  ورود  مراسم رسمى نظامى بـراى     .گاه قم فرود آمدیم    در نیرو  هشتساعت  
 اتصال برق کـه از  230بردارى از لوح افتتاح خط       هاى نیروگاه و پرده     از قسمت سواره  

از انـرژى و مطمـئن   فاده  بـراى بهینـه کـردن اسـت    ه،گلپایگان به شرق تهران کشیده شد    
  . انجام شدکردن وضع برق کشور

ریـزى    سپس در مراسـم شـروع بتـون        . کردیم  برق بازدید  از نمایشگاه قطعات صنعت   
رى که از حرارت واحدهاى گازى کـه فعـالً   این نیروگاه بخا.  نمودیمنیروگاه شرکت 

 هنگام شـروع  .شود  تبدیل به سیکل ترکیبى مى،گیرد و نیروگاه بهره مى ،  شود  تلف مى 
  . من چند بیل بتون ریختم؛ روشن نشدریز  بتون،ریزى بتون

 جلـسه شـروع   . رفتـیم ءمدرسه دارالشفا ، به براى شرکت در اجالسیه خبرگان از آنجا 
   بـه  . مشغول صحبت بودنـد    ،]رییس مجلس خبرگان  [،  مشکینى] علی[ آقاى    و شده بود 

 آقـاى مـشکینى کـسالت      . صحبت قطع شد و سـپس تکمیـل کردنـد          ،احترام ورود من  
 همـان وضـع گذشـته    .م شـد  یسه انجـا  ی انتخابات هیأت ر   .دارند و به تهران نیامده بودند     

 جلـسه را تـرك کـردم و خبرگـان را دعـوت          ،هـایم    من براى ادامـه برنامـه      .تکرار شد 
  .  پذیرفتند؛بردارى سد پانزده خرداد شرکت کنند کردم که در مراسم شروع بهره

   پادگـان بـه .  زیارت کوتاه و سـریعى انجـام شـد        .فتمر )س(به حرم حضرت معصومه   
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  دفتر رھبري   ١۵/١٢/١٣٧٣سند 

دستور رهبر معظم انقالب در خصوص تامین هزینه برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                                           
                 

 

765 
  صبر و       

    پیروزي    

ــرواز کــردیم   ــه ســوى محــالت پ ــیم و ب ــان توســلى و رســولى .ســپاه رفت  ، در راه آقای
 یکـى از  . کنار اجتمـاع مـردم فـرود آمـدیم         .توضیحات خوبى در مورد محالت دادند     

 بـه  ،که معمار سازندگى کـشور مضمون این  با ،مد جالبى گفت آ فرزندان شهدا خوش  
 . اجتمـاع عظیمـى بـود   ! راه مـده دله بـ هـراس  سازندگى ادامه بده و از مالمت نادانـان    

نماینده شهر خیرمقدم گفت و سرود جـالبى بـه نـام مـن        ،  ]آقاي سیدمصطفی روحانی  [
هـایى دادم و از   هـاى دلگـرم کننـده ایـراد کـردم و وعـده        من هم صحبت  .اجرا کردند 

   1.محالت تجلیل کردم ورزشىو سوابق علمى و فرهنگى 
 جمعـى از  . ظهـر رسـیدیم   ورواز کـردیم بالفاصله به سوى محل سد پانزده خـرداد پـ        

 نمــاز جماعــت خوانــدیم و ناهــار .خبرگــان هــم رســیده بودنــد] نماینــدگان مجلــس[
 کیلـومتر طـول    12 دریاچه سد با     .هاى مختلف سد بازدید کردیم      و از قسمت  خوردیم  

مکعـب   میلیون متر120آب جمع شده و تا  مکعب   میلیون متر  90 تاکنون   2.جالب است 
 همـه را  ،ى فـوران آب  منظـره زیبـا  .هـا بـاز شـد       راسـم انجـام و دریچـه      م. ظرفیت دارد 

  . اجتماع تشکیل شد،چادرىدر سالن . شاداب کرده بود
 و  ]نماینـده قـم   [،  شـرعى ] محمـدعلی [ و آقـاى     ]وزیرنیرو[،  زنگنه] بیژن نامدار [آقاى  

آقـاى زنگنـه     . صـحبت کردنـد    ،]ریـیس بنیـاد پـانزده خـرداد       [،  صـانعى ] حـسن [آقاى  
 حدود سى سد در دست اجـرا  . جالب بود؛برنامه کلى سدسازى کشور را داد     گزارش  

  سپس من نـشان دولتـى درجـه سـه را بـه دو نفـر از      .  استو هفتاد سد در دست مطالعه     
                                                

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 

 - با هستهرهمگنی غی از نوع خاک پانزده خرداد،سد يارتفاع از رو. باشد ی متر م30/54 با حداکثر ارتفاع از کف رودخانه یس ر 
 سد به نیا. باشد ی متر مکعب مونیلی م165 آن دیحجم آب مف.  متر است10 متر و عرض آن در تاج 320 متر، طول تاج 96 یپ

 آن در قالب طرح انتقال آب اجرا اتیعملگردد که  ی مهیرود تغذ  قمنه تحت عنوان رودخا، لرستانگودرزی الي جاريها  آبلهیوس
سد  .دشو ی مهی تغذزی نراق و جاسب نجان،ی دليها  اطراف شهرستانيها  کوهستانی فصليها ی با بارندگنی سد همچننیا. شده است

 نیهمچن. کند ی منیمأ از آب شهر قم را تی بخشنیتوابع آنها و همچن  و محالت وجانی دليها  شهرستانازیآب مورد نپانزده خرداد، 
ها سدي است که در دوران شکوهمند   این سد، یکی از ده.رسد می منطقه نیکشاورزان امصرف  به زی از آب سد نيمقدار

 .برداري شده است سازندگی، در سراسر کشور، احداث و بهره
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767 
  صبر و       

    پیروزي    

 و ]مــدیرعامل شــرکت ســابیر[، ىتضرحــ] بهــزاد محقــق[ آقایــان مهنــدس ،مهندســان
سـپس بـراى   . دادم ]دیرعامل شـرکت مهـاب قـدس      م[زاده،    جالل] اصغر علی[مهندس  

 خرداد و اهمیت کارهاى زیربنـایى و اسـتحقاق مـردم           پانزده اهمیت سد    بارةحضار در 
   1.قم براى این خدمت صحبت کردم

 جهـاد سـازندگى در حـال    .سپس براى مراسم درختکارى در سـاحل دریاچـه رفتـیم     
  ختـى کاشـتم و    در .اسـت  احداث پـارك جنگلـى بـا وسـعت یکـصدو بیـست هکتـار              

کافـه رسـتوران    در   در راه    .رفتـیم  بـا ماشـین بـه سـوى دلیجـان          .اى انجام دادم    مصاحبه
 صـاحب کافـه از   .اسـتفاده کـردم   رصآباد از دستشویى و توالت بـراى رفـع حـ       رحمت

  .گیرند  حق حساب مى،دست رانندگان شکایت داشت که براى توقف
ه و نماینده مـردم خیرمقـدم گفتنـد       امام جمع  . مردم اجتماع خوبى داشتند    ،در دلیجان 

پیــشرفت شــهر و در مــورد  مــن هــم صــحبتى کوتــاه .هــا را مطــرح کردنــد و خواســته
 ،کـارى  هاى توسعه و وعده کمک و تکیه بر محـور توریـسم و صـنعت و معـدن                  زمینه

  2.داشتم ربخصوص سنگ و س به
                                                

 - ضاي مجلس خبرگان رهبري، االسالم والمسلمین حاج سیداحمد خمینی، یادگار امام، اع  که حجتدر مراسم افتتاح این سد
هاي معظم شهدا  اعضاي بیت آیات عظام اراکی و گلپایگانی و گروهی از خانواده ،)ره(رییس قوه قضاییه، اعضاي بیت حضرت امام

امروز با «: آرزوى دیرینه مردم قم اظهار داشت و) ره(شنودى از تحقق فرمان امام آقاى هاشمى ضمن ابراز خحضور داشتند، 
قم، آستانه مقدس    از اینکه توانستم قسمتى از دین بزرگى که به،کنم  من احساس سبکبالى و آرامش مى،ى از این سدبردار بهره

 اهمیت و جایگاه ویژه این ،خدمت هرچه بیشتر   با مستحق دانستن قم بهایشان» . و حوزه علمیه دارم را ادا کنم)س(حضرت معصومه
هاى  الب را خاطرنشان ساخت و ضمن قدردانى از حضور همیشگى مردم قم در صحنهشهر در دنیاى اسالم، جهان تشیع و انق

آقاى  . بر رفع مشکالت این شهر تأکید کرد، علیرغم تمامى مشکالتى که دارند، چه در قبل از انقالب و چه بعد از آن،گوناگون
آبى نخواهند  ها گرفتار کم این زودي شاورزان قم بهبیان اینکه مردم و کبا  ، میلیون متر مکعبى سد200 گنجایش هاشمى با اشاره به

کار را شروع  طرف این سد است که این   بهزهاى د  آوردن آب از سرشاخه،یکى از کارهاى مهم بعدى ما«:  تصریح کرد ،شد
اهمیت . ردانداین طرف برخواهیم گ آورد را به بار مىه  خسارت باًرود و بعض هدر مى خواهیم کرد و آب عظیمى که در آنجا به

 ضمن اینکه ،سدهایى که در دست ساخت داریم در تاریخ آینده کشور و رونق بخشیدن به زندگى مردم بسیار عظیم است
 ».گیرد که این افتخار ثمره انقالب و خون شهداست دست مهندسین خودمان انجام مى این است که این امور به اش به زیبایى
  .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  ی،رفسنجان هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع

 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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 . آمـدیم  بالفاصله به سوى تهران پرواز کردیم و غروب در ورزشـگاه انقـالب فـرود              
  .راضى بود  از سفرش و بعد رسیدعفت هم نیم ساعت

   
  1995 س مار7                              1415 شوال     5  1373 اسفند 16شنبه  سه

   
 پیـشنهاد تقویـت امکانـات بـراى     . گزارش کار دادند  و مدیران کمیته امداد امام آمدند    

ــدارایــه  رایانیبرگردانــدن روســتا العــاده  فــوق هــاى فــراوان دولــت ک از کمــ. نمودن
  1.کننده نمودم  من هم صحبت دلگرم. سه میلیون نفر تحت پوشش دارند.ندا راضی

 از وفـادارى و اطـاعتش   ، و اصـرار بـا قـسم  .  نماینده کهنوج آمـد ،زادسر] علی[آقاى  
  .گفت و براى روستاهاى محروم کهنوج استمداد کرد

 عـرض   ، بـه تعبیـر خـودش      .یهـان آمـد   ک] مؤسسه[ مدیر   ،شریعتمدارى] حسین[آقاى  
بـراى توجیـه   هاى مـن و دولـت را نمـود و       مراتب ایمان و اعتقاد و اخالص به سیاست       

 ،مــستقیمکــه بــا فــن تبلیــغ غیرهــاى کیهــان توضــیحاتى داد  خــوانى بعــضى از مخــالف

                                                
 - ،با قدردانى از خدمات ،و در هفته نیکوکارى) ره(مناسبت هفدهمین سالگرد تأسیس کمیته امداد امام خمینى   بهآقاي هاشمی 

سن اعتماد و اطمینان جامعه  نشانه ح، شور و نشاط استقبال گسترده مردم را از جشن نیکوکارى،شمند و خداپسندانه این کمیتهارز
ویژه   نیازهاى مردم به  رسیدگى به«:  و گفتاندرکاران آن دانست  نسبت به دستنسبت به عملکرد خوب کمیته امداد و خلوص

کار ارزشمند در   این،ایم و پس از پیروزى انقالب اسالمى ه همواره بر آن تأکید داشته از وظایف مهم دینى است ک،محرومان
مشکالت زندگى و موضوع نیاز در زندگى بشر، همواره مایه حرکت و تالش  .سامان و نظم یافته است) ره(کمیته امداد امام خمینى 

موفقیت کمیته ایشان، » .نزد خداوند جایگاه واالیى دارند ،اند گذارى و کوشش کرده بوده است و کسانى که در این راه سرمایه
هاى اصولى براى کمک به محرومان و نیازمندان واقعى و حفظ کرامت و  ریزي ها و برنامه امداد را در جامع بودن فعالیت

کت در جشن  براى مشار، با قدردانى از ابتکار صداوسیماى جمهورى اسالمى وهاى انسانى افراد تحت پوشش دانست شخصیت
تر  یافته اى پهناور براى فعالیت و تالش سازمان  آن را عرصه،دوستانه و خداپسندانه در جامعه نیکوکارى و برانگیختن احساسات انسان

هایى که آماده  انسان  به،هایمان را قسمت کنیم عنوان زیباى بیایید شادي«: محرومان توصیف کرد و اظهار داشت در جهت کمک به
کات است و امیدوارم این زدهد و این خود پرداخت نوعى   امکان فعالیت و تالش بیشترى مى، ایثار در این زمینه هستندفداکارى و

 ».تر در این زمینه شود ریزى مطلوب اندرکاران این برنامه و برنامه دلگرمى هرچه بیشتر دست، موجب استقبال خوب مردم
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  یسخنران  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع
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کمـک   سـالح کننـد و سـرانجام بـراى مـشکالت کیهـان       خواهند مخالفـان را خلـع     مى
   .م تذکراتى داد؛خواست
 .سـادات آمدنـد   ] سیدحسن[ و   ]مدیرعامل منطقه آزاد قشم   [،  بوشهرى] بهروز[آقایان  

حات دادنــد و بــراى توضــیهــاى آینــده  بــراى کارهــاى انجــام شــده در قــشم و برنامــه
 قـرار شـد   .کـردیم  در مورد قاچاق کـاال صـحبت       .همکارى بهتر وزرا استمداد کردند    

   .زیره شویم به و از ج،قاچاقکاالي و خروج ورود مانع 
خواسـت کـه   داد و   کاال توضیحاتى در مورد قاچاق  . وزیر کشور آمد   ،آقاى بشارتى 

هـر  بـه   در عـین حـال اظهـار اطاعـت کـرد      .کنیمنمبارزه با قاچاق را به دیگران محول      
اسـتمداد کـرد و بـر    کـاال   تصمیم که بگیرم و براى تقویت نیروهـاى مبـارز بـا قاچـاق               

  .دنموتأکید  ها تداوم سیاست
 بحـث  . شب شوراى عالى انقالب فرهنگـى جلـسه داشـت     .دماعصر کارها را انجام د    

  .داشتیم  به خودشانها هاى آموزشى دانشگاه ناتمامى در مورد واگذارى برنامه
  

  1995 س مار8                          1415 شوال     6  1373 اسفند 17چهارشنبه 
  
 از خانـه بـه دانـشگاه    ،التحـصیلى   اسـم فـارغ   مرشرکت در    براى   ساعت نُه و نیم صبح،     

 دخترانـه اسـت و     ایـن دانـشگاه،   .  دانـشجو اسـت    ؛ فائزه هم آنجا بود    . رفتیم )س(الزهرا
 گـزارش   ،]رییس دانـشگاه  [،  کوهیان] اهللاعطاء[دکتر  . بیش از چهار هزار دانشجو دارد     

هفتـاد   .آهـن در جـوار دانـشگاه اسـتمداد کـرد      داد و براى گرفتن محل مربـوط بـه راه     
هـاى اسـاتید و دانــشجویان    از نمایـشگاه تحقیقــات و طراحـى  . انـد  ان زناسـتاد صـد  در

، ]آقـاي هاشـمی گلپایگـانی     [ ،در سالن اجتماعات   . چیز مهمى نداشتند   ؛بازدید کردیم 
ز سـیزده نفـر   ییس دانشگاه گزارش دادند و من جوایآموزش عالى و ر فرهنگ و  وزیر

هـاى   و در مـورد اهمیـت تحـصیلى زنـان و موفقیـت     التحـصیالن برنـده را دادم      از فارغ 
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 درصــد سـی  بـا توجـه بـه اینکـه بـیش از      ؛1انقـالب در ایـن خـصوص صـحبت کـردم     
   .دهند ها تشکیل مى  از کارکنان دولت را خانموپنج درصد سیدانشجویان و 

 براى کاغـذ روزنامـه     و  آمد ]سرپرست مؤسسه اطالعات  [،  دعایى] سیدمحمود[آقاى  
 بیـشتر بـه انجـام    . عصر سلمانى براى اصالح آمد.رفتیم  به دفتر  .د کرد استمدااطالعات  

   توضـیحى از وضـع  .آبادى آمـد  طاهرى خرم] سیدحسن[ آقاى   .مکارهاى دفتر پرداخت  
انـد و    در پاکـستان داد کـه اخیـراً بـه انقـالب اسـالمى ایـران توجـه کـرده                 2»ها  هجوخ«

وهـاى ضـدانقالب متوجـه     بـا رهبـرى صـحبت کـرده و گویـا نیر         ،رهبرشان در تهـران   
 برنامه حذف نیروهاى شیعه انقالبى را دارند و بـه خـصوص در           ،اند و در پاکستان     شده

هـا   اند و اخیراً رهبر خوجـه    شروع به ترور آنها کرده     ،ها قوى هستند    هجوخکراچى که   
نـد و بـه   ا شـهید کـرده  یس دانشجویان امامیـه را  یو نیز ر از سران آنها را      و تعداد زیادى  

 آمریکا و سپاه صحابه در پشت این ترورها هـستند و شـاید کـشته شـدن               ،مال قوى احت
 گویـا نیروهـاى   ؛ل مربـوط باشـد  یراچى به همین مـسا    ک امروز در    ،دیپلمات آمریکایى 

                                                
 - ،افزایش ،هاى سعادت و پیشرفت جامعه اسالمى ایران یکى از راه«:  در اجتماع دانشجویان این دانشگاه تأکید کرد آقاي هاشمی 

ان تحصیلکرده پیشرفت و سعادت جامعه را در گرو وجود زمان و مادرایشان » .سطح دانش و معلومات علمى و فرهنگى زنان است
هاى تحصیلکرده در ایران و استقبال روزافزون این قشر عظیم جامعه از کسب مدارج  افزایش میزان خانم«: دانست و اظهار داشت 

» . دلیل روشنى بر پوچى تبلیغات سوء دشمنان در مورد محدودیت فعالیت زنان در جامعه اسالمى ایران است،عالى علمى
هاى مختلف علمى، فرهنگى، آموزشى، بهداشتى و مدیریتى پس از  دى از عملکرد موفق زنان در عرصهجمهور با ابراز خرسن یسیر

دهند که این آمار همچنان  ها تشکیل مى  درصد دانشجویان کشور را خانمسیدر حال حاضر «: پیروزى انقالب اسالمى اظهار داشت
 کتاب  ←دیکن رجوع ».ها در جامعه است زوم تحصیل خانمافزایش است و این شاخص خود مؤید توجه خاص اسالم به ل رو به

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«

 - 125،000 تی که با وجود جمعروند ی به شمار مانیعی از شی حال منسجمنی کوچک و در عتی اقل،يعشر ی خوجه اثنانیعیش 
 از شتریکه پروند ی گجرات و منطقه کچ هندوستان به شمار مالتی اصالتاً از اتی اقلنیا. داند برخوريا  از نظم قابل مالحظهينفر

 از ي شمار، زماننی ادر .وستندی پي اثناعشرعهی به مذهب ش1870 دهه لیده بودند، در اوای گروهیلی هندو به مذهب اسماعنییآ
 از ي تعدادشی گرانهی مالقات زمنی ا. کردندداری دیزندران مانیالعابد نی زخی در نجف با ش، جمالی دوجيها به رهبر خوجه
 در پنج قاره جهان يعشر ی اثنيها خوجه . معروف شدندي خوجه اثناعشرانیعی فراهم آورد که به شيعشر ی اثنعیها را به تش خوجه

 نیتر  مهم،يه اثناعشر خوجعهی جماعات شی جهانونی فدراس. مستقل دارندیالتی جماعات و تشک،يحضور دارند و در هر کشور
 .کنند ی متی نظر آن فعالری زيا  منطقهيها ونی آنان است که جماعات و فدراسالتیتشک
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   .امنیتى پاکستان هم دستشان بند باشد
 .یس مجلـس دومـاى روسـیه آمـد      یـ ر ، نایب ]آقاي میخائیل الکسویچ متیوکُف   [عصر  

و اوضاع روسیه صـحبت    باغ  ه روابط و دریاى خزر و چچن و قفقاز و قره           توسع ةدربار
شـود و مخـالف    مـشکالت روسـیه بـه ایـن زودى تمـام نمـى           که   اعتراف دارد    .کردیم

  . کارها را انجام دادم و به خانه آمدمنُه تا ساعت .اعمال زور در چچن است
  

  1995 س مار9                            1415 شوال     7  1373 اسفند 18شنبه  پنج
   

 بالفاصـله بـه سـوى بیرجنـد      و رسـیدیم ]مهرآبـاد  [ به فرودگاه  صبح ساعت هفت و نیم   
زاده و چنـد نفـر از     و آقـاى نعمـت   ]مرعـشی  [ مهـدى و یاسـر و حـسین        .پرواز کـردیم  

 هواپیماى حامل خبرنگـاران کـه قبـل از مـا پـرواز        .نمایندگان مجلس هم همراه بودند    
گـشت  از به تهران ب،هایش جمع نشده بود    خاطر اینکه پس از پرواز چرخ       به ،کرده بود 

  .و با تأخیر با هواپیماى دیگرى دیرتر رسیدند
هاى سـیمان در دسـت احـداث           طرح ة دربار ،]وزیر صنایع [،  زاده   آقاى نعمت  ،در راه 
 بـا ارزبـرى نزدیـک بـه     ، میلیـون تـن سـیمان   12با ظرفیت کامل  و به طرح    داد  توضیح  
صدو بیست و پنج میلیارد تومان که تـا نیمـه اول سـال       هزینه ریالى     و یارد دالر یک میل 

تجـاوز  تُـن   از سى میلیون ،رسند و کل تولید سیمان کشور    همه آنها به تولید مى     1376
  .اشاره کرد ،به صادرات خواهیم رسیدو خواهد کرد 

ــی [ ــسین زینل ــاي سیدمحمدح ــد ، ]آق ــده بیرجن ــار ،نماین ــیحاتى درب ــه  کارة توض خان
در .  کمبــود ریــال دارنــد و اســتمداد کــرد.تایرســازى در دســت احــداث بیرجنــد داد

و شهرستان و علمـا و مـردم   ] خراسان[ جمع زیادى از مسئوالن استان     ،فرودگاه بیرجند 
 و بـه احساساتـشان پاسـخ     م صف مستقبالن عبور کرد    ي از جلو  .ندبه استقبال آمده بود   

   .دادم
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کوپتر هـم    دو هلى.ى کارخانه سیمان خاش حرکت کردیمبالفاصله با اتومبیل به سو   
 اسـتاندار  ،]آقـاي اسـماعیل مفیـدي    .[کردند   سرمان پرواز مى   ي باال ،دو طرف جاده  در  

 ولـى عمـدتاً    ، جاده بسیار خوبى است و خلوت      .داد   در ماشین توضیحات مى    ،خراسان
  .هاى کمى در مسیر است  آبادى.کند از بیابان عبور مى

و رونق بازار به خاطر خرید فـراوان مـسافران ترکمنـستانى و صـادرات            اوضاع استان   
کاالهاى مصرفى به کشورهاى آسیاى میانـه و افغانـستان و رشـد بـسیار خـوب صـنایع          

ش هـم اکنـون در خراسـان    هکـه نمایـشگا   مصرفى و به خصوص محـصوالت غـذایى     
 افغانـستان و  هـاى غربـى   ست و معامالت مرزى با افغانـستان کـه عمـده نیـاز اسـتان         برپا

  .، خوب استشود از ایران تأمین مى بسیارى از آنها با سوبسید
 براى اسـتقبال اجتمـاع کـرده    ،دو طرف جادهدر  مردم   . روستاى سده عبور کردیم    از

پاشـى و   قـل و گـل   بـا نُ  وقربـانى زیـاد  بـا  . و از میان مردم عبور کـردم   م پیاده شد  .بودند
   . کردند محبت خودشان را ابراز،ندفدودکردن اس

 پـس از عبـور از   . کیلـومترى خـاش رسـیدیم   دوازده کارخانه سیمان در    به دهساعت  
 در سـالن کنتـرل بـه    ،مقابل صف مستقبالن که از مسئوالن کارخانه و شهرستان بودنـد    

کارخانـه بـا چهـل میلیـون دالر و      .گوش دادیـم هى مهندس شیرودى  یتوضیحات توج 
 داراى .دارد روز سـیمان در ن دو هزار تُتولید ت  ظرفی وپنجاه میلیارد ریال ساخته شده 

 . اسـت  داخل  ساخت ی، مقدار قابل توجه   هترین تکنولوژى و ب     پرسنل و مدرن  نفر   380
شـکن، انبـار     سـنگ از جمله   هاى مختلف کارخانه       سپس از بخش   .خبرنگاران رسیدند 

هــاى  ن، ســیکلو آســیاب بــزرگ،کــن  ســیلوهاى مخلــوط،هــا  نــوار نقالــه،مــواد اولیــه
 بـا حـرارت هـزار و پانـصد     ،شعل کـوره مـ خـت سـیمان و     پ  عظیم ة کور ،کن گرم پیش

  .درجه بازدید کردیم
اسـت و عمـده   سانتیگراد  درجه 850 در حدود ، پس از خروج از کوره   ،این حرارت 

جـویى زیـادى در مـصرف      شـود کـه صـرفه       ها مى  لونککردن سی  گرم  صرف پیش  ،آن
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 سـپس از انبارهـاى سـیمان و    . اسـت  بـوده هـاى قـدیمى ن      انرژى است کـه در کارخانـه      
شـدن بـا گـچ و سـرانجام       بـا مخلـوط  کر،نی پس از کل، و آسیاب سیمان  کلینکر  ذخیره  

 مجموعاً جالب و مهم است و خوشـبختانه کـشور         ،ها  ت در کامیون  کاپله و   فگیرى  بار
  . استبه قدرت طراحى و ساخت رسیده 

 ی و در مصاحبه رادیو و تلویزیـون ،ادیو استماع اخبار ر و استراحت، ناهار،نمازبعد از  
 اجتمـاع کارکنـان و     بـه و  انجـام شـد     بردارى از لوح افتتاح       سپس پرده  1.کردمشرکت  

هاى سـرود دختـران شـاهد و اجـراى موسـیقى             برنامه پس از  . رفتیم مسئوالن شهر قائن  
هاى شهرسـتان در برنامـه اول و پـس       محلى و گزارش و خیرمقدم فرماندار از پیشرفت       

 مـن  ،هـاى جدیـد   صـنایع سـیمان و طـرح    و گزارش وزیر صنایع از عملکرد   ز انقالب ا
  2. کردمسخنرانى ها هاى دولت و موفقیت اهمیت صنایع سیمان و برنامهدربارة 

 بـه سـوى بیرجنــد   ،از آنجـا بـراى بازدیـد از کارخانـه در دسـت ســاخت تـایر کـویر       
 مـردم در مـسیر   .عبـور دادنـد  هاى شـهر    از خیابان  ، ما را برخالف قرار    .حرکت کردیم 

کارخانـه   . قرار نبود از شهر عبور کنیم      ؛اجتماع کرده بودند و به گرمى استقبال کردند       
 خـارج از آالت   اکثر ماشـین . خیلى وسیع و عظیم است؛کردیمبازدید با ماشین را  تایر  

  قـرار . کمبود اعتبـار دارنـد     ،خرید بقیه تجهیزات  براي  . استنصب  وارد شده و به نظر      

                                                
 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 

 - وضع خوبى داریم برداري، ت و هم در بهره امروز ما در صنعت سیمان، هم در ساخ«: در بخشی از این سخنرانی آمده است .
سازى و قطعه واردکردن و   یک مقدار قطعه ندارد، قبالًبردارى، هیچ گونه ارزبرى تقریباً نکته زیباى کار این است که این بهره

گونه   بدون هیچ،این مجموعه بزرگ. سازیم چیزهایى مثل نسوزها و اینها را داشتیم که حاال دیگر اینها را هم در داخل کشور مى
سیمان، . سازد که مایه استحکام زندگى ماست هاى فراوانى که در کشور ما داریم، سیمان مى  از خاك و این کوه،وابستگى به خارج

اشتغال این واحدها . گونه واحدها باید خیلى خوشحال باشیم مالت اقتصاد امروز درکشوراست، عالوه بر مالت ساختمان و ما از این
ها  هاى مختلف کار کردند تا این کارخانه هزار نفر در مراحل ساخت در بخش ها شود، ده هاى مستقیم نمى ه همین اشتغالمحدود ب

برکتش تا روستاها و اعماق  و آید که خیر وجود مىه وفور سیمان، مقادیر زیادى اشتغال ب ساخته شده است و در بعد از تولید هم با
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع»  .توانیم آینده کشورمان را تضمین بکنیم  مى،هاى اساسى ما با این کار.کشور خواهد بود

 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی
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 بدرقـه گرمـى کردنـد    ، در فرودگاه.شد وزیر صنایع کمبودها را بدهد و شریک شوند 
  .به تهران رسیدیمشب  هفت و نیم ساعت.  خواندندو سرودى براى بدرقه

   
  1995 س مار10                              1415 شوال     8  1373 اسفند 19جمعه 

   
 عـصر بـراى اسـتقبال از    . گذشـت  مطالعـه  اسـتراحت و وقت بـه  .تا عصر در منزل بودم    

بـا  ونـیم    سـه سـاعت    .بـه فرودگـاه رفتـیم      ،پـین یجمهور فیل  یسیر،  ]آقاي فیدل راموس  [
 متنـى در خـصوص امکانـات توسـعه      ، بـه جـاى مـصاحبه      .استقبال رسـمى وارد شـدند     

بـه   آنها به مرقد امام رفتند و من    .اى گفتم    من هم چند جمله    .و قرائت کرد  ر از   ،روابط
  .آمدم هخان

نـیم سـاعتى مـذاکرات     ، بـه خواسـت ایـشان    .رفـتم   سـعدآباد  هفـت و نـیم بـه      ساعت  
پـین بـه عنـوان عـضو نـاظر در      ی بـراى پذیرفتـه شـدن فیل   ، تقاضا کرد.خصوصى داشتیم 

نیـز  و فیلیپـین   بـه خـاطر وجـود تعـداد زیـادى مـسلمان در        ،کنفرانس اسـالمى  سازمان  
اق مواد مخدر و سالح استفاده کنند و نیـز      که از تجربیات ما در مبارزه با قاچ       خواست  

  .بهره ببرنداز تجربه ما و سرمایه ما در صنایع نفت و گاز 
نـشین    استاندار ایاالت مـسلمان  .مشکلى ندارند در فیلیپین،   اصرار داشت که مسلمانان     

مـسلمین   وضع ة به من دربار،و در پاویون فرودگاه به او گفت      بود  را با خودش آورده     
جبهـه  [ غیـر از     ، گفت حزب کوچـک دیگـرى      .توضیح بدهد   آنها اولت ب و سیاست د  

هنـگ  ا مبارزه مسلحانه دارد و با لیبـى و پاکـستان و ترکیـه هـم هم                 ،مورو] بخشآزادی
  . استشده

   و1 شـرحى از وضـع خـانواده مـارکوس        .هاى زیادى داشـتیم     سر میز شام هم صحبت    
                                                

 - که  سرنگون شد، يالدی م1986 تا 1965 از سال يو.  بودنیپیلی فجمهور سیی رنیدهم ،)1989 - 1917( مارکوس ناندیفرد 
  و عاقبتختی گرکای به آمر،اش می رژی پس از سرنگون مارکوس،.در دست داشت يکتاتوری با دنیپیلیرا در کشور فاداره امور 
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یس را یهـاى سـو   رکوس در بانکاند اموال ما  داد و گفت هنوز نتوانسته      مارکوس بیوه  
مـارکوس در   ] ملـدا ی ا ایمار[ خانم   ، در یک مورد   ، در آمریکا  .دنبگیرند و محاکمه دار   

پین براى  ی در فیل  ،همسر مارکوس  ،] روموالدز ملدایاخانم  [دادگاه حاکم شده و اکنون      
ــى  ریاســت ــارزه م ــس مب ــد جمهــورى و مجل ــام و  .کن ــتى از اعــداد و ارق  اطــالع درس
  .  یک فرد نظامى است.تصادى نداردهاى اق شاخص

هـا درگیـرى حـزب وحـدت در غـرب کابـل بـا دولـت             در گـزارش   .به خانـه آمـدم    
،  دکتـر روحـانى  . اسـت  مـشکل ایجـاد کـرده    ،ربانى و همزمان با طالبـان     ] الدین برهان[
 ، در مـورد ایـن مـشکل گفـتم    . تلفنى نظرم را خواست ،]دبیر شوراي عالی امنیت ملی    [

 ،مـزارى باشـد  ] عبـدالعلی [ به جاى ، جناح اکبرى در غرب کابل ، ربانى اگر با تفاهم با   
  .از حضور طالبان بهتر است

   
  1995 س مار11                                1415 شوال     9  1373 اسفند 20شنبه 

  
 آقـاى فیـدل   ونـیم صـبح،    نـه  ساعت   .ل سفر پاکستان مذاکره شد    یبا دفتر در مورد مسا     

 مـذاکرات رســمى انجــام شــد و  .پـین و همراهــان آمدنــد یجمهــور فیل یسیــ رس،رامـو 
 ؛در مالقـات بـا رهبـرى دا   ،کـرد   خیال مـى  . در حضور ما امضا کردند    را  ها    نامه موافقت

  .  در برنامه نگذاشتیم،دیگفتیم چون خودتان قبالً درخواست نکرده بود
شـان   روهـاى مـسلح   وضـع نی  مورد در راه سئواالت زیادى در.با هم به فرودگاه رفتیم    

 گفت حدود صدو بیست هزار نفر ثابت و مقدار زیادى ذخیـره دارنـد و سـالح           .کردم
 بـا توجـه تـساوى    . بیشتر به نیروهاى دریایى و هوایى متکـى هـستند   و مهمى هم ندارند  

   خیلـى از مـا کمتـر   ،شـان    نسبت نیروهاى مـسلح و هزینـه دفـاعى         ،شان با ایران    جمعیت
                                                                                                              

ی فساد مالقیکه از طررا  دالر اردیلی مپنج بالغ بر ی مبلغاو که شود ی مزده نیتخم . درگذشتیی هاواالتی هونولولو در ارهیدر جز 
 . کرده بودی مخفیاتی مناطق آزاد مالگری و دایتانی برنیرجی وری در جزای بانکییها  در حساب با خود از کشور خارج و،اندوخته بود
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 عكس مالقات فیدرراموس   

مالقات با آقای فیدل راموس، رییس جمهور فیلیپین
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انه ی گفـت سـال    .آمیـزى داد     جـواب اغـراق    ؛در مورد تعداد دانـشجویان پرسـیدم      . است
 ،شوند و نصف این عدد هم به خاطر عدم موفقیـت      التحصیل مى  صد هزار نفر فارغ   تهش

 ،زیـرا در ایـن صـورت   ،  بعید است این آمار درست باشـد    ؛شوند  از تحصیل حذف مى   
 بـه سـوى     .در فرودگـاه مـصاحبه کـردیم       .باید حدود پنج میلیون دانشجو داشته باشـند       

  .دانمارك پرواز کردند
 ضمن تشکر از  . است  جراحى کرده  ، براى سنگ کلیه   .قاسم صفریان آمد  آقاي  ظهر  

 انتقـال آب  .اسـتمداد کـرد   ] نـوق  [کشى سه قریـه    لوله براى   ،کمک من براى حفر چاه    
  . با توجه به وضع آب در نوق کار مهمى است،شیرین به سه قریه

وزیـر  [، نجفـى ] محمدعلی[ دکتر  .قد ازدواج دو نفر از کارکنان دفتر را بستم        عصر ع 
 کمتـر از  ؛ه را دادت گزارش پیشرفت کـار مـدارس سـه شـیف      و  آمد ]آموزش و پرورش  

 پیـشنهاد  . بـراى تهیـه سـاختمان مرکـزى اسـتمداد کـرد         . اسـت  ت مدرسـه مانـده    یسدو
  .کشورهاى منطقه را داداد المپیمسابقات 

] محمـد [ آقـاى  . بـراى امـور جـارى آمـد    ]جمهـور  معـاون اول ریـیس  [، دکتر حبیبـى  
 در مـورد اصـالح   ،شا هایى که رقباى انتخاباتی  از حمله. آمد]نماینده بابلسر [آرا،  مجد

آقــاى . دلــداریش دادم؛  ناراحــت اســت،مات شهرســتان بابلــسر دارنــدسیســاختار تقــ
د کیفیـت تبلیغـات بـراى        در مـور    و  گـزارش وضـع مؤتلفـه را داد        یان،بادامچ] اسداهللا[

هـاى   هاى برنامه اول و سیاسـت     وردا خواستار توضیح بیشتر دست    .انتخابات نظر خواست  
  .بوداقتصادى 

 همدستى حـزب وحـدت   ، از خبرها  . به خانه آمدم    و  کارها را انجام دادم    نُهتا ساعت   
  . قابل توجه است، دولت افغانستان در مقابل طالبانو

  
  1995 س مار12                          1415 شوال    10   1373 اسفند 21یکشنبه 

 اول وقت بـراى مراسـم افتتـاح پـل           . آمد  تهران شهردار،  ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [
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 خیلـى جالـب اسـت و سـرعت     ؛رفتیم ىی کیلومترى شهید باباهفدهمیرداماد و بزرگراه  
 از.  اسـت ینى هزینه بردهب  حد پیشاز ولى خیلى بیشتر ،عمل و ابتکار قابل تحسین دارد   

ان و مـسئوالن توضـیح دادنـد و     کنار جـاده مـدیر  ،آندخل  در م.بزرگراه هم گذشتیم 
معاون فنـی  [، شورىآ] ابوالقاسم[شان گزارش مهندس   در اجتماع  .بردارى کردیم  پرده

آمیــز   برایـشان صـحبت تـشویق   . و شـهردارى را شــنیدیم ]و عمرانـی شـهرداري تهـران   
   1.نمودم

 الریجـانى را  ]علـی [ گـزارش آقـاى  .نـد ر بودظـ  مدیران صداوسـیما منت   . رفتم به دفترم 
 جلسه تنظیم بـازار     2. برایشان صحبت کردم و براى شیوه کارشان نظراتى دادم         .شنیدیم
آقا بیهوش شـده و  احمد خبر رسید که حاج ، جلسهيدر اثنا. صمیماتى گرفتیم تداشتم  

 ،اهللا  بیمارسـتان بقیـه    ،جمـاران بـه   و  تمـام کـردم     زودتـر    جلـسه را     .در بیمارستان اسـت   
                                                

 - ،هاى اخیر در تهران  هاى عمرانى بسیارى که در سال بردارى از طرح  با بهره «: پس از بازدید از این دو طرح گفتآقاي هاشمی
 این شهر را ،رغم جمعیت باالى تهران  به،رى تهران توانسته استشهردا . ثابت شد که مشکالت تهران قابل حل است،اجرا شده

هاى عمرانى خود  ما شهردارى تهران را حمایت خواهیم کرد تا برنامه .یک شهر خوب و داراى شرایط مناسب زندگى تبدیل کند به
 معارف نشر دفتر ،1373هاي  رانیسخن  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .جانبه شهر تهران ادامه دهد را براى اصالح همه

 .1395انقالب، 

 -  آقاى هاشمى با اشاره به تالش هماهنگ و منسجم دشمنان براى تحت فشار قراردادن ایران در ابعاد اقتصادى و اجتماعى از
دشمنان نظام   «:هاى ناجوانمردانه از جمله موضوع حقوق بشر و تروریسم اظهار داشت هاى گوناگون و تهمت طریق اعمال تحریم

ها  هاى ملى اسالمى ما با خواسته اند در این جنگ روانى پیروز شوند زیرا تفکرات اجتماعى و اندیشه جمهورى اسالمى چشم دوخته
هاى رایج و مؤثر دشمنان براى ایجاد جنگ روانى و تضعیف روحیه  یکى از شیوه. و منافع دنیوى و سلطه طلبانه آنها در تضاد است

کنند به جهان القا کنند نظام  آنها همواره تالش مى. مخدوش کردن زیربناى تفکر ارزشمند خوداتکایى و استقالل است،مانقالبى مرد
ریزى و تالش براى تضعیف مدیریت نظام از طریق  برنامه .تواند جوابگوى نیاز جوامع بشرى امروز باشد اسالمى ما نتوانسته و نمى

هاى عظیم  داشتن پیشرفت ختن خدمات مهم و گسترده اقتصادى دولت و پوشیده نگهبزرگ جلوه دادن مشکالت و کمرنگ سا
هاى   آنچه قدرت.استهاى ملموس و آشکار این رویارویى   یکى از صحنه،ها کشورمان از دید جهانیان و تحریف واقعیت

مردم جهان عرضه  ت و استقالل کامل بهترساند این است که ایران توانایى اقتدار خود را در سازندگى و حل مشکال طلب را مى سلطه
هاى فنى و   با تأکید بر لزوم رعایت اعتدال و استفاده از بهترین شیوهایشان» .کند و برترى اندیشه انقالب اسالمى را اثبات سازد

ا شناخت کامل صدا وسیما باید ب«:  اظهار داشت ،تخصصى هنرمندانه براى تأمین نیازهاى فرهنگى و تفریحى قشرهاى مختلف مردم
هاى  ه دهد و بدون تردید و هراس از مخالفتیهایى هرچه بهتر ارا عمومى برنامهو مطلوب از جامعه و برقرارى ارتباط مستمر با افکار 

  ←دیکن رجوع ».مغرضانه و ناآگاهانه در جهت جلب رضاى خداوند مقام معظم رهبرى و جامعه اسالمى با قدرت حرکت کند
 .1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  انی،رفسنج هاشمی« کتاب
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 عـالج کمتـر از    امیـد  مغز به کلى از کار افتـاده و     ، دکترها گفتند  .رفتم مجاور منزلمان 
  .یک درصد است

 گفت دیـشب تـا سـاعت دو ونـیم بامـداد       . صحبت کردم  - فاطمه خانم  -با همسرشان 
در منـزل  و نیم، دو   تا   ساعت دوازده از  ظهر   . است خوابیدهبعد  شان طبیعى بوده و      حال

ـ  مطـابق معمـول خـواب بـوده و خُ    ، بامـداد شش ساعت  و بوده-الزوجه   اخ -جواد ر رخُ
 غرو افتـاده و اسـتفرا     کنـار تخـت دمـ      ، که به سراغشان رفتـیم     هشتکرده و ساعت      مى

 دکترهـا بـا   . دکتر خبر کردیم و به بیمارستان منتقل شـدند .کرده و از هوش رفته بودند  
بـا  .  به شـش رسـیده بـود   خون و فشارنداختندبه کار ا را   ك و تنفس مصنوعى قلب    وش

  . است دکتر از لندن احضار شده،اى  خامنهاهللا یت موافقت آ و درخواست خانواده
 حادثـه  ة دربـار .اى بـودم   خامنـه اهللا یـت همـان آ یم  شـام .دولـت رفـتم   هیـأت    به جلسه   

 نگـران وضـع    ایـشان .و احتماالت آینده و سفرم به پاکستان صـحبت کـردیم    احمدآقا
 .خانواده امام آمـده بـود     از پیش    عفت   .به خانه آمدم  شب   ونیم نهساعت  . امنیت سفرند 

 ؛رفـتم  بـه بیمارسـتان  . د گفتم از سفر پاکستان منصرف شو     .را گفت آنها  وضع پریشان   
 ة بـا دفتـرم دربـار   . اسـت  فشار خون با دارو دو درجه باال رفتـه     .وضع مثل گذشته است   
 تـصمیمات مناسـب گرفتـه    ،لی با توجه بـه مجمـوع مـسا       .کردیمسفر پاکستان مذاکره    

  . شد
  

  1995 س مار13                          1415 شوال     11  1373 اسفند 22دوشنبه 
   

  بــه بــراى عیــادت احمــدآقاهفــت ســاعت .بــراى ســفر بــه پاکــستان بــستمرا چمــدان 
نـدن آمـده و گفتـه مـواردى         هوشى از ل  ی دکتر ب  .اند   کمى امیدوار شده   ؛رفتم بیمارستان

 فشار خون هم به ده رسـیده  . استبه فعالیت برگشتهمغز هست که بعد از چند روز هم    
  . استمى بروز کردهس ولى عوارض منفى ج،بود
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 . آفریقــاى جنــوبى آمــدانــرژي و معــادنوزیــر ، ]آقــاي پیــک بوتــا[ .بــه دفتــرم رفــتم
جمهـور آفریقـاي    ریـیس  [،مانـدال ] نلـسون [ نامـه آقـاى      . اسـت  يپوست نیرومنـد  سفید

 . توسـعه روابـط صـحبت شـد    ة دربـار . استرا دعوت کرده مبود که را آورده   ]جنوبی
 آقـاى مانـدال هـم    .دنـ و مشکل تقاضاهاى زیاد کـارگران را دار      جنایات  گفت مشکل   

   . است از همسرش جدا شده؛درمشکل خانوادگى دا
بت در توسـعه روابـط    بیـشتر صـح  .وزیر بالروس آمد ، نخست]آقاي میخائیل چیگیر [

 مـن  . اسـت  امسال رشد منفى مهار شـده ، گفت پس از چند سال تنزل مرتب تولید .بود
  . جمهور دعوت کرد یسیرا از طرف ر

اى   مـصاحبه  .رفتـیم ] مهرآبـاد  [ به فرودگـاه   .کارها را انجام دادم   ساعت یازده و نیم     تا  
ر هواپیمـا مقـدارى بـا     د. کردیمحرکت و با بدرقه رسمى به سوى پاکستان   انجام دادم   

، ]مرعـشی [ مهـدى و حـسین   ،عـادلى ] محمدحـسین [ ،ترکـان ] اکبـر [ آقایـان    ،همراهان
 .مـذاکره داشـتیم  ... و جـاده سـاحلى شـمال و   اتوبان شـمال  هاى عمرانى و     طرح رةدربا

  . به مالحظه وضع بیت امام نیامد کهعفت هم بنا بود با من باشد
، دمیـرل ] سـلیمان [ام مراسـم اسـتقبال آقـاى     بـه خـاطر انجـ      ،آباد اسالمشهر  در فضاى   

   بـا .ها تـأخیر داشـتند    ترك. چرخ زدیم، که قبل از ما رسیده بود  ]جمهور ترکیه  رییس[
 در . مراسـم انجـام شـد   ، تیـر تـوپ  21جمهور پاکستان و نـواختن  یسیاستقبال رسمى ر  

 ىجمهـور کـه بـرا    یسی در خانه شخصى ر. به سوى اسالم آباد رفتیم   ،وزیر نفت معیت  
هـا    برنامهة دربار، دکتر والیتى و همراهان جمع شدند. اقامت کردیم  ،تخلیه شده بود  ما  

  .مذاکره کردیم
 چـون در  ؛ بـراى مالقـات رفتـیم     ،به اقامتگاه آقـاى دمیـرل      ، به تقاضاى خود   ،سرشب

و کپنهـاگ   کنگـره  ة دربـار .مـا رفتـیم  سـفر   در این  ، او به دیدن ما آمده بود      ،آباد عشق
ل شمال عـراق و افغانـستان و روابـط دو جانبـه و           یمساهرزگوین و   و  ی  به بوسن سفرش  

 شـمال عـراق بـه مـا داده     ةکه سـپاه دربـار  خبرهایی  از .اکو مذاکره کردیمدستور کار  
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 ولـى بـه   ،آیـد  خانم بوتو خبر کرده بود که به اقامتگاه مـى        . کرداطالعى    اظهار بى  ،بود
  .تأخیر افتاد

   
  1995 س مار14                         1415 شوال     12  1373 اسفند 23شنبه  سه

   
 وضـع احمـدآقا   ، از تهران خبـر دادنـد   .ها را مطالعه کردم      بولتن هشت صبح، تا ساعت   

جمهـور افغانـستان بـراى مالقـات      یسیـ  ر،ربانى] الدین برهان[ آقاى . است فرقى نکرده 
 ،مـورد گـروه طالبـان    در . اوضـاع افغانـستان کـردیم    ةهاى زیـادى دربـار       صحبت .آمد

 از طریـق آمریکـا و پاکـستان         ، معتقـد اسـت    . توضیحات خوبى دادند   .خیلى بحث شد  
پـشتون  حکمتیار هم براى ایجـاد دولـت   ] گلبدین[داندکه با  بعید نمى . شوند  کمک مى 

توانـد در ایـن محـدوده          هـم مـى    ب رفتن حکمتیار از چهارآسـیا     .شده باشند اهنگ  هم
  . داشته باشدیهتوج

 او را مــانع اساســى تحــسین .خوشــحال اســتمــزاري ] عبــدالعلی[مرحــوم از مــرگ 
. نـد ا و همراهانش مرده مزاري   امروز رسماً اعالم شد که       .دانست  شان با ایران مى    روابط

و روپـوش  رقـع   بـا ب ، مدعى است.ى داد رازو دستگیرى م  فرار  نحوه  مورد  یاتى در   یجز
عى اسـت کـه طالبـان پیـشنهاد داده      مـد . دستگیر شـده  ،رفته و جایى که آن را برداشته      

 گفتند چنـد  . مبادله شود  ،بودند که با یکى از فرماندهان طالبان که در کابل اسیر است           
آنهـا حقـایق   از خواهند بـا بـازجویى        از فرماندهان طالبان را در اسارت دارند و مى        تن  

  . کشف کنندشان را  نامعلوم
شـان    اطمینان داد که مـزاحم م؛رداظهار نگرانى ک از سرنوشت شیعیان در غرب کابل     

 ؛ هـم همـراهش بـود   ]ی دعوت اسالمحزبرهبر [، سیاف] رسول[ معاون .نخواهند شد 
هـا    گفتنـد گـزارش  . جـا خوردنـد  ؛کنـد   دارد شـرارت مـى  ،گفـتم سـیاف  . شـناختمش 

 د و از عـدم کمـک ایـران     نمـو  اظهار ارادت    .وقت خصوصى خواست  . نادرست است 
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 . قـول داد ؛میکنـ   کمـک مـى  ،شیعه برقـرار کننـد  با ت  گفتم اگر روابط درس    .گله کرد 
 . متحـد شـوند  -...زبـک و تاجیـک و شـیعه و اُ   -پـشتون  اى از غیر  مجموعـه ،قـرار شـد  

 گفتنـد پـس از   . کمک شود خان در هرات هم در مقابل طالبان       تقاضا کرد به اسماعیل   
   .دست باال دارند فعالً، نشینى محقر بعق

 . و همراهــان آمدنــد]جمهــور ترکمنــستان ریــیس[، فنیــاز] صــفرمراد[ســپس آقــاى 
ــار  ــاهى درب ــذاکرات کوت ــارىةم ــتیم   همک ــا داش ــران  .ه ــالس س ــراى اج ــازمان [ ب س

 سـران در سـالن      ، قبـل از جلـسه     .رفتـیم  وتیبه هتل مـار    ،اکو] هاي اقتصادي  همکاري
پیـشنهاد  ا بـه   ابتـد ، در جلـسه رسـمى  .پرسـى گذشـت    احوال که بهدیگرى جمع شدیم  

 سـپس  .یس اجـالس شـد    یـ  ر ،وزیـر پاکـستان    نخـست  ،سابق و تأییـد مـن      یسی ر ،ترکیه
 هر یـک  .سوم بودیم ما   ،از روى الفبا    پس از پاکستان   ، به نوبت  .ها شروع شد    سخنرانى
  .حدود یک ربع صحبت کردنداز سران، 

 قبل از ناهـار بـا   .بوتو بودیم] نظیر بی[همان خانم یم .وزیرى رفتیم براى ناهار به نخست  
بود، خارجه آمده   امورآذربایجانى که همراه وزیر       روحانى ،پاشازاده] شکور اهللا[آقاي  

 گفـت چـون در شـمال غربـى      است؟ف نیامدهاُ  پرسیدم چرا آقاى علی  .صحبت کردم 
 . مانده است که فتنه را بخوابانـد     ، ادعاى استقالل کرده   ،یس پلیس یک شهر   ی ر ،کشور

آقـاي  عیـت  و گفـت مرج  ست داده  از د   خود را   محبوبیت ،گفت دولت در آذربایجان   
 چـون آنهـا پـول    ؛اى است  خامنهاهللا یتتر از آ  وسیع،در آذربایجانوحانی  محمد ر سید
  .کنند  آنها تبلیغ مىبرايکند و مخالفان هم به صورت سیاسى  دهند و تبلیغ مى مى

 تـالش  . طالبان ة بیشتر دربار  ؛ خیلى صحبت کردیم   . خانم بوتو کنار من بود     ،سر ناهار 
 طالبان به خـاطر  ، گفت معتقد است.کنند  از طالبان حمایت نمى    ،ت که اثبات کند   داش

داند که پاکستان مـتهم بـه حمایـت      مى.اند  محکوم به شکست ،شان یسازمان بیافکار و   
 در پاکـستان هـم بـه عنـوان     ،گویند که قبل از شروع کار در افغانـستان   مى .از آنهاست 

 آقایـان ربـانى و   ، در مقابـل مـن  .انـد  ولـت شـده   مـزاحم د ،کامـل اسـالم    ه اجراى بمطال
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 با آنها فارسى صـحبت      .بودندنشسته   ]جمهور تاجیکستان  رییس[،  فاُ رحمان] امامعلی[
   . دفاع بوتو را قبول نداشت، آقاى ربانى.کردیم مى

 خبــر دادنــد کــه ، پــس از شــروع جلــسه.از آنجــا بــه هتــل بــراى ادامــه جلــسه رفتــیم
 بـیش از  ، معلوم شد آقاى ربانى    . رفتم ؛ظر مالقات من است    منت ،جمهور پاکستان  یسیر

بـراى تنظـیم   . ف هـم رسـید  اُ آقـاى نیـاز  .کمى منتظر شـدیم  است؛ وقت مقررش مانده 
ــد   ــتى ندارن ــم درس ــت نظ ــاى  .وق ــا آق ــدخان [ ب ــاروق احم ــاري، ] ف ــارلغ ــوةدرب  ، اک

 بـین پیـشنهاد میـانجیگرى   . هاى دو جانبـه گـاز و پاالیـشگاه صـحبت کـردیم       همکارى
   . نپذیرفتم؛داد  به مناسبت سفر بوتو به آمریکا،ایران و آمریکا

بـه نخـست    براى مالقـات خـانم بوتـو    . مقدارى استراحت کردم وبه اقامتگاه برگشتم 
و   اجراى خط لوله گاز و پاالیـشگاه نفـت    ة دربار . مذکرات طوالنى شد   .وزیرى رفتیم 

هـاى    در اجـراى طـرح  فروش و بولدوند و خریـد کارخانـه سـیمان و شـکر و شـرکت         
هـاى مـسلح و قاچـاق و      گروهافراد و    با توضیح وسعت     .زیربنایى پاکستان صحبت شد   

 مصمم به کنتـرل  ،گفت ...گرایى افراطى و    هاى مسلحانه و فرقه     باندهاى مافیایى و نزاع   
 همـه مـدارس دینـى بایـد اجـازه        ،انـد   مقرر کـرده  .  است کردن شرارت دور  کشور در   

 بایـد اعـالن کننـد و بـا همـه      ،گیرنـد  ى کـه از خـارج کمـک مـى    بگیرند و تمام کـسان  
و سـپاه محمـد    صـحابه    بـا دو گـروه سـپاه         ، کراچـى  در .شرورها برخورد خواهـد شـد     

اصـل  من هـم   . برخورد شده و از ایران خواست که حمایت از گروه مسلح شیعه نکند            
و قاچاق خیلـى  ها   ناامنى، در بلوچستان پاکستان،سیاست کنترل را تأیید کردم و گفتم      

 قـرار شـد بـراى اسـترداد      .برنـد   زند و شرورهاى ایران به آنجا پناه مى         به ایران ضرر مى   
توضـیحاتى در مـورد مـذاکرات بـا آمریکـا و      .   از طریق رسمى اقـدام کنـیم      ،مجرمین

 آمریکـا داد و از پـشتکار فـائزه     بـه اش اى و علـت سـفر آینـده         ادامه سیاست کار هسته   
  .عریف کردت براى ورزش بانوان

مـادر   ،]ینـصرت اصـفهان   خـانم   [ .همان آقاى لغارى بودنـد    یم جمعى  دسته ، سران شام
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اسـت و فارسـى خـوب صـحبت      اصـفهانى   اصـالً  ؛خانم بوتو هـم شـرکت کـرده بـود         
ـ . سر میز شام هم مذاکرات با خانم بوتو ادامه یافت       .دکن  مى مـادر ،ىنّ گفت خودش س  

 گفت مـن زودتـر از آنهـا افطـار     ؛عمل دارند گفتم چه تفاوتى در .اند  و شوهرش شیعه  
   .اندازند مى ها را   آنها دست وگذارم  دستم را به سینه مى،کنم و هنگام نماز مى

ار بـا هـم   یـ  بـا حکمت هبـار ود گفت ممکـن اسـت     .باز هم در مورد طالبان صحبت شد      
بنـا   ، معلـوم شـد  . کمى هم با ربانى صحبت کردم .بسازند و به ربانى فشار وارد آوردند      

هـم   و مـصر  هـایى سـاخته دارد و او هـم      بهانـه .د طرح سازمان ملل را اجرا کننـد  نندار
  .طالب است، حامی صریح است که پاکستان

 تلفنـى بـا عفـت    .شـان نمانـدم و بـه اقامتگـاه آمـدم       بعد از شام براى مراسـم فرهنگـى       
  . گفت وضع احمدآقا بد است.صحبت کردم

   
  1995 س مار15                     1415 شوال     13  1373 اسفند 24چهارشنبه  
   

 .هـا مطلـب مهمـى نیـست      در گـزارش . دیگـر نخوابیـدم   وقبل از اذان صبح بیدار شدم    
 زبان تاجیـک    ة بیشتر دربار  .جمهور تاجیکستان آمد   یسیر،  ]اُف آقاي امامعلی رحمان  [

شـت از   گلـه دا . وضـع اقتصادیـشان صـحبت شـد      در مورد کمى   و   ها  و سوابق تاجیک  
زبکستان خیلى مخالف است و از پنـاه دادن        با دولت اُ   .ام  نکردهسفر  اینکه به کشورش    

   .افغانستان به مخالفان
ف را شـورش  اُ  علـت عـدم حـضور علـی    .خارجه آذربایجان آمدامور وزیر،قبل از او 

 نـه قـدرت جنـگ    .ى کـرد حتاظهـار نـارا   باغ بست مسأله قره پلیس شمال گفت و از بن  
منـه   را طرفـدارى روسـیه از ارا      آن تحمـل ادامـه وضـع موجـود را و علـت            نـه دارند و   

 روس از قبیـل    هطلبانـ   دانند و علت عدم همـاهنگى بـا روسـیه را تقاضـاهاى توسـعه                مى
  کروى در دریاى خـزر    تدرخواست پایگاه نظامى و حضور در مرزهاى جنوبى و عدم           
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 عكس سفر بھ پاكستان  

سفر به پاکستان برای شرکت در اجالس سران سازمان اکو
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 را معلـول اراده حفـظ منـابع ایـران ذکـر      هااضـ قاتن ایـ رد  گویـد و بـه  نحـوى           مى... و
  .گذارند و توقع حمایت بیشتر از ما دارند مىو سر ما منت کند  مى

 فردا تـشییع  ،رود و اگر فوت کنند خبر آمد که وضع حال احمدآقا رو به وخامت مى   
 بنـدرعباس را داشـته   -بـافق آهـن   راهبـردارى    توانیم مراسم بهـره     جنازه است و لذا نمى    

  ولـى بعـد ایـن تـصمیم متزلـزل        ،شد که افتتاح را به عقب اندازیم      براین   تصمیم   .باشیم
  .شد

ـ     ،به تفریحگاه اسالم آباد    سـاختمان کـوچکى   .رفتـیم  شرف بـر شـهر     در ارتفاعـات م 
 نشـست کوتـاه بـا    . خبرنگـاران هـم بودنـد   .بردنـد  همانان را بـه آنجـا مـى   یاند و م    ساخته

 ادامـه مـذاکرات بـا    .جمهور قزاقـستان داشـتیم   یسیجمهور قرقیزستان و معاون ر    یسیر
 ضـمن اینکـه تردیـد سـفر را بـا او      .مـان حـضور در بنـدرعباس شـد     ز موکول به    ،اولى

 توسـعه روابـط پیغـام    ةف را آورده بود و دربار  نظربایآقاي  مطرح کردیم و دومى نامه      
   .داشت

اى   جلـسه .تعکـس داشـ  بـه   خانم بوتـو اصـرار    .دو سه بار از جمع ما عکس گرفتند       
یکستان گله کـرد    ف از عدم توجه به مشکل نزاع تاج       اُ رحمانآقاي   .رسمى داشتیم غیر

بست رسیدن مسأله افغانـستان گفـت و ظهـور طالبـان را مـشکل               ربانى از به بن   آقاي  و  
 .ن پاکــستان گذاشــترد و گنــاه ظهــور طالبــان را بــه گــردالینحــل جدیــد معرفــى کــ

آن همـه    بعـد از ،دیـد   زیرا مى؛نم بوتو خیلى برخورد تلخ و تند بود و به خا ،ها  صحبت
  . امروز بدهکارند،حمایت در دوران جهاد

هـــاى پاکـــستان در گذشـــته و  خــانم بوتـــو هـــم جـــواب تنــدى داد و از حمایـــت  
 گفـت و مـسأله طالبـان را خـارج از اراده        ،انـد   هایى که از این رهگـذر دیـده         خسارت

اند و سـازمان   بان در پاکستان درس خوانده   ضمن قبول اینکه طال    ؛پاکستان معرفى کرد  
 آنهـا علیـه خـود پاکـستان هـم بـه خـاطر ایجـاد محـدودیت در                    ، گفـت  .اند  دینى شده 

و  ایجـاد وحـدت   ةو از ربانى انتقـاد کـرد کـه نتوانـسته از عهـد         اند  مدارس اقدام کرده  
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طرفـى   امنیت برآید و گفت آنها توقع دخالت به نفع خودشـان دارنـد و راضـى بـه بـى           
 دخالت در افغانـستان نکنـد و گفـت سیاسـت     ،پاکستان هستند و پاکستان مصمم است     

ها در صـلح    ربانى مجدداً سیاست تقسیم قدرت را که پاکستانى.است امنیت  ،دولت او 
  . نست راه ناصواب دا،قبلى تحمل کرده بودند

 ،گویى و نصیحت بود و من بـراى خـتم مـشاجره          صحبتى کرد که کلى    ،آقاى دمیرل 
ها هم بـراى    مشکل افغانستان داخلى است و پاکستانى     م،بت کوتاهى کردم و گفت    صح

م نیــروي  پیــشنهاد کــرد.بایــد کمــک کنــیممــا . ذینفــع هــستندحفــظ منــافع خودشــان 
د اکـو و یـا از کـشورهاى    نـ  و قابل اجـرا مان یحل داخل شناسى براى پیدا کردن راه کار
 ۀ گذاشـته شـد و تـا آخـر برنامـ      همـین مـسأله بـه بحـث     . افغانستان تشکیل شـود    ورمجا

  .ادامه یافتصرف ناهار 
 آذربایجان و پاکـستان موافقـت کردنـد و ترکیـه و             ، قزاقستان ، تاجیکستان ،افغانستان

 بهتر اسـت اکـو از محـدوده همکـارى اقتـصادى خـارج          تند گف ،قزاقستان و قرقیزستان  
پهلـو  دوهـم   زبکـستان    اُ .ندهمکارى کـشورهاى مجـاور مخـالفتى نداشـت        با   ولى   ،شودن

 سـر میـز ناهـار    .ناهـار را بیـرون سـاختمان و زیـر چـادر صـرف کـردیم              . صحبت کرد 
  .هاى دیگرى هم بود بحث

 حـوادث  دربـارة  ،بوتـو خانم  در جواب تفسیر  ،فاُ  آقاى رحمان  ،ها  در یکى از بحث   
 اینهـا همـه تقـدیر الهـى اسـت و         ،سریع و عجیب منطقه و شـوروى و پاکـستان گفـت           

 .عجیب بـود  ، برایمان چنین نظرى از کمونیست سابق . خدا غالب شد   شود بر اراده    نمى
 بخشى از انسان است و بخشى از طبیعت و من برایشان توضـیح دادم          ،خانم بوتو گفت  

 فلـق  ره سپس خـانم بوتـو از سـو      .هاى الهى است    ها در چارچوب سنت     که اراده انسان  
 بـراى  ،هـا   بستن نخ سـیاه بـه دسـت   سوم جارى مردم پاکستان در    و ر  )دقَالع ى ف اتثَنَفّا(

 باید قبول کرد کـه عوامـل مرمـوزى    . گفتم این خرافات است  .پرسیداجنه  حفاظت از   
 بـه خـدا پنـاه    ،ثر است و دستور قرآن این است کـه بـا دعـا       ؤست که در زندگى ما م     ه
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  .مشیببریم و خودمان به فکر دفاع با
راى مـدت عـزاى عمـومى و     پیـشنهادهاى جدیـدى از تهـران بـ      .به اقامتگاه برگـشتیم   

و خـاطرات امـروز را        استراحت کردم  .تعطیلى براى فوت احتمالى احمدآقا آمده بود      
بـا  داد کونوکـو   دولت آمریکا رسماً با قرار     . را خواندم  ها  گزارش .تا این ساعت نوشتم   

 سـقوط  ةییـد نـشد  أها در استانبول ترکیه و خبـر ت       علوى  ایران مخالفت کرده و شورش    
  .کند  جلب توجه مى،ت طالبانفراه به دس

 توافقـات انجـام و امـضا    . پیشنهاد همه تصویب شدو جلسه پایانى انجام  .رفتیم به هتل 
 کـه یکـى را مـن     مطـرح شـد   فقـط چنـد سـئوال   . مصاحبه مطبوعاتى مشترك بود   .شد

  1.جواب دادم
یس یـ رهمچنـین  قـوى از علمـاى شـیعه و      نبـا آقایـان سـاجد        .به سفارت ایران رفتـیم    

دولـت پاکـستان اظهـار    از  هـر دو  . از علمـاى سـنى مالقـات کـردم         ،ت اسـالمى  جماع
 سپس در جمع علماى سنى و شـیعه       .نارضایتى و از سیاست ایران ابراز رضایت کردند       

 قـرآن و   تـالوت  دو نفر از علما خیرمقـدم گفتنـد و      . رفتم ،که به دیدن من آمده بودند     
زایـاى وحـدت شـیعه و سـنى      مداحى توسط علماى اهل سـنت انجـام شـد و مـن در م              

  . شد می به اردو ترجمه .گفتممضرات تفرقه  از  سخنرانى کردم و
جمهـور آمـد و    یسی ر،لغارى] فاروق احمدخان[آقاى . رفتمبالفاصله به محل اقامت   

 به شدت از انتساب آنهـا    . طالبان صحبت کردیم   ة در راه دربار   .با هم به فرودگاه رفتیم    
 شرحى از عبور یـک  .دانند کنند و آنها را قابل اعتماد نمى ى مىبه پاکستان ابراز ناراحت  

ى و بـدى راه نـاموفق بـوده و        نستان داد که بـه خـاطر نـاامن        کاروان از پاکستان به ترکم    
 چـون کـاروان راکـه توسـط اشـرار       اسـت،  گفت اسم طالبان از همـین معـروف شـده         

  . است براى پاکستان پس گرفته،مصادره شده بود

                                                
 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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اى انجـام    مـصاحبه ، در فرودگـاه تهـران  . در راه خوابیدم   . پرواز کردیم  به سوى ایران  
  1.شد
   

  1995 س مار16                        1415 شوال     14  1373 اسفند 25شنبه  پنج
   

 ، در اثـر بـاران  2.اى انجـام دادم      در فرودگـاه مـصاحبه     ،دیشب پـس از ورود بـه تهـران        
 . بـراى عیـادت احمـدآقا رفتـیم      ،اهللا  ارسـتان بقیـه    بـه بیم   .خـوب بـود    تهران خیلى هواي  

 به خانه رفـتم و حـدود      . خیلى ورم کرده   ، در اثر تزریق مایعات    .شان خوب نیست   حال
 عفت هـم تـازگى از منـزل امـام برگـشته بـود و       . خوابیدمیک بعد از نیمه شب    ساعت  

  . ندا گفت خانواده امام خیلى ناراحت
 دکترهـا بـا دیـالیز      . وضع مثـل سـابق اسـت       .تمرف بیمارستانبه   صبح باز    هشتساعت  

  .  فقط بحث چند ساعت مطرح است. امیدى ندارند واند کردن تورم  کمصدددر
 تلفنـى  ،اى  خامنـه اهللا یت کارهاى مانده در ایام سفر را انجام دادم و با آ    .به دفترم رفتم  

... الیتـى و  به فرودگاه رفـتم و یکـسره بـا آقـاى و    ونیم ساعت یازده .پرسى کردم  احوال
همانان خارجى که براى مراسم افتتاح خـط آهـن بـافق، بنـدرعباس     یبراى پذیرایى از م 

 هـواى کـیش بـه خـاطر     . ناهار را در هواپیما خـوردیم   .به کیش پرواز کردیم    ،آیند  مى
   .باران طوالنى چند روزه خوب است

 ،عظـى کمى استراحت و قدم زدن در ساحل و صحبت بـا آقایـان والیتـى و وا    بعد از   
 یکـى  را     . تقریباً همزمـان رسـیدند     ،هواپیماى رؤساى جمهورى افغانستان و قرقیزستان     

ــه  ــد نگ ــد  در بان ــته بودن ــانى  .داش ــاى رب ــسکرآقا و  اول از آق ــاى ع ــپس از آق ، وفیس
وف بـه ویـالى محـل    ی همـراه آقـا  . استقبال رسـمى کـردیم  ،]جمهور قرقیزستان  رییس[

                                                
 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع.  
 - 1395ب، انقال معارف نشر دفتر ،1373هاي  مصاحبه  جانی،رفسن هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع. 
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 ولـى در حـد معـاون    ، قزاقستان هـم رسـید   هیأت . در راه صحبت کردیم    .اقامتش رفتم 
اى بـا    عـصرانه ، عـصر در کنـار دریـا       . آقـاى والیتـى اسـتقبال کـرد         و نخست وزیر بود  

 ، سوار قـایقى شـدیم و تـا مغـرب    .ها براى خرید رفته بودند     قراقستانى .همانان داشتیم یم
  .شتى در دریا زدیمگ

 چوبى رسـتوران  هکورتأثیر ت حصفا بود و تخیلى با. دادیمشام را در رستوران سبزه      
اى بـا آنهـا     حـرف تـازه  ،مان در اسالم آباد انجام شده بود   چون مذاکرات  .قرار گرفتند 

، ]آقــاي لئــون پتروســیان[ دوازده، حــدود ســاعت .هــا متفرقــه بــود نداشــتیم و صــحبت
 مـن بـه فرودگـاه نـرفتم و آقـاى        ،وقـت بـود   ن دیر جمهور ارمنستان رسید و چـو      یسیر

  .وقت خوابیدیمدیر . کردوالیتى استقبال
   

  1995 س مار17                            1415 شوال     15  1373 اسفند 26جمعه 
   

روسـیان رفتـیم کـه    ت بـه ویـالى آقـاى پ   ،بعد از صبحانه و کمـى پیـاده روى در سـاحل      
 در ماشـین  . با هم به فرودگـاه رفتـیم   ، براى رفتن به بندرعباس    .دیشب او را ندیده بودم    

 پایگـاه نظـامى   ایجـاد  بـراى  ، قـرارداد رسـمى بـا روسـیه       ، که مطرح کـرد    یولین مطلب ا
 ،عنـوان اعتـراض مطـرح کـنم     بـه    شـاید نگـران بـود کـه مـن            ؛روسیه در ارمنستان بود   

 نـه حـدى معـین شـده         ،ه کرد که تاکنون پایگاه وجود داشـت       یدستى کرد و توج    پیش
 محدود به یک پایگـاه  ،این قرارداد زمانى و نه وضع روشن قانونى داشت و با          و نه   بود  

اى جز این نـداریم و هـر یـک از     شده و گفت چارهداده  سال زمان 25و یک لشکر و    
  .د داشتن مثل آذربایجان خواهی سرنوشت،ها چنین نکنند جمهورى

پـیش  ا کمـک روسـیه را گفـت کـه از     بـ شان  سپس قرارداد فعال شدن نیروگاه اتمى    
توانـست مـورد     مـى ،اش  ه خاطر آثار نـاامنى محـیط زیـستى         این هم ب   ؛تعطیل است  نیمه

 بـه بـرق   یداعتراض ما باشد و تأکید داشت که شرایط ایمنى مراعات شـده و نیـاز شـد         
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  .یمردا
ــاویون فرودگــاه ــدیم ،در پ ــا. منتظــر دیگــران مان ــاون   آقای ــانى و مع ــایوف و رب ن آق

. عباس پـرواز کـردیم   بـه بنـدر   ،وزیر قزاقستان رسیدند و با هم در هواپیماى من         نخست
 بـا   . اسـتقبال رسـمى نمـودم      . هـم رسـید    فاُنیاز] صفرمراد[ آقاى   ،همزمان با رسیدن ما   

 ة از روى ماکت دربـار ، در سالن.رجایى پرواز کردیم  شهید کوپترها به سوى بندر     هلى
بندرعباس  و بندر شهید رجایى و وضع خلیج فـارس توضـیح داده شـد          -آهن بافق    راه

حرکـت  نوار، شـاهد  بردارى شد و با قطع       پردهف  اُبه دست من و نیاز     ،و از لوح یادبود   
  . خیلى شکوهمند است؛کرده بودکانتینر بار که بودیم یک قطار با هفده واگن 

 ســوار یــک اتوبــوس تــشریفاتى شــدیم و  اً ســپس مجموعــ.اى انجــام دادم مــصاحبه
خیلـى  در،  بنـ . توسـط آقـاى ترکـان توضـیح داده شـد          . هاى مهم بندر را دیـدیم       بخش

 .همانــان را تحــت تــأثیر عظمــت خــود گرفــتی م ومرتــب و مــنظم و بــا شــکوه اســت
 باشگاه تمیز و مرتـب و  .استراحت و نماز و ناهار را در رستوران باشگاه ملوانان داشتیم  

  . فروشگاه جامعى دارد وو سنتى استدریایی کامالً با سبک 
با رؤساى جمهـور ترکمنـستان    . جداگانه مذاکره کوتاه داشتم  ،همانانیسپس با همه م   

بـا  گاز و بـرق و  هاى مشترك فعلى   براى همکارى. جلسه سه جانبه داشتیم  ،و ارمنستان 
  .و امارات پین، عمان قطر،یفیلبرمه،  ،زبکستاناُ، قزاقستان هاي  هیأت

  .پاالیـشگاه در دسـت سـاختمان بنـدرعباس زدیـم        و سري بـه     سپس با اتوبوس رفتیم     
 بـسیار مهـم جلـوه کـرد و تعبیـر آقـاى         ؛دس زمانى توضـیح دادنـد     آقازاده و مهن  آقاي  

ــود کــه عظمــت کــار اُنیــاز ولــى طــوالنى شــدن ،  آنهــا را بهــت زده کــرده،ف ایــن ب
 به سـوى فرودگـاه رفتـیم    .دابشان برها خو ها را خسته کرد و بعضى    همانی م ،توضیحات

  .و از شهر بندرعباس گذشتیم
 همـه را   وخبـر فـوت احمـدآقا را داد   یم،  و نـ  در ساعت حدود چهار،رادیوى ماشین 

   جداگانه به مـن تـسلیت گفتنـد و بـا    ،همانان به طور رسمىی م، در پاویون.غمگین کرد 
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 عباس عكس راه آھن بافق و بندر 

مراسم گشایش خط راه آهن بافق - بندرعباس
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  صبر و       

    پیروزي    

روسـیان را هـم انجـام    تربـانى و پ  آقایـان    بدرقـه رسـمى      .بدرقه رسمى حرکت کردنـد    
روسیان در سـر میـز   تآقاى پ در کیش با    . ولى با هم به سوى کیش پرواز کردیم        ،دادیم

  .مذاکره کردیم... باغ و  توسعه روابط و جنگ قرهة دربار،شام
 ،ن با دکتـر والیتـى   و م  کیش ماند  درآقاى ربانى   ،  روسیان عازم ارمنستان شد   تآقاى پ 
 .یک بامداد بـه خانـه رسـیدم   ساعت .  شب به سوى تهران حرکت کردیم     یازدهساعت  

 بـا  . عفـت هـم از منـزل امـام آمـده بـود             .بودنـد آشیخ محمد و همشیره صـدیقه آمـده         
  .خستگى خوابیدیم

   
  1995 س مار18                              1415 شوال     16  1373 اسفند 27شنبه 

   
 همـسر  . به منـزل امـام بـا عفـت و فـائزه رفتـیم           ، براى تسلیت به خانواده امام     ،اول وقت 

هـا و همـسرش        همشیره نمود؛سردگى شدید    گریه کرد و اظهار اف     ، مادر احمدآقا  ،امام
یه بـه  صـ شـان دادم و تو   سـپس تـسلیت  .اختیـار گریـه کـردم     مـن هـم بـى     ؛گریه کردند 

 فرزند احمدآقا را توصیه به تحصیل و توجـه بـه امـور خـانواده                ، حسن .بردبارى کردم 
   . جمعى از اعضاى بیت امام هم آمده بودند.نمودم

 بـه  .نـد اى هـم آمد   خامنـه اهللا یـت  آ.شگاه تهران رفتم به دان  ،از آنجا براى تشییع جنازه    
 کارهـا را انجـام   چهـار  تـا سـاعت   . به دفتـرم رفـتم   .امامت ایشان نماز میت را خواندیم     

هـاى    با توضیح وضع نقدینگى و سیاسـت     . عصر آقاى نوربخش و معاونان آمدند      .دادم
 گفـتم در  . داشـتند   پیشنهاد باال بردن نرخ سود بانکى را براى جذب نقدینگى را           ،پولى

 ظـاهراً   و زیاد نیست؛ مذاکره شد  1374 تعهدات ارزى سال     ة دربار .دولت مطرح کنند  
  .مشکلى نداریم

 . خانواده شیخ علـى تهرانـى صـحبت شـد      ة دربار .اى بودم    خامنه اهللا یتهمان آ یم شب
 آقاى جنتـى از شـوراى نگهبـان نظـر       ،اى گفتند    خامنه آقاي ، کشور  بودجه کل  ةدربار
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  .اند شان کرده  آن را رد کنند که ایشان منع،زا بودن  که به دلیل تورمداشته
در مـورد محـل دفـن    انـد   خواسـته  مـی اى از همسر امام نقل کردند کـه      خامنه اهللا یتآ

 همـان  ، امروز معلوم شده که نظرشان این بـوده  .دوبگذارند تصمیم عوض ش   ،  آقااحمد
ولـى  ، دکننـ  عمـل  ،پاى امـام دفـن شـود    پایین   بود، گونه که خود احمدآقا بارها گفته     

 ،اى  خامنـه اهللا یتاند و با اینکه آ امروز معلوم شده که ایشان را پشت سر امام دفن کرده  
انـد    گفتـه .نـد ا  گـوش بـه حـرف نکـرده    ،دادهپیغام   ،]گلپایگانی [توسط آقاى محمدى  

ن بـر سـر    گزارشى از سفرم به پاکستان و اختالف بین پاکستان و افغانستا . نبوده وصیت
 ایـشان از احـساس خـستگى     .طالبان و نیـز برنامـه افتتـاح طـرح بـافق، بنـدرعباس دادم              

   .گفتند
  بـراى انتقـال آب بـه رفـسنجان    .شیخ حـسین هاشـمیان آمـد      آ. دیروقت به خانه آمدم   

 .العـاده باشـکوه اسـت        فـوق  .ع احمدآقا را از تلویزیون دیدم     ی مراسم تشی  .استمداد کرد 
  .استش از حد انتظار  خیلى بی،اجتماع مردم

  
  1995 س مار19                          1415 شوال     17  1373 اسفند 28یکشنبه 

   
 حـدود یـک ربـع بـراى هـر       -را   پیام سال تحویل براى داخل و خـارج          .به دفترم رفتم  

 آقـاى   .بـه مرقـد امـام رفـتم       ،   سپس براى جلـسه فاتحـه احمـدآقا        .ضبط کردیم  -یک  
 ،هـاى معمـولى منبـرى سـنتى       حـرف  ؛ خیلى طـول داد     و ى منبر رفت  فلسف] محمدتقی[

   .ست  عجیب ا کردن ن این جور صحبتسولى با قدرت صحبت کرد و در این 
هاى مـواد پتروشـیمى و فلـزات      نرخ . جلسه ستاد تنظیم بازار داشتیم     .به دفترم برگشتم  

تمزدها و  را بـا توجـه بـه افـزایش دسـ     1374گـذارى در سـال    هـاى قیمـت   را و سیاست 
   .میمشخص کرد قیمت سوخت

هیـأت   در جلسه .آمد عصر فرستاده ویژه امیر قطر براى عرض تسلیت فوت احمدآقا         
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هـاى درمـانى و اضـافه کـردن حقـوق بازنشـستگان و          مـصوبه بـراى بیمـه     چنـد    ،دولت
  .میداشت ...مستمرى بگیران تأمین اجتماعى و

 محـسن و حمیـد اینجـا    . به خانه آمدم. شب در دفترم کارها را انجام دادم  نُهتا ساعت   
 خیلى شـایعات نادرسـت   ؛ شایعات مربوط به مرگ احمدآقا صحبت بود    ة دربار .دبودن

 ضـدانقالب در پـشت شـایعات      ،رسـد   و به نظر مى    به خاطر مرگ نابهنگام وجود دارد     
هـاى خـاطراتم را آورده     کلیـدواژه ،محـسن . نماید یل هم شیطنت مىی رادیو اسرا  .باشد
  .اند  از کامپیوتر گرفته.یلى جامع و جالب است خ؛بود
  

  1995 س مار20                         1415 شوال     18  1373 اسفند 29دوشنبه 
   

 بـه اسـتراحت و مطالعـه و قـدم زدن در حیـاط خانـه        وقـت  بیـشتر .در منزل بودم امروز  
رود نیروهـاى   و، پیـشرفت دولـت افغانـستان در مقابـل طالبـان           ،ها   در گزارش  .گذشت

 جلب توجه   ،ك.ك.  به عنوان سرکوب پ    ،مسلح ترکیه به خاك عراق در کردستان      
  .کند مى

 تقـویم بـراى    و محـسن آمـد  .رفـت   مراسم عزادارى بیت امـام     به پیش از ظهر     ،عفت
 بـراى  ،مونا] دخترش[ فائزه و    . عازم کیش بود   . برایم آورد  1374نوشتن خاطرات سال    

 بـه  ؛آزادىبهـار  نـیم سـکه   : جـایزه مونـا را دادم    .آمدند خداحافظى و سفر به رفسنجان    
هـا نمـره     در تمـام درس . اسـت  اول شـده ، با معدل بیست ،خاطر اینکه در کالس پنجم    

  . خیلى خوش استعداد است؛بیست گرفته
 امـضا و بـراى   . آوردنـد  اسـت،  را که در مجلس به تصویب رسیده 1374بودجه سال   

  .شود وز جهانى آب تهیه شد که پس فردا خوانده مىپیامى براى ر. .اجرا ابالغ نمودم
 تلفنى تماس گرفـت و گـزارش   ،]جمهور ترکیه رییس[، سرشب آقاى سلیمان دمیرل  

کـه   ك.ك. بـراى سـرکوب پ    ،شـان   داد که دو هزار و پانصد نفر از نیروهاى نظـامى          
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 قـول داد کـه بـه   . نـد ا  وارد خـاك عـراق شـده       ،شان در ترکیه زیـاد شـده        اخیراً فعالیت 
 اطـالع   کـه  گفـتم کـار خـوبى کردنـد    ؛کننـد   مراجعت مى  ،محض تمام شدن عملیات   

تأکید کردم که به مردم و کشور عراق آسـیب نزننـد و بالفاصـله پـس از انجـام       . دادند
جریـان تحـوالت   در  ،بـه طـور مرتـب و بـه موقـع       مـا را     ولـى    ،عملیات مراجعت کنند  

         .بگذارند
                                                     پایان                             
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   پدرفرزندياتمکتوب
  
  
  

  :اشاره
جمهـور را بـر عهـده      مسئولیت دفتـر بازرسـی ویـژه ریـیس    1373مهندس محسن هاشمی، در سال  

اهللا هاشـمی، پدرانـه پاسـخ     هایی مطرح کـرده و  آیـت   جمهور، گالیه او در نامه اي به رییس     . داشت
  :داده است که هر دو خواندنی است

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  رامیپدر گ

  
 سالم علیکم؛

 یافتن موضوع مهم و جالبی براي مکاتبه بود کـه      ،یکی از آرزوهایم در دوران تحصیل دانشگاهی      
 از هخوشبختانه بعـد از هفـت سـالی کـ      . حاکی از اعالن گذشتن از دوران کودکی و نوجوانی باشد         

مـرا بفهمیـد و    بیـشتر  ، امیدوارم کـه باعـث شـود      .دست آمد ه   این فرصت ب   ،اتمام تحصیالتم گذشته  
 به علت دستگیري 54اي روبرو هستید که در سال ترم گرفته، فکر نکنید با نوجوان پانزده ساله  جدي

  . سال از او جدا بودیدهفت به مدت ، سال و بعدها به علت تحصیل در خارج از کشورسهبه مدت 
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ایـه زده باشـید و   وقت شده است که در عالم عصبانیت و بالتکلیفی به بزرگتـري کن          دانم هیچ نمی
و با این ! ؟..تري پیدا کردید، خود را از آن کار سرزنش کرده باشید    بعد که وضعیت روحی مناسب    

داشتید تا باز هم اگر فرصتی پـیش  حال آرزو داشته باشید که کاش جسارت عصبانیت را همیشه می      
  !گفتید؟گویند، میا میگویند و یا در خفزدید و حقی را که دیگران نمیها میآمد، از این کنایه

 مـاه پـیش بـه علـت عـصبانیت        شـش هاست که حقیر     حاوي همان کنایه   ،خوانیدآنچه در ادامه می   
دانید کـه  خواستم همان وقت برایتان بفرستم، اما می   البته می  ؛ناشی از برخوردهاي سرد شما نگاشتم     

م و این بـود کـه بـراي چنـد     اي که همه ما گرفتاریم، احتیاط را شرط عقل دانست    در وضعیت دوگانه  
دلی باشد و هم مشورتی، همه باالتفاق مخـالف بودنـد، هـر     دتن از دوستان معتمد، خواندم تا هم در       

  ...!!!کس به دلیلی
یکی بدین علت که مناسب نیست با بزرگتـري اینگونـه مکاتبـه کنـی و دیگـري بـدین علـت کـه                

 ي و مـسئولیتت تمـام اسـت و بـاالخره ایـن     اهایت را شفاهی گفته کار به این کارها داري، حرف    هچ
هـا یعنـی   بینید کـه همـین حـرف   ها و می و از این حرف... ها در کشور فراوان است و  گونه وضعیت 

ام، دیگـران  همین تردیدها و تأخیر در کار و زیر دین شما ماندن که چیزي را که بـراي شـما نوشـته     
  .اندخوانده

. مام، کمی جرأت پیدا شد و تصمیم به تحویل بـه شـما گـرفتم   بعد از رؤیت نامه نفرستاده شما به ا      
خـواهم  خواستم و نمی واقعاً نمی،اي که به شما دارم دانید، با توجه به عالقه    همان طور که خوب می    

 کار و مشکالتی که بـا آن درگیریـد و اخیـراً بـا کـج      ،در هیچ شرایطی شما را برنجانم و با این همه    
آید وقت شما را بگیرم و یا فکرتان را حتـی بـه حـد     برابر شده، حیفم میرزمانتان چندین فهمی هم 

-لی کنم که شما ظاهراً یا عامداً دفاع سختی از وضـعیت موجـود مـی   ی متوجه مسا  ،صفحات پیوست 
  . کنید

هـا  خاطر صبر ایوبتان که واقعاً جاي تحسین دارد، براي چندمین بار بـه قـول بعـضی از مـدیریت      ه  ب
ا بـه فکـر عملـی    هـ  ولی غافـل از اینکـه آن  ،ها را داریدد و یا قصد آزمودن دوباره آن      کنیاطمینان می 

  ...ندعملی کردن پیشنهادات دلسوزانه نیستو  تصحیح روش ، یاکردن
 حداقل بخشی از مترو ، ماه دیگر18ها اعالم شد که  اخیراً براي چندمین بار در روزنامه    ،براي مثال 

 میلیـارد  16 بـا  69 شما همـین موضـوع را بـراي اواخـر           68شهریور  خاطرات  . اندازي خواهد شد  راه
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  صبر و       

    پیروزي    

دهد و بعـد بـه      این را نشان می71نرانی شما در جمع کارکنان مترو در سال         سخ. دادتومان نوید می  
  . را با جان و دل پذیرایید75 راضی شدید و هم اکنون سال 74 و 73سال 

انـد و بـراي    تا به حال به خطا رفته69دهد که از سال ولی متأسفانه آمار و ارقام به روشنی نشان می   
البتـه ارایـه   . رونـد ش غلـط و غیرواقـع بیـشتر در بـاتالق فـرو مـی          پوشاندن خطاي خود با تهیه گـزار      

کند و گزارش نادرست هم عجیب نیست، چرا که اصوالً جامعه به راحتی خطا و اشتباه را قبول نمی         
  .شوندبه همین دلیل، برخی براي پنهان کردن خطا و اشتباه خود، به خلط مبحث متوسل می

لذا جنـاب مـسئول،   . گرددها پنهان می با گذشت زمان دروغبرد وزیرا قضاوت اجتماعی زمان می   
کنـد  اي که هنوز نوشته نشده، پایان یافته وانمود می گوید و پروژه  کار انجام نشده را، انجام شده می      

  ....و 
هاي سربار پرسنلی و  کیلومتر از خطوط مترو و هزینه90روش امانی، هزینه کردن پراکنده درمورد 

 جنبی به اصطالح درآمدزا که هیچ ربطی به فعالیت پروژه متـرو نـدارد و نخواهـد     هاياجراي پروژه 
  .اندازي شودگذاشت که حتی بخش کوتاهی از مترو راه

 سال تحـصیل  18البته جالب است بدانید که این موضوعات آن قدر پیچیده نیست که حقیر بعد از    
.  بـرده باشـم  ر و ارقام در مترو، به آن پیداخله و خارجه و علوم مهندسی و سه سال کار دقیق با آما         

 همـین پیـشنهاد   هیأت مدیره،  در عضویت کارمندان ساده دفتر مدیریت مترو هم در اولین روزهاي          
  .نداندازي مترو داشتو سؤال را براي راه

ها و تذکرات خیرخواهانـه  حال جاي تعجب دارد که شما چگونه پس از چندین بار آزمایش قول         
. کنید که حتی امکان جلوگیري از خطاهـا فـراهم نگـردد    ، باز به صورتی حمایت می     اعضاي مجمع 

  .کردندروتر دعوت می شاید مانند بعضی دیگر که مرا به خونسردي و گرفتن مواضع میانه
هاي عمرانی، به دالیل عمومـاً مـالی، تجهیزاتـی و    اندازي طرحکنید که اصوالً راه شما هم فکر می   

- کیلـومتر راه 10رسد، ولی بهتر است متـرو را حـداقل   بینی شده میرابر زمان پیش مدیریتی، به دو ب   
  .اندازي نمود و بعد توسعه داد؛ همان گونه که بقیه کشورها عمل نمودند

-کردم، نسبت به سرمایهناپذیر تقدیم میهاي شفاهی که مستمراً با شور و حالی وصفدر گزارش 
دادم، ولی متأسـفانه ماننـد بقیـه    اختمانی جانبی نیز تذکر می    هاي س هاي بخش معدن و پروژه    گذاري

شد و باعث گردید، علیرغم مـصوبات جـدي هیـأت مـدیره، هـیچ        مسایل با آن سطحی برخورد می     
ها به طور کلی این گونه فعالیت. هاي به اصطالح درآمدزاي مترو به وجود نیاید     تصحیحی در روش  
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خـصوص اگـر بـه صـورت امـانی       ه ب؛ بازدهی قابل توجهی ندارد  ،هاي اقتصادي نسبت به سایر بخش   
  .باشد، انجام پذیردهاي دولتی و آن هم مترو که سربار غیرقابل تحملی را دارا میتوسط شرکت

تـر از  احتیاج داشته و برگـشت آن مطمئنـاً طـوالنی     گذاري نسبتاً سنگینی را نیز      ضمن اینکه سرمایه  
 درآمد ارزي مورد انتظـار  ،همان گونه که بارها تأکید کردم. گرددست که اعالم مییی ا هاآن زمان 

باشد و اگـر  اید، غیرممکن میهاي نادرست به آن اعتقاد پیدا کرده   حضرتعالی که بر اساس گزارش    
  . باید خدا را شکر کرد،بتواند برگشت سرمایه را تأمین نماید

هـاي انجـام شـده در معـادن سـنگ کالردشـت،          هزینـه  ،شاید برایتان مشکل باشد که قبـول کنیـد        
دیاتومیت و تنگه زاغ با احتساب سودي که باید به سیستم بانکی کـشور پرداخـت کنـیم، رقمـی در          

ش و صـادرات سـه   دهد و بر اساس آمارهاي موجود، تولید، فـرو  میلیارد ریال را نشان می 12حدود  
  . هزار دالر فراتر نرفته است50 میلیون ریال و 500 هزار تن، 25سال اخیر، از مرز 

ی، متـرو بتوانـد معـادن    ی جهت عملیات اجرا،رود که با وجود مضایق مالی    طبیعتاً امید چندانی نمی   
 ،ادنگـذاري در بخـش معـ   به همین دلیـل زیـان ناشـی از سـرمایه    . خود را به سوددهی جدي برساند    

هـاي بخـش   اگـر ترتیبـی اتخـاذ نگـردد کـه فعالیـت      . همچنان بر دوش شرکت سنگینی خواهد کرد    
معادن به صورت یک شرکت خودگردان اداره گردد، ضمن اینکه همـه ماهـه مـستمراً از اعتبـارات       

 بـه یـک فعالیـت    نهـا امید تبـدیل آ ، ده هزینه خواهد شد    جهت فعال نگهداشتن معادن زیان     ،دریافتی
 زاغ کـه تـا بـه حـال      همعادن دیاتومیت ممقان و سنگ آهن تنگـ . دان نیز از بین خواهد رفت    خودگر
زا بـر دوش   هزینه شده است نیز همچنان به عنوان دو مرکـز هزینـه       نها میلیون تومان در آ    150حدود  

  .نمایدمترو سنگینی می
 بـه  ،ي جانبی ساختمانیهادهد که ادامه فعالیت در پروژهها و محاسبات به وضوح نشان می     بررسی

 مشکالت فراوانـی ایجـاد کـرده    ، در پیشرفت اهداف اصلی مترو    ،گرددسبکی که فعالً مدیریت می    
گردد که با فشار مسئولین ره باالي کـشور و مـصوبات    عنوان می،هر چند که پیرو اعتراضات    . است

 و طلـب متـرو از    پروژه در حال فعالیـت جـدي اسـت      10گونه کارها شکل گیرد،       این ،مجمع مترو 
  .دهدی را نشان میی رقم باال،کارفرمایان مختلف
هـاي   ه رقم هزینه شـده بـراي پـروژ   ،هاي ستادي، پشتیبانی نیز در نظر گرفه شود     حال چنانچه هزینه  

جانبی بسیار باالتر خواهد رسید و در مقایسه با پرداختـی کارفرمایـان، بـدون احتـساب سـود بـانکی         
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خاطر عـدم مـدیریت   ه  بنهاهمه ای. هاي جانبی بوده استو در انجام پروژه زیان متر درصد50حدود  
  .صحیح و اصرار و پافشاري در کارهاي غلط و آن هم با کمک و به نام شما

 میلیارد دالري پیش بروند و 5/2در مورد تجهیزات مترو نیز اگر با فکر بازکردن اعتبارات اسنادي     
 امکان حل ،هاي پرداختیص ارزي و مجوز فاینانس و تضمینبا توجه به نبود بودجه قانونی و تخص   

 امکان حل مشکل تجهیزات با یک پـنجم     ،محاسبه که قبالً گزارش گردیده    با   ؛مشکل فراهم نیست  
  .کندگانه را نیز فراهم میاندازي مرحله به مرحله خطوط سهاین مبلغ وجود داشته که راه

ریزي سـاختمانی غیرمنطقـی و بـیش    ات هم مانند برنامههاي اولیه نشان داد که خرید تجهیز بررسی
. از حد بزرگ و پراکنده در نظر گرفته شده و مشخصات کمی اولیـه مناقـصات اشـتباه بـوده اسـت                 

هـاي مـورد    باعث گردید تعداد واگن،دو دقیقه) فاصله زمانی بین دو قطار متوالی(براي مثال هدوي    
 یعنـی زمـانی کـه حـداقل دو خـط و تمـام       ،در ده سـال آینـده    نیاز باال رود، روشن بود که احتمـاالً         

در آن موقـع تکنولـوژي   .  احتیاج به این تعداد واگن خواهد داشـت       ،اندازي شده باشد  ها راه ایستگاه
با ارز کمتري نسبت بـه تولیـد    توان  و می ،متحول خواهد شد و امکانات کشور هم اجازه خواهد داد     

  .دام نمودهاي مورد نیاز در داخل اقواگن
اي بـوده کـه از ابتـدا بـراي نیـاز      در مورد برق مترو نیز درخواست تأمین ظرفیت انـشعاب بـه گونـه       

 40 مگاوات رسـانده و نیروگـاه اضـطراري    140هدوي دو دقیقه انجام گردد، همین مسئله نیاز را به          
بـا قـرارداد اولیـه     شـود  مـی در حالی کـه  . هاي اولیه اضافه کرده بوده است    میلیون دالري را به هزینه    

کم کم با توافـق  . اندازي حل نمود له برق مترو را براي  راهسأ م، مگاواتی با وزارت نیرو   10حداکثر  
  .له را حل کردسأ در آینده م،هاي مختلف به ظرفیت پست و افزودنبا وزارت

هـاي    میلیـارد دالري اعتبـارات اسـنادي، شـرکت    5/2شایان ذکر است که در صورت فعال شـدن          
خارجی کل تجهیزات را حـداکثر در طـول سـه سـال تحویـل خواهنـد داد و مطمئنـاً در ایـن زمـان               

حاضر نخواهد بود و عـالوه بـر عـدم اسـتفاده از تجهیـزات و از بـین       نها ساختمان مترو براي نصب آ   
ی نیز خواهیم شد و موضوع ساخت داخل هم بـه فراموشـی   یهابور به پرداخت جریمه، مجنهارفتن آ 
  .باشد جدول پیوست گویاي همه موارد می،هاخواهد شد و در مورد قیمتسپرده 

هـاي مهـم بازرسـی ویـژه     خري در کـشور یکـی از بازرسـی        له گران أعالوه بر آن رسیدگی به مس     
ها، دیسپاچینگ، فوالد آلیاژي، سـکوي  گزارشات بعدي از قبیل پاالیشگاه. اساس دستور شما بود   بر

حال که گزارش بازرسی ویـژه را  . هایی دیده شده بود   یی گران نما  نهاام آ که در تم  ... نفتی ابوذر و    
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 دسـتور  ،خـاطر مـشکالت اقتـصادي کـشور    ه  تقاضا دارم نه به خـاطر مـن، بلکـه بـ        .ایدجدي نگرفته 
 76 تا در سال ،هاي تصویبی در مجمع مترو اجرا گردیده اولویت،فرموده و نظارت کنید که حداقل  

  .از مترو باشیداندازي بخشی شاهد راه
لم را به بحث جدي بگذارم و فقط به یباعث تأسف است که هیچ وقت نتوانستم رودروي شما مسا   

بلکـه  . ی و عدم اعتماد به نفس نیستیالبته این خوشبختانه به علت کم رو . دادن توضیحات پرداختم  
اغـذ بـردم،    ولـی چـون قلـم بـر روي ک    ،اُبهت شما و احترام پدرانه مـرا دچـار مـشکل نمـوده اسـت             

  ...اي باقی نماند که دیگر عقده،بگذارید همه را بنویسم
ست که فقط در مورد مترو نبوده که جـدي گرفتـه نـشد، بلکـه بعـد از حکـم نظـارت            امنظور این   

 بـه امیـد   ،هـاي فـراوان  مصالي تهران، علیرغم تشکیل تیم کارشناسی بسیار قوي و بازدیدها و دقـت         
ریزي شده، به صورتی پدرانه خواستید که روشی صحیح و برنامهکمک حضرتعالی براي رسیدن به  

  .این گونه پیگیري نکنم، چرا که اذیتم خواهند کرد
 به هیچ وجه نگران اذیـت و آزار نبـودم، زیـرا کـه قـبالً نظـراتم را بـا          ،ولی بعد از آن همه زحمت     

اهاي مشخصی نیز رسیده که مجریان و نماینده دفتر مقام معظم رهبري در میان گذاشته بودم و به مبن    
 بناي ،توانست در دوران ریاست جمهوري شما می، شده بودهاگر درست شنیده و کمی جدي گرفت 

برداري برسد، نه اینکه بـا عجلـه، کـاري را شـروع کـرد کـه تونـل متـرو از داخـل          اصلی آن به بهره   
  . هاي آن عبور کند سالن

فته است کـه بـا دسـتور کتبـی شـما بـه بررسـی        موضوع بازرسی کارخانجات سیمان هم از یادم نر    
خوشبختانه گزارشی تهیه شد که بنا به اعتراف متخصصین صـنایع سـیمان    . کامل و جامعی پرداختیم   

ــشنهادات ایجــاد      ــشده بــود و از پی ــه ن ــا بــه حــال از ســیمان کــشور تهی و مــدیران وزارت صــنایع، ت
 ولـی بـه علـت    ،ي اسـتقبال نـشد   به صـورت جـد  ده در مناطق دور افتا  ،کارخانجات سیمان کوچک  

اینکه خریدهاي گران از غرب را هدف قرار داده بودیم، دچار مشکالت ضد و نقیضی شد که هـر            
 پیـشنهادات تـضعیف شـد و    ،شـدیم ها بـراي دفـاع دعـوت نمـی       وقت به آن   بار در جلساتی که هیچ    

  . میلیون دالري به نتیجه نرسید9 یک کارخانه ،علیرغم خریدهاي کالن ارزي
آهن که کلیه زحمات چندین ماهه ما در یک جلسه گزارش از خط مدیران مربوطه بازرسی از راه
در هیأت مدیره صنایع دفاع و حتی هنگام سرپرسـتی پـروژه موشـکی بـسیار مهـم      . نقش بر آب شد 

  .باشد سوخت جامد بغداد، همه و همه نشانی از جدي نگرفتن من بوده و می
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 مکتوب را براي توقع جدیدي از شما ننوشتم، زیرا علل . را گرفتمبخشید که وقت ارزشمندتان می
ها بـود کـه کـم کـم از      ولی خواستم بدانید که به همین صورت  ،م تقریباً روشن است   یرفتار شما برا  

تـر کـردم کـه    لذا دفتر نشر معارف انقالب را فعـال . فعالیت با شوق و جدي بازرسی ویژه کاسته شد  
دانم تا حقایق دوران مدیریت شما مو به مو و با تکیه به ا و تاریخ انقالب میاین را نیز خدمتی به شم  

 هر چند که در این مورد هـم اشـتیاق قابـل تـوجهی     ؛اسناد مدون و دقیق براي آیندگان روشن بماند     
  !دهید و هنوز برایم کامالً روشن نیست که ته دلتان چه حدي از آن را قبول دارید؟نشان نمی

 حتی بـا کنتـرل   ،خواهیدولی به صورت کلی چنین احساسی بر من غلبه کرده است که خیلی نمی        
ی کنـیم و دلتـان   ی خـداي نکـرده خطـا   ،هایمـان  ریسک آن را بپذیرید کـه بـر اثـر فعالیـت            ،خودتان

 ،کنید که منظورتان از این رهرواناند و مشخص نمی   خواهد، آهسته چنان رویم که دیگران رفته       می
  !ن هستید یا دیگران ؟خودتا

  محسن 
22/11/1373  

  
  :اهللا هاشمی پاسخ آیت

  
  محسن عزیز

چـه از  گر؛  موفـق هـستی    مورد آرزویـت نـسبتاً  ، درین نامه ا در اول.نامه خوبت را با دقت خواندم 
 احتمـاالً بـه خـاطر محـدودیت اطالعـات و کمـی       ؛گیري درسـتی نـشده    نتیجه،موارد  و مطالب نامه  

  . اي  توفیق را نسبی کرده، به تجربه و اطالعات پدرت و به همین جهتکاري نسبت تجربه
اي از  اي کـه خـود گوشـه     نوشـته ،دانم با دلسوزي و براي رفع اشکاالت کار کـشور و انقـالب           می

 ، مربوط به نامه نیست،گیري اشتباه در نتیجه. سی و خیرخواهی براي انقالب و من است      روظایف باز 
کنـی کـم    هاي مورد اشاره در نامه است که فکر مـی     و زحمات و تالش    تابلکه در برداشت از ثمر    

کردم که به نتایج کارها  فکر نمی. اي هایت کاسته اي و از تالش    به همین دلیل دلسرد شده     اثر بوده و  
 نیـاز بـه ایـن    ،کـردي  اي می دادم و اگر در مذاکرات قبلی اشاره واقف نباشی وگرنه زودتر تذکر می  

 خوب است جواب آن هم در تاریخ ثبـت  ،اي از تاریخ شده اي و صفحه کنون که نوشتهنامه نبود و ا 
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 ثمرات بـسیاري  ،ثمر یا کم ثمر قید شده هاي بی  همه مواردي که در نامه به عنوان تالش       تقربیاً. شود
  .  گرچه ممکن است در حد مطلوب تو و همکارانت نباشد؛داشته

 ،اي که پیرو اظهـارنظر اقـداماتت   خودت آورده. ه است کنم که مطلب اصلی نام      از مترو شروع می   
 بـه زیـر   ،هاي ارزي تجهیزات مترو از سطح باالتر از دو میلیارد دالر مورد خواست پیمانکاران     هزینه

اگر این توفیق نیست، پس چیست؟ قبول دارم که در اثـر تأخیرهـا و     است؛  پانصد میلیون دالر آمده     
 قدم ،عالوهبه  بدون هزینه نیست و ، ولی طی این فاصله بزرگ،ایم  ی متحمل شده  ی ضررها ،تردیدها

به قدم همه دست اندرکاران هم به درستی پیشنهاداتت رسیدند و با اطمینان عمل شد و نه بـا دسـتور        
در مورد وسعت کـار و پراکنـدگی هـم نکـات     . توانست آثار سوئی هم داشته باشد و تحمیل که می   

  . باید این همه غصه بخوري ن،مهمی است که اگر مطلع باشی
ل بــا شــیطنت عــواملی از یــ اوا.العــاده پیچیــده و مــشکل شــد  فــوق، بعــد از انقــالب،مــسأله متــرو

ها که هنوز در خیلی جاها نفوذ داشتند و با استفاده از روحیات خاص انقالبیون آن زمـان            کمونیست
 بـه  ، مخالف بودند،ها خارجیرخرج آن هم در تهران و آن هم به دست  هاي  پ    گونه طرح  که با این  

   . لغو شدعنوان یک اقدام انقالبی
 متـرو  ، به این نتیجه رسیدم کـه بـراي تهـران   ،ل کشور و تهرانیی با مسا یمن پس از چند سال آشنا     

ل حمل و نقـل و وقـت   یهاي فراوان در سوخت و وسا ییجو بسیار ضروري است و با توجه به صرفه      
ی هــواي تهــران و جلــوگیري از امــراض فــراوان ناشــی از مــردم و کــم کــردن تــصادفات و آلــودگ

هـا و   گیري از زیرزمین براي نقـل مـسافر و فـضاهاي تجـاري ایـستگاه      آلودگی محیط زیست و بهره   
) ی داشتیمی بمباران هواآن زمان در جنگ با عراق بودیم و مرتباً (،ایجاد پناهگاه مطمئن براي جنگ 

ارستان و پزشک و جذب تکنولوژي و سرانجام آسایش ی در مصرف دارو و تخت بیمیو صرفه جو
 طرح را از هر جهت قابل دفاع دیـدم و خیلـی تـالش کـردم کـه         ،مردم و رفاه عمومی و اعتبار نظام      
  .  ولی باز هم مخالفان بیشتر بودند،چند نفري را با خودم همراه کنم

 ، اسـتدالل و اصـرار   براي همین منظور در جلسه دولت شرکت کردم و بـا     .یس مجلس بودم  یمن ر 
 ،ها هم به خاطر دست خالی برنگرداندن مـن  توانستم نظر اکثریت جلسه را موافق کنم و شاید بعضی    

و براي جلوگیري از تنش اجتماعی در نمازجمعه توضیحات فـراوان دادم کـه آن            . مخالفت نکردند 
یرعامل وقـت بـراي    مـد ،بعـد از همـه ایـن مراحـل     .  براي خیلی ها عجیب و غیر قابل قبول بود         ،روز

توانی صورت مـذاکرات   می ( .کرد  در آن زمان مطرح می،هاي غیر قابل تامین   اجراي طرح خواسته  
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بدون هیچ بودجـه و  .)  ببینی،جلسه دولت و جلساتی که در این خصوص در دفترم در مجلس داشتم 
در ...  ها و شینگرفتن عوارض از سوخت و مابه ها و تصمیم   فقط با کمک اعتبارات بانک ،اعتباري

 مـسئوالن اقتـصادي دولـت آن زمـان جـزء مخالفـان          ،تهران کار شروع شد و جالب است که بدانی        
  . ها کار مشکلی بوده باشد  تأمین اعتبار از بانک،بودند و طبیعی است

 یکی از اصـول مـورد توجـه آن روز و    ،با آن همه  منفعت مترو و با آن همه خسارت نداشتن مترو    
 بـه صـالح اسـت و بـا آن همـه      ،ن بوده و هست که هرچه زودتر این طرح به ثمر برسـد  امروز من ای  

 در همـان حـد بمانـد و هنـوز     ، خوف داشتیم که اگر محدود شروع کنیم،مخالفت که وجود داشت   
ی یپروا بنابراین وسعت دامنه کار حساب شده بوده و هست و شجاعت و بی    . هم این خطر رفع نشده    

  . ازات کار است و به همین دلیل حمایت شد جزء امتی،مدیر فعلی
اگر توجه کنی که هزینه ها تا این مرحله عمدتأ ریالی و با مصالح داخلی و به دسـت نیـروي کـار          

 ،خودي است و اگر حساب کنی که عمده این کارها ارزان تمام شده و اگر امـروز یـا آینـده بـشود     
ارزش فعلـی مـستحدثات و   . تلـف شـده  هـا    نبایـد غـصه بخـوري کـه سـرمایه     ،تـر اسـت   خیلی گران 
 درسـت همـین اسـت کـه در حـد امـور       ، خیلی بیش از هزینه است و هنوز هـم معتقـدم   ،مستملکات
 به خصوص امروز که محدودیت مصالح ساختمانی      ؛ بهتر است  ، هرچه زودتر عمل شود    ،ساختمانی

  . ایم داخته آینده را به خطر ان،اي کنیم هم نداریم و در مورد تجهیزات هم اگر مرحله
دانـی    خـودت مـی  .گردن مدیریت انـداخت ه ها را هم نباید یکسره ب   مسأله تأخیرها در انجام وعده    

 گرچـه نبایـد خـوش بینـی     ؛که چه مقدار وقت و نیرو به خاطر تأخیر در پرداخت ریـال تلـف شـده            
  . کمتر بود همین منابع پرداختی هم خیلی ،هاي تو نبود  اگر تالش.افراطی مدیریت را هم منکر شد

 منـافع فراوانـی هـم داشـته و دارد و اوالً بـه          ،ی داشـته  یاگر چه ضـررها   : در مورد کارهاي پراکنده   
ی بـه کـار   ی نیروهـا را در جـا  ،ناچار بودنـد .... ها و شهرداري و      خاطر تأخیر در انجام تعهدات بانک     

از نظام و از خود دولت بوده هاي اجرا شده مورد نی   بگیرند و در اختیار داشته باشند و ثانیأ اکثر طرح         
که سرعت عمل مترو براي آنها خیلی کارساز بوده و ثالثأ حضور پیمانکاري قوي در رقابت با سایر       

نمونـه سـاختمان بانـک مرکـزي و کانـال      ( هـاي زیـادي  شـده     ین آمدن هزینه ی باعث پا  ،پیمانکاران
واهی دیـد کـه از محـل صـادرات     دانم و خـ  ها را هم من مفید می     کار معدن ...فاضالب شهرداري و    

امروز سنگ گرانیت از . هاي ارزي را خواهیم پرداخت  بخش قابل توجهی از هزینه،همین دو معدن  
 البتــه پیــشنهاد ؛ بیــشتر ارزآور اســت و بــازار مطمــئن و روبــه افــزایش دارد،هــم وزن نفتــی خــودش



 
 

 
 

              
                  808 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

یرفته شده و بایـد پیگیـري کنـی    دانم و پذ اي منطقی می که داده جداکردن این کارها از متن مترو را 
  .  که اجرا شود و نیز پیشنهاد مراعات اولویت ها و اجرا را با حفظ کلیت دو خط فعلی و خط کرج

تدریج اجرا شود درست ه بعد ببینم و بهاي  نیم و بقیه را در بودجه سال  فکر اینکه بخشی را اجرا ک     
 براي تهران تـصویب شـود و بـا ایـن     ،سهایی  در دولت و مجل      معلوم نیست که چنین بودجه    . نیست

حتی اگر .  نباید موضوع را به آینده مبهم واگذار کنیم  ،همه برکت و خیر که مترو براي کشور دارد        
 بهتر است ما صـالح انقـالب را در نظـر    ،رسد فرض شود که در دوره مسئولیت من هم به نتیجه نمی      

 بـا ایـن همـه امیـدوارم کـه بـه       ، زمان ما نشد بگویند که در   اًگرچه بعد ؛  بگیریم تا صالح خودمان را    
  . نتیجه برسد

تو توفیق زیادي از اصالح .  قبول ندارم ،اینکه گله داري از شکست شخصیت خود در این مصاف         
اي و هنوز هم فرصت باقی است و خوب است که آن طـرف سـکه را ببینـی            دست آورده ه  خطاها ب 

 پیـروزي نیـست و بـه خـصوص کـه شـما       ،نـد کش هم اگر آسیب ببی دست تو مدیري زحمت ه  که ب 
 بلکـه حکایـت از برخـورد منـصفانه خواهـد      ؛شـود   جمهور و حمل بر ضعف شما نمـی        یسیفرزند ر 

 نباید فرامـوش کـرد   ،مسأله امالك فراوان مترو را که بیش از صد میلیارد تومان ارزش دارد          . داشت
  . که پشتوانه خوبی براي اجراي طرح است

 وضع از این روشن تر است و توفیقات ،اي اي و به آن اشاره کرده مه آوردهدر مواردي دیگر در نا  
  :تر حواض

 ولـی مـسیر بـه کلـی عـوض شـده و آخـرین        ، گرچه عین پیشنهاد قبـول نـشد       ، در مورد مصلی   -1
 خـودت هـم مایـل نبـودي     ،ییدهد و از سو تر می هاي دقیق   بینی ها و پیش     خبر از تهیه نقشه    ،گزارش

ا بـیش از ایـن تحـت فـشار قـرار دهـیم و بـه خـصوص کـه مقـام رهبـري هـم بـا              ی ر الیـ که آقاي ع  
  .  وضع را قبول داشتند،اصالحاتی که به عمل آمد

 گر چـه در آن  ؛ی تغییراتی در جهت اصالح پیش آمدی بعداز آن جلسه کذا،هنآ در مورد راه  -2
ایم و در هر مناسبتی  برنداشتهها   خیلی از انتقادات را بپذیرفتند و ما هنوز هم دست از پیگیري          ،جلسه

 . کنیم یادآوري می

رسانی پاالیشگاه ب مگر قبول نداري که طرح آ. موفقیت ها بارزتر است،خري ها  در مورد گران -3
بندرعباس و طرح سکوي نفتـی ابـاذر و طـرح پـارس جنـوبی و چنـد طـرح نیروگـاه در اثـر همـین                

اند  اند و ازآن پیشنهادهاي گزاف نجات یافته    شده از بهاي مناسبی برخوردار      ،ها و مذاکرات    بازرسی
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اند و امـروز علیـرغم تـورم      بسیاري از پروژهاي دیگر از اول حساب کار خود را کرده،و به تبع آنها 
هـاي محاسـبه بـراي     رونـد و بـه طـور کلـی پایـه       تر از گذشـته بـه پیمـان مـی            ارزان ،جهانی و داخلی  

  . ین آمدهیکارشناسان خیلی پا
 هنـوز  ،ایـم  د پاالیشگاه اراك و فـوالد آلیـاژي در مقابـل عمـل انجـام شـده قـرار گرفتـه           و در مور  

هـا هـم کـه آنچـه کـه انجـام        و در مورد سـیمان  . ها ادامه دارد و شاید بتوانیم نتایجی بگیریم         پیگیري
 گر چه بعـد از شـروع   ؛کردند ها مطالبه می  خیلی کمتر از مبالغی است که قبل ا ز این بازرسی         ،شده

 وزارتخانـه صـنایع سـنگین بـه     هـاي کوچـک چینـی ، اوالً      و در خصوص سیمان   . ارشان اقدام شد  ک
 با فعال شدن واحـدهاي  اًکرد که منطق هم داشت و ثانی    عنوان حمایت از صنعت کشور مخالفت می      

 گرچـه امـروز   ؛فراوان بزرگ و پیش بینی وضع مصرف سیمان از ضـرورت کـافی برخـوردار نبـود        
و در مـورد اعـالم همـاهنگی    . شـود  و پیگیـري هـم مـی    کند  دي از آنها را تأیید می     وزیر صنایع تعدا  

 نتایج خوبی گرفتیم که پس از ،مجموعه نیازهاي فوالد مبارکه که بازرسی ویژه به موقع اخطار کرد
 مـوارد فراوانـی از   ،عـالوه بـر مـوارد مـذکور     .  بسیاري از کمبودهاي احتمالی را نداشتیم      ،اندازي راه

فتن نظرات بازرسی و رفع اشکاالت در تاریخ دوره کار بازرسی وجود دارد که چـون در    جدي گر 
  . دانم بیاورم  من هم الزم نمی،اي نشده نامه به آنها اشاره

ها و   بایستی مطابق معمول سایر بازرسی،دانم که توقع داشته باشی که برخورد با این موارد    بعید می 
ها برود و مسئوالن را مورد سئوال و بازخواست و تهمـت    به رسانه اًًهاي دیگران باشد که فور      نظارت

 بهتر به نتیجه رسیدیم و به خصوص کـه در  ،دانی که با این شیوه که عمل کردیم      زیرا می . قرار دهد 
شـده   هاي پذیرفته شده گذشـته عمـل مـی     سوءنیتی دیده نشده و بیشتر براساس رویه،اکثر این موارد  

و در مـواردي مثـل عـضویت شـوراي خریـد هـم مالحظـات        . انـد   اصالح شده قابل،ییکه با راهنما 
 در جامعـه مـا و شـاید بـسیاري از جوامـع      اصـوالً . دیگري در کار است که قاعدتأ باید متوجه باشی       

ثر و نامدار براي بستگان نزدیـک مـسئوالن سـطح بـاال     ؤهاي م   دیگر هم فضا براي پذیرش مسئولیت     
 به همبن دلیل رویه امام راحل و رهبري فعلی انقالب هم   ،شود   می مناسب نیست و تفسیري نادرست    

 گرچه من تا آنجا که بـه خـودم مربـوط اسـت منـافع انقـالب و       ؛ب این فضا باشندظاین بوده که موا   
اي در مـورد خـود شـماها      ولـی مالحظـه  ،دهم ام ترجیح می مالحظات اعتباري شخصی جامعه را  بر  

بینی با همه ایـن مالحظـات، حـسودان و دشـمنان و      ا عمل شود و میمحاب دانم بی دارم و درست نمی  
 هرجا ،بینند گذارد و با این فداکاري و دلسوزي که از شماها می کوتاه اندیشان شماها را راحت نمی   
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شود شماها هنوز وقت براي خدمت کردن دارید و شاید مـن هـم         البته دیر نمی  . زنند  بتوانند نیش می  
  .  بهتر راه خدمت را باز کنم،ئولیت مستقیم نداشته باشمدر آینده که خودم مس

 از طریـق  ،بینی مهدي را هم که مسئولیت مهمی ندارد و فقط به خاطر اینکه باهوش و دلسوزي     می
البتـه نـه   . انـد   تحت فشار گذاشته،گیرد هاي نفت را می هاي زاید در طرح  بعضی از هزینه   ي جلو ،من

خواهنـد ایـن اصـالحات     انگیـزي افـراد مرمـوزي کـه نمـی      با فتنه بلکه ،توسط مسئوالن وزارت نفت 
گیرند و  زحمات فراوان و مجانی فاطی و فائزه را براي مستمندان و ورزش ندیده می        . صورت گیرد 

رسـد کـه بایـد از پیـشرفت      کنند و در مجموع به نظر می زندگی ساده شماها را جور دیگر شایع می       
 راضی باشی و خدا را شـکر کنـی   ،خدمت به کشور و انقالبکارهایت و توفیقات بدست آمده در   

  .  درك کنی، بدهی و مالحظاتی را هم که من با تجربه و اطالعات بیشتر دارم ادامهو با اراده قوي
  

  6/12/73اکبر هاشمی 
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

  601 ، 54، 14آبادان، 
  678آبعلی، 

  712آخوندزاده، محمدمهدي، 
 ،  616 ، 529 ، 409 ، 296، 246آخوندي، عباس، 

500  ،632 ، 647 ، 675 ،720   
   182، 180آران و بیدگل ، 

 ، 303 ، 299 ، 288، 279، 277، 273آرژانتین، 
308 ، 311 ، 315 ، 317 ، 342   

، 640 ، 435، 628 ،  586،  465 ،  101آذربایجان، 
750  

    537 ، 134آذربایجان شرقی، 
   307آذرکیش، عدد، 

  224 ، رون، 158آراد، رون، 
   636آسایشگاه جانبازان، 
   146آسایشگاه کهریزك، 

  217 ، 125 ، 109آستارا، 
  650آستان قدس رضوي، 

   400 ،  109آستانه اشرفیه ، 
   76آسترگولیا، 

   451آ سه آن، 
  649، 478 ، 444 ، 84آسیا ، 

 ، 415 ، 312، 273 ، 184 ، 64 ، 44آسیاي میانه ، 
678 ،707 ،721 ، 772  

   778آشوري، ابوالقاسم، 
   632 ، 317 ، 279آصفی، حمید رضا ، 

   415 ، 62آفریقا، 
 ، 461 ، 407 ، 135 ، 133 ، 28آفریقاي جنوبی، 

780    
   317آفالتوکسین، 
   661اهللا ،  آقاتقی، وجیه

   664 ، 627 ، 604 ، 520 ، 153آقاجالل، 
 ، 326 ، 318، 195 ، 82 ، 54آقازاده، غالمرضا، 

465  ،475 ،354 ،457 ، 476  ، 477 ،535 ،572 ،
635 ، 702 ، 732 ، 754 ،754 ،791  

   181آقاماشاءاهللا ، 
   569 آقامحمدي، علی،

   791، 789آقایوف، عسکر، 

   613آگ اوالف، محمد، 
   50آل اسحاق، یحیی، 

 ، 409 ، 398، 375 ، 354 ، 249 ، 149آل اسحاق، 
463 ،461 ، 476 ،584  

   703آل علی شاهرودي، سید جواد، 
  715آل یاسین، 

   76آلبانی، 
 ، 185 ، 158، 133، 98 ، 74 ، 56 ، 44 ، 26آلمان ، 

194 ، 204 ، 210 ، 216 ، 415 ، 559 ،693 ، 713  ،
628 ،223 ،224 ،240 ،332 ، 494 ، 578 ،699 ، 
709 ،720 ، 731 ،737 ،756  

 ، 81 ، 74، 70 ، 55 ، 48 ، 44 ، 32 ، 28آمریکا ، 
101 ، 154 ، 193 ، 196 ، 208 ، 280 ،283 ، 289 ، 
236 ، 277 ،279 ،298 ، 312 ، 318 ، 321 ، 329 ، 
330 ، 357 ، 360  ،465 ، 466 ، 395 ،408 ، 409 ، 
416 ، 435 ، 454 ، 463 ،476 ،485 ، 494 ، 499 ، 
537 ، 541 ، 560 ، 574 ، 582 ،612 ، 615 ، 642 ،
686 ، 702 ، 703 ، 724 ،726 ،  731 ، 729 ،732 ، 
738 ، 739 ، 740 ،756 ،759 ،781 ،783 ،788  

   44آلومینیوم المهدي، 
  678آمل، 
   454 ، 315 ، 299 ، 288 ، 277، 273آمیا، 

   70آنکارا، 
   98آهنی، علی، 

   733، 609 ، 599 ، 99 ، 89ابراهیمی، اصغر، 
   199ابراهیمی، حسین، 

   181ابطحی کاشانی، سید محمود، 
  603ابو، کوتی، 

  495ابوالفتحی، یوسف رضا، 
   318 ، 294ابوترابی، علی اکبر، 

  678ابوسعیدي، 
  750ابوطالبی، حمید، 

   380مرزوق، ابو
  600، 598، 594 ، 239 ، 45ابوموسی، 

   185اتحادیه اروپا ، 
   81اتحادیه عرب، 

   392، 375 ، 263 ، 243 ، 71اتریش، 



  
  

   
               
                                                                                                                   

                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

813 
  صبر و       

    پیروزي    

   107 ، 119 ، 111احسان بخش، صادق، 
   445احمد بداوي، عبداهللا، 

   510احمد بن اسحاق، 
   529احمدي نژاد، محمود، 

   112احمدي، 
   224اخوان، کاظم، 

   192 ادب،
  754 ، 457اراك، 

،  495، 491، 480 ، 457 ، 32اراکی، محمد علی، 
557 ،    561 ، 562 ، 563  ، 588 ،568 ، 610   

   603 ، 529اردبیل، 
   640  ، 639اردستانی، مصطفی، 

  463 ، 412 ، 298، 277اردن، 
   269اردوگاه شهید باهنر، 

   150اوقاتیان، اسداهللا، 
  604ارکین نایت، خواجه اف، 

   398ارگ بم، 
 ، 373 ، 343، 217 ، 210 ، 101 ، 97ارمنستان، 

410 ، 603 ، 642 ، 790 ،790 ،791 ، 793   
 ، 610 ، 609،  485 ،  227 ، 197 ، 154 ، 58اروپا ، 

494 ،560 ،574 ، 649 ،714  
  743 ، 586 ،  333ارومیه، 

   141اریتا، اروین، 
، 709 ، 707 ، 706، 604 ، 321 ، 149اُزبکستان، 

722 ،784 ،791  
  604، 535 ، 102اي جواد ،  اژه

  563 ، 64استان مرکزي ، 
  788استانبول، 

   460 ، 412استرالیا، 
     540استالین، 

   647، 532اسحاق مدنی، محمد، 
  642اسد، حافظ، 

، 280 ، 28، 279، 279، 277، 224 ، 158اسراییل، 
280 ، 283 ، 298 ، 315 ، 353 ،357 ،454 ،387  ،
424 ، 476 ،642 ،691 ، 726 ،731 ، 740  

   412االسطانبولی، یاسین، 
   158اسفندیاري ، 

   196اسکاپ، 
   399اسکاد بی، 
  598اسکله تی، 

  642اسکندریه ، 
  504اسالم آباد غرب، 

  786، 780 ، 748اسالم آباد، 
   93 ، 71اسلوونی، 

  466اسماعیل خان،  
  649 ، 534اسماعیل زهی، عبدالحمید، 

   42راقی، علی ، اش
   42اشراقی، محمدتقی، 

   42اشراقی، عاطفه، 
  42اشراقی،  مرتضی، 

   42اشراقی، زهرا، 
   303 ، 42اشراقی، شهاب الدین، 

   407اشراقی، صدیقه، 
   42اشراقی، نفیسه، 
   42اشراقی، نعیمه ، 

   518، 499اشرفی اصفهانی، محمد ، 
   224اشمیت ، 
   26اصفهان ، 
 ، 158 ، 171 ، 167 ، 166 ، 70،  49 ، 48اصفهان، 

230 ، 243 ، 269 ، 387 ، 398 ، 405 ، 424 ، 535 ،
555 ، 567 ،578 ،678 ،761 ،784   

  783اصفهانی، نصرت، 
  375 ، 289افتخار جهرمی، گودرز، 

  570 ، 338 ، 288 ، 83افروز، غالمعلی، 
   352افشار، 

  552افشار، علیرضا،  
   289افشارزاده، بهرام، 

 154، 269 ، 158 ، 199 ، 101، 100 ، 98ستان، افغان
 ،214 ، 224 ، 226 ،242 ، 353 ،368 ،406  ، 466 ،

468 ، 472 ، 497 ، 664 ، 707 ،721 ، 731 ،733 ،
738 ،740 ،750 ،772 ،777 ،780 ،782 ، 787 ، 
794 ، 795   

   92اقدسیه، 
   307اقلید، 



 
 

 
 

              
                  814 

 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

   296اکبرزاده، عزت، 
، 747، 714 ، 693،  451، 353، 467،  19اکو، 
780 ،782  

   721اکوادور، 
   674 ، 599 ، 379الویري، مرتضی، 

   601الیاسی، گل محمد، 
  791 ، 536،630،  230امارات متحده عربی، 

  627، 592امام جمارانی، سید مهدي، 
   441 ، 58، )ع(امام جعفر صادق

   58، ) ع(امام حسن عسکري
   192، ) ع(امام حسین 

، 203، 202، 201 ، 289 ، 149، 147، )ع(امام رضا 
204 ، 209 ، 214 ،  247 ، 288 ، 409   

  738، 713امام علی، 
   235امامزاده جعفر، 

   552 ،  303 ، 51امامی کاشانی، محمد ، 
  555امامی، زینب السادات، 

   263پور، محمدتقی،  امان
، 369 ، 239 ، 133 ، 112 ، 54امراللهی، رضا ، 

535 ،619 ، 732 ، 754  
   119املش، 

  25امیر آباد، 
   458امیرجهانی، سیدفاضل، 

   631امیرشقاقی، فخرتاج، 
   255 ، 302، 249 ، 240امیرعبداهللا ، 

   182، 176امیرکبیر ، 
   761امینی، ابراهیم، 
  230امینیان، حسن، 

  599افاضائیان، 
  227انجمن آثار ملی،  

  226انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
   188ان، انجمن اسالمی پزشک

  541انجمن حمایت از بیماران کلیوي، 
   402انجمن دانش پژوهان جوان، 

   242اندرزگو، سیدعلی، 
   86اندروز، دیوید، 

  546 ، 433، 430، 422، 419 ، 196 ، 104اندونزي، 

   461انزو، آلفردو، 
   442انصاري، جواد، 

  588 ،  576انصاري، شیخ مرتضی، 
   625 ، 316انصاري، غالمرضا، 

   55نصاري، مجید، ا
   631انگجی، سیدجواد، 

 ، 445 ، 435 ، 409 ، 240 ، 154 ، 93انگلستان، 
476 ،563 ، 569 ،589 ، 600 ، 625 ، 627   

  212اهر، 
  360اهل حق، 

  572 ، 307، 283، 212اهواز، 
   351اوباسی، گاودین، 

  546 ، 448، 354 ، 195 ، 48اوپک ، 
  604، 465  ،273، 218 ، 73، 72 ، 71اوکراین، 

  584اولیویرا، فرناندو، 
  560اوناسانا،  

   66ایازي، محمدعلی، 
   677 ، 619، 396 ، 241، 240 ، 236ایتالیا، 

   396ایران خودرو، 
   691ایران نژاد، عبدالغفور، 

   350ایران ورز، 
  670 ، 664ایرانشهر، 
   289ایرباس، 

   86ایرلند جنوبی، 
   93 ، 89 ، 86ایرلند شمالی، 

  625 ، 74ند، ایرل
   295ایروانی، محمدجواد، 

  743 ، 384ایالم، 
  274 ، 228اینترپل، 

  777بابلسر، 
  229باتیا، 

  777بادامچیان، اسداهللا، 
  419بارزانی، مسعود، 

   294باریک بین، هادي، 
  38باریکانی، داریوش، 

  749 ، 559 ، 554 ، 409 ، 307 ، 99بازرسی ویژه، 



  
  

   
               
                                                                                                                   

                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

815 
  صبر و       

    پیروزي    

 ، 690  ، 689 ، 686  ،685 ،  621بازرگان، مهدي، 
721   

  487باستان حق، محمدحسن، 
  38، 33باستانی، قادر، 

   62باسندوه، محمد صالح، 
   176، 175باغ فیل ، 

   209باغ گیاه شناسی، 
   794 ، 791، 789، 786 ، 733 ، 303بافق، 

   98باقر، نظر اهللا خان، 
  477  ، 373 ، 199باکو ، 

   185بالکان، 
  546 بالی، 

   429باندونگ، 
  569 ، 241بانک، مرتضی، 

  724 ، 101 ، 67 ، 56بانک جهانی، 
   54بانک صادرات ایران ، 

 ، 216 ، 194 ، 100 ، 97 ، 68 ، 53بانک مرکزي، 
329 ، 141 ، 196 ، 269 ، 303 ، 311 ، 338 ، 343 ، 
584 ،689   

   736بانکی، محمدتقی، 
   269باهنر، محمدجواد، 

   603بایبوردیا، واهان، 
   677 ، 623 ، 615ین ، بحر

   632 ، 582 ، 98بختیار، شاهپور، 
   406بدخشان، 

   199البرزي، محمدرضا ، 
   299برزیل، 

  791برمه، 
   691 ، 578بروجرد، 

  364 ، 224بروجردي، عالالدین، 
   452 ، 448، 445 ، 438 ، 433 ، 410 ، 309برونئی، 

   64آباد،  بستان
  521 بیستون، 

   ،575، 559، ، 555 ، 552بسیج ، 
   702، 670  ، 647 ، 339، 212 ، 82بشارتی، جلیل، 

 ، 147 ، 87 ، 63 ، 62 ، 45بشارتی، علی محمد، 
240  ، 542 ، 228 ، 289 ، 293 ، 294 ، 308 ، 352 

 ،492 ،495 ، 647 ، 686 ،699 ، 733 ، 769  
   38بشیري، عباس، 

   631بقیع، 
   93بگوویچ، ادیب، 

  482بگوویچ، باقر،  
  482گویچ، علی عزت،  ب

  780بالروس، 
  750 ، 309بلژیک، 

   242 ، 103بلغارستان، 
   398بم، 

  629بن جاسم آل ثانی، شیخ حمد، 
   410بن حاجی سرالدین، محمد زین، 
  576بن عبداهللا آل ثانی، شیخ محمد، 

   357بن علوي، یوسف، 
  744بناب، 

   44بندر شهید رجایی، 
  791بندر شهید رجایی، 

   402شهر، بندر کیا
  678 ، 45بندر لنگه، 
  754 ، 284 ، 208بندرامام ، 

   126بندرانزلی، 
  697، 632 ، 227 ، 195 ، 45 ، 44 ، 11بندرعباس، 

 ،733 ، 736 ، 750 ، 786 ، 789 ، 790 ، 791 ، 794   
  478بندرگز، 

   65بندرماهشهر، 
   643بنگالدش، 

  546بنیاد امور مهاجرین جنگ، 
  765د، بنیاد پانزده خردا

  685 ،  82بنیاد تاریخ انقالب اسالمی، 
   256بنیاد تعاون، 

   144بنیاد حفظ آثار و ارزش، 
   137هاي دفاع مقدس ،  بنیاد حفظ آثار و ارزش

  520بنیاد حفظ و نشر آثار، 
   532 ، 389 ، 332بنیاد شهید، 
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 کارنامه و خاطرات 
  1373هاشمی رفسنجانی 

 ، 299 ، 274 ، 227 ، 214 ، 100بنیاد مستضعفان، 
497 ، 609 ، 637   
   204 مسکن انقالب اسالمی، بنیاد
  38هاشمیان، سیده فاطمه ،  بنی

  678بهار همدان، 
  583 ، 562بهجت، محمد تقی، 

   317 ، 86بهرمان ، 
    413، 402بهروزي، مریم، 

   604 ، 535 ، 212، 211بهشتی، سید محمد، 
   631 ، 312بهشهر، 

  724بهمن شیر، 
  560بهیاج،  

   784 ، 783بوتو، 
   787 ، 786بوتو، 

 ، 714 ، 536 ،  472 ، 467 ، 133بوتو، بی نظیر ، 
782  

   574بوداپست ، 
   375بورکینافاسو، 

 ، 105 ، 83 ، 73 ، 70 ، 64 ، 58بوسنی هرزگوین، 
185 ، 74 ، 84 ، 93 ، 98 ، 197 ، 207 ، 273 ، 333 

 ،353 ، 476  ، 477 ، 537 ، 552  ، 560 ، 574 ، 
631 ، 637 ، 678 ،724 ، 780  

   236، جرج، بوش
  759 ، 746 ، 716 ، 630 ، 351 ، 133 ، 26بوشهر، 

   769 ، 318 ، 226بوشهري، بهروز، 
   434بولکیاه، حسن، 

   779بونا، پیک، 
   699 ، 552بویین زهرا،  

   352بی بی جمیله، 
   68المقدس،  بیت

   182، 180بیدگل ، 
   643م، احمد، بیربیکرا

  773بیرجند، 
   144بیرشک ، احمد ، 

  224بیروت، 
  744بیمارستان اختر، 

   789  ، 778بیمارستان بقیه اهللا ، 

   703بیمارستان پیامبران، 
   487 ، 480 ، 360بیمارستان سینا، 
  622 ، 563 ، 457بیمارستان قلب، 

  737 ، 494بیمه هرمس، 
  795پ ك ك، 

   343پاپ، 
   74پاپاندرئو، آندریاس، 
   185پاپویاس، کارولوس، 

   353 پادگان ابوذر،
  509پادگان اشرف، 
   137پادگان باغشاه، 

   564 ، 563 ، 336 ، 231پارچین، 
   203پارس جنوبی، 
   203پارس شمالی، 

  368پارك ارم، 
   389پارك جمشیدیه، 

   92 ، 56پاریس، 
  782پاشازاده، اهللا شکور، 

   645پاك زاد، عباس، 
   318پاك نژاد، سید عباس، 

، 279 ، 240 ، 133،  103 ، 98 ، 87 ، 63پاکستان ، 
303 ، 353 ، 354 ،357 ، 430  ، 465  ، 467 ، 468 

 ،478 ، 497  ، 536 ،548 ، 567 ، 629 ، 664 ، 674 
 ،702 ،  703 ، 707 ، 712 ، 714 ، 722 ،759 ، 770 
 ،774 ، 775 ، 779 ، 780 ، 781 ، 782 ،783 ،   

784 ، 786 ، 787 ، 788 ، 794  
   54 ، 14پاالیشگاه آبادان ، 
   457پاالیشگاه اراك، 

   166پاالیشگاه اصفهان ، 
   44، 11پاالیشگاه بندرعباس، 

، 282 ، 281، 280، 14پاالیشگاه پالسماي خون، 
283   

   326پاالیشگاه تهران، 
   74پالیرسن آلمان، 

   515پاوه، 
  793 ، 790پتروسیان، لئون، 

  760پتروشیمی ایران و ژاپن، 



  
  

   
               
                                                                                                                   

                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

817 
  صبر و       

    پیروزي    

   208پتروشیمی بندر امام ، 
  584 ، 299پرتغال، 
  677پرهام، 

  230، 144 ، 70پرورنده، هادي، 
   664پژمان، 

   101پل خدآفرین ، 
   31پهلوي، محمدرضا ، 

   46پوتین، والدیمیر، 
   65پورزمان، رسول ، 
   101پورقربان، خانعلی، 

   395پورمحمدي، شیخ عباس، 
   273پورمحمدي، محمدمهدي، 

 ، 406 ، 339 ، 200  ،  50پورمحمدي، مصطفی، 
713 ، 732   

   158پورمقدس، 
  750پیام دانشجو، 

   158پیرانشهر، 
   64پیرزاده، سید احمد، 

   235پیشوا، 
   74پیم چاي چون، اوتاي، 
   243تئودورسکو، کریستین، 

   86تابش، علیرضا، 
  715تاجر، مهدي، 

   176تاجی آباد ، 
 ، 784 ، 783 ، 706 ، 406 ، 373، 369تاجیکستان، 

787   
  731 ، 373اکستان، ت

   121، 107تالش، 
   497 ، 203تانزانیا، 
   451 ، 74تایلند، 
 ، 586 ،  460 ، 217، 214 ، 194 ، 189 ، 134تبریز، 

631 ، 743  
   407تخشید، محمدرضا، 

  9ترامپ، دونالد، 
   73تراوپوك، لئویند، 

  756 ، 555 ، 256تربت حیدریه، 

 ، 222 ، 195،  182، 171 ، 109 ، 103ترکان، اکبر، 
242 ، 352 ، 394  ،465  ، 500  

 ،632 ، 647 ، 733 ، 747 ، 780 ،791  
 ، 85 ، 84 ، 82 ، 64 ، 58 ، 54  ، 41ترکمنستان، 

134 ، 147 ، 151 ،152 ، 194 ، 316 ، 318 ، 321 ، 
324 ،329 ، 330 ، 339 ، 436 ، 457 ، 457 ، 461 ،
463 ،465 ، 468 ، 472 ، 475 ،  540  ، 628 ، 640 

 ،694 ، 706 ، 756 ، 759 ، 772 ، 782 ، 791  
   318 ، 249الفیصل ،  ترکی

 ، 199 ، 198  ، 170 ، 134  ، 100 ، 58 ، 51ترکیه، 
203 ، 272 ،275 ، 295 ،  318 ،  321 ، 435  ، 465 

  ،467 ، 677 ، 706 ، 707 ، 733 ، 774 ، 780 ، 
782 ، 788 ، 795 ، 796   

   350تریلیران، 
   336 ، 331، 229 ، 195  ، 66 ، 55سیر راهنما، تف

  540تفلیس، 
   398تکادور، 

  240تلحوق، منیر، 
  601تلویزیون آفتاب، 

   239تنب ، 
   196تنکابن ، 

   444تنگه ماالیا، 
 92 ، 69 ، 61 ، 59 ، 55 ، 50 ، 47 ، 46، 14تهران ، 

 ،96 ، 97 ، 112 ، 130 ، 134 ، 137 ، 154 ، 183 ، 
196 ، 214 ، 243 ، 269 ، 271 ، 278 ، 308 ، 316 ، 
352 ، 360 ،369 ، 373 ، 379 ، 388 ، 416 ، 424 ، 
452 ، 478 ، 480 ، 527 ، 541  ، 542 ، 554 ، 562 

 ،572 ، 578 ، 578 ، 592 ، 632 ، 664 ، 703 ، 733 
 ،759 ، 763 ، 768 ، 774  ، 771 ،788   

  793 ، 600 ، 149تهرانی، شیخ علی ، 
   125ش، توال

   299توتیکیان، سرجیو، 
   759، 763توسلی محالتی، محمدرضا، 

  765توسلی، 
  733توفیقی کرمانی، 

 ، 720، 493 ، 197 ،196توکلی بینا، ابوالفضل ، 
744  
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  557توکلی، احمد، 
   52توکلی، علیرضا ، 

   295توالیی، 
  604  ، 534توالیی، محمدحسن، 

   248تونل کندوان، 
   170تونل کوهرنگ ، 

  686تیم استقالل، 
  686تیم پرسپولیس، 

   645ثانی سعیدي، عبداهللا، 
   794 ، 793ثقفی، بتول، 

   388جادري، جاسم، 
  712، 481 ، 262 ،104جاسبی، عبداهللا ، 

   419جاکارتا، 
   74جامعه اروپا، 

   761، 754 ، 622جامعه روحانیت مبارز تهران، 
   413، 402 ، 214جامعه زینب، 

 569  ، 480 197وزه علمیه قم ، جامعه مدرسین ح
 ،570 ، 600   

   631جبارزاده، اسماعیل، 
   643جبرئیل، احمد، 

  774جبهه آزادیبخش مورو، 
   642جبهه خلق براي آزادي فلسطین،  

  360جبهه نجات الجزایر، 
   398 ، 243جرقویه ، 

   61جروندي، 
   600، 598، 594 ، 239 ، 166جزیره ابوموسی ، 
   166 ، جزیره تنب بزرگ

   166جزیره تنب کوچک، 
   239جزیره تنب، 

   598 ، 318، 14جزیره خارك ، 
  760جزیره خوف، 
  760 ، 318 ، 45جزیره سیري، 
   45جزیره فارور، 

   527 ، 226جزیره قشم، 
   45 ، 41جزیره کیش، 

   45جزیره هندورابی، 
   722  ، 721جشنواره خوارزمی، 

   105جشنواره مطبوعات ، 
   619، جعجع، سمیر

   445جعفر، تونک، 
  743  ، 480اهللا،   جعفري، بیت

  678جعفري، سیدیحیی، 
  754 ، 691 ، 207، ) محمدعلی( جعفري، عزیز

  767زاده، علی اصغر،  جالل
    728پور،  جالیی

  360جاللی، احمد، 
   68جلّود، عبدالسالم، 

  9جماران، 
   175جمالی، محمود، 

   631جمشیدي ، محمدحسن، 
  744 ، 101جمکران، 

، 216 ، 198 ، 134 ، 101جمهوري آذربایجان، 
217 ، 223 ، 273 ، 303 ، 316 ، 404 ،405 ، 406  ، 
466 ،467 ، 468 ، 471 ،  472 ، 535 ، 536 ، 782 ، 
784 ، 787 ، 790  

   726جناح ، محمد علی، 
  235 ، 118جنیدي، احمد، 

  793 ، 738 ، 568 ، 548 ، 529جنتی، احمد، 
   739ی فلسطین، جهاد اسالم

   636جهاد دانشگاهی، 
 ، 333 ، 209 ، 191 ، 126 ، 84جهاد سازندگی، 

539 ،  559 ، 639 ، 677 ، 767  
   269 ، 171 ، 134جهانگیري، اسحاق، 

   49جهرمی، سیدمحمد، 
    535جوادي، غالمرضا، 

   57جوادیه نوق، 
   516جوانرود، 

   60جوانمرد قصاب، 
   153جواهرده ، 

  642جوالن، 
   98جیاکومیلی، 

   243 ، 242چائوشسکو، نیکالي، 
   691 ، 672 ، 478چابهار، 

  728 ، 613 ، 603چاد، 



  
  

   
               
                                                                                                                   

                                                                                                           
                                                                                                                                           

                 
 

819 
  صبر و       

    پیروزي    

 ، 631 ، 628 ،  609 ، 601 ، 593  ، 586چچن،  
632 ، 640 ، 642 ، 662 ، 678 ، 685 ، 706 ، 713 ، 
721  ، 771  

  465 ،  321چرنومیردین، ویکتور، 
  578چکسلواکی، 

  754چلبی، احمد، 
   120مخاله، چ

  273چمران، مصطفی، 
  520 ، 144 ، 137چمران، مهدي، 

   709 ، 170 ، 64چهارمحال و بختیاري، 
  780 ، 137چیتگر، 
 ، 193 ، 166 ، 133 ، 99 ، 84 ، 82 ، 54 ، 26چین، 

211 ، 283 ، 311 ، 316 ، 332 ، 339 ، 441 ، 609   
   105حاج سید جوادي، سیدکمال ، 

  230، 144حافظیان، ابوالحسن، 
 101  ، 82 ، 77 ، 62 ، 49 ، 32 ، 20حبیبی، حسن، 

 ،103 ، 130 ، 147 ،  192 ،  215 ، 228 ، 279 ،
283 ، 299 ، 316 ، 332   

 ،343 ، 353 ، 375 ، 404 ، 412 ، 454 ، 461 ، 
490 ،493 ، 494 ، 537 ، 555 ،  572 ،677 ، 616 ، 
702، 715 ،732 ، 746 ، 753 ، 777  

  728 ، 584 ، 553 ، 552ال،  حبیبی، شه
   64اصغر،  حجازي، علی

  633حجازي، فخرالدین، 
   336حجتی کرمانی، علی، 

   670حجتی، محمود، 
   615  ، 612حداد عادل، غالمعلی، 

   224حدادي، غالمرضا، 
   419حزب اتحادیه میهنی کردستان، 

  274 ، 227 ، 64حزب اهللا لبنان، 
   211  ،188 ، 102حزب جمهوري اسالمی، 

   472حزب جنبش ملی اسالمی، 
  781حزب دعوت اسالمی، 

  738حزب دموکرات آمریکا، 
   419حزب دموکرات کردستان عراق، 

   87حزب موئکواسالمی، 
  777حزب وحدت اسالمی، 

  738 ، 158 ، 101، 100حزب وحدت افغانستان، 
   59آباد،  حسن

  743حسنی، 
  743حسنی، محمد، 

   472حسین اف، 
   657حسینی، 

  628 حسینی، حمید،  
  400حسینی، سیدجواد، 

   458حسینی، طباطبایی، سید حسن آقا، 
  271حسینی میانجی، سیدکاظم، 

  627 ،94حسینیه ارشاد، 
  712 ، 481حصارك ، 

  494، )س(حضرت زهرا
   413، )س(حضرت زینب 

   599، )ع(حضرت علی
   295، )ص(حضرت محمد

  763 ، 601 ، 296، 229 ، 90، )س(حضرت معصومه
   443، )ع(حضرت نوح

   294حق بین، فریدون، 
   207حقی، 

  781 ، 472 ، 406حکمتیار، گلبدین، 
  753، 604حکیم ، سیدمحمدباقر، 

  604حکیم، سیدعبدالصاحب، 
  753حکیم، سیدعبدالعزیز، 

  642 ، 424 ، 380حماس، 
  750 ، 731حوزه علمیه قم، 

   70حوزه هنري تبلیغات اسالمی، 
  229 ، 49 خاتمی، سید محمد ،

   691خاتمی، هادي، 
   664خاش، 
 ، 55 ، 48 ، 33، 30اهللا سیدعلی،  اي ، آیت خامنه

64 ، 71 ، 84 ، 87 ،88 ، 93 ،94 ،  101 ، 141 ، 
154 ، 155 ،158 ، 184 ، 192 ، 194 ،  204 ، 209 ،
214 ،  223 ، 240 ،255 ، 271 ،  274 ،   283 ،  
296 ، 315  330 ، 332 ، 338 ، 344 ،347 ، 354 ، 
355 ، 360 ، 369 ،387 ،  399 ، 408 ، 412 ، 416 ، 
457 ،458 ، 493 ، 494 ، 495 ، 497 ، 527 ، 541 ،
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557 ، 562 ، 563 ،568 ،569 ،579 ،583 ، 584 ، 
589 ،  592 ، 600 ، 604 ، 612 ،  615 ، 621 ، 622 

 ،625 ، 629 ، 631 ، 640 ، 642 ، 678 ، 690 ، 709 
 ،713 ، 716 ، 722 ، 729 ، 733 ،  736 ، 739 ، 

740 ، 744 ،750 ، 756 ، 759 ، 760 ، 763 ، 775 ، 
779 ، 782 ، 789 ، 793 ، 794   

  716خامنه اي، سیدجواد، 
  729خامنه اي ، سیدهادي، 

   240 ، 51خاموشی، علی نقی، 
   91خانه کارگر، 

  760 ، 569 ، 435خاورمیانه، 
   460خباز، محمد رضا، 

 ، 49 ، 38، )ایرنا(اري جمهوري اسالمی خبرگز
70 ، 201 ، 224 ،  274 ،275 ، 454 ، 555   

  601خرازي، 
  722 ، 330 ، 493 ، 166خرازي، سید کمال، 
   101خرازي، سیدصادق، 

  772 ، 652 ، 308 ، 303 ، 202خراسان ، 
  535خرم، احمد، 

   142خرمشهر، 
   81خروبی، مصطفی، 

   102خزایی، محمد مهدي، 
  724ایی، محمد، خز

  601  ، 600 ، 537خزعلی، ابوالقاسم، 
  736خزعلی، کبري، 

   379خسروشاهی، هادي، 
  271خلخال، 

   236خلخالی، 
   438خلیج برونئی، 
   419خلیج بنگال، 
 435 ، 318 ، 271 ، 49 ، 35 ، 45 ، 19خلیج فارس، 

 ،548 ، 603 ، 612 ، 620 ،756 ،791  
، 183 ، 90 ،76 ، 42، 15، 7خمینی، امام روح اهللا ، 

184 ،  201 ،204 ،  353 ،407 ، 324 ، 357 ،548 ، 
761 ، 793 ، 795   

 ، 778، 767 ، 324  ، 294 ، 32خمینی، سیداحمد، 
786 ، 788 ، 789 ، 737 ، 781 ،  791 ، 793 ، 794 

 ،795   
  793خمینی، سیدحسن، 

  744خواجه نصیرالدین طوسی، 
   616خوانساري، سید محمد کاظم، 

   101خوانساري، مصطفی، 
  754 ، 750، 724 ، 689 ، 212 ، 86خوزستان ، 

   433خوشنویسان، شیرین، 
  373خوي، 

   703خویی، سیدابوالقاسم، 
   289دادگاه الهه، 

   633، 552 ،269دادگاه ویژه روحانیت، 
   110داکانی، 

  588 ،  134دانشکده حدیث ، 
 ، 155 ، 125  ، 104 ، 27، 9دانشگاه آزاد اسالمی ، 

214 ، 262 ، 457 ، 481 ،499  ، 542، 661 ، ،645  
 ،712 ،726  

  753دانشگاه افسري، 
  769 ، 450 ، 436دانشگاه االزهر، 

   453، )ع(دانشگاه امام صادق
   160، 159  ، 27دانشگاه امیرکبیر ، 

    497دانشگاه اهل سنت، 
   619دانشگاه پاریس، 

   400 ، 308 ، 231  ، 214دانشگاه پیام نور، 
   693، 620 ، 534دانشگاه تربیت مدرس، 

 ، 293 ، 288 ، 198 ، 135 ، 83 ، 69دانشگاه تهران، 
338 ، 352 ، 388 ، 400 ، 407 ،   489 ، 493 ، 570 

 ،748  
  588دانشگاه سمنان،  

   660دانشگاه سیستان و بلوچستان، 
   579 ، 389دانشگاه شاهد، 

  545 ، 191دانشگاه شهید بهشتی، 
   733دانشگاه شیراز، 

   50دانشگاه عالمه طباطبایی، 
   262دانشگاه علوم انتظامی ، 

   257 ، 223دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
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   674دانشگاه علوم دریایی، 
  588دانشگاه کاشان،  

  601دانشگاه کیش، 
   108دانشگاه گیالن ، 

   32دانشگاه هاروارد، 
   65دانشیار، کمال، 

   274دانمارك، 
   150دانیالی، 

  574دانیگوا، دامینیوس، 
  685داودنژاد، ناصر،  

   198، 197داووس، 
  364دبیرستان شهید چمران، 

  503درخشنده، اختر، 
   64درگز، 

   405دري نجف آبادي، قربانعلی، 
   49 ، 48دریاچه پریشان ، 

 477 ،  475  ، 466 ،  307 ، 130 ، 32دریاي خزر، 
 ،492 ،771 ، 784   

   243مال، دریاي ش
  578، 574 ، 83دزفول، 

   388دشت آزادگان، 
  640دعاگو، سید محسن، 
   770  ، 241 ، 100  ، 87دعایی، سید محمود، 

  ، 212 ،82 ، 28دفتر رسیدگی به مناطق محروم ، 
702   

  43دفتر بازرسی ویژه، 
   248  ، 195  ، 96 ، 66دفتر تبلیغات اسالمی قم ، 

   352  ، 338دفتر تحکیم وحدت، 
 ، 331 ، 184  ، 38، 10دفتر نشر معارف انقالب، 

554   
   32دکونینگ، 

   64دلبري، محمد اسماعیل، 
  767دلیجان، 
   315دماوند، 
   280دمشق، 

، 274، 273، 272 ،  321 ، 203دمیرل، سلیمان، 
277  ،435 ، 467 ، 780 ،795،  

   91دنک انه، لی، 
   631دهدشت، 

   196دهقانی، 
   660، دهمرده، حبیب اهللا

   733دوبی، 
  706دودایف، جوهر، 

    504دورود، 
   472 ، 466 ،  406دوستم، عبدالرشید، 

  706دوشنبه، 
   197دوما، روالن، 

   211دیوان عالی کشور، 
    499دیوان عدالت اداري، 

 ، 712 ، 677 ، 642 ، 621  ، 619دیوان محاسبات، 
718   

   104دیوردیگر ، 
   122دیوف، ژاك، 

  754محمدباقر، ذوالقدر، 
  229رائو، ناراسیما، 

  795رادیو اسراییل، 
  662رادیو بی بی سی، 

   718راستی، حسین، 
   299 ، 248 ، 150رامسر، 

   775 ، 774راموس، فیدل، 
   49 بندرعباس، –راه آهن بافق 

  11 بافق ، –راه آهن بندرعباس 
   793 ، 791ربانی برهان، 

   309ربانی، 
   119ربانی، ابوالمکارم، 

 782، 781 ، 775 ، 406 ، 204ربانی، برهان الدین، 
 ،789   

   647ربانی، سید حسن، 
   203ربانی، محمد طاهر، 
   336رجایی، محمد علی، 

  31رچیلد، 
   787 ، 786 ، 783رحمان اف، امامعلی، 

  373رحمانی، رجب، 
  767رحمت آباد، 
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   636رحمتی، محمد، 
   64رحیم صفوي، یحیی، 

  749رحیمی، 
   228محمدرضا، رحیمی، 

 ، 579  ، 532   ، 384، 332رحیمیان، محمدحسن، 
726   

   718رخشنده رو، علیرضا، 
  743رزن، 

  224رستگار مقدم، تقی، 
   112رستم آباد، 

   42رستوران میرمهنا، 
  763رسولی محالتی، سیدهاشم، 

  765 ، 166رسولی، 
  ، 115  ، 111  ، 110، 109  ، 107، 106رشت، 

118 ، 126   
  625ي، سلمان، رشد

   405رشیدي کوهی، جلیل، 
  744رصد خانه مراغه، 

   561رضاآباد، 
  665، 478رضازهی، فخرالدین، 

  ، 388، 368 ، 315 ، 197 ، 64رضایی ، محسن، 
724 ، 754  

   155رضایی درشکی، فتح اهللا، 
   639 ، 239رضایی، 

   534 ، 336رضایی، محمد حسین، 
  747رضاییان، مجید، 

  476مرضا، رضوانی، غال
   196رضوي، 

   691رضوي، سید ابوفاضل، 
 ، 134 ،  69 ، 68 ، 57 ، 53 ، 49  ، 47رفسنجان ، 

293 ، 330 ، 340 ، 343 ، 347 ،352 ، 395 ،  697   
  728 ، 609  ، 497 ، 100رفیق دوست، محسن، 

   115رمضانپور نرگسی، قاسم، 
   154 ، 50رمضانی، 

   119رهبري املشی، محمدمهدي، 
   208ذر، احمد، رهگ

   732 ، 239 ، 101، شفیقه، ) حبیبی(رهیده

   61رواندا، 
   353، 352روایت فتح، 

  541روحانی زاده، صالح، 
 333 ، 316 ، 279 ، 201 ، 63 ، 51روحانی، حسن ، 

 ،416 ،  463  ، 552 ، 562 ، 639 ،  640 ،  645 ، 
699 ، 709  

  782روحانی، سید محمد، 
  765روحانی، سید مصطفی، 

   242رود دانوب، 
   204 ، 113 ، 112، 111، 12رودبار، 

   231رودخانه جاجرود، 
   155رودخانه زوال، 

   504رودخانه قره سو، 
  478رودخانه قزل اوزن، 
   517رودخانه گاوه رود، 

   120رودستر، 
   235 ، 118رودسر، 

  747 ، 87روزنامه ابرار، 
 ، 601 ، 284 ، 241المللی،  روزنامه اطالعات بین

722  
  770 ، 100 ، 87روزنامه اطالعات، 

  747  ، 721 ، 555 ، 454 ، 296روزنامه ایران، 
  713 ، 541روزنامه ایران نیوز، 

   541 ، 158روزنامه تهران تایمز، 
 415 ، 296 ، 199 ، 87روزنامه جمهوري اسالمی،  

 ،721   
  729روزنامه جهان اسالم، 

   199 ، 87 ، 29روزنامه رسالت، ، 
  729 ، 68 ، 29زنامه سالم ، رو

   331 ، 317روزنامه فیگارو، 
  722روزنامه کیهان بین الملل، 

   497روزنامه کیهان هوایی، 
   769 ، 768 ، 338 ، 87روزنامه کیهان، 

   632روزنامه همشهري، 
  روستاي چقازرد،

  363روستاي ده نمک، 
  772روستاي سده، 
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  653روستاي علی اکبر، 
   243روستاي نیک آباد، 

  روسیه 
  ، 133 ، 84 ، 82 ، 66 ، 58 ، 46  ، 44  ، 26روسیه، 

149 ،  200 ،  208 ،  210 ، 218 ،223 ،226 ، 230 
 ،273 ، 279 ،295 ، 312 ، 321 ، 324 ، 326 ،329 ، 

395  ، 465  ، 466 ، 468 ، 471 ،475،472  ، 485 ، 
492 ، 499 ، 574  ، 586 ، 589 ، 593 ، 609 ، 610 

  ،628 ، 631 ، 632 ، 633 ،  635 ، 640 ،642 ، 
685 ،  706 ، 707 ، 709 ، 713 ،716 ، 732 ، 740 ، 
750 ،759  ، 771 ، 790  

   318روشن ضمیر، 
 ، 193 ، 130 ، 83 ، 54روغنی زنجانی، مسعود ، 

209 ، 277 ،284 ، 288 ، 306 ، 413 ، 480 ، 535 ،
557 ،576 ، 586 ،601 ،647 ، 661 ، 714 ،732   

  485 ،  309  ، 255 ، 243 ، 242 ، 84 ، 82رومانی، 
   277روحانی، حسن، 

   630، 549 ، 315ریاض، 
   721 ، 386 ، 200رییسی ،سیدابراهیم، 

   454رییسی، محمد، 
  595 ، 594 ، 548 ، 296 ، 227زایري، غالمعباس، 

   660 ، 657 ، 656 ، 652 ، 458 ، 242زابل، 
  768زادسر، علی ، 

  709ریم، زارع، ک
   542 ،  405، 8زالی، عباسعلی ، 

   660، 652 ، 647 ، 632 ، 307زاهدان، 
   645 ، 171زاینده رود، 

   309زرگر یعقوبی، سیاوش، 
  650 ، 316زرگر، رسول، 
  487، 360زرگر، موسی، 

   405زرند، 
    503زرندي، محمد حسین، 

   503ططري، اسماعیل، 
  506زرندي، محمدحسین، 

   73، 72، 71زلنگوف، 
   70زم، محمدعلی، 

  791زمانی، 

  731 ، 480، 478 ، 460 ، 292 ، 204 ، 65زنجان، 
   200، 9زندان اوین ، 

   561زندي، 
   660زهک، 
   542 ،  541 ، 490 ، 489زهیر، 
  712 ، 199اي ، سید رضا ،  زواره

  226زورق، محمد حسن، 
  685زوریخ،  
   130 ، 111زیباکنار، 
  574زیمبابوه، 

  771 سید محمد حسین،  زینلی،
، 353 ، 285 ، 248 ، 236 ، 193  ، 56 ، 12ژاپن ، 

404 ، 678 ، 683   ، 685 ، 707 ، 760  
  753، 737 ، 343، 197 ، 55ژنو ، 

   693ساپکو، 
  769، 226سادات، سید حسن، 

  363ساداتی، 
  227ساداتیان، 

   405ساداتیان، جالل، 
  482 ،  192سارایوو ، 

  737ساري، 
  642  ، 380 آزادیبخش فلسطین ، سازمان

  38سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 
   100سازمان اطالعات ترکیه، 

 535، 369 ، 135 ، 133 ، 54سازمان انرژي اتمی، 
 ،683 ،754  

   592  ، 589سازمان اوقاف، 
   386سازمان بازرسی کل کشور، 

   138سازمان بازنشستگی ، 
   255 ، 166 ، 83سازمان بهزیستی، 

   146ازمان بورس اوراق بهاردار ، س
   351سازمان بیمه مرکزي، 

  485 ،  359 ، 252سازمان تأمین اجتماعی، 
 ، 405 ، 158، 154 ، 84سازمان تبلیغات اسالمی، 

697   
   211سازمان تحقیقات انرژي، 

   450سازمان تحقیقات روغن نخل، 
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   289  ، 81 ، 67سازمان تربیت بدنی، 
   199امالك، سازمان ثبت اسناد و 

  49سازمان حفاظت محیط زیست، 
   65سازمان حمایت از مصرف کنندگان، 

   246 ، 51سازمان صداوسیما، 
   564 ، 336 ، 188سازمان صنایع دفاع ، 
   50سازمان عمران کیش، 

   70سازمان فرهنگ و هنر، 
  279سازمان قضایی نیروهاي مسلح، 

 344، 343 ، 333 ، 249سازمان کنفرانس اسالمی، 
 ،451  ، 467 ، 537 ، 572 ، 582 ،600 ،  620 ، 

674 ،715 ، 774  
   288، 229 ، 202سازمان مجاهدین خلق، 

   193سازمان محیط زیست ، 
 ، 166 ، 98 ، 84  ، 81  ، 55 ، 19سازمان ملل ، 

330 ، 406  ، 467 ،601 ، 714 ،716 ،722  
   387سازمان میراث فرهنگی، 

   499سازمان نظام پزشکی، 
  353، 19، ) اکو(هاي اقتصادي  سازمان همکاري

   633سازمان هواپیماي کشوري، 
   351سازمان هواشناسی جهانی، 

   45ساالري، مریم، 
  497سالسال، جان ساموئل، 

  480سالم البدري، عبداهللا ، 
   106سالن ورزشی تختی، 

   242سامارانش، خوان آنتونیو، 
  578سامرا، 

  485سانگلی، آندره،  
   347غ، ساوجبال

   564  ، 336ساوه، 
   631 ، 460سبحان اللهی، محمد علی، 

   343سبحانی، احمد، 
  578سبزوار، 

 ، 133 ، 207 ، 197 ، 81 ، 64 ، 24سپاه پاسداران ، 
150 ، 228 ، 292 ، 298 ، 339 ، 352 ، 368 ، 388 ، 
691 ،  692 ،693 ، 765 ، 780  

  783سپاه صحابه، 

   691سپیدان، 
  280وریه، ستاد ارتش س

   278ستاد برگزاري نماز جمعه تهران، 
   415ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، 

  360ستاد تبلیغات کردستان، 
، 557، 540، 478 ، 457 ، 416ستاد تنظیم بازار، 

583 ، 613 ، 677 ،690 ، 703 ، 728 ،739 ،794 ،
632   

   338 ، 243ستاد رسیدگی به امور آزادگان، 
   619  ، 497 ، 461 ، 45 مخدر، ستاد مبارزه با مواد

   252ستاره دنباله دار شومیکر، 
   640  ،  639 ، 256 ، 62 ، 32ستاري، منصور، 

   68سحابی، عزت اهللا، 
   271سد استور، 

   460سد آغ چاي، 
  743سد بارون، 

 765 ، 750، 720 ، 64 ، 54، 11سد پانزده خرداد ، 
 ،766 ،767   

  217  ، 77سد خداآفرین، 
   672رآباد، سد خی

   113 ، 112سد سفیدرود ، 
  760 ، 210سد کارون، 
   141  ، 138سد کرج ، 
   389 ، 339سد کرخه، 

  517سد گاوشان، 
   639 ، 364 ، 280، 279 ، 53، 52سد لتیان، 
  231سد ماملو، 

   664 ، 478سراوان، 
   623سراي، 

   285سربندر، 
   510سرپل ذهاب، 

  212سرچشمه، 
  475 ،  102سرخس، 

   158ردشت ، س
  352سروش، عبدالکریم، 

  398سعادت، 
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، 273، 272 ، 217، 216 ، 94 ، 92، 90سعدآباد، 
275 ، 277 ، 321 ، 324 ، 353 ، 355 ،357 ،  383 ،
386 ، 706 ، 726 ،  774   

   398سعیدلو، علی، 
   622 ، 621سعیدي سیرجانی، علی اکبر، 

   48سعیدي کیا، محمد ، 
   451، 450سالنگر، 

   434ان بولکیاه، سلط
  482سلطان قابوس،  

  563سلطانی فر، مسعود، 
   592سلطانی، 
   458سلطانیه، 
   155سلماس، 

   691 ، 662 ، 652سلیمانی، قاسم، 
   497سلیمی نمین، عباس، 

   159سلیمی نمین، محمدحسین، 
  214سلیمی، پروین، 

  588سمنان،  
   373سمیرم، 

  674سمیعی، سیاوش، 
   526سنقرکلیایی، 

   306 ، 122نگال، س
   306سینگ، سیدهارت، 

  709سهرابی، ناصر، 
  541 ، 344سواد کوه، 
   429سوپرپوما، 

   423سوتریسنو، تري، 
   603، 569 ، 415 ، 343 ، 185سودان، 
 ، 312 ، 280 ، 255 ، 243 ، 240 ، 63 ، 51سوریه ، 

336 ، 387 ،  463 ، 548 ، 675  
   424سوکارنو، 
  743سولگون، 

  360کالس، سونا، نی
   104سونورو، سودا، 

  546 ، 430، 423 ، 419سوهارتو، 
 ، 242 ، 236 ، 204 ، 199 ، 199 ، 197سوییس، 

315 ، 383  ، 685  

   279سی ان ان، 
   256، 252سیاره مشتري، 
  781سیاف، رسول، 

   117سیاهکل ، 
   42سید روحانی، زهرا، 

  269سیدزاده، سعید جلیل، 
  744سیدهاشمی، سید مصطفی، 

   45 ، 44سیدزاده، سیدجلیل، 
   62سیرالئون، 
   47 ، 46سیرجان، 

 532، 492 ، 354 ، 309 ، 308سیستان و بلوچستان، 
 ،623 ، 645 ، 656 ،674 ،  678  

  562، 557 ، 553 ، 548 ، 527سیستانی، سیدعلی، 
   548سیستانی، سید محمدرضا، 

   703سیف اهللا خان، انور، 
  753 ، 699 ، 70سیف اللهی، رضا، 

  476سیالریچیچ، حارث، 
   616سیم فروش، 

   772سیمان خاش، 
   60سیماي ري، 

  400شاخصی، حسن، 
  155شادگان ، 
  536شارجه،  

   600، 343 ، 101 ، 70شافعی، غالمرضا، 
   703شافی، 

   197شالچیان، 
   105، 104شالچیان، ابوطالب ، 

 ،  537 ، 302 ، 197 ، 61، 60، 59شاه عبدالعظیم، 
588، 753  

   31شاه تهماسب صفوي، 
   451شاه عالم، 

   703شاهرودي، سید محمود، 
   263شاهمرادي، 

   228 ، 283 ، 32، 31شاهنامه تهماسبی، 
  567شاهین شهر، 

   450شایق، محمدرضا، 
    642الشرع، فاروق، 
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  765 ، 718 ، 592 ، 542شرعی ، محمدعلی،  
  255شرك دولت آباد، 
   92شرکت ایران ایر، 

  724ایران وانت، شرکت 
   451شرکت برتون، 

   312شرکت پاکسان، 
   398شرکت تاکدو، 

  773شرکت تایر کویر، 
   293شرکت تعاونی پسته رفسنجان، 

   146شرکت روغن نباتی پارس، 
   422شرکت رویال داچ، 

  767شرکت سابیر، 
   441شرکت شل، 

  760شرکت کونوکو، 
   619شرکت مخابرات، 

   239ک دماوند، شرکت ملی صنایع الکترونی
   208شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

  767شرکت مهاب قدس، 
   91شرکت نفت پارس، 

  222شرکت هواپیماي آسمان ، 
   207شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی، 

  747 ، 733شرکت هواپیمایی هما، 
  768 ، 87شریعتمداري، حسین، 

   624 ، 343 ، 342 ، 317 ، 280شریف ، محمد ، 
   106مد،  شریفیان ، مح

  640شریفیان، حسین، 
  743شعبانی فرد، علی اکبر، 

   194شعله سعدي، قاسم ، 
  747 ، 394 ، 207شفتی، حسن، 

   114شفیعی ، محمدرضا ، 
   288شفیعی، احمد، 
  739شقاقی، فتحی، 
  629 ، 548شکرریز، علی، 

  629 ، 612 ، 595، 594 ، 158 ، 92شمخانی، علی، 
   239شمس الدین، شیخ مهدي، 

   542شمسایی،  
   615شمیران، 

  223 ، 194، 216 ، 158شیمکوس، هلموت، 
  280شهابی، حکمت، 

  212شهربابک، 
   44شهرجدید علوي، 

  588 ،  537 ، 58شهرري ، 
  652شهرسوخته ، 

 632 ، 541 ، 352 ، 256 ، 60، 59شهرداري تهران، 
 ،710 ، 777 ، 778   

   214شهرزاد، محمدکریم، 
  548، شهرستانی، سیدجواد

  743شهرضا، 
   138شهرك تحقیقاتی کاوش، 

  664شهرك تفتان، 
   283شهرك غرب، 

   207شهرك مهدیه ، 
   454شهرکرد، 
  758 ، 718شهروند، 
  541 ، 214شهریار، 

  532شهسواري، 
   635شوارد نادزه، ادوارد، 

 ، 158 ، 142 ، 76 ، 73 ، 56 ، 50شوراي اقتصاد، 
185 ، 194 ، 215  ،227 ، 256 ، 296 ، 336 ، 347 ، 
375 ،402 ، 632 ، 645 ، 753  

   84شوراي المپیک آسیا ، 
   280، 279 ، 74شوراي امنیت سازمان ملل ، 

   271شوراي خلیج فارس، 
 360 ، 204  ، 104 ، 66 ، 87شوراي عالی اداري، 

 ،461 ، 633 ، 732   
  ، 100  ، 51  ، 64، 63شوراي عالی امنیت ملی، 

133 ، 192 ،  239 ، 269 ، 279 ، 293  ، 295 ، 316 
 ،333 ، 343 ، 368 ، 410 ، 454 ، 463 ، 477  ،539 

  ،582 ، 612 ، 615 ، 642 ، 699 ، 703 ، 738 ، 
759 ، 775  

 ، 82 ، 74 ، 69 ، 57شوراي عالی انقالب فرهنگی، 
96 ، 134 ، 161 ، 188 ، 196 ، 203 ، 243 ، 257 ، 

288 ، 338 ، 351 ، 375 ، 404  ، 482 ، 534 ، 574 
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 ؟؟؟ 712  ، 693 ، 632    ، 620 ، 603، 588 ،  579، 
 ،721 ، 754 ، 769  

   351شوراي عالی جوانان، 
  66شوراي عالی حفاظت محیط زیست ، 

   246شوراي عالی شهرسازي، 
   632شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، 

 ، 379 ، 318 ، 204 ، 74شوراي عالی مناطق آزاد، 
720   

   387شوراي عالی میراث فرهنگی، 
   57شوراي فرهنگ عمومی، 

  736شوراي فرهنگی زنان، 
  746 ، 702 ، 476 ، 454 ، 55شوراي نگهبان، 

   197شوراي همبستگی زنان، 
   610، 471 ، 351 ، 255 ، 229 ، 197 ، 73شوروي، 
  214شوشتر، 

  463 ، 211شوشتري، اسماعیل، 
   256، 9شومیکر، لوي 

  480 ، 292شیبانی، عباس، 
   84شیخ احمد الفهد آل صباح ، 

   623شیخ االسالم، حسین ، 
  574 ، 83شیخ انصاري، 

   630شیخ زاید، 
   302شیخ عطار، علیرضا، 

   499 ، 84شیخ مرادف، 
   87شیخ، نجم الدین، 

   733 ، 677 ، 630 ، 594، 194 ، 57 ، 48شیراز، 
   344شیرازي، علی، 

  772 ، 353شیرودي، 
   185شیم چگوویچ، اسفان، 

   340شیولی، کروالی، 
   119صالحی فر، 

   170صادقی، 
   559صالحی امیري، 

   192صالحی خوانساري، 
  578صالحی فروز،  
  765 ، 718صانعی، حسن، 

   520 ، 503صحراییان، غالمرضا، 

  521صحنه، 
  16صدام حسین، 

  485صدام،  
 ،  461 ، 454 ، 449 ، 402 ، 316 ، 201صداوسیما ، 

482 ،495 ،612 ،640 ، 642 ، 675 ،678 ،778  
   239صدر، موسی، 

   309صدري ، سید محمود ، 
   645 ، 457صدوقی، محمد علی، 

   138صدوقی، محمد، 
   373صراف، ابراهیم، 

 ، 560 ، 552 ،  542 ، 83 ، 74، 66 ، 64صربستان، 
637  

   153صفارود ، 
   303صفرعلی، یار، 

   492،  394صفري، مهدي، 
  759صفري، مهدي، 

  ، 275 ، 134 ، 98 ، 87 ، 86صفریان، ماه بی بی ، 
280 ، 317 ، 344 ، 535 ، 610 ، 623 ،  624 ،625 ، 
627 ، 639 ، 640 ،709  

   306 ، 61صفریان، عباس، 
  777صفریان، قاسم، 

   189صفریان، محمود، 
  747صفی زاده، سید محمد، 

   312صنایع بهشهر، 
   141 ، 74مللی پول، ال صندوق بین

  70صندوق تعاون ، 
   306صنعتی، غالمعلی، 

   54صوفی، علی ، 
   115صومعه سرا، 

   643ضیاء، خالده، 
   513طاق بستان، 

   489طالب، 
 ، 781 ، 775 ، 738 ، 734 ، 731 ، 721طالبــــان، 

782 ، 784 ، 786 ، 788 ، 794  
  754 ، 419 ، 101طالبانی، جالل، 

  278، طالقانی، سید محمود
  363 ، 116 ، 111، 100طاهایی، سید علی اکبر، 
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  770 ، 230طاهري خرم آبادي، سید حسن، 
  761 ، 243طاهري، سید جالل الدین، 

   50طاهري، حسین ، 
   307طاهریان، حسن، 

  779طباطبایی، سیدجواد، 
  601طباطبایی، سید محسن، 
  8طباطبایی، سید محمد ، 
   616 ، 545،  257 ، 223طباطبایی، سید محمود، 
   689 ، 215طباطبایی، سید هادي، 

   351طباطبایی، صادق، 
   779طباطبایی، فاطمه، 

  578 ، 548طبس، 
   193طبیبیان ، 

   265، 263اي،  طرح تحقیقاتی آبیاري کوزه
  683طرح سیکلوترون، 

   199طرح کاداستر، 
   307 ، 215طرح نیشکر اهواز، 

   308 ، 302 ، 279ظریف، محمد جواد، 
   373ابدین زاده، کامل، ع

 ، 94 ، 74 ، 57 ، 54 ، 53عادلی، محمد حسین، 
100 ، 130 ، 141 ، 149 ، 166 ، 194 ، 198 ، 209 ، 
247 ،269 ، 303 ، 311 ، 316 ، 338 ، 347 ،360 ، 
394 ، 534 ، 693 ، 780  

  570عارف، محمد رضا، 
  492عباد، 

   196عباس آباد، 
  373عباس پور، محمد ، 

   96 ، 82راسانی، محمد ، عبایی خ
  744عباسپور، علی، 

   537عباسپور، مجید، 
  743عباسپور، محمد، 

  227عباسی، عباس، 
  728عبدالرحمان، احمد، 

   537 ، 134عبدالعلی زاده ، علی ، 
  482عبداهللا الدوع، عبدالعزیز،  

   404عبداهللا بن عبدالعزیز، 
   65عبداللهی، رضا ، 

   589عثمانی، 
   236عدن، 

 133 ، 105  ، 101، 100 ، 84 ، 83 ، 81 ، 55اق، عر
 ،141 ، 158 ، 189 ، 211 ، 273 ،277 ،309 ، 316 ، 

343 ، 353 ،360 ،408 ، 409 ،410 ،412 ، 415 ، 
416 ، 419 ، 424 ، 424 ،435 ، 450  ، 467 ، 468 ، 
509 ، 569 ،604 ،612 ، 630 ، 713 ،743 ،754 ،
759 ،780 ، 795  

  574، عراقی،  محسن
 ، 240 ، 76 ، 62 ، 55 ، 51 ، 48عربستان سعودي، 

292 ، 302 ، 306 ، 315 ، 318 ،  330 ، 332 ،333  
 ،343 ، 344 ،351، 404، 482 ،489 ، 490،541 
،542 ،  549 ، ، 609 ، 677 ، 699 ، 699 ، 703  

  642 ، 537، 380عرفات، یاسر، 
   125عرفانی، سید مجتبی، 
   207 ، 73عزت بگوویچ، علی، 

   387عزیز، طارق، 
   616عزیزي، 

  744عسکراوالدي، اسداهللا، 
  744عسکراوالدي، حبیب اهللا، 

   559عسکري، 
  780 ، 472 ، 465عشق آباد، 

   373عطارزاده، محمود، 
   419العطاس، علی، 

  572العلوي المدغري، عبدالکبیر، 
   400علی آباد کتول، 

   317علی آباد، 
، 216، 214 ، 141 ، 199 ، 198اُف، حیدر،  علی
217 ،218 ،219 ،220 ،223 ،226 ،404  ، 465 ، 
472 ، 750 ، 782 ، 784   

   62علی بن خلیفه آل حتمی، 
   295علی زاده، 

   703، 678، 647 ، 627علی عسکري، عبدالعلی، 
   631علی نژاد ساریخانی، محمد، 

   699علیخانی، قدرت اهللا، 
   738 ، 737علیزاده، 

  476د رضا، علیزاده، محم
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  791 ، 600 ، 357 ، 309، 482عمان، 
   352، 8عملیات والفنجر 

  373عمیدزنجانی، عباسعلی، 
  675، 674 ، 333الغابد، حامد، 
   330غالی، پترس، 

 ، 207 ، 192 ، 108 ، 102غرضی، سید محمد، 
360 ،410 ، 461 ، 529 ، 600 ،718   

   395غزالی، 
   155غفاري، محمد ، 

   402 ، 86، غفوري فرد، حسن
   576غفوري، محسن، 

   368 ، 364، 360 ، 256 ، 60غیوري، سید علی، 
  ، 697 ، 283 ،204 ، 203 ، 188 ، 52 ، 49فارس، 

699   
   699فاریاب، 

   504فاضل تونی، 
  759فاضل لنکرانی، محمد، 

   499فاضل، ایرج، 
   209فاطمی زاده، سید ابوالفضل، 

   197فاکر ، محمدرضا ، 
   352فاو، 

   122فائو، 
  637فخریه کاشان، اصغر، 

   504فرامان، 
 ، 197 ، 185 ، 166 ، 104 ، 98 ، 81 ، 56فرانسه، 

198 ، 243 ، 243 ،279 ، 317 ، 318 ، 330 ، 331 ، 
409 ، 478 ،492 ،576 ، 58 ،603 ،632 ، 699،720 

 ،721 ، 728 ،732 ، 756  
   461فرجی، 

   703فردوسی پور، 
    499ل، فردوسی پور، اسماعی

   32فردوسی، 
   315فرقان، 

   67فرهادي، حمید، 
   710فرهنگسراي خاوران، 

   201فرهنگ قرآن ، 
   104فرهنگ، منوچهر، 

  677فرهنگستان زبان فارسی، 
   576فرهنگستان علوم، 

   632 ،195فرودگاه امام خمینی، 
   419فرودگاه حلیم، 

   68فرودگاه رفسنجان، 
   171فرودگاه کاشان، 

 147 ، 106، 100 ، 94 ، 91 ، 41 مهرآباد، فرودگاه
 ،166 ، 216 ،218 ، 226 ،272 ،321 ، 326 ، 353 ،

383 ، 419 ، 452 ، 647  ، 500  ،771 ،780 ،790  
 ، 263 ، 211 ، 192، 191 ، 73فروزش، غالمرضا، 

333 ، 539 ،639 ، 647 ، 652 ،660 ،712  
 604  ، 567 ، 415 ، 295 ، 188فروزنده، محمد ، 

،713  
  758، 718فروشگاه بیهقی، 

 ، 557 ، 554، 546اي رفاه،  هاي زنجیره فروشگاه
570 ،613 ، 623 ، 627 ، 632 ، 633 ، 639 ،647 ، 
677 ،678 ،690، 703 ، 718 ، 721 ،728 ،758  

   352فروشگاه شهروند، 
   542فریدون شهر،  

   542فریدون،  
   689فریدون، حسین، 

   343فقیهی، 
   559ضا، فالح، سیدر

   246فالح، محمد، 
 ، 193 ، 188 ، 133 ، 100 ، 68فالحیان ، علی ، 

200 ، 236 ،289 ، 368  ،542 ، 604 ،612 ، 702 ، 
733 ، 738  

، 739، 691 ، 642 ، 448، 380 ، 63 ، 51فلسطین ، 
748  

  794فلسفی، محمدتقی، 
  630 ، 330 ، 318، 249 ، 76فهد بن عبدالعزیز، 

   284 ، 166فوالد مبارکه ، 
   114فومن ، 

  714فیروزآبادي، سیدحسن، 
   203 ، 52فیروزآباد، 

  471فیروزه، 
  791، 774فیلیپین، 
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  541قائم شهر، 
  352قائم مقامی، سید عباس، 

   773قائن، 
   203قادري ، نعمت اهللا ، 

   122قاسمی، 
  399قاضی طباطبایی، 

  8زاده  هاشمی،  قاضی
   201قانعی، 
  677قبرس، 

، 480 ، 394، 387، 383 ،215 ، 81مر، قذافی، مع
534 ، 604 ،616   

   613 ، 384قرائتی، محسن، 
  693قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، 

   521قرارگاه نجف، 
   625، 736 ، 697 ، 592  ، 589 ، 450قرآن کریم ، 

   121العابدین،  قربانی، زین
   400 ، 235، 231قرچک، 

   789 ، 786قرقیزستان، 
 ،  603 ، 468 ، 466،  353، 223، 217 ، 97قره باغ، 

771  
 ، 548، 540 ، 324 ، 321 ، 149 ، 130قزاقستان، 

629 ، 706 ،709 ،722 ،786 ، 787 ، 790 ، 791  
 ، 295، 294، 293، 292 ، 289 ، 138 ، 32قزوین ، 

308 ، 369 ، 373 ، 379 ، 731 ،740  
  541، 214قشقاوي، حسن ، 

  769 ، 733، 226 ،754 ، 527 ، 194قشم ، 
   512 ، 509قصرشیرین، 
   298قصرفیروزه، 

 ، 600 ، 576 ، 355، 354 ، 203، 482 ،  195قطر ، 
629 ،703 ، 707 ،712 ،746 ،791 ،794  

  629 ، 184قفقاز ، 
   744قلی، محمد حسن، 

 ، 195 ، 171 ، 101 ،96 ، 90 ، 82 ، 66 ، 54قم ، 
207 ، 248 ، 527 ، 229 ،230 ، 236 ، 296 ، 330 ،
331 ، 336 ، 402 ، 539  ، 542  ، 588 ،562 ، 563 

 ،567 ،  568 ، 570 ،582 ، 588 ، 612 ، 64 ، 744 ،
761 ، 763 ، 765  

   182، 181قمصر، 
   400قمی، محمد، 

   295، 230قنبري قائم، حسین ، 
   182قهرود، 

  368 ، 343، 274 ، 211 ، 146 ، 82قوه قضاییه، 
   224کابل، 

   419قالل، کاخ است
  360کاخ سفید، 

   46کاخ کرملین، 
   442 ، 434کاخ نورایمان، 

   256 ، 239 ، 101کارخانه سرنگ سازي، 
  11کارخانه سنگ گرانیت خاورمیانه ، 

   134کارخانه فیبرنوري، 
   300، 299کارخانه کاغذسازي، 

   277سازي،  کارخانه مهمات
   340کاردان، داریوش، 

   697کارون، 
   84 ،12کازرون، 

  192کاسترو، فیدل، 
 ، 269، 588 ،  415 ، 183، 176، 175 ، 171کاشان، 

578 ،604  
   460کاشمر، 

  678کاظم دینان، سیدمحمود، 
   38پور، محمد ،  کاظم

    207کاظمی، احمد، 
  271کاظمی، سیدمطهر، 

   58الکافی، 
  350کالیبران، 
   74کامبوج، 

  678 ، 405کامران دستجردي، حسن، 
   517کامیاران، 

   214، 198کانادا، 
 ، 146کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 

161 ، 162   
  271کانون حمایت بیماران هموفیلی، 

  780کپنهاك، 
   553کتاب الرافد، 
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    پیروزي    

  770کراچی، 
 ، 537 ، 303 ، 134 ، 83کرباسچی، غالمحسین، 

758 ،777   
  359کرباسیان، مهدي، 

  578 ، 548کربال، 
 ، 138، 685 ،  542 ،  91 ، 209 ، 198 ، 69کرج، 

263 ،405 ، 683  
   329کرجی، پرانابامو، 
 ، 158 ، 141 ، 105  ، 101، 100کردستان عراق، 

273 ،277 ،419  ، 467 ، 468   
  360 ، 308 ، 228، 214 ، 197کردستان، 

 ، 308 ، 241، 227 ، 195 ، 99 ، 64 ، 49کرمان، 
329 ، 395 ، 569 ،632 ، 678 ،699  

 354 ، 303 ، 241 ، 196 ، 194 ، 64، 12شاه ، کرمان
 ،499  ،  500 ، 503 ، 504 ،  506 ، 514 ، 515 ،

518 ، 526 ، 645 ، 701   
  509کرند غرب، 

   193 ، 76، 75کره جنوبی، 
، 535 ، 307 ، 236 ، 208 ، 196 ، 193کره شمالی ، 

731  
  637، 477 ،  105 ، 93کرواسی، 

  466کریستوفر، وارن،  
  466 اف، اسالم،  کریم

  214کریمی، ذبیح اهللا ، 
   158کریمیان ، محمد ، 

  685کشت و صنعت مغان،  
   44کشتی سازي خلیج فارس، 

   561 ، 68کشکوییه، 
  467 ،  410، 355، 353 ، 316 ، 303، 230کشمیر، 

   353کشوري، 
 ، 368 ، 296 ، 235 ، 215 ، 122کالنتري، عیسی، 

509 ،   610 ، 689  
  480 موسی، کالنتري،

   212کالهدوز، علی، 
  217کلبجر، 

   548کلکبایوف، آبیش، 
  714، 229کلمبیا، 

   56کلوپ پاریس، 
   101کلیبر، 

   201 ، 66کلید قرآن ، 
   59 ، 58، )روستا(کلین 

  465،  395 ، 331 ، 141کلینتون، بیل، 
   61، 59کلینی، 

   58کلینی، شیخ محمدابن یعقوب، 
  759 ، 351 ، 182، 176 ، 91کمالی، حسین، 

   61اي، ناصر،  کمره
  768کمیته امداد امام خمینی، 
   242کمیته بین المللی المپیک، 

   289کمیته ملی المپیک ، 
   63هاي انقالب اسالمی،  کمیته

   189کمیسیون اسرا، 
  19کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ، 

   343کمیسیون خلع سالح، 
  481کن، 

   228کندل، ریمون، 
   196سکاپ ، کنفرانس ا

  574کنفرانس امنیت اروپا، 
    326کنفرانس وحدت اسالمی، 

   461کنگان، 
   340 ، 228کنگرلو، محسن، 

   142، 141کنگره بهره وري، 
   76کنگره حج، 

   83کنگره شیخ انصاري، 
  229کنل، رافائل، 

   415 ، 196کنیا ، 
   631 ، 194 ، 141  ، 54کهکیلویه و بویراحمد ، 

  559، 224 ، 158 ، 98کهل، هلموت، 
  768کهنوج، 

   450 ، 445کواالالمپور، 
   610، 309 ، 211کوبا، 

   683کوبه ژاپن، 
   200کوثري، سید محمد، 

   109کوچصفهان، 
   402کوچکیان، 
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  1373هاشمی رفسنجانی 

   90کوناره، عمر، 
  788کونوکو، 

   269کوهرنگ، 
  678کوهکن، محسن، 

  769کوهیان، عطاءاهللا ، 
، 604، 482 ،  435 ، 415 ، 306 ، 103 ، 84کویت، 

703 ، 753  
   120کیاشهر، 

  542کیان ارثی، اسداهللا ، 
   38کیانی منش، کیوان ، 

   749 ، 564کیانی، 
   793، 789 ، 599 ، 594 ، 593 ، 592 ، 50کیش، 

   236کیم ایل سونگ، 
  76کیم یونگ آل ، 

   675گابن، 
   121، 107گالش، 

  637گانیچ، ایوب، 
  770گجرات، 

 ، 539 ، 340 ، 295، 294 ، 210 ، 207گرجستان، 
635  

   87گرشاسبی، غفور، 
   241 ، 109گرگان، 
  360گرمسار، 

   635  ، 633 ، 631، 628گروزنی،  
   315گروه فرقان، 

   336 ، 331گروه معارف قرآن، 
  763 ، 64گلپایکان، 

   113گلشنی، فرامرز، 
   332گلشنی، مهدي، 
  476گنجی، حسن، 

   294گواهی، عبدالرحیم، 
   83 ، 84 ،74 ، 70 ،66 ، 64 ، 58ژده، گورا

  609گروزنی، 
   633گوگوادزه، واختانگ، 

 ، 110، 109، 108 ، 107 ، 106 ، 104، 100گیالن، 
117 ، 121 ،122 ، 141 ، 130 ، 204   

   513گیالن غرب، 

   379 ، 262 ، 203گینه، 
   539گیوناشویلی، جمشید، 

   615  ، 612 ، 387الریجانی، محمدجواد، 
 ، 387 ، 246 ، 201 ، 135 ، 51ریجانی، علی ، ال

402 ، 482 ، 493 ، 561 ،570 ،609 ،678 ،778  
   664الریز، 

   81الکربی، 
   289الهه، 

   567 ، 396 ، 265الهوتی، حسن، 
  795 ، 265، 48 ، 45الهوتی، حمید ، 

  561 ، 396، 364، 347 ، 45الهوتی، سارا، 
، 277 ، 147  ،137، 70 ، 53 ، 45الهوتی، سعید، 

303 ، 364 ،744  
   153حسن،  الهوتی، شیخ

 ، 452 ، 448 ، 396 ، 181، 170الهوتی، علی ، 
460 ، 545 ،546 ، 714  

    795 ،  567 ، 396 ، 265 ، 45الهوتی، مونا، 
   121، 120 ، 110الهیجان، 

 ، 240 ، 239، 227، 224 ، 64 ، 55  ، 51لبنان ، 
343 ، 387 ، 548 ، 619 ، 726   

   ؟؟؟640 ، 639، 364، 280، 279 ، 141 ، 98لتیان، 
   67، 66لرستان، 

  753لشکر بدر، 
  574، )ص(لشکر محمد رسول اهللا 

   185لطفی، جالل علی ، 
  788، 783، 353 ، 207لغاري، فاروق احمدخان،  

 ، 279، 278 ، 277 ، 263، 226 ، 154 ، 83لندن ، 
284 ، 360 ،604 ،625 ، 753 ،  569 ،  779  

   120لنگرود، 
  584 ، 185لهستان، 
   242لوران، 

   109لولمان، 
، 383 ، 295، 215 ، 200 ، 197 ، 81 ، 68 ، 63لیبی، 

387 ، 389 ، 394 ، 480 ،534 ، 604 ،616 ، 726 ، 
759 ،774  

   299مارسلو کورتو، مانوئل، 
   775 ، 774مارکوس، 
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    پیروزي    

   775مارکوس، ایملدا، 
   631، 475،  344 ، 241 ، 110 ، 49مازندران، 

   130ماسوله، 
  743ماکو، 
   383مالت، 

  722 ، 689 ، 675 ، 451 ، 445، 444مالزي، 
   613 ، 315 ، 295 ، 92 ، 91، 90، 89مالی، 

   400ماملو، سد، 
  780 ، 135ماندال، نلسون، 

   65ماه نشان، 
   344ماهواره ، 

   71مایدن، ایوان، 
   166مبارکه اصفهان ، 

  678 ، 283مبارکه، 
   306المپیاد دانش آموزي، 

، 184 ، 101 ، 99 ، 96 ، 89 ، 82متروي تهران، 
189 ، 135 ، 599 ، 609 ، 733   

   707متکی، منوچهر، 
  224متوسلیان، احمد، 

، 286، 285، 284، 12مجتمع پتروشیمی بندر امام، 
287   

   389مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب، 
   399مجتمع شهید همت، 

  632محسن، مجتهد شبستري، 
  777مجدآرا، محمد، 

  753مجلس اعالي انقالب اسالمی عراق، 
   239مجلس اعالي شیعیان لبنان، 

  763 ، 761، 760مجلس خبرگان، 
   68مجله ایران فردا، 

   248مجله فقه، 
  583مجله گل آقا، 

 ، 316، 279  ، 81مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
329 ، 395 ، 409 ، 415 ، 535 ،549   

   197نی اقتصاد، مجمع جها
    497مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، 

  759مجمع روحانیون مبارز، 
   200محبی، 

   375محتشمی، مهدي، 
   91محجوب، علیرضا، 

  487محسنی، 
   767محقق حضرتی، بهزاد، 
   336محقق داماد، مصطفی، 

  765محالت، 
 332 ، 249 ، 212 ، 44 ، 42، 41محلوجی، حسین، 

 ،461 ، 171 ،181 ، 360 ،363 ، 444 ، 548 ، 578 ،
582 ، 583، 592 ،  593 ، 629 ،715   

  317، ) کارگر(محمدتقی 
 ، 209 ، 101 ، 74 ، 67 ، 53محمدخان، مرتضی، 

227 ،243 ، 306 ، 343 ، 360 ،413 ، 444 ، 642 ، 
713  

  478محمد هاشم، 
   452محمد، ماهاتیر، 
  444محمد، ماهاتیر، 

  569محمدزاده اهوازي، 
   147محمدي ، 

  537 ، 302 ، 196 ، 134 ، 96محمدي ري شهري، 
 ،548 ، 753  

   76  ، 60محمدي ري شهري، محمد ، 
   522محمدي عراقی، آقابزرگ، 

   405 ، 154محمدي عراقی، محمود، 
   794 ، 495محمدي گلپایگانی، 

  562 ، 64محمدي گلپایگانی، غالمحسین، 
  629محمدي گیالنی، محمد، 

   454ن، محمدي، حسی
   83محمدي، محمد رضا، 

   647 ، 344محمدیان، حبیب اهللا، 
  604محمود، خالد، 

   545محمودي گلپایگانی، سید محمود، 
   239مختاري، 

  480مختاري، حسن ، 
  748مدرسه حقانی، 

  763مدرسه دارالشفاء، 
   209 ، 51مدرسه عالی شهید مطهري، 

   308مدنی، محمد اسحاق، 
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   636، 631 ، 625  ، 624مدینه، 
   194مرادف ، صحت، 

  744مراغه، 
، 409 ، 333 ، 315 ، 302 ، 292 ، 249مراکش، 

412 ، 444 ، 457  ، 467 ،478 ،537 ، 572 ،582 ،
600 ، 731  

   343مرتضایی فر، محمود، 
  736مردانی، نصراهللا، 

   553مرضیه، 
 ، 130، 714، 623 ، 424 ، 99مرعشی، سید حسین، 

49 ، 90 ، 96 ،  147 ، 149 ، 150 ،154 ،158 ، 
275 ،364 ،409 ، 444  ، 465 ، 493  ، 500 ، 561 ، 
622 ،647 ، 756  ، 771 ،780  

   561مرعشی، سیداحمد، 
   329مرعشی، اشرف، 

 331 ، 639 ، 209 ، 150، 147مرعشی، سیدکاظم ، 
 ،714  

  ، 53 ، 49 ، 47 ، 45  ، 42، 41، 9مرعشی، عفت، 
73 ، 81 ، 86 ، 87 ، 94 ،95 ، 96 ، 101 ، 102 ،  

106 ، 130 ،  137 ،138 ، 147 ،150 ،154 ، 166 ، 
170 ،181 ، 183 ،184 ،  200 ،201 ، 203 ،235 ، 
243 ، 263 ، 269 ،277 ،278 ، 279 ،295 ، 302 ، 
331 ، 340 ، 347 ، 352 ، 357 ، 364 ،383 ، 387 ،
392 ، 396 ، 419 ، 430 ،433 ، 442 ،444 ،448 ، 
452 ، 460 ، 476 ، 478 ، 494  ، 500 ،  539 ، 541 

 ،545  ، 552 ، 553 ، 554 ، 561 ، 567 ، 572 ، 
582 ، 598 ، 601 ،616 ، 624 ، 636  ،674  ، 677 ، 
678 ،689 ، 691 ، 701 ، 713 ،714 ،724 ، 726 ، 
744 ،748 ،758 ، 763 ،768 ،780 ،793  

   236مرعشی، قدسی، 
   639مرعشی، نصرت، 

   117کز آموزش مدیریت دولتی، مر
  222مرکز آموزش هما، 

   63مرکز تحقیقات استراتژیک ، 
   125مرکز تحقیقات برنج، 
   120مرکز تحقیقات چاي، 

   114مرکز تحقیقات کرم ابریشم، 

   117مرکز تحقیقات ماهی خاویاري، 
   117مرکز تعاونی اصالح جنگل، 

   63مرکز علوم اسالمی قم ، 
  229  ، 96 ، مرکز معارف قرآن

   399مرکز موشک سازي، 
  273مرکز همیاري یهودیان، 

   373مرند، 
 ، 252 ، 83 ، 76 ، 69 ، 60 ، 57مرندي، علیرضا، 

288 ، 491 ، 545 ، 575 ، 722 ،203 ، 256 ، 309   
   405 ، 57مرودشت، 

   241مریوان، 
  781، 775مزاري، عبدالعلی، 

   212مس سرچشمه، 
   428مسجد استقالل، 

  578 ، 329جد جامعی، احمد، مس
   289مسجد جامعی، محمد، 

  744مسجد جمکران، 
   438مسجد حاج بولکیا، 

   451مسجد سلطان صالح الدین، 
  709مسجد سلیمان، 

   632مسجد شبستري ها، 
   645مسجد شهید مطهري، 

  532 ، 308 ، 307 ، 255 ، 202مسجد فیض ، 
   632مسجد نور، 

   406مسعود، احمد شاه، 
   601، 588دي، علی اکبر،  مسعو

   392مسکو، 
   243مسه، ژان پیر، 

   215مشکینی، 
  763مشکینی، علی، 

 ، 196 ، 147 ، 141 ، 96 ، 86 ، 82 ، 48مشهد، 
202 ،203 ، 208 ، 209 ، 210 ،211 ،  255 ، 307 ، 
315 ، 332 ، 355 ، 363  ، 475 ، 532 ، 539 ، 541 ،
572 ،578 ، 733 ، 750  

   589 محمدتقی، مصباح یزدي،
 ، 450 ، 386، 215 ، 199 ، 194 ، 93 ، 56مصر ، 

677   
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   430مصري، حاج حسن، 
   199مصطفوي، 

   42مصطفوي، صدیقه، 
   55مصالي امام خمینی، 
  562مصلحی، ابوالحسن، 

  465مطلب اوف،  
   405مطهري، علی، 

   691 ، 94مطهري، مرتضی، 
  685 ،  303 ، 82معادیخواه ، عبدالمجید، 

   392عتمدي، سید احمد، م
   280معتمر، منوچهر، 
  212معدن سونگون، 
   47معدن گل گهر، 

   212معدون میدوك، 
  444معیري، علیرضا، 

   616مغاره، 
  685مغان،  
   240مغرب، 

  743مفتح، محمد مهدي، 
   689مفیدي، 

  772 ، 572 ، 148مفیدي، اسماعیل، 
   619 ، 461مقتدایی، مرتضی، 

   155مقدمی زاد، عیسی، 
   739مک فارلین، 

  709 ، 636 ، 196مکه ، 
  9نژاد،  مکی

  713ملک اشتر، 
   600، 582 ، 572ملک حسن، 

   298ملک حسین، 
  623 ، 96ملک زاده، رضا، 

   330ملک عبداهللا، 
   616ملکی زاده، رضا، 

   623ملکی، 
   155منا، 

   288 ، 49منافی، هادي، 
  369منتظري، 

 ، 615 ، 612 ، 541، 480 ، 360منتظري، حسینعلی، 
633 ، 754 ،759  

   113، 112منجیل، 
   133منصوري، جواد، 
  769، 226منطقه آزاد قشم، 

   45منطقه آزاد کیش، 
  749منطقی، منوچهر، 

  274منم، کارلوس، 
   214مهاباد، 
   214مهاباد، 

  560 ،  288 ، 204 ، 619 ، 50مهاجرانی، عطااهللا، 
 ، 415 ، 296 ، 199  ، 87 ،  57مهاجري، مسیح،  

604 ، 721   
   407مهدوي شاهرودي، محمد شریف، 
  227مهدوي کرمانی، سید محمد باقر، 

  750مهدوي کنی، محمد رضا، 
  223مهدوي، 

   50مهدي تاجر، 
   453مهدیان، حسین، 

   339مهران، 
   50مهرشهر، 

  347مهري، محمدباقر، 
  777 ، 744موتلفه، 

   631موحد، سید حاجی محمد، 
   405 ، 292 ، علی، موحدي ساوجی

   689، 477،  212موحدي، 
   236مورایاما، 

  774مورو، 
  31موزه مترو پولیتن، 

  770 ، 241 ، 100موسسه اطالعات، 
   548موسسه آل البیت ، 

   55موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، 
   336موسسه دایره المعارف اسالمی، 

   576موسسه زلزله شناسی، 
  768موسسه کیهان، 

   503جاق، سید آیت اهللا ، موسوي ا
   332موسوي اردبیلی، سید عبدالکریم، 
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   336موسوي بجنوردي، سید محمد کاظم، 
   384موسوي تبریزي، سید ابوالفضل، 

   212موسوي جزایري، سید محمد علی، 
   68ها، سید محمد،  موسوي خوئینی

   63موسوي، سراج الدین، 
   619موسوي، سید احمد، 

  743موسوي، سید حشمت، 
   38موسوي، سید علی نقی، 

   38موسوي، سید مجتبی، 
   224موسوي، سید محسن، 
   316 ، 146 ، 67 ، 48 ، 9موسوي، میرحسین ، 

   494 ، 330 ، 318 ، 292 ، 255، 249موسویان، 
 ، 302 ، 240 ، 216 ، 158موسویان، سید حسین، 

756  
   714 ، 188موشک اسکاد، 

   181موالیی، شیخ احمد، 
  485  مولداوي،

   307مولوي عبدالحمید، 
   541مومن، محمد، 

   339مومنی شمیرزادي، محمد، 
   497مووینی، علی حسن، 

  271میانه، 
   720میتران، 

   699میتران، دانیل، 
  243میتران، فرانسوا، 

   771میتوکف، میخائیل الکسویچ، 
  368 ، 200 ، 51میثم ، 

   240میجر، جان، 
  677میخائیلیدیس، آلکوز، 

   141 ، 100 ، 71 آزادي، میدان
   632میدان فاطمی، 

  351میرباقري، مرتضی، 
  664  ، 662میرحاوه، 

   458میرحسینی، عباس، 
   76میرحمدي، سید محمد، 

   126 ، 116میرزا کوچک خان، 

 ، 138، 137 ، 134 ، 86، 226 ، 66میرزاده، حمید، 
147 ، 203 ، 241 ، 277 ، 284 ، 307 ، 339 ، 360 ،
413 ، 492 ،497  ، 500 ،522 ،546 ،601 ، 647 ، 
701 ، 714 ،724 ،754 ،758   

   494میرزایی، 
 ، 105 ، 144 ، 87 ، 69 ، 57میرسلیم، مصطفی، 

188 ، 203 ، 228 ، 257 ، 288 ، 309 ، 338 ، 359 ،
394 ،574 ،578 ،603 ، 632 ، 677 ،678 ،710 ،
715 ،729 ، 747 ، 754 ، 756  

   635 ، 529، 492 ، 307،  196 ، 117میرمحمدي، 
   104میرمحمدي، سید محمد ، 

   619 ، 408 ، 384 ، 215 ، 70میالنی، 
   623 ، 616، 599میالنیان، 

   66میناب بالکان، احمد، 
   645مینودشت، 

   619 ، 241 ، 236ناپل، 
   574، 560،  552 ،  542 ،  208 ، 83 ، 66 ، 64ناتو، 

  683نادر شاه افشار، 
   699 ، 552  نادري، مجید،

   239نارمک،  
   255ناستاسه، آدریان، 
   55ناصري، سیروس، 
  478ناصري، مصطفی، 

 ، 288 ، 211 ، 146 ، 82ناطق نوري، علی اکبر، 
343 ، 560 ، 621 ،622 ،697 ، 738  

   125ناطقی، محمد تقی، 
   760ناگا، ماتسو، 

، 170  ، 135 ، 122 ، 339 ، 77نامدار زنگنه، بیژن، 
171 ، 230 ، 388 ، 400 ، 574 ، 647 ، 650 ، 672 ، 
763 ،765  

   330 ، 318نایف، 
   379نپال، 

   171نتنظر، 
   548، 480 ، 269 ، 239 ، 236، 230نجف آباد، 

   589 ، 578نجف،  
   82نجفی، سید علی، 
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 ، 458، 454، 364 ، 354 ، 306نجفی، محمد علی، 
534 ،615 ، 635 ، 777  

   240نحالکوریان، هرنان، 
   289 ، 288نحوي، مهدي، 

   537 ، 373، 217 ، 134نخجوان ، 
   144نخودکی اصفهانی، 

   263ندایی، 
  746ندیمی بوشهري، عبدالرحمن، 

   175نراقی، 
   67، 66نرکیه ، 

   294نروژ، 
 ، 387 ، 380 ، 375 ، 289 ، 262نژاد حسینیان، 

694  
   142 ، 51نژاد حسینیان، هادي، 

   636نظام آباد، 
   295 ، 189 ، محمد علی، نظران

  786 ، 466 ، 130نظربایف، 
   738 ، 737 ، 344نظري، عبداهللا، 

 ، 387، 240 ، 116 ، 65نعمت زاده، محمد رضا، 
404 ،405 ، 584 ، 312 ، 317 ، 375 ، 647 ، 722  ،
771  

   697 ، 594 ، 45نعیم آبادي، غالمعلی، 
   433نقاش، 
   65نقده، 

  495 ، 256نقدي، محمد رضا، 
  788نقوي، ساجد، 

   196نقی پور، سید احمد، 
   631نکا، 

  368نمازي، حسن، 
  396 ، 340نمایشگاه بین المللی تهران، 
   95نمایشگاه بین المللی کتاب، 

   249نمایشگاه تجارت اسالمی، 
   197نهاوند، 

  475 ،  199نهاوندیان، علی اصغر، 
   615 ، 612نهاوندیان، محمد، 

   84نهضت آزادي، 
   406ت اسالمی تاجیکستان، نهض

  613نهضت سواد آموزي، 
   63نواب، 

   357، 353نواز شریف، 
   87نوبی، سید مرتضی، 
  579 ، 388نورباال، احمد علی، 

 ، 216 ، 209 ، 201، 200 ، 130 ، 83نوربخش، 
306 ، 351 ، 360 ،368 ،395 ، 409 ، 453 ، 584 ،
637 ،689 ، 701 ، 732 ،733 ، 746 ،793  

   214ش، عبدالرحیم، نوربخ
   413 ، 329 ، 56نوربخش، محسن، 

   241نورمفیدي، سیدکاظم، 
   392 ، 68نوري شاهرودي، محمد رضا، 

   406نوري، سید عبداهللا، 
  586  ،  63نوري، عبداهللا، 

  222نوریان، علی محمد، 
   150نوشهر، 

 ، 343 ، 330 ، 317 ، 280، 275 ، 189 ، 57نوق، 
352 ،610 ، 709 ،777  

  722نوییورك، 
 ، 321 ، 149، 148، 147 ،84 ، 65نیازف، صفرمراد، 

324 ،325 ،330 ، 457  ، 465  ،468 ، 471 ، 472 ، 
475 ، 706 ،   707 ، 756 ،782 ، 783 ،791  

  546 ، 351، 248نیجریه، 
   732 ، 133نیروگاه اتمی بوشهر، 

  25نیروگاه امیرآباد ، 
   521، 12نیروگاه بیستون کرمانشاه ، 

   26نیروگاه بوشهر، 
  12نیروگاه کازرون، 

   70نیروي انتظامی، 
   46نیروي دریایی ارتش، 

   344 ، 92نیروي دریایی سپاه، 
  643 ، 639، 256 ، 62 ، 32نیروي هوایی ارتش، 

  629نیري، حسینعلی، 
   68نیک اختر، کورش، 

   672 ، 670نیک ثمر، 
   159نیک روش، سید کمال الدین، 

   307 نیک فر، احمد،



 
 

 
 

              
                  838 

 کارنامه و خاطرات 
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   336نیکاراگوئه، 
   600نیروي دریایی، 

  481هادوي، مهدي، 
   76هادي، سید محمد علی، 

   302هادي، محمد علی، 
   97هاراتونیان، کاگیک، 

   743هاشمی، سید مجتبی، 
   102هاشمی ، ملکه ، 

 26، 16، 11، 10، 9، 8، 7هاشمی رفسنجانی ، اکبر، 
  ،29 ، 30 ،32 ،34 ،35 ،36، 408   

 ، 81 ، 52 ، 49 ، 48 ، 45بهرمانی، فائزه، هاشمی 
84 ، 197 ، 236 ، 241 ،242 ، 256 ، 279 ، 315 ، 

330 ، 460 ، 491 ،430  ، 467  ،536  ، 552 ،567 ، 
732 ، 743  

 ، 49 ، 48 ، 45 ، 23، 9هاشمی بهرمانی، مهدي، 
58 ، 77 ، 90 ، 98 ، 102 ، 106 ، 111 ، 141 ، 147 

 ،170 ، 197 ، 200،  209 ، 215 ، 263 ، 265 ، 284 
 ،292 ، 302 ، 303 ، 306 ، 315 ، 330 ، 352 ، 

364 ،419 ،430 ، 439 ،441 ،444 ، 460 ،465 ، 
494 ،527 ،563 ،567 ، 574 ،640 ،647 ، 758  ، 
771 ، 780  

  52 ، 50 ، 49، 45 ، 41 ، 9هاشمی بهرمانی، یاسر ، 
 ،58 ، 76 ، 77 ، 83 ، 135 ، 137 ، 147 ،150 ،153 
 ،198 ، 214 ،236 ، 239 ، 279 ،280 ،315 ، 331 ، 

344 ،352 ، 460 ،465 ، 494  ،552 ،574 ،582 ،
627 ،  639 ، 640 ،674 ،677 ،714 ،758  ،771  

 265 ، 201 ، 49 ، 48 ، 45هاشمی بهرمانی، فرشته، 
 ،303 ، 352 ، 430 ، 567 ، 627 ،  628   

   45 ، 42هاشمی بهرمانی، قاسم، 
   396 ، 45هاشمی بهرمانی، علیرضا، 
   102هاشمی بهرمانی، احمد ، 
 ، 150، 147  ، 141، 138هاشمی بهرمانی، صدیقه، 

793  
   87 ، 69هاشمی بهرمانی، طاهره، 
 ، 47 ، 45 ، 87 ، 53، 9هاشمی بهرمانی، فاطمه ، 

81 ، 86 ، 102 ، 137 ، 138 ، 147 ، 166 ، 170 ،
181 ، 189 ، 196 ، 215، 243 ، 269 ،277 ،298 ، 

 ، 536 ،  460 ؟؟؟ ، 448، 430، 419 ، 347 ، 315
539 ، 545 ، 546  ، 552 ، 554 ، 572 ،616 ، 628 ،
632 ، 640 ، 647 ، 674 ،678 ،693 ، 709 ،713 ،
714 ،720 ، 731 ،737  

، 86  ، 52 ،42، )همشیره(هاشمی بهرمانی، فاطمه 
87 ، 610 ،624 ،639 ، 98 ،  102،  645  

   45 ، 9هاشمی بهرمانی، لیلی، 
 ،  275 ، 227  ، 133هاشمی بهرمانی، محمد ، 

489 ،555 ، 582 ،623 ، 624 ، 627 ، 628 ،709 ،
713 ،721 ، 726   

   45هاشمی بهرمانی، احسان، 
   52هاشمی بهرمانی، حاج قاسم، 

 ، 623 ، 342 ، 280 ، 102هاشمی بهرمانی، طیبه، 
624 ، 640 ، 709  

 ، 45 ، 42 ، 38 ، 33، 9ی بهرمانی، عماد ، هاشم
396   

 ،714  
   45هاشمی بهرمانی، فواد، 

   726 ، 343 ، 102هاشمی بهرمانی، محمود، 
، 81،  76 ، 58 ، 42، 33هاشمی بهرمانی، محسن، 

82 ، 89 ، 96 ، 98 ،99 ، 135 ، 175 ،184 ،189 ، 
198 ، 201 ، 209 ، 263 ،265 ، 269 ، 279 ،280 ،
294،  295 ، 307 ، 315 ، 330 ، 331 ، 353 ،364 ، 
375 ،396 ، 399 ، 409 ، 554 ،559 ، 569 ، 599 ، 
701 ،710 ،714 ،726 ، 733 ، 749 ، ،763 ، 795  

   42هاشمی بهرمانی، نصرت ، 
   45هاشمی بهرمانی، یاسین، 

   45هاشمی پور، اعظم، 
 ، 369 ، 332 ، 289 ، 67هاشمی طبا، مصطفی، 

716   
   52، ) اخوي زاده(، محمد هاشمی

   344هاشمی، محمد، 
 ، 332 ، 308هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضا، 

722 ،    493 ، 574 ،769  
  640هاشمی، محمود، 
   52هاشمی، مسعود، 
   102هاشمی، نصرت ، 
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   697 ، 343 ، 73 ، 68هاشمیان، شیخ حسین، 
  793هاشمیان، شیخ محمد، 

   412هاشمیان، کاظم، 
   57محمد ، هاشمیان، 

  هاشیم پور، اعظم،
   92هانوي ، 

  722هتل استقالل، 
  782هتل ماریوت، 

   148هتل هما، 
  722هتل هیلتون، 
   138هتل واریان، 

   522هرسین، 
 594 ، 548 ، 296 ، 269 ، 54 ، 45 ، 44هرمزگان، 

 ،635 ، 699   
   616هرندي، 
   125هشتپر ، 

   302، 301، 300، 299هشتگرد، 
  750ام دانشجو، هفته نامه پی

  256 ، 239هالل احمر، 
  714هاللی، ظفر، 

  465 ،  422 ، 316هلند، 
   138هلیجرد، 

  375هماتاش، عبدالرحیم، 
   631همایون مقدم، فاطمه، 

   570 ، 351همتی، عبدالناصر، 
   405همدان، 

 ، 255، 230 ، 229، 227 ، 209 ، 141 ، 24هند، 
302 ،303 ، 306 ، 316 ، 329 ، 333 ،353 ،354 ، 
355 ، 357 ، 399 ، 409 ،412 ، 424  ، 467 ،548 ، 
642 ،770  

   454هواپیماي آسمان، 
  279هواپیماي ایرباس، 

   639هواپیماي جت استار، 
  222هواپیماي درنا، 

   31هوتون، 
  775هونولولو، 

   295هویدا، 

  744هیأت هاي موتلفه، 
  625هیث، 

   405، 404، 369هیروشیما، 
   466،  هیگ ، الکساندر

   289واتیکان، 
   113واحدي دامغانی، نصرت اهللا، 

   138واریان ، 
   141واشنگتن، 

   326واعظ زاده خراسانی، 
   497واعظ زاده، محمد ، 

   262واعظ طبسی، 
   294 ، 241 ، 149، 148واعظ طبسی، عباس ، 

،  627  ، 405، 373 ، 240 ، 198  ، 185واعظی ، 
685 ،737 ، 789  

   351 ، 154 ، 89، واعظی، محمود
   412وافی، ابوالقاسم، 

   262واکون ساکو، تومانی، 
   93والنتیج، 

  477والنتیج، نیکیتسا، 
  604وحید دستجردي، احمد، 

   536وحید دستجردي، سیف اهللا، 
  724وحید، 

   400 ، 231، 230  ، 60ورامین، 
   610وربانیا، روبرتو، 

 453،  274 ، 201  ، 70 ، 49نژاد ، فریدون،  وردي
 ،493 ، 555 ، 747  

   142ورزدار ، 
  686 ، 460ورزشگاه آزادي، 
   230ورزشگاه انقالب، 
   231ورزشگاه تختی، 

   106ورزشگاه شهید عضدي، 
   601ورزقان، 

   574ورشو، 
  100 ، 92 ، 90 ، 68 ، 52، 51، 50وزارت اطالعات، 

 ،133 ، 147 ، 188 ، 193 ، 200 ، 223 ، 243 ،246 
 ،249 ، 288 ، 289 ، 315 ، 338 ، 339 ، 368  ،542 
 ،559 ، 604 ،633 ، 702 ، 713 ،721   
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  1373هاشمی رفسنجانی 

  777 ، 306 ، 269 ، 82وزارت آموزش و پرورش، 
، 69وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

76   
   102وزارت پست و تلگراف و تلفن ، 

  343 ، 101، 70وزارت تعاون، 
   73وزارت جهاد سازندگی، 

   27وزارت دفاع ، 
   27وزارت سپاه ، 

   51وزارت صنایع سنگین، 
   65وزارت صنایع، 

   610 ، 84وزارت کشاورزي، 
  675 ، 246وزارت مسکن و شهرسازي، 

  756 ، 195وزارت نفت ، 
   339 ، 210 ، 77وزارت نیرو، 

   454، 369، 368 ، 288وقار، 
  243وکیلی، 

  747 ، 338وکیلی، عباسعلی، 
 ، 188 ، 185 والیتی، 105  ، 99 ، 84 ، 82والیتی، 

199 ، 204 ، 271 ،277 ، 274 ، 292 ، 312 ، 315 ، 
333 ، 373 ، 375 ،409 ، 433 ، 444 ،452  ، 465  ، 
477 ،570 ،600 ، 603 ، 619 ، 620 ،642 ،694 ، 
709 ،747 ،780 ،789 ،790 ،793  

   72، 71 ، 63 ، 62 ، 48والیتی، علی اکبر، 
   280 ، 240 ، 141ونزوئال، 

   662وهاجی، عبدالحسین، 
   130 ، 94، 93 ، 91ویتنام، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  369وین، 
  222یاتا، 

  744یارمحمدي، علیرضا، 
   639یاسینی، علیرضا، 

   415 ، 181، 180، 175یثربی ، سید مهدي، 
   542 ،  318یحیوي، سید محسن ، 

   645 ، 457 ، 450 ، 332، 215یزد، 
   46یزدان پناه، 

   592 ، 43 ،41یزدان پناه، محمدرضا، 
  230یزدي، شیخ عباس، 

 ، 343 ، 288 ، 211 ، 146  ، 82یزدي، محمد، 
368 ،384 ، 407 ، 461 ، 480 ، 529 ،534 ، 568 ،
621 ، 703 ، 749  

   121یعقوبی، بهرام، 
   115یکتا، عبدالعظیم، 

  744الیگودرز، 
  640 ، 629، 465،  395 ، 321 ، 149یلتسین ، 

   46یلتسین، بوریس، 
   101نوبی، یمن ج

   101یمن شمالی، 
، 609 ، 600 ، 309 ، 236 ، 214 ، 99  ، 62یمن، 

699   
   405یوسف پور، علی، 

  541 ، 210 ، 185 ، 74یونان، 
  360یونسکو، 


