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  حرف اول  

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  
   استقامت و امید-سال اندوه

کریم، انقالبی  ربانی، فقیه مجاهد، مفسر و حافظ قرآن عالم سال از رحلت جانگداز یک
 مقاومت و استقامت، یار صالح، صابر و صادق امام راحل  خطر، سمبل هاي نستوه، مرد میدان

انگار دیروز بود . اهللا هاشمی رفسنجانی، سپري شد یتو رهبري، فقید سعید حضرت آ) ره(
که چشم در چشمان مهربانش دوخته بودم و صداي مهربان و شکسته او را به جان و دل 

روي  بند جمالتش، میانه هایی که همیشه آکنده از طراوت و امید و ترجیع شنیدم؛ حرف می
  . و رعایت اعتدال بود

ه امانم را بریده و نفسم از یاد او به شماره افتاده، اما   در این یک سال فراق، بارها گری
ساز آن  هاي امیدآفرین و آینده بارم را تسکین داده، یادآوري حرف آنچه خلوت اندوه

گیرد، خواندن جمالت و مرور  هر وقت دلم می. مرشد خردمند و حکیم دانا بوده است
شد و هرچه از خاموشی  فراز جاودانهاو سرافراز زیست و سرا. کند گفتارهایش، مرا آرام می

گذرد، عظمت و بزرگی روح و فرّ و شکوه آن عزیز از دست رفته،  اش می جسم خسته
دارد و عزت روزافزونش،  هایش هنوز ملتی را به خروش وامی حرف. یابد بیشتر تأللو می

لحظه . دبخش بیت را روشنی و طراوت می مند به اسالم و مکتب اهل ها انسان عالقه میلیون
اهللا هاشمی، براي رسیدن به هدف بزرگش سپري شد  لحظه زندگی پربار و پرمشقت آیت
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که همانا ساختن کشوري آباد، آزاد، پیشرفته و سرشار از سعادت و بهروزي و ارایه الگوي 
او به ما آموخت، در . هاي آزاده در سراسر دنیا بود تمدنی موفق براي جهان اسالم و انسان

تالئات و نامالیمات، صبور و قوي باشیم و در هر حال، خداي متعال را ناظر بر اعمال برابر اب
  .  خود ببینیم

  
   تدبیر و آرامش -بحران در سازندگی

 داشتم ببینم  فرسایی بود و دوست  براي دولت سازندگی، سال سخت و طاقت1374سال 
المللی را در خاطرات خود  ناي و بی درپی داخلی، منطقه اهللا این وقایع تلخ و پی که آیت

آنچه برایم جالب بود و شما هم وقتی خاطرات را بخوانید، همین . کرده است چگونه قلمی
کنید، آرامش و اطمینان نهفته در پس جمالت است که گویی اتفاق  حس را پیدا می

مهارت بانِ باتجربه و نترسی که همزاد بحران و حادثه است، با  خاصی نیافتاده و انگار کشتی
برانگیزي، به آرامی  تمام، کشتی حاکمیت را در دریاي متالطم آن روزها با طمأنینه تحسین

  . کند به ساحل آرامش رهنمون می
گیر و  جمهور، از نزدیک شاهد اتفاقات نفس  آن زمان در دفتر بازرسی ویژه رییس

 -مه جنوبی تهران واقع در حو–شهر   با اغتشاش در اسالم1374بهار . مستمر این سال بودم
حادثه سنگینی که بهانه آن را تعدیل در بهاي سوخت و سوءمدیریت در حمل و . شروع شد
بعد هم التهابات سهمگین در بازار سکه و ارز و به دنبال آن . دانستند اي تهران می نقل حومه

دلیل کاهش قیمت نفت و عدم توازن در درآمد و هزینه  گرانی برخی مایحتاج عمومی به
که بیشتر از تأثیر اقتصادي، اثرات روانی آن بر جامعه  زمینی رزي، مخصوصاً گرانی سیبا

هاي تندرو و اقدامات  داري برخی گروه در بخش فرهنگی نیز میدان. کرد سنگینی می
هاي انتخاباتی مربوط  مخرب آنها در دانشگاه و سطح شهر و در نیمه دوم سال، کشمکش

رگزاران سازندگی، عرصه را بر دولت تنگ کرده بود و به مجلس پنجم و ظهور حزب کا
اي را براي دولت و شخص  برخی مطبوعات هم با آزادي تمام، هر روز ساز تازه

  . کردند جمهور کوك می رییس
هاي شیرین درخت سازندگی به بار نشسته     در دومین سال دولت دوم سازندگی، میوه

اي در  هر روز پروژه. جوش و خروش بودتمام کشور به سان کارگاه بزرگی در . بود
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ها، رکورد تاریخی زده  مهار آب. رسید برداري می اي از خاك میهن اسالمی به بهره گوشه
اي از  آورد؛ در هیچ برهه اي از کشور پهناور سربرمی بار، سدي در نقطه بود و هر دو ماه یک

 و ساز و آبادانی، ثبت تاریخ این مرز و بوم، چنین حرکت شتابنده و عظیمی براي ساخت
  . نشده بود

در برنامه اول توسعه . رفت    قطار بازسازي کشور با سرعت باورنکردنی پیش می
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، چهره کشور به کلى دگرگون شد که بنا به اذعان ناظران، 

مردم در  و برنامه دوم، شتاب بیشتري به کارها داد. سابقه بود در همه طول تاریخ ایران بى
سراسر کشور، شاهد کارهاي عمرانی و رشد تولید در سایه امنیت و آرامش و روابط عادي 

ها و  اتخاذ سیاست اعتدال در همه زمینه. اي تابناك در مردم مشهود بود امید به آینده .بودند
ه همگرایی دولت سازندگی با رهبري، ایران را به کانون ثبات و امنیت در منطقه تبدیل کرد

  . شد ها به خوبی در سطح جامعه دیده می درپی، در همه زمینه هاي پی و اثرات موفقیت
 همت مدیریت کشور و پشتیبانى مردم، وضع اقتصادى، سیاسى و فرهنگى کشور،    به

بینى شده در بودجه تحقق  ، تقریباً درآمدهاى پیش1374در سال . روشن و نویدبخش بود
هاى معظم  هاى ارزبر زیربنایى، نظیر پروژه حیح تکمیل پروژهبا اتخاذ سیاست ص. پیدا کرد

برداري از معادن و تأسیس  فوالد، مس، آلومینیوم، سرب، روى، در احداث و بهره
هاى بزرگ برداشته شده و بسیارى از صنایع  ها، گام هاى نفت و گاز و نیروگاه پاالیشگاه

آالت و مواد اولیه ساختمانی  آهنزیربنایی دیگر از جمله خودکفایی در تولید سیمان، 
 فوریت  هاى جدید اقتصادى و ارزى، رشد تورم ناگهانی، به با سیاست.  اتمام بود نزدیک به

. کنترل شد و مسیر حرکت نظام در امر سازندگى، براى مردم و مدیران کامالً روشن بود
 نظام تقویت هاى اقتصاد کرد که ضمن پرهیز از روزمرگى، پایه مصلحت کشور ایجاب مى

سازندگى به یک فرهنگ عمومى در کشور تبدیل شده بود و دولت با شناختى که از . شود
هاى  داشت و طرح هاى بزرگى را براي پیشرفت برمی آگاهى و وفادارى مردم داشت، گام

  . داد ترین نقاط ایران اسالمى را تحت پوشش قرار می توسعه، دورافتاده
هاى مختلف   اداره امور جارى کشور، با پرداخت یارانه    دولت سازندگی، عالوه بر

 22هاى بیمه عمومى و رشد سریع بخش آموزش، توانست  براى رفاه مردم، اجراى طرح
به لطف . دهد  عمران و آبادانى و امور زیربنایى کشور اختصاص درصد از بودجه را به
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هاى الزم  ام شده، زمینههاى اساسى انج گذاري وجود مدیران شایسته و کارآمد و سرمایه
هاى بزرگ در مقیاس ملى فراهم شد و فشارهاى گوناگون دنیاى زورگو  براى برداشتن گام

   امام هاي  اندیشه  و در چارچوب  انقالب  در سایه  ایران مردم. علیه ایران، چندان کارساز نبود
کردند و با   می  حرکت ل در مسیر کما  قرآن،  و معارف  احکام و در سایه)  ره ( الشأن عظیم

 و   توسعه  را در جهت  سریعی هاي  مختلف داخلی و خارجی، گام هاي وجود کارشکنی
  .داشتند  بر می  پیش  به سازندگی

  
  ساله اول توسعه توفیقات برنامه پنج

، برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، با موفقیت به پایان 1374در سال 
از ) 1378 ـ 1374(برنامه دوم توسعه . شد ساله دوم توسعه آغاز  رنامه پنجرسیده و اجراي ب

رشد اقتصادي، . سازي بود نظر ساختار و ماهیت، مبتنی بر آزادي اقتصادي و خصوصی
اهداف کالن کیفی برنامه دوم، . بینی شده بود  درصد پیش1/5ترین هدف برنامه،  اصلی

ر اساس اخالق اسالمی، هدایت جوانان و شامل تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضایل ب
وري، تربیت  هاي ایمان مذهبی، فرهنگ خودي و خالقیت، افزایش بهره نوجوانان در عرصه

نیروي انسانی موردنیاز، تالش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهاي حاصل از 
، خصوصی و  تعاونی-هاي اقتصادي  نفت و توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تعادل در بخش

 رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی، تقویت بنیه -دولتی 
همچنین در این برنامه به توسعه . دفاعی کشور و رشد اقتصادي با محوریت کشاورزي بود

هاي جامع شهري و  اي، ساماندهی روستایی، طرح هاي جامع منطقه اي در قالب طرح منطقه
 شهر جدید در اطراف شهرهاي 18که طرح جامع  ساسی شد، طوريهادي روستایی توجه ا

بزرگ به تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري رسید که نقطه عطفی در اجراي 
  .هاي عمرانی کشور بود پروژه

هاي کلی مصوب امام راحل در امر  ساله اول که با الهام از سیاست    اما برنامه پنج
ساله، در دولت سازندگی تنظیم شده و به   هشتبازسازي و سازندگی، پس از جنگ

تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده بود، بستر الزم براي رفع موانع و آماده کردن کشور 
هاي میراث رژیم پهلوي و دوران آشوب بعد از  ماندگی جهت حل مشکالت ناشی از عقب
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  .رفتن دوران دفاع مقدس را فراهم کرده بود ها و عقب پیروزي و خرابی
 3/7 در طول برنامه اول، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به طور متوسط سالیانه 

هاي اقتصادي در بسیاري از  این میزان رشد با توجه به رکود فعالیت. درصد افزایش یافت
دهد که اقتصاد کشور به سمت  کشورها و اثر این رکود بر اقتصاد داخلی، نشان می

در برنامه اول، سرانه تولید ناخالص . بع داخلی هدایت شده استبرداري بهینه از منا بهره
 به 1372 هزار ریال بود، در پایان سال 197 حدود 1367داخلی به قیمت ثابت که در سال 

 هزار ریال بالغ گردید و به این ترتیب روند کاهشی درآمد سرانه دگرگون شد و 246رقم 
ل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال هاي برنامه او .رو به افزایش گذاشت

 5/5 درصد و مصرف دولتی ساالنه 7/7 درصد، سرانه مصرف خصوصی ساالنه 3/13ساالنه 
در طول برنامه نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به تولید . درصد افزایش یافت

 4/12ناخالص داخلی، پس از چندین سال کاهش، از روندي افزایشی برخوردار شد و از 
  . درصد در پایان برنامه رسید7/16 به 1367درصد در سال 

گذاري کاالها  هاي اداري بر فرایندهاي تولیدي، اصالح نظام توزیع و قیمت کنترل کاهش
هاي تضمینی در بخش کشاورزي، افزایش  و خدمات به سود تولیدکنندگان، اعمال قیمت

 کارایی در استفاده از منابع داخلی از هاي اقتصادي و بهبود نقش مردم در تولید و فعالیت
  . شود ترین مشخصه هاي تغییر در روند تولید و سرمایه گذاري در کشور محسوب می مهم

ساله دفاع مقدس و مشعل روشنگر خون شریف  تردید، موج سازنده ایثار و جهاد هشت بی
هایشان و  دهانگیز خانوا بر هاي طوالنی جانبازان و همچنین صبوري تحسین شهدا و رنج

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

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

  
  هاي درخت سازندگی  میوه

هاى نظام جمهورى اسالمى ایران و ابعاد گسترده و  استحکام و ثبات پایه با توجه به 
ها پس از پیروزى  گوناگون کشور در تمام زمینه هاى  چشمگیر سازندگى و پیشرفت
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م از ثمرات درخت سازندگی شیرین شده بود و استقبال گسترده اسالمى، کام مرد انقالب
اي از این حمایت و رضایت مردمی به شمار  مردم در سفرهاي استانی رییس دولت، نشانه

  . رفت می
شدن کسر  هاي اقتصادي و صنعتی، کم براي دستاوردهاي دوران سازندگی در زمینه

هاي گذشته، هدایت   از وامبودجه و استقراض از بانک مرکزي و پرداختن بخشی
هاي مزاحم به سوي عمران و سازندگی و خدمات مفید اهمیت داشت که در  نقدینگی

تبدیل . هایی در خدمت رفاه و توسعه شد عمل، آثار مخرب نقدینگی، تبدیل به سرمایه
هاي انگلی به  آفرینی، از طریق جذب نقدینگی ها از ضرردهی به سود وضع بانک

هاي توسعه ملی، رشد تولید ناخالص  ها در طرح  و سپس مشارکت بانکها گذاري سپرده
شدن و باال رفتن اقتصاد و سود  کشور و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت که در عمل بزرگ

تجدید فعالیت واحدهاي . سرانه و در نتیجه، بهبود واقعی ضریب جینی را در پی داشت
 تولید و یا تعطیلی شده بودند، با تهیه تولیدي که پس از انقالب و در جنگ، دچار ضعف

مواد اولیه و قطعات و نوسازي و تأمین سرمایه در گردش، اصالح درآمدها با باال رفتن سهم 
درآمد اقشار ضعیف و کم شدن درآمد دهک باال که براي اولین بار ضریب جینی به نفع 

فت و کاالهاي دهک هاي پایین اصالح شد و روند تقویت قشر متوسط جامعه شتاب گر
  .هاي فقرا راه یافت که پیش از آن سابقه نداشت بادوام به خانه

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

درصد بود، 16 اُفت آمار بیکاري گردید؛ نرخ بیکاري که نتیجه باعث رشد میزان اشتغال و
هاي جنگ، در دست افراد و  جذب ارزهاي سرگردان که در سال.  درصدکاهش یافت9به 

ها به عنوان سرمایه جمع شده بود و آوردن سرمایه راکد به چرخه فعال اقتصادي  خانواده
زه ورود کاال بدون انتقال ارز تولید و تجارت، جذب ارزهاي ایرانیان خارج کشور، با اجا

کردن قاچاق  کرد،کم که تا آن زمان مقدور نبود و سود مناسبی هم نصیب صاحبان آنها می
کاالها در واردات و صادرات از طریق قانونی نمودن تجارت خارجی در آن نوع از کاالها 

 حرام که در زمان جنگ ممنوع بود؛ این کار آثار زیادي در کم شدن جرایم و سودهاي
اي براي  هاي یارانه تعدیل برخی از قیمت. ها هم اثر مثبت گذاشت داشت و البته بر مالیات
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ها و باال بردن درآمد خزانه و جلوگیري از مصرف مسرفانه و بهترکردن  رفع محدودیت
  .خدمات مثل گاز، برق، آب، گازوییل و مازوت، در عمل رضایت جامعه را فراهم کرد

نامه  ها براساس آیین کردن بار دولت و سودآور نمودن سرمایه و کمسازي  آغاز خصوصی
جمهور و در  دقیق و حساب شده، با مدیریت شادروان دکتر حسن حبیبی، معاون اول رییس

صنایع . نظر گرفتن سهم قانونی کارگران، با واگذاري سهام آنها، باعث رشد تولید شد
کردن موج مهاجرت از روستا و  اها و کمدستی و روستایی، با هدف حفظ و بالندگی روست

سهم بیشتر در تجارت جهانی صنایع دستی و تقویت اقتصاد خانوارهاي روستایی مورد 
هاي زمان جنگ، دیگر  آزادکردن قیمت بسیاري از کاالها که محدودیت. توجه واقع شد

طر اشباع بازار، خا ها نبود، به انجام رسید و جالب توجه این است که به مانع آزاد بودن قیمت
  .ها نشد و بازار سیاه از میان رفت باعث باالرفتن قیمت

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

 در حمایت از تولید و عرضه و دادن حق و فرصت المللی فصلی و سالیانه داخلی و بین
کننده، ترمیم دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران که در دوران  انتخاب به مصرف

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

  . برده بودند و این کار منجر به شادابی فضاهاي شهري شد ها به جبهه
رونق شده بود؛ با هدف  کردن بورس که پس از انقالب دچار فرسودگی و کم فعال

هاي خُرد و کالن و تقویت بازار سرمایه براي پشتوانه سازندگی، تسریع در  جذب سرمایه
هاي جنگ که نیاز کلی کشور بود و رشد تولید و  یم خرابیتقویت صنایع بخش نفت و ترم

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

 تقویت صنایع  تولیدي و نیزهاي  ها و بنگاه تاثیرگذاري جهانی و نیازهاي مصرفی پاالیشگاه
ترین میدان داراي مزیت اقتصادي و تأمین خوراك هزاران صنعت  پتروشیمی، به عنوان مهم

  .ریزي شده بود پایین دستی که با صادرات پرسود و رقابت باال، برنامه
هاي صنعتی، با هدف رفع مشکل تولیدگران و صنعتگران از  توجه ویژه به توسعه شهرك
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شدن هزینه تولید و بردن صنایع از شهرها براي جلوگیري   آب، برق، گاز و کملحاظ زمین،
هاي صنعتی براي روستاها، با هدف ایجاد  زیست و تأسیس مناطق و مجتمع از تخریب محیط

اشتغال براي نیروهاي مازاد کشاورزي روستایی و بردن صنعت به روستاها، توجه ویژه به 
ها با سدهاي  ها و مهار آب  ترویج و تأمین نهادهبخش کشاورزي، با توسعه آموزش و

هاي مؤثر و تأمین به موقع کود و سم و بذر و  سازي مزارع و بیمه مخزنی و انحرافی و کانال
ها، براي استفاده یکپارچه از زمین  پرداخت به موقع وجه خرید تضمینی و توسعه تعاونی

کشاورزي مکانیزه و استفاده از آبیاري تحت استفاده از  ها، با کردن هزینه مالکان و کم خُرده
شدن مصرف آب و امکان استفاده  برداري عالمانه از آب و زمین و کم فشار، با هدف بهره

سازي مزارع و  از اراضی بایر و موات و انبارداري و انتقال محصول به بازار مصرف و بهینه
ر مصرف آب و حفظ دار، د هاي جهت باغات، با شخم عمیق و اراضی دیمی، با شخم

هاي مناسب آب و هواي منطقه و کمک به چایکارها براي بهترکردن  خاك و آوردن گونه
کشت محصول با خرید تضمینی و جلوگیري از قاچاق واردات و نیز توجه و تسریع و 

هاي جدید، با هدف  دیده از جنگ و ساخت پاالیشگاه هاي آسیب ترمیم پاالیشگاه
جاي نفت خام، در این دوران به  ها به  و نیز صادرات فراورده ردهجلوگیري از واردات فراو

  .انجام رسید
در صنایع فلزي از قبیل فوالد، آلومینیوم، مس و خودرو اعم از سواري،  کامیون، اتوبوس 

سازي،  با تقویت صنعت قطعه. هاي چشمگیري داشتیم بوس و صنایع ریلی، پیشرفت و مینی
سازي  وارد مرحله  اي، تولید سرعت گرفت، کشتی اي حرفهعالوه بر اشتغال خوب نیروه

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

ز قبیل سنگ آهن، روي، در اکتشاف و استخراج معادن ا. ها چشمگیر شد تولید واکسن
سازي  سازي و قالب با ماشین. کروم، طال، منگنز و نظایر آن، کشور وارد مرحله جدیدي شد

هاي بخار و  سبک و سنگین و استفاده از ابزار پیشرفته، بخش مهمی از تجهیزات نیروگاه
  .شد گازي، در داخل کشور تولید می

آالت آبیاري  اکتورسازي و ماشینهاي آذرآب و تر صنایع سنگین و مادر، مثل شرکت
ها و  هاي بلند نیروگاه هاي تراش و خطوط تولید و برج فشار و حفاري و ماشین تحت
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هاي کوچک و بزرگ خطوط انتقال و فیبرنوري تکمیل   سازي سبک و سنگین و دکل کابل
هاي بزرگ که قبالً به صورت  ساخت پروژه. و ساخته شد و یا در مسیر ساخت قرار گرفت

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

تولید الیاف و قطعات مهم و پیچیده واحدهاي بزرگ صنعتی و طراحی و ساخت سدهاي 
  .ژي شدیمبتونی و خاکی، صاحب تکنولو

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

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

خاطر هماهنگی  در حقیقت این دو بخش، به. و صنعتی و مصرفی غیرنظامی به عمل آمد
  . خوبی که بخش نظامی و بخش غیرنظامی داشتند، مکمل یکدیگر بودند

ریزي و تشکیل  با برنامه. براي کار در دریا، صنایع دریایی بسیار ضعیف و سطحی بودند
شرکت صنایع دریایی، با ابتکار برادرم مهدي، همکاري وزارت صنایع سنگین و وزارت 

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

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

اکنون نیروهاي مسلح، بسیاري از نیازهاي ساخت و . سپس شناورهاي سنگین فراهم شد
زن  هاي دقیق هاي مسلح تندرو و پرنده و اژدرها و موشک اند و قایق دهلجستیک را بومی کر

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

  
  رسیدگی جدي به مناطق محروم

هاي  هاي کشور، بخش مهمی از سیاست  مسایل مربوط به طبقات محروم و زجرکشیده
نقاط محروم در کشور بسیار زیاد بود و دولت هر سال، بودجه . لی دولت سازندگی بوداصو
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نتایج . داد هاي کوچک در این نقاط تخصیص می نسبتاً باالیی را براي اجراي طرح
دفتري زیرنظر . رسید نظر می خوب و امیدوارکننده به  زدایی خیلی هاي محرومیت فعالیت
 رسیدگی به مناطق محروم کشور ایجاد شده بود و با طور مشخص براي جمهور، به رییس

در دوران سازندگی، در دورترین نقاط کشور، در . کرد بودجه مناسب فعالیت می
وقت رنگ آثار تمدن را ندیده بودند، با سرعت سطح زندگى  روستاهاى محرومى که هیچ

راکز فرهنگی، رفت و امکانات شهرى مثل آب، برق، راه، بهداشت، مدرسه، م مردم باال 
  .یافت ارتباطات و تلفن گسترش 

تر شدن ضریب جینی، توزیع درآمد و امکانات رفاهی در  در این دوران، با مناسب
تر از گذشته صورت گرفت و بر میزان بهره مندي خانواده ها از امکانات  جامعه، عادالنه

ل هزینه هاي  درصد از ک9/8 معادل 1367در سال . رفاهی و لوازم زندگی افزوده شد
 درصد آن به سی 8/59هاي درآمدي و  ترین گروه خانوارهاي شهري به سی درصد پایین

 درصد و 4/11این ارقام به ترتیب به . هاي درآمدي اختصاص داشت درصد باالترین گروه
هاي پایین درآمدي و کاهش سهم گروه   درصد رسید که بیانگر بهبود سهم گروه7/57

 . هاي باالي درآمدي است
در برنامه اول، عالوه بر اجراي تعدادي از پروژه هاي ملی و استانی در مناطق محروم، بالغ 

 میلیارد ریال به امر رفع محرومیت از این مناطق اختصاص یافت که در اثر آن 1000بر 
مندي جامعه از  در برنامه اول، بهره. گونه مناطق ایجاد شد تحولی اساسی در توسعه این

درآمد  مات افزایش یافت و توزیع امکانات معیشتی جامعه به نفع اقشار کمکاالها و خد
کننده در  رشد جمعیت و میزان بیکاري کاهش یافت و روندهاي نگران. بهبود یافت

  .هاي اجتماعی و اقتصادي دگرگون شد و رو به بهبود گذاشت شاخص
 شد، تعیین خط فقر  انجام1374کاري که به طور مشخص در ارتباط با فقرزدایی در سال 

شده، اغلب بر  تا آن زمان، تعریف فقر در کشور مشخص نبود، بنابراین اقدامات انجام. بود
در سال . پذیرفت اساس درخواست نمایندگان مجلس یا بازدیدهاي استانی صورت می

اهللا هاشمی دستور داد گروهی متخصص، خط فقر در کشور را با توجه به  ، آیت1374
ایده کلى این بود که روشن شود، معناى فقر . ي و نیاز خانوار تعریف کنندشرایط اقتصاد

 از جمله غذا، لباس، مسکن، درمان، بهداشت، - در جامعه ایران چیست؟ نیازهاى اولیه انسان
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سطح قابل قبولی   چیست؟ یک خانوار چقدر توان مالی داشته باشد، -تفریح و نظایر آن
هاي کالن  زندگی براي فقرزدایی، این بود که یارانهشود؟ برنامه دولت سا محسوب می

اى که مشکلى براى کشور به وجود نیاید، به تدریج قطع کند و  قشرهاى مرفه را با شیوه
کنند، اختصاص دهد و به این  براي نیازمندان جامعه که زیر خط فقر گذران زندگی می

  . دترتیب، شکاف فقیر و غنی  در کشور، در حد امکان ترمیم شو
  

  فروشی با اصالح سیستم توزیع  مبارزه با گران
   مردم  غالباً بر دوش  آن  بار سنگین  که  است اي  و ظالمانه  زشت  پدیده فروشی، گران
   براي دهد و زمینه  می  جلوه  را ناموفق  دولت  اقتصادي هاي گیرد و تالش  قرار می ضعیف
،  فروشی  با گران  مبارزه بنابراین. آورد  می راهم را ف  دشمنان  و دروغین  خصمانه تبلیغات

فروشی کاالي مایحتاج عمومی، توسط   احتکار و گران.   است  مضاعف  ظلم  با یک مبارزه
طلب ، به بهانه تعدیل در قیمت مواد سوختی، مردم نجیب کشور  اي سودجو و فرصت عده

   .شد داد و باعث نارضایتی می را در تنگناي جدي قرار می
دولت سازندگی، اولویت اول خود را بر رشد تولید و رساندن آن به حد مطلوب قرار 

هاي  کردن نظام توزیع کاال از طریق ایجاد و گسترش فروشگاه اولویت بعدي، عادالنه. داد
این کار در سال . اي در سراسر کشور، در دستور کار دولت قرار گرفت هبزرگ زنجیر

در طول کتاب، خوانندگان .  با قوت ادامه پیدا کرد1374 کلید خورد و در سال 1373
هاي اجرایی دولت از جمله جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار که با حضور  محترم، با تالش

  .شوند شد، آشنا می جمهور برگزار می شخص رییس
  

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

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

بعد . اي در کشور به انجام رسید دوران جنگ، اقدامات محدودي براي تجدید حیات هسته
ها به طور جدي دنبال شد  از ختم جنگ و آغاز دولت سازندگی، در این بخش هم فعالیت
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  .آمیز، اقدامات مقدماتی را در حد مقدور شروع کردیم هاي گوناگون صلح و در زمینه
براي تکمیل نیروگاه بوشهر، پس از یأس از برگشت آلمان، با روسیه مذاکره شد و نهایتاً 

ها طول   منعقد گردید، ولی با مشکالتی که پیش آمد، سال1373 قرارداد تکمیل آن در سال
کشید تا قرارداد وارد مرحله اجرایی شود و با تأخیرهاي مکرر و باال بردن هزینه، در سال 

  . برداري رسید  به بهره1391
ها ساخته و به بهره برداري  که قرار بود توسط چینی قرارداد ساخت یو اف سی اصفهان

کاره رها کردند؛ شاید با فشار غرب، ولی با توان  ز آن را ساختند و نیمهبرسد، بخشی ا
همچنین براي . ها و فاز اجرایی، تکمیل شد و به بهره برداري رسید داخلی، با داشتن نقشه

طرح ساخت سانتریفیوژ را هم با استفاده از . اي ساخته شد تولید کیک زرد، کارخانه
آب . ودي پیش برده شد که در نهایت، نطنز فعال گردیدهاي تهیه شده از نیروهاي خ نقشه

سنگین هم با طرح سه دانشمند ایرانی آماده و به تأیید یک شرکت روسی به عنوان مشاور 
داشتن  هاي دیگر ساخت رادیو دارو و همچنین بهداشتی نگه بخش. رسید و اجرا شد

یزر هم تا حد در ل. هاست که فعال است محصوالت کشاورزي و نظایر آن هم سال
  . سازي آزمایشی پیش رفتیم و سپس متوقف شد غنی

اهللا هاشمی در سال  کار مهم دیگري که مطالعات و تحقیقات آن با حمایت مستقیم آیت
 شروع شد و هنوز در جریان است، طرح توکامک بود و در همین سال، با حضور 1374

، براي دستیابی به تولید انرژي  کاربرد توکامک. ایشان در سازمان انرژي اتمی افتتاح شد
جوشی  انرژي گداخت، از طریق هم. اي است اي از طریق روش گداخت هسته هسته
آید؛ نقطه مقابل انرژي است که از ناحیه شکافت  اي در دماي بسیار باال به وجود می هسته
  .شود اي حاصل می هسته

ي، با فناوري گداخت ا ترین آرزوهاي بشر است که از جوش هسته   این یکی از مهم
ها، نور و  براي تولید برق و انرژي استفاده شود؛ همانند سیستم خورشید که با جوش اتم

این . پایان خواهیم داشت کند و اگر روزي به نتیجه برسد، منبع انرژي بی حرارت تولید می
کنون ا. هاست در دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه امیرکبیر در حال تحقیق است طرح، سال

چند کشور پیشرفته جهان، با همکاري مشغول بررسی و ساخت اولین نیروگاه این فناوري 
چنین کاري اگر . برداري برسد  میالدي به بهره2029حیاتی هستند و امید دارند که در سال 
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  . به نتیجه برسد، بزرگترین دستاورد بشر براي تأمین انرژي خواهد بود
  

   اسالمیحمایت و هدایت دانشگاه آزاد
، براى تقویت 1361اهللا هاشمی در سال  آزاد اسالمى توسط آیت پیشنهاد ایجاد دانشگاه

بنیه علمى کشور و جلوگیرى از خروج مبالغ هنگفت ارز براى تحصیل دانشجویان ایرانى، 
در . شده بود  آثار و ثمرات آن هرچه بیشتر نمایان 1374قدم بسیار باارزشى بود که در سال 

جانبه  ا، دانشگاه آزاد اسالمی مخالفان جدي و قدرتمند داشت و اگر حمایت همهه آن سال
. ایشان نبود، این نهال ارزشمند علمی را بارها از بین برده یا بسیار محدود کرده بودند

کردند تحصیالت عالیه باید  امکانات کشور، فکر مى مخالفان دانشگاه آزاد، بدون توجه به 
دادند، بلکه  یاري به توسعه این دانشگاه نمی تنها دست  طرز تفکر، نهدولتى باشد و با این 

سان باغبان پیر، از نهالی که خود  اهللا هاشمی، به آیت. زدند هایى هم مى دست به کارشکنى
غرس کرده بود، تا واپسین لحظات عمر دفاع و حمایت کرد و آن را به بالندگی و 

هاى غیردولتى  اکنون به یکى از بزرگترین دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمى، . شکوفایی رساند
عنوان دستاورد انقالب  حضوري دنیا مبدل شده و با افزایش بیش از پیش سطح کیفى، به 

  .کند اسالمى، مایه مباهات است و افتخارات بزرگ کسب می
  

  هاي شهرداري تهران پروژه
 در دهه اول انقالب، .زده را داشت چهرة یک شهر جنگ» تهران«بعد از پایان جنگ، 

اي به این شهر انجام شده بود و شهرداري به دلیل مشکالت مالی و  هاي گسترده مهاجرت
دارد، بنابراین یکی از  چنان که باید، خوب و سرپا نگه مدیریتی، نتوانسته بود شهر را آن

هاي مهم دولت سازندگی، رسیدگی به وضعیت شهر تهران بود تا چهرة پایتخت  اولویت
  . القراي جهان اسالم باشد یبا شود و در شأن و منزلت امز

اهللا هاشمی، براي انجام این کار، استاندار اصفهان را که عملکرد موفقی از خود نشان  آیت
ایشان جایگاه اداري شهرداري تهران را که قبل از آن زیر نظر . داده بود، به تهران آورد

شهردار تهران را در سطح وزیر، به جلسات هیأت . کرد، ارتقا بخشید فرمانداري فعالیت می
اي از اقدامات وسیع آقاي کرباسچی در اداره  جانبه دولت دعوت کرد و حمایت همه
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شهردار براي پیشبرد کارهاي بزرگ خود، نیاز به حامی . شهرداري تهران به عمل آورد
  .قدرتمند داشت

وض کرد و اقدامات بسیار انگیز بود؛ تهران چهره ع  نتیجه این حمایت بزرگ شگفت
تکمیل .  حاصل شد-شهر نشین در جنوب  به ویژه مناطق مستضعف-خوبی در تمام نقاط

زیست، بهبود و تقویت جایگاه  شبکه مترو و شبکه بزرگراهی تهران، ارتقاي کیفیت محیط
شهرداري تهران در تصمیمات اداري و تأسیس روزنامه همشهري از جمله اقدامات آن 

هاى فرهنگى مانند فرهنگسراي بهمن و  احداث مجموعه. ن شده استدوره عنوا
با اقدامات عمرانى . فرهنگسراي خاوران، داراى ارزش فرهنگى و انسانى بسیار باالیى بود

ها، جنوب تهران به محیط مناسبى براى  انجام شده از سوى شهردارى تهران، در آن سال
ریجى نجات پیدا کرد و به یک شهر رو به تهران، از مرگ تد. سکونت و زندگى تبدیل شد

شدن به یکى از شهرهاى مناسب جهان بود و  رشد و پیشرفت تبدیل شد؛ شهر در حال تبدیل
شد و خود مردم تهران، سرمایۀ الزم را  ها از خزانه دولت پرداخت نمی  پروژه هزینه این

  .پرداخت کرده بودند
مرانى، نیازهاى واقعى مردم را به تهران شاهد روزهاى خوبى بود؛ کارهاى بزرگ ع

آمدند، یکسره شاهد انجام و  شهروندان، صبح وقتی از خانه بیرون می. کرد تدریج تأمین مى
، در تهران، 1374در سال . هاى گوناگون و متنوع و جامع بودند به نتیجه رسیدن طرح

بردارى  به بهره کار عمرانى کرد و - زمان  به پول آن–شهردارى حدود صد میلیارد تومان 
  . رساند

براي . ها رودرو شد  شهردار تهران، براي پیشبرد کار مهم شهرداري، با برخی مقاومت
انتقال میدان تره بار از میدان شوش به خارج از شهر و احداث میدان مدرن میوه و تره بار 

. ستاده بودها ایستادگی کرد و البته رییس دولت نیز پشت او ای پایتخت، در برابر همه فشار
. هایی شد که در نهایت، شتاب تند توسعه پایتخت را گرفت ها، تهمت بازتاب این ایستادگی

اهللا هاشمی و افتتاح  هاي پنهان و آشکار آیت در طول کتاب، خوانندگان محترم، حمایت
  . کنند ها و اهداي نشان سازندگی به معاون عمرانی شهرداري تهران را مطالعه می پروژه
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  هاي ظالمانه آمریکا متحری
سیاست خارجى ایران در دولت سازندگی، مبتنى بر همکاري و تعامل با تمام کشورهاى 

هاي برابر با ایران  جهان به استثناء اسراییل بود و از هر کشورى که میل به گسترش همکارى
هاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، بازرگانى، علمى و فرهنگى داشت، استقبال  در زمینه

ها و اقدامات خصمانه آمریکا علیه نظام اسالمى و رفتار نامناسب این  ادامه سیاست. شد ىم
دریغ از رژیم  هاى بى کشور با دنیاى اسالم، برخوردهاى زورگویانه و قلدرمآبانه و حمایت

  .داد صهیونیستى، از جمله موانعى بود که روابط ایران و آمریکا را تحت تأثیر قرار مى
، یک هفته مانده به 1995 مارس 15جمهور وقت آمریکا، در تاریخ   رییسبیل کلینتون،

، به بهانه دفاع از امنیت ملی، کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع 1374شروع سال 
قراردادهاي مالی در  هاي آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در  کرد و شرکت

ر اساس این دستور، اشخاص حقیقی و حقوقی ب. صنعت نفت و گاز ایران برحذرداشت
آمریکایی یا اشخاص حقوقی که تحت مدیریت افراد آمریکایی هستند، از حضور در 

نامه به اشخاص ثالث در قراردادهایی که شامل نظارت یا مدیریت  قرارداد یا ارایه ضمانت
این .  باشد، منع شدندتوسعه منابع نفتی ایران و همچنین تأمین مالی توسعه میادین نفتی ایران

)  Conoco (دستور اجرایی، تنها ده روز پس از امضاي قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو 
مجبور به لغو قرارداد خود براي توسعه میادین سیري  با ایران صادر شد و این شرکت را 

  .کرد
ن پروژه ، قرارداد این پروژه که اولی1374   با این وجود، چند ماه بعد در اواسط سال 

صنعت نفت و گاز کشور به روش بیع متقابل محسوب می شد، با شرکت توتال فرانسه، به 
هاي خود افزود و در  هاي بعد، آمریکا بر تالش در ماه.  میلیارد دالر منعقد شد2/1ارزش 

سناي این کشور، طرحی توسط سناتور داماتو ارایه شد که بعدها قانون ایلسا یا داماتو نام 
 میلیون 40گذاري بیش از   به تصویب رسید، سرمایه1996انون ایلسا که در سال ق. گرفت

بعد، این مبلغ را به  دالر در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع اعالم کرد و یک سال 
ایلسا اولین قانون تحریم فراسرزمینی بود که طبق آن، آمریکا .  میلیون دالر کاهش داد20
 میلیون دالري در 20هاي غیرآمریکایی را نیز که داد و ستد باالي  توانست حتی شرکت می

حوزه میادین نفت و گاز ایران دارند، مورد مجازات قرار دهد، اما قانون مذکور مورد 
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هراسی، قصد داشت، به میزان  آمریکا، با سیاست ایران. پذیرش اتحادیه اروپا قرار نگرفت
رهاي عربی بفروشد و سیاست دولت سازندگی آن  میلیارد دالر، اسلحه به کشو80 تا 60

بود که گزك به دست دشمن غدار ندهد و تالش خود را بر ایجاد و تقویت 
  .هاي توسعه کشور معطوف کند زیرساخت

اي را به  اهللا هاشمی، براي مقابله با این اقدامات تخریبی آمریکا، سیاست خردمندانه   آیت
شوید؛ از جمله  با بخشی از این اقدامات آشنا میمرحله اجرا گذاشت که در طول کتاب 

هاى جمهوري  نامه مفصلی که براى سران کشورهاي مهم جهان، جهت توضیح سیاست
  .هاى آمریکا تهیه و ارسال کرد اسالمی ایران و ماجراجویى

  
  تندروي و اقدامات تخریبی

 عنوان دفاع از هایی از افراد تندرو، هر از گاه به بعد از پایان جنگ تحمیلی، گروه
رساندند و بخشی از وقت  انجام می انقالب، اقداماتی را به ها و دستاوردهاي ارزش
، در کنار 1374شد که در سال  دولت سازندگی، صرف کنترل این اقدامات می رییس

ها هم دولت را آزار  مشکالت اقتصادي، تورم و گرانی کاالهاي عمومی، این تندروي
آمیز و یا بر هم زدن  آمیز به برخی تجمعات مسالمت و خشونتحمالت فیزیکی . داد می

جلسات سخنرانی، به بهانه اجراي فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توسط آنها انجام 
هاي پنهان و آشکار، به تدریج دایره اقدامات  ها به جهت برخی پشتگرمی این گروه. شد می

 این  ، به دنبال مماشات با فعالیت1374 در سال. خود را در سراسر کشور گسترش دادند
زدن دفتر یک انتشارات در خیابان  آتش. ها، اقدامات تخریبی آنان به اوج خود رسید گروه
و درگیري و » هند تحفۀ «خان تهران، حمله به سینما قدس در اعتراض به اکران فیلم  کریم

وش، استاد دانشگاه، در زدن سخنرانی دکتر عبدالکریم سر هاي سینما، برهم شکستن شیشه
دانشکده فنی دانشگاه تهران، تجمع در مقابل روزنامه سالم، راهپیمایی در شهرك غرب 

در مقابل برج سفید خیابان » زده داران غرب سرمایه«علیه بدحجابی، راهپیمایی در مخالفت با 
عصر، در  در تهران و تجمع در میدان ولی» فرهنگ مبتذل غرب«پاسداران، راهپیمایی علیه 

در خاطرات این کتاب، با بخشی از بروزات عملی اقدامات تندروانه و . این سال انجام شد
  .شوید هاي آن آشنا می بازتاب
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  انتخابات مجلس پنجم

ها و   انتخابات مجلس پنجم برگزار شد، اما در طول سال، بحث1374در زمستان 
. ، به تندي جریان داشتآور هاي شگفت بندي سوز و صف هاي طوالنی و فرصت کشمکش

اي عمالً در انزوا  مجلس چهارم در دست اکثریت جناح راست بود و جناح چپ، در گوشه
جامعه روحانیت مبارز، محور . کرد قرارداشت و مواضع خود را در روزنامه سالم بیان می

اهللا هاشمی براي وحدت با نیروهاي دیگر، از طریق  جناح راست، علیرغم پیشنهاد آیت
اندن نام چند تن در لیست انتخاباتی خود، با آن مخالفت کرد و زمینه را براي رقابت گنج

  . جدید فراهم نمود
     رییس دولت سازندگی اعتقاد داشت، طرح عقاید مختلف در انتخابات، نباید به

موضع اعتدالی و مترقی . اى بزند ها و سالمت جامعه لطمه وحدت و یکپارچگى گروه
من با تفرق نیروها، «: ی که در یک سخنرانی عمومی بیان شد، چنین بوداهللا هاشم آیت 

کنم، آزادى و سالمت انتخابات و   عنوان تکلیف، تالش مى مخالف بوده و هستم و به
تالش همه مدیران کشور، باید براى . وحدت و انسجام همه نیروهاى جامعه را حفظ کنم

تا کسانى که تمایل شرکت در مبارزه برگزارى انتخابات آزاد و پرشور بسیج شود، 
. وجه نگران تبعیض در انتخابات و تضییع حقوق خود نباشند  هیچ اند، به انتخاباتى را داشته

المال باشند و از اعمال  کسانى که امکانات دولتى را در اختیار دارند، باید حافظ بیت
ت دولتى را در اختیار تمایالت قلبى مسئوالنى که امکانا. هاى شخصى پرهیز کنند سلیقه

  . دارند، باید فقط در برگه آراي خود آنان تجلى کند
 عنوان مدیران نظام، باید در چارچوب قانونى حرکت کنیم و مطمئن باشیم،    ما به

 عنوان یکى از افراد  من به. نفع کشور است انتخاب افراد صاحب صالحیت توسط مردم به
ام، جلوى هرگونه اختالفی را بگیرم و از   تالش کردهروحانیت مبارز، همواره قدیمى جامعه

ابتدا با انشعاب روحانیت به دو گروه روحانیت و روحانیون مخالف بوده و هستم و امروز 
کنم وحدت و  عنوان تکلیف، تالش مى درستى این عقیده بیشتر برایم ثابت شده است و به 

 افراد جریان مقابل را در لیست انسجام گذشته بازگردد و پیشنهاد گنجاندن تعدادى از
را موقعیتى  کردم و این  جامعه روحانیت مبارز، به عنوان گامى در راه تجدید وحدت عنوان
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  .ام دانستم و پیشنهادهایی هم داده اى براى این وحدت مى مناسب و مقدمه
هاى جوان کشور  از بین مدیران و شخصیت» کارگزاران نظام«عنوان   گروهى که به 

 شده است و قصد دارند، لیستى از کاندیداهاى مورد نظر خود را منتشر کنند، مطرح
انشعاب جدیدى نیست، بلکه تجربه جدیدى از نیروهاى مجرب کشور است و باید با متانت 

ها و  ها، تهمت و رقابت سالم، مبارزات انتخاباتى جریان یابد و درست نیست که در رقابت
ها تصور کرده بودند،  اى نوشتند که برخى گونه ها، به  روزنامه.ها پیش بیاید ها و اهانت انگ

قرار است انشعاب جدیدى در جامعه روحانیت صورت بگیرد، در صورتى که منظور من 
  . این نبوده است

   در خصوص انتخابات، رهبر معظم انقالب، از نظر شرعى و سیاسى حکم الزم را 
ر باید امین باشد و مردم نسبت به آزادى انتخابات اند که وزارت کشو اند و تأکید کرده داده

دانیم که تشخیص مردم ما به برکت  رأى مردم اعتماد داریم و مى ما به. اطمینان داشته باشند
  . انقالب اسالمى، تشخیص درستى است و در آراى مردم، قطعاً مصلحت نظام نهفته است

ست و ما نباید نگران حضور هاى مختلف در بین مردم، امرى طبیعى ا   وجود سلیقه
صالحیت با  تفکرات مختلف در مجلس باشیم؛ البته چنانچه گروهى نیرومند و صاحب

وظیفه ما و شما . رأى مردم، مجلس و دولت را در اختیار داشته باشند، اشکالى ندارد کسب
راد به عنوان دولت، در شرایط کنونى این است که با تأمین عدالت آزادى انتخابات، حتى اف

کردن  پذیر نیست، جز با فراهم شرکت در انتخابات کنیم و این امکان گر را تشویق به  نظاره
هاى  انتخابات محک خوبى است که گروه. زمینه برگزارى یک انتخابات آزاد و سالم

میزان پشتوانه مردمى خود در جامعه پى ببرند و من شناختى  مختلف، با عقاید متفاوت، به 
دهم، مجموعه افرادى که به مجلس راه   آزادگى مردم دارم، اطمینان مىکه از آگاهى و

  .اى وفادار به نظام و انقالب اسالمى خواهند بود یابند، مجموعه مى
   انتخابات یک اصل سیاسى اجتماعى نظام است و با متخلفین در انتخابات در هر دوره و 

تى هم نظم باید بر تمام شعب و از نظر مدیری. مقامى که هستند، باید برخورد جدى شود
جمهور، در دوره برگزارى انتخابات، هیچ  من به عنوان رییس. ابعاد انتخابات حاکم باشد

انتخابات یکى از . دانم که این امر سالم و آزاد برگزارگردد مصلحتى را باالتر از آن نمى
با توجه به .  کنیم مردم ثابت که ما باید صداقت و خدمتگزارى خود را به هایى است میدان
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اهمیت انتخابات پنجمین دوره مجلس از لحاظ سیاسى و عملى، باید در تمام مراحل 
  . جانبه رعایت شود انتخابات، مصلحت نظام اسالمى و حقوق مردم، به طور همه

هاى  جهانیان ثابت کرده است که همواره در صحنه    ایران در تمام انتخابات گذشته، به 
ر، حاضر بوده و اکنون نیز مردم آگاه و هوشیار ایران که مراتب بلوغ ساز کشو سرنوشت

عنوان  اند، افراد اصلح را به اثبات رسانده فکرى و سیاسى خود را در گذشته بارها به
ها و  اسالمى که اسالم و قرآن، محورحرکت در نظام. خود انتخاب خواهندکرد نمایندگان 

ردم در تبلیغات انتخاباتى، بسیار حائز اهمیت ها است، حفظ آبرو و شئون م گیري جهت
است و باید کاندیداها با رعایت تقواى الهى، حفظ آبروى برادر مسلمان خود و حقوق و 

امروز تمامى شرایط و امکانات خدمت و سازندگى در . شئون مردم را اصل قرار دهند
 اولیه صنعت، در کشور فراهم است و ایران از لحاظ وضعیت بودجه ارزى و همچنین مواد

اندرکاران اجرایى کشور با پشتوانه عظیم  باید تمام دست. حد بسیار مطلوبى قرار دارد
  ».مردمى، تمامى همت خود را صرف سازندگى و عمران کشور کنند

  
  کارگزاران سازندگی؛ پدیده انتخابات 

ایران ها بود در ساختار سیاسی   جریانی که مدت1374ماه سال  روز بیست و هفتم دي
اي اعالم   روز مانده به انتخابات مجلس پنجم، طی بیانیه51حضور داشت، درست 

گرایان مواجه  ها و انتقادات گسترده راست موجودیت کرد؛ رویدادي که با استقبال چپ
  . شد

  آن استقبال به دلیل متکثرشدن دوبارة فضاي سیاسی کشور بود و این هجمه، به این دلیل 
 حتی حاضر به دادن پنج کرسی در تهران به کارگزاران، به پیشنهاد بود که جناح راست

هاي مجلس رقابت  اهللا هاشمی نبودند؛ چه رسد به اینکه بخواهند براي کل کرسی آیت
ما «: در این بیانیه که به امضاي شانزده عضو ارشد دولت سازندگی رسید، آمده بود. کنند

بستگی حزبی تنها به ابتناء بر این حقیقت که مدیران خدمتگزار مردم که به دور از هر وا
هاي جهاد  عامل مهم خدمت به مردم، همبستگی توانمندي را به محوریت فرد بزرگ صحنه

این » .نماییم و اجتهاد شکل داده است، براي اداي وظیفه در این صحنه اعالم حضور می
خیلی زود و با تأکید بر هویت خدمتگزاري و دوري جستن از وابستگی حزبی، البته 
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اي که محتواي آن  گیري ده وزیر کابینه وقت از امضاي بیانیه دوم، رنگ باخت؛ بیانیه کناره
داریم بر  ما خدمتگزاران ملت ایران اعالم می«: پرداخت به توضیح عوامل همین امر می

هاي انجام شده و به خصوص ارشادات و اشارات مقام معظم رهبري، وزراي  اساس بررسی
ه امضاکننده بیانیه از انتشار لیست و معرفی داوطلبان انتخابات مجلس پنجم خودداري کابین

با اذن ایشان، نامزدهاي خدمتگزاران سازندگی ایران، براساس تأیید معاونان  کرده و
  ».دار مسئولیت وزارت نباشند جمهور و سایر کارگزاران عرضه خواهد شد که عهده رییس

مدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش، مرتضی محمدخان،  به این ترتیب، آقایان مح
وزیر اموراقتصادي و دارایی، سیدمحمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، غالمرضا 

زاده، وزیر صنایع،  فروزش، وزیر جهادسازندگی، اکبر ترکان، وزیر دفاع، محمدرضا نعمت
، غالمرضا شافعی، وزیر عیسی کالنتري، وزیرکشاورزي، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نیرو

تعاون و اسماعیل شوشتري، وزیر دادگستري، از کارگزاران کنار رفتند و آقایان غالمحسین 
کل بانک مرکزي، محمد هاشمی،  کرباسچی، شهردار تهران، محسن نوربخش، رییس

جمهور،  جمهور، عطاءاله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس معاون اجرایی رییس
طبا،  جمهور و رییس سازمان انرژي اتمی و سیدمصطفی هاشمی اللهی، معاون رییسرضا امر

  .جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی، رقابت انتخاباتی را ادامه دادند معاون رییس
تر کرد و فضا را براي تحرك  تأسیس را پررنگ   این تغییر البته هویت سیاسی گروه تازه

وري که از دو سرلیست فهرست کارگزاران در تهران، یکی به ط. سیاسی آنها هموارتر نمود
فائزه، . به آقاي عبداله نوري و دیگري به فائزه هاشمی، پدیده انتخابات مجلس پنجم رسید

نفر دوم انتخابات تهران، در آن دوره به نماد برخاستن طبقه متوسط جدید شهري تبدیل 
ر پی اصالحات اقتصادي دولت اي که براي اولین بار پس از انقالب و د شد؛ طبقه

سازندگی تقویت شده بود و حاال خود را به عنوان یک نیروي اجتماعی مهم عرضه 
  .کرد می

ترین واکنش به بیانیه اعالم حضور کارگزاران در انتخابات پنجمین دوره مجلس     مهم
و فضاي ها  نماینده مجلس چهارم بودکه بازتاب بسیاري در رسانه150شوراي اسالمی، نامه 
  در بخشی از این نامه که به امضاي نمایندگان اصولگراي مجلس. سیاسی کشور داشت

تعدادي از کارگزاران اجرایی کشور، به بهانه حمایت از «: چهارم رسید، آمده بود
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جمهور، توهین و جسارت بزرگی به مجلس شوراي  رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رییس
نظري اعالم شد که دوران بلوغ، رشد و کمال مجلس  ، با تنگدر این بیانیه. اسالمی کردند

چگونه این . رفسنجانی سپري شده است والمسلمین هاشمی االسالم با پایان ریاست حجت
اند، به بهانه دفاع از سازندگی،  آقایان که مشروعیت  کار خود را از مجلس چهارم گرفته

  »اند؟ چنین جسارتی را روا داشته
اي، رهبر معظم انقالب، در پاسخ شانزده تن از وزیران، معاونان   خامنهاهللا  حضرت آیت

بحمداهللا مجلس محترم شوراي اسالمی، «: جمهور و مسئوالن اجرایی، اعالم کردند رییس
اید، همچنان روند کمال و رشد را ادامه داده و  پس از دورانی که آقایان بدان اشاره کرده

 خواهد داد و تکیه بر یک دوره خاص، اهانت به مجلس و شاءاهللا ادامه بعد از این هم ان
گردد و در این اوقات که ملت رشید، خود را آماده حضور  هاي بعد آن محسوب نمی دوره

کند، همه موظفند از هرآنچه موجب کدورت و تشنج افکار و  در صحنه مهم انتخابات می
  ».اذهان است، پرهیز کنند

 سئوالى در مورد حضور کارگزاران در  ه، در پاسخ بهاهللا هاشمی، در یک مصاحب   آیت
هر دو . طور نیست اینکه گفتید، فقط کارگزاران از حامیان من هستند، این«: انتخابات، گفت

جناح کارگزاران و هم جامعه روحانیت مبارز، هر دو از دوستان من هستند و هر دوي آنها 
  » .دولت را مطرح کرده بودندهاى  در شعارهاى تبلیغاتى خود، حمایت از برنامه

  در طول کتاب، خوانندگان محترم مواضع و اقدامات کارگزاران و مخالفان آنها و 
هاي ایشان براي تحبیب قلوب و رفع اختالفات آزاردهنده و دعوت نیروهاي اصیل  تالش

  .کنند روي و محور اعتدال و پرهیز از رودررویی را مطالعه می انقالب به میانه
  

  ي پربار استانیسفرها
هاي دولت  سفرهاي استانی و مالقات و مذاکره با مردم و کارهاى مردمى، در تمام سال

در سال . ریزي مشخص و اولویت مناطق مرزي و محروم ادامه یافت سازندگی، با برنامه
سفر اول در بهار این سال، به استان هرمزگان و .  نیز ده سفر استانی به انجام رسید1374

  . ح پاالیشگاه و نیز معدن فروکروم و فرومنگنز در این استان بودافتتا
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این استان به جهت آسیب .    سفر بعدي به دیار عاشقان استان خوزستان انجام گرفت
اهللا هاشمی،  جمهوري آیت تحمیلی، در تمام هشت سال ریاست فراوان در طول دوران جنگ

هاي   دیدارهاي باشکوه مردمی، پروژهدر این سفر ضمن. مقصد ثابت سفرهاي استانی بود
زنی سد عظیم کارون  مختلف از جمله توسعه مخابرات، کارخانه تولید دوده صنعتی، کلنگ

سفر دیگري در پاییز . ، به انجام رسید)ره(سی پتروشیمی بندر امام  وي سه و افتتاح واحد پی
ي ساخت سد بزرگ  به استان خوزستان انجام شد و پروژه انحراف مسیر کرخه برا1374

همچنین در سفر کوتاهی به استان سمنان، کارخانه . این رودخانه خروشان جنوب افتتاح شد
  .  نایین به بهره برداري رسید-فروسیلیس و نیز جاده کویري گلوگاه

 14در این سفر پنج روزه از . ، سفر به استان آذربایجان شرقی بود1374  سفر بزرگ سال 
هاي بدیعی از عشق و عالقه ملت  برداري رسید و صحنه ا پروژه به بهرهه شهر بازید شد و ده

پروژه هاي پتروشیمی . قدردان و نجیب ایران اسالمی در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شد
زنجان، سد شهید کالنتري، سد آیدوغموش، سد علویان، سد سهند، -تبریز، آزادراه تبریز

  . اي مورد بازدید و افتتاح این سفر بوده سد شهید مدنی و سد نهند، بخشی از طرح
رود به این شهر و همچنین      در سفر کوتاه دیگري به یزد، طرح مهم انتقال آب زاینده

همچنین در . جمهور آغاز شد احداث شهرك صنعتی یزد در پانصد هکتار به دست رییس
القان به شهریار و سفر یک روزه به مناطق محروم استان تهران، پروژه انتقال آب تهران و ط

  .شهر افتتاح شد برداري رسید و نیز مرکز دیالیز در واوان اسالم کریم به بهره رباط
در این سفر ضمن .    سفر به استان مرزي آذربایجان غربی در نیمه دوم سال به انجام رسید

بازدید از شهرهاي مختلف این استان سرسبز و دیدار صمیمانه با مردم وفادار استان، 
چاي، سد ماکو، کارخانه ریسندگی  هاي سد شهرچایی، کارخانه پتروشیمی، سد آغ روژهپ

خوي، سد بزرگ حسنلو، شبکه آبیاري میاندوآب و معدن سرب و روي انگوران به 
  .برداري رسید بهره

. ، استان کردستان بود1374  مقصد سفر بزرگ و مهم بعدي آیت اهللا هاشمی در سال 
کردستان، اول انقالب .  سیاسى و اجتماعى، اهمیت بسیاري داشتسفر کردستان از لحاظ
بعد هم در خط مقدم جبهه بود و چندین عملیات مهم در منطقه . دچار التهاب و فتنه شد

بعد از . هاى جدى جنگ بود کردستان در مقابل عراق انجام شد و عمالً یکى از صحنه
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پیش آمد، همیشه از لحاظ همسایگى هایى که در کردستان عراق  جنگ هم به خاطر ناامنی
مجموعه اینها طبیعى . ها، تعداد زیادى آنجا بودند دچار مشکل بود؛ پناهندگان کُرد و آواره

سرانجام بعد از همه اینها، مردم با . هاى مردم تأثیر بگذارد بود که روى افکار و روحیه
ترین راه را همین  ناسب تدریج م اى که خودشان به دست آوردند و لمس کردند و به تجربه

شدن در انقالب دیدند؛ گرچه اکثریت مردم همیشه  هماهنگى با بقیه مردم ایران و ذوب
  .طور بودند، ولى رفته رفته این تبدیل به یک وجدان عمومى شد این

در . اهللا هاشمی به کردستان، بسیار باشکوه بود هاى مردمی در سفر آیت    مالقات
ها در  هر محلى که  براى مالقات. ها با مردم انجام شد  شهرستانکردستان هشت مالقات در

گرفتند، گنجایش مردم را نداشت و همیشه جمع زیادى از مردم، بیرون این  نظر مى
ها  آمد و در خیابان ها پیش مى گاهى هم که استقبال در خیابان. هاى وسیع بودند میدان

پرشور بود؛ در سنندج، مریوان، کامیاران، شدیم، بسیار فشرده و گرم و  مواجه با مردم مى
در . هاى خودشان قابل تحسین بودند بانه، سقز، دیواندره، بیجار و قُروه، هر یک با ویژگی

سفر کردستان سد گاویشان، خط لوله انتقال نفت از کرمانشاه به سنندج، سد بانه، سد شهید 
آهن قروه و  و کارخانه ذوبکاظمی، خط لوله گاز از قروه به بیجار، کارخانه سیمان 

  .چندین پروژه دیگر به بهره برداري رسید
، سفر کوتاه به استان محروم 1374  آخرین سفر استانی رییس دولت سازندگی در سال 

اهللا از  در این سفر آیت. سیستان و بلوچستان و افتتاح کارخانه سیمان خاش در این استان بود
بازدید کرد که خوانندگان محترم شرح مفصل و هاي در دست انجام نیز  برخی پروژه

  .کنند جزییات همه این سفرها را در طول کتاب مطالعه می
  

  سفرهاي خارجی
 سفرهایی به کشورهاي هند، گرجستان، ویتنام، فیلیپین و بنگالدش انجام 1374در سال 

 حد ها بود که در ها و تعمیق همکاري یکى از اهداف این سفرها، تحکیم دوستی. گرفت
هاي بازرگانی، صدور  هدف دیگر، توسعه تجارت و همکاري. آمد مطلوبى، توفیق به دست

. هاي بزرگ صنعتی و تجاري ایران به این کشورها بود خدمات فنی و شناساندن قابلیت
توانست با  آورده بود، مى خاص و امکاناتى که به دست ها و موقعیت ایران با پیشرفت
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به عنوان مثال، در سفر ویتنام، .  و به آنها کمک کندکشورهاى جهان سوم همکارى
هاى سیمان یا پاالیشگاه و امثال آن  هاى چاى، کارخانه پیشنهادهایى براى ساخت کارخانه

  .مطرح شد که اینها قبالً چنین اطالعى از توان صنعتی ایران نداشتند
کردند  ى حساب مىکشورها، روى مواضع مستقل ایران، خیل    از لحاظ فرهنگى، مسئولین

نمودند و اظهار شیفتگى   آمیز برخورد مى و براى این مواضع احترام قایل بودند و ستایش
آمدند  در جاهایى مثل بنگالدش، انبوه مردم به طور فشرده به استقبال . نسبت به ایران داشتند

اینجا نسبت به بینیم، در  گفتند که ما نمى  مسئوالن این کشور، می. کردند و ابراز احساسات 
درویتنام، تعداد نُه سند و در . سایر مسئوالن کشورهاى دنیا، چنین برخورد باشکوهی بشود

بنگالدش نُه سند و در فیلیپین هفت سند، در مورد مبادالت بازرگانى، فرهنگى، فنى، 
در این سفرها، بخش خصوصى . هاى اقتصادى، کشاورزى و صنعتى امضا شد مشارکت

هاى خوبى براى صدور  اهللا بودند و آنها هم در این کشورها، زمینه کشور همراه آیت
  .خدمات پیدا کردند

  
  رحلت ناگوار مادر

بی   بی بانو ماه.  وجود والده نازنین را پرپرکرد  گل ، باد خزان 1374ریزان  در فصل برگ
اهللا هاشمی، زنی قوي و خودساخته، روحی سترگ داشت که  صفریان، مادرگرامی آیت

اهللا،  فرزندانش، مخصوصاً آیت. انسته بود چنین فرزندي را در دامان خود پرورش دهدتو
آالیش  مادر مهربان، تا پایان عمر زندگی ساده و بی. ارتباط عاطفی قوي با ایشان داشتند

ها در شأن او برگزار شد و در  مراسم. روستا را حفظ کرد و به زندگی راحت خود پرداخت
رحلت والده در این سال سخت، محنت دیگري . دفن گردید) س(جوار حضرت معصومه 

  .خوانید هایی از آن را می جمهور افزود که در طول خاطرات، بخش بر آالم رییس
***  

  حرف آخر
در . اهللا هاشمی رفسنجانی است این جلد از خاطرات، هجدهمین کتاب خاطرات آیت

آید، جز در مواردي  یشان میچاپ و نشر خاطرات، تقریباً عین عبارات مکتوب دستی ا
شود مطالب مربوط به دیگران در صورتی که  سعی می. بسیار جزیی که باعث خیر نباشد
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احتمال عدم رضایت طرف داده شود، با خود او در میان گذاشته شود و در صورت عدم 
در موارد بسیار نادري، اگر چیزي هنوز از اسرار نظام باشد چاپ . موافقت، آورده نشود

اند که موارد سري را ننویسند، بنابراین موارد حذف،  شود، اما چون ایشان توجه داشته ینم
  . نزدیک به صفر است

اي  اهللا خامنه اي به رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت قبل از چاپ نسخه
در پاورقی کتاب نیز آقاي قادر . شود که در صورت لزوم نظر بدهند داده می) العالی مدظله(

. نویسند که روشنگر موارد مبهم است تانی، ویراستار توضیحاتی راجع به مطالب مهم میباس
شود که اصالت و صحت مندرجات تضمین شود  به هرحال سعی و وقت زیادي صرف می

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

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

مانده است که به تدریج   دفتر دیگر براي انتشار باقی21اکنون با انتشار این کتاب، . باشد
 متعال شاکریم که توفیق تدوین و انتشار آثار قلمی آن از خداوند. چاپ و منتشر خواهد شد

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

  
  

 محسن هاشمی رفسنجانی

19/10/1396  
  
  
  
  
  
  



 آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی - 1374
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  یادداشت ناشر          
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

سال از رحلت جانگداز  بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و جهان  هنوز باورم نیست، یک
آن عالم صبور و بردبار، اندیشمند روشن ضمیر، یار صادق امام . اسالم سپري شده است

گرا و  هاي نبرد، سیاستمدار اعتدال عظم انقالب، فرمانده شجاع جبههو رهبر م) ره(راحل 
بدیل و نادره  رفسنجانی، شخصیتی بی اهللا هاشمی آیت یاور وفادار انقالب و مردم، حضرت

، درحالی جهان فانی 1395انگیز نوزدهم دیماه  نستوه، در غروب غم آن انقالبی. دوران بود
بود و » عاش سعیداً و مات سعیداً«تافت که مصداق بارز را وانهاد و به سوي  پروردگارش ش

بهاي حکمرانی بر اساس اعتدال اسالمی، براي امت اسالم  میراث بزرگی از تجربه گران
  . برجاي نهاد

ریزي تمدن بزرگ اسالمی در قرن  او از معماران بزرگ نهضت امام بود که براي پی
فرسا، نه  ر بست و در این راه سخت و طاقتویکم، همه توان و استعداد خود را به کا بیست

هاي معاند و نه طعنه و توهین و  توزانه تروریست شکنجه دژخیمان طاغوت، نه تیر کینه
  . اي وارد کند اي در اراده آهنینش خدشه کدام نتوانست، ذره تخریب مدعیان، هیچ

ستان واقعی صبر و استقامت و ثبات قدم آن مرد الهی، دشمنانش را مستأصل ساخت و دو
تشییع میلیونی پیکر پاك آن فقید سعید توسط . اي پرفروغ امیدوار نمود نهضت را به آینده

ملت قدردان ایران، عاقبت بخیري آشکاري بود که ثمرة یک عمر جهاد در راه خدا را 
در این یک سال و اندي فقدان او، هر روز بیشتر از گذشته، بصیرت واقعی آن . نمایان کرد

. اش، بیشتر به چشم آمده است رزانه براي مردم عیان شده و درد فراق و جاي خالیحکیم ف
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او خود را وقف اسالم کرد و براي سعادت ملت از ایثار جان و مال دریغ نورزید و همواره 
در مسیر اعتالي کلمه طیبه اهللا، قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمی گام برداشت و 

  . ه دوش کشیدهاي سنگینی را ب مسئولیت
اهللا هاشمی، میراث جاویدانی است که دفتر نشر معارف  آثار ماندگار حضرت آیت

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

کتابی که در دست .  سیاسی را به زیورطبع آراسته کنیم- بتوانیم این مجموعه تاریخیتا
هاي آن بزرگمرد  ، چهاردهمین مجلد از روزنوشت1374دارید، کارنامه و خاطرات سال 

است که به مردم شریف و قدرشناس ایران، عالقمندان تاریخ انقالب پرشکوه اسالمی و 
است؛ دلیل » ها مرد بحران«نام این کتاب . شود  تقدیم میپژوهشگران و فرهیختگان گرامی

 است که آن حکیم دوران، با 1374انتخاب این نام به دلیل وقایع و رویدادهاي متعدد سال 
  . آید ها با موفقیت و پیروزي، سربلند بیرون می زدنی، از همه بحران مهارتی مثال

هاي نخست،  مشکالت فراوان و گامبیست و پنج سال پیش که بر وادي نشر گام نهادیم، 
ما هاي شما ملت عزیز و سلحشور میهن اسالمی،  ها و دلگرمی سخت و لرزان بود، اما تشویق

. تر ساخت ها مصمم فراز و نشیب و استمرار انتشار کتابرا به تداوم راه در این مسیر پر
سنگینی مسئولیت  عنوان کتاب در حوزه تاریخ معاصر، 65اکنون 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 . سرعت بیشتر و کیفیت بهتري به انتشار حقایق مکتوم انقالب اسالمی همت گماریم
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  جمهوري و فعالیت دولت سازندگی می ، دوره دوم ریاست1374در سال 

دوره اول، به بار نشسته اما مشکالت مهمی نیز به ویژه در مهمی از کارهاي انجام یافته در 
گیر این سال، با تدبیر و  هاي نفس عرصه اقتصادي و مالی به وجود آمده که گذار از گردنه

اي سکه و   درصدي و عبور از آن، گران شدن لحظه3/49مشکل تورم . شود تبحر دنبال می
ریکا، انتخابات پرتالطم و ورود هاي ظالمانه دولت ستمگر آم دالر، تصویب تحریم

کارگزاران سازندگی به صحنه سیاسی کشور و تغییر معادالت سیاسی، در این سال دولت 
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سازد که خواندن خاطرات آن روزها، خالی از  هاي بزرگی مواجه می سازندگی را با چالش
  . لطف نیست

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

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

طرفانه  نتشار اسناد تاریخ انقالب اسالمی را وجهه همت خود قرار داده و این از انتشار بیا
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

هاي دیگري از  ها، کتاب برنامه دفتر نشر معارف انقالب، آن است که با توسعه فعالیت
تاریخ معاصر انقالب اسالمی را تهیه، تدوین و تقدیم جامعه کتابخوان کشور و فرهیختگان 
پژوهشگر عرصه تاریخ و سیاست نماید؛ امید که مورد توجه و عنایت اندیشمندان قرار 

  .  گیرد
گیرد تا متونی صحیح، پاکیزه و  ارف انقالب، نهایت تالش خود را به کار میدفتر نشر مع

در این مسیر نیازمند . روان با اسناد دست اول و عکس ها و مستندات تاریخی انتشار دهد
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  دانم از تالش الزم میدر پایان 

سید علی نقی موسوي، داریوش باریکانی، عباس بشیري، سید مجتبی موسوي و سرکار 
هاشمیان و نیز ویراستار مجموعه، جناب آقاي قادر باستانی، قدردانی و  خانم سیده فاطمه بنی

جناب آقاي سید ضیاء هاشمی، مدیرعامل محترم رزشمند مساعی ااز  همچنین. تشکر کنم
و همکاران ایشان در سرویس عکس ) ایرنا(سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 

هاي مستند و  پور که در زمینه تهیه و انتخاب عکس و جناب آقاي محمد کاظمخبرگزاري 
انه ملی جمهوري مان کردند و نیز از مدیریت محترم سازمان اسناد و کتابخ تاریخی یاري

  .صمیمانه سپاسگزارماسالمی 
  

  عماد هاشمی                                                                                
                                                                       مدیرعامل دفتر نشر معارف انقالب
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 1995 مارس 21                  1415 شوال     19    1374 فروردین  1شنبه  سه

  
بعد از نماز صبح با تلویزیون مشغول شـدیم؛ بـراى قبـل از لحظـه تحویـل سـال، مراسـمى از         

.  پخـش شـد  2 و به دنبال آن، پیـام مـن  1اى اهللا خامنه سپس پیام آیت. کرد خش میمرقد امام پ 
                                                             

 - اي در پیام نوروزي، ضمن تأکید بر لزوم پیگیري مجدانه وجدان کاري و انضباط اجتماعی       اهللا خامنه  آیت  حضرت
، از مردم و مسئوالن خواستند تا با رعایت انضباط به عنوان دو اصل ضروري براي تحقق آبادانی و سازندگی در کشور

سـال  «: در بخـشی از ایـن پیـام آمـده اسـت     . روي جلوگیري کننـد  اقتصادي و مالی از ریخت و پاش و اسراف و زیاده       
 و چـه در رابطـه بـا    یچه در سـطح جهـان  ی، اسیس نهیدر زم.  بود یتیرموفقرتالش و پ   پ اری کشور ما سال بس    يگذشته برا 

 و ی خارجاستیوالن سئ مقتدر بود و مسي حضوررانی حضور ملت ا، مطرح استرانی ملت اي که برايا ژهیو يایقضا
در .  را انجـام دادنـد  ی بزرگـ ي ملت، حقّاً و انصافاً کارهـا یبانی اعتماد و پشتنی همي به اتکا، کشوریالملل  نیارتباطات ب 

 نظـام  کیـ  يگـذار  هیـ  و پاي و نـوآور یصحنه سازندگ یعنی ؛یدر صحنه داخل.  سرافراز شدرانی ملت ا  ،یصحنه جهان 
 ی بزرگـ ي هم، حقّـاً و انـصافاً کارهـا   ندهی اقتصاد آی اساسيها هی پاي و بنا  ي در کشور از لحاظ اقتصاد     ی زندگ حیصح

 کارهـا ادامـه   نی که امیدواریام.  را انجام دهندی باارزشي توانستند کارها،والن کشور و دولتمردان ئانجام گرفت و مس   
 يهـا   خود را در صـحنه ی و همدلی و وحدت و هماهنگشتری خود را با مسؤوالن بمانهی رابطه صمرانی کند و ملت ا  ادیپ

: منبـع » . بـرود شی کشور به پـ یشاءاللَّه روند سازندگ تر کند و ان  روز به روز افزونتی ابتکار و فعال  ،ی زندگ ،یسازندگ
  . 1374هاي  اي، بخش پیام  خامنهاهللا پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت

 -   شان سه شعار اساسـی داشـتند؛ اسـتقالل،     مردم براي انقالب«: اهللا هاشمی آمده است  در بخشی از پیام نوروزي آیت
. کننـد  شان حرکت می بینند که با سرعت در مسیر تحقق این اهداف  سال می17آزادي، جمهوري اسالمی و با گذشت  

 تـر از سـال قبـل داریـم کـه همـه فـضاي        ه همان تبلور جمهوري اسالمی است، هر سال زندههاي انقالب را ک   آرمان
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خواستند بـه عیـد دیـدنی بیاینـد،      به کسانى که مى. ها پرداختم بعد از صبحانه به مطالعه بولتن    
  .گفته شد، برنامه دیدار نداریم

اد دیـشب  هاى شـ   گفت از برنامه  . عفت هم براى تسلیت اولین عیدشان، به منزل امام رفت         
] محمـدعلی [و ] خمینـی [آقـا   حـسن . عصر بـه مرقـد امـام رفتـیم        . اند  تلویزیون شکایت داشته  

اى در داخـل ضـریح خوانـدم و           فاتحـه . منتظرمـان بودنـد   ... بروجردي و ] محمود[انصارى و   
از آنجـا بـه   . مردم جمع شـدند، بـا ابـراز احـساسات    . مقدارى بر مزار احمدآقا و امام نشستیم      

آنجـا هـم بـا مـوج احـساسات مـردم       . تیـر رفتـیم   و سپس به منطقه شهداى هفت   گلزار شهدا   
  . با بعضى از پدران شهدا صحبت کردم. مواجه شدیم

عفت و یاسر و بعضى . رفتیم و بالفاصله به سوى کیش پرواز کردیم] مهرآباد[به فرودگاه   
ریـده و هـوا   بـاران خـوبى در کـیش با   . غـروب رسـیدیم  . از بستگان و محافظان همراه بودند  

  .در تهران و بیشتر نقاط ایران هم، در این دو سه روز باران داشتیم. بسیار مطبوع است
ها جمع شدند و دسته جمعى براى شام  بچه. بعد از نماز، مقدارى در ساحل دریا قدم زدیم 

انــد و بــراى اداره رســتوران، یــک آدم وارد از گچــسر   آشــپزخانه را خــوب ســاخته. رفتــیم
] محمـود [بـا آقـاى   .  سابقاً مدیر هتل گچسر بوده و ماست و مرغ بومى آورده بود      اند؛  آورده

، دربارة وضع دریاى خزر و مخازن ...، محسن و مهدى و   ]معاون وزیر امور خارجه   [واعظى،  
هـا   بعـد از شـام بـه بچـه    . نفت و قرارداد کنسرسیوم و وضع داخلى افغانستان مذاکره کـردیم       

  .شتمعیدى دادم و خاطراتم را نو
   

  1995 مارس 22                1415 شوال     20   1374 فروردین  2چهارشنبه 
  

بارش ایـن همـه بـاران    . بارد از دیروز که به کیش وارد شدیم تا این ساعت، متناوباً باران مى         
وقـتم را بـا   . تقریباً در سراسر منطقه جنوب شرقى کشور، وضع چنـین اسـت        . سابقه است  کم

                                                                                                                                               
     آزادي در حد اعال در کشور ما وجود دارد و آن هـم آزادي واقعـی، نـه آزادي        . دهد کشور به این امر شهادت می

 بـراي حراسـت از   کنـیم،  ها که مـا توصـیه مـی    شود از بعضی افسارگسیختگی شعاري؛ به طوري که گاهی شکایت می    
هاي جزیی نگران بود و باید از این دستاورد بـزرگ   آزادي که آرمان بزرگ انقالب بود، نباید از این افسارگسیختگی     

 سـال  يهـا   و پیامها مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».حراست کرد و به وسوسه خفاشان گوش نداد 
 .1396ارف انقالب،دفتر نشر معزیر نظر عماد هاشمی، ، »1374
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پـدالى   مقدارى هـم بـا مهـدى، سـوار یـک قـایق      . زدن در ساحل دریا گذراندم    مطالعه و قدم  
  .باران گرفت، به ساحل برگشتیم. شدیم و در دریا به تفریح گذراندیم

واعظى آمد و براى اظهارات سخنگوى وزارت امور خارجه، در اعتـراض      ] محمود[آقاى  
 گفتم متن اظهـارات   .به وسعت حضور نیروهاى مسلح ترکیه در خاك عراق، مشورت کرد          

، بـا مـن در مـذاکره تلفنـى دیـده شـود؛ اگـر             ]جمهـور ترکیـه    رییس[دمیرل،  ] سلیمان[آقاى  
  . اند، اقدام شود خالف آن اظهارات عمل کرده

بـه خـاطر بـاالرفتن    . عفت عصر به بازار رفت؛ به خاطر گرانى کاالها، چیزى نخریده بـود       
ظهر خانواده اخوى احمد آمدند  .  شده است  تر  قیمت دالر، کاالهاى خارجى در اینجا گران      

  .به همگى عیدى دادم. و ناهار با ما بودند
  

  1995 مارس 23                    1415 شوال   21   1374 فروردین  3شنبه  پنج
  

بالفاصله از فرودگـاه  . بعضى از همراهان به رفسنجان رفتند. به سوى بندرعباس پرواز کردیم 
هـا   بـا اتومبیـل  . همـراه بودنـد  ... عفت و مهدى و فاطى و. جزیره قشم رفتیمکوپترها به   با هلی 

هاى صنعتى  ها، بند مهار آب، شهرك ها، ساختمان  اسکله. قسمتى از جزیره را بازدید کردیم     
از اسـکله در دسـت   . سبک و سنگین، دانشگاه آزاد اسالمی، شهر و چنـد روسـتا را دیـدیم             

 بـزرگ احـداث   1هـاى  فـت کـه بـراى پـذیرش بـارج     احداث در شمال جزیره و محل پـل ال     
 درختان حرا و مرکز تولید نهـال   سازى و جنگل شود و روستاى الفت و یک کارگاه لنج      مى

  .براى درختکارى سمر و حرا نیز بازدید کردیم
، توضـیح  ]آزاد قـشم   مدیرعامل سازمان منطقه  [بوشهرى،  ] بهروز[در مسیر مراجعت، آقاى     

کوپترها در فرودگـاه بـزرگ در دسـت احـداث رسـیدند و مـا را              لىدر مراجعت، ه  . داد  مى
شـان   مـشکالت . ضمن صرف ناهار، دربارة ضرورت کنترل قاچاق صحبت شـد   . برگرداندند

به فرودگاه بندرعباس و سپس به کـیش مراجعـت   . ها را گفتند؛ منجمله عدم همکارى بانک   
                                                             

 -   بارج)Barge (، کوتاه يها  و در مسافتنی سنگيای اشیی جابجاي براشتریباشد که ب  ی مسطح م  ی حمل آب  لهی وس 
 محرکه خود حرکت يرویها با ن ج از باریبعض .ردیگ یها مورد استفاده قرار م   یج خل  و ها اچهیها، در   در کانال  و معموالً 

 . ندیگو یکش م دكی ،ها  کشندهنی که به ادیآ ی به حرکت درمگری دة کشندلهی به وسگری دی اما بعض،کنند یم
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  .عصر و شب، مقدارى در ساحل قدم زدم. کردیم
انـد کـه فرانـسه بـه ایـران       خبر داد که جراید پـاریس، سروصـدا راه انداختـه        آقاى واعظى   

نحوة کـار  . اجازه گرفت که براى حمایت از دولت فرانسه، تکذیب کنند      . فروشد  اسلحه مى 
اي را که مهدى براى شرکت ساخت تأسیسات دریـایی آورده  و     یک دستگاه تلفن ماهواره   
خیلى جالب و پیـشرفت مهمـى در صـنعت مخـابرات         باشد، دیدم؛     در دریا مورد استفاده مى    

  .شود تماس گرفت با این تلفن، با همه جاى دنیا، مى. است
   

  1995 مارس 24                    1415 شوال    22   1374 فروردین  4جمعه 
  

مـدیرعامل سـازمان عمـران    [پنـاه،   یـزدان ] محمدرضـا [پـیش از ظهـر آقـاى     . در کیش بودیم  
ریـیس سـازمان منـاطق    [الویرى، ] مرتضی[آقاى  . ش کارهاى کیش را داد    گزار. آمد] کیش

گـزارش سـفر آموزشـى را داد و در مـورد مهـار قاچـاق از منـاطق آزاد         . آمـد ] آزاد تجاري 
هاى در دست احداث و پایگاه  از پارك آهوان و حیوانات و طیور آن و جنگل. صحبت شد

  .هوایى و نقاط دیگر بازدید کردیم
مرعـشی، ریـیس دفتـر    [سرشـب، حـسین    . ، مقدارى در دریا قایقرانى کردیم     عصر با فاطى  

هـاى فـروردین و سـفر بـه خوزسـتان، مـشهد، هنـد و         راجـع بـه برنامـه     . آمـد ] جمهـور  رییس
ها، مسأله تجاوز نیروهاى مـسلح      در گزارش . گرجستان و برنامه مبارزه با قاچاق صحبت شد       
زیر دفاع آمریکا، در خصوص حضور نظامى ترکیه به کردستان عراق و اظهارات نادرست و

  . 1ایران در جزایر ابوموسى و تنب، مورد توجه است
   

  
                                                             

 -             هـاي    ویلیام پري، وزیر دفاع ایاالت متحده، ادعـا کـرده بـود کـه ایـران بـا اسـتقرار تـسلیحات شـیمیایی، موشـک
رد تهدید قرار ها در خلیج فارس را مو ضدهوایی و ضدکشتی در جزایر سیري و ابوموسی، قصد دارد رفت وآمد کشتی

اي مبنـی بـر تقویـت و تـشدید      او در سفر خود به برخی از کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس، تصاویر مـاهواره     . دهد
برخـی مطبوعـات غربـی از جملـه     . نیروهاي ایرانی در سواحل شرقی خلیج فارس را به رهبران عرب ارایـه کـرده بـود       

هراسی، آن است که آمریکا قصد دارد، در پنج سال آینده، به میزان  اشپیگل، چاپ برلین، اعالم کردند، هدف از ایران 
 . میلیارد دالر، اسلحه به کشورهاي عربی بفروشد80 تا 60
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  1995 مارس 25                       1415 شوال     23   1374 فروردین  5شنبه 
  

کوپترها به شـهر   و نیم صبح به سوى بندرعباس پرواز کردیم و بالفاصله با هلى       ساعت هشت 
بمـان   آقـاي سـیدعلی  . [در کنـار اسـتادیوم، محـل اجتمـاع مـردم فـرود آمـدیم       . رودان رفتیم 

بیش از همه، . هاى مردم را مطرح کرد      ، نماینده مجلس خیرمقدم گفت و خواسته      ]میرخلیلی
بـراي  . روى انتزاع معدن فاریاب از استان کرمان و الحاق آن به استان هرمزگـان تکیـه کـرد        

   1.اى نمودم کننده مردم صحبت دلگرم
گفتنـد بـیش از شـش چـاه عمیـق و      . آب و خاك خوبى دارد. اینجا منطقه مستعدى است 

در سفر استانى به اینجا نیامده بودم و  در این سفر   . نخل و مرکبات و محصوالت دیگر دارد      
  .  فاریاب است2هدف اصلى سفر، افتتاح پاالیشگاه فروکروم و فرومنگنز. جبران کردم

] محمـد [مهنـدس  . ابتـدا بـه محـل معـدن رفتـیم     . پرواز کـردیم بالفاصله به طرف کارخانه     
قبــل از انقــالب، توســط . معــدن مهمــى اسـت . زاده، مــدیرعامل توضـیحات داد  آبــادى علـى 

بعـد از انقـالب راکـد بـوده، ولـى در برنامـه اول،       . شـده  بردارى مـى  ها کشف و بهره     رضایی
شد، ولى اکنـون بـا ایجـاد      صادر مى در گذشته فقط سنگ کرومیت. مجدداً فعال شده است 

شـود کـه ارزش افـزوده زیـادى      پاالیشگاه، قسمتى از معدن، پاالیش و تبدیل به فروکرم مى       
کنند و فروکرم را تُنى ششصد و پنجاه دالر صـادر   هر تُن سنگ را صد دالر صادر مى       . دارد
  و عالوه بـر آن، در صـنایع داخلـى هـم مـصرف زیـادى دارد و بـه قیمـت هـر کیلـ              . کنند  مى

                                                             
 -       هاي اخیر، استان هرمزگان و شهر  هاي انجام شده در سال   گذاري با سرمایه «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

المللـی یـک منطقـه     امروز این اسـتان از نظـر بـین   .  دست آورده استبندرعباس، نقش مهمی در حمل و نقل جهانی به       
اسـتان هرمزگـان،   . اي درآمده اسـت  و نقل جهانی و منطقه مثابه چهارراهی در سیستم حمل  شده است و به    کامالً شناخته 
 زیربنـایی  تـرین بنـادر کـشور و صـنایع     تـرین و مهـم   ل هاي پرتالش و پرتحرك کشور است، چرا که فعا  یکی از استان  

 نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .بسیاري، در این استان واقع شده است
 .1396انقالب، معارف

 - تـرین  عمـده . است فروکروم در موجود در آهن  فروکروم و کروم تفاوت و باشد می آهن معناي به پیشوندي  فرو 
 فلـزات  ذوب هـاي  کـوره  درون را کرومیـت  فلـزي  کـانی  کروم، تولید براي. است زنگ ضد فوالد در کروم استفاده
 تولید سرامیک، الکترونیک، شیمی، متالوروژي، صنایع در منگنز همچنین عنصر. شود ساخته فروکروم تا دهند قرارمی

 ترکیب در آن آلیاژ از و فرومنگنز تولید براي عمدتاً منگنز سنگ از. دارد زیادي نظایر آن کاربرد   و رنگی هاي الك
 .شود می استفاده فوالد و چدن
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 سفر بندرعباس و کرمان

سفر به استان هرمزگان و کرمان برای افتتاح طرح های سازندگی
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 سفر بندرعباس و کرمان

سخنرانی در اجتماع مردم رودان

جلسه توجیهی افتتاح کارخانه استخراج و پاالیش فروکروم
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در معـدن، قـسمت روبـاز را دیـدیم و یکـى از         . شـود   دویست و شصت تومان فروخته مى     
 میلیون تن ذخیـره  5/3آبادى گفت، تاکنون  آقاي على. هاى معدن را هم بازدید کردیم      تونل

از تونـل معـدن، آب شـیرین فـراوان     . قطعى و حدود بیست میلیون تن ذخیره احتمالى داریم     
تعداد زیادى سدهاى کوچک هـم  . آید که در کارخانه مصرف دارد خوبى هم به دست مى   

  . کنند آورى مى هاى باران فصلى را جمع اند که آب در دره زده
بعـد از نمـاز و ناهـار و اسـتراحت، در     . به محل کارخانه در هفت کیلومترى معـدن رفتـیم      

انـد و بـراى دو واحـد تولیـد        دادند و گفتند تکنولوژى را از چین گرفته       اي توضیحات    جلسه
فروکرم، با ظرفیت پانزده هزار تن و فرومنگنز، با ظرفیـت بیـست هـزار تـن، تـاکنون نـوزده            

کردن  میلیون دالر ارز و سه و نیم میلیارد تومان، هزینه شده و براى توسعه کارخانه، با اضافه        
  .کنند  را چندبرابر مىها چهار کوره دیگر، ظرفیت

 در توسعه، همه کارها را  خودشان بدون 1.بردارى نمودم  زنى کردم و  از لوح پرده       کلنگ
هاى مختلف بازدید کـردیم و در اجتمـاعى، گـزارش           از بخش . دهند  نیاز به خارج انجام مى    

 ، اسـتاندار ]آقاي مرتـضی بانـک    [، وزیر معادن و فلزات و خیرمقدم        ]آقاي حسین محلوجی  [
دادم و سـخنرانى  ] زاده تبریـزي [ آبـادى  نشان سازندگى را به  مهندس على. کرمان را شنیدیم  

در راه آقـاى سـید مجتبـى      .  بـه کـیش مراجعـت کـردیم        2.آمیز در اهمیت کار نمودم      تشویق
                                                             

 - فوالد عی صناازی مورد نهی مواد اولنیمأ با هدف ت، آبادانياژهای فروآلشگاهی پاالي با نام تجار،ابیشرکت معادن فار 
 1370ل  واحـد در سـا  نیـ  احداث ااتیعمل. دی گردسیسأ فروکروم و فرومنگنز پرکربن در داخل کشور ت       ریکشور نظ 

 عی صناازی مورد نهی واحد، مواد اولنیقبل از احداث ا.  آغاز به کار نمودی صورت رسمه ب1374 ماه نیآغاز و در فرورد
 110 لـومتر ی ک، هکتار در استان کرمان100 به وسعت ینی واحد در زمنیا. دش یفوالد کشور از خارج از کشور وارد م     

 واقع شده ابی و سنگ آهک متعلق به شرکت معادن فارسیلی ست،یوم معادن کریکیکهنوج در نزد-عباسجاده بندر 
 مجموعـه بـا داشـتن    نیا.  مگاولت آمپر است5/12 با توان کی دو کوره نهان قوس الکتر  يدر حال حاضر دارا    و   است

اراسـت و   هزارتُن فرومنگنز پرکربن در سال را د50 ی ال45 هزارتُن فروکروم پرکربن و 30 دی تولیی دو کوره توانا   نیا
 3/6 کـوره  یـک  و ي مگاولت آمپر5/3 کوره یک و ي مگاولت آمپر  5/25کوره  دودر طرح توسعه مجموعه، افزودن      

 و کومنگنزیلیکـربن ، فروسـ   کـم   کـربن ، فرومنگنـز     توسـط  فرومنگنـز م   ری نظ گری محصوالت د  دی تول ي،مگاولت آمپر 
 دیـ  تـوان تول ،دیـ  جديهـا   مدار قرارگرفتن کـوره کربن در نظر گرفته شده است که با در   کربن و کم   فروکروم متوسط 

 .است ی جهاني مجموعه مطابق با استانداردهانی ايدیمحصوالت تول. گردد ین  در سال متُهزار 200شرکت بالغ بر 

 -ما شاهد به ثمر رسیدن طرح بسیار خوبى هستیم74در روز اول کارى سال «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است . 
در  .ترین واحدهاى صنعتى و معدنى کشور است که در پرتو برنامه اول توسعه اجرا شده است کى از باارزشاین طرح ی
 تـر از   باز هـم گـران  ،صورت خام صادر شود ه میلیون تن سنگ کرومیت وجود دارد که اگر ب20 حدود   ،این منطقه 
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   .، فرمانده مبارزه با قاچاق در منطقه توضیحات داد و نیازها را گفت]عبداللهی[
  

  1995 مارس 26                   1415 شوال     24   1374 فروردین  6یکشنبه 
  

پیش از ظهر از مزرعه جدید نخـل و مرکبـات بازدیـد کـردم و از          . تا عصر در کیش ماندیم    
اى غرب جزیره که به خـاطر امـواج    کشند و از ساحل صخره جاده ساحلى که در جزیره مى     

بعد از ظهـر بـه سـوى تهـران     ساعت پنج . دایمی و صافى آب، جاى مناسبى براى هتل است     
هـایم را از صـندوق    پاسدارها فراموش کرده بودند که چمدان حامـل لبـاس     . حرکت کردیم 

  .ماشین بردارند؛ روز بعد آوردند
  

  1995 مارس 27                     1415 شوال    25   1374 فروردین  7دوشنبه 
  

ونیم تا ظهر، جمعـى از وزرا و    ساعت دهاز. کارها را انجام دادم. پیش از ظهر به دفترم آمدم 
 رعاملیمـد [نـژاد،   وردى] فریـدون [با آقـاى  . معاونان و مشاوران به عنوان تبریک عید آمدند     

، در مـورد سـناریوي تبلیغـات در مقابـل اقـدام آمریکـا       )]ایرنا(ي جمهوري اسالمی  خبرگزار
  .  مذاکره شد1براى لغو قرارداد شرکت کونوکو

                                                                                                                                               
 ایم کـه ایـن قـدم     زوده آن را چند برابر کردهوآلیاژ، ارزش افرفروش خواهد رفت و ما با احداث پاالیشگاه ف      نفت به

هاى فروآلیاژ در سایه سیاست درست و یک اراده صحیح میسر شده  اندازى پاالیشگاه ساخت و راه .بسیار بزرگى است
اى از برنامه اول توسعه کشور است که تأثیر شـگرفى در عمـران و آبـادانى ایـن منطقـه محـروم خواهـد           است و گوشه  

بردارى کنند و   از امکانات فراهم شده بهره، با همکارى هم،هاى هرمزگان و کرمان رود که استان   ار مى داشت، لذا انتظ  
 .از مدیران اجرایى طرح نیز انتظار داریم که پاالیشگاه را توسعه دهند تا مواد معدنى با ارزش افزوده بیشترى صادر کنیم

 ،ایـم  ه است و هر جـا کـه بـا ایـن کـشور همکـارى داشـته       چین از همکاران خوب ما در حرکت برنامه اول توسعه بود           
 رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن  رجوع».ها هستیم مند به ادامه این نوع همکاري ههمکارى موفقى بوده است و عالق     

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی

 - کمک به توسـعه  ،ی ملتی، به بهانه دفاع از امن1995رس  ما 15، در تاریخ    کایجمهور وقت آمر   سیی ر نتون،ی کل لیب 
 در ی مـال يقراردادهـا   مـشارکت در  ایـ  را از هرگونـه معاملـه   ییکـا ی آمريها  را ممنوع کرد و شرکت رانی ا یمنابع نفت 

 یقـوق  اشخاص حای ییکای آمری و حقوقیقی اشخاص حق، دستور نیبر اساس ا  . برحذرداشت رانیصنعت نفت و گاز ا    
 یینامه به اشخاص ثالث در قراردادهـا  ه ضمانتی اراای از حضور در قرارداد     ، هستند ییکای افراد آمر  تیریدکه تحت م  

 . باشد، منع شدندرانی ای نفتنیادی توسعه می مالنیمأ تو همچنین رانی ای توسعه منابع نفتتیری مدایکه شامل نظارت 
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عفـت عـازم رفـسنجان اسـت، ولـى بـه خـاطر        .  مهدى و فرشته آمدنـد    .عصر به خانه رفتم   
  . تنهایى فرشته مردد شده است

  
  1995 مارس 28                    1415 شوال     26   1374 فروردین  8شنبه  سه
  

ست و تلگـراف و    [غرضـى،  ] محمـد [آقـاى  . تا ساعت ده و نیم کارها را انجام دادم     وزیـر پـ
شـدن   ها استمداد کرد و گزارش سفر به بنـدرعباس و خـوب         ید ماهواره براى خر . آمد] تلفن

] احمـد [و آقـاى    ] کـل بانـک مرکـزي      ریـیس [نـوربخش،   ] محسن[آقاى  . وضع مردم را داد   
در مورد تعهـدات و نیازهـاى ارزي سـال جـارى توضـیحات دادنـد و بـراى                   . عزیزى آمدند 

درآمـدها و  .  اسـتمداد کردنـد  هاى مصرف کننـده  جلوگیرى از فشار تقاضاهاى زیاد دستگاه 
  .خوانند جویى با هم مى نیازها با کمى صرفه

دبیر شوراي عالی انقـالب فرهنگـی و وزیـر فرهنـگ و ارشـاد           [میرسلیم،  ] مصطفی[آقاى  
آمد؛ براى دستور جلسه شوراى عالى انقالب فرهنگى و تأکید کردن براقدام خرید  ] اسالمی

وزیر معـادن  [محلوجى، ] حسین[آقاى . د عمل شدموقع کاغذ، برخالف سال گذشته که ب      به
عـصر از اسـتخر اسـتفاده کـردم؛ بـه      . هاى فوالد استمداد کـرد  براى ارز طرح  . آمد] و فلزات 

  . خاطر عدم تحرك، مقدارى کسل هستم
قـرار  . از وزارت امور خارجه آمـد ] معاون آسیا و اقیانوسیه   [بروجردى،  ] عالءالدین[آقاى  

عـراق  ] شـمال [از ] کـشور  ارتش آن[تر  ضار کنند و براى خروج سریعشد، سفیر ترکیه را اح   
                                                                                                                                               

کونوکـو  ییکـا یرکت آمر شـ داد قـرار ي روز پس از امـضا ده تنها یی، دستور اجرا  نیا ) Conoco  ( بـه  -رانیـ بـا ا 
بـا  .  کـرد E و A يری سـ نیادی توسعه ميمجبور به لغو قرارداد خود برا  شرکت را نی صادر شد و ا- متقابلعیصورت ب 

 عی پروژه صنعت نفت و گاز کشور به روش بنیپروژه که اولاین ، قرارداد 1374 وجود، چند ماه بعد در اواسط سال نیا
 بـر  کـا ی بعـد، آمر يهـا   مـاه در . دالر منعقـد شـد  اردیلی م1,2 به ارزش ، با شرکت توتال فرانسه، شدی محسوب م لمتقاب

 ایـ )ILSA(لـسا یه شد که بعـدها قـانون ا  ی توسط سناتور داماتو ارای کشور، طرحنی اي خود افزود و در سنا  يها  تالش
 دالر در صـنعت  ونیـ لی م40 از شی بـ يگـذار  هیسرما، دی رسبی به تصو  1996در سال   که   لسایقانون ا . داماتو نام گرفت  

 نی اولـ لـسا یا.  دالر کـاهش داد ونیـ لی م20 مبلـغ را بـه   نیبعد ا  سال کی را ممنوع اعالم کرد و یبی و لرانینفت و گاز ا   
و که داد را نیز  ییکایآمرری غيها  شرکتی حتتوانست ی متحده ماالتی بود که بر طبق آن، اینی فراسرزممیقانون تحر

 اما قانون مذکور مورد ، مورد مجازات قرار دهد، دارندرانی نفت و گاز ا نیادی در حوزه م   ي دالر ونیلی م 20 يستد باال 
 . اروپا قرار نگرفتهی اتحادرشیپذ
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مـشاور اجتمـاعی    [مهـاجرى،   ] مـسیح [گزارشى از وضع پاکستان و سفر آقـاى         . تذکر بدهند 
  . داد1مزاري] عبدالعلی[جنازه مرحوم  براى تشییع] جمهور رییس

  
  1995 مارس 29       1415 شوال    27   1374 فروردین  9چهارشنبه  

     
، سـفیر  ]آقـاي احمـد سـبحانی   [، سـفیر آلمـان بـراى خـداحافظى و          ]شـنگ  آقاي راین هوله  [

، اسـتاندار  ]ی جهرمـ محمـد آقاي . [جدیدمان در گابن، براى کسب نظر و خداحافظى آمدند 
بـراى گـرفتن عـوارض جهـت     . ، نماینده کازرون آمدنـد  ]آقاي غالمحسین نوذري  [فارس و   

داد کردند و بـراى امـور زیربنـایى و عمـران اطـراف دریاچـه           انجام امور عمرانى استان استم    
 .پریشان براى جهانگردان کمک گرفتند و از وضع وزیر کشور انتقاد داشتند

آهن سراسري و  و معاونان آمدند و براى امور راه] وزیر راه و ترابري   [ترکان،  ] اکبر[آقاى  
شد جـوایزى بـه مـدیران مـؤثر        قرار  . راه آهن بندرعباس توضیحاتى دادند؛ تشویقشان کردم      

] عبدالناصـر [و  ] معاون اقتـصادي وزارت امـور خارجـه       [عادلى،  ]محمدحسین[آقایان  . بدهند
آقـاى عـادلى، گزارشـى از    . ، بـراى تبریـک عیـد آمدنـد    ]مرکـزي ایـران  [همتی، مدیر بیمـه     

  . پیشرفت و عمران در استان خوزستان داد که عید به آنجا سفر کرده بود
 هـاي مـاهواره تـصویب شـد و     آوري آنـتن   نامـه جمـع     آیـین  هیـأت دولـت   عصر در جلسه    

برنامـه  . شب کارها را انجـام دادم     . ضرورت توسعه تبلیغات سازندگى تأکید شد      برهمچنین  
تجهیزات ثابـت  [محسن اینجا بود؛ دربارة قرارداد . به خانه آمدم. سفر هند را تصویب نمودم    

  .داند  خوب مىمترو با چین صحبت شد؛ مجموعاً] و متحرك
  
  
  

                                                             
 - زار یعبدالعللی بـا تـشک  1368 کـه در سـال    بـود  معاصر افغانـستان یاسی سيها  از چهره یکی،  )1373 - 1326 (ي م 

 افغانـستان، وارد  یها را در قالب حـزب وحـدت اسـالم     بار هزارهنی اولي براان،ی هزاره در بامیاسیاب س از احز یائتالف
 قم پرداخت و در هی در حوزه علملیها به تحص  شد، سالرانی اد وار1351او در سال .  در افغانستان کردیاسیمناسبات س

بعـد از تـسلط    1373 اسـفند  22  دراو. نستان بازگشت به افغا1368سال در  يمزار.  شرکت داشت رانی ا یانقالب اسالم 
 . کشته شدی به طرز مشکوکارانشی از یهمراه با برخطالبان بر کابل، 
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  1995 مارس 30       1415 شوال    28    1374 فروردین  10شنبه  پنج
           

در خبرها تجاوز ترکیه به شمال عراق و مسایل افغانستان و فشار آمریکا به روسیه بـراى لغـو        
یاسى نمازى، از عقیدتى س   ] عبدالنبی[آقاى  . قرارداد نیروگاه اتمى با ایران، مورد توجه است       

کارهاى سازندگى کشور را تحسین کرد و پیشنهادهایی براى تبلیغات وسیع براى          . سپاه آمد 
 .کارهاى مهم دولت و اقدام براى گازرسانى و تربیت نیروى مناسب از روحانیت داشت

، ]کسیهانس بلآقاي [از پیشنهاد  . آمد] رییس سازمان انرژي اتمی   [امراللهى،  ] رضا[آقاى  
 بـراى  - بـه نـام لیمنـات   –المللی انرژي اتمى و یک استاد مهم آمریکـایى           رییس آژانس بین  

احـداث نیروگـاه اتمـی    [از امکـان لغـو قـرارداد    .  گرى بین ایران و آمریکـا خبـر داد     میانجی
ریـیس سـتاد   [مقـصودى،   ] جـواد [آقاى  . با روسیه از سوى ایران، اظهار نگرانى کرد       ] بوشهر

ارش نمازجمعه را داد و تأکید بـر تبلیغـات بیـشتر و آن     گز. آمد] برگزاري نماز جمعه تهران   
از شایعات نـاروا در مـورد     . ترکردن ائمه جمعه داشت     هم از تریبون نمازهاى جمعه، با آگاه      

اى هم تلفنى خواستار مقابلـه بـا شـایعاتى        زواره] سیدرضا[آقاى  . فوت احمدآقا ناراحت بود   
  . کند ىشد که ضدانقالب، نظام را در این خصوص متهم م

از پیشرفت و سود بیمه گزارش دادند و براي توسعه   . مسئوالن سازمان بیمه مرکزى آمدند    
شـب  . انـد  هـا بـه گنبـدکاووس رفتـه       عفت و بچـه   . عصر به خانه آمدم   . بیشتر استمداد کردند  
مواضع تند و رادیکـالى در  . هاى کشور صحبت کردیم  دربارة سیاست . محسن پیش من آمد   
  .داند رجى را مزاحم توسعه و پیشرفت کشور مىسیاست داخلى و خا

  
  1995 مارس 31                    1415 شوال    29    1374 فروردین  11جمعه  

  
. دربارة اوضاع امالك قـم و رفـسنجان صـحبت کـردیم      . صبحانه را با محسن صرف کردیم     

اى در  خطبـه . تـیم با محسن به نمازجمعه رف. هاى جمعه مطالعه کردم    پیش از ظهر براى خطبه    
هاى هفتـه   اى در مورد مناسبت عدالت اجتماعى و در بخش تأمین بهداشت و درمان و خطبه      

. آمـد ] ریـیس بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی         [رحیمیـان،   ] محمدحـسن [ عصر آقاى    1.خواندم
                                                             

 -       درآمد و نـاتوان بـا هزینـه دولـت بیمـه       افراد کمطرح بیمه همگانی،با این    «: در بخشی از خطبه اول آمده است 
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 به خاطر باال رفتن حـق دریافـت آنهـا در سـال     -گزارش بنیاد شهید را داد و از کمى بودجه      
  .فت گ-جارى 

  
  1995 آوریل 1                    1415 شوال    30   1374 فروردین  12شنبه 

  
ظهـر بـه   . انـد  هاى محسن از رفسنجان برگشته      فاطى و بچه  . در منزل بودم  .] امروز تعطیل بود  [

بـه پاسـداران   . شب در خانه تنهـا بـودم  . اینجا آمدند و از سالمتى والده و بستگان خبر دادند         
اند  لتیان برویم؛ معلوم شد به مرخصى رفته ] سد[توانند آماده شوند که فردا به         ىگفتم، اگر م  

  .روند و جمعى هم به عنوان پیشرو سفرم، به خوزستان مى
  

  1995 آوریل 2                     1415 ذیقعده    1   1374 فروردین  13یکشنبه 
  

ن آمـادگى نداشـتند؛ بـه مرخـصى     خواستیم بـه سـد لتیـان بـرویم، محافظـا       مى. در خانه بودم  
عصر عفت از گنبد مراجعت کرد و سر شب بـه دیـدن   . ها آمدند ظهر بخشى از بچه   . اند  رفته

ایام عید و . اى نداشت اند، خواندم؛ مطلب تازه  هایی را که آورده    گزارش. خانواده امام رفت  
  .، با امنیت کامل گذشت]بدر[سیزده

                                                                                                                                               
پردازد و ما امیدواریم طى یکى  یکنند و دولت هم سهم خودرا م یهاى متمکن هم خودشان را بیمه م  شوند، آدم  یم

مـا در   . در کشورمان اجرا کنـیم ،ترین ممالک دنیا وجود دارد امروز در پیشرفته دو سال آینده بتوانیم همان طرحى که     
م، دارو هـم کـم   ایم، پزشک هم کم نـداری  ما قبال خود را مهیاکرده. حال حاضر امکانات داریم، بیمارستان کم نداریم    

  امیدواریم با یک حرکتى که فقط همکارى مردم،با این مقدماتى که فراهم شده      .نداریم، ابزار پزشکى هم کم نداریم     
دوره انتقـالى اسـت و   ،البته این یک سال  .طلبد و اعتماد مردم را در این مورد نیاز داریم، مردم خود را بیمه کنند  یرا م 

 ولـى ایـن دوره،   ، ممکـن اسـت مـشکالتى پـیش بیایـد     ،بیمـه مـأنوس شـوند    بخواهند بـا  تا  . مردم عادت دیگرى دارند   
 ،بهداشـت و درمـان وجـود دارد     که امـروز در وزارت یمن امیدوارم با آمادگ . و ممکن است چند ماه باشد      گذراست

عـدالت اسـالمى   کنـد و   یعدالت ایجاب م. دنبخش مهم و زیربنایى موفق شو    د در این  ن بتوان ،اندرکاران بهداشت  دست
استفاده از استعدادهاى مردم را بـراى   کند که سالمتى و بهداشت و برخوردارى از صحت و سالمتى و         یمارا موظّف م  
 ،شاءاهللا شـما هـم از ایـن زمینـه ایجـاد شـده       مجلس به انجام رساندیم و ان  ما وظیفه خود را در دولت و      . آنها مهیا کنیم  

 معـارف  نـشر  دفتـر  ،»1374 جمعـه سـال    هـاي  خطبـه  رفـسنجانی،  هاشمی«تاب  ک  ← دیکن  رجوع» .استفاده کنید  خوب
 .1396انقالب،
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 عکس نماز جمعه 

اقامه نماز وحدت بخش جمعه در دانشگاه تهران
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  1995 آوریل 3                    1415 ذیقعده    2   1374 فروردین  14 دوشنبه
  

] غالمحـسین [آقایـان  . تـا سـاعت ده کارهـا را انجـام دادم    . ساعت نُه صبح به دفتـرم رسـیدم       
اى به عنوان دیدار عید  اهللا خامنه حجازى، از دفتر آیت  ]اصغر سیدعلی[و  ] گلپایگانی[محمدى

از هــاى خــانوادگى و مریــضى دو فرزنــدش و  ى از گرفتــارىآقــاى محمــد. نــوروز آمدنــد
. اى گفت و من تأکید کـردم کـه نگذارنـد ایـشان خـسته شـوند         اهللا خامنه  آیتخستگی زیاد   

  . آقاى حجازى از توسعه سریع کشور و از اعجاب از این همه سازندگى گفت
دربـارة  .  کـردیم قیمت گروهى از کاالهاى خانگى را تعیین. ستاد تنظیم بازار جلسه داشت   

عصر شوراى اقتصاد جلسه با چند . اى تأکید شد هاى زنجیره اندازى فروشگاه   تسریع براى راه  
مصوبه داشت؛ بعد از جلسه، جمعى ماندند و از جریان و ادامه رشد نـزاع بـا آمریکـا اظهـار             

  . نگرانى کردند
 عـشاء بـه دیـدار ایـشان     بعد از نماز مغرب و    . پرسى کردم  اى احوال   اهللا خامنه  تلفنى با آیت  

ایشان از مالقات امروزشان با خانواده امام   . اند  رفتم؛ دیروز از سفر مشهد و مازندران برگشته       
گـرفتن مقـدارى از وجـوه شـرعیه کـه آنهـا آورده               و تحویـل  ] خمینی[آقا   و نصایح به حسن   

 سـفرم بـه   دربارة مسایل جارى، منجمله اهمیت پاالیشگاه فروکـرم فاریـاب و          . بودند، گفتند 
اى  خوزستان و دربارة تحریکات اخیر آمریکا بحث شد که ایشان معتقد بودند، باید با بیانیـه           

  . جواب داد
که به تازگى از سفر خـاور دور   ] وزیر امور خارجه  [والیتى،  ]اکبر علی[شب با آقاى دکتر     

هیـه  اى ت مضامینى را مشخص نمـودم کـه بـر محـور آن بیانیـه             . برگشته، تلفنى صحبت کردم   
  .کنند
  
  1995 آوریل 4                    1415 ذیقعده    3   1374 فروردین  15شنبه  سه
  

اى بـراى سـران کـشورها، جهـت توضـیح        ونیم صبح کارها را انجام دادم و نامه        تا ساعت ده  
جلـسه  . هاى اخیر آمریکا تهیـه کـردم؛ خیلـى طـوالنى شـد          هاى ایران و ماجراجویى     سیاست

لحت، براى بحث دربارة مبارزه با قاچاق کاال و ارز براى واگذارى آنها       مجمع تشخیص مص  
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هـاى   هابه دولت و تعزیرات حکومتى داشتیم که بحث ناتمام مانـد و قـرار شـد کمیـسیونى ر         
 . حل مشکل را بررسى کنند

از نتایج سـفر، مطـابق   . گزارش سفر به چین، ویتنام و تایلند را داد. عصر دکتر والیتى آمد  
مـتن  . در مورد متن و کیفیت ارسال نامه یا حدود پیام، مشورت کـردیم  .  راضى است  معمول

  . تهیه شده وزارت امور خارجه را آورد
شـهر و روسـتاى اکبرآبـاد، جمعـى از مـردم در       از پیش از ظهر خبـر رسـید کـه در اسـالم      

انـد و دسـت بـه     هـاى خـط اکبرآبـاد شـلوغ کـرده      بـوس  اعتراض به گران شدن کرایـه مینـى   
تـا عـصر مرتبـاً گـزارش     . انـد  اند و با نیروهـاى انتظـامى درگیـر شـده        بندان و تخریب زده     راه
الریجـانى،  ] علـی [و  ] دبیـر شـوراي عـالی امنیـت ملـی         [روحـانى،   ] حسن[با دکتر   . رسید می

بـشارتی،  ] محمـد  علـی [و  ] وزیـر اطالعـات   [فالحیـان،   ] علـی [و  ] رییس سازمان صداوسیما  [
  .1العمل و چگونگى پخش خبر مذاکره شد س، دربارة عک]وزیرکشور[

اى فرسـتادم و   اهللا خامنـه   عصر متن نوشته خودم و متن وزارت امورخارجـه را بـراى آیـت             
تـصویب  . شوراى عالى انقالب فرهنگى جلسه داشت. تلفنى توضیح دادم که اظهارنظر کنند  

هـاى   دانـشگاه لیـسانس یکـى از       کردیم که سازمان جهاد دانشگاهى، بتواند دانشگاهى تحت       
  .معتبر دنیا تأسیس کند
مقدارى مذاکره کـردیم؛  . خانواده امام براى جواب تسلیت ما آمدند    . مغرب به خانه آمدم   

هاى مـن تـشکر    از محبت. از نحوه کار صداوسیما بعد از عید، شکایت داشتند  . دلدارى دادم 
                                                             

 - هاي مسیر اکبرآباد بوس ، گروهی از مردم که قصد سوارشدن به مینیروز پانزدهم فروردینساعت هفت صبح  در-
د، در حالی که قرار بود کرایه هر کنن شهر را داشتند، متوجه شدند که رانندگان مبلغ پانزده تومان کرایه مطالبه می اسالم

تجمع . مردم به نشانه مخالفت با افزایش کرایه حمل و نقل، از پرداخت کرایه خودداري کردند. نفر ده تومان باشد
اي از آنها با  ها را داشتند، هر لحظه بیشتر شد تا اینکه در ساعت هشت و نیم، عده بوس مردمی که قصد سوارشدن مینی

 به پا شد ی تظاهرات بزرگ، طی چند ساعت.ند الستیک به سمت شهرداري اکبرآباد حرکت کردندکشیدن چ به آتش
 حرکت ری در کل شهر و به خصوص در مستی جمعلیس. دیآباد نیز رس آباد و صالح کریم، سلطان  که دامنه آن به رباط

 - کردند و جاده تهرانظامی و انتظامین يروهای و زد و خورد با نیلت دويها  ساختمانبی اقدام به تخر،به سمت تهران
 در این شورش شهري، دو شعبه بانک، دو جایگاه پمپ بنزین، یک ناحیه آموزش و پرورش، .ندردساوه را مسدود ک

دفتر تبلیغات اسالمی، شعبه مرکزي کفش ملی، فروشگاه شهر و روستا و چند فروشگاه توسط معترضین به آتش 
 نفر از آشوبگران را دستگیر کرد و بر اثر درگیري ها یک مأمور 250تظامی، بیش از یگان ویژه نیروي ان. کشیده شد

 .انتظامی شهید و شش نفر مجروح شدند
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  . کردند
قـرار شـد   . نیه مذاکره کـردیم  دربارة متن نامه یا بیا    . دکتر روحانى آمد و گزارش سفر داد      

اى، آخـر شـب تلفنـى     اهللا خامنه  آیت. ایشان در زمان سفر من، براى متن نهایى پیگیرى کنند         
اطالع دادند که متن نوشته مـن را خـوب پـسندیده بودنـد و گفتنـد بـراى تعـدادى از سـران          

از سـفرش  . پرسى کردم کمى احوال. یاسر که از سفر ژاپن برگشته، آمد   . 1جهان ارسال شود  
  .راضى بود

  
  1995  آوریل 5               1415 ذیقعده    4   1374 فروردین  16چهارشنبه  

  
ــستم و عــازم ســفر خوزســتان شــدم  ــا مــن آمــد . چمــدانم را ب ــان محــسن . یاســر هــم ب آقای

، ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس     [میـرزاده،   ] حمیـد [،  ]کـل سـپاه پاسـداران      فرمانده[رضایى،
وزیـر  [زاده،  نعمـت ] محمدرضـا [، ]ریـیس سـازمان حفاظـت محـیط زیـست         [منافى،  ] هادي[

، ]وزیـر کـشاورزي   [کالنترى،  ] عیسی[،  ]وزیر جهادسازندگی [فروزش،  ] غالمرضا[،  ]صنایع
 بیـژن نامـدار     دفـاع و پـشتیبانى،    محمـد فروزنـده، وزیـر       [و  ] وزیر نفـت  [آقازاده،  ] غالمرضا[

، مـسعود روغنــی   و دارایــىياقتـصاد ور مرتـضی محمـدخان، وزیــر امـ   نیــرو، زنگنـه، وزیـر   
 بانـک مرکـزى و تنـى    کـل  یسیرمحسن نوربخش، یس سازمان برنامه و بودجه،     ی ر زنجانی،

بعد از استقبال در فرودگاه اهواز و . همراه بودند ،]چند از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى     
 امـا نـه بـه گرمـى     - هاي  مسیر در شهر اهواز  و استقبال گرم مردم در خیابان   2مصاحبه کوتاه 

  . به ورزشگاه شهر رفتیم-کرمانشاه] استقبال مردم[
                                                             

 - 1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع. 

 -قسمت اعظم اهداف ما «: ان خوزستان چیست؟ گفتتان از سفر به است آقاي هاشمی در پاسخ به این سؤال که هدف
 .است ازمراکزعمده بازسازى خوزستان  یکى،خصوص در دوران بازسازى هب، است در خوزستان در اداره کشور

خوزستان که انصافاً حق عظیمى به گردن انقالب دارند و سهم بزرگى در دوران دفاع داشتند و  پرسى از مردم احوال
 البته من ؛هاى مهمى در این استان هست که احتیاج به سرکشى دارد طرح. ث شادمانى ما خواهد شدباع هنوز هم دارند،
 به. هاى زیادى از استان برسم  ولى این بار وقت وسیعى گذاشتم که به قسمت،ها، زیاد آمدم خاطر طرح در این فاصله به

 بازدید خود را ،شاءاهللا باز در سفر دیگرى  نرسم بروم که ان،اکثر شهرها خواهم رفت و بعضى جاها هم ممکن است
 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی«کتاب ←دیکن رجوع» .تکمیل خواهم کرد

1396 . 
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مسئول بنیاد شهید استان گـزارش      . هاى شهدا مالقات داشتیم     در سالن ورزشگاه با خانواده    
 سپس در اجتمـاع مـردم در   1.آمیز کردم  داد و من با استقبال پرشور حضار، سخنرانى تسلیت        

آقـاي  . [اینجا هم مثل کرمانشاه نبود، ولى خوب بـود        . میدان چمن ورزشگاه شرکت داشتیم    
، اسـتاندار  ]یمـ ی مقنیمحمدحـس  آقـاي [و ] اهـواز [، امام جمعـه     ]يری جزا ي موسو یمحمدعل

  2.صحبت کردم... ، خیرمقدم و من در تکریم  مردم استان و سوابق جهاد و]خوزستان[
بـردارى از بـیش صـدهزار شـماره تلفـن       در مراسـم افتتـاح بهـره      . رکز مخابرات رفتـیم   به م 

 در مسیر، روى پـل  3.آمیز نمودم مدیران گزارش دادند و من صحبت تشویق     . شرکت کردیم 
                                                             

 -در محضر عزیزترین ،است که در لحظه ورود خود براى من بسیار ارزشمند«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 خبر از جهاد و شهادت ،اى که جاى جاى آن  بخصوص در منطقه؛برم سر مى ه قشر مردم کشور خود بترین و شریف

 ، من در همین شهر اهواز،در دوران جنگ. معناى دیگرى دارند  براى من مفهوم و،جانبازان هاى شهدا و خانواده. دارد
هایى مانند شما  ور ما وجودش، با حضور انسانکش. ام اتفاقات عجیبى در رابطه با شهادت و ایثار بوده شاهد حوادث و

جا دوستان نیرومندى  لحظه و در هر  قرین رحمت است و انقالب هر،هاى عزیز شهدا، ایثارگران و آزادگان خانواده
تر و ارزشمندتر از آنچه که شما به دست آوردید،  کار و مقامى در زندگى انسان، عالى در دنیا هیچ .مانند شما دارد

ما هرچه که در دنیا داریم، فناشدنى . اید دانید و درك کرده خوشبختانه شما ارزش مقام و موقعیت خود را مى. نیست
است و شهیدان و ایثارگران  آن ارتباط با خداست که پایدار ماند؛ فقط یک چیز ابدى است و کس نمى است و هیچ

و آن افتخار و کرامت و شرافت انسان است و ارزش اند که پایدار و ماندنى است   درست آن چیزى را پیدا کرده،شما
 رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن  رجوع». در تاریخ ثابت خواهد شد که چقدر حق دارند،مردم ما در آینده

 .1396انقالب، دفترنشرمعارف ،»1374 سال هاي سخنرانی

 -از شاداب، زنده و حاضر در صحنه بودند آن طور که مایل بودم، مردم اهو«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
و بارها و بارها در زمان جنگ، زمانى که غرش هواپیماهاى دشمن و شلیک گلوله هاى توپ و خمپاره به گوش 

هاى   روزى برسد که وارد اهواز شوم و چهره،کردم من در آن روزها آرزو مى. دیدیم رسید، مردم شهر را مقاوم مى مى
کردم، شما مردم خونگرم و  هاى شهر گذر مى لحظاتى که از خیابان .که امروز چنین شدشاداب مردم را ببینم 

یم اهوازى را یقدر عمر داد که بمانیم و بیا کردم که به ما این دیدم و خدا را شکر مى هاى بشاش مى نواز را با چهره مهمان
رشور شما و این اجتماع باشکوه و پ. ر کرداین لطف خدا را باید شک. قدر خاموش بود، شاداب و پرشور ببینیم که آن

ولیت سنگین هستم و لیاقت این ئهاى شما از فرودگاه تا شهر براى بنده نبود؛ من فردى کوچکتر از شما با مس آن محبت
اید و  بینم، بلکه شما براى امام و انقالب و استان و کشورتان این عمل را انجام داده همه ابراز محبت را در خود نمى

اید که هشت سال رنج و محنت   اید و به دنیا نشان داده جمهورى و همراهانش را به این بهانه پاس داشته رود ریاستو
هاى بسیارى را با خود داشت، به جاى اینکه مردم را تضعیف کند، آنان را براى ساختن کشورشان  جنگ که سختی
 معارف نشر دفتر ،1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، یهاشم«کتاب   ← دیکن  رجوع».تر کرده است پایدارتر و مصمم

 .1396انقالب،

 -میلیون شماره تلفن در برنامه دوم و رساندن ظرفیت پنجبا واگذارى  «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 واهد میلیون شماره، ایران در ردیف کشورهاى با استاندارد خوب مخابراتى جهان قرار خدهمخابراتى کشور به 
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از . وضـع کــارون را دیـدم؛ تماشــایى اســت  . نظـامى موقــت روى رود کـارون پیــاده شــدیم  
آورند؛  هاى استحصالى، هزینه طرح را  در می مینسازى کارون بازدید کردیم که با ز     ساحل

  .کار خوبى است
دو . در مسیر همه جا مردم اجتماع دارند و منتظـر عبـور هـستند            . سپس به استاندارى رفتیم   

محیط مقر بسیار باصفاست؛ با  نخـل  . ساعتى صرف ناهار و نماز و مطالعه و استراحت کردم    
  .هاى زیبا و هواى مطبوع و مرکبات و گل

آقـاى  . عصر به کارخانه نورد و لوله اهـواز رفتـیم کـه در حـال توسـعه و بازسـازى اسـت            
] اصـغر  علـی [توضـیح مهنـدس     . هـا و اطالعـات خـوبى داد         مقیمی، استاندار، در راه گزارش    

 میلیـون دالر و سـه   230ذاکرى، مدیرعامل کارخانه از برنامه سـاخت در حـال اجـرا کـه بـا         
از خـط تولیـد   .  با ششصدهزار تُن ظرفیت نورد گرم را شـنیدم       شود،  میلیارد تومان ساخته مى   

  .لوله درز جوش  براى گاز بازدید کردیم
وزیـر  [آقایان آقـازاده،  . رفتیم] شرکت کربن بالك ایران [1به کارخانه تولید دوده صنعتى   

ــت ــذر، ] نف ــیمی [و رهگ ــنایع پتروش ــدیرعامل ص ــد ] م ــزارش دادن ــا . گ ــون دالر، 21ب  میلی
مـشابه کارخانـه موجـود در جـوار آن بـا مـواد       . اند هزار تُن ساخته ه ظرفیت سىاي ب  کارخانه

   با همه -دهد؛ سى و پنج تومان، ارزش هر کیلو مواد قیمتى مى ارزان قیمت، محصول گران
                                                                                                                                               

 گذارى شده  میلیارد ریال در امر مخابرات سرمایهسیصدگرفت و این افتخارآمیز است که در استان خوزستان حدود
 .هزار شماره دیگر، رقم بسیار خوبى است سیهزار شماره جدید به مردم و جایگزینى بیش از هشتادو واگذارى بیش از 

هاى ارزى به شدت کاهش یافته  شود و هزینه  در کشور انجام مىامروز به همت متخصصین ایرانى از طراحى تا ساخت،
کنند و با تالش  سازندگان داخلى اکنون با سازندگان خارجى رقابت مى. هاى ریالى جایگزین آن شده است و هزینه

دنیا است  روز هاي ترین و مؤثرترین تکنولوژى  از مدرن،فیبرنورى. اند خود مانع از ورود تجهیزات دیگر از خارج شده
هاى متعددى در این زمینه در تهران و شهرهاى دیگر داریم و در فکر آن هستیم که زنجیره این تکنولوژى  و ما کارخانه

کتاب   ← دیکن  رجوع».رود را کامل کنیم و ایران با داشتن این تکنولوژى نقطه ارتباط میان اروپا و آسیا به شمار مى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 -  با مشارکت شرکت ملى صنایع پتروشیمى و شرکت کابوت آمریکا و بانک 1351شرکت کربن ایران در سال 
بعد از پیروزى شکوهمند .  به بهره بردارى رسید1354 جهت تولید دوده صنعتى تأسیس شد و در سال ،توسعه صنعتى

 توسط شرکت ملى صنایع پتروشیمى خریدارى و به علت نیاز روز افزون ،ت کابوتانقالب اسالمى، کلیه سهام شرک
 ،ى طرحی و عملیات اجرا1368سازى به این ماده اولیه، عملیات طراحى و مهندسى طرح توسعه در سال  صنایع الستیک

وان خوراك اولیه بیش از به عنصنعتی، تولید این دو واحد . بردارى رسید  به بهره1373 آغازشد و در سال 1370از سال 
 .رسد سازى، چاپ و غیره به مصرف مى سازى، رنگ  کارخانه داخلى الستیک150
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هـا از آلـودگى    بعـضى .  و صدو چهـل تومـان، قیمـت فـروش آن اسـت             -هاى تولید   هزینه
زیست، به خاطر پخش دوده شکایت دارند، ولى در واحد جدیـد، مراعـات مقـررات         محیط

هاى عمده بازدیـد و بـا ماشـین از کارخانـه مهـم        از بخش . حفاظت محیط زیست شده است    
   .سازى نفت بازدید کردیم و توضیح شنیدیم لوله

ید و توضیحات آقایان دکتر جاسبى و  بازد. به مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمى رفتیم      
مرکز تحقیقات دانـشگاه  .  [را داشتیم]  خوزستاني استانداریمعاون عمران [حجازى،  ] جعفر[

هـزار    در زمینـى بـه مـساحت پـنج    ، بـا زیـر بنـاى دوهـزار مترمربـع     ،اهوازآزاد اسالمی واحد   
در ] . برداشـته اسـت  اى بالغ بر یـک ونـیم میلیـارد ریـال در            هزینه ومترمربع احداث گردیده    

از اقـدامات دانـشگاه آزاد اسـالمى      .  هزار دانشجو دارند   22 واحد دانشگاهی با     9خوزستان،  
 مردم مقابل ساختمان جمع شده بودند که در ورود و مراجعـت، بـه   1.تمجید و افتتاح کردیم 

  . شان پاسخ دادم مقابل آنها رفتم و به احساسات
زدن در بـاغ اسـتاندارى،  در     هـا و قـدم      و مطالعـه گـزارش    بعد از نماز    . به استاندارى رفتیم  

هـاى کـربال شـرکت کـردیم؛ بعـد از اسـتماع         هـاى اجتمـاعى و کـاروان        جلسه بانوان کانون  
مشاور استاندار خوزستان در امـور  [= گزارش و خیرمقدم یک خانم دکتر جراح متخصص،     

عى بـا رعایـت اخـالق    من در خصوص ضرورت  شرکت بیشتر زنان در امور اجتمـا     ،]بانوان
  2.اسالمى صحبت کردم

استاندار و رییس مجمع نمایندگان اسـتان بـا         . در جلسه شوراى عالى ادارى شرکت کردم      
من با تحلیل وضع کـشور و  . ها و طرح نیازها صحبت کردند       گزارش وضع استان و پیشرفت    

 در راه  بـه مقــر برگــشتیم؛ 3.هـایى نمــودم و وعـده کمــک دادم   هــاى اسـتان راهنمــایى  طـرح 
                                                             

 -  آزاداسالمى منطقه خوزستان را یک حرکت مثبت و   هزاردانشجو در دانشگاه22آقاى هاشمى، پذیرش بیش از
. هاى مؤثر و بلندى برداشته شود  گام، که در باال بردن سطح فرهنگى کشورکردمهم فرهنگى خواند و اظهارامیدوارى 

 تصمیمات مفیدى ، در هیأت دولتارتباط، که در این ساختیس شوراى عالى انقالب فرهنگى همچنین خاطرنشان یر
  ← دیکن رجوع. باشد ، زیرا الزمه ادامه تحصیل عالقمندان به کسب علم مىه وام دانشجویى اتخاذ شدي اعطامورددر 

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،1374 سال هاي سخنرانی ،رفسنجانی هاشمی«کتاب

 - زنان ما در «: شد هاى مختلف انقالب و سازندگى کشور را ستود و یادآور  حضور بانوان در صحنه،آقاى هاشمى
شود تا در آینده، جامعه ما صاحب فرزندان با  مدارس حضور بسیار خوبى دارند و همین امر موجب مى ها و دانشگاه

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکن رجوع» .رزشى شودا

 -کشى و هاى عظیمى مانند احداث سدها، طرح نیشکر، کانال طرح«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
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خـاطرات امـروز را    . ، گـزارش خـدمات داد     ]اسالمی خوزسـتان  [ارشاد] فرهنگ و [مدیرکل  
  .اخبار ساعت دوازده شب را گرفتم و خوابیدم. نوشتم

   
  1995  آوریل 6                 1415 ذیقعده    5   1374 فروردین   17شنبه  پنج

  
تـا سـاعت   . دار شدم و دیگـر نخوابیـدم  خوان باغ بی  پیش از اذان صبح، با صداى مرغان نغمه       

در مـورد  .  ها را مطالعه کـردم و اخبـار رادیوهـاى بیگانـه را گـوش دادم                 ونیم گزارش  هفت
 پرواز 3به سوى محل سد کارون    . به فرودگاه رفتیم  . کنند  شهر بزرگنمایى مى   حوادث اسالم 

ی، اسـتاندار  مـ ی مق]نیمحمدحـس [و ] وزیـر نیـرو  [زنگنـه،  ]بیژن نامـدار  [در راه آقایان    . کردیم
طـرف، مجـرى طـرح،     بـى ] اهللا حبیـب [در محـل سـد، آقـاى        . دادنـد   ، توضیح مى  ]خوزستان[

بازدید کردیم و با انفجـارى  ... هاى دسترسى و از کارهاى انجام شده براى جاده  . توضیح داد 
   1.عظیم براي اجراى بدنه سد، رسماً کار اجرایى بدنه آغاز شد

دیک سه میلیارد مترمکعب، ظرفیت مخزن و قـدرت تولیـد، سـه     متر، ارتفاع سد و نز     205
هزار مگاوات برق و با صدو چهل میلیارد تومان هزینه ریالى و دویست وهشتاد میلیـون دالر    

، توضـیحات  ]وزیر نیرو[در جمع مدیران، آقاى زنگنه، . شود هزینه ارزى، این سد ساخته می  
                                                                                                                                               

هاى بزرگ یک از این طرح هیچکند و  بازسازى که در این استان در دست اجراست، چهره استان را عوض مى، 
 اگر حرکت ،بینم و در برنامه دوم من مشکلى براى کشور که قابل حل نباشد، نمى. مشکلى از نظر اعتبار ندارد

آالت  انرژى، حمل ونقل، ماشین. سازندگى کشور را ادامه دهیم، ایران مشکالت فعلى را پشت سر خواهد گذاشت
.  رفع شده استمانى در کشور هست و کمبودهاى برنامه اول در برنامه دوم کامالًاولیه، نیروى انسانى و مصالح ساخت

گونه با مسئوالن صمیمى هستند، نسبت به آینده   این، سال جنگ تحمیلىهشت این مردم با وجود ،بیند اینکه انسان مى
 هاي سخنرانی سنجانی،رف هاشمی«کتاب  ← دیکن رجوع» .شود و براى مردم هر قدر کارکنیم، کم است امیدوار مى

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،1374 سال

 -  در ، شهر دهدز،ذهی رودخانه کارون در شهرستان اي است که بر رورانی اي سدهانی از بزرگتریکی 3سد کارون 
ت  ساعلوواتی کونیلی م4172 انهی سالدی سد در حال حاضر با تولنی اروگاهین. است  احداث شدهکشور یجنوب غرب

 از ی بخشنی، تأم3 کارون روگاهی احداث سد و نازهدف .  کشور استیآب  برقيها روگاهی ننی از بزرگتریکی يانرژ
 يلومتری ک28، در 3 کارون روگاهی سد و نساختگاه . مخرب استيها البی کنترل سزی و نرانی کشور اازیبرق مورد ن

 طرح نیا.  استان خوزستان استیانه کارون در شمال شرق رودخدهانه يلومتری ک610 و در فاصله ذهیشرق شهرستان ا
 از اهواز، 3 طرح کارون ییفاصله هوا. قرار دارد) 1کارون ( عباسپور دی باالدست سد شهيلومتری ک120در حدود 

 .  مترمکعب استاردیلی مسه متر و حجم مخزن سد 205ارتفاع بدنه سد .  استلومتریک 140 باًیتقر
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  1.کننده داشتم داد و من صحبت دلگرم
گـرم و   خیلى. اجتماع عظیم مردم ایذه، بیش از انتظار بود   . هر ایذه پرواز کردیم   به سوى ش  

مــردان و زنــان و گردانــدن  3، بــه ســبک بختیــارى  و هوســه2پرشــور و بــا ســرودى دلنــشین
هــاى  امــام جمعـه و نماینــده، خیرمقـدم گفتنـد و مــن صـحبت    . هـا بــاالى سـر زنـان    دسـتمال 

  فاصله به سوى مسجدسلیمان پرواز کردیم و از فضا بال. 4امیدوارکننده و تشکرآمیز داشتم
                                                             

 - 200سدى که  . چهره منطقه را دگرگون خواهد کرد،این سد«:  گفت3 کارون باره اهمیت سد در،آقاى هاشمى 
 با ،ساله دوم میلیون دالر در سال درآمد دارد، تأثیرات اقتصادى زیادى در منطقه خواهد داشت و در برنامه پنج

ى و یبا اشاره به توانایشان ا» .هاى عظیم و سودمندى اجرا خواهد شد تصمیمات اقتصادى خوبى که گرفته شده، طرح
 بر ساخت سدهاى مهم بر روى رودخانه کارون ،متخصص داخلى قدرت ساخت سدهاى عظیم با اتکا به نیروهاى

ها براى  خارجى«: هاى سدسازى به دست نیروهاى داخلى، اظهار داشت  ضمن قدردانى از اجراى طرح وتأکید کرد
هاى عظیم را   این طرح، اما اکنون مهندسین و کارشناسان ایرانى،خواستند  از ما پول زیادى مى،هایى اجراى چنین طرح

اید، حرکتى  هاى سدسازى آغاز کرده حرکتى که در پروژه« : گفت خطاب به مجریان طرح ایشان» .سازند مى
ر  با انفجارى که در بدنه آن صورت دادید، انفجارى د3ساز است و امروز شروع عملیات اصلى سد کارون  تاریخ

 معارف نشر دفتر ،1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب  ← دیکن رجوع» .حرکت تاریخ است
 .1396انقالب،

 -اند و از اسم تو  دشمنان از حرف تو وحشت دارند، انگشتان را به لب گرفته«:  ترجمه بخشی از سرود چنین بود
 جماران را ،بختیارىایل  از جانب  و برو به جماران،خت اگر رفتى به پایت!آقاى هاشمى .کنند  شب تب مى،هراسان

این سرود «: قدر با احساس خوانده شد که آقاى هاشمى گفت ن  آ محلی با گویش بختیاري،این سرود» .باران کن بوسه
این فهمند که با   آنها مى، به گوش دنیاداران امروز برسانند،گرم بختیارى شما را اگر به همین لحن شیرین بختیارى

 ». راهى جز از در مسالمت وارد شدن، وجود ندارد،مردم

 - ا یهوسهدست زدن نوعی رقص محلی و حرکات موزون است که در مناطق  جنوبی ایران رواج دارد و با ،زله ی 
 نینحوه انجام آن بد. شود یاجرا مو استقبال از یک میهمان عالیقدر  ها ی و عروسها ي مراسم در شادنیا. همراه است

 به زله،یآهنگ شعر   و با ضربدهند می ی قطار انسانکی لی تشکیی،صورت است که افراد با گرفتن کمر فرد جلو
   .روند ی قدم برداشته و به جلو مینرم

 -،آقاي هاشمی توصیف کرد و گفترشور مردم شهرستان ایذه را مشت محکمى بر دهان آمریکا  اجتماع پ :
 اجتماع شما و آنچه ،نشینان کاخ سفید اگر کاخ.  دیوانگى است،ه در پنجه این مردم انداختنآمریکا باید بداند که پنج«

 نباید با چنین مردمى ،فهمیدند کشیدند و مى  دیگر براى انقالب ما خط و نشان نمى،دیدند بینیم، مى را که ما امروز مى
 و مساعد براى پیشرفت یاد کرد و قول مساعد داد که اى مستعد  از منطقه ایذه به عنوان منطقهایشان» .پنجه در پنجه بود

. دگردد و کارها با تالش بیشترى دنبال وکارى و آبادکردن مراتع در این منطقه به مورد اجرا گذاشته ش هاى زیتون طرح
 همیشه مردمى خوب، قهرمان و تالشگر بودند و در جبهه ،مردان و زنان بختیارى« :آقاي هاشمی خاطرنشان کرد

 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع ». نشان دادند که دوستدار واقعى انقالب هستند،جنگ
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374
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در همـان مراسـم، اسـناد هـزاران هکتـار مراتـع را بـه           . دانشگاه آزاد اسالمى ایـذه را دیـدیم       
، وزیر جهادسازندگی، دربـارة کارهـایش   ]آقاي غالمرضا فروزش  [در راه،   . داران دادم  مرتع

  .توضیح داد
هـا خیرمقـدم گفتنـد و     هـا و هـوانیروزى   شىدر مسجدسلیمان، آقاى محسن رضـایى و ارتـ    

بالفاصله به سوى محل اجتماع    . پدرپیر آقاى رضایى، به سادگى یک بختیارى پیشاپیش بود        
تعجب . گرم و عطوفانه استقبال کردند  کیلومترها از میان صفوف مردم گذشتم؛ خیلى      . رفتیم

  !است، از این همه محبت
آقـاي  [جمعـه و   ، امـام ]یعقوبیقاسم  دیسآقاي  [و   1ها سرود خواندند   در اجتماع مردم، بچه   

العاده گـرم و    خیرمقدم گفتندو مردم فوق 3رضایى] محسن[  و آقاى     2، نماینده ]ناصر سهرابی 
من هـم  . عطوفانه برخورد نمودند و نسبت به آقاى رضایى هم خوب احساسات ابراز کردند         

 طریق توسعه مـزارع زیتـون و   اى، به خصوص براى ایجاد اشتغال از سخنرانى گرم و پروعده 
 شـهر بـه خـاطر تمـام     4.کاردستی و دامدارى و تکمیل جاده مسجدسلیمان  ـ شهرکُرد کردم 

                                                             
 - الهى .  تو یار امتى اى هاشمى جان،تو قلب ملتى اى هاشمى جان «:هایى از آن سرود زیبا چنین بود قسمت

 ،قلب خوزستان و کشور، یبامنظر استزبنگراین مسجدسلیمان را چه . هاشمى پاینده بادا همیشه ،مان زنده بادا هاشمى
 ».در جنوب کشور است

 - امروز چه کسى آمده که آسمان شهرمان را منور و زمین «: نماینده مسجدسلیمان ضمن عرض خیرمقدم گفت
هاى  سردار دالورى که دیروز در جبههرتالطم مسجدسلیمان را با قدوم مبارك خویش مزین فرموده است؟ امروز پ

ربرکت خوزستان  همراه شما جنگید و از حیثیت استان پ،هاى انقالب جنگ با لباس بسیجى به عنوان دفاع از آرمان
دیدگى شما عزیزان   آمده است تا آسیب،دفاع کرد و امروز در جبهه بازسازى با یاران و سربازان اسالم یعنى دولتمردان

  ».آمدى اى سردار سرافراز ید، خوشرا برطرف نما

 -فرمانده مبارك محضر در خواهم می شما، کوچک همشهرى یک عنوان به هم من«:  آقاي محسن رضایی گفت 
 امیدوار. آمدند خوش ما شهر به و کشیدند زحمت که کنم تشکر ایشان از جنگ، هاى جبهه بزرگ مجاهد و عزیز

 براى سربلندى و پیروزى موجب و برکت و خیر موجب کشور، این جاى جاى در که ایشان مبارك قدوم که هستیم
. باشد شما براى هایى موفقیت با قرین و همراه گذشته، مثل هم شهرما براى است، شده پرافتخارمان و مظلوم ملت این

 هاى شخصیت زا یکى دیپلماسى، میدان و سیاست میدان در تنها نه که داریم شهرمان در ما امروز را بزرگوارى سرور
 و فراوان نبوغ داراى قدیم، چه و جدید چه علمى، مسایل و علوم هاى زمینه در بلکه هستند، المللى بین بزرگ

  ».برد خواهند ها استفاده بزرگوارما ملت آینده، در شاءاللّه ان که هستند وسیعى استعدادهاى
 -،شاداب در صحنه انقالب اًها انصاف بختیارى«: اشت قدردانى کرد و اظهار دمردم از شور و احساسات  آقاي هاشمی 

 شکوه سلیمانى را با غیرت و ،اما اکنون ما در مسجدسلیمان. شان سرافراز و بالنده بوده و هست و مثل همیشه تاریخ
  هاى روشنى از پیشتازي  همیشه نمونه،ملت ایران در تاریخ خود. بینیم شجاعت انقالبى و شور خاص خودتان مى
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هاى آب و  هاى نفتى و نشت گازها از زیر زمین به سطح زمین و پوسیدگى لوله شدن فعالیت
، قوارگى شهر که در یک دوره طوالنى، گسترده شده و اشغال نقاط خوب توسط ارتش          بى

  .مشکل دارد
بعد از نماز و استراحت به سـوى سـد کـارون    . ناهار در میهمانسراى وزارت نفت خوردیم 

هـاى   تونـل . شود، حرکت کـردیم    که با اعتبارات ژاپن ساخته مى     ] مسجدسلیمان [1گدارلندر
اعتبـار نیروگـاه بـه    . شـوند   انحراف آب ساخته شده و براى ساخت بدنه و نیروگاه آماده مى           

بنا است دو نیروگاه هزار مگاواتى ساخته شود؛ یکـى بـا وام      .  آمریکا تأخیر دارد   خاطر فشار 
ها با ماشین عبور کـردیم؛   از تونل. سفیر ژاپن هم آمده بود    . ژاپن و دیگرى با هزینه خودمان     

در اجتماع حضار، آقاى زنگنه گزارش داد و من صحبت مفصلى دربـارة  . خیلى عظیم است  
با انفجـار، مرحلـه جدیـد را    .  از لوح افتتاح، پرده برداشتم    2.شتماهمیت کارهاى سدسازى دا   

  .شروع کردند
. در راه در منطقـه عقیلـى در شـمال شوشـتر فـرود آمـدیم              . به سوى شوشتر پرواز کـردیم     

بـردارى   سازى پنج هزار هکتار توسط مدیرکل کشاورزى داده و پرده       گزارش مهم یکپارچه  

                                                                                                                                               
به عنوان ،بافى کارى و قالى کارى، برنج هاى زیتون  همچنین از طرحایشان» .اند و خواهند دید ها را دیده ارىبختی 

 منطقه به یک جایگاه ،در آینده نزدیک«:  به منظور رفع بیکارى یاد کرد و گفت،هاى قابل اجرا در مسجدسلیمان طرح
ها از همان زمانى که اینجا را به تصرف  انگلیسى«: آقاى هاشمى خاطر نشان ساخت» .توریستى تبدیل خواهد شد

 تشکیل جلسه ویژه هیأت ایشان،» . شیره جان اینجا را مکیدند و هیچ طرحى هم براى آینده آن پیاده نکردند،درآوردند
  به آنان نوید داد و اظهار امیدوارى کرد که نتایج این تصمیمات در آینده رامشکالت مسجدسلیمانحل  براى ،دولت

انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع .ثمربخش خواهد بود
1396. 

 -سلیمان مسجدسلیمان در استان خوزستان که سد مسجد شرقی شمال  کیلومتري25 در  گدارلندر، روستایی است 
 .باشد می خاکی سدهاي نوع از ارتفاع متر 177 با این سد .در نزدیکی آن احداث شده است

 -سد مهم در مناطق مختلف کشور در دست اجرا 30در حال حاضر ساخت «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
اجراي این سازندگى و .  تحولى جدى در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد،است که با پایان یافتن عملیات آنها

توانیم انرژى  دهد و ما مى هاى آینده نجات مى کمبود احتمالى انرژى در دوره کشور را از اً یقین،هاى بزرگ طرح
 تحت تأثیر فشارهاى آمریکا قرار نگیرد و تجربه  همدولت ژاپن . براى کشورمان تأمین کنیم،مطمئنى را از کارون

نیروهاى ایرانى به اتمام اى نگران نیستیم و تحت هر شرایطى طرح را با یارى  پتروشیمى را تکرار نکند، زیرا ما ذره
انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .خواهیم رساند

1396 . 
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ردم روستاهاى اطراف با احساسات گرم، م. کار مهمى است؛ محصول را سه برابر کرده . شد
  1.آمیز کردم برایشان صحبت تشویق. جمع شده بودند
اجتماع . در کنار اجتماع مردم در شوشتر جدید، کنار استادیوم فرود آمدیم     . پرواز کردیم 

 دمحمدحـسن یس آقاي. [شد ها خوانده  بسیجى سرود جالبى توسط. عظیم و پرشورى بود   خیلى
، نماینـده، خیرمقـدم گفتنـد و مـن صـحبت      ]کریمـی  اهللا آقـاي ذبـیح  [جمعـه و   ، امام ]غفور آل

از سـتایش از  مـردم شوشـتر و    . کوتاهی کردم که به خاطر غـروب، کوتـاه و فهرسـت شـد          
  2.هاى امیدوارکننده حرف زدم وعده

از فضا اراضـى  . یه نیشکر توضیح دادبیعشدر راه، مدیر واحد    . به سوى اهواز پرواز کردیم    
. بـرد  هر هکتار، نزدیک به یک میلیون تومـان هزینـه مـى   .  دیدیم؛ خیلى خوب استطرح را 

  .پیمانکار آن وزارت دفاع است
به صورت تواشیح، اشـعارى در وصـف مـن و          . سرشب، هنرمندان استان خوزستان آمدند    

زاده، نماینده اهواز، صـحبت کـرد و         موالى] محمدرضا[آقاى  . شعرى براى فلسطین خواندند   
 سپس با چند پیرمـرد، از  3.من در اهمیت هنر و هنرمند متعهد صحبت کردم  .  گفت خیرمقدم

                                                             
 - راندمان محصوالت کشاورزى است ياز کارهاى با ارزش در کشور، ارتقا«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

هاى بهینه براى تولید  سازى مردم از اجراى طرح با آگاه. م استمرار خواهد یافت این مه،و در برنامه دوم توسعه
کتاب   ← دیکن رجوع ».ها بیشتر کرد گونه طرح توان میزان استقبال آنان را نسبت به این  مى،محصوالت کشاورزى

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 - شهرستان شما براى مردم دنیا شناخته شده است و « : از شوشتر به عنوان دارالمؤمنین یاد کرد و گفت،یم هاشيآقا
هاى  بسیارى از افتخارات ایران و آسیا در همین شهرستان بوده و تمدن. این شهر جایگاهى بلند در تمدن بشرى دارد
و ) ره(وارى کرد، با تکمیل بزرگراه تهران ـ بندر امام  امیدراز ابشانیا» .زیادى، از این خطه به دنیا معرفى شده است

:  گفتی هاشميآقا. ر تمدن باشندیگر این گنجینه ذخا العین، نظاره عبور آن از شوشتر، مردم اقصى نقاط میهن به رأى
 مقدس عها با ما بود، نیروهاى شوشتر از جمله نیروهایى بودند که در خطوط دفا آن روزى که مسئولیت جبهه«
بینیم،  هایشان را در صف جلو جمعیت متأسفانه، روى ویلچرها مى هاى فداکار که نمونه این بسیجی. درخشیدند ىم

  ← دیکن رجوع» .هاى هدایت ما در سطح جامعه هستند جانبازان عزیز امروز و مشعل روز در میدان نبرد و شیران آن
 .1396 معارف انقالب،  نشرفتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 -این جلسه براى من بسیار شیرین و مطلوب است، چون همین چند لحظه مرا «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
انقالب اسالمى باعث شد که یک بستر بسیار  .هاى نفسانى به آن تعلق دارم برگرداند به آن عالم طبیعى که با جاذبه

من . استهنر در همه جوامع بشرى یک ودیعه الهى . وجود آید ههنرمندان واقعى ب براى ،مناسبى در دنیاى منحرف
 با بیان یا قلم ، وقت داشته باشم،خواست  چیزهایى دیدم که خیلى دلم مى،امروز در مسجد سلیمان، ایذه و اندیمشک

 رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . کاش فراغت داشتم تا این احساسات را ثبت کنم.در جایى ثبت کنم
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اى بـه   هدیـه . اند، مالقات کردم ها جنگیده بقایاى مجاهدان جنگ جهانی دوم که با انگلیسى    
  1.آنها دادم

امام جمعه [جزایرى، ]موسوي[آقاى . با علما و روحانیت خوزستان، مالقات گرمى داشتیم  
هـایى بـراى روشـنى     تـر حـرف زدم و تحلیـل        ، صحبت مفصلى کرد و من هم مفـصل        ]ازاهو

خاطرات را نوشتم و .  شام خوردیم و ساعت دوازده شب به مقر آمدم   2.افکارشان ارایه دادم  
محـسن هـم از تهـران آمـد و     . اخبار ساعت دوازده را گرفتم و ساعت نـیم بامـداد خوابیـدم            

  .ها را آورد گزارش
   

  1995  آوریل 7                    1415 ذیقعده   6    1374وردین   فر18جمعه 
  

  به فرودگاه اهـواز رفتـیم و طـرح     . ها را خواندم   گزارش. صبحانه را همراه با محسن خوردیم     
                                                                                                                                               

1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی. 

 - هاى اسالمى ملت مسلمان ایران علیه   یکى از نهضت،واقعه جهاد عشایر غیور شیعه خوزستان علیه استعمار انگلیس
هاى آنان در مقابله با   ضمن قدردانى از شجاعت،با این عشایر  در دیدارآقاي هاشمی،. استعمار در قرن اخیر است
ترین جهادهاى کشور ما  شما یادگار شریف. بینم من خیلى خوشحالم شما را مى«: ، گفتنیروهاى اشغالگر انگلیسى

 دشمنان را ،حضور شما در میان مردم درسى بود تا با دفاعى مقدس. بخش است وجود شما در میان مردم الهام. هستید
 ».ها را بیرون کردید گونه که شما انگلیسی  همان؛از خاك کشور بیرون راندند

 -،با تأکید بر لزوم تقویت روحیات معنوى جامعه، القائات دشمن را مبنى بر ناتوانى انقالب در اداره  آقاي هاشمی 
انقالب «:  و گفتکننده تمام تصورات باطل دشمنان خواند کشور، واهى دانست و روند روبه رشد انقالب را خنثى

تواند  ماندگى جامعه نیست، بلکه مى  نه تنها موجب عقب، با احکام متعالى خود،دنیا ثابت کرد که دین اسالماسالمى به 
ها از  تبلیغ وجود منافات بین دین و زندگى مرفه دنیوى انسان . دنیا و آخرت جوامع انسانى را تأمین کند،به بهترین وجه
 پوچ بودن این عقیده و تفکر ،بود که تجربه انقالب اسالمىهاى دشمنان، ضداسالم   از دیگر توطئه،سوى دشمنان

عظام و مراجع بزرگ تشیع در  سازمان روحانیت را نشأت گرفته از وجود آیاتایشان » .نادرست را به اثبات  رسانید
هاى بزرگ و نورانى اسالمى، قداست، برکت وخیرات خود را براى  طول تاریخ دانست که همچنان با وجود شخصیت

 براى انحراف افکار مردم به ویژه جوانان از ، با اشاره به تبلیغات مسموم دشمنان آقاي هاشمی،.معه حفظ کرده استجا
زیربنایى که  ل اساسى وینگرى و پرداختن به مسا روحانیت امروز جامعه، باید با آینده«: گفتاسالم و احکام متعالى آن 

هاى علمیه و  روند حرکت حوزه.  و سرافرازى جامعه ایران را بیمه کند آینده،استقالل واقعى کشور را به همراه دارد
که روحانیت با مدد گرفتن استهاى بزرگ براى روحانیت امروز   سرمایه،عظام و مراجع معظم ربرکت آیاتانفاس پ 

 هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع». در جهت رفع موارد نیاز قشر جوان جامعه بکوشند،عظام از روحیات معنوى آیات
  .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی،
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بـه  . دگاه، خواسـتار اجـازه ایجـاد بانـد جدیـد شـد      مدیر فرو . توسعه ترمینال را افتتاح کردیم    
بـه محـل طـرح نیـشکر     . دهـد  هاى نفت کنار باند، وزارت نفت اجـازه نمـى   خاطر وجود چاه 

مجتمـع کـشت   [در . داد طباطبایى توضیح مى] سیدهادي[ در راه آقاى مهندس  .پرواز کردیم 
  . در جلسه توجیهی توضیح دادند. واحد امیرکبیر فرود آمدیم ]صنعت و

 هزارتُن کاغـذ چـاپ   350 هزارتُن شکر، 800هشتاد هزار هکتار و هفت واحد براى تولید  
که مجموعاً بـه نـرخ امـروز، سـاالنه      ]سبک هفیبر نیم و[ هزارتُن خوراك دام 820و تحریر و  

کنـد و پنجـاه هـزار     نیازهاى اساسى کشور را تأمین مى     .  میلیون دالر ارزش افزوده دارد     800
  1.کند اد  و منطقه کویرى را آباد مىشغل جدید ایج

هاى درجـه سـه و    هاى مختلف و به جاي  کانال اتیلین را دیدیم که در اندازه   هاي پلى    لوله
جـویى در هزینـه و مـصرف زمـین         گیرد و باعـث صـرفه       چهار آبیارى مورد استفاده قرار مى     

اند که مـوادش را هـم    کارخانه  براى تولید آن ساخته. سازد  است و کار آبیارى را آسان مى      
  .گیرند هاي داخل مى از پتروشیمى

و پنج هزار هکتار اُکالیپتوس را اعالم کـردیم و نهـالى غـرس     جا شروع به کار بیست  همان
و کشت و صنعت، براى تولید کاغـذ ایجـاد          ] مناطق جنگی [بازسازى]ستاد[کردم که توسط    

بـراى واحـد دعبـل خزایـى را       سپس رفتـیم، یکـى از مراکـز پمپـاژ آب از کـارون               . شود  مى
هـا   هنوز پمپ.  متر مکعب آب در ثانیه از کارون33 دستگاه پمپ، براى انتقال   18دیدیم؛ با   

هـا را   پمپ. نصب نشده، ولى ساختمان آماده است و کانال درجه یک هم ساخته شده است 
  . اند؛ هر پمپ به قیمت حدود صد هزار دالر با تکنولوژى از چین گرفته

 را تماشا کردیم که مشغول حفارى کانـال  2هاى عظیم ترنچر    ماشین. مزرعه رفتیم سپس به   

                                                             
 - هاى آب وخاك، صنعت و   توسط مهندسین مشاور در بخش1368 از سال ،ى این طرح بزرگیمطالعات اجرا

ل ایجاد  شام،این طرح.  آغاز شد1370ى آن از اواخر سال ی شروع وکار اجرا،آهن تکنولوژى، ساختمان، مسکن و راه
از این .  هزار هکتار است84 اً هر کدام به وسعت دوازده هزار هکتار و مجموع،صنعت نیشکر هفت واحد کشت و
بیه و دهخدا، سه واحد در جنوب اهواز به یهاى شع  به نام، دو واحد در شمال اهواز،صنعت نیشکر هفت واحد کشت و

 در غرب رودخانه ،خان هاى امیرکبیر و میرزاکوچک ر به نامغزالى ، دو واحد دیگ هاى دعبل خزاعى ، فارابى و نام
 هزار هکتار از اراضى 84توسعه نیشکر و صنایع جانبى،  با بهره بردارى از واحدهاى هفتگانه طرح و. کارون قرار دارند 

 .استان خوزستان به زیر کشت نیشکر رفت

 - دهند  ی را انجام مي ها به طور مداوم عمل حفارنی ماشنی ا.شود گفته می وستهی پي حفاري هانیبه ماش ترنچر. 
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کننـد و هـم    زمان هم حفـر مـى    هم. هاى زهکشى در عمق دو مترى زمین بودند         و نصب لوله  
تواننـد در هـر    ریزنـد و مـى   بنـدى شـده را روى آن مـى    هاى دانه گذارند و هم شن لوله را مى 

  .  پیش بروند؛ خیلى جالب است، حیف که خبرنگاران را نبرده بودیمساعت، بیش از صدمتر
در مسیر، از فضا شهرك صنعتى خرمـشهر و وضـع کلـى            . به سوى خرمشهر پرواز کردیم    

هنـوز نقـاط   . منطقه را دیدیم و براى دیدن وضع شهر، مـدتى روى خرمـشهر پـرواز کـردیم              
رغـم   علـى .  اجتمـاع باشـکوهى بـود   .کنار استادیوم شهر فرود آمـدم . ساخته نشده زیاد است 

افشانى و  زدن و دست مشکالتشان، خیلى پرشور، با فارسى و عربى و سرود و دکلمه و کف             
، امـام جمعـه و      ]مهري نوري ابوالحسن آقاي سید . [کشیدن زنان، ابراز احساسات کردند     کل

 طـرح کردنـد و   ، نماینده و فرماندار خیرمقدم گفتند و نیازها را  ]کریم محمدي آقاي یونس [
 و وعده انجـام  1اى داشتم کننده من هم سخنرانى دلگرم . از کارهاي انجام شده تشکر نمودند     

ها براى اشتغال و فاضالب، منجملـه ایجـاد منطقـه آزاد تجـاري را دادم؛ نـه بـا قـول                 خواسته
  .قطعى

بارهـاى  سپس به منطقه اسکله رفتیم و بندر را دیدیم؛ خیلى وسیع است، با چند اسکله و ان   
از انبارهـا کـه کاالهـاى    . خوب جدید و محوطه وسیع، در حدود یک و نیم میلیون مترمربع          

                                                             
 -اى است که در مدت  ترین نغمه  دلنشین،اظهار شادمانى شما مردم مقاوم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

کنیم که شاهد اجتماع مردم شهرى هستیم که روزى به دست دشمن منهدم شد و  ما امروز مباهات مى .ام عمرم شنیده
شما مورد  .دهد  درس بزرگى به تاریخ مى،اجتماع این چنینى آنان  اما این مردم و، در سایر نقاط متفرق شدند،مردم آن

خرمشهر طى .  مصداق مقاومت وایثار وپیروزى را پیدا کرده است،اکنون لفظ خرمشهر. توجه افکار عمومى دنیا هستید
اش، روزى به خاطر فتح   به خاطر سقوط مظلومانهروزى.  بارها اشک مردم کشور ما را درآورد،هاى گذشته سال

 روحیه ،بازگشت روز دیگر به خاطر بازگشت مردمش و ما به این مردم که در دوران مهاجرت، مقاومت و قهرمانانه و
روزى به یکى از   خرمشهر رونق گذشته خود را بازیابد ومامیدوار .کنیم  افتخار مى،سلحشورى خود را از دست ندادند

هاى شما حق است و تحقق خواهد یافت؛ خرمشهر به عنوان بندر آزاد  خواسته. ترین شهرهاى کشور مبدل شود نقرروپ
امیدواریم به این خواسته شما مردم که براى کشور  یا بندر حراست شده در دستور کار بررسى قرار خواهد گرفت و

 به صورت یک ،تالش مسئوالن  شما مردم واین شهر امروز با همت و حضور.  جواب مساعد بدهیم،هم مفید است
درصدر  مسئولین و دولت و تالش. باشد محکم مى با تجارب شما در طول جنگ و بازسازى، استوار و شهر زنده است و

کار اولیه بازسازى که حضور مردم   در جهت برطرف کردن مشکالت این شهرستان است و،همه، رهبرمعظم انقالب
گیرد و در آینده  سایر موارد زیربنایى نیز به ترتیب اولویت مورد توجه قرارمى ز تحقق یافته وبراى مشارکت بوده، امرو

ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».هاى جذب توریست خواهد شد  یکى از قطب،نزدیک
 .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374
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از کشتى مسافربرى نگین بازدید نمودیم؛ تمیز و پیشرفته         . فراوانى هم داشتند، بازدید کردیم    
. گیرنـد  هـزار تومـان مـى    از هر مسافر، حدود بیست  . رود  هر روز به کویت مى    . و سریع است  

] محمـد [آقـاى  . انـد  از استرالیا، به قیمت پنج میلیـون دالر خریـده   . عت در راه است   چهار سا 
] وزیـر راه و ترابـري  [ترکـان،  ] اکبـر [و آقـاى  ]  و کـشتیرانی   سـازمان بنـادر    رعاملیدم[مدد،  

  .توضیح دادند و براى تکمیل و بازسازى بندر کمک خواستند
هـایش    بـه کلـى خـراب اسـت؛ نخـل     الرصاص عراق قرار گرفته که در مقابل ما، جزیره ام    

مـدتى در  . مقایسه خوبى براى بازسازى دو کشور اسـت . اند شده و مردم از آنجا رفته   خشک
حدود هزار و . هاى مختلف بازسازى و خیابان ساحل کارون را دیدیم          شهر گشتیم و قسمت   

ــنج و قــایق را کــه در جنــگ غــرق شــده   ــد، بیــرون آورده پانــصد ل   و  و بازســازى کــرده ان
محلـى بـراى احـداث مـوزه جنـگ، در      . اند یک طرف ساحل را ساخته   . اند  صاحبانشان برده 

 دفـاع   يهـا    حفـظ آثـار و ارزش      ادیبنرییس  [چمران،  ] مهدي[آقاى  . سازي دارند   حال آماده 
ساختمان . اند  داشته هاى زمان جنگ را هم در ساختمان نگه         جاى گلوله . توضیح داد ] مقدس

   .آفیس شرکت نفت است مین
.  دفتر تبلیغات اسالمی قم بازدید کـردیم       - آرسو -سازى جدیدالتأسیس  از کارخانه نوشابه  

آقـاى  . تـرین کارخانـه خاورمیانـه اسـت        گفتنـد مـدرن   . انـد   به کمک  ستاد بازسازى سـاخته      
تمـام  . را افتتـاح کـردیم  ) س(بیمارسـتان فاطمـه زهـرا    . جعفرى گیالنى توضـیح داد   ] محمد[

   . هستند پرسنل آن خانم
آقـاى  . با استقبال پرشور مردم، ابتدا مدرسـه تیزهوشـان را افتتـاح کـردیم             . به آبادان رفتیم  

توضـیح  ]  درخـشان ي پرورش استعدادهای سازمان ملسیی و ريمشاور رهبر [اى،    اژه] جواد[
به . اش تمام شده است، افتتاح کردیم سرا  را که به تازگى بازسازى        رفتیم و هتل کارون   . داد

. مصادره و در اختیار ستاد اجرایى فرمان امام اسـت     .  بازسازى ساخته شده است    کمک ستاد 
  .جا اقامت کردیم همان. در زمان جنگ، محل استقرار ستاد فداییان اسالم بود

بعد از ناهار و کمی استراحت، به سوى محل پرورش میگو در جنوب جزیره آبادان پرواز 
، از طـرح  ]رییس کمیته آب جهادسازندگی  [شمسایى،] محمدرضا[در راه، مهندس    . کردیم

ها طراحى شده؛ بـراى ایـران و هـم     قبل از انقالب، توسط سوئدي. مهم آبیارى جزیره گفت  
اى از کارون که با مـد دریـا     از نقطه . عراق، براى دورانی که آب اروند، شیرین نخواهد بود        
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کننـد؛    بـه جزیـره منتقـل مـى    شیر شیر و از بهمن شود، آب را با پمپاژ عظیم به بهمن       شور نمى 
  . هزینه زیادي دارد

  و جهادسازندگیریمعاون وز[الهیجانیان ] رسول[آقاى  . در محل طرح میگو فرود آمدیم     
بیش از پنج هزار هکتار از کویرها را . توضیح داد؛ خیلى عظیم است] التی شرکت ش  سییر

گیـرد و در اختیـار    ر آب مـى شی با جزر و مد از بهمن. کنند تبدیل به استخر پرورش میگو مى   
گفتند که تا دویـست هـزار هکتـار در سـاحل خوزسـتان قابـل          . گذارند  بخش خصوصى مى  

نمایشگاه فرش دستباف آبادان را هم برپا کرده بودند؛ کاري پرسود و مولـد و  . توسعه است 
  . زا اشتغال

م؛ خیلـى پرشـور   از خیابان شهر، از مقابـل مـردم عبـور کـردی          . از آنجا به اروندکنار رفتیم    
هـایم خـالى کـرد؛ گلـه داشـتند، چـرا        خانمی، بطـرى گـالب را روى لبـاس    . استقبال کردند 

از فـضا  . به سوى آبـادان پـرواز کـردیم   . خوب بازسازى شده و مردم بانشاط هستند . نماندیم
سـازد، دیـدیم و ایـشان     فالحیان، با کمک من براى محرومان مـى ] علی[هایى که آقاى     خانه

شـیر را الیروبـى    هاى عظیم را دیدیم که بهمـن  همچنین بندر چوئبده  و الیروب. ادتوضیح د 
  .کنند مى

کردن راه رسیدن به محل سخنرانی، به جـاى فرودگـاه، در جـاى دیگـري فـرود           براى کم 
کننـده   با اینکـه از راه دیگـري بـه سـوى محـل اجتمـاع رفتـیم، انبـوه مـردم اسـتقبال                   . آمدیم

خصوص زنان   در ورزشگاه آبادان، احساسات مردم در اوج بود؛ به   .مان را کُند کرد    حرکت
دادنـد و   هاي خود را از زیـر چـادر درآورده بودنـد و بـاالى سرشـان چـرخ مـى          که روسرى 

بعد از خیرمقـدم  . شد؛ حتى در زمان صحبت آمیز قطع نمى اى صداى شعارهاى ستایش  لحظه
 که مرتباً بـا شـعارهاى حمایـت    1مجمعه، صحبت کوتاهى کرد جمى، امام ]غالمحسین[آقاى  

                                                             
 -و  امروز نمایشى را در مقابل دوربین هاى تلویزیون ،مردم شریف آبادان«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

اى ثبت  اى به خود ندیده است و شما امروز اسطوره ه دادند که در تاریخ، ایران چنین صحنهیخبرنگاران همراه ما ارا
چنان درسى به   آن،ومتشآبادان با دفاع و مقا .اسالم خواهد بود  افتخار و عظمت ایران وۀکردید که براى همیشه مای

 همه تالش خود را ،سال جنگهشت دشمن در . تاریخ دفاع بشرى داد که همیشه الگویى براى بشریت خواهد بود
 ، حق بزرگى بر گردن مردم ایران دارند و این مردم،مردم آبادان.  ولى نتوانست،متوجه شکستن مقاومت آبادان نمود

، »1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع». برسندهنوز حقوق زیادى دارند که باید به آن
 .1396 نشر معارف انقالب، فترد
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  .به راستى آبادان یکپارچه شور بود و باعث تعجب حضار. شد قطع مى
قبل از جنگ، همـین   . وزارت دفاع ساخته است   . براى افتتاح کارخانه شیرپاستوریزه رفتیم    

اخیراً با کمـک سـتاد   . ها آن را اشغال و منهدم کرده بودند  جا کارخانه شیر داشته که عراقى     
جـا   نماز مغـرب و عـشا را همـان   . تر زسازى، تجدید ساختمان شده است؛ مجهزتر و بزرگ    با

  . ها به آن هم سوبسید بدهد قرار شد جهادسازندگی، مثل سایر کارخانه. خواندیم
 قرارداد بسته شـده و بـراى تجهیـز فـاز     160گفتند . گشتى در شهرك صنعتى آبادان زدیم    

 تخـت و  240بازسازى شده و بـا  . ارستان طالقانى رفتیمبراى افتتاح بیم . دوم کمک خواستند  
اى  در جلسه. هاى مختلف سرنزدم به خاطر خستگى به قسمت. ابزار مدرن، توسعه یافته است    

سرپرست، بـه صـورت رایگـان،     ها خانواده بى ها را به ده تئاتر بیمارستان، اسناد خانه در آمفى 
 کوچک، توسط ستاد بازسازى از امالك حدود دو هزار و پانصد واحد مسکن. هدیه کردم 

  .هاى مهاجرین ساخته شده است مانده از اردوگاه
معـاون اجرایـی   [میـرزاده،   ]حمیـد [آقـاى   . داشـتیم  ]زده مناطق جنگ [جلسه ستاد بازسازى    

 از آنجـا بـه   1.من هم صحبت کوتاه تشکرآمیز نمـودم   . ، گزارش کارها را داد    ]جمهور رییس
بـا یکـى از   . هاي  زیادى پهلو گرفتـه بودنـد   ها و لنج ها و کشتى   ایقق. محل بندر آبادان رفتیم   

بحمـداهللا بنـدرگاه فعـال    . آنها که سیصدتُن سنگ براى کویت بار زده بود، صـحبت کـردم            
  .خسته خوابیدم. براى شام و خواب، به هتل رفتیم. است
  
  

                                                             
 - همزمانى بازسازى شهرهایى که به کلى بر اثر جنگ تحمیلى منهدم شده «: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 ولى به همت مردم و تالش ،مشکل کرده بود با سیاست تولید مصالح موردنیاز در کشور، کار را مقدارى ،بودند
 این حرکت از همان ابتدا با جدیت و همت بلند مردم و مسئولین دنبال شد و ما امروز بحمداهللا شاهد طراوت ،مسئولین

 . لذا باید با توان هرچه بیشتر به آنها خدمت کنیم،مردم ما مردمى قدرشناس هستند .زده هستیم و شادابى شهرهاى جنگ
تر آنها   مشکالتى هم از قبیل بیکارى وجود دارد که باید سریع،غم پیشرفت خیلى خوب بازسازى، در این مناطقر على

توان زمینه اشتغال را فراهم آورد و  خوبى مى ه زمینه اشتغال زیاد است و ب،خوشبختانه در این مناطق. را برطرف کنیم
امسال  . این کار در آینده انجام خواهد شد،تر مسئولین ریزى دقیق شاءاهللا با برنامه مشکل بیکارى را برطرف کرد که ان

 میلیارد ریال اختصاص داده شده است که این رقم در طول سال نیز 700براى بازسازى مناطق جنگزده کشور حدود 
ب،  نشر معارف انقالفتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».افزوده خواهد شد

1396. 
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بـه سـوى   . پرسـى کـردم   تلفنى از عفت احوال. قبل از اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم  
شادگان حرکت کردیم؛ قـرار نبـود کـه بـه شـادگان و ماهـشهر بـرویم، چـون در سـفرهاى            

بـه  . با اصرار پذیرفتم و این برنامه امـروز را خیلـى فـشرده و سـخت کـرد             . گذشته رفته بودم  
سـاحل عـراق را دیـدم؛ اصـالً بازسـازى      .  گشتى روى جزیره مینو و اروند بزند    خلبان گفتم، 

در شادگان توقف کوتـاهى  . ها علفزار شده است ها خشکیده و نخلستان    اکثر نخل . اند نکرده
اش و گـزارش   ، نماینـده ]زاد آقاي عیسی مقـدمی  [با شنیدن سرود و خیرمقدم خوب       . داشتیم

  1.اي داشتم کننده ها، من هم صحبت دلگرم خدمات برنامه اول و طرح خواسته
] احمـد [آقـاى  . سـى، بـه پتروشـیمى بنـدر امـام پـرواز کـردیم       .وى.براى افتتاح واحـد پـى     

مـدیرعامل شـرکت    [نجابـت،   ] غالمحـسین [و آقـاى    ] مدیرعامل صنایع پتروشیمی  [رهگذر،  
زارتُن  هـ 175، گزارش دادند و از اهمیـت طـرح و تولیـد            ]یمدیریت توسعه صنایع پتروشیم   

از واحد بازدید کردیم و . محصول گفتند که امروز قیمت هر تُن آن، هزار و صد دالر است    
این دو واحـد، در  . سپس از طرح بزرگ آروماتیک، بازدید عبورى داشتیم    . توضیح شنیدیم 

ها نبوده است؛ به خاطر ارزش افزوده فراوان، خواسته بودند مواد اولیـه بـه ژاپـن              طرح ژاپنی 
  . در آنجا ساخته شودبرود و 

] غالمرضـا [در سالن بزرگـى، آقـاي   . از بلندى همه جا را دیدیم . گشتى در کارخانه زدیم   
نـشان درجــه دو ســازندگى را بــه مهنــدس  . ، گــزارش و توضــیح داد]وزیــر نفــت[آقـازاده،  

هــاى صــنعت  اى از دســتاورد کننــده صــحبت دلگــرم. رهگــذر، مــدیرعامل پتروشــیمی دادم
   2.پتروشیمى داشتم

                                                             
 -عشایر همیشه در  پشتیبانى شما مردم و ملت ایران به خاطر استقامت و«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 برادران .هاى دوران جنگ، از شما سپاسگزار است  از خطوط مقدم جبهه و نیز به خاطر تحمل مرارت،صحنه
 ۀ مای،وفادارى آنان به کشورشان ا از خود نشان دادند وها ر  بهترین تالش، در دوران دفاع مقدس،وخواهران عرب ما
 شما تعصب و قومیت را کنار ،رغم اینکه کشور ما درگیر جنگ با یک کشور عربى بود  على.افتخار نظام است
کتاب  ← دیکن رجوع ».الوثقى دین دست یافتید و همین امر تعجب جهانیان را برانگیخته بود  هروگذاشتید و به ع 

 .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 -امروز روز شکوهمندى براى صنعت پتروشیمى و کل کشور است«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 78   1374   رفسنجانی                     هاشمی

بعـد از خیرمقـدم، سـخنرانى کوتـاهى         . اجتمـاع عظیمـى داشـتند     . به ماهشهر پرواز کردیم   
هـا و در اجتمـاع و    استقبال مردم بهبهان در خیابان.  و بالفاصله به بهبهان پرواز کردیم     1کردم

، ]اهللا زارعـی قنـواتی   آقاي لطـف [بعد از سرود و خیرمقدم . ورزشگاه، خیلى بیش از حد بود 
هــاى  هــا، صــحبت جمعــه و طــرح خواســته ، امــام]ي مجتهــدنیمحمدحــسآقــاي  [نماینــده و

  تعجب است که در این شهر دارالمؤمنین و بـا مردمـی مقـدس، برنامـه        . 2تمجیدآمیزي کردم 
                                                                                                                                               

175بردارى از واحد  با بهره.  هدیه بسیار باارزشى را تقدیم کشورمان کردند، در آغاز سال،وکارکنان پتروشیمى 
 میلیون دالرى 200جویى ارزى ساالنه    دالر ارزش دارد، به صرفه1100ن آن در بازار که هر تُ» سى وى پى«نى هزار تُ

 .سازیم دادیم، امروز به دست تواناى شما مى این مواد را که تا دیروز براى آن مبلغ گزافى ارز مى ایم و دست یافته
این نشانه  خواهند تمام کنند و  میلیون مارك مى220ن مارکى را با   میلیو750 پیشنهاد خارجى ،کارکنان پتروشیمى

 اکنون در ،میزان نیاز به ارز . در کنار قدرت و شهامت مدیران کشور است،پیشرفت مدیریت فن و قدرت تکنیک
کارکنان با تالش وکوشش مدیران و در مواردى به صفر رسیده است و  برنامه اول وپانزده درصدبسیارى از واحدها به 

نشانى را که امروز به نمایندگى از طرف  .اى تبدیل خواهد شد استفاده از توان مدیران، ایران به کشور پیشرفته شایسته و
 ؛افتخار آن متعلق به همه است  نشانه تشکر از کلیه کارکنان پتروشیمى است و، به یکى از مدیران شایسته دادم،ملت

ي ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع » .ن برجسته استاگرچه سهم مهندس رهگذر در این میا
 .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374سال 

 -،امروز نبض اقتصاد « :گفتسیاسى کشور یاد کرد و   از ماهشهر به عنوان دروازه مهم اقتصادى و آقاي هاشمی
مین کننده خوراك هزاران کارخانه در أ پتروشیمى، تبودن مجتمع زند و ماهشهر به سبب دارا کشور در ماهشهر مى

امروزه بسیارى از نیازهاى کشور از طریق این « :ایشان با تشریح موقعیت بندرى و تجارى ماهشهر افزود» .کشور است
هرگاه دشمن در  . از یک سو میزبان مهاجرین بود واز سوى دیگر پشتیبان جنگ بود، منطقه این.شود شهر وارد مى

آقاى هاشمى، » .کرد داد و یا بمباران هوایى مى شد، ماهشهر را با موشک هدف قرار مى ها با شکست مواجه مى جبهه
بااین حال این شهرستان نیازهایى دارد که در طول «: افزود موقعیت فرهنگى شهرستان ماهشهر را خوب توصیف کرد و

 نشر معارف فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی نجانی،رفس هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .برنامه دوم مرتفع خواهد شد
 .1396انقالب، 

 -اً مطمئن،باشد ترین عواطف انسانى مى ابراز احساسات شما مردم که دلنشین«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هبهانى و مرحوم اهللا وحیدب هایى همچون آیت افکار شخصیت .دهد و ما را تحت تأثیر قرار مىاست براى مردم ما شیرین 

افتخار همه ما   موجب مباهات و،ها باشند و این شخصیت بردارى مى هاى علمیه مورد احترام و بهره  در حوزه،بهبهانى
فرماندهان الیق و مورد اعتماد  .باشد، حفظ شود الزم است چنانچه آثارى از ایشان در منطقه باقى مى باشد و ایرانیان مى

 ، حضور ایثارگرانه مردم بهبهان در طول هشت سال دفاع مقدس و همین شهر بودندما در دوران دفاع مقدس از
 برنامه وسیعى براى توسعه کشاورزى در بهبهان در ،جهادسازندگى هاى کشاورزى و از سوى وزارتخانه .ی استستودن

 چیزى نیست که ،مردمهاى شما   خواسته.یمیاى مرفه وپیشرفته تبدیل نما دست است تا بتوانیم اینجا را به منطقه
 ».رد شانس زیادى براى پیشرفت مراکز علمى و فرهنگى دا، بهبهان.جمهورى اسالمى از انجام آنها عاجز باشد

 .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 عکس سفر خوزستان

بازدید از طرح های عظیم سازندگی در استان خوزستان
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 عکس سفر خوزستان

سخنرانی در اجتماع پرشور مردم استان خوزستان

سفر به استان خوزستان
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 ستانعکس سفر خوز

استقبال وسیع مردمی در استان خوزستان

بازدید از طرح های سازندگی سد مارون در استان خوزستان
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گونـه مراسـم، بـه سـختی مـورد       ند ماه پـیش، ایـن  تا چ. موسیقى و سرود بسیار شادى داشتند 
با تکرار چند صـحنه و پخـش از صداوسـیما،    . ها بود اللهى انتقاد و مخالفت مقدسین و حزب  

. شـد  هایی اجرا مى این گونه مراسم عادى شده و تقریباً در همه شهرهاى خوزستان با تفاوت       
  .کردند علما هم تأیید مى

اند،  ساخته... مانسراى وزارت نیرو که براى کار سدسازى وناهار را در بیرون شهر، در میه   
آقـاي  [در راه و آنجـا،  . بعد از کمی استراحت، با ماشین به محل سد مارون رفتـیم     . خوردیم

سـد خـاکى بـا      : ، توضـیحات دادنـد    ]وزیـر نیـرو   [، مجرى سد و آقـاى زنگنـه،         ]التجار لطیف
ــون     ــصد میلی ــارد و سی ــک میلی ــاع و ی ــر ارتف ــدوپنجاه مت ــه  ص ــت دریاچ ــب ظرفی .  مترمکع

 55 مگـاوات بـرق آبـی،    175بـا  . کند و بناست آبگیري شـود  جهادسازندگى آن را اجرا مى 
هزینـه ارزى  . شـود  کنند که با دو کشت، صـدهزار هکتـار مـى      هزار هکتار را هم آبیارى مى     

                                   . کمى داشته است
بـردارى از طـرح پـنج هـزار      بهره. ر دشت بهبهان رفتیمهاى آبیارى د به محل اجراى شبکه   

انـد،   هاى بعد از سد را جهادسازندگی و  وزارت کـشاورزى اجـرا کـرده             هکتارى که کانال  
بردارى از لوح و باز کردن شیرآبیارى، از نمایشگاه  محصوالت و   بعد از پرده  . افتتاح کردیم 

  .ابزار کشاورزى ساخت استان بازدید کردیم
معموالً هر روز همین . جوشید چون تأخیر داشتیم، دلم مى   . رامهرمز پرواز نمودیم  به سوى   

در رامهرمز شـاهد اجتمـاعى   . شود ها فشرده است و مواردي هم اضافه مى   وضع است؛ برنامه  
، امام جمعه، متواضـعانه  ]فر ي موسویدعبدالنبیسآقاي . [بسیار پرشکوه و دور از انتظار بودیم 

اجتماعـات باشـکوه و   . ، نماینـده هـم مقـدارى   ]آقاي محمدرضا بهمئی [و  از من تجلیل کرد     
کنند  عالقه و شور مردم باالست، براي همین، نمایندگان که معموالً روى کمبودها تکیه  مى  

بیننـد و بیـشتر در وصـف     و نیز بعضى از ائمه جمعه، فضا را براي حرف منفـى مناسـب نمـی              
  1.اى داشتم ارکنندهمن هم سخنرانى گرم و امیدو. گویند می

                                                             
 -از این به بعد این ،آیم و با وجود سد مارون ر سد مارون مىمن امروز از کنا«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

در تابستان آینده آب مطمئن زیر سد مارون را خواهید گرفت و خود . هاى فصلى نخواهد شد منطقه دچار سیل وآفت
ر مرحله سایر نقاط د کنندگان اصلى این آب خواهید بود و  از استفاده،شما در دشت جالیزان و منطقه رامشیر و رامهرمز

کنم و اگر این اجتماع با شکوه  من در برابراین محبت هاى غیرقابل جبران شما اظهار خضوع مى .گیرند بعد قرار مى
  براى شادکردن روح امام راحل و دلگرمى مسئولین و،کرانی این اقیانوس ب،داد زد و شعار هم نمى حرف هم نمى
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کوپترهـا پیـشنهاد داشـتند در     هلـى . شـدیم  به غروب نزدیـک مـی    . به سوى باغملک رفتیم   
با توجه به کوچکى شـهر، جمعیـت   . مراجعت در رامهرمز بمانند تا با ماشین برویم؛ نپذیرفتم    

جمعه  ماما. خواهند از ایذه عقب باشند با ایذه مسابقه دارند و نمى. انگیز بود  در باغملک بهت  
بـا اجـراى سـرود و شـعار و صـحبت      . ندارند و نماینده هم قبالً در ایذه صـحبت کـرده بـود            

 قـرار بـود کارخانـه آجـر شـهر را         1.صحبت من هم کوتاه بود    . فرماندار، ابراز محبت کردند   
  .آقاى میرزاده را  فرستادم، لذا عقب ماند. افتتاح کنم

هـا   خلبان.  به اهواز رسیدیم، هوا تاریک بودوقتى که. با عجله به سوى اهواز پرواز کردیم  
. ، برخالف مقررات است]غروب آفتاب[= ست خیلى دلهره داشتند؛ چون پرواز پس از سان    

  .در فرودگاه اهواز، نماز مغرب و عشا را خواندیم
زنى دانشکده الهیات و افتتاح دانشکده دامپزشـکى و بخـش آنژیـوگرافى بـه                براي کلنگ 

در اجتماع دانشگاهیان و فرهنگیـان اسـتان، در سـالن بـزرگ ورزشـى            . یمدانشگاه اهواز رفت  
ضـرغام، ریـیس دانـشگاه اهـواز و نیـز مـدیرکل              ]اهللا نـصرت [آقـاى دکتـر     . شرکت کـردیم  

سرود خوبی . آموزش و پرورش استان خیرمقدم گفتند و گزارش پیشرفت و توسعه را دادند
 2. رشـد علـم و فنـاوري صـحبت کـردم     هـاى روشـن، دربـارة    من هم با ذکر مثـال    . اجرا  شد  

چهل ودو . خواستم که دانشگاهیان براى بهبود سرعت رشد کشور، بیشتر به تحقیق بپردازند         
                                                                                                                                               

نشر معارف فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، شمیها« کتاب  ← دیکن رجوع» .یأس دشمنان کافى بود 
 .1396انقالب، 

 -کردم از شهرى کوچک، اجتماعى این چنین عظیم  گاه تصور نمى هیچ« :  در بخشی از این سخنرانی آمده است
اسالمى هاى انقالب  شما در تمام صحنه. شود  این اجتماع باعث تقویت روحیه انقالبیون ویأس دشمنان مى.ببینم

. هاى شما واین جوانان برومند را عملى بسازند تمام گذاشتید و امیدوارم دولت ، مجلس ومسئوالن بتوانند خواسته سنگ
در جوار اتوبان قرارگرفتن این خطه و استعدادهاى طبیعى و خدادادى آن،  با فعال شدن راه باغملک به شهر کرد و

 دیکن رجوع» .خواهد شد و من امیدوارم مشکالت گذشته جبران شودجهانگرد  موجب جذب ساالنه هزاران توریست و
 .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←

 -اولویت ،به دلیل نیاز کشور به نیروهاى متخصص، براى آموزش عالى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هاى سریع و بلند دانشگاه شهید چمران به سوى  آمارو ارقام نشانگر پیشرفت و گام. ستخاصى در نظر گرفته شده ا

ادبى و وجود نخستین دانشگاه ایران در این استان نباید نادیده گرفته شود که گذشته  سوابق علمى و .ترقى وتعالى است
هایى پیدا  ماندگی هاى خوزستان عقب هاگر چه در شرایط جنگى، دانشگا .هاى آینده حفظ کنیم رافتخار را براى نسلپ

ي سال ها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».کردند، اما اکنون در وضعیت مطلوبى قراردارند
 .1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374
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با . کنند هزار نفر دانشجو دارند که بیش از نیمى از آنها در دانشگاه آزاد اسالمی تحصیل می  
عـد از سـاعت دوازده   هـا، ب  پس از استحمام و مالحظه گزارش. خستگى زیاد به مقر رسیدیم   

  .شب خوابیدم
   

  1995 آوریل 9             1415 ذیقعده    8    1374 فروردین  20یکشنبه 
  

محیط زیست و ] سازمان حفاظت [براى شروع طرح کمربند سبز که اطراف شهر، به کمک           
با غـرس نهـال زیتـون و نخـل، کـار را آغـاز       . شود، به بیرون اهواز رفتیم  شهردارى انجام مى  

در مـسیر از  . در بودجه، اعتبارى براى پنج طرح در پنج شهر بزرگ دیده شـده اسـت   . کردم
قـبالً بیـرون شـهر    .  ارتش که زمین زیادى از شهر را دارد، گذشتیم کنار پادگان بسیار وسیع     

  .بوده و اکنون جزو شهر است؛ زیادى است
سـان  . شترك رفتـیم عصر سپاه، براى شرکت در صبحگاه مـ   ولى7 سپس به پادگان لشکر    

صحبت کردم و با تحلیلى از دوران دفاع و امیـد دادن بـه آینـده و      . دیدم و مراسم انجام شد    
  1.ثمر بودن تحریم آمریکا، بر ادامه راه تأکید نمودم بى

                                                             
 -مقابل  در ،حضور مستحکم نیروهاى مسلح ما در دوران دفاع مقدس«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

جنگ، آتش امروز بعد از خاموش شدن . دشمنان انقالب و اسالم، موجب سربلندى و افتخار ملت ایران است
شود  هاى فروزان سازندگى و عمران سراسر کشور را فرا گرفته است و در همه جاى کشور، آثار توسعه دیده مى مشعل

 به همین دلیل است که خشم آمریکا ؛نیرومندتر شدن استو ایران اسالمى در همه ابعاد، روز به روز در حال آبادتر و 
هر روزى که بر . شود  به دست نیروهاى متعهد داخلى اجرا مى،هاى بزرگ در کشور طرح. شود نسبت به ما زیاد مى

هاى وابستگى کشور به خارج، روز به روز قطع و روحیه  شود و رشته دیده مى ترى هاى روشن  افق،گذرد ملت ما مى
باشد و در   ملتى عظیم و سازنده مى،ملت ایران. شود و این براى آمریکا بسیارسخت است تر مى به خودمان افزوناتکا 

کردم،   از کنار اروندرود عبور مىکوپتر هلیدر زمانى که با . اند  عظمت خود را نشان داده،دو میدان دفاع و سازندگى
از سکنه بود و مثل این بود که خاك مرده در سراسر جزیره فاو و  خالى الرصاص را مشاهده نمودم که کامالً جزیره ام

 ما هوشیارى ، هر چه بود، تالش و سازندگى و حیات بود و در عین حال،که سمت ایران  در صورتی؛عراق ریخته است
اریخ  بهتر از همیشه ت،اکنون ساخت سالح و نیازهاى مختلف تدارکات نیروهاى مسلح دوران غیرجنگ را داریم و هم

 در حال حاضر نیرومندتر از گذشته در صحنه هستند و ،نیروهاى مسلح. ایران و همه کشورهاى منطقه در جریان است
خوشبختانه شما  .کنند و ملت ما ارزش این کار بزرگ را فراموش نخواهد کرد تمام نیازهاى خود را در داخل تولید مى

ه به زمان برخوردار هستید و این امتیاز بزرگى براى نیروهاى مسلح دیده، مجتهد و آگا از یک فرماندهى هوشیار، جبهه
 يها سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».باشد و وجود چنین فرماندهى منحصر به فرد است مى



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

85 

.  هایى را که سیل اخیر آسـیب زده، دیـدیم   از فضا، زمین. به سوى سوسنگرد پرواز کردیم 
، ]آقــاي مقیمــی[در مــسیر کرخــه، توضــیحاتى از ســوى . هنــوز در نقــاطى آب وجــود دارد

اند و بـسیار پرشـور    عرب. انگیز بود آزادگان هم حیرت   استقبال مردم دشت  . استاندار شنیدیم 
هـا مـانع دیـد مـردم      علـم . عشایر هر یک با پرچم خاص خود شرکت کرده بودند       .  و حامى 

انگیـز،   سـرودى دل .  جمـع کننـد  به خاطر اهمیت حضور پرچم، مایل نبودند آنهـا را     . شد  مى
، نماینده شـهر،  ]جاسم جادري[، امام جمعه و ]شیخ علی طرفیآقاي . [همراه هوسه اجرا شد   

خوب صحبت کردند؛ با اینکه نماینده، وابسته به جریان تندرو و اهل انتقاد است، اینجا جـز          
با . 1نشان دادممن هم در سخنرانى توجه زیادى به منطقه         . تمجید، چیزى براي گفتن نداشت    

دهد و اجتماع و وفادارى اعراب را بـه رخ   تکیه براهمیت سد کرخه که منطقه را پوشش مى 
  . کشورهاى عربى کشیدم

، ]جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [آقـاى میـرزاده،     . بالفاصله به سوى دزفول پرواز کردیم     
، ]ادسـازندگی وزیـر جه [در مسیر، آقـاى فـروزش،   . براى افتتاح پروژه گازرسانى شهر رفت    

کـارى   هاى روان را نشان داد که بخشى از آنهـا را تبـدیل بـه مـزارع صـیفى               تثبیت شن   طرح
هـا، بـا شـور و احـساسات       چند کیلومتر خیابـان . در دزفول، استقبال خیابانى داشتند . اند  کرده

. دفراوان، مملو از جمعیت بود، ولى ورزشگاه پر نشده بود و خیلى طول کشید تا مردم برسن         
، امـام جمعـه موقـت و آقـاى     ]آقاي نوامام[، نماینده و ]آقاي علیرضا صدرا [بعد از خیرمقدم    

فروزش و اجراى سرودى که به خاطر اشکال سیستم صوتى، خـوب اجـرا نـشد،         ] غالمرضا[
هاى جانانه مردم دزفول، به خاطر انقالب در جریان موشک        کردم و از مقاومت     من صحبت 

                                                                                                                                               
 1396 نشر معارف انقالب، فتر، د»1374سال. 

 -تقویت ،ادگان به جاى تضعیف در برابر بعثیونآز مردم و عشایر دشت«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 انتظار دارم این اجتماع را ،هاى کشورهاى عربى من از رسانه .شدند و توانستند دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند

من به شما مردم دشت آزادگان . براى مردم خود نشان دهند تا شاهد همبستگى ملت ایران تحت لواى اسالم باشند
اى که دولت در دست اجرا دارد، دشت آزادگان به یکى از نقاط مرفه کشور تبدیل خواهد   با برنامه،دهم ىاطمینان م

 هزارهکتار 200 با اتمام عملیات اجرایى این سد و زیرکشت رفتن ، استشروع شدهى سد کرخه یعملیات اجرا .شد
  اقدام با اقداماتى که در دستیدورامام.  صاحب بزرگترین کشت و صنعت خواهد شد،منطقه این اراضى کشاورزى،

  ← دیکن   رجوع».ندشو مشکالت اهالى روستاهاى مناطق مرزى حل شود و آنها از موقعیت خوبى برخوردار ،است
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  1. موشک و سه هزار گلوله توپ، تمجید نمودم175در جنگ با  باران  باران و گلوله
وزیــر [اســحاق،  آل] یحیــی[آقــاى . هــزار تُنــى رفتــیم ســپس بــراى افتتــاح ســردخانه پــنج 

.  از بیمارستان در حال احداث بازدیـد داشـتیم  2.، گزارش داد و من صحبت کردم      ]بازرگانی
فرمانـده  . گـاه هـوایى دزفـول خـوردیم       ناهار را در پای   . براى تأمین تجهیزات استمداد کردند    
بعـد از کمـى اسـتراحت، بـه محـل سـد کرخـه پـرواز              . جدید پایگاه، نیازها را  مطرح کـرد       

خـصوصى  . آقاى حجتى، مجرى طرح، گزارش داد؛ پیمانکار سپاه پاسـداران اسـت      . کردیم
از . بـا انجـام انفجـارى، سـاخت سـد آغـاز شـد          . گفت، مدیریت سـپاه دچـار ضـعف اسـت         

در سـاخت دیوارهـاي     . هاى عظیم انحراف رودخانه بازدید کردیم؛ خیلى عظیم است         کانال
  .اند اند و از یوگسالوى استمداد خواسته بند، دچار مشکل شده آب

بعد از اجراي . آنجا هم اجتماع خیلى پرشور و عظیمی داشتند     . به اندیشمک پرواز کردیم   
، نماینـده،  ]سـید جاسـم سـاعدي    [جمعـه و  ، امـام  ]آقـاي موسـوي   [سرود بانـشاط، خیرمقـدم      

چون قرار بود در اهـواز ، سـاعت هفـت و    .  و به طرف شوش پرواز نمودیم  3سخنرانى کردم 
                                                             

 -،را یکى از منابع مهم این منطقهو  گى و اقتصادى یاد کرد از دزفول به عنوان یک قطب علوم فرهن آقاي هاشمی 
گذرد و با توجه  ترین رودخانه کشور از میان این شهرستان مى تأمین نیازهاى غذایى کشور دانست و از آنجایى که غنى

 سابقه با اشاره بهایشان .  اظهار امیدوارى کرد که دزفول باز هم بارورتر از گذشته شود،به کارهاى در دست اجرا
روزى نیست که « : به عنوان فرزند و پدر دزفول یاد کرد وگفت،تاریخى و مذهبى دزفول، از شیخ مرتضى انصارى

 همچنین مقاومت ،آقاى هاشمى ». مورد استفاده روحانیون قرار نگیرد،هاى ارزشمند این مرد روحانى و خدایى اندیشه
: ى در تاریخ منطقه خوزستان، ایران و اسالم ذکر کرد و افزوددفاع مقدس را سند افتخاردوران مردم دزفول در طول 

 سخن ،شد شد، اگر نامى از دزفول و مردمش برده نمى  هر کجا بحثى در مورد جنگ و مقاومت مى،در آن زمان«
قدرى از مقاومت شما مردم عصبانى  ه ب، بهترین گواه تاریخ است و دشمن بعثى،صبرو مقاومت شما مردم .ناقص بود

 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ».کار برد ههاى خود را در دزفول ب د که عمده موشکبو
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374

 - به ؛ تا تأمین کامل نیازهاى جامعه ادامه خواهد داشت سازندگی،این حرکت«: در بخشی از این سخنرانی امده است 
 حق بزرگى بر ،مردم قهرمان و مقاوم دزفول. ترى داشته باشد  این حرکت باید آهنگ سریع،دزفولویژه در شهرستان 

 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاى آنان را تأمین خواهیم کرد گردن ما دارند و ما خواسته
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال

 -بارها در اندیمشک بوده و از مشکالت شما ،بنده به عنوان مسئول جنگ«:  آمده است در بخشی از این سخنرانی 
 براى حمایت و پشتوانه انقالب و ،شما مرکزى بودید. کردید شاهد بودم که شما احساس امنیت نمى. بسیار متأثر بودم

ه گذشت و دوره آن دور. کرد  بر دوش شما مردم اندیمشک سنگینى مى،در اینجا مشکالت حمل ونقل. جنگ
 سرعت و با کمک مردم و مسئولین در حال شکل گرفتن است و خوشبختانه شهرستان شما از هر هسازندگى ب
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در . نیم، برنامه پخش مستقیم دربارة سدهاى خوزستان داشته باشیم، صحبت را کوتاه کـردم    
مقدم دختربچه شهیدى خیر. شوش هم مردم با استقبال وسیع، روى دست دیگران زده بودند     

آن قدر پرشور بودند که صحبت را مشکل کـرده      . گفتم از رادیو پخش شود    . 1جالبى گفت 
جمهـورى   شاعرى روحانى، شعرى خواند و درخواسـت کـرد کـه ریاسـت      . بود؛ مثل آبادان  

ر از وصـف   . ها نزنند گفتم از این حرف. العمر به من بدهند     مادام امام جمعه هم خیرمقدمى پـ
  2.اهى کردمصحبت کوت. و مدح گفت

. برنامه پخش مستقیم تلویزیـونی شـروع شـد   . با تأخیر رسیدیم  . فوراً به اهواز پرواز کردیم    
، ]سـپاه  کـل  فرمانـده [، رضـایى،  ]وزیـر جهادسـازندگی   [، فـروزش،  ]وزیر نیـرو  [آقایان زنگنه،   

، 4 و 3صحبت کردند و سـدهاى کـارون    ... طرف و  ، حجتى، بى  ]وزیر کشاورزي [کالنترى،
ها، مـن سـئواالتى مطـرح     در جریان گزارش. ن و طرح نیشکر را توضیح دادند   کرخه و مارو  

                                                                                                                                               
از جمله ، سدهاى مهم کشور .شما میزبان بزرگترین سد مخزنى خاورمیانه هستید. هاست  شامل این طرح،جهت

 چه فکرى کرده است؟ قصد ،مریکا با این تبلیغاتآ.شود  توسط کارشناسان و مهندسان کشورمان ساخته مى،سدکرخه
را تحریم کرد؟ این یک  توان آن کند، چگونه مى دارد ایران را تحریم کند؟ کشورى که تمام نیازها را خود برطرف مى

 نفت، گاز ؛ ما همه چیز داریم، در استان خوزستان.خوزستان یک مرکزى براى استقالل کشور است. خیال واهى است
 .تر مردمى دالور و مبتکر و ایثارگر که گوش به فرمان دولت و فرامین رهبرى هستند حاصلخیز و از همه مهمو زمین 
 دیکن  رجوع».ى خواهد بودیهاى مردم دالور اندیمشک بزودى برطرف خواهد شد و این منطقه شاهد شکوفا خواسته
 .1396 انقالب، فمعار نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←

 - امروز شهر شهیدان گمنام، از «: خواند، چنین بود با صداى دلنشین ،یکى از فرزندان شاهد شوش متن خیرمقدم که
 یعنى ،بهاران امسال ما، با موکب سبز شما به سرزمین دانیال نبى و دعبل خزاعى. ها و محبت سرشار است عطر عاطفه

، رایحه خوش )س (امروز تبرك رمز یازهرا .پس به شوش دانیال خوش آمدید. گام نهاده است شهر پیر تاریخ، خوش
 با قداست پیامبرش و ،این دیار مطهر. مان ارمغان آورده است فتح المبین را با مدال بوسه مرشد پیر بر بازوى شهیدان

 رخصت ،ز به دشمن همراه دریاى جارى شده رزمندگان میهن اسالمى، هرگ،ایثار شهیدان، آزادگان و جانبازانش
 سال 8000این دیار مذهبى، باستانى، عشایرى و مرزى با میراث  .ورود به شوش را نداد، مگر با لباس اسیران جنگى

 امید دوخته؛ ة دید،زمین، در انتظار تجدید حیات خویش به دست تواناى شما و دولتمردان دلسوز و متعهد تمدن ایران
 ». واالى ما صلواتهاى روز زیبا و عظمت ارزش براى آن

 -براى همیشه در خاطره ما خواهد ماند،این صحنه افتخارآمیز و شکوهمند«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است  .
هاى مثبت را   کمتر شهرى وجود دارد که این ویژگى،اى برخوردارید که در ایران ما شما مردم شوش از موقعیت ویژه

مقبره .  در هیچ یک از نقاط ایران نیست،آثار مذهبى و تاریخى منطقه شوشمفاخر و  .در خودش جمع کرده باشد
داشت پیروزى رزمندگان اسالم در عملیات فتح ی پیغمبربزرگ و آثار باستانى منطقه و همچنین گرام،)ع(نبى  دانیال
اقتصادى منطقه  موجب رونق ،آبادانى این شهرستان در آینده نزدیک.  از جمله افتخارات این منطقه است،المبین

 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .خواهد شد
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   1.اى صحبت کردم کردم و در آخر هم چند دقیقه مى
. هاى فوالد گروه ملى و کاویان و مجتمع فـوالد بازدیـد کـردیم    سپس رفتیم و از کارخانه    

تـا سـاعت   . دنـد  هزارتُنى فوالد اسفنجى را شـروع کر  700اجراى پل ششم اهواز و کارخانه       
  . شام را در راه خوردیم2.با بدرقه رسمى به تهران پرواز کردیم. دوازده شب طول کشید

  
  1995 آوریل 10                1415 ذیقعده    9    1374 فروردین  21دوشنبه 

  
، ]آقاي شیخ مرادف. [ساعت نُه صبح به دفترم رفتم . به خاطر کم خوابى دیشب، خسته بودم      

نیـازف،  ] صـفرمراد [نامـه آقـاى     . ترکمنـستان آمـد   ] و وزیر امورخارجـه   [وزیر   خستمعاون ن 
را آورد که مطابق معمول، گزارش از مسایل مهم و از همکـارى    ] جمهور ترکمنستان  رییس[

داده .... بـه ترکمنـستان و  ] جمهـور انـدونزي   ریـیس [با روسیه و مسایل گاز و سفر سوهارتو،         
ه جانبـه ایـران، اوکـراین و ترکمنـستان و توسـعه همکـارى       دربارة اهمیت همکـارى سـ    . بود

  .صحبت کردیم
                                                             

 - هیچ «:  گفتآقاي هاشمیشد،   سیماى جمهورى اسالمى پخش مىاولکه به طور مستقیم از شبکه  در این برنامه
هاى کشور از   زیربنایى و اساسى نیست و در این راستا مهار آبهمانند کارهاى، راهى براى عظمت و استقالل مملکت

شود؛ اجراى  خوزستان همیشه با مشکل سیل مواجه است؛ خساراتى به مردم وارد مى .اى برخوردار است اهمیت ویژه
 براى رفته،  میلیارد متر مکعب آبى که به هدر مى25در حال حاضر بیش از . ها این مشکل را حل خواهد کرد این طرح

این  «:ر مورد اجراى طرح عظیم نیشکر در استان خوزستان گفتایشان د» . در حال مهار شدن است،اولین بار در کشور
 هزارهکتار از 84 با کشت نیشکر در؛طرح بسیارمهم و سودآور است و چهره منطقه را به کلى دگرگون خواهد ساخت

 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم، تولید محصوالت شکر و 50جویى ارزى و ایجاد   میلیون دالر صرفه500 ،اراضى
 ،هاى ملى اندرکاران طرح سدسازى و دیگر پروژه  از دستآقاي هاشمی،» . سازنده استاًواقعدام چوب و خوراك 

» .کند کارگیرند که دولت نیز از آنها حمایت و پشتیبانى مى هها ب خواست تمام تالش خود را در اجراى این طرح
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دینک رجوع

 -،گو با خبرنگاران صدا وسیما و خبرگزارى جمهورى اسالمى اظهار و  در گفت، پس از ورود به تهران آقاي هاشمی
 شاهد ،شما در تهران. ون شاهد بودیممردم از مسئوالن نظام را از اول انقالب تاکن نظیر استقبال هاى کم صحنه «:داشت

 ارشدها راهپیمایى در خیابان، زیرباران، برف، آفتاب، اما سفر مسئوالن   ساعت.حضور مردم در روزهاى معین هستید
این از هوشیارى و وفادارى . طور طبیعى جاذبه بیشترى دارد ه یک حادثه تاریخى است که براى آنها ب،ها به شهرستان
 ؛مشهود است این خدمت در مناطق دوردست خیلى. کرده است فهمند که نظام براى آنها خدمت م مىمرد. مردم است

  ← دیکن  رجوع».برق، گاز،کشاورزى و هر چیز که مایه حرکت است کارشده، کارهاى عمرانى،آب، براى مردم خیلى
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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 وزیر خارجه برونئی+ عکس  شوراي حج 

مالقات با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 90   1374   رفسنجانی                     هاشمی

نماینـده ولـی فقیـه و    [شهرى،  رى] محمدمحمدي[آقاى . اعضاي شوراى عالی حج آمدند    
. ، دربارة اقدامات فرهنگى، تحقیقاتى و آموزش حج صحبت کـرد         ]سرپرست حجاج ایرانی  

ریـیس  [رضـایى،   ] محمدحـسین [آقـاى   . هاى حج را گفت     ، سیاست پورنجاتى] احمد[آقاى  
  .من هم نظراتى براى اصالح امور دادم. ، گزارش امور اجرایى را داد]سازمان حج و زیارت

از اینکه مشکل ثبت نام دخترش در دانشگاه آزاد اسالمى . عصر سلمانى براى اصالح آمد
هند، به مناسبت سفر ] ادیو و تلویزیونر[اى با خبرنگاران  مصاحبه. حل شده، خوشحال است

 سئواالت زیادى را دربارة مسأله کشمیر و فلسطین و رابطه با آمریکـا  1.ام به هند داشتم     آینده
اى با صداوسیما، براى نتـایج سـفر خوزسـتان داشـتم؛ خیلـى              مصاحبه. و پاکستان پاسخ دادم   

  2.طول کشید
از . مـذاکرات تـشریفاتى بـود   . نئـى آمـد  ، وزیر امورخارجه برو  ]محمد بولیکا  آقاي حاجی [

شـان   ، نسب خانواده]نجفی[اهللا مرعشى  از اینکه کتابخانه آیت   . سفر عمره مراجعت کرده بود    
  . ، خوشحال بود3را ثابت کرده است) ع(به امام حسن

                                                             
 - دو و وضعیت موجود در روابط آمریکا مقابله با فشار  آقاي هاشمی در این مصاحبه در پاسخ به سؤالی دربارة

مان با آمریکا خصمانه   همیشه روابط، پیش از انقالب و بعد از انقالب.ما نگرانى از فشار آمریکا نداریم«: کشور گفت
 خصمانه نسبت به ما ، آمریکا هم در این مدت هر چه توانسته.انقالبپیش از انقالب، یعنى مردم نه دولت قبل از . بوده

 ؛عالج کنیم توانستیم این تیرگى روابط را افتادیم و مى فکر عالج مى  خودمان به،عمل کرده و ما اگر نگرانى داشتیم
  ← دیکن رجوع» .چون ما مایل نیستیم و دلیلى نیست که با آمریکا همکارى بکنیم و این یک سیاست انتخابى است

 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 -کوپتر گفتم که مرا  به خلبان هلی،آبادان بیایمز روز که مى خواستم ا ن من آ «:  در بخشی از این مصاحبه آمده است 
روى اروند پرواز  از اروندکنار را ا قسمتى ازخرمشهرت از .هم ببینم بدهدکه آن طرف عراق را عبور روى اروند از

ها شور  ها خشک شده، زمین نخل. اند رده به منطقه فاو ریخته مثل اینکه خاك م؛دیدم آن طرف وضع عراق را.کردیم
 همه ، این طرف است وهمه چیز ویران.  ممنوع استورود مردم به آنجا اصالً  گویا،خورد شده، یک آدم به چشم نمى

 ها سیمانى و آجرى و فلزى چند طبقه بین همین نخل هاى خوب،  مردم ساختمان،بیند آدم مى ها  بین نخل؛ تحركدر
مان هم خودشان  ما مردم و خوب جزاى ظالم متجاوز را داده است  خداانصافاً اروندکنار، در جزیره مینو، در. ساخته اند

 کتاب  ← دیکن رجوع» .اند در استان درست کردهاین امنیتى که  م ازیباید تشکرکن ما .شان راگرفته اند حق
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی«

 -نجفی، یکی از مراجع تقلید معاصر شیعه، در علم انساب سرآمد بود و  الدین مرعشی العظمی سیدشهاب اهللا  آیت
 آن سخن قی تحقيها  نسب مردم و روشنیی از تع، انسابعلم. توانست نسب سادات را با دقت مشخص کند می

 يای با احی، نجفیاللّه مرعش تی آمرحوم.  نسب اشخاص استنیی از خطا در تعيریگشی آن، پهدف و دیگو یم
 اتی حشانی به همت ایعیعلم انساب ش  ودی کوشتی دانش با جدنی اي در بازساز،یشناس  نسبلی اصيها کتاب
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خـانواده و جمعـى از   . بعد از نماز مغرب به فرودگاه رفتیم و به سوى مشهد پرواز کـردیم           
به زیارت حرم . در فرودگاه مشهد، استقبال رسمى بود. و معاونان همراه بودندبستگان، وزرا   

  .شام در سالن اجتماعات خوردیم و دیروقت خوابیدم. رفتم
  
  1995 آوریل 11       1415 ذیقعده   10    1374 فروردین  22شنبه  سه
  

بـراى  . وشـتم ها را خواندم و خاطرات دو روز عقب افتاده را ن      تا ساعت هشت صبح گزارش    
هـاى مختلـف    قبـل از مراسـم، از قـسمت   . قدس رضوى رفتـیم  افتتاح کتابخانه مرکزى آستان  

در مراسم، بعد از قرآن، مداحى و گـزارش آقـاى طبـسى، سـخنرانى     . کتابخانه بازدید کردم  
 ساختمان جالبى است، با بیست و هشت هزار متر مربـع بنـا، در سـه طبقـه بـا          1.مفصلی کردم 

  .رسانى رسانى و کتاب و اسالمى و سیستم مدرن اطالعمعمارى سنتى 
بعد از ناهار تـا سـاعت چهـار بعـد از ظهـر      . نماز را آنجا خواندم. قبل از ظهر به حرم رفتم     

عصر به محل کارخانه سنگ گرانیت در سنگ بست رفتیم، جالب و مهـم        . استراحت کردم 
قدس است و کنار معـدن      اناز آست . هزار مترمربع سنگ در سال    120آورى   است؛ براى عمل  

زایی  آمار جالبى از ارزآورى و اشتغال . آورند  گرانیت؛ از سایر معادن گرانیت هم سنگ مى       
  .صنایع سنگ، در بازدید و جلسه توجیهی مطرح شد

                                                                                                                                               
 را به رشته »  ترجمۀ صاحب لباب األنساب و األعقاب و األلقابی فابیکشف اإلرت«ن کتاب ایشا. افتیدوباره

 آن ی ترجمه فارسیی،محمدرضا عطاآقاي  نگاشته شده و یهقی اثر به عنوان مقدمه لباب األنساب بنیا.  تحریر درآورد
 ی اسالمیشناس  از نسبيا رنامهواره و کا  اثر در واقع فهرستنیا.  آورده است»مهاجران آل ابوطالب« کتاب انیرا در پا

 .اهللا هاشمی بودند اهللا مرعشی نجفی، از اقوام پدري بانو عفت مرعشی، همسر آیت  آیت.است

 -نه تنها در مشهد مقدس،در همه ابعاد علمى، فرهنگى، خدماتى، اقتصادى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ، 
براى . هستیمرضوي  سنجیده از طرف آستان قدس  ود اقدامات بسیار خوب، بجاما شاه، در بسیارى از نقاط کشور

 در  وبینیم در تاریخ این مرکز مقدس، امکاناتى که مردم خیرخواه براى اینجا وقف کردند اولین بار تا آنجایى که ما مى
شود و  رد مصرف مى اینها در مصارف درست و بجایى دا،کنند هایى که مردم هنوز مى  کمک،اینجا وجود دارد

 ،کنم که با کارهایشان من عرض مى.  فراوان استاً واقع،آثارش براى شهر مشهد و خدمت به زوار و براى کل کشور
 ارزش دارد که یک مقدارى بیشتر روى آن تحقیق اًخود این بنا واقع. پشتیبان خوبى هم براى کل کشور و دولت هستند

 مجموعه را .حال در ایران نداریمه  ما چنین مرکزى تا ب،مسشنا اما ایران را که مى ،دانم من خارج را درست نمى. بکنیم
» . قابل تحسین است،کار رفته ههاى که ب سلیقه که نگاه بکنیم از لحاظ فضا، ساختمان، شیوه ساخت، محتواى فرهنگى و

 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 عکس سفر مشهد

افتتاح معدن گرانیت و تولید سنگ های تزئینی

افتتاح کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
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 عکس سفر مشهد

بازدید از طرح های توسعه آستان قدس رضوی در استان خراسان



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 94   1374   رفسنجانی                     هاشمی

حبت استاندار و دو نفر از نمایندگان صـ . سپس شوراى ادارى استان خراسان جلسه داشت     
در راه، مردم روستاهاى مسیر اجتماع کرده       .  مراجعت کردیم  1.کردند، من هم مطالبى گفتم    

بـه فرودگـاه رفتـیم و     . به قبرستان شهدا رفتـیم و فاتحـه خوانـدیم         . آمد گفتند  بودند و خوش  
ونیم شب، در خانـه    ساعت ده . در راه شام خوردیم   . بالفاصله با بدرقه به تهران پرواز کردیم      

  . مانده تا امروز را نوشتم ا گرفتم و تمام خاطرات عقباخبار ر
 معـدن سـنگ گرانیـت    ،متـروي تهـران گفـت   ] شـرکت [ابراهیمـى، مـسئول    ]اصـغر [آقاى  

کالردشت، یک میلیارد تُن ذخیره قطعى شده دارد و با توجه به اینکه هر تُن سنگ، هـشت        
دالر مـشترى دارد، کـل   دهد و هر مترمربـع، حـداقل پنجـاه     متر مربع سنگ تراشیده شده مى  

هـاى   با این حساب، ارزش معادن سنگ    . معدن، چهارصد میلیارد دالر ارزش صادراتى دارد      
گفت که جنگ طالبـان بـا   ] خراسان[مفیدى، استاندار   ] اسماعیل[آقاى  . شود  ایران معلوم مى  

  .، به پایگاه شیندند رسیده است]والی هرات[خان،  اسماعیل
  

  1995 آوریل 12     1415 ذیقعده    11   1374 فروردین  23چهارشنبه 
  

 کارهــاى 2.اى بــا رادیــو تلویزیــون گرجـستان، بــه مناســبت ســفرم بـه آنجــا داشــتم   مـصاحبه 
هـاي مختلـف در تقـسیم     عصر در جلسه هیأت دولت، سهم بخـش . مانده را انجام دادم   عقب

شد، بـراى جـذب   قرار . ها مشورت کردیم    تسهیالت بانکى تعیین شد و در مورد نرخ سپرده        
  .ها سود بیشترى بدهیم نقدینگى، به سپرده

، اطـالع داد کـه   ]معـاون وزیـر امورخارجـه   [واعظـى،  ]محمـود [آقـاى  . شب اسـتخر رفـتم    
المللـى مقیـد اسـت و     اند، اگر ایران اعالن کند که به مقررات بین       اتحادیه اروپا قرار گذاشته   
نویــسنده کتــاب [رشــدى، ]انســلم[نمایــد و دولــت بــراى کــشتن  تروریــسم را محکــوم مــى

                                                             
 -روستا، ؛کند  دارد توسعه پیدا مى،هاى کشور بینم که همه گوشه من مى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 همین طور دارد روز به روز توسعه ،هاى کشور همه بخشو ها، مدارس  شهر، راه، معدن، شیالت، مخابرات، دانشگاه
خراسان هم استان شاءاهللا   ان. ما را به جایگاه خودمان برساند،این برنامه دومشاءاهللا   ان. جاى خوبى است.کند پیدا مى

  ← دیکن رجوع» . همین دوره بتوانیم مشکالت اینجا را حل بکنیم، با پیگیرى شما نمایندگان محترم،اگر مشکالتى دارد
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 - 1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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گفتم بگوینـد، همـه اینهـا را    . شود شان با ایران حل مى کند، مشکل ، اقدام نمى ]شیطانی آیات
  .ایم بارها اعالن کرده

  
  1995 آوریل 13      1415 ذیقعده   12    1374 فروردین  24شنبه  پنج

  
ه بودم، اصالح نهـایى کـردم کـه امـروز منتـشر      اى که علیه تحرکات اخیر آمریکا نوشت       بیانیه
، سـفیر جدیـد زالنـدنو و سـپس     ]ریچـاردز  دانیـل التـون   آقاي جـان [ ساعت ده و نیم،     1.شود

، سـفیر بـنگالدش،   ]آقاي احمـد طـارق  [، سفیر آکرودیته الئوس و      ]آقاي امون سینگاونگ  [
] اقتـصادي سـازمان  [، دبیرکـل   ]سـینگ  آقـاي داتـو اجیـت     [سـپس   . براى خداحافظى آمدنـد   

دبیرکل اکو . آن صحبت کردیم  و آسه3 آمد دربارة اهمیت همکارى و سازمان اکو     2آن  آسه
  . هم همراهش بود

خواستار این بود که به بهانه آمدن بـه         . آمد] فرمانده نیروي دریایی  [شمخانى،  ]علی[آقاى  
آقـاى  . شوداش معاف  شوراى عالى امنیت ملی، به عنوان نماینده رهبرى، از مسئولیت نظامى   

اطالعـات و  ] وزارت[از مجلـسیان و     . آمـد ] ریـیس سـازمان صـدا وسـیما       [الریجانى،  ] علی[
بعضى از جراید و بیت امام، به خاطر فشار و انتقـاد از صداوسـیما گالیـه داشـت و اسـتمداد          

  .کرد و پیشنهاد حل مسأله رشدى را مطرح کرد
                                                             

 -  1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 -» یالملل نی سازمان بکی شود، یآن شناخته م  آسهي با نام اختصارشتری که ب»ای جنوب شرق آسي کشورهاهیاتحاد 
  کشورهايتوسطمیالدي،  1967 سال سازمان در نیا.  استی جنوب شرقيای در آسی و فرهنگي اقتصاد،یاسیس
 درون يها تنام و شورشی در وها ستی گسترش کمونهی علی همبستگي برا،نیپیلی سنگاپور و ف،ي مالز،ي اندونزلند،یتا

 آورد و ي روي اقتصادي همکاراستی به سشتری سازمان بنی ا،1976 در یل از نشست باپس . شدسی خود تأسيمرزها
برگزار انه جلسه ی سالاي، نشست تحادیه منطقه انی اياعضا.  عضو آن شدند،تنامیمنجمله خود و،   کشورهاریسا
 .کنند می

 -» سازمان را سه کشور نیا.  استيا  منطقهي سازمان اقتصادکی ،اکوبا نام اختصاري  ،»ي اقتصاديسازمان همکار 
 ي کشورها1372 در سال ،ي شوروی از فروپاشپس . کردنديزیر هی پا میالدي1964 در سال ،هی پاکستان و ترکران،یا

 طبق .وستندی به سازمان اکو پزی نکستانیزبکستان و تاج اُزستان،ی قزاقستان، ترکمنستان، قرقجان،یافغانستان، آذربا
 حذف ي و براکند؛ ی عضو تالش مي کشورهاداری پاي توسعه اقتصادطی بهبود شراي سازمان، اکو برانیاساسنامه ا

 در ی توسعه منابع انساني برنامه مشترك براهی اهداف اکو، تهگریاز د.  داردتی منطقه فعالنی در اي موانع تجاریجیتدر
 . کند ی متیات فعال برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطعی تسري برانی سازمان همچننیا.  استهاي عضوکشور
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راجع به . آمد] وزیر اطالعات[فالحیان، ] علی[آقاى . ا انجام دادم  تا عصر کارهاى مانده ر    
تحرکات آمریکا و انتخابات فرانسه و پیشنهاد کمک به نامزدي که شانس بیشتر دارد و سفر    

؛ از دفتر رهبـري گلـه   آهن چابهار و مشهد مذاکره کردیم خوزستان و برخورد با اشرار و راه  
  . داشت

   
  1995 آوریل 14                   1415 ذیقعده   13   1374 فروردین  25جمعه 

  
هـا   بیشتر وقت به مطالعه گـزارش  . دیشب کمى باران آمده و هوا خوب است       . در منزل بودم  

هاى معتبـر غـرب کـه از     براى مصاحبه من با یکى از تلویزیون    .  آمد 1حمید الهوتى . گذشت
  .اند، وقت خواست طریق او تقاضا کرده
اول وقـت، سـاعت   . و شکایت آقـاى ورزدار از حکـم دادگـاه را آورد        عصر محسن آمد    

هفت و نیم صبح به بیمارستان مجاور خانه رفتم، بـراى شـروع کـار خورانـدن واکـسن فلـج            
، براى مسایل آب ]هاشمیان[شب آشیخ حسین  . اطفال و در دهان چند کودك، قطره ریختم       

  .رفسنجان آمد
  

  1995 آوریل 15                   1415قعده   ذی   14   1374 فروردین  26شنبه  
  
از وضع بـد اقتـصادى و اختالفـات    . ، سفیر یمن، براى خداحافظى آمد]آقاي شاکر شاهدي  [

] حـسین [آقـاى  . حل نشده با عربستان سعودي و تحرکات عربـستان، اظهـار نگرانـى داشـت          
ها، سفر آقاى ناطق  توضیح داد، دربارة علت اینکه یمنى   . صادقى از وزارت امورخارجه آمد    

انـد و امیـر قطـر حاضـر نـشده بـا ایـشان              را نپذیرفتـه  ] نوري، رییس مجلس شوراي اسـالمی     [
مالقات کند و به همین دلیل، سفر به قطر لغو شده و کویت هم خبر را بد نقل کرده و ابتـدا            

طـع  اند و سـپس آب ق  در مقابل اصرار ما که در قصرالضیافه اقامت شود،  در یک ویال برده             
  . شده و هیأت، به ناچار برخالف میل خود به هتل منتقل شده است

                                                             
 - اهللا شیخ حسن الهوتی اشکوري، همسر فائزه و   و دکتر سعید الهوتی، فرزندان مرحوم آیتحمید الهوتى دکتر

 .اهللا هاشمی رفسنجانی هستند فاطمه و دامادهاي آیت
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. دربارة کارهاى جارى صحبت شد. آمد] جمهور معاون اول رییس [،  1حبیبى] حسن[دکتر  
. آمـد و گـزارش حـوادث ایـام عیـد را داد      ] وزیـر کـشور   [بشارتى،  ] محمد علی[عصر آقاى   

اى و کیفیـت   دربارة امضاي عهدنامه خلع سالح هسته. ملی جلسه داشتشوراى عالى امنیت  
 به آقـاي فالحیـان گفـتم، بـراي      .گیرى شد   مواجهه با تحرکات اخیر آمریکا بحث و تصمیم       

    .شناسایی عوامل شایعات اخیر، پیگیري کنند
  

  1995 آوریل 16                1415 ذیقعده     15   1374 فروردین  27یکشنبه 
  

خـاتمى،  ] سـیدمحمد [ آقایان 2.ها، انعکاس پیام من در مورد آمریکا خوب است          در گزارش 
  انـوار ] فخرالدین[کرباسچى آمدند و براى رفع مشکل آقاى ] غالمحسین[الریجانى و  ] علی[

                                                             
 - مهندس رشاد دولت  اریوز.  بودیرانی حقوقدان و دولتمرد ااستمدار،سی ،)1391 - 1315 (یبی حبمیابراه حسن آقاي

 معاون اول نی اول،ي موسونیرحسیممهندس  دولت ي دادگسترری و پس از آن وزی علوم و آموزش عالریبازرگان، وز
 یشناس  جامعههاي در رشته یبیحبدکتر .  بودی خاتمآقاي و دولت اولِ ی هاشماهللا آیت جمهور در هر دو دولت سییر

از جمله او . کرده بود و قبل از انقالب، از اعضاي فعال نهضت آزادي بودفرانسه تحصیل  دانشگاه سوربون درو حقوق 
 نی را با استفاده از قوانی اسالمي جمهوری قانون اساسسینو شی پ،اسالمیانقالب پیروزي  بود که پس از یحقوقدانان

 مصلحت نظام صی و مجمع تشخی انقالب فرهنگی عالي عمر عضو شوراانیاو تا پا.  کردهی کشورها تهری سایاساس
 ینیگز  گروه واژهری و مدی فرهنگستان زبان و ادب فارسسیی ر،یالملل نی بي داوروانی عضو د دکتر حبیبی،.بود

 دای کاند1358 در سال ي جمهوراستی دوره انتخابات رنی در نخستیبی حب آقاي. بودزی نیفرهنگستان زبان و ادب فارس
 يجمهور استی در انتخابات راو .شکست خورد اما ،ار گرفت هم قری اسالمي حزب جمهورتیشد و مورد حما

 دمحمدی سنامزدي آقاي اما با ، شوديجمهور استی نامزد ری، به دعوت حزب کارگزاران سازندگد هم قرار بو1376
 دو سال پس از. نشکندرقبا  در برابر انی جرنی اي کرد تا آراي خودداريداتوری جناح چپ، از کاندي از سویخاتم

اش   به خانوادهی فرهنگتیها فعال  سالي و هنر براگ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهن1393 در سال ،ي وشتدرگذ
 .اهدا شد

 - ،بیانیه شدیداللحن آقاي هاشمی و اعالم اینکه دولتمردان آمریکا، اشتباهات تاریخی خود علیه ایران را تکرار نکنند 
رفسنجانی در  هاشمی«روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی با عنوان . المللی داشت هاي بین بازتاب وسیعی در رسانه

جمهور ایران در پیامی استثنایی خطاب به آمریکا، گفته  رییس«: ، نوشت»باك است مقابل فشارهاي ایاالت متحده، بی
هاي خود  مشی وي از واشنگتن خواسته است تا خط. تواند ایران را به زانو درآورد است که فشارهاي این کشور، نمی

اکبر هاشمی رفسنجانی، براي «: رادیو لندن نیز با اشاره به این بیانیه گفت» .در قبال ایران را مورد تجدیدنظر قراردهد
دومین بار در این هفته به آمریکا هشدار داده است که تالش این کشور براي تحریم اقتصادي ایران، با شکست مواجه 

 ».خواهد شد
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کـرده  که به خاطر شکایت وزارت ارشاد از یکى از زیردسـتانش، در پرونـده مـشکلى پیـدا       
، تـذکر  ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی [میرسلیم، ] مصطفی[به آقاى  . است، استمداد کردند  

... هـاى تعیـین شـده شـیر و     در مورد نظارت بر اجراى قیمـت . جلسه تنظیم بازار داشتیم . دادم
   .گیرى کردیم تصمیم

سران رژیم ، اطالع داد که آقاى احمدعلى انصارى، از ]وزیر اطالعات[ظهر آقاى فالحیان،    
گذشته، از سوى آمریکاییان پیام آورده که در مقابل انصراف ایران از گرفتن نیروگاه اتمـى    

مـان را آزاد کننـد و فـشار را     هاى فسیلى برایمـان بـسازند، امـوال    از روسیه، حاضرند نیروگاه   
 شان را فقـط از طریـق سـفارت سـوییس،         اند که حرف    ها قبالً گفته    گفتم آمریکایى . بردارند

  . گویند؛ اگر از آن کانال رسید، قابل بررسى است شان مى حافظ منافع
به خاطر سفرم، مراجعات زیادى از سوى وزرا . عصر در جلسه هیأت دولت شرکت کردم

، از مـستقر شـدن   ]ت، درمان و آموزش پزشکیشوزیر بهدا[مرندى، ] علیرضا[آقاى  . داشتیم
اشت و آقاى میرسلیم، پرونده سوءاستفاده هیأت بازرسى کل کشور در وزارتخانه شکایت د

  . مرتضى هاشمى را آورد
دربارة مسایل آمریکـا و  . آمد] دبیر شوراي عالی امنیت ملی   [روحانى،  ] حسن[عصر آقاى   

شـب میهمـان   . ضرورت مباحثه با رهبـرى در ایـن خـصوص و مـسأله کـشمیر صـحبت شـد              
قرار شـد در محـدوده امـور    .  شددربارة پیام آمریکا از طریق انصارى صحبت   . 1رهبرى بودم 

 دربـاره اصـل نـزاع بـا     . بـودیم، قابـل پیگیـرى و اجـرا باشـد     اقتصادى که قبالً تصویب کرده   
 ایشان تا این حد قبول دارند که نباید آمریکا را بیش از ایـن تحریـک   ؛آمریکا هم بحث شد   

 از آثـار سـفرم بـه    .دهاي بینابین باید مذاکره شو  راهة ولی آشتی را قبول ندارند و دربار ،کرد
چمدانم را براى سـفر  . به خانه آمدم . ام اظهار رضایت کامل دارند      مشهد و خوزستان و بیانیه    

  .به هند بستم
  

  1995 آوریل 17      1415 ذیقعده    16   1374 فروردین  28دوشنبه 
با عفت بـه فرودگـاه رفتـیم و پـس از انجـام      . ساعت چهار صبح با زنگ ساعت بیدار شدیم      

                                                             
 - ب داشتند کـه معمـوالً ایـن    هاي منظم هفتگی با رهبرمعظم انقال ر دوران ریاست جمهوري، مالقات آقاي هاشمی د

   . گرفت کاري، مسایل مختلف کشوري مورد بحث قرار می در این جلسات. رسید ها با صرف شام به پایان می مالقات
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و وزیـران  ] همـسر محـسن  [فائزه و اعظـم    . نو پرواز کردیم   ، به سوى دهلى   1صاحبه کوتاهى م
در راه نماز صـبح را خوانـدم و کمـى هـم     . همراه بودند... نفت، امورخارجه، ارشاد، علوم و    

  . خوابیدم و مقدارى مذاکره و صرف صبحانه
 شـخص آقـاى   .ونـیم بـه وقـت دهلـى، در فرودگـاه نظـامى شـهر فـرود آمـدیم           ساعت نُـه  

بـه کـاخ ریاسـت     . شـان بـه فرودگـاه آمـده بـود          وزیر برخالف رسـم    رائو، نخست ] مایناراس[
سـوار مـا را اسـتقبال و     نواختنـد و تعـداد زیـادي اسـب     هنگـام ورود تـوپ   . جمهورى رفتـیم  

  .ها و همراهان بود همراهى کردند و بالفاصله سان و معارفه با شخصیت
جمهـورى اسـت کـه هفتـاد سـال       ر همین کاخ ریاسـت ها د محل اقامت من و عفت و بچه    

کمـى اسـتراحت   . هـا سـاخته شـده و همراهـان در هتـل مـستقر هـستند              پیش توسط انگلیسى  
گل و غرس    رفتیم؛ براى نثار تاج   ] رهبر فقید هند  [گاندى،  ]مهاتما[سپس به محل قبر     . کردیم

ادند و گفتند آخرین را نشان د» خدایار«جمله . اى در ورقه مخصوص درختى و نوشتن جمله 
  . صحبت گاندى بعد از ترور است

ها بیشتر  صحبت. جلسه مذاکره با آقاى شارما، رییس جمهور برگزار شد . به کاخ برگشتیم  
تاریخى و بر محور ادبیات فارسى و سوابق زبان فارسى در هند و کمـى هـم دربـارة توسـعه           

  . حال مطلعی است و درعینپیرمرد باحال و باصفا . روابط و بیشتر ایشان صحبت کرد
قبـل  .  براى ناهار به ساختمان حیدرآباد هاوس رفتیم؛ گویا در سفر قبلى همین جا  بـودیم         

هـاى زیـاد    بر سـر میـز ناهـار، صـحبت    . از ناهار کمى صحبت کردیم و سپس ناهار خوردیم      
بـود  قرارمـان ایـن   . هاى موافق دولت را هـم آورده بودنـد   جمعى از کشمیرى. متفرقه داشتیم 

اطالعات زیادى از هنـد  . کدام که ما با هر دو گروه مخالف و موافق مالقات کنیم، یا با هیچ      
  . در سر میز ناهار به دست آمد

این کنگره . البالغه رفتیم بعد از مراجعت به مقر و کمى استراحت، براى افتتاح کنگره نهج
هاى خوبى کردند و اکثـراً   صحبت. اند را انجمن دوستى ایران به کمک سفارت ایران گرفته       

جمهـور    و پیام رییس 2من هم صحبت کردم   . هاى علمى و ادبى بودند      استاد دانشگاه و چهره   
                                                             

 - 1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 -تاریخى جهان بشریت  ترین میراث  نهج البالغه یکى از مهم،بدون تردید«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
  کارى است که،ندالبالغه توضیح بده  نهجةنظران که دربار هایى و دعوت از صاحب است و تشکیل چنین کنگره
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هـدایایى  . البالغـه داشـت   و نهج) ع(خوانده شد که مطالب خوبى دربارة حضرت على  ] هند[
  . فرهنگى دادند

سپس بـه  .  روابط بودمذاکرات دربارة توسعه  . وزیر امورخارجه هند آمد   . به مقر برگشتیم  
سفارت رفتیم؛ براى مراسم شروع کار انجمن دوستى ایران و هند که بیشترشان همـان افـراد        

سپس من دربارة سابقه . دو نفر از آنها صحبت کردند و خوب بود      . البالغه بودند   کنگره نهج 
از طوالنی زبان فارسی در هند و حاکمیت بر ادبیات و سیاست زمان خـود مطـالبی گفـتم و           

ها اظهار تأسف کردم و پیشنهادهایی براى احیاي آن      منزوى شدن آن پس از سلطه انگلیسى      
  1.و آثار ایرانى و فارسى دادم

جمهور آمـد   بعد از نماز، رییس. به مقر آمدیم. ساختمان سفارت هم جدید و جالب است      
تـصویرهاى  شان رفتیم، در سالن بزرگـى کـه بـا       و پس از مقدارى صحبت، به تاالر پذیرایى       

مراسـم معارفـه و مـسافحه     . زیادى مزین بود و کلمات و اشعار فراوان به زبان فارسى داشت           
دو طرف من، رییس مجلس و رییس دیوان عـالى کـشور         . سر میز شام رفتیم   . مجدداً داشتیم 

. هاى زیادى دربارة اوضاع هنـد داشـتیم   صحبت. وزیر جمهور و نخست  بودند و مقابلم رییس   
در سالن پیـشنهاد دادیـم کـه بـراى کـف        . م مهربان و افتاده و خونگرمى هستند      مجموعاً مرد 

  سالن، فرشى با تصویرهاى سقف سالن، در ایران بافته شود و آقاى رائـو گفـت، بـا شـرکت        
                                                                                                                                               

ًع (ابیطالب بن سته علىن دنیا نتوا،در گذشته.  در خدمت باالبردن دانش، اخالق و سعادت جامعه بشرى استعمیقا(، 
 ما باید زمینه شناخت این مرد بزرگ و ،صاحب این مجموعه نفیس را درست بشناسد و امروز با تعالى افکار بشریت

عنوان کسى که بسیارى از کتب دینى،  ه من ب؛ن ادعاى یک روحانى شیعه نیستای. بها را فراهم کنیم مجموعه گران
. کنم  این مطلب را در جمع شما عرض مى،ام ام و با بسیارى از دانشمندان دنیا بحث کرده علمى و فلسفى دنیا را خوانده

 معرفى »نداى عدالت بشریت« ابیطالب را بن  على،متفکر اجتماعى است  که قجردا رجکه یک فرد مسیحى به نام ج وقتی
 کتاب  ← دیکن رجوع» . خطاب نکنید،ما را حمل بر تعصب و عالقه مذهبى قبول است که این حرف کند، قابل مى

 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 -رگانى مثل شما اساتید دانشگاه، دانشمندان، زیباست که بز  براى ما خیلى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
.  ببینیم»انجمن دوستى ایران و هند«اى به نام  پرور هندوستان را در یک مجموعه ادبا و علماى بزرگوار این خطه انسان

بینم چطور با  خوانم و مى من تاریخ هند شما را که مى. کند  کمى اندوه عمیق و تاریخى من را کم مى،این انجمن شما
 یکى .شوم  خیلى متأثر مى،رفت  به طرف محو شدن مى، سابقه طوالنى زبان فارسى در این کشور،یک توطئه استعمارى

.  استها بر اینجا همین است که بین زبان فارسى و عامه مردم هند فاصله انداخته یاز ثمرات بد دوران سلطه انگلیس
 دیکن رجوع» . دوران مشعشعى بود،ها زبان  میراث فرهنگى فارسى با ادبیات فارسى و،دوران طوالنى از تاریخ هندوستان

 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
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 عکس سفر هند    

بدرقه رییس جمهور در فرودگاه مهرآباد

استقبال رسمی ناراسیما رائو، نخست وزیر هند
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 عکس سفر هند    

سفر به کشور هند
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سفر به کشور هند
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   1. ایران و هند بشود
، گـزارش مـذاکراتش را    ]وزیـر نفـت   [در مسیر آقـاي آقـازاده،       .  به مقر آمدیم   بعد از شام  

عفـت و  . شـان را داد  دربارة خط لوله گاز و فروش گفت و توقع آنها براى کمک به حـزب     
  .هوا گرم است و مرطوب. همراهان هم برگشته بودند

  
  1995 آوریل 18      1415 ذیقعده    17   1374 فروردین  29شنبه  سه
  
بـراى دیـدن شـهر و نیـز     .  پرواز کردیم2عد از نماز صبح به فرودگاه رفتیم و به سوى لکنهو         ب

رسیدن هواپیماى خبرنگاران که به خاطر عیبى، کمى با تأخیر پرواز کـرده بـود، مختـصري               
هـا هـم مـردم زیـادى دو      استقبال گرمى داشـتند و در خیابـان   . در فضاى لکنهو پرواز کردیم    

ها، معمـوالً دو طـرف را بـا         در چهارراه .  و ابراز احساسات داشتند    طرف صف کشیده بودند   
. ازدحـام داشـتند  ... موانع مسدود کرده بودند و جمع زیادى از مردم با دوچرخه  و ماشـین و    

                                                             
 -مشترکات دیرینه تاریخى، فرهنگى «: در بخشی از این نطق آمده است.  آقاي هاشمی، سر میز شام، نطقی ایراد کرد

 ،وجود آورده است که تصور گسستن آن هلقه و پیوندى بین دو ملت بچنان ع  آن،ر یکدیگربیر آنها ایران و هند و تأث
 برخوردارى از ،این واقعیت در کنار موقعیت استراتژیک و امکانات بالفعل و بالقوه دو کشور. دور از ذهن مى باشد

 شرایط ،الملل شترك در سطح منطقه و بیننیروى انسانى کارآمد و منابع طبیعى سرشار و داشتن اهداف و منابع م
 بخش ،مبارزات مردم هند و دستیابى آنان به استقالل. وجود آورده است ههاى همه جانبه ب مساعدى را براى همکارى

 نام افرادى چون مهاتما گاندى، جواهر لعل .کننده اى از تاریخ معاصر را به خود اختصاص داده است روشن و دلگرم
.  همیشه زنده خواهد ماند، در خاطره مردم جهان، ایستادگى آنان در مقابل استعمارگران والم آزاد ابوالک ونهرو

هاى خردمندانه و شجاعانه حضرت امام خمینى   براى کسب استقالل واقعى و رهبرى،مبارزات مردم ایران با استعمار نو
 بسیارى از  و نقطه عطفى در تاریخ معاصر بشرى بود، شد که منجر به پیروزى انقالب اسالمى ملت ایران)علیه اهللا هرحم(

هاى   همکاري،در شرایط جدیدى که در صحنه بین المللى ایجاد شده است. المللى را متحول نمود معادالت بین
نمودن جنبش  فعال. رسد  بیش از هر زمان دیگر ضرورى به نظر مى،کشورهاى جهان سوم و در حال توسعه

تر به آنها پرداخته  اى از جمله مواردى است که باید به صورت جدى ها و نهادهاى منطقه زمانغیرمتعهدها، همکارى سا
ها و مراجع  بردارى از سازمان  آمریکا و تالش آنان براى بهره مخصوصاً،هاى بزرگ جویى قدرت  ما با سلطه.شود
 ،المللى هاى بین دیدنظر در ساختار سازمانبه نظر ما بررسى و تج.  براى پیشبرد مقاصد ناصواب خود مخالفیم،المللى بین

  ← دیکن  رجوع». ضرورى است، بر اساس نیازهاى امروزى دنیا و حفظ حق حیات ملل مستقل،ویژه سازمان ملل هب
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب

 -،و بودند شیعه حکمرانانی که بوده ها نواب محبوب شهر لکهنو. است هند در پرادش اوتار ایالت پایتخت   لکهنو 
 .است شده گفته هم »هند قسطنطنیه «و »هند شیراز «شهر این به. داشتند عالقه ایران به بسیار
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  . استاندار ایالت با من بود و توضیحات خوبى راجع به شهر و استان داد
ها ساخته  ىبه محل استاندارى رفتیم که به عنوان مرکز حکومت در زمان حاکمیت انگلیس

هـا از زمـان    گونه سـاختمان  در بیشتر مراکز ایاالت هند، این    . ساختمان جالبى است  . شده بود 
اى کوچـک   ثـه جبـا  . با آقاى مالیم، سروزیر ایالـت مـذاکره کـردیم   . ها مانده است  انگلیسى

خیلى پرانرژى است و به خاطر پیروزى اخیرش بر احزاب دیگر، حتى حزب کنگره، خیلـى    
کننـد کـه در نتیجـه اقـشار پـایین هنـد و              با شعار عدالت اجتماعى مبارزه مـى      .  است باروحیه

جالـب اسـت کـه مخالفـت        . هاى دینى و غیرهندو، منجمله مسلمانان را جـذب کـرده            اقلیت
  . کند  اظهار مى1صریح با تخریب مسجد بابرى
ر اتومبیـل  الدوله، مرکـز اجتمـاع مـردم، بـه جـاى اسـتاندار، د              تا رسیدن به حسینیه آصف    

هـاى عدالتخواهانـه انقــالب    نشـست و مطالـب زیـادى از پیــروزى خـود و پیـروى از آرمــان     
در حسینیه، مردم با اجتماعى عظیم زیر آفتاب گرم، با ابراز احـساسات گـرم        . اسالمى گفت 

  .از ما استقبال کردند و شعار حیدر رفسنجانى ایران، زیاد بود
با خیرمقدم و تمجیـد از مـن و انقـالب ایـران و     . ..آقاى سروزیر و کلب صادق و مختار و       

اى درست کرده بودنـد،   براى ما میهمانان، چند جایگاه با سایبان پارچه. امام، صحبت کردند 
. صالح ندیـدم کـه اسـتفاده نکـنم    . ولى به خاطر اینکه مردم زیر آفتاب بودند، برایم تلخ بود 

                                                             
 - در شبه قاره هند انیموری محمد بابر، مؤسس سلسله تنیالدری به فرمان ظهیالدي، م1528 بابرى هند در سال مسجد 

پس از گذشت سه قرن، در سال . افتیبابرى شهرت آباد ساخته شد و از آن پس به مسجد  ضیاى در شهر ف بر روى تپه
اى که مسجد بابرى در آن واقع بود، عمداً و به غلط در  هیناح هنگام ثبت اسناد ،لی به نام نوسىی مقام انگلک، ی1855

  منشأ،لهأ مسنیهم.  بتکده هندوها به نام معبد رام ساخته شده استکی هاى رانهیدفتر ثبت نوشت که مسجد بابرى بر و
 در سراسر هند، ند، پاکستان از هىیپس از جدا. دی مسلمانان و هندوها در شبه قاره هند گردنی باریها و اختالفات بس فتنه
 به ،اى از هندوهاى افراطى با نصب بت رام در مقام محراب مسجد اى بر ضد مسلمانان آغاز شد و عده  گستردهغاتیتبل

 مسجد را صادر کرد و لىی دستور تعط1950 دادستان منطقه در سال  رونیاز ا. ساحت مقدس مسجد تجاوز کردند
در تابستان .  هندوها قرار گرفتاری در اخت1985 در سال نکهی شد تا ادهی کشلىی سال به تعط35مسجد بابرى به مدت 

 و دولت  آن اقدام کردرامونی پوارىیهاى وقفى اطراف مسجد، به ساختن د نی زمهی با تصرف کلالتىی دولت ا،1992
 15برابر با ( 1992اما در ششم دسامبر .  دادلی براى بررسى بحران مسجد بابرى، اجالس همبستگى ملى را تشکزیهند ن
 حادثه موجب نیا. ردند کرانی انتظامى، مسجد را وروهاىی بدون حضور محسوس ن،هندوهاى افراطى، )1371آذر 
هر .  از مسلمانان جان خود را از دست دادندارىی آن شمار بس مسلمانان و هندوها شد که طىنی بنی هاى خونرىیدرگ

 از آن زمان تا کنون، ادعاهاى هندوها درباره مکان مسجد بابرى خت،ی امر خشم و انزجار مسلمانان را بر انگنیچند ا
 .مداران هند بوده استاستی از مشکالت سکىی ، مسلمانان و هندوهافت و مخالمعبدبراى ساخت 
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  . هاى سفید و متکا تنظیم کرده بودند و پارچهها  کف جایگاه ما را با تشک
پـرور، نماینـده رهبـرى، بـا سـران روحـانى و سـخنگویان         آقاى موسوى، معاون آقاى دین  

کنم با ایـن اخـتالف    گمان مى. جلسه مخالف بود و به من تذکر داد که از آنها تعریف نکنم 
. کنـیم  م تـاریخى کمـک مـی   اعالن شد که ما براى تعمیر این اثر مه. تواند خدمتى بکند    نمى

مـن هـم صـحبت    . ها خرج تبلیغ شـود، نـه سـاختمان    بعداً یکى از آنها گفت، بهتر است پول    
مفصلى راجع بـه وحـدت بـین پیـروان ادیـان آسـمانى و همکـارى ایـران و هنـد و تجـارب               

  . 1کشورهاى منطقه داشتم
 ترتیب دادنـد؛ بـا   استاندار و همسرش با من و عفت مالقات رسمى . به استاندارى برگشتیم  
آقاى موسوى خیرمقدم گفت . جمعى از علماى شیعه و سنى آمدند      . تقدیم هدایاى فرهنگى  

و من دربارة اتحاد و پرهیز از اخـتالف و اهمیـت روحانیـت بعـد از پیـروزى انقـالب ایـران             
.  بعداً گله کرده بودند که چرا آقاى مقدم، نگذاشته از خود آنها کـسى صـحبت کنـد     . گفتم

عضاى کمیته استقبال که خیلى زحمت کشیده بودنـد، مالقـات و تـشکر کـردم و نیـز از                 با ا 
  .ها و آثار گاندى بازدید نمودم موزه عکس

محل  هاي دیگري که با ما بودند، با هواپیما به تاج عفت و خانم. با بدرقه به دهلى برگشتیم  
ه همـین اسـتان اسـت،       در مسیر، آقاى سلمان خورشیدى، وزیر همراهمان کـه نماینـد          . رفتند

بـه تقاضـاى آنهـا بـا     . داد... توضیحات خوبى دربارة وضع استان و آب و هوا و کشاورزى و 
هاى ایشان، آقایان سیدرضى و رضوى و بـا گـروه خلبانـان آنهـا عکـس       دو نفر از شخصیت  

  .گرفتیم
                                                             

 -براى ، مثل بنگالدش و پاکستان،کشور ایران، هند و سایر کشورهاى منطقه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
تر، اتحاد و همدلى بین همه   براى ما از هر چیز ضرورى.دن راهى جز همکارى، همدلى و اتحاد نداران،ش سعادت

 براى وحدت و هماهنگى بین  حضوراً،من بسیار خوشحالم که در این اجتماع باشکوه شما. مان است دمهاى مر فرقه
 باید ،امروز براى تحقق عدالت. شود گیرى مىی هماهنگى و وحدت پ،ها  سیک، مسیحى و سایر فرقه،مسلمان، هندو

مى بینید که آمریکا امروز و انگلیس .  برودانگیز از میان هاى تفرقه همه مظلومان و محرومان با هم متحد باشند و حرف
کردند و به همه ظلم   استعمار مى،، چه مسلمان و چه مسیحىو همه مردم را چه هند، براى استعمار ماها،دیروز

کلى فراموش   به،شود قاره هند شنیده مى  در شبه وافکنى که در منطقه ما هاى تفرقه  من امیدوارم که نغمه.کردند مى
 دشمنان شما ،شاءاهللا در آینده براى همیشه  نداى وحدت و هماهنگى براى عدالت داشته باشند و ان،ه مردمبشود و هم

 ». ملت مظلوم هند را متفرق و چندپارچه کنند، مثل مسجد بابرىاي اى مثل کشمیر و مسأله نتوانند با حربه مسأله
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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وزیر و رییس مجلس و هیـأت   نخست. ى استراحت به پارلمان هند رفتیمپس از نماز و کم  
وزیر هنـد و مـن صـحبت        مجلس و نخست   رییس. رئیسه و نمایندگان، استقبال گرمى کردند     

. بـه مقـر برگـشتیم   . سـفرا و وزرا هـم بودنـد   . شـد   کـه مـستقیماً از رادیـو پخـش مـى       1کردیم
هـاى جهـانى، انعکـاس وسـیعى      ت و رسـانه سفر ما به هند در مطبوعـا      . ها را خواندم    گزارش

ساعتى استراحت کردم   .  ایران در مانور امروز متأثرم کرد       خبر سقوط هواپیماى نظامى   . دارد
  .و در بالکن بزرگ جلو اتاق که مشرف به باغ است، خاطرات امروز را تا این ساعت نوشتم

زیر و خبرنگاران، و در مراسمى در حضور من و نخست      . غروب به حیدرآباد هاوس رفتیم    
ضمن کار از آقاى . عالى امضا شد ها توسط وزراى خارجه، نفت، ارشاد و آموزش نامه تفاهم

هاى علما و  رائو دربارة مذهب هندو سئواالتی کردم؛ کتاب آسمانى و پیغمبر ندارند و گفته       
تند و پرسـ  گفت یگانه. اند که محور عمل است هایى به نام ورا جمع کرده حکما را در کتاب   

هـا   در جواب سئوال مـن، در خـصوص جامعـه طبقـاتى هنـدو     . دانند انسانیت را هم واحد مى 
گفـت  . پدرش برهمن بوده و تعلیمـاتى در ایـن خـصوص هـم دارد             . جواب درستى نداشت  

  . هاى رسیدن به مقام برهمنى را نکشیده و امید دارد به مقام برهمنى برسد  ریاضت
انم بوتو از آمریکـا خواسـته اسـت کـه در مـسأله             گفت خ . سپس جلسه خصوصى داشتیم   

گرى کنند، ولى هند به آمریکا اعتماد ندارد و مایل است ایران میانجى باشد؛     کشمیر میانجی 
در مورد وجودگاز در جزیره قـشم سـئوال کـرد کـه بتواننـد          . ولى بعد از انتخابات و نه فعالً      

 مشهد گفـت دنبـال تـأمین    -آهن بافق  دربارة راه. براى کارخانه کودشیمیایى تصمیم بگیرند  
نسبت به انتخابـات آینـده پارلمـان گفـت، امیـدوار بـه       . منابع مالى از منبع طرف ثالث هستند  

  . دهد اى این را نشان مى دوره چند انتخابات میان. پیروزى حزب کنگره است
ان و افـراد  جمعى از ایرانیان از جمله دانشجویان و کارمنـد        . از آنجا به خانه فرهنگ رفتیم     

آموزان دختر و پـسر و   با استقبال و خیرمقدم و اجراي دو سرود از دانش         . متفرقه جمع بودند  
سـپس بـا   .  دربارة پیشرفت ایـران بعـد از انقـالب برگـزار شـد     2گزارش سفیر و سخنرانى من   

                                                             
 - 1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 -نامه مختلف امضا کردیم که یک حرکت وسیع به جلو  امشب چندین توافق«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
د ذخایر  چون ما در هن؛ توسعه روابط مردمى است،یکى از کارهایى که ما در آینده خواهیم کرد. خواهد بود

 میراث .ها اینجا حاکمیت ادبى و سیاسى داشتند ها ایرانى  صدها سال و قرن،ها سال ده. بهاى میراث فرهنگى داریم گران
  اینها به قدرى از گذشته، در محافل ادبى و علمى.خورد زبان فارسى در همه زوایاى زندگى مردم هند به چشم مى
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نى    آقایان دین. علماى شیعه و سنى جلسه داشتیم    صـحبت  پرور و تقوى و یکى از علمـاى سـ
کردنـد و مـن دربـارة وظـایف مهـم روحانیــت بعـد از پیـروزى انقـالب اسـالمى و تــشکیل          

 عالم سنى هـم تجربـه انقـالب      1.حکومت موفق اسالمى و ضرورت وحدت سخنرانی کردم       
بـسیارى از آنهـا آثـارى از    . ایران را بـراى جهـان اسـالم بـسیار مهـم و نقطـه عطـف خوانـد                  

شام آنجا . ارة من داشتند، هدیه کردند و عکس گرفتند   خودشان و اشعارى و آثارى که درب      
با شام مختصر، با رعـد و بـرق و نـم نـم بـاران خوابیـدم؛ در ایـن فـصل            . به مقرآمدم . نماندم

  باران دارند،  معموالً ابر و رعد و برق بى
   

  1995 آوریل 19      1415  ذیقعده     18   1374 فروردین  30چهارشنبه 
  

هـا   اند و انعکاس اهتمـام هنـدى   راى پوشش خبرى سفر، سنگ تمام گذاشته   هاى هند ب    رسانه
بـه  . دارى آمریکا،  قابـل توجـه اسـت    توجهى آنها به سفر همزمان وزیر خزانه به سفر ما و بى 

شرکت خبرنگـاران خیلـى    . محل کنفرانس جنبش عدم تعهد براى مصاحبه مطبوعاتى رفتیم        

                                                                                                                                               
ما باید این میراث .گیرد  تحت تأثیر قرار مىکنند که انسان واقعاً ىافتخارآمیز زبان فارسى با عظمت یاد م 

 خانواده هاى آنهایى که اینجا هستند از این فرصت ، دانشجویان و کارکنان ما.مان را دوباره شناساسى کنیمیبها گران
 مثل احمدآباد و خصوص در جاهایى ه ب،بیشتر استفاده کنند، آشنا بشوند با این ذخایر در نقاطى که وجود دارد

 در مذاکرات با دارد؛هاى فارسى  هایى که کتاب  کتابخانه.هاى خاصى که از این جهت غنى است حیدرآباد آن قسمت
 ما با تقویت توریسم بین ایران و .ستهکتاب نفیس فارسى آنجا جلدها هزار  هایى اسم مى برند که ده ما از کتابخانه

 رفسنجانی، هاشمی« کتاب» .ها را بیشتر آشنا کنیم  ذخایر آشنا کنیم و همچنین هنديتوانیم ایرانیان را با این  مى،هند
 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی

 -امروز آمریکا به نمایندگى از استکبار و کفر جهانى کمر خصومت با  «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 همان وضعى که در گذشته بریتانیا ؛داند  است و اسالم انقالبى را مزاحم منافع خود مىانقالب اسالمى ایران را بسته

 ،که دارند ىی باید اختالفات جز،ها اسالمى باید یکپارچه باشد و مسلمان ما فکر مى کنیم در چنین وقتى امت. داشت
 معناى خاصى ، محدوده یک دیناین در. دیده بگیرند و روى مشترکات و نقاط مورد وحدت با هم همکارى بکنندان

 اینجا ؛هندوستان  مثالً،کنیم که درباره یک کشور صحبت مى  وقتی؛دارد و در یک کشور هم معناى دیگرى دارد
» . با هم متحد باشید، براى منافع کشور هند،صحبت از وحدت ملى است، یعنى باید شما در کنار بقیه ادیان و فرق

 .1396 انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی نجانی،رفس هاشمی « کتاب  ← دیکن رجوع
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   1.ها پاسخ دادم والکرد؛ به همه سئ خوب بود و متصدى کار، خوب اداره می
در راه از آقاى . جمهور خداحافظى کردیم و به فرودگاه رفتیم به کاخ برگشتیم و با رییس 

سلمان خورشیدى سئواالت زیادى داشتم، منجمله دربارة زراعت انبـه کـه گفـت خودشـان          
شـان،   آقاى رائو برخالف معمـول  . هم هفتاد هکتار در فامیل دارند و زراعت پرسودى است         

قـرار شـد در سـازمان خلـع سـالح شـیمیایى، بـه            . صاً براى بدرقه به فرودگاه آمـده بـود        شخ
  . معاونت ایران در مقابل پاکستان رأى بدهند

. پنج سـاعت در راه بـودیم  . جمعى هم به تهران برگشتند. به سوى گرجستان پرواز کردیم   
دن عمـده مـسئوالن   ها بـا سـان و رژه و آمـ          گرجی. عمدتاً از روى خاك ایران عبور کردیم      

در مسیر سـئواالت زیـادى   . بارید و هوا سرد بود    در تفلیس، باران مى   . استقبال گرمى نمودند  
از مــشکالت فــراوان . نمــودم] جمهــور گرجــستان ریــیس[شــوارد نــادزه، ] ادوارد[از آقــاى 

عمدة تولید به علت عدم مدیریت و کمبود انرژى و جنگ داخلـى و بـسته           . کشورش گفت 
گفت حدود دویـست میلیـارد کیلـووات سـاعت،     . ا با جنگ چچن خوابیده استه  شدن راه 

  .شود  آن استحصال مىدرصدپتانسیل تولید برق آبى دارند که حدود ده 
گفتنـد  . کند ي از داخل شهر عبور مى    متکواررودخانه عظیمى به نام     . از شهر عبور کردیم   
گفـت در  . یـزد  ر ریـاي خـزر مـى   گیرد و پس از پیوستن به ارس، بـه د  از ترکیه سرچشمه مى   

 مرتفـع   اقامتگـاه در جنـوب شـهر، در نقطـه    . شهر حـدود نـود مترمکعـب در ثانیـه آب دارد         
بـا  . به خاطر کمبود انرژى، شوفاژها خاموش و هوا سـرد اسـت           . کوهستانى و باصفایى است   

ن محسن هم از تهران بـه همـراه آقایـا   . کنند که کم است یک بخارى برقى، اتاق را گرم مى   
و ] وزیر بازرگـانی [اسحاق،  آل] یحیی[، ]وزیر امور اقتصادي و دارایی [محمدخان،] مرتضی[
ها، از  ، به خاطر بچه]همسر محسن [اعظم،  . آمده بود ...  و] وزیر راه و ترابري   [ترکان،  ] اکبر[

  .هند به تهران برگشت
دربـارة  . فتـیم وزیرى ر براى دور اول مذاکرات، با هم به محل نخست. شهردار تفلیس آمد  

کردن حمل و نقل با اسـتفاده از بنـدر بـاتومى و قطـار         هاي چندجانبه و فعال     توسعه همکارى 
  . گانه سپردیم هاى شش به کمیته. مذاکره شد... جنوب و

                                                             
 -  نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکن رجوعمتن کامل این مصاحبه، براي مطالعه 

 .1396 انقالب، معارف
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گفت به خـاطر فـشار روسـیه کـه         . خصوصى داشتیم ، مذاکره   ]با آقاي شواردنادزه  [سپس  
هاى نظامى روس در گرجـستان موافقـت    منجر به جنگ داخلى شد، باالجبار با ایجاد پایگاه       
گفت اختالفش با آقاى گورباچف، بـر  . کرده و تسلیم شده و فعالً روابط با روسیه بد نیست 

او معتقـد بـوده کـه    خواسته اصـل شـوروى را حفـظ کنـد و          سر این بوده که گورباچف مى     
کرده و گوربـاچف   ها باید به تدریج آزاد شوند و نیز او خطر کودتا را  درك  مى    جمهورى
  .گفت آمریکا و روسیه به رودررویی نخواهند رسید. غافل بوده

شام خوبى نداشتند، هر چند که غذاها متنوع . به اقامتگاه برگشتیم و سپس براى شام رفتیم      
جداگانـه بـا خـانواده      ... عفـت و فـائزه و     . خراشی خوانده شد    گوش آواز گرجى بلند و   . بود

محـسن و دکتـر والیتـى، بـراى شـرکت در      . نادزه، مـذاکره و شـام داشـتند و راضـى بودنـد        
خواهــد  محـسن مـى  . اى بـه سـوى نیویـورك حرکــت کردنـد     کنفـرانس خلـع سـالح هــسته   

   1.جمهوري آمریکا را ببیند هاى ریاست موزه
  
  1995 آوریل 20      1415 ذیقعده     19  1374دین   فرور31شنبه  پنج

  
در سالن دانشگاه، اجتماعى از اسـاتید و دانـشجویان بـراى اعطـاى            . به دانشگاه تفلیس رفتیم   

                                                             
 -جمهور بعد از اتمام دوره ریاست جمهوري خود، در ایالت زادگاهش،   در ایاالت متحده، رسم است که هر رییس

 جان ي جمهوراستی رموزه. اي را دارند همه رؤساي جمهوري آمریکا چنین موزه. کند اي ایجاد می موزه و کتابخانه
 در شهر بوستون زهمواین . ستاو ي جمهوراستی دوران ریسناد دولت و کتابخانه ای مرکز فرهنگکي، یاف کند

 استیموزه و کتابخانه ر .باشد ی دانشگاه ماساچوست واقع مسی و در در داخل پردکای ماساچوست آمرالتیمرکز ا
 روزولت نی فرنکلي جمهوراستی دوران ری و کتابخانه اسناد دولتی مرکز فرهنگک، ی روزولتنینکلا فريجمهور

 مهندس . قرار داردایفرنیدر کالنیز گانی رونالد ري جمهوراستیموزه و کتابخانه ر . قرار داردوركیوی در ن کهتاس
محسن هاشمی، در سفر به ایاالت متحده، از چند موزه ریاست جمهوري در این کشور بازدید کرد و اطالعات الزم 

ایجاد چنین مراکزي براي رؤساي جمهور مطرح کرد و در بازگشت، او طرحی براي . دربارة شیوه کار آنها اخذ نمود
 و ی رسميها هی هديآور  جمعي رفسنجان براي جمهوراستیموزه ربر این اساس،  .مورد موافقت قرار گرفت

  شدهمیها و کشورها به دولت تقد  مردم، سازماني از سوی هاشماهللا آیت ي جمهوراستی که در دوره ریررسمیغ
 وجود يا  جداگانهيها  موزهزی نرانی در اي جمهوراستی ريها  دورهری ساي برال حاضر،در حا. احداث شد ،است 

 و تحت نظر سازمان شوند ی محسوب می است که اسناد ملرانی ایاسی و اسناد روابط سی مليای شامل اشای هدانیا. رددا
 افتتاح جمهور وقت ی، رییساتم محمد خدیسآقاي  توسط 1378 در سال موزهاین .  استرانی ایاسناد و کتابخانه مل

 .دش
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رییس دانشگاه دربارة خدمات علمى و فنى و فرهنگـی        . دکتراى افتخارى به من جمع بودند     
. ه صحبت کردنـد من و سپس یک استاد و یک دانشجو و رییس بخش خاورشناسى دانشگا       

مـن هـم صـحبت تـشکرآمیز کـردم و         . با احساسات گـرم حـضار، دکتـرا را تقـدیم کردنـد            
 عفـت و فـائزه و   1.توضیحاتى دربارة اهمیت اسـتقالل گرجـستان و همکـارى بـا ایـران دادم           

  .همسر آقاي شوارد نادزه هم آمده بودند
دختـر و پـسر از منطقـه     جمعى از کودکـان و نوجوانـان        . از آنجا به تنها مسجد شهر رفتیم      

میان مجلس پرده کشیده بودند؛ نیمى را اهل سنت و نیم دیگر    . نشین را آورده بودند    مسلمان
با هر دو گـروه  . مسجد قدیمى است که اخیراً تعمیر شده است  . کردند  را اهل شیعه اداره مى    

 امـام  .دو رکعت نماز هدیه مـسجد خوانـدم  . دو قطعه قالى به دو قسمت دادم . صحبت کردم 
دانـست، بلنـد    مسأله نمى. خواند و اقتدا کرده بود شیعه که خادم هم هست، کنار من نماز مى 

وقتى که حمد و سوره تمام شـد، دوبـاره از اول شـروع    . از من جلو افتاده بود   . خواند  هم مى 
شـان   یک طلبه بدون عمامه از سوى دفتـر تبلیغـات اسـالمی در آنجـا بـود کـه رهبـري        . کرد
اى بـه همـه    گفـتم هدیـه  . دختـران حجـاب خـوبى داشـتند    . ها صحبت کـردم    ا بچه ب. کرد  مى

  .مان بود، گفتم مسجد را توسعه بدهد به شهردار که همراه. بدهند
هاى محقر در اطراف مسجد به فرودگاه رفتـیم و   اى سرباال و با سنگفرش و خانه        از کوچه 

در پایگـاه سـابق   . مـراه مـن آمـد   آقاى شواردنادزه هـم ه . به سوى بندر باتومی پرواز کردیم   
قبالً بـه  . نظامى شوروى اساکى در چهل کیلومترى بندر پیاده شدیم؛ فعالً پایگاه خالى است         

. با اتومبیل بـه سـوى بنـدر حرکـت کـردیم     . خاطر مواجهه با جبهه ناتو بسیار مهم بوده است   
  در زمان. وسعه کمترمنطقه بسیار سرسبز و بااستعداد است؛ نظیر وضع گیالن و مازندران با ت             

                                                             
 -کنم از دانشگاه تفلیس، ریاست محترم دانشگاه و  من صمیمانه تشکر مى«: خنرانی آمده است در بخشی از این س

 لحظات  واقعاً،براى بنده و همراهانم.  به خاطر این محبتى که به ایران اسالمى و بنده داشتید،اساتید و دانشجویان
کنیم و مطمئنم  زا و دلنشین را مشاهده مىاف  این منظره روح،تاریخى و بسیار شیرینى است که در دانشگاه بزرگ تفلیس

وهاى دیرین خودشان را متبلور خواهند دید که آزادى و استقالل ز از دیدن این صحنه یکى از آر،که مردم ایران
 براى مردم ایران هم مثل شما د،در این دورانى که گرجستان را از هویت مستقلش جدا کرده بودن. گرجستان است

 برگشت استقالل کشورهاى ،ها ترین حوادث تاریخى عصر ما براى ما ایرانی ى از شیرینخیلى سخت گذشت و یک
 اولویت را به همکارى با کشورهاى قفقاز ،مان آسیاى میانه و قفقاز است، منجمله گرجستان عزیز شما و ما در سیاست

 به حال طبیعى گذشته ، بوده استایم که آن روابط دیرینى که بین ایران و این بخش از کشورها و آسیاى میانه داده
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .برگردد
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در مـسیر از رودهـاى فـراوان و    . انـد  ها را به اراضى کشاورزى تبـدیل کـرده    شوروى، باتالق 
  . ریخت پرآبى عبور کردیم که به دریاي سیاه مى

به جاى سد تنظیمـی  . شد هاى قابل توجه باز و بسته مى ه با دریچهکنار یک سد انحرافى ک  
و در بندر پوتى که حدود پنجاه هزار جمعیت دارد و شهر کهنه و سرسـبزى اسـت، توقـف              

ظرفیت بندر شش میلیون تن است با نُه متر آبخور که فعـالً           . رییس بندر توضیح داد   . کردیم
ان شوروى کامالً فعال بوده و طـرح توسـعه تـا       در زم . کند  با حدود یک میلیون تُن عمل مى      

اند و آقـاى شـواردنادزه    به ترانزیت کاالهاى ایران امید بسته . بیست میلیون تُن را توضیح داد     
جا زمینـى بـراى    قرار شد همان. بیند گفت، در خواب هم مرتباً پوتی، باکو، بندرعباس را مى        

بـر بـه بنـدري در غـرب،      هـاى کـامیون   هاي ایران بدهند که بناسـت از طریـق کـشتى     کامیون
  .دریاى سیاه منتقل شوند

شـهر بـسیار زیبـایى در سـاحل      . سپس به سوى کالیگوتى در آجارسـتان حرکـت کـردیم          
گفتنـد حـدود شـش    . دریاى سیاه است که قبالً آسایشگاه و استراحتگاه کل شـوروى بـوده          

ــى   ــه آنجــا م ــار آج  میلیــون مــسافر در ســال ب . ارســتان اســتآمــده؛ در جمهــورى خودمخت
جمهورش به استقبال آمد و گفت پانصد هزار نفر جمعیت دارد که سیـصد هـزار نفـر          رییس

سـپس در کنـار سـاحل      . در ساختمان جالبى نماز و استراحت و ناهـار داشـتیم          . آن مسلمانند 
سازى دادند که شاید به درد سـواحل مـا در دریـاى خـزر      اى جدید ساحل    توضیحى از شیوه  
  . گروهى به ایران بیایندبخورد؛ قرار شد

هاى چاى و مرکبات و به  در مسیر بسیار جالب با باغ. به سوى بندر باتومى حرکت کردیم     
پـذیرایى  . تقاضاى من به خانه یک شهروند به نام جمال و همسرش نینا در کنار جاده رفتـیم          

 اجتمـاع  هـا  مـردم در خیابـان   . بـه شـهر بـاتومى رفتـیم       . کردند و به سئواالتمان جواب دادنـد      
سواد صحبت کـردیم   هاى به نظر کم در مسجد شهر با چند نفر از روحانى. باشکوهى داشتند 

  .و دو فرش اهدا کردیم
در اصل بندر نفتى بـراى صـدور   . سوار کشتى شدیم و گشتى در دریا زدیم       . به بندر رفتیم  

سـکله،  سـه طـرف ا  . نفت بـاکو بـوده کـه فعـالً  قطـع شـده و عمـدتاً فعالیـت غیرنفتـى دارد           
دانـستم سـاحل    نمـى . هاى زیبـا اسـت   ها و ساختمان ارتفاعات سرسبز با مزارع چاى و جنگل      

  قرار شد اگر ترکیه موافقت کند، ما کمى از کاالها را با ترانزیـت از         . آنجا این قدر زیباست   
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  .  ترکیه از این بندر صادر کنیم
هــاى ســطحى  عمــاق آن کــامالً مــرده و آبا. گفتنــد دریــاى ســیاه در حــال مــردن اســت

از . بـه فکـر عـالج هـستند    . حیات است؛ احتماالً به خاطر کثـرت گـوگرد از کـف دریـا       ذى
در راه مقـدارى بـا آقـاى نـادزه در مـورد      . فرودگاه باتومى بـه سـوى تفلـیس پـرواز کـردیم       

ى به شدت در جوان. اعتقاد شده است گفت کامالً بى. مارکسیسم و سوسیالیسم بحث کردیم   
  .شب تنهایى شام خوردم. معتقد بوده
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   1995 آوریل 21                 1415 ذیقعده     20   1374 اردیبهشت  1جمعه 
  

در . ریـیس کارخانـه توضـیحات داد   . فائزه هـم آمـد   . به کارخانه هواپیماسازى تفلیس رفتیم    
هـا، ایـن     مـیالدي، در زمـان جنـگ دوم جهـانى، از تـرس اشـغال توسـط آلمـان                1941ال  س

تاکنون چند نسل هواپیماى جنگى از نـوع  . اند کارخانه را از روسیه به گرجستان منتقل کرده 
دوازده هـزار نفـر پرسـنل و    . یاك و میگ و سوخو، در حدود پنج هزار فروند ساخته اسـت     

. بنا و دویست و پنجاه هکتار زمین و یک بانـد فرودگـاه دارد         صدو بیست هزار متر مربع زیر     
  .از خط تولید بازدید کردیم.  هستند29 و میگ 25اکنون مشغول ساخت سوخو 

 بخشى از کارخانه را هم به ساخت .وزیر، همراه من بودند    جمهور و نخست   همه جا رییس  
در . انـد  فربرى کـرده  و شروع به ساخت هواپیمـاى مـسا    مصنوعات غیرنظامى اختصاص داده   

تواننـد از   هواپیماهـا مـى  . جالـب بـود   پایان بازدید، دو هواپیما مانور عملیاتى دادند که خیلـى   
روى . پانصد متر بیشتر نیاز بـه زمـین پـرواز ندارنـد    . زمین بدون باند براى پرواز استفاده کنند    

. ومتر در سـاعت برسـانند  توانند سرعت را سریعاً  به دویست کیل مى. توانند بنشینند  ناو هم مى  
توانند اوج بگیرند و کنترل و سـالمت پـرواز، خیلـى سـریع و      پس از عملیات، به سرعت مى  

بـه دو خلبـان، دو سـکه    . اند تکنولوژى را بـه مـا بدهنـد    ساده است و قیمت هم ارزان؛ آماده  
  . جایزه دادم

هـاى خـوبى    افـق تو. هـا گـزارش دادنـد      رؤساى کمیتـه  . دور دوم مذاکرات را انجام دادیم     
اى اوکـراین و    هـاى هـسته   نظرش این است، بـا همکـارى روسـیه و آمریکـا، سـالح             . داشتیم

چند سؤال را جـواب  .  با هم مصاحبه مطبوعاتی مشترك داشتیم. قزاقستان را خواهند گرفت 
  . دادیم

همسرش هم میهمان . ناهار را آقاى شواردنادزه در محل اقامت من خورد؛ با غذاى ایرانى           
با بدرقه رسمى، سان و رژه بـه سـوى تهـران پـرواز     . عصر با هم به فرودگاه رفتیم   . فت بود ع

  .ها جمع شدند شب بچه. به خانه آمدیم. 1اى انجام شد در فرودگاه مهرآباد، مصاحبه. کردیم
                                                             

 -العاده مهم   برایمان قفقاز فوق. وضع از هر جهت عالى بود،در گرجستان«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است
مهورى اسالمى براى آنها اهمیت  ج و قفقاز و آسیاى میانه براى جمهورى اسالمى،است و در مجموعه منطقه ما

 هاى دنیا روى آنها بوده است که خیلى به  سه چهار سال است که فشار بعضى قدرت.اى پیدا کرده است العاده فوق
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موفقیـت  . ها و انجام کارهاى چند روز گذشته ایام سـفرم گذشـت         طالعه بولتن تمام روز به م   
سفر به هند و گرجستان و استقبال گرم و وسیع بیش از حد معمول مردم و دولت هند، مورد 

خبـر انفجـار اوکالهمـاي آمریکـا در صــدر     . تحلیـل و نقـد و نظـارت سیاسـى جهـان اســت     
، تلفنـی اطـالع داد اکثریـت    ]وزیـر کـشور   [بـشارتی، ] محمـد  علـی [آقـاي  . 1ها است  گزارش

دیـشب و امـروز در اکثـر    . انـد   برداشـته  راهـا  هاي ماهواره نیرومند مردم تهران داوطلبانه آنتن    
  .ایم نقاط کشور باران داشته

  
  1995 آوریل 23       1415 ذیقعده   22     1374 اردیبهشت  3یکشنبه 

  
تالش فرقه آلوئم براى پخش گـاز سـمى در   . هنوز هم انفجار اوکالهما درصدر اخبار است     

اخبـار مربـوط بـه وسـعت       . ها افزوده اسـت     آنجلس بر بحران روانى آمریکایى      لند لس   دیزنى
هـا کـرده و    آورتـر بـراى آمریکـایى    گروه میلیشیا شـبه فـاالنژ آمریکـا هـم وضـع را نگرانـى            

ه اتهـام فـساد مـالى،    ، ب]هیالري[و همسرش   ] جمهور آمریکا  رییس[کلینتون،  ] بیل[بازجویى  
  . غوز باال غوز شده است

                                                                                                                                               
آنها ،د که در گرجستانکر  همه اعضاى هیأت ما احساس مى.نتیجه مانده است کلى بى ه این فشارها ب.ما اعتماد نکنند 

 ، آنها لمس کردند که جمهورى اسالمى. به کار بردند که هیأت ما راضى از این سفر برگردد،هر چه توان داشتند
مطلع بشویم و با هم تصمیم  همه چیز کشورشان را در اختیار ما گذاشتند که ما.  کارساز باشدیشانتواند برا خیلى مى

که امضا شده است و چیزهایى که  هایى نامه موافقتالبته  .اى با آنها به تصمیم رسیدیم ههاى عمد  ما هم در بخش.بگیریم
اى  به نظرم تحول عمده.  است شده موکول به تشکیل جلسه کمیسیون مشترك در یک ماه آینده،هنوز امضا نشده

 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . البته بیشتر در جهت رونق گرجستان؛اتفاق خواهد افتاد
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374

 - حادثه حداقل نیر اد .ختی فروریبی با انفجار مه1995 لی آور19 در روز یتیساختمان فدرال در شهر اکالهماس 
ه  مشخص شد کسی پلقاتی تحقبا.  مهد کودك بودند جان باختندکی از آنان کودکان يادی نفر که تعداد ز180

 تن از 80 از مرگ ییجو  اقدام را انتقامنی علت اي وها ییدر بازجو.  انفجار بوده استنی عامل اي،و  مکیموتیت
 مورد اعمال خالف قانون در 11 ،ییکای کهنه سرباز آمرکی عامل انفجار به عنوان . اعالم کردانیدیداوفرقه  ياعضا

 11تا قبل از وقوع حادثه . کشنده، حکم او به اجرا درآمدماده  قی تزرابه اعدام محکوم شد و باو . سابقه خود داشت
 .آمد ی به شمار مکای متحده آمراالتی اخی تاریستی حادثه ترورنیتر  بزرگی،تیهماس انفجار اوکال،سپتامبر
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 عکس سفر گرجستان    

تصاویر سفر به کشور گرجستان
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 عکس سفر گرجستان    

استقبال از رییس جمهور در فرودگاه مهرآباد
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، نتیجـه گـزارش کمیـسیون مـأمور از سـوى            ]جمهور معاون اجرایی رییس  [آقاى میرزاده،   
آقـاي  . [مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد قاچاق را توضیح داد؛ خوب و جـامع اسـت       

هـاى حـضور اقتـصادى و     ، وزیر مسکن و شهرسازي آمد و گزارشى از بنیه   ]خونديعباس آ 
امـامى کاشـانى و    ] محمد[آقایان  . هاى آنجا داد    تجارى ایران در کویت و استفاده از سرمایه       

خاموشی، براى نرخ ریال ارزهاى مربوط به کارخانه ریـسندگى مدرسـه عـالی      ] نقی میرعلی[
  .قاى امامى، براى سفر به مکه خداحافظى کردآ. شهید مطهرى استمداد کردند

رسـد حرکـت دولـت آمریکـا      گفت به نظر مـى . ، وزیر نفت آمد  ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
هـاى نفتـى مخالفـت شـدیدى      براى تحریم نفتى و تجارى، خیلى مـؤثر نباشـد؛ اوالً شـرکت           

همکـارى بـا   بـراى توسـعه   . اند و ثانیاً بـر فـرض تـصویب، راه فـرار زیـاد اسـت            شروع کرده 
آفریقاى جنوبى، ترکیه و ترکمنستان اجازه گرفت و گزارش ده ساله فروش نفت به آمریکا    

  .  درصد نفت صادراتى است28را داد که معدل آن 
ــان دفتــرم آمدنــد   عبــدالعلی [عــصر آقــاى  . در مــورد کارشــان تــذکراتى دادم  . معاون

هـاى   بـراى رفـع گـره    . آمد]  رفاه يا  رهی زنج يها  شرکت فروشگاه مدیرعامل  [عسکرى،  ]علی
در جلسه هیـأت دولـت، مـسایل سـفرها را توضـیح      . ها استمداد کرد هاى فروشگاه  کار زمین 

  .اعضاى شوراى عالى ادارى مشخص شدند. چند مصوبه داشتیم. دادم
ایشان از سفرم به هند و گرجستان، خیلى اظهار مسرت کردنـد           . شب میهمان رهبرى بودم   

 - بـه جـاى احمـدآقا   - نماینده ایشان در شوراى عـالى امنیـت ملـى     و مذاکره ناتمام در مورد    
  .بارد از عصر تاکنون، باران زیادى باریده و باز هم مى. به خانه آمدم. داشتیم

  
  1995 آوریل 24                1415 ذیقعده     23   1374 اردیبهشت  4دوشنبه 

  
ى از خانواده و وضع تحصیل و کار       پرس با احوال . میهمان مهدى است  . پسر آقاى قذافى آمد   

و اوضاع لیبى و نظرش راجع به ایران، با او گـرم گـرفتم؛ تحـت تـأثیر پیـشرفت ایـران قـرار            
بیش از هر چیز از ساخت متروي تهران، مطالبى یادداشت کرده بـود و دربـارة            . گرفته است 

  .ت کردسپس رفت و با عفت نیز مالقا. جوان است و لیسانسه. بد حرف نزد. آن گفت
  قدس شکایت داشتند و  اسـتمداد    نماینده و امام جمعه چناران آمدند، از زورگویى آستان        
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مالقات با جمعی از بهورزان
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نماینده و فرماندار و بخشدار آبادان آمدنـد و ضـمن تـشکر از سـفرم، کلـى نامـه و                .  کردند
  .نار شدندهاى سپاه براى مردم اروندک خواستار کم کردن محدودیت. تقاضا آوردند

براى عمران و توسعه استمداد کرد و از آثار . ، نماینده نطنز آمد]پور میمسعودکر آقاي[
تاریخى ابیانه گفت و در مورد کیفیت اظهارنظر تحقیق و تفحص در مورد بنیاد جانبازان 

از نقاط ضعف مدیریتى . ، نماینده بناب و ملکان آمد]آقاي رسول صدیقی. [مشورت کرد
گفت و براى عمران بناب استمداد کرد و خبر ] رییس سازمان انرژي اتمی[لهی، آقاى امرال

  . ها کمک خواست شیبانى آمد و براى بیمارستان] عباس[آقاى . سیل اخیر را داد
از جناح اکثریت مجلس و فشارهاى سیاسى . سعدى، نماینده شیراز آمد    شعله] قاسم[آقاى  

از .  تـشکیل احـزاب سیاسـى رسـمى شـد          علیه خودش شـکایت داشـت و خواسـتار تـشویق          
ضمن . باهنر آمد ] محمدرضا[آقاى  . انتقاد داشت ] نوري، رییس مجلس  [سفرهاى آقاى ناطق  
شان به من، از نتایج احتمالى انتخابات آینده مجلس اظهار نگرانـى کـرد      ابراز وفادارى جناح  

خـاب کننـد و   شان بایـد موضـع مشخـصى بـراى خـود انت      گفتم جناح . و از من استمداد نمود    
  . هاى مختلف آراي جامعه را برایش توضیح دادم بخش

. بـه خانـه آمـدم   . عصر شوراى اقتصاد و شوراى عالى مناطق آزاد، با چند مصوبه، داشـتیم      
عفت به جلسه جامعـه زینـب رفتـه بـود و بـرخالف گذشـته از برنامـه آنهـا اظهـار رضـایت                   

  .کرد مى
  
  1995 آوریل 25      1415ده   ذیقع  24   1374 اردیبهشت  5شنبه  سه
  

، ]وزیـر بهداشــت، درمـان و آمـوزش پزشــکی   [دکتــر مرنـدى،  . جمعـى از بهـورزان آمدنـد   
ــز نمــودم جــوایز را دادم و صــحبت تــشویق . گــزارش داد ــر حبیبــى، 1.آمی معــاون اول [ دکت

                                                             
 - ،درصد مناطق هشتاد حدود ، اقتصادى، اجتماعى دولتاینکه در برنامه اول توسعه   با اشاره بهآقاي هاشمی 

ویژه در   به،مردم  هاى اولیه بهداشتى به هاى بهداشت قرار گرفتند، عرصه مراقبت  تحت پوشش خدمات خانه،روستایى
 بر لزوم  ایشان.مناطق روستایى را یکى از دستاوردهاى انقالب اسالمى در جهت برقرارى عدالت اجتماعى ذکر کرد

هاى بهداشت در سراسر   فرهنگ استفاده از شیر مادر در بین مادران شیرده توسط مراکز بهداشتى و بهورزان خانهترویج
فراموشى سپرده  هاى غلط غربى به رفت تحت تأثیر سنت این سنت الهى و قرآنى که مى «:کشور تأکید کرد و گفت

  تأثیر،ظیم امور خانواده و کنترل رشد جمعیتهاى بهداشت در تن موفقیت بهورزان خانه . باید تقویت شود،شود
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راجع به انتخابات آینده مجلس و شوراى نگهبان و امور جارى صحبت         . آمد] جمهور رییس
آمد و گـزارش  ] جمهوري ریاست[، مسئول دفتر مناطق محروم   ]آقاي جلیل بشارتی   [.کردیم

کار داد و اجازه گرفت، پانصد میلیون تومان به خوزستان بـه مناسـبت سـفرم بدهـد و بـراى          
  . ترفیع موقعیت دفتر و سرعت امور استمداد کرد

. هـا را دادنـد  گـزارش کار . ، وزیـر بازرگـانى و معاونـان آمدنـد        ]اسـحاق  آقاي یحیـی آل   [
عـصر اخـوى   . هـا داد  شان کردم و تذکراتى راجع به صادرات و تعزیرات و نمایشگاه       تشویق

گزارش سفر به عربستان سـعودى و مـذاکرات بـا           . آمد] قائم مقام وزیر امورخارجه   [محمد،  
را داد و گفت آن مرد عربستانی که مدعى ] سازمان اطالعات عربستانرییس  [ تُرکى فیصل، 

  . رفتن نیرو از آب بود، نتوانسته ادعا را اثبات کند؛ قرار شد جواب شودابتکار گ
. در شوراى عالى انقالب فرهنگى چنـد مـصوبه داشـتیم     . 1اى براى احمدآقا کردم     مصاحبه

  .شب به خانه آمدم
  
  

                                                                                                                                               
خدمت الهى و انسانى بسیار ،هاى غیراجبارى و با کار تبلیغى و آموزشى سن اداره جامعه دارد و با روشمؤثرى در ح 

، دفتر نشر »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شود بزرگى به جامعه محسوب مى
 .1396ب، معارف انقال

 -تر از ایشان به   ما کسى را نزدیک،در دورانى که حضرت امام، حیات داشتند«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است
هم براى حفظ خود امام خیلى زحمت کشید، هم براى اداره بیت امام که کار . امام نداشتیم که شبانه روز با امام باشد

 ایشان بیتى سالم و مؤثر و انقالبى تا آخر نگه اًانصاف. ن خیلى خوب کار کرد ایشا،بسیار دشوارى در آن شرایط بود
 ،اى شب، روز لحظه در هر. داشت و هم براى ارتباط نیروهاى انقالب و مسئوالن کشور با امام خیلى کارساز بود

 ، امام، رهبرى فعلىبعد از امام، نقش مهم ایشان در تعیین جانشین. کردند هروقت الزم بود ایشان مشکل را حل مى
اختیار ما و خبرگان گذاشتند و   با اسنادى که ایشان از امام در؛اى بود که خیلى کارساز شد اهللا خامنه حضرت آیت

 از لحاظ مسئولیت هم ایشان مسئولیت جدى .له داشتند، به روانى کار خیلى کمک کردأمطالبى که از امام براى این مس
این امکان وجود داشت در ایشان که بتوانند این کار را بکنند و آن حفظ و تنظیم آثار امام را پذیرفت که بیشتر از همه، 

 کسانى که ، حرف مبهمى که گاهى در اظهارات امام بودرا وفهمید که معناى این کلمات  ایشان بهتر از همه مى. بود
 در این دوره هم اًفهمید و انصاف ن خوب مىایشا. گویند  امام در بعضى موارد چه مى،شدند دور بودند، شاید متوجه نمى

 البته متأسفانه کار ناتمام است و ما یکى از ضررهاى ، االن آثار امام شکل بسیار خوبى پیدا کرده.خیلى کارکرد
  ودانم که کار عمده شده  ولى من مى، همین است که این کار هم ناتمام ماند،اى که کردیم در رحلت ایشان عمده

 رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . شد  خیلى بهتر تکمیل مى، البته اگر ایشان بودند؛ نداریمدیگر ما گیرى
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي مصاحبه
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  1995 آوریل 26            1415 ذیقعده  25      1374 اردیبهشت  6چهارشنبه 
  

گزارش بررسى تقاضاهاى سفر خوزستان و تعیـین سـهمى بـراى         .  آمد میرزاده] حمید[آقاى  
] محمدرضـا [آقـاى  . ها و شهرها را داد که مجموعاً دو میلیارد تومان اسـت      هر یک از بخش   

براى نیازهاى ارزى و ریالى بخش صنعت استمداد کـرد و از   . آمد] وزیر صنایع [زاده،    نعمت
خواست کـه اولـین سـفرم بـه آذربایجـان      هاى بازرسى کل کشور شکایت نمود و          مزاحمت

  . شرقى باشد
مذاکرات بیشتر در   . وزیر قرقیزستان و همراهان آمدند     ، نخست ]اُف گل جمعه   آقاي عباس [

ى را نقل کرد که به نـام   مورد. فاطى آمد. ها و تعارفات معمول بود هاى همکارى   مورد زمینه 
  . ند شناسایى کنندبه پاسداران گفتم، برو. کنند خانواده ما اخاذي مى

گزارشــى از خــدمات عمرانــى و . ، اســتاندار کردســتان آمــد]آقــاي محمدرضــا رحیمــی[
از امنیت کامل استان و وفادارى کُردهـا و تـسلیم شـدن تعـداد زیـادى کُـرد       . اش داد  سیاسى

کـردن مزاحمـت    ها و توسعه فرودگاه و کم     یاغى گفت و براى آبرسانى با پمپ از رودخانه        
عصر در جلسه هیـأت دولـت     . اصرار دارد اولین سفر آینده به آنجا باشد       . د کرد سپاه استمدا 

  . تا ساعت نُه شب، در دفترم کارها انجام شد. چند مصوبه داشتیم
  
  1995 آوریل 27       1415 ذیقعده    26  1374 اردیبهشت  7شنبه  پنج

  
فجار اوکالهما  مورد توجـه  ها هنوز ان در گزارش . تا ساعت یازده صبح کارها را انجام دادم       

مجمع تشخیص مـصلحت نظـام بـراي مـسأله قاچـاق جلـسه داشـت؛ تمـام نـشد ولـی                    . است
   و مغـرب بـه خانـه     1عصر براي مراسم اربعین احمدآقا به مرقـد امـام رفتـیم           . پیشرفت داشتیم 

                                                             
 - ینی خمحضرت امام فرزند نیدوم، ) 1373 –1324 (ینی احمد خمدیس والمسلمین حاج االسالم حجت، 
 و پس از انقالب در شی پيها  در سالی،نیاحمد خممرحوم حاج سید.  بودرانی ایم اسالي جمهورکبیرانگذاریبن

 شدن او ي، خبر بستر1373 اسفند 21در صبحگاه روز  . داشتی با مسئوالن نقش مهمرهبر انقالب روابط یسازمانده
 کامل ستی سبب ا، در حالت خوابی ناگهانی و تنفسی از آن بود که عارضه قلبی حاکي بعديها گزارش. منتشر شد

 ی پزشکمیپس از پنج روز، تالش ت.  شده استي امر موجب بروز سکته مغزنی و همدی گردی لحظاتيقلب و تنفس برا
 . درگذشتی سالگ49در سن  1373 اسفند 25 در شامگاه یادگار امام، و دی نبخشجهینت



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 136   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  

  

 عکس مالقات نخست وزیر قرقیزستان     

مالقات با آقای عباس جمعه گل اف، نخست وزیر قزاقستان



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

137 

  .رسیدم
 شوراي عالی امنیت ملی، امـشب      بعد از جلسه  . محسن قرار است امشب از نیویورك بیاید      

 وضع مجلس و بد عمـل کـردن جنـاح اکثریـت گفـت و بـراي چـاره                  دربارةدکتر روحانی   
  . مشورت کرد

  
  1995 آوریل 28                  1415 ذیقعده    27   1374 اردیبهشت  8جمعه 

  
اخل بـا  اسـتناد   در مورد عزت انقالب در خارج و د    . رفتم) ره(براي اقامه جمعه به مرقد امام     

به ظهورات آنها در هنـد و گرجـستان و خوزسـتان صـحبت کـردم و تـالش آمریکـا بـراي                  
  1.اثر خواندم تضعیف انقالب را بی

عـصر آقـاي محمـد    . هـا بـه کـرج رفتـه بودنـد      بچـه . ظهر به تنهایی در منزل ناهار خـوردم     
بـراي  . دآمـ ] هاشـمیان [شـب آشـیخ حـسین       . درویش آمد و تذکراتی راجع به فرش داشت       

هاي کارون به رفـسنجان و تـأمین نیازهـاي بـسیجیان رفـسنجان،       طرح انتقال آب از سرشاخه    
براي حفـظ امنیـت اسـتمداد کـرد و اظهـار نگرانـی کـرد کـه از مجلـس در اصـالح قـانون                    

  .انتخابات، اختیارات زیادي به شوراي نگهبان، به منظور حذف نیروهاي چپ داده شود
بـا  .  از بازدید چند کتابخانـه و مـوزه مهـم در نیویـورك داد    گزارش کوتاهی . محسن آمد 

عدم همکاري نمایندگی ایران، نتوانسته بود اجازه سفر به نقاط دیگر آمریکا براي بازدید از              
  . هاي ریاست جمهوري به دست آورد ها، مراکز اسناد و موزه کتابخانه

  
  

                                                             
 -ایشان در . کردن مردم فراخواند ن در مأیوسها را به برخوردي مسئوالنه در قبال توطئه دشمنا  آقاي هاشمی، رسانه

خطبه اول به تشریح آثار اجراي عدالت در کشور و نیز نتایج سفر خود به هند و گرجستان پرداخت و در خطبه دوم، 
جایی مانند ایران را که مرکز دنیاست، «: در بخشی از خطبه دوم آمده است. تحلیلی دربارة تهدیدات امریکا ارایه داد

ها با تهدیدهایتان، تنها  خواهد در اینجا حضور داشته باشند و شما آمریکایی شان می همه دل.  نادیده گرفتشود نمی
شما قصد سرکوب ملتی را دارید که براي گرفتن حق خود، تنها با مشت خالی . دست رقیبان خود را باز گذاشتید

، دفتر نشر معارف انقالب، »1374سال معه ج هاي خطبه رفسنجانی، هاشمی « کتاب  ← دیکن رجوع» .انقالب کرد
1396. 
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  1995 آوریل 29                    1415 ذیقعده    28   1374 اردیبهشت  9شنبه 
  

و خلیلی، معـاون نظـام فنـی    ] رییس سازمان برنامه و بودجه[زنجانی، ] مسعود روغنی[آقایان  
هاي عمرانی، در رابطه بـا مـشاور       اصالح مقررات نظام فنی طرح     دربارةپیشنهادهایی  . آمدند

 دکتر حبیبـی  آقاي. آقاي زنجانی در مورد شغلش سئوال داشت. و پیمانکار و مجري داشتند   
وزیـر   براي امور جاري آمـد و استفـسار راجـع بـه موضـوعاتی کـه بناسـت در سـفر نخـست              

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش         [مرنـدي،   ] علیرضـا [دکتـر   . ارمنستان مورد بحـث باشـد     
پس از . هاي علوم پزشکی، به مناسبت معرفی اساتید نمونه آمدند          و اساتید دانشگاه  ] پزشکی

 دربـارة عزیـزي، نـشان پـژوهش درجـه سـه دادم و      ] فریـدون [قاي دکتر گزارش ایشان، به آ   
  1.اهمیت و پیشرفت تحقیقات سخنرانی کردم

وزیـران یونـان و بوسـنی     ، نخـست ]آقایان کاربوس پاپولیـاس و عرفـان لوبلیـانوویچ     [عصر  
 دربـارة ، گـزارش مـذاکرات سـه جانبـه     ]وزیر امور خارجه [دکتر والیتی،   . هرزگوین آمدند 

من هم براي حفـظ  .  شود بس که فردا انجام  می     شان براي آتش   نی را داد و طرح    جنگ بوس 
بس و پرهیز از ادامه جنگ که آن را بدون غالب و مغلوب خواندم، تأکید و نـصیحت     آتش
  .اند، ولی تفاهم ندارند هر دو طرف هم مایل. کردم

نقاط ضعف و .  شدشهر مذاکره   مسأله اسالم  دربارة. شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت     
.  شنود اطالعات نیز بوددربارةبحث . قوت کار بررسی شد؛ با تصمیماتی براي اصالح وضع        

  .ها و حدودي براي استفاده از شنود تلفن وضع کردیم که ناتمام ماند محدودیت
  ، میهمـانم ]نـوري، ریـیس مجلـس   [و ناطق ] رییس قوه قضاییه  [یزدي،  ] محمد[شب آقایان   

                                                             
 - هاى  با حرکت موفق و افتخارآمیز علمى و تحقیقاتى انجام شده در سال«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

جایگاه مناسبى در جهان دست یافته است و از جمله کشورهاى معدود و داراى استاندارد خوب در این  اخیر، ایران به
گرفتن از استعدادهاى  با توجه به بازبودن عرصه پژوهش، فراوانى نیازها، ارزش دادن و بهره .رود شمار مى بخش به

ها   اکنون بنیه علمى کشور افزایش چشمگیرى یافته و جامعه در بسیارى از دانش،ویژه در بخش علوم پزشکىه  ب،بالقوه
هاى اصولى تبلیغاتى،  باید با استفاده از روش .ته استنیاز شده و یا وابستگى کاهش یاف  بىي،هاى کاربرد و تخصص

خدمات گسترده و  جایگاه واقعى و ارزشمند کشورمان را در بخش علم و تحقیقات به جهان بشناسانیم و با ارج نهادن به
نگى هاى ملموس علمى و فره  دنیا را با واقعیت،افتخارآمیز محققان و دانشمندان ایرانى در داخل و خارج از کشور

کشورمان آشنا سازیم تا مردم بیشتر طعم شیرین دستاوردهاى فرهنگى و علمى انقالب اسالمى را در ذائقه خود 
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .احساس کنند
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 مونه     عکس دیدار با اساتید ن

مالقات با اساتید نمونه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
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 عکس  مراسم روز کارگر      

سخنرانی در اجتماع عظیم کارگران به مناسبت روز کارگر

بازدید از کارخانه شماره دو کفش ملی
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 عکس مراسم روز کارگر      

اعطای جوایز به کارگران نمونه سراسر کشور
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ــد ــارة.  بودن ــی درب ــاد ب ــده و ضــررهاي انتق ــات آین ــه    انتخاب ــسردکننده، منجمل حــساب و دل
هـاي خطبـه     آقـاي یـزدي از صـحبت      . جنتی  صحبت شد   ] احمد[برخوردهاي سطحی آقاي    

همـسر و دختـران اخـوي    .  دیروقت به خانـه آمـدم  1.جمعه گذشته ایشان، خیلی ناراحت بود  
تـوجهی احمـد، ناراحـت     از کـم  ؛شان را دادم  پرسی کردم و عیدي    احوال. احمد اینجا بودند  

  .بودند
  

  1995 آوریل 30       1415 ذیقعده    29   1374 اردیبهشت  10یکشنبه 
  

. ممدیران توضیح دادند و از سالن تولید بازدید کرد. به کارخانه شماره دو کفش ملی رفتیم    
در جوار این کارخانه، در اجتماع عظیم . شود خوشبختانه تقریباً همه مواد در داخل تولید می   

آقـاي حـسین   [بعـد از گـزارش   . کارگران به مناسبت هفته کار و روز کارگر شرکت کـردم  
کـارگر و   ، دبیرکـل خانـه  ] محجـوب رضـا یعلآقـاي  [، وزیر کار و امـور اجتمـاعی و      ]کمالی

هـایم بـه کـارگران        خدماتی که در دوره مسئولیت     دربارة نمونه، من    اعطاي جوایز کارگران  
  یکی از کارگران، با صداي بلنـد از بـاالبودن حقـوق خـویش ابـراز         2.شده، سخنرانی کردم  

                                                             
 - اي با  عده«: ، گفته بود1374هاي نمازجمعه مورخ اول اردیبهشت  جمعه موقت تهران، در خطبه اهللا جنتی، امام آیت

اند و ادامه این روند، عواقب  اندوزي زده استفاده از بازار آشفته و سوارشدن بر گُرده افراد زجرکشیده، دست به ثروت
اند،  اي از افراد آن، براي تأمین احتیاجات اولیه خود وامانده اي که عده در جامعه. خطرناکی را به دنبال دارد

ایشان پیشنهاد کرده » .فروش و محتکر را بگیرند ن   عیت باشند و گریبان افراد گراهاي اجرایی باید مراقب این واق دستگاه
، 15328کیهان، شماره  روزنامه: منبع. بود که بازرسان ویژه براي کشف ارتشاء و فساد مالی، به ادارات اعزام شوند

 .14صفحه 

 -یار با ارزشى براى حرکت اقتصادى کشور  امروز پشتیبانان بس،کارگران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
کردن فشارهاى اقتصادى   یکى از نیروهاى مؤثر جامعه براى خنثى، خوديهاى تولید کارگران کشور با فعالیت. هستند

شان توسط   حقوقکه در گذشته معموالً این قشر زحمتکش .روند شمار مى دشمنان علیه جمهورى اسالمى ایران به
ما  .اند یافته وضعیت بهترى دست   به، امروز به برکت انقالب اسالمى و در سایه همت خود،شد  غصب مىهاکارفرما

صورت   ن را بهرا نقاط ضعف سیستم کارگرى جامعه را برطرف کنیم تا کارگ،دور از شعار و جنجال  سعى کردیم به
 براى تأمین حقوق کارگران تالش  ما هر قدر که،پس از پیروزى انقالب. قانونمند و پایدار مورد حمایت قرار دهیم

 عالوه بر بهبود ،آموزش نیروى کارگران. ایم اهداف متعالى انقالب خود نزدیک شده  همان میزان به   به،ایم کرده
هاى اخیر از سوى وزارت  هایى که در سال با برنامه. شود ورى در جامعه مى  موجب افزایش بهره،زندگى شخصى آنها
 وجود آمده ه تحول مهمى در اقتصاد کالن کشور ب،در زمینه آموزش کارگران اجرا شده ،کار و امور اجتماعى
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  .او گفت، با بیست و هفت هزار تومان حقوق، زندگی خوبی دارم. خوشحالی کرد
عـصر در جلـسه هیـأت دولـت،     . یدمجلسه تنظیم بازار داشتیم با چند مصوبه؛ با تأخیر رسـ     

 معاینـه   دربارة. شب میهمان رهبري بودم   . گزارش وضع ارزي و گردش نقدینگی را شنیدیم       
] احمـد [مان، اظهـارات منفـی آقـاي     قلبی ایشان، خرید کارخانه شکر از مصر در ازاي طلب         

بـه  ، بـراي سـفر      ]جمهـور آذربایجـان    ریـیس [اف،   علی] حیدر[جنتی در نمازجمعه، تقاضاي     
ایران، انتقال گاز به ارمنستان، سئواالت محققان صداوسیما در نظرخواهی از مردم در مـورد            

 و تعیین نماینـده دوم ایـشان در شـوراي عـالی امنیـت      1ها که باعث ناراحتی آنها  شده        تُرك
دادن بـه مـردم، بـسیار     هاي جمعه من به خاطر امیـد و نـشاط     ایشان از خطبه  . ملی صحبت شد  

  . تشکر بودندخوشنود و م
  

  1995 می 1             1415 ذیحجه    1   1374 اردیبهشت  11دوشنبه 
  

جمهـور آمریکـا، در اجـالس کنگـره صهیونیـسم، تـصمیم بـر            ، ریـیس  ]بیل کلینتون [دیشب  
امضاي حکم تحریم ایران را اعالن نموده، ولی در توضیحات بعدي تردیدهایی در جدي و          

  .خورد وسیع بودن به چشم می
  کند و تا یک سال دیگر در انگلستان تحصیل می. علیرضا، پسر کوچک شهید بهشتی آمد  

                                                                                                                                               
هاى فنى   آموزش، هزار نفر از کارگران کشور400در طول برنامه پنج ساله اول توسعه، بیش از یک میلیون و . است

، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».اند اى دیده و حرفه
1396. 

 - بندي  ، در آن سال پژوهشی را بر اساس طیفمایصدا و سسازمان  ي مطالعات و سنجش برنامه اقات،یمرکز تحق
 طیف، این براساس. است، در مورد اقوام تُرك ایرانی انجام داد معروف نیز اجتماعىبوگاردوس که به طیف فاصله 

 در. گیرد قرار سنجش مورد دیگر هاى گروه یا افراد به وسیله گروه، یا فرد یک طرد یا پذیرش میزان گردد مى سعى
 تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به فرد یا ،تواند رد مىف که دارد وجود درجه هفت با وضعیت سه طیف، این

 پاسخگو اختیار در با چنین مواردي نظرخواهى طیف کار این  براى.موضوعى در یکى از درجات طیف مشخص کند
 را به یک تُركحاضرم . 2. نسبت فامیلى داشته باشمیک تُرك،حاضرم از راه ازدواج دخترم با . 1 «:شده بود داده قرار

حاضرم به . 4. زندگى کنمیک تُركحاضرم به عنوان همسایه در یک محله با . 3 .عنوان همبازى در تیم خودم بپذیرم
حاضرم فقط . 6. را بپذیرمیک تُرك ،حاضرم به عنوان همشهرى. 5 . کار کنمتُركیک عنوان یک همکار در اداره با 

اجراي این پژوهش در صدا و سیما، موجی از » .باید او از شهرمان خارج شود. 7 . او را در شهر بپذیرم،به عنوان میهمان
 .خشم و ناراحتی را در مناطق شمال غرب کشور پدید آورد
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 رئیس مجلس سریالنکا       + عکس معلمان 

مالقات با معلمان نمونه سراسر کشور
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بـا  . تقاضا داشت، براي ادامـه تحـصیل همـسرش در  ایـران کمـک کـنم               . گیرد   دکترا می 
هان ، اسـتاندار اصـف   ]آقـاي اسـحاق جهـانگیري     . [هزینه بنیاد مستضعفان تحصیل کرده اسـت      

رود بـه    اصـفهان و انتقـال آب از زاینـده         -هاي کوهرنگ، اتوبان کاشـان      گزارش طرح . آمد
خواست که براي افتتاح چنـد  . شود کاشان را داد که از محل عوارض مصوب اخیر اجرا می      

طرح مهم به اصفهان بروم و از انتخابات مجلس و محکومیت شهردار اصفهان اظهار نگرانی    
  .کرد
هـا    قیام مسلحانه تامیـل دربارةتوضیحاتی . ، رییس مجلس سریالنکا آمد   ]یکهآقاي راتنا نا  [

آقـاي مـسعود   . [انـد  بـست رسـیده   علیه دولـت  و تجزیـه طلبـی آنهـا داد؛ مثـل اینکـه بـه بـن              
بـراي تکمیـل خـط انتقـال آب از زاینـده رود و سـاخت خانـه        . ، نماینده نطنز آمد ]پور کریم

او . ، نماینده سنندج آمد   ]آقاي سیدمعروف صمدي  . [دکشی گاز استمداد کر    روحانی و لوله  
  .هم تقاضاهاي عمرانی و فرهنگی و تأکید به سفرم داشت

قـرار شـد چهـار    . اي براي تعیین چگـونگی اسـتفاده از ارز صـادراتی داشـتیم              عصر جلسه 
  .میلیارد ریال، براي قطعات و مواد اولیه صنعت و نیازهاي عمومی باشد

  
  1995 می 2                     1415 ذیحجه    2    1374ت   اردیبهش12شنبه  سه

  
معلمان نمونـه  . هاي کشور، باران و رعد و برق داشتیم دیشب و امروز در تهران و اکثر استان   

گــزارش داد و مــن ] وزیــر آمــوزش و پــرورش[نجفــی، ] محمــدعلی[آقــاي دکتــر . آمدنــد
رار شد به هـر یـک از دویـست و هفتـاد      ق1.آمیز داشتم و نصیحت نمودم هاي تشویق  صحبت

                                                             
 - به،کن اساسى زندگى حال و آینده بشر خواند و از آموزگاران سراسر کشورآقاى هاشمى، تعلیم و تربیت را ر  

شهید «: ضمن تجلیل از مقام واالى معلم شهید مرتضى مطهرى گفت ایشان .خاطر خدمات ارزنده آنها قدردانى کرد 
براى زنده نگه داشتن یاد آن معلم  .دانشگاهیان همیشه الگو و نمونه بسیار خوبى استمطهرى براى روحانیت، معلمان و 

هاى   باید با داشتن ویژگی،همه معلمان کشور .هاى آینده منتقل کنیم هاى او را ترویج و به نسل  باید اندیشه،بزرگ
: ن در میان معلمان نمونه گفتآقاى هاشمى در مورد حضور شاخص زنا» .شخصیت شهید مطهرى راه او را ادامه دهند

و دادن استعداد و توانایى   سند خوبى در نشان، درصد از کل معلمان نمونه کشور48میزان  انتخاب معلمان نمونه زن به«
اعتالى فرهنگى و ایفاى حقوق اجتماعى و   رشد علمى و فکرى زنان جامعه اسالمى است و توجه نظام اسالمى را به

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کند هم زنان مسلمان در امور کشور ثابت مىنقش م  ارج نهادن به
 1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی
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 درصد از معلمان نمونه از زنان هـستند؛   48جالب است که    . نفر، دو سکه بهار آزادي بدهیم     
  . در حالی که نسبت معلمان زن به مرد، حدود چهل درصد است

. ، سـفیرمان در عمـان آمـد   ]آقـاي محمـد عـرب   . [عقد ازدواج یکی از کارکنان را  بـستم       
ها را داد و دربارة عالقه حکومت عمان به نزدیکی بیشتر با ایران،    مکاريگزارش پیشرفت ه  

رغم مخالفت آمریکا گفت و اجازه گرفت کـه   به خاطر نگرانی از زورگویی عربستان، علی      
  .قابوس را بدهد] سلطان[ترتیب مالقاتی بین من و 
زیـر فرهنـگ و   گلپایگـانی، و [هاشـمی ] محمدرضـا [دکتر  . ها آمدند    اساتید نمونه دانشگاه  

 و جوایز چهارده نفـر منتخـب را دادم؛ فقـط     1من صحبت کردم  . گزارش داد ] آموزش عالی 
براي تشدید مبـارزه بـا   . عصر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت. یک نفر زن است   

  .قاچاق ارز و کاال، مقررات جدیدي تصویب شد
  

  1995 می 3             1415 ذیحجه     3    1374 اردیبهشت  13چهارشنبه 
  

ها در ایران و جهان، مسأله قصد تحریم آمریکا علیه ایـران اسـت و عجیـب             بحث داغ رسانه  
  .کنند اند، با آمریکا همکاري نمی است که اکثر کشورهاي مهم و متحد آمریکا اعالن کرده

 بـا  .اند پزشکی جهاد رفتیم که ابزار پیشرفته معاینه چشم را آورده با عفت به کلینیک چشم    
  مـن بـه صـورت ارثـی    . روي هم رفته، چشم عفت از من بهتر است. چند وسیله معاینه شدیم  

                                                             
 -مان   براى انقالب، براى کشور ما،هاى اخیر حرکت علمى و تحقیقى سال«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 ما باید ،ها که راه درست اعتالى کشور و انقالب از همین جاست که در همه رشتهشکى نداریم . افتخارآمیزاست
  منابع امروز در دنیا دیگر قابل تأمین است و. الحمداهللا راه تحقیق باز است.به نقطه مطلوبى برسانیم تحقیق خودمان را
 ؛ ما هم فضاى علمى و تحقیقى است جامعهیاندازه کافى وجود دارد و فضاى انقالب، فضاى اسالمه نیاز هم درکشور ب

مان از   وضع، از لحاظ استاد و محقق،هاى پزشکى هایمان در بخش ما امروز در دانشگاه. خصوص در بخش پزشکى هب
 استاندارد استاد نسبت به دانشجو و همچنین ابزار تحقیق و میدان کار از این جهت باز ؛است همه جاهاى دیگر بهتر
م دو بخش دانشگاه و بهدارى هم کمک کرد که ابزار کار بیشتر، وافرتر در اختیارات اساتید اینجا بهتر است و ادغا

 یکى از کشورهاى خوب در سطح و جز،فهمیم طورى که ما از مجموعه اخبار و آمار در دنیا مى در مجموع همان. باشد
 ما باید آینده بهتر از این داشته اًق ولى تحقی، چند کشورى هستیم که استاندارد خوبى داریمو جز.سراسر دنیا هستیم

  ← دیکن رجوع» . خواهند اینجا بیشتر کار بکنند  مىاًمان بدهیم و کسانى که واقع باید میدان بیشترى به محققان. باشیم
 1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب
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 اندونزي        + عکس جشنواره مطبوعات  

مالقات با دست اندرکاران دومین جشنواره مطبوعات کشور

مالقات با سفیر جدید اندونزی
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  . زمینه آب مروارید را دارم
گـزارش اقـدامات   . آمـد ] نماینده دایم ایران در مقـر سـازمان ملـل    [خرازي،  ] کمال[آقاي  

قـرار  . تر، بودجه خواست   بلیغاتی گسترده گرانه خود در آمریکا را گفت و براي کار ت          توجیه
انـد،   هاي مطمئن، به آمریکاییان بفهماند که چه اشتباهی کـرده        شد به نحوي از طریق واسطه     

  .اگر آب باریک ارتباطات اقتصادي و علمی و فنی را قطع کنند
میرسلیم، براي دستور شوراي عالی انقالب فرهنگی آمـد و سـپس آقـاي          ] مصطفی[آقاي  

هم اضـافه شـد، بـراي       ] معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی      [اشعري،  ]راکب علی[
آقاي اشـعري گـزارش و   . توضیح جشنواره فرهنگی و با هم در جمع ارباب مطبوعات رفتیم   

نگري و شعارزدگی مطبوعات داشتم و ضمن قبول خـدمات   من صحبت در انتقاد از سطحی     
  1.کردمگرایی  و نقاط مثبت آنها، توصیه به منطق

مذاکرات تـشریفاتی  . ، سفیر جدید اندونزي، براي تقدیم استوار نامه آمد      ]آقاي سو میترو  [
 بـاال بـردن سـطح معافیـت       دربـارة عصر در جلسه هیـأت دولـت،        . ژنرال بازنشسته است  . بود

هـاي    اقدامات اخیر آمریکا و عواقب احتمـالی و شـیوه        دربارةها از مالیات و همچنین       حقوق
  .پرسی کردم اي صحبت و احوال اهللا خامنه تلفنی با آیت. شدمقابله بحث 

                                                             
 -ها از ارکان مهم  امروز در دنیا، رسانه «:  دومین جشنواره مطبوعات گفتاندرکاران  آقاي هاشمی در جمع دست

 بتوانند تاد ن مورد توجه باشاًتفاوت بود و باید عمیق تفاوت یا بى شود نسبت به سرنوشت آنها کم زندگى هستند و نمى
ممکن است . بشود قبل از هر چیز باید رسالت مطبوعات روشن ،براى این کار. رسالت خودشان را انجام بدهند

تواند باشد که   دیگر بحثى در رسالت نمى، به شکل روز،ها فکر کنند که دیگر بعد از چند قرن از عمر مطبوعات بعضى
هاى قرن ما است و نه   نه انقالب ما شبیه انقالب؛ى در دنیاستن نویما یک پدیده کامالً انقالب. البته این درست نیست

ما خودمان با استفاده از آنچه که امروز در دنیا . د منطبق با وضع جوامع دیگر است صددرص،مان حکومتمان و جامعه
 کسانى که با ،قدر مسلم.  باید رسالتى مشخص کنیم-ها را ندیده گرفت شود آن تجربه  که نمى-تعریف شده است

سراغ نداریم کسانى با  ما ؛ ما االن وضعمان این چنین استاًشوند، که عمدت نیت در وادى مطبوعات وارد مى سنح
 اگر چنین اطالعى آدم پیدا بکند که اً طبع. وارد مطبوعات شده باشند،اهداف غیرملى و غیردینى و غیراجتماعى مثبت

نیت در خدمت انقالب و اسالم و  سنفرض براین است کسانى که در این وادى هستند، با ح. شود از این وضع مانع مى
 باید متفاوت .ها ممکن است متفاوت باشد و این هم اشکالى ندارد هاى دید و تشخیص منتهى زاویه. کشورشان هستند

من این نقطه ضعف .  ابتکارات نبندیم و افکار سازنده،ها را به روى افکار نو ها دیده بشود و دروازه باشیم که همه جنبه
 یا به دلیل جلب ؛دارند قدم مى شعارى را به هردلیل موبینم که گاهى مسایل سطحى  را در مطبوعات خودمان مى
 دیکن رجوع» .طور باشد له باید همینأکنند که این مس اینکه خودشان ممکن است فکر مى مخاطب و خواننده بیشتر، یا

 1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ←
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  1995 می 4             1415 ذیحجه     4  1374 اردیبهشت  14شنبه  پنج
  

آقـاي  . ، به کرج رفتم   ]پدافند شیمیایی، میکربی و رادیواکتیو    [=ر  .م.براي بازدید از مرکز ش    
هاي مختلف بازدید کردم؛ از    از قسمت  تا ظهر . هم همراه بود  ] وزیر دفاع [فروزنده،  ] محمد[

و وســایل آفنــدي و مــواد واســطه و ... وســایل پدافنــدي، مثــل لبــاس و ماســک و حمــام و  
اند که در زمان صلح هـم   خوشبختانه مواد و صنایع را دومنظوره تنظیم کرده       .... ها و     پایلوت

 اسـتماع نیازهـا و   ؛ بعـد از ناهـار و نمـاز و   1در جمـع کارکنـان سـخنرانی کـردم     . کارآ باشند 
  .مشکالت صنایع دفاع، به دفترم رفتم

، ]کـل بانـک مرکـزي    ریـیس [نـوربخش،  ] محـسن [به آقـاي  .  تا شب کارها را انجام دادم    
. تذکر دادم که فکري براي باالرفتن سریع نرخ ارزهاي خارجی بکند؛ طرح  مناسـبی نـدارد       

مسأله تحـریم آمریکـا و عـدم     ها هنوز     در گزارش . طرحی ارایه دادم که روي آن فکر کنند       
  .موافقت دیگران، مورد توجه است

  
  1995 می 5            1415 ذیحجه     5   1371 اردیبهشت  15جمعه 

  
هـا در مـورد    اي بـراي سـران دولـت     وقت با اسـتراحت و مطالعـه و تهیـه نامـه           . در خانه بودم  

. رسـد   تصمیم آمریکا مـی ها با مرتباً خبرهاي مخالفت دولت . تحرکات اخیر آمریکا گذشت   
اهللا  ، ریـیس دفتـر رهبـري، تلفنـی اطـالع داد کـه آیـت       ]گلپایگانی[اول وقت، آقاي محمدي  

. شـان خـوب اسـت    آنژیوگرافی شده و حـال . اي براي معاینه قلب در بیمارستان هستند   خامنه
  . کردند و از نتیجه معاینه راضی بودند استراحت می. پرسی کردم ساعتی بعد  احوال

، گزارشی از ادامـه بازرسـی تعهـدات ارزي و    ]جمهور رییس دفتر بازرسی رییس [سن،  مح
ها، موضع صریح ژاپن در مخالفت بـا    در گزارش . ها از مذاکرات مترو داد      نیز رضایت چینی  

و نیز خبري از صداي آمریکا مبنی بـر  . رسید تحریم ایران جالب است؛ قبالً اخبار دوپهلو می 
  .جمهور اُزبکستان پخش شد اُف، رییس توسط اسالم کریمتأیید اقدام آمریکا، 

                                                             
 -1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي یسخنران رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع 
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، اطـالع داد معاینـه قلبـی    ]وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی   [شب دکتر مرندي،  
پرسـی   سپس خود رهبري تلفن کردند و با تشکر از احوال  . بخشی دارد  رهبري نتایج رضایت  

  . شان ابراز رضایت کردند من، از کار پزشکان و حال
  

  1995 می 6                       1415 ذیحجه     6     1374 اردیبهشت  16شنبه 
  

، گـزارش جـامعی از   ]وزیـر نیـرو   [زنگنـه،   ] بیـژن نامـدار   [آقـاي   . مدیران وزارت نیرو آمدند   
. خدمات در آب و برق و فاضالب و تربیت نیرو و اصالحات سازمانی و تولیـد داخلـی داد               

  1. در پیشبرد و استقالل کشور توضیح دادممن هم آثار مهم این خدمات را
جمهـور را    نامـه ریـیس   . وزیر ارمنستان و همراهـان آمدنـد       ، نخست ]آقاي هراند باگراتیان  [

مـن هـم برضـرورت    . هاي گاز و برق و تجارت راضی بودنـد        ها در بخش    داشتند و از توافق   
  .باغ تأکید کردم ختم جنگ قره

توافق با ترکیه براي انتقال گاز و نفت به ترکیـه          . مدآقازاده، وزیر نفت آ   ] غالمرضا[آقاي  
  و اهمیت آن در این مقطع را توضیح داد که درست برخالف جهت حرکت آمریکا است و

                                                             
 - هاى بزرگ تولید انرژى در طول برنامه   در جهت اجراى طرح،هاى انجام شده آقاى هاشمى با قدردانى از تالش

 ،ها و سدها در کشور ترین نیروگاه با توجه به قدرت بزرگ تکنولوژى و ساخت و اجراى عظیم «:اول توسعه تأکید کرد
تواند در آینده پرافتخار ایران   براى ملت صبور و انقالبى ایران فراهم شده است که مى،یه مطمئنى در عصر حاضرسرما

 ،سال اخیر در کشور شده است هایى که در پنج حجم خدمات گسترده و پیشرفت  با توجه به .اسالمى کارگشا باشد
وجود   و امروز دنیا فهمیده که در ایران تحول بزرگى بهشود  بیشتر شناخته مى،چهره جمهورى اسالمى براى مردم جهان

با اشاره به سرعت ایشان » .ها و تحوالت عمده بهره ببرد  اکنون انتظار دارد از این توانایى،آمده است و جهان سوم
هاى  گاهویژه در زمینه تأمین آب و برق و اجراى سدها و نیرو تصور بودن میزان رشد و پیشرفت به سازندگى و غیرقابل

 ،خصوص در دوران پس از جنگ تحمیلى   به،با توجه به مشکالت عمیق کشور در زمینه آب و برق«: ، گفتعظیم
نظر ه نظران بلندپروازانه ب  براى بسیارى از کارشناسان و صاحب،شده در برنامه اول هاى انجام ریزي طراحى و برنامه

تنها قادر  اى رسانده است که نه  کشور را به مرحله، نیروهاى داخلى اما تالش و پشتکار و استعدادهاى توانمند؛آمد مى
 .دیگر کشورهاى نیازمند نیز صادر کند   انرژى برق را به،شود  بلکه آماده مى،است برق مورد نیاز خود را تأمین کند

بینند و هر   روستاها مى مردم در شهرها و،ساله اول توسعه را امروز هاى کالن دولت در پنج گذاري نتیجه مطلوب سرمایه
 شاهد ،ویژه در نقاط محروم و فراموش شده   به،بردارى از یک طرح اساسى و عمرانى را در سراسر کشور روز بهره

» .نگرند آینده روشن خود مى  بانشاط و دلگرمى به،سمت سازندگى  هستند و با درك حرکت اصولى کشور به
 1396، دفتر نشرمعارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب←دیکن رجوع
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 ارمنستان         + عکس معاونین وزارت نیرو  

مالقات با نخست وزیر ارمنستان

مالقات با مدیران وزارت نیرو
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هاي اسـالمی در ترکیـه از    عصبانی بودن آمریکا از این اقدام و همچنین از بروز فراوان جلوه   
  .ها در این کشور است فت که حاکم بر بسیاري از شهرداريطریق حزب اسالمی رفاه گ

صحبت طوالنی دربارة مـشکالت وزارت علـوم، از جهـت           . دکتر هاشمی گلپایگانی آمد   
وعـده  . هاي دانشجویان داشـت و اسـتمداد کـرد       ها و امور مالی و اداري و مزاحمت         سیاست

هـاي ایـران، اطالعـات،     عصر مصاحبه دو ساعت و نیمـه بـا سـردبیران روزنامـه    . کمک دادم 
. 1به همه سئواالت پاسخ دادم. جمهوري اسالمی، کیهان و همشهري براي صداوسیما داشتیم  

  .جلسه خوبی بود
، سفیرمان از آلمان، اطـالع داد کـه مطـرح شـدن وجـود ضـمیمه                 ]آقاي حسین موسویان  [

 آمریکا، براي سازي اورانیوم در قرارداد ایران و روسیه از طرف    فروش سانتریفیوژ براي غنی   
این است که در مذاکرات مسکو گفته شود، این قـسمت بـه خـاطر درخواسـت آمریکـا در             

. پرسـیدم ] رییس سـازمان انـرژي اتمـی      [امراللهی،  ] رضا[از آقاي   . قرارداد حذف شده است   
هنوز هم در اخبار، مسأله تحریم آمریکـا  . گفت اصل ادعا دروغ است و چنین چیزي نیست        

  .ر جلب نظر دیگران، مورد توجه استو شکست آمریکا د
  

  1995 می 7             1415 ذیحجه      7  1374 اردیبهشت  17یکشنبه 
  

جمـی،  ] غالمحـسین [آقـاي  . هنوز هم مسأله شکست طرح تحریم آمریکا مورد توجه اسـت       
یران وز. ، براي تشکر از سفرم به آبادان آمد و تأکید بر توجه بیشتر داشت ]جمعه آبادان  امام[

سـراي دولـت، بـا      مسکن و امورخارجه آمدند، براي توضیح و گرفتن جواز ساخت میهمـان           
  . درصد از طرح که با ساخت بقیه موافقت کردم20حذف 

آبـاد بـراي جامعـه       بـراي خریـد بـاغ زنبیـل       . از قـم آمدنـد    ) س(الزهـرا    هیأت مدیره جامعه  
                                                             

 - به رتیراژ صبح و عصر کشور در یک مناسبت برگزارى دومین جشنواره مطبوعات، مدیران مسئول پنج روزنامه پ
 در این .گو پرداختندو نشست صمیمانه با آقاى هاشمى در مورد مسایل سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به گفت

آقایان فریدون اعت و نیمه که به طور کامل از شبکه اول سیماي جمهوري اسالمی پخش شد، مصاحبه دو س
مسئول   مدیران،کرباسچى شریعتمدارى و غالمحسین محمود دعایى، مسیح مهاجرى، حسینسیدنژاد،  وردى

امل این مصاحبه، براي مطالعه متن ک. اسالمى،کیهان و همشهرى حضور داشتند ایران، اطالعات، جمهورى هاى روزنامه
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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خـرازي آمدنـد و   ]کمـال [خش و نـورب ] محـسن [والیتـی،   ] اکبر علی[آقایان  . استمداد کردند 
عـصر در جلـسه   . ها و محافـل آمریکـا اسـتمداد کردنـد     براي هزینه تبلیغات و البی در رسانه  

هـایی از توسـعه صــنعت کاشـی و چینــی و     هیـأت دولـت، چنــد مـصوبه داشـتیم و گــزارش    
  .صادرات موفق آنها ارایه شد

 عروق سـالم  . را توضیح دادندشان نتیجه معاینات قلب. اي بودم اهللا خامنه شب میهمان آیت 
درصد مشکل دارد و مهم نیـست، ولـی توصـیه شـده کـه مواظـب         جز یکی که سی    است؛ به 

 در مرز خودش را تـسلیم  1 ایشان گفتند، شیخ علی تهرانی .تحریکات هیجانات عصبی باشند   
تـر    مسایل مربوط به قـصد تحـریم آمریکـا، ضـرورت جـدي        دربارة. کرده و بازداشت است   

گـذاري و خریـد     گرفتن مالیـات و هـم کنتـرل قیمـت ارز و ادامـه سیاسـت قیمـت                  بودن در 
  .مذاکره داشتیم... مان از مصر و  کارخانجات شکر از محل طلب

جمهـور بوسـنی و هرزگـوین، تلفنـی صـحبت کـرد و        عزت بگوویچ، ریـیس ] علی[آقاي  
فر به تهران ها را داشت و گزارشی از وضع جنگ داد و عذر تأخیر س    تقاضاي ارسال کمک  

هـا در کرواسـی،  فـشار را از      ها و کـروات  را گفت و تأیید کرد که شروع جنگ بین صرب    
  . آنها برداشته است

  
  1995 می 8                  1415 ذیحجه      8    1374 اردیبهشت  18دوشنبه 

  
جـدا شـدن    گزارش پیشرفت استان بعد از      . ، استاندار اردبیل آمد   ]نژاد آقاي محمود احمدي  [

از تبریز را داد و براي توسعه بیشتر در راه و ترابري و گاز و صنایع و امور فرهنگی اسـتمداد         
  .کرد

  در مـورد نحـوه کـار تـوجیهی و         . اطالعات آمد ] وزارت[پورمحمدي از   ] مصطفی[آقاي  
                                                             

 - به مبارزه با حکومت مبارز قبل از انقالب بود که  نیوروحانو ) ره( ینی خمامام از شاگردان ی، تهرانی علخیش 
 مردم استان خراسان در ندهی نما،انقالبپیروزي پس از  او . شددیتبع راه بارها به زندان افتاد و نی پرداخت و در ايپهلو

 در سال وي .دی نظام گردفاناز مخالتهرانی، مشی سیاسی دیگري انتخاب کرد و .  بودیمجلس خبرگان قانون اساس
شیخ . اخت پردی اسالميضد نظام جمهوربر  غی به تبلبغداد ونیزی به عراق پناهنده شد و از تلو، در زمان جنگ1363

 در سال ی ول، سال زندان محکوم شدبیستبه در دادگاه  بازگشت و رانی به اتسلیم شد و1374 در سال علی تهرانی،
 .دگردی آزاد 1384
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جلسه شورای عالی جوانان



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

155 

لـی و کارهـاي دیگـر    گري در آمریکا، براساس مـصوبه اخیـر شـوراي عـالی امنیـت م                 البی
  . اطالعات خارجی صحبت شد

ریـیس  [نوربخش، ] محسن[عصر آقایان . شوراي عالی جوانان جلسه با چند مصوبه داشت  
] مرتـضی [و ] ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه       [زنجـانی،   ] مسعود روغنـی  [و  ] بانک مرکزي 

ارز مـذاکره  در مـورد عـالج رشـد نـرخ     . آمدنـد ] وزیر امور اقتصادي و دارایی [محمدخان،  
پیشنهاد دادم که براساس مصوبه اخیر مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام، بـراي ارزهـاي          . شد

  .صادراتی، نرخ و تعهد برگشت به کشور برقرار کنیم
  
  1995 می 9                    1415 ذیحجه      9   1374 اردیبهشت  19شنبه  سه

   
یم ایـران را صـادر کـرد؛ هـر نـوع         جمهور آمریکا، دیشب حکـم تحـر       ، رییس ]بیل کلینتون [

هاي فرعی،  هاي آمریکا و شرکت ارتباط تجاري و خدماتی و حتی براي اشخاص و شرکت        
  . اهمیت به جز چند مورد بی

. بندي و فروش و توزیـع مـواد پروتئینـی در تهرانپـارس رفتـیم      از خانه به محل مجتمع بسته 
ها طراحـی شـده و مقـداري از           سويقبل از انقالب، توسط فران    . جهادسازندگی ساخته است  

بـیش از بیـست هکتـار زمـین و صـدهزار         . انـد   آالت وارد شده و اخیراً تکمیـل کـرده         ماشین
بـرداري و   بعـد از پـرده  . کنـد  مترمربع بنا دارد و با ظرفیت صـدوپنجاه تُـن در روز تولیـد مـی     

  .هاي مختلف بازدید کردیم استماع توضیحات، از بخش
، وزیر جهادسـازندگی، از دسـتاوردهاي      ]آقاي غالمرضا فروزش  [پس از استماع گزارش     

جـویی ارزي دارد، مـن    هـا کـه بـیش از دو میلیـارد دالر صـرفه        جهاد در تولید انواع پروتئین    
ها، باال رفتن نـرخ ارز در   صحبت تشکرآمیز کردم و با اشاره به این همه تولید در همه بخش    

هـا دانـستم و خبــري از    ادرکنندگان بـا دالل ایـن روزهـا را معلـول توطئـه و سوءاســتفاده صـ     
  .1مقدمات تصمیم شدت عمل دولت دادم
                                                             

 -اند تا مردم طعم شیرین و لذت   جوى ایجاد کرده،دالالن و سودجویان «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
گذارد چند نفر دالل  خواهد کرد و نمىن اما دولت این وضع را تحمل ؛حساس نکنندخدمات گسترده و مهم دولت را ا

 کنندگان دولت براى برخورد قاطع با اخالل .نظام اسالمى و مردم انقالبى ما خیانت کنند  به،طلب  فرصتيسودجو
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از آنجـا بـه پــارك جدیدالتأسـیس خواجـوي کرمــانی در دروازه غـار رفتـیم؛ شــهرداري       
مجموعاً چهار پارك، با مساحت حدود سی هکتار در آن نقطه شهر تهـران سـاخته و یـا در         

بـرداري و   بعـد از بازدیـد و پـرده   . نطقه اسـت دست احداث دارد که خدمت بزرگی به آن م   
هاي عمیـق    اینجا در جنوب شهر تهران، گودال  1.آمیز کردم  استماع گزارش، صحبت تشویق   

مردم زیادي در اطراف پارك جمـع  . ها بوده و محل زباله شده بود   پزخانه    مانده از کوره   باقی
 که هشتصد هکتـار فـضاي    در گزارش گفته شد   . شان جواب دادم   به  احساسات  . شده بودند 

هزار هکتار در تهران رسـیده و پانـصد و هفتـاد پـارك در شـهر       سبز در اول برنامه، به پانزده    
  . فاطی و علی، در هر دو برنامه با من بودند. است

در جلسه شوراي عالی انقالب فرهنگی، فقـط  . تا عصر کارها را انجام دادم   . به دفترم رفتم  
.  مجمع تشخیص مصلحت نظام را آماده کـردیم و  ابـالغ شـد           مصوبه. لحظاتی حضور یافتم  

هاي روسیه براي سال پنجاهم پیروزي در جنـگ جهـانی دوم را کـه بـا حـضور         برنامه جشن 
سران بسیاري از کشورهاي جهـان و سـخنرانی سـران مهمـی چـون روس، انگلـیس، چـین،               

  .گرجستان و آمریکا برگزار شده است، از ماهواره دیدم
   

  
  

                                                                                                                                               
براى ،در حال حاضر .گیرى بسیار شدید است  در آستانه تصمیم،در اقتصاد کشور و عوامل افزایش کاذب نرخ دالر 

 با ، اما متأسفانه برخى از صادرکنندگان و دالالن،است شده کشور فراهم  زمینه مناسبى در،هاى اقتصادى فعالیت
 کتاب←دیکن رجوع» .گردانند کشور باز نمى  ارز حاصل از صادرات خود را به،سوءاستفاده از این وضعیت

 1396تر نشرمعارف انقالب، ، دف»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 -ویژه در    به،هاى فرهنگى در نقاط مختلف تهران گونه مجموعه احداث این«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 ،با اقدامات عمرانى انجام شده از سوى شهردارى تهران . داراى ارزش فرهنگى و انسانى بسیار باالیى است،شهر جنوب

 امروز از مرگ ،شهر تهران .هران به محیط مناسبى براى سکونت و زندگى تبدیل شده استهاى اخیر جنوب ت در سال
 شهر تهران در حال تبدیل شدن به یکى از ؛تدریجى نجات پیدا کرده و به یک شهر رو به رشد و پیشرفت تبدیل شده

 وضعیت بسیار ،هران منطقه دروازه غار ت،پیش از احداث این مجموعه با ارزش .زیباترین شهرهاى جهان است
ها از خزانه دولت پرداخت نشده و خود مردم  گونه پروژه هزینه این .بارى از نظر بهداشتى و فضاى سبز داشت اسف
، دفتر »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب←دیکن رجوع» .اند  الزم را پرداخت کردهۀ سرمای،تهران

 1396نشرمعارف انقالب، 
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 اجوي کرمانی           عکس افتتاح پارك خو

افتتاح پارک بزرگ خواجوی کرمانی در منطقه محروم جنوب تهران
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 عکس افتتاح پارك خواجوي کرمانی           

سخنرانی تشویق آمیز در مراسم افتتاح مجموعه فرهنگی تفریحی بوستان خواجوی کرمانی
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  1995 می 10                1415 ذیحجه    10  1374 اردیبهشت  20چهارشنبه 
  
ساعت نُه صبح بـا یـک هواپیمـاي آسـمان بـه سـوي رامـسر پـرواز         ]. امروز عید قربان است [

تا عصر، وقـت بـه   .  بودند هایشان و بعضی از بستگان هم       محسن، فاطی،  فائزه و بچه     . کردیم
عـصر کمـی ورزش   . سراي دولت و مطالعه و استراحت گذشت   روي در ساحل میهمان    پیاده

نسبت به سال گذشته، . کرد؛ خوب بود محسن هم بازي می   . والیبال پاسداران را تماشا کردم    
  .آب دریا کمی باالتر است

داد کـه در مـذاکرات   ، تلفنـی خبـر    ]ریـیس سـازمان انـرژي اتمـی       [عصر آقاي امراللهـی،     
انـد از قـرارداد نیروگـاه       هـا حاضـر نـشده       رؤساي جمهور آمریکا و روسیه در مـسکو، روس        

اي بوشهر صرف نظر کنند، ولی بـه صـورت نمایـشی قـرار شـده، آقـاي چرنـومردین،                  هسته
انـد بـه درد    هـا مـدعی   وزیر روسیه، قرارداد  را  براي اطمینان از بخشی که آمریکـایی   نخست

هـوا  . در اخبار شب، با کمی اختالف از تلویزیون شنیدم. خورد، بررسی کند می میسالح ات 
  . سرد است و از دریا استفاده نکردم

اي رسید که خواسته بودند، فـوراً تیمـی از مـسئوالن اقتـصادي بـه       اهللا خامنه اي از آیت   نامه
] محمـدعلی [نـی و  ایروا] محمـدجواد [قاسمی و ] مجید[اضافه سه نفر از جناح دیگر، آقایان       

چون اقـدامات را   . نجفی، براي بررسی راه عالج باالرفتن نرخ ارزهاي خارجی تشکیل دهم          
در این خصوص از تهران شروع کرده بودم و پیشنهادهاي خاصی از مسئوالن داریـم، شـاید       

  . بهتر باشد که کمی صبر کنیم
هـایی   ع تنـدروي محـسن بـه وضـ   . روي و صحبت داشتیم مقداري با محسن در ساحل پیاده  

  .کند، انتقاد دارد که کشور را دچار عدم ثبات می
  
  1995 می 11               1415 ذیحجه    11   1374 اردیبهشت  21شنبه  پنج

  
ها و به صـورت ناشـناس، بـراي تماشـاي جنّـت رودبـار رفتـیم؛ دره بـسیار            ها با ماشین    با بچه 

در محل پـیچ  . کثر مسیر، جاده خاکی استبا طول حدود چهل کیلومتر که ا     . باصفایی است 
شـان را در آنجـا نـصب      انـد و عکـس      شهدا که هفت پاسدار به دسـت منـافقین شـهید شـده            
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. در انتهاي دره به روستاي جنّت رودبـار رسـیدیم  . اند، توقف کردیم و فاتحه خواندیم      کرده
  . رودخانه پرآب و دایمی دارد

آبی به قدرت یـک مگـاوات سـاخته و از    جهاد سازندگی در آنجا یک نیروگاه کوچک   
از حدود پانصد پله پایین . برد اند که آب را به نیروگاه می لب جاده تا پایین دره، لوله کشیده

پاسـداران از پنجـره   . نیروگاه خاموش بود و کـسی آنجـا نبـود         . ها هم آمدند    همه بچه . رفتیم
لوواتی سـاخت چـین نـصب شـده     دو توربین آبی پانصد کی. داخل رفتند و در را  باز کردند    

. با اینکه عید فطر افتتاح شده، به خاطر کمـی انـشعاب، بـه سـقف الزم نرسـیده اسـت       . است
  .گفتم پول انشعاب را قسطی بگیرند تا به دویست انشعاب برسد

. اُپراتور نیروگاه رسید. هایی مطرح کردند  ها جمع شدند و خواسته      چند نفر از مردم و بچه     
منطقه ییالقی جالبی است و جهاد مـشغول احـداث تـا        . عیدي به او دادم   . توضیحاتی گرفتیم 

هـاي اســتان در ماشـین مـن سـوار شــد و      در مـسیر برگــشت، مـسئول جنگـل   . اشـکور اسـت  
  . داد... ها و باغات مرکبات مسیر و  شده ها و نوسازي تخریب  جنگلدربارةتوضیحات خوبی 

خواهنـد تلفنـی صـحبت     ، می]رهبر لیبی [افی،  قذ] معمر[در اقامتگاه اطالع دادند که آقاي       
تبریک عیـد گفـت و از پـذیرایی خـوب از فرزنـدش تـشکر کـرد و اعـالم                    . کنند؛ پذیرفتم 

  .حمایت از ایران در مقابل آمریکا نمود
هاي مـن و انتـشار مـصوبه مجمـع تـشخیص       در اثر صحبت . ها را آوردند، خواندم     گزارش

بـا محـسن   .  درصد سقوط کـرده اسـت      30مروز  مصلحت، افزایش قیمت ارزهاي خارجی، ا     
سـر شـب   . اي که براي کنترل نرخ ارز دارم، مشورت کردم؛ به نتایجی رسیدیم      برنامه دربارة

  .مادرش نگران شده بود. تأخیر داشت. یاسر هم رسید
  

  1995 می 12              1415 ذیحجه    12    1374 اردیبهشت  22جمعه  
  

کلینتــون در ســفر مــسکو مهــم شــده و درکنگــره آمریکــا،   ]بیــل[هــا شکــست  در گــزارش
انـد کـه    جمهوریخواهان، برخالف سنت معمول آمریکا، حملـه بـه کلینتـون را آغـاز کـرده              

کریستوفر، وزیر امورخارجه شده و گفته سنت خوب آمریکـا ایـن بـوده      ]وارن[موجب گلۀ   
  . نشده استجمهور در سفر خارجه باشد، از او انتقاد  که در شرایطی که رییس
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در پرش، من جلو افتادم و . ها، مسابقه دو و پرش گذاشتیم مقداري با محسن و یاسر و بچه   
  !هاي شدید به درد آمد بعد عضالتم به خاطر حرکت. در دو عقب ماندم؛ یاسر اول شد

در راه و آنجـا، آقـاي فـالح و آقـاي نـوري از جهـاد          . به جنگل در جاده جواهرده رفتـیم      
انـد، تـا    شتارود و فسارود را به یک تعاونی جنگـل داده        نمنطقه  . دادند   می سازندگی گزارش 

هـاي   گفتند تقریباً یک میلیون و دویـست هـزار هکتـار از جنگـل     . مانع تخریب جنگل شوند   
هـا و آمـوزش مـردم     ها در جنگل   ها شده است؛ با ایجاد جاده       شمال، مشمول این گونه طرح    

ان سالخورده و رسیده که معموالً بیش از پنجاه سـال      برداري درست، قطع درخت     آنجا و بهره  
  .هاي تازه و نظایر آن عمر دارند و تقویت نهال

هـاي گاوسـرا بـا کارکنـان حـافظ       در یکی از ایستگاه. جا ناهار کباب و پلو خوردیم    همان
عصر بـه تهـران   . به مقر برگشتیم. شان خوردم و عیدي دادم ها صحبت کردم و از ماست       گله

  . در مسیر، همه جا هواپیما در محاصره ابرها بود . یمبرگشت
  

  1995 می 13               1415 ذیحجه     13  1374 اردیبهشت  23شنبه 
  
توضیحاتی در مورد فروش نفت داد، بـا توجـه بـه    . ، وزیر نفت آمد ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

کو آمریکـا کـه قـراردادش       تحریم آمریکا و جایگزینی شرکت توتال فرانسه، به جاي کونو         
جـواب پاکـستان را در خـصوص    . لغو شده و توتال، اکنون در تهران مشغول مـذاکره اسـت    

عبور لوله گاز قطر از ایران مشخص کردیم که بپرسـد، آیـا بـا مـشارکت بـا ایـران اسـت یـا          
مخصوص قطر است و نیز مسیر دقیق مورد نظر، ضـمن بررسـی اصـل کـار کـه بـه صـورت              

  ر موافقت بشود یا نه؟مستقل براي قط
] محمـد [بـراي عـدم تـصویب پیـشنهادهاي آقـاي           . آمـد ] وزیر اطالعـات  [آقاي فالحیان،   

، در مورد استفاده از شنود در شوراي عالی امنیـت ملـی اسـتمداد      ]رییس قوه قضاییه  [یزدي،  
 رییس دانشگاه آزاد  ]جاسبی،  ] عبداهللا[دکتر  . هاي آزاد اسالمی آمدند     رؤساي دانشگاه . کرد

  .به ایشان نشان درجـه دو مـدیریت را دادم  . ، گزارش کار داد و برنامه دوم را گفت  ]اسالمی
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  عکس مالقات با روساي دانشگاه آزاد اسالمی 

اعطای نشان درجه دو مدیریت به دکتر عبداهلل جاسبی

مالقات با رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور
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  .1 برایشان صحبت کردم؛ با تأکید بر تقویت کمی و مراحل تکمیلی
 دربـارة . محمدخان آمدند] مرتضی[زنجانی و  ]مسعود روغنی [نوربخش و   ] محسن[آقایان  

انقباضی، براي کنترل قیمـت  هاي  باره مدیریت جدید ارز صادراتی و سیاست رپیشنهادهاي د 
هـایی    توصیه. قاسمی آمدند ] مجید[ایروانی و   ] محمدجواد[عصر آقایان   . میارز مذاکره کرد  

بـا آنهـا در مـورد قیمـت     . در مورد نفت و برخورد با فشارهاي احتمالی بیشتر آمریکا داشتند      
دیـو و  پیـام را . انـد  ارز صادراتی و سیاست تثبیـت قیمـت مـشورت کـردم کـه خیلـی موافـق               

تلویزیونی براي مسأله ارز ضبط کردیم؛ بعداً صالح دیدیم که فعـالً منتـشر نـشود، چـون بـا                 
هاي کوتاه قبلی و پخش خبر مصوبات مجمع تـشخیص مـصلحت، قیمـت ارز      همان صحبت 

  .در حال سقوط است
 کیفیت برخورد با فشارهاي آمریکا و جلب       دربارة. شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت     

بیشتر روسیه، اروپا، عربستان سعودي، چین و ژاپـن و سـفر هیـأت کارشناسـان بـه            همکاري  
عـضالت پاهـا و نـشیمنگاهم، در اثـر ورزش در سـفر و مـسابقه پـرش،             . عراق بحث کردیم  

  . کنم حسابی درد دارد، ولی اظهار نمی
  
  
  

                                                             
 - آقاى هاشمى،در بر ضرورت تعمیق و باال بردن سریع و هرچه ،ى و کیفى دانشگاه با اظهار رضایت از رشد کم 

گیرى و انسجام این مجموعه بزرگ علمى و آموزشى را مرهون  شکل ایشان، .ها تأکید کرد تر کیفیت آموزشبیش
وقفه مسئوالن دانشگاه آزاد  هاى برجسته نظام و تالش بى رهبر معظم انقالب و شخصیت) ره(هاى امام راحل  حمایت

ها  ى که با جو حاکم ناسازگار بود، از نعمت آن هم در شرایط،موفقیت در این حرکت دشوار«: اسالمى دانست و گفت
 توانستیم ،و الطاف الهى است و ما امروز با عبور از مرحله نخست بنیانگذارى، ثبات و دوام بخشیدن به دانشگاه آزاد

د بنیانگذار دانشگاه آزا» .ه کنیمیآموزش عالى ارا مندان به هعالق نسل جوان و   اى به خدمات آموزشى و فرهنگى ارزنده
هاى دانشگاهى براساس نیاز جامعه و کشور تأکید کرد و  هاى الزم براى ایجاد رشته گذاري بر ضرورت سرمایهاسالمی، 

هاى مورد نیاز، گسترش و تقویت مقاطع تکمیلى تحصیل در  جذب دانشجو براساس اولویت رشته«: اظهار داشت
عنوان اولویت اساسى در دوران  دى، باید بهگذارى در جهت تحقیقات کاربر  سرمایه برايسطوح عالى و تالش

ى رشد سریع و مطلوب کم  با توجه به .هاى کشور قرار گیرد  در دستور کار مسئوالن دانشگاه،ساز برنامه دوم سرنوشت
جایگاه مناسب   باید با متانت، حوصله و دقت بیشتر این مجموعه ارزشمند علمى را از نظر کیفى نیز به،دانشگاه آزاد

 1396، دفتر نشرمعارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب←دیکن رجوع» .نیمبرسا
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  1995 می 14                   1415 ذیحجه    14   1374 اردیبهشت  24یکشنبه 
  

آزمـایش  . دوباره براي آزمایش، خـون گرفتنـد      .  تا ساعت یازده صبح، کارها را انجام دادم       
گذشته، نشان داده که چربی خونم پایین آمده و متعادل شده، ولی ترشحات کبدي، بیش از 

  .حد مجاز است که احتیاج به آزمایش مجدد دارد
در مــورد قیمـت ارز صــادراتی و تعهــد برگــشت آن و  . یم بــازار جلـسه داشــت سـتاد تنظــ 

در . به تصویب رسید؛ تغییر مهمی است... ها و  ممنوعیت خرید و فروش ارز در غیر از بانک
معامالت ارز، عصر هم در جلسه دولت، همین بحث را داشتیم و تقریباً همه مصوبات جلسه        

  . رکننده در مصرف نیازهاي تولید خود، تأیید شدصبح و با اولویت تولیدکنندگان صاد
 تـشکیل گـروه   دربـارة  همـین موضـوع و نیـز    دربـارة . اي بـودم  اهللا خامنه شب میهمان آیت 

بـه  .  مسایل مربوط به تحـریم آمریکـا مـذاکره کـردیم      همچنینمشاور عالی امور اقتصادي و      
هـاي   هیـز از تنـدروي  ، در خـصوص پر   ]رییس سازمان صدا و سـیما     [الریجانی،  ] علی[آقاي  

ایـشان در مـورد   . دهـد، تـذکر دادم     نامعقول در مورد آمریکا کـه بهانـه بـه دسـت آنهـا مـی               
هـا کـه باعـث     اي که شایع شده، سئواالت مرکز تحقیقات صداوسیما در مـورد تُـرك             مسأله

هـا   ها شده، توضیح داد که جعلی است و اصـل کـار، فقـط خـاص تُـرك                 خشم آذربایجانی 
  .هاي کشور بوده است ئواالت مشابهی در مورد همه قومیتنبوده، بلکه س

  
  1995 می 15               1415 ذیحجه    15  1374 اردیبهشت  25دوشنبه 

  
از چنـد غرفـه   . عفت هم آمـد  . المللی کتاب رفتیم    از منزل براي افتتاح هشتمین نمایشگاه بین      

جی و عناوین جدید، بیشتر از شرکت ناشران داخلی و خار. خارجی و داخلی بازدید کردیم    
هـاي خـود کـه در نمایـشگاه قبـل       ناشران خارجی از دریافت پول کتاب. هاي قبل است   سال

اغلـب ناشـران از   . دهـد  زیادي بـه کتـاب مـی   ] یارانه[=دولت، سوبسید. اند  اند، راضی   فروخته
] مـصطفی [در اجتمـاع ناشـران، گـزارش آقـاي     .  شـکایت داشـتند  73کمبود کاغذ در سـال     

  مـسجد جـامعی را شـنیدیم و   ] احمـد [و آقـاي  ] وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    [میرسـلیم،  
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  1.هاي تقدیر را دادیم و صحبت کردم  لوح
. آمد] معاون اروپا و آمریکاي وزارت امورخارجه[واعظی،  ] محمود[آقاي  . به دفترم رفتم  

. 2 آمریکا داشـتم ABCاي با تلویزیون  مصاحبه. ه روسیه و آسیاي میانه را دادگزارش سفر ب  
عصر شوراي اقتصاد جلـسه بـا   . خواست نظرات ما روشن شود  به نظرم قصدش بد نبود و می      

  .چند مصوبه داشت
فالحیان اطالع داد، شیخ علـی تهرانـی کـه در یکـی از مراکـز اطالعـات در                  ] علی[آقاي  

وده، از دست مأمورین در رفته و خودش را به تهران رسانده و اینجا در       کرمانشاه بازداشت ب  
پیـشنهاد داشـت کـه خبـر     . خانه آقانظام الهی دستگیر و به کرمانشاه عودت داده شده اسـت          

  .شدنش را بدهند؛ گفتم به رهبري مربوط است تسلیم
  

                                                             
 -دم، شادمانى، نشاط، پیشرفت و هایى از نمایشگاه که من امروز دی در گوشه «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 اًنمایشگاه کتاب حقیقت. توانستیم ببینیم اند، مى تکامل را در سایه زحماتى که جمع زیادى از مردم دنیا متحمل شده
انتظار .رسانى، همبستگى، کمک به پیشرفت علم و فن و هنر و ادب و تعالى زندگى بشریت است مصداق کامل اطالع

 ،کنند هاى اقتصادى و صنعتى باشد، اما کسانى که با دیدگاه پژوهشگرانه نگاه مى یدانرود که زرق و برق م نمى
 چیزى را از ،ها هم محصول تالش این بخش جامعه است و ما هر مقدار قدردانى کنیم  آن زرق و برق بینند همه مى

تشویق این بخش در .  ما دارد بسیارمهمى در درازمدت و تأثیر عمیقى بر زندگىۀ صرف،واردات کتاب .ایم دست نداده
 .ها است جایگاه مناسبى از برنامه اول و دوم قرار دارد و پیشرفت منظم کارها در این دوره نشانگر همین پشتیبانى

دلیل مشکالت بازار   هر چند به؛شود  در بخش آثار داخلى و خارجى گام مؤثرى به پیش تلقى مى،نمایشگاه امسال
شده در سال گذشته و آثار چاپ  هی سال گذشته مشکالت داشتیم، اما خدمات ارا،ارزجهانى کاغذ و نوسان قیمت 

 براى ما معناى خوبى دارد و نشان این است که بازار ایران براى ،حضور ناشران خارجى. توجه است  قابلاً انصاف،شده
 عرضه عناوین جدید خوب در بخش ناشران داخلى هم آمادگى براى .آنها اهمیت دارد و ما از این جهت خوشحالیم

 رفسنجانی، هاشمی « کتاب ← دیکن رجوع» .شوند سرعت چاپ مى است و در صورت تأمین کاغذ، عناوین جدید به
 .1396معارف انقالب،  ، دفترنشر»1374 سال هاي سخنرانی

 -ثابت کنیم که ایران له را أ این مس، حاضریم در هر جمع با انصافىاًما واقع«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است
ها را در بدنم  هاى تروریست من خودم جاى گلوله.  قربانى تروریسم بوده و هنوز هم هست،بیش از هر کشور دیگرى

ها نفر از بهترین   ده.ها آسیب دیده است  براثر انفجار بمب تروریست،دست رهبر ما و بخشى از اعضاى بدن ایشان. دارم
توانیم که از تروریسم متنفر نباشیم؟ همان  چطور مى. ر حوادث تروریستى از دست دادیممان را د دوستان دوران مبارزه

 آنها را اً گرچه خودتان هم رسم.کارها را کردند، االن در آمریکا مورد حمایت شمایند هایى که با ما این تروریست
شان را  شما اخبار دروغ  کنند و به ى بسیارى از اطالعات شما را اینها تأمین م،اید و در حال حاضر تروریست شناخته

 » .فروشند مى
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  1995می  16                  1415 ذیحجه    16   1374 اردیبهشت  26شنبه  سه
  

گـزارش وضـع را داد؛ از جملـه    . نجفـی، وزیـر آمـوزش و پـرورش آمـد      ] محمدعلی[دکتر  
بهترشدن کیفیت کادر آموزشی با باالرفتن آمار صاحبان مدارج باالتر  تحصیلی و کم شدن   
تعداد معلمان دیپلمه و براي جبران نیازها استمداد کرد و نظـرم را پرسـید کـه بـراي مجلـس        

  . دیا نه؛ مخالفت کردمآینده نامزد بشو
گزارش وضع را داد و از . ، استاندار سیستان و بلوچستان آمد]بخش جهانبخش   علیآقاي  [

آثار فراوان مادي و معنوي سفرم به آنجا و تأثیر فراوان بر روحیه اهل سـنت گفـت و بـراي             
  .آهن استمداد کرد توسعه مراکز فرهنگی و تسریع در ساخت راه

گزارش سفر به خوزستان و افتتـاح چنـد طـرح را داد و برنامـه     .  آمدمیرزاده] حمید[آقاي  
هاي آماده براي امضا با چین را توضیح داد و در مورد برنامه کنترل قیمـت     سفر چین و طرح   

  .ارز پیشنهادهایی داشت
آمـد و بـراي اجـراي قـرارداد بـا روسـیه، در             ] رییس سازمان انرژي اتمی   [آقاي امراللهی،   

قـسط کـه حـدود پنجـاه میلیـون دالر       بوشهر، با پرداخـت پـیش  ] روگاه اتمیتکمیل نی [مورد  
است، استمداد کرد و توضیحاتی داد، در مورد سـوءظن آمریکـا نـسبت بـه اهـداف مـا، بـه              

  .خاطر اطالع از بعضی خریدها که به خیال آنها دومنظوره است
یـر و در مـورد   خانم بهشتی آمد و براي خوب برگزار شدن مراسم سالگرد شهداي هفتم ت      

اي و آقـاي   اژه] جـواد [کروبـی و نیـز از آقـاي        ] مهـدي [دادن شام مشورت کرد و از آقـاي         
را زیاد بزرگ در نظر ] زهرا در بهشت[موسوي انتقاد نمود که طرح بارگاه شهدا    ] میرحسین[

 و ها و کمبودها و تحمل هزینه دختر و داماد گفـت  از هزینه . اند  اند و باعث انتقاد شده      گرفته
  .براي ادامه تحصیل عروسش استمداد کرد

ریـیس سـازمان تربیـت     [طبـا،    هاشـمی ] مصطفی[آقاي  . شوراي عالی ورزش جلسه داشت    
 مرکـز ورزشـی در برنامـه دوم، گـزارش داد و چنـد       1377، در مورد  برنامـه سـاخت         ]بدنی

  . فائزه هم در جلسه بود و امتیازاتی به نفع ورزش بانوان گرفت. مصوبه داشتیم
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  1995 می 17              1415 ذیحجه    17   1374 اردیبهشت  27شنبه  چهار


هـاي داخلـی و خـارجی، خیلـی      در رسـانه ]  آمریکـا ABCبـا تلویزیـون   [ام  بازتاب مصاحبه 
اي  براي بازدید و افتتاح مرکز ماهواره. محتوا است  مقامات آمریکایی بی    خوب است و دفاع   

هم ] وزیر پست و تلگراف و تلفن[غرضی، ] محمد[آقاي . مهن رفتیممخابرات، از خانه به بو
در آنجا توضیحات آقایان نراقی و شهاب را داشتیم . همراه بود و در راه از مشکالتش گفت

ضـمن بازدیـد، از طریـق اینمارسـت بـا یـک کـشتی        . هاي مختلف بازدید کردیم    و از بخش  
سـپس آقـاي غرضـی، در جمـع     . فتیمماهیگیري جهادسازندگی در دریاي عمان تمـاس گـر        

کارکنــان گــزارش داد و گفــت بزرگتــرین مرکــز در خاورمیانــه اســت و مــن هــم صــحبت  
  . 1آمیز داشتم و وعده کمک، براي داشتن ماهواره مستقل دادم تشویق

، از شهردار تهران، در خصوص ]نیروي زمینی ارتش[=دادبین، فرمانده نزاجا  ] احمد[آقاي  
در دفتـرم دو عقـد   . مورد نظرشـان در جـاده سـاوه شـکایت داشـت      عدم موافقت با شهرك     

عـصر در جلـسه هیـأت دولـت، آیـین      . را داشـتم ] جمهـوري  ریاسـت [ازدوج کارکنان نهـاد     
ها و دادن ثبات به اقتصاد و     مقررات مدیریت ارز صادرات غیرنفتی را با هدف کنترل قیمت         

 در مـورد جنجـال احتمـالی    جلسه تا سـاعت نُـه شـب طـول کـشید و        . بازار تصویب کردیم    
  . باالبردن حقوق مدیران بحث شد

  
  1995 می 18              1415 ذیحجه     18 1374 اردیبهشت  28شنبه  پنج


  مطابق معمول، بعد از صحبت کوتـاه . اي رفتیم اهللا خامنه  براي مراسم عید غدیر، به دفتر آیت      
                                                             

 -براى ،اى هستیم و استفاده از این تکنولوژى ما نیازمند به تکنولوژى ماهواره«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
اى را در  ههمین دلیل باید تا حد توان ارتباطات ماهوار  ایران کشور پهناور و کوهستانى است و به. ما بسیار مهم است

 اکثر نیازهاى مخابراتى در داخل کشور تأمین ،خوشبختانه امروز با تالش متخصصین کشور .کشور گسترش دهیم
اند که ما  اى داشته  پیشرفت قابل توجهى در ارتباطات ماهواره،برخى از کشورهاى دوست و همسایه ما. شود مى
 است واى با ارزش براى کشور   سرمایه، پیشرفته مخابراتىامکانات .توانیم در این زمینه از آنها کمک بگیریم مى

  کتاب← دیکن  رجوع».تواند رفاه و سطح زندگى مردم را ارتقا دهد  مى،استفاده اقشار مختلف مردم از این امکانات
 1396معارف انقالب،  ، دفترنشر»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «
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در مـذاکره خـصوصی،   . 2هـاي معمـولی داشـتند     سـاعتی صـحبت    اي نیم   اهللا خامنه  ، آیت 1 من
آقـاي  . بـه دفتـرم رفـتم    .  آمریکـا نمودنـد    ABCتمجید زیادي از مـصاحبه مـن بـا تلـویزین            

آمد و براي سفر به عمان و سوریه نظرم ] وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[میرسلیم،  ] مصطفی[
  . دستور شوراي عالی انقالب فرهنگی را تصویب کردم.  مربوطه خواسترا در مورد مسایل

بعد از گـزارش مـدیران و توضـیحات و    . به میدان تره بار جدید، براي مراسم افتتاح رفتیم        
هاي مختلف و مذاکره با چنـد نفـر از بارفروشـان و کامیونـداران و گـزارش       بازدید از بخش 

و صحبت نماینده بارفروشان،  مـن در مـورد        ] رانته[، شهردار   ]آقاي غالمحسین کرباسچی  [
اهمیت میدان جدید و بیرون آوردن مراکز بارفروشی از داخل شـهر کـه مـشکالت زیـادي                  

 میدان عظیمی است، بـا همـه   3. کردم دارند و موافقت با مهلت ده روزه براي انتقال، صحبت       
. هر بستگان میهمانمان بودندظ.  میلیارد تومان هزینه احداث شده است22نیازهاي الزم که با   

  .عصر وقت بیشتر به استراحت و مطالعه گذشت
  

                                                             
 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی سنجانی،رف  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع 

 -در تیوال. بخش است  و نجاتی مفهوم مترقکی ریغد«:  در بخشی از سخنرانی رهبر معظم انقالب آمده است 
  کند آن رای هم سععهی شری افتخار کند و غتی به والدی باعهیش.  بفهمنددی را بانیا.  استی مفهوم عالکیاسالم 
 که یی از کارهایکیمتأسفانه امروز . ستی موضوع چنیبدانند که اصالً ا.  و دانستن که دعوا نداردیبحث علم. بشناسد

.  به صورت وارونه جلوه دهندای را در دنعهی شدی است که عقانی ادهند، ی شده انجام ميزیر دشمنان به صورت برنامه
 يداری و بمی حرکت عظ،ی جاذبه انقالب اسالمنی تا ارندیگ یم و پول سندینو ی کار، کتاب منی همي عده، براکی

 را به عی تشحی صحامی پتوانند ی که میلذا، کسان. شود ی کارها منیامروز ا.  را جذب کندای دنم نتواند مرد،یاسالم
 از ت،یحمداللَّه، والدر جامعه ما هم، ب.  کارِ مهم را بکنندنی ادی تشنه و محتاج منتقل کنند، بايها ها و دل مغزها، ذهن

امام بزرگوار .  بودگونه نی هم،یاز اولِ حرکت انقالب. ت خود را در همه ابعاد نشان داده اسراتیگذشته تا امروز، تأث
موضوع عاشورا و کربال، .  رساندنديروزی انقالب را به پنی ات،ی واليها  با استمداد از شاخهه،یعل یتعال اللَّه رضوان

ن جهاد، جزو ی جهاد مظلومانه و صبر بر اهی به آنها، روحشدن هی شبي و کوشش براالسالم همی علتیمحبت به اهل ب
 نظام را نی برسانند و ايروزی انقالب را به پنی توانستند الهی وسنیامام به ا.  استتی و معارف مربوط به والاتیخصوص

 .1374اي، بخش بیانات  اهللا خامنه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت: منبع» . دهندلیتشک

 -هاي سنتی تهران به میدان  تأثیرات اجتماعی و اقتصادي طرح انتقال میدان«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
جویی  سوخت، آلودگی هوا و صرفه اجراي این طرح باعث کاهش مصرف. محاسبه است مرکزي، بسیار زیاد و غیرقابل

آهن، امر صادرات و انتقال میوه و  بار به فرودگاه و راه  میدان مرکزي میوه و ترهبودن نزدیک. در وقت مردم خواهد شد
، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کند تر می بار به نقاط مختلف جهان را آسان تره

 1396دفترنشر معارف انقالب، 
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  عکس افتتاح میدان تربار    

افتتاح میدان جدید میوه و تره بار شهرداری تهران
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  ار    عکس افتتاح میدان ترب

بازدید از میدان جدید میوه و تره بار شهرداری تهران
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  1995 می 19                   1415 ذیحجه    19   1374 اردیبهشت  29جمعه 


، سؤاالت زیـادي  آقاي حسین مرعشی. در منزل بودم  و وقت با مطالعه و استراحت گذشت         
راجع به سیاست انتخابات آینده پرسـید؛ گفـتم پیگیـري کنـد کـه صـدا وسـیما در توضـیح                 

  . هاي ارزي، روي هدف جدا کردن بازار سیاه ارز از اقتصاد کشور تکیه کند سیاست
 سیاسـت ارزي اخیـر در خـصوص     دربـارة . عصر محسن هاشمیان و اکبر صـفریان آمدنـد        

خبر دادنـد کـه قیمـت      . پذیر است  شکال داشتند؛ گفتم انعطاف   مدت مهلت برگرداندن ارز ا    
  . تومان براي دالر آمریکا پایین آمده است350ارز تا حدود 
کننـد، تحلیلـی    هایی که براي سیاست سازندگی درست می    راجع به مزاحمت  . مهدي آمد 

  .فتآهن لیبی و خط لوله گاز قطر تا پاکستان مطالبی گ داشت و راجع به اجراي طرح راه
   

  1995 می 20              1415  ذیحجه    20   1374 اردیبهشت  30شنبه 
 

نویـسی   البالغـه، تحقیقـات و معجـم        نهـج  دربـارة . گروه تحقیقاتی امیرالمؤمنین از قم آمدنـد      
  . شان نمودم من هم تشویق. دشتی توضیح داد و کمک خواست] محمد[آقاي . کنند می

از خــدمات و . آمــد] یس ســازمان ثبــت اســناد و امــالكریــ[اي،  زواره] سیدرضــا[آقــاي 
، استاندار کردسـتان تعریـف کـرد و تـذکراتی در مـورد      ]آقاي محمدرضا رحیمی  [مدیریت  

المللـی حقـوق بـشري     سیاست جدید ارزي داد و براي حل مشکل عضویت در سازمان بـین            
درخواسـت ارز  که اخیراً با ایراد شوراي نگهبان دچار مشکل شـده اسـت، اسـتمداد کـرد و        

  .تر نمود براي ابزار کار ثبت اسناد کرد و اظهار آمادگی براي خدمت در کارهاي پرزحمت
خرازي از نیویورك، تلفنی اصرار بر انجام مـصاحبه بـا مجلـه میـدل ایـست               ] کمال[آقاي  

  . بهتر است فاصله بیشتري بین دو مصاحبه باشد  مخصوص ایران داشت؛ گفتم براي شماره
گزارشـی از وضـع نیـرو       . آمد] زمینی ارتش  نیروي[= دادبین، فرمانده نزاجا  ] حمدا[تیمسار  

ها به خارج و فروش کارخانـه بـه تعـاونی پرسـنل      داد و براي ساخت مسکن و انتقال پادگان    
شان در جاده ساوه کـه مرقـد امـام، مـانع احـداث آن         استمداد کرد و از حل مشکل شهرك      

له پادگان قلعه مرغی را که باید تحویل شهرداري شود، قرار شد مسأ. شده بود، تشکر داشت
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گفت، تمام فرماندهان واحدها را از افسران انقالبی بعـد          . آدم مثبت و جدي است    . کنند حل
  .از انقالب گذاشته است

براي سفر به کرواسی، بوسـنی هرزگـوین و مولـداوي مـشورت      . حبیبی آمد ] حسن[دکتر  
ــاي . یــدمان در مــورد ارز نمــود کــرد و اظهــار شــادمانی از تــصمیم جد  ] محــسن[عــصر آق

، براي مشورت در مورد جزییات اجـراي مـصوبه اخیـر    ]کل بانک مرکزي  رییس[نوربخش،  
] مرتـضی [آقـاي  . خوشحال است که از فشارها راحـت شـده اسـت      خیلی. ارز صادراتی آمد  

ی شـد و  در مـورد منـاطق آزاد سـئواالت      . آمـد ] رییس سازمان منـاطق آزاد تجـاري      [الویري،  
نگران بود که تصمیمات جدیـد، باعـث تـضعیف منـاطق آزاد شـود و ابهامـاتی در اهـداف               

  . تمجید کردCاز مصاحبه من با شبکه تلویزیونی. اقدامات جدید اقتصادي داشت
گزارش سفر پاکستان را داد و براي تقویت     . آمد] وزیر راه و ترابري   [ترکان،  ] اکبر[آقاي  

 شـمال را داد؛  -مداد کرد و گزارش تکمیل طـرح بزرگـراه تهـران    اعتبارات وزارت راه است  
  .قرار شد قبوض مشارکت عمومی منتشر شود

آقایان حمید حسینی و کاظم هاشـمیان  . ساعت نُه و نیم شب، مطابق معمول به منزل آمدم       
گویند تعـداد زیـادي هـم خـسارت عمـده       ضمن تأیید تصمیم اخیر در مورد ارز، می    . آمدند

عفت هم سـخت  . د؛ ولی قبول دارند که باعث امید و خوشحالی مردم شده است  خواهند دی 
  .خیزید مواظب است که تصمیم ضعیف نشود و با آنها به جدل برمی

   
  1995 می 21                  1415  ذیحجه    21   1374 اردیبهشت  31یکشنبه 

  
سـت جدیـد ارزي و تـأمین     آثـار مثبـت و مـشکالت سیا        دربـارة . جلسه تنظیم بـازار داشـتیم     

عـصر جلـسه هیـأت دولـت       . گذاري بحـث شـد     نیازهاي ارزي کاالهاي مشمول طرح قیمت     
  . نامه مبارزه با قاچاق کاال و ارز براي قانون تشخیص مصلحت تصویب شد آیین. داشتیم

 تـشکیل شـوراي مـشاوران اقتـصادي و نتـایج        دربارة. اي بودم   اهللا خامنه  شب، میهمان آیت  
جمعه تبریـز   رمان در مورد ارز صادراتی که مورد رضایت ایشان بود و تعیین امام           تصمیم اخی 

هاي اسالمی و آثار تحریم آمریکـا     هایمان به نهضت    ملکوتی و کمک  ] مسلم[به جاي آقاي    
در مجموع، آثار تـصمیم جدیـد در کنتـرل    . ها بحث شد ها و سعودي و تبلیغات منفی وهابی 

  .ها هم خوب است  مناسب است و استقبال رسانهقیمت ارز و تنزل قیمت کاالها
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  1995 می 22                        1415  ذیحجه   22   1374 خرداد  1دوشنبه 


، گـزارش   ]ر صـنایع  وزیـ [نعمـت زاده،    ] محمدرضـا [آقـاي   . وري آمدند   ستاد هماهنگی بهره  
محتوایی داد و من در صـحبتم گفـتم، انتظـار اقـدامات اجرایـی و دسـتاوردهاي                 طوالنی کم 

ملموس در عمل داشتم که نشده و گزارش، بیشتر از کارهاي فرهنگی و تبلیغاتی و مقدماتی   
به ضمن تشکر از سفرم . جمعه و دو فرماندار پاوه و جوانرود آمدند   نماینده و امام  . 1گوید  می

  .هایی هم براي توسعه و اموررفاهی داشتند آنجا و تأثیرات سفر، خواسته
هاي دولـت و مـن    ها و برنامه   کلی از سیاست  . دامادي، نماینده ساري آمد   ] اهللا عزت[آقاي  

اش،  تعریف کرد و از عالقه شدید مردم و اعتمادشان گفت و نقل کرد که  فرزند دبیرستانی   
گذارنـد خـدمت کننـد و     گویـد، نمـی   دانـد و مـی   حم مـن مـی  حتی نمایندگان مجلس را مزا 

  .براي امور عمرانی و شخصی استمداد کرد؛ آدم خوبی است. تذکرات خوبی هم داشت
از استاندار شاکی بود و از حمایـت خـط          . غریبانی، نماینده اردبیل آمد   ] محمد علی[آقاي  

و براي امور عمرانـی و  و جناحش انتقاد داشت     ] نوري[چپ از دولت گفت و از آقاي ناطق       
  .شخصی کمک خواست

 دربـارة از تصمیم جدیـد     . و جمعی از نمایندگان آمدند    ] نوري، رییس مجلس  [آقاي ناطق 
از اینکـه مجلـس در ایـن خـصوص شـرکتی      . ارز و مبارزه با قاچاق، تقدیر و تـشکر داشـتند   

ت در اند؛ به خصوص که مجلس سلب فوریـت از الیحـه دوفـوریتی دولـ      نداشته است، دمغ  
این خصوص کرد و سبب شد که  ما  با کمک مجمع تـشخیص مـصلحت، مـشکل را حـل              

  .ها ادامه یابد براي تکمیل کار پیشنهادهایی داشتندکه قرار شد، بحث.  اند کنیم؛ شرمنده
  

                                                             
 -ها و خدمات  ها و امتیازات خاص براى ارزیابى فعالیت صتعیین شاخ«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

اینکه ایران از لحاظ امکانات و ابزار تولید و منابع انسانى  با توجه به. هاى مختلف دولتى یک ضرورت است بخش
هاى فردى  ترین کشور در میان کشورهاى در حال توسعه است، باید از طریق اجراى طرح کارانه و تقویت انگیزه غنى

هاى  توان از تجربه  در این زمینه مى.تر و جلوگیرى از اسراف وارد عمل شد  جمعى براى کار بهتر و با کیفیتو
ستاد  .شود  استعدادهاى انسانى یک نقص براى کشور محسوب مىازعدم استفاده مناسب  .المللى نیز بهره گرفت بین

 کتاب ← دیکن رجوع» .عملى در این بخش را فراهم کندهاى اجرایى و اقدامات   باید زمینه،ورى برگزارى هفته بهره
 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی«
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  مالقات مبلغان    + عکس مصاحبه میدل ایست 

مصاحبه با خبرنگار نشریه میدل ایست دایجست

مالقات با علما و وعاظ سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن ماه محرم
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بت وزیـر ترکیـه، تلفنـی صـح     چیللر، نخـست ] تانسو[عصر قرار بود، به تقاضاي او با خانم         
بـردن نیروهـاي    هـاي امـروز ترکیـه و ادعـاي دروغ پنـاه      هـاي روزنامـه   با توجه به نوشته  . کنم

بـاره   به ایران،  احتمال دادیـم کـه بخواهـد درایـن    ] حزب کارگران کردستان [= ك  . ك.پ
  . صحبت کند، به بهانه تأخیر در وقت مقرر، صحبت نکردم

کننـده،   مـصاحبه . 1دایجـست داشـتم  مصاحبه طوالنی و جامعی با مدیر مجله میـدل ایـست     
. قرار است شماره مخـصوص بـراي ایـران چـاپ کننـد     . یک نفر لبنانیِ مهاجر به آمریکا بود   

در مـورد  . زنجانی آمدنـد ] مسعود روغنی[محمدخان و  ] مرتضی[نوربخش،  ] محسن[آقایان  
مین  کیفیـت تـأ  دربـارة هـاي دولتـی و نیـز      طـرح  تأمین ریال ارزهاي سررسـید شـده و هزینـه    

  .گیري شد  ارزهاي تولید و کاالهاي موردنیاز تصمیم
. ، براي گـزارش سـفر بـه مغـرب و دانمـارك آمـد           ]وزیرامورخارجه[آقاي دکتر والیتی،    

  .هاي متعددي آورد، براي عمران شهرهایی که سفر به آنجا داشته است فائزه آمد و نامه
  
  1995 می 23               1415  ذیحجه   23   1374 خرداد   2شنبه  سه

  
محمـدي  ] محمود[آقاي . جمعی از علما و وعاظ، به مناسبت محرم، از سراسر کشور آمدند          

کـوثري، ذکـر   ] سـیدمحمد [گزارشـی داد و آقـاي   ] رییس سازمان تبلیغات اسالمی   [عراقی،  
جماعت که حافظ قرآن اسـت، آیـات تـدبیر حـضرت یوسـف و          یکی از ائمه  . مصیبت کرد 

هاي مـن، در توجـه    کردن غالت را به منظور تطبیق برنامه ر براي ذخیره  مص تعبیرخواب ملک 
مـن هـم در   . به آینده کشور و انجام امور زیربنایی خواند که مورد توجه حضار قرار گرفت           

هـاي   اخیراً در خیلی از منابر، از این آیـات بـراي توجیـه برنامـه            . 2این خصوص توضیح دادم   
                                                             

 -1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها مصاحبه رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع 

 -نشأت گرفته از فرهنگ و ایثار و سلحشورى عاشورا استانقالب اسالمى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است. 
 این نظام مقدس را از مراحل دشوار و خطرناك عبور ،عنایات بیشمار الهى براى انقالب اسالمى و مردم مسلمان ایران

 هاى تبلیغات رغم هیاهوى گسترده و منفى بوق  به.یک قدرت مستقل و پایدار در منطقه تبدیل کرده است داده و به
هاى   پایه،هاى ضعیف و ناسازگار و ناهماهنگ با نظام اسالمى نیز همراه بوده است هاى انسان خارجى که با نغمه

 تنها یک جنگ روانى و تبلیغاتى علیه نظام ،هاى آمریکا تر شده و تحریم استقالل اقتصادى کشور روز به روز مستحکم
  با بررسى عمیق و،هاى خود لغان وعاظ باید در سخنرانی مب،آموز محرم در ایام شورانگیز و درس .اسالمى است
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ها و چنـد   ا مواد مخدر داشتیم؛ با استماع گزارش جلسه ستاد مبارزه ب   . شود  دولت استفاده می  
  . آوري امالك و اموال ستاد و تأمین نیازها مصوبه در مورد امور و جمع

هـاي   جوایز کتاب. عصر براي مراسم سالگرد فتح خرمشهر، با عفت به تاالر وحدت رفتیم  
 و دادهشـهید هـاي دولتـی را بـه یـازده مـادر چهار         عفت، نشان . برگزیده دفاع مقدس را دادم    

اي  آزاده. 2 عظمت فتح خرمشهر و نیروهاي ایثارگر صـحبت کـردم    دربارة. 1بیشتر، اهدا کرد  
، ضــمن صــحبت مــن، در تأییــد دولــت و مــن و رهبــري،  ]نــام آقــاي محمدرضــا شــایق بــه[

نام  به[ درصد، 70ذوقی است؛ به یک جانباز     روحانی نابیناي خوش  . هاي جالبی کرد    صحبت
  .هم نشان دولتی دادم] یآقاي سیدجالل روغن

مـدعی شـد کـه افـراد     . وزیـر ترکیـه، تلفنـی تمـاس گرفـت       چیللـر، نخـست   ] تانـسو [خانم  
آورند و از آنجا به خـاك ترکیـه حملـه     کنند و به ایران پناه می  ك از ترکیه فرار می    .ك.پ
  ط ماکردن رواب تکذیب کردم و گفتم، احتماالً آمریکا این گونه اخبار را براي تیره    . کنند  می
  

                                                                                                                                               
ویژه نسل جوان ه  مردم ب،مان نگرى نسبت به مسایل کنونى جامعه اسالمى و جهان اسالم و موقعیت نظام مقدس جامع

 کتاب ← دیکن رجوع» .ها و عمق خدمات عظیم، گسترده و دستاوردهاى انقالب اسالمى آشناتر سازند را با واقعیت
 1396ارف انقالب، ، دفترنشر مع»1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی«

 - بس سمیع  ها گل خانم:  ده مادر شهید بزرگواري که نشان درجه یک ایثار دریافت کردند، عبارت بودند از
وردي،  نژاد، فاطمه عباس قهفرخی، ملکه طالبی، سکینه واعظی رضوي، شهربانو جالیی، کبري مکنتیان، فاطمه دهقان

 .علینقی  حاجعسکري، صغري خاتون خانیان، عفت علی حلیمه

 -پیروزى خرمشهر پیروزى یک ملت تنها، غریب و انقالبى در مقابل خیل «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
اى بود  گونه ه ب،آن در شرق و غرب هاى حامى ضربه فتح خرمشهر به نیروهاى بعثى و رسانه. نیروهاى شرق و غرب بود

 ماندنى وحماسى تاریخ ماست که در ۀ لحظ،فتح خرمشهر .ها حاکم شد سکوت مطلق بر آن، ساعتبیست و چهارکه تا 
حضور همین ایثارگران و حامیان انقالب . سایه ایثار فراهم شد و اکنون باید از این ایثارها قدردانى و تجلیل شود

چارى دست موجب شده تا آمریکا با آن همه قدرت، ایران اسالمى را همانند کابوسى در مقابل خود ببیند و از نا
 تعظیم و ،هاى ایثارگران و جانبازان و شهدا مردم ایران باید همیشه به خانواده .کارهاى غیرعقالنى و عجوالنه زند به

اهداى نشان ایثار . کشور آسیبى نخواهد رسید  به،تکریم کنند، زیرا تا هنگامى که آنان در جامعه ما مکرم و معزز باشند
 فخرى عظیم براى ،اند ران که عزیزترین وجود خود را فداى اسالم و انقالب کردههاى شهدا و ایثارگ خانواده به

در تاریخ کشور ایران روزهاى شکوهمند مانند فتح خرمشهر بسیار است و زمینه فراوانى را براى  .مسئوالن کشور است
مینه دفاع مقدس تالش همه هنرمندان و صاحبان قلم که در ز . فراهم آورده است،گیرى و خلق آثار باارزش بهره
 دیکن رجوع» .بیش از پیش فعالیت کنندباید  ، براى ثبت این روزهاى شکوهمند و افتخارآمیز در تاریخ کشور،کنند مى
 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←
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  عکس مراسم دفاع مقدس     

سخنرانی در مراسم انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در تاالر وحدت

اعطای نشان دولتی به جانباز سرافراز آقای سید جالل روغنی
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  عکس مراسم دفاع مقدس     

سخنرانی در دومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس

اعظای نشان دولتی به مادران چهارشهید داده
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  عکس مراسم دفاع مقدس     

مراسم دومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس

اعطای نشان دولتی به مادران چهار شهید داده



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 186   1374   رفسنجانی                     هاشمی

 ها داشت و بر دوستی ایران و ترکیه و لزوم همکاري تأکید بر صحت گزارش  . کند  جعل می 
 ارةدرباز او . گفتم تیمی بفرستد و مدارك را بیاورند، تا اثبات دروغ بودن بشود. تأکید کرد

.  تغییر مرزهاي عراق و ادعـا بـر شـهر موصـل در ترکیـه شـده، پرسـیدم             دربارةاظهاراتی که   
گفـتم  . گـذارد  ارضـی عـراق احتـرام مـی      ها از ما نیست و ترکیه به تمامیـت          گفت این حرف  

  . هاي ترکیه را بگیرد جلوي تبلیغات منفی رسانه
، گـزارش وضـع بنیـاد    ]نریـیس بنیـاد مستـضعفان و جانبـازا    [دوسـت،   رفیق] محسن[آقاي  

. به خانه آمدم.  ها، براي تغییر قیمت استمداد کرد جانبازان را داد و در مورد سیمان و نوشابه    
  .اند عفت اعتراض دارد که برنامه اعطاي نشان او را خوب پخش نکرده

  
  1995 می 24               1415  ذیحجه   24   1374 خرداد   3چهارشنبه 

  
. هاي روسیه از رادیو و تلویزیون و مطبوعات آمدنـد        ران و متصدیان رسانه   جمعی از خبرنگا  

هـاي سیاسـی، اقتـصادي، تـاریخی و       سئواالت، دوستانه و در زمینه1.مصاحبه مفصلی داشتیم 
بـا  . ساعتی که به یادبود همکار ترور شده خودشان  آورده بودند، هدیـه دادنـد      . حقوقی بود 

اعضاي سـتاد مرکـزي برگـزاري مراسـم سـالگرد امـام         .اند دعوت وزارت امورخارجه آمده   
آقـاي خلیلیـان،   . 2هایی کـردم    انصاري، گزارش داد و من صحبت     ] محمدعلی[آقاي  . آمدند

                                                             
 -بینیم هاي متقابل ایران و روسیه نمی ما مشخصاً مانعی در راه توسعه همکاري«:  بخشی از این مصاحبه آمده است در .

مند به توسعه روابط باشند؛ یعنی هر کاري که دو طرف مایل باشند،  مهم این است که دو طرف، چقدر مایل و عالقه
ام که به ایران بیایند، البته زمانش هنوز مشخص نیست و  ت کردهمن از آقاي یلتسین دعو. تواند انجام شود بدون مانع می

وگوهایمان با آقاي یلتسین، خیلی مطالب داریم که باید  در مورد موضوعات گفت. باید بعداً زمان آن تعیین شود
خیلی هاي سیاسی و اجتماعی، مسأله دریاي خزر که  مسایل همکاري دوجانبه در همه زمینه. پیرامون آن صحبت کنیم

در . باغ یا تاجیکستان متنوع است، مسایلی که در کشورهاي جدیداالستقالل منطقه شوروي سابق وجود دارد، مثل قره
روسیه قدرت بزرگی در آسیاست و . نظر مشترك فراوان داریم که باید صحبت کنیم مورد مسایل جهانی، ما نقاط

 هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع».باشد جایگاه باالیی را دارا میمسایل آسیا براي ما اهمیت دارد و نگاه به شرق روسیه، 
 .1396 ، دفترنشر معارف انقالب،»1374 سال يها مصاحبه رفسنجانی، 

 - روز عروج ملکوتى بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران ،چهاردهم خردادماه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
من نشان دادن شکوه و جالل و عظمت شخصیت حضرت امام در ایران و توان ض  مى،مناسبتى است که بر مبناى آن

حضرت امام  .تر معرفى کرد فرد آن انسان شایسته را نیز پر فروغ و کامل هاى منحصر به  ابعاد معنوى و ویژگى،جهان
 ها و اقوام  ملتدر شرایطى که. بود براى امت اسالمى و مردم مسلمان ایران ،اى ارزشمند و جاودانه الهى سرمایه) ره(
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در اجـرا،  ] قـم [آسـتانه   فرماندار سابق قم آمد و ضمن ابـراز وفـاداري، از تغییـر طـرح میـدان        
  . شکایت داشت

ن کــاالي همــراه مــسافر، بــراي عــصر در جلــسه هیــأت دولــت، تــصمیم بــه محــدودکرد 
ها تعریف و تمجید از تـصمیم اخیـر دولـت         در گزارش . جویی در مصرف ارز گرفتیم     صرفه

  .ترشدن کاالها زیاد است در مورد ارز و تأثیرش در ارزان
گوید، هنوز خیلی کـار مانـده تـا     عفت هم امروز براي بازدید متروي تهران رفته بود و می      

پورمحمدي از ] مصطفی[آقاي .  در زمان مسئولیت من تمام نشود   تمام شود؛ نگران است که    
اطالعــات، اطــالع داد کــه از داخــل خــاك ترکیــه، بــه عنــوان تعقیــب نیروهــاي   ] وزارت[

  .ك، چند گلوله به خاك ما شلیک شده و نیروي انتظامی جواب داده است.ك.پ
  
  1995می  25              1415  ذیحجه   25   1374 خرداد   4شنبه  پنج


سفیران کشورهاي آفریقایی آمدند؛ به مناسبت سی و سومین سال تأسیس سـازمان وحـدت          
  .و سـفیر تـونس صـحبت کردنـد        ] وزیـر امورخارجـه   [آقاي والیتی،   .  مراسمی دارند  1آفریقا

  
                                                                                                                                               

براى محور قراردادن وحدت و ، در جستجوى شخصیتى با صفات ارزنده و جامع،ویژه مسلمانانه  ب،گوناگون جهان 
 نمونه بسیار خوبى براى همه و موجب تحول شگرف و عظیم ،)ره( ظهور امام خمینى ، با اراده الهى،هماهنگى بودند
 ابتکار عظیم و ناممکن عملى شد ،ع موجود در شخصیت امام بزرگوارمانهاى جام با صفات و ارزش .دراین زمینه شد

 بدون اغراق یک حرکت استثنایى در تاریخ انجام ،ها پیروزى رساندن سریع و همه جانبه انقالبى با این ویژگیبه و با 
ین کار ستاد برگزارى تر عمده .شد  دور از انتظار تصور مى،المللى گرفت که حتى از نظر آگاهان سیاسى و ناظران بین

هاى  عنوان واقعیته  ب،هاى حضرت امام  باید نشان دادن حضور و ظهور آرمان،مراسم سالگرد رحلت امام راحل
رشور و حماسى مردمى در مراسم تجلیل از رهبر هاى پ کار در کنار خلق صحنه ملموس در جامعه باشد که این

اندوهى مضاعف و آقا، سیداحمد رحلت جانگداز حاج .کند  پیدا مىتر تر و عمیق  معنا و مفهومى کامل،گرانقدرمان
 ← دیکن رجوع» .بودانقالب اسالمى   جانکاه و دور از انتظار براى دوستداران و رهروان امام بزرگوار و عالقمندان به

 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب

 - ي کشورهانی بي صلح، اتحاد و همکاري هدف ارتقاا بي،الدی م1963 ماه مه 25 خی در تار،قایفرسازمان وحدت آ 
) AU (قایفر آهی به اتحاد، به بعد2002 سازمان از سال نینام ا.  نهاده شدانی بنیوپی اتتختی پا،آبابا سی در آدییقایآفر

 به گری کشور د21 يکشور بودند و در مراحل بعد 30 در ابتدا ،قایامضاکنندگان طرح منشور وحدت آفر. افتی رییتغ
 . عضو آن هستند- مستقل به جز مراکشي کشورهاههم -قای کشور قاره آفر54در حال حاضر . آنها اضافه شد
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  بزرگداشت امام      + عکس بهروري 

مالقات با اعضای ستاد مرکزی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(

مالقات با اعضای ستاد هماهنگی بهره وری وزارت صنایع
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  عکس مصاحبه خبرنگاران روسی       

مصاحبه با خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی کشور روسیه
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  خـدمات سـازمان  دربارةمن هم . ب خواندسفیر تونس، نطقش را با زبان فارسی و لهجه خو    
تک آنهـا    و از تک1وحدت آفریقا و انتظار بیشتر و سیاست خارجی خودمان صحبت کردم       

  .جمعی گرفتیم پرسی نمودم و عکس دسته احوال
. ، امام جمعه زاهدان آمـد ]اهللا محمدیان آقاي حبیب. [عقد برادر یکی از پاسدارانم را بستم  

جمعـه سـابق    سـنت و کارشـکنی دوسـتان امـام     ینده رهبري بـراي اهـل  از تبعیض بین او و نما  
  .شکایت داشت و براي توسعه مدرسه علمیه کمک خواست

گـزارش کـار داد و از   . آمـد ] جمهـور در امـور زنـان     مـشاور ریـیس   [حبیبی،  ] شهال[خانم  
] حـسن [و ] وزیـر راه و ترابـري     [ترکـان،   ] اکبـر [آقایـان   . وزارت اطالعات شـکایت داشـت     

کـردن   اصـرار داشـتند کـه اجـازه گـران      . آمدنـد ] همـا  مدیرعامل شرکت هواپیمـایی   [ی،  شفت
عارف، رییس دانشگاه تهـران آمـد   ] محمدرضا[دکتر . پروازهاي خارجی را بدهم؛ نپذیرفتم   

  .هاي دانشجویی، کسب تکلیف کرد و براي تسریع در امور عمرانی و در مورد تشکل
، خیلی نگران است و اصـرار دارد،       ]همسر محسن [عفت از کسالت اعظم،     .  به خانه آمدم  

 يکـل سـازمان امـور ادار      ریدب[میرمحمـدي،   ] سیدمحمد[آقاي  . براي معالجه به خارج بروند    
گـزارش کـار داد و در مـورد اصـالح وضـع حقـوق کارمنـدان و                  . آمـد ]  کـشور  یاستخدام

  .عالی اداري صحبت شد گزینش و شوراي
                                                             

 - ،کلیه کشورهاى این قاره تبریک گفت و  فریقا را بهآ در این دیدار سالگرد تأسیس سازمان وحدت آقاي هاشمی
اى در جهت رفع آثار شوم استثمار و ظلم و تعدى بیگانگان در  هاى منطقه ان و گسترش همکاريلزوم تقویت این سازم

این منطقه چشم دوخته  فریقا علیه استثمارگران که همواره بهآ از مبارزات مردم  ایشان.این منطقه را مورد تأکید قرار داد
 و ز شر استثمار بیگانگان ابراز خرسندى کرد تجلیل کرد و از کسب استقالل و نجات کشورهاى آفریقایى ا،بودند
این   یکى از اهداف انقالب اسالمى ایران، برقرارى همکارى با کشورهاى آفریقایى و کمک و مساعدت به«: گفت

 با اشاره به خدمات سازمان ،آقاى هاشمى . »کشورها و کشورهاى جهان سوم براى پیشرفت و توسعه منطقه است
حل  ترى از سوى این سازمان را براى کمک به فریقایى، لزوم ایفاى نقش جدىآهاى فریقا براى کشورآوحدت 

این سازمان باید در مورد حوادث تلخ از جمله بحران سومالى «:  و تصریح کرداى مورد تأکید قرار داد مناقشات منطقه
رهاى جهان سوم اجازه ندهد ترى ایفا کند و با همکارى کشو  نقش فعال،و رواندا و سایر تشنجات در منطقه آفریقا

با ابراز تأسف از تحریم کشور لیبى توسط ایشان » .بیگانگان از اینگونه حوادث در جهت منافع خود سوءاستفاده کنند
 انتظار ، آن هم بدون دلیلى موجه، کشور مستقلى در جهانۀتحریم و محاصره ظالمان«: شوراى امنیت سازمان ملل گفت

هاى آشکارى علیه کشورهاى   یک چنین زورگویى، با هماهنگى و اتحاد اجازه ندهند، کشورهاي آفریقاییرود مى
، دفترنشر »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع ».مستقل و در حال توسعه اعمال شود

 1396معارف انقالب، 
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  فریقاي        عکس مالقات سفراي آ

مالقات با سفیران کشورهای آفریقایی در تهران

عکس دسته جمعی با سفیران کشورهای آفریقایی
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  1995 می 26                   1415  ذیحجه   26   1374  خرداد  5جمعه 


بـراي اقامـه جمعـه بـه دانـشگاه تهـران       . دیشب و امروز باران داشتیم و هوا سردتر شده است  
 ظهر بـستگان مطـابق   1.هاي ارزي جدید دادم   سیاست دربارةرفتم و توضیح و تحلیل جامعی       

اش دلـداري دادم و بـه اطرافیـان     ت احتمـالی  کـسال دربـارة به اعظم  . معمول میهمانمان بودند  
  .گفتم، شلوغ نکنند

محسن گزارشی از سفر به قـم و بازدیـد از سـد پـانزده خـرداد و زمـین فروشـگاه رفـاه و                      
یاسر از سفر بـم  . عصر به استراحت و مطالعه گذشت    . بهترشدن وضع درختان پسته البرز داد     

  سـوءعملکرد مـسئوالن   دربـارة هـدي  م. مراجعت کرد و از زیبایی منطقه ارگ جدید گفت     
هـاي   کشاورزي در گذشته، از قول مسئول جدیـد، گـزارش داد کـه سـم           کود و سم وزارت   

  . زیادي در انبارها مانده و شاید فاسد شده است
  

  1995 می 27                           1415  ذیحجه   27   1374 خرداد   6شنبه 
  

خـاتمی،  ] سـیدمحمد [آقـاي  . توجه است قواي ناتو جالبها و   در اخبار، درگیري بین صرب    
بـراي افتتـاح کنگـره       ،از مـن خواسـت    . آمـد ] جمهور و رییس کتابخانـه ملـی       مشاور رییس [

شـهري،   ري] محمدمحمدي[آقاي  . اند، بروم؛ نپذیرفتم    براي سالگرد امام گرفته   که   المللی  بین
رگـزاري حـج و نحـوه برگـزاري       گـزارش ب  . آمـد ] حجـاج ایرانـی    فقیه و رییس   نماینده ولی [

] رضــا[تیمــسار . رونــق برگــزار شــده اســت  را داد؛ خیلــی کــم]از مــشرکین [مراســم برائــت
آمد و از عدم هماهنگی وزیر کـشور شـکایت کـرد و          ] فرمانده نیروي انتظامی  [اللهی،   سیف

                                                             
 - در خطبه اول، یکی دیگر از مصادیق عدالت اجتماعی در جامعه بیان شد، سپس در خطبه دوم تحلیلی در خصوص 

در بخشی از . یاست هاي دولت براي مبارزه با اخاللگران اقتصادي و تثبیت نرخ ارز، ارایه گردیدمشکالت ارزي و س
هدف دولت، قطع رابطه بازار سیاه ارز با زندگی مردم و اقتصاد کشور است و آنچه در جامعه «: خطبه دوم آمده است

  و کوتاهدالالن لوگیري از نفوذ اقتصادي سیاست دولت، ج. شده باشد گذرد، باید متصل به قیمت ارز رسمی اعالم می
کردن دست آنان از اقتصاد کشور است و در قضیه تحریم آمریکا و جنگ اقتصادي علیه جمهوري اسالمی ایران، آنها 

 ← دیکن رجوع» .نیز وارد جنگ اقتصادي علیه مردم کشور شدند و نشان دادند که آمادگی همراهی با آمریکا را دارند
 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374سال جمعه  يها خطبه رفسنجانی،  هاشمی« کتاب
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 محوریـت  نامه مبارزه با قاچاق، به جاي محوریـت وزارت کـشور،    تقاضا داشت که در آیین   
  .کنم نیروي انتظامی را بپذیریم؛ قبول نکردم و گفتم براي هماهنگی کمک می

به عنوان رؤساي . محجوب آمدند] علیرضا[و ] علی ربیعی[= کمالی، عباد   ]حسین[ آقایان  
بـا هـیچ یـک از    . جمهوري خواستند خانه کارگر، نظرم را دربارة انتخابات مجلس و ریاست   

خواهند ائتالف کنند و اصرار عجیبی داشتند که بپذیرم، بـراي          دو جناح چپ و راست، نمی     
  . جمهوري اقدام شود؛ نپذیرفتم اساسی در مورد ریاست اصالح قانون

شرحی از مانور بزرگ آینـده سـپاه        . آمد] فرمانده کل سپاه  [رضایی،  ] محسن[عصر آقاي   
یــیس ســتادکل ر[فیروزآبــادي، ] حــسن[نمــود و گلــه کــرد از اینکــه دکتــر  داد و مــشورت 

  .، بر آنها حاکم شده است]مسلح نیروهاي
قـرار  .  کیفیت برخورد با عراق صحبت شـد دربارة.  شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت     

.  رفع تحریم، دوپهلو صحبت شـود و مـراودات بـر محـور اجـراي قطعنامـه باشـد            دربارةشد  
رات ادامـه دهـیم و در مـورد    پذیرش زائر را به عنوان امتیاز تلقی نکنیم، ولی بـه روال مـذاک       

فارس و خطرات احتمالی آن و احتمال اینکه      مسأله تأسیس ناوگان پنجم آمریکا براي خلیج      
. ك، به تحریک آمریکا باشد، بحث شد.ك.تیراندازي در مرز ترکیه با ایران، در تعقیب پ 

  . اي ایجاد نگرانی نکند قرار شد، نحوه انعکاس خبر مانور بزرگ سپاه، به گونه
 دربـارة . مجلس بود ، رییس]نوري اکبر ناطق آقاي علی[شب نشست سران سه قوه، در دفتر  

ارزي صحبت شد که از سیاسـت دولـت تمجیـد     انتخابات مجلس آینده و مسایل اخیر تثبیت 
، نوزادش را به سـالمتی بـه دنیـا    ]همسر مهدي[عفت خبر داد، فرشته،     . به خانه آمدم  . کردند

  .اینه اعظم، نشان داده که سالم است؛ خوشحال شدمآورده و پسر است و مع
  

  1995 می 28                           1415  ذیحجه   28   1374 خرداد  7یکشنبه 


بـاهنر و  ] محمدرضـا [آقایـان   . ها، موفقیت طرح جدید ارزي مـورد توجـه اسـت            در گزارش 
د کردنـد و راجـع بـه اسـتعفاي     از طرح ارزي، با مالحظات تمجیـ . بادامچیان آمدند ] اسداهللا[

از دبیـري در جامعـه روحانیـت مبـارز و جانـشین احتمـالی            ] کنی[مهدوي] محمدرضا[آقاي  
  .هاي اسالمی سالم دانشجویی صحبت کردند ایشان و همچنین حمایت از انجمن
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گزارش عملکرد تـأمین  . آمد] ی اجتماعنیمأعامل سازمان ت ریمد[کرباسیان،  ]مهدي[آقاي  
داد و براي سرعت کارها استمداد کرد؛ منجمله همکاري بهتر در مـسأله بانـک           اجتماعی را   

فروزنـده،  ] محمـد [و  ] رییس سازمان برنامه و بودجـه     [زنجانی،  ] مسعود روغنی [آقایان  . رفاه
ها که هر دو مدعی   براي داوري در مورد مسئولیت تهیه نقشه  . و همراهان آمدند  ] وزیر دفاع [

انــد کــه تــا دویــست  اي از رهبــري گرفتــه نظامیــان، مــصوبه. دمهــستند، تفــاهمی ایجــاد کــر
کیلومتري مرزها به عهده وزارت دفـاع باشـد کـه زیـادي اسـت، چـون مـسئولیت اصـلی بـا           

  .سازمان برنامه و بودجه است
هـا کـه در     کیفیت تـأمین ریـال تعهـدات ارزي طـرح      دربارةعصر در جلسه هیأت دولت،      

همچنین با توجه به . گیري شد آنهاست، بحث و تصمیمگذشته هزینه شده و اکنون سررسید 
آذربایجـان کـه بـر    ] جمهوري[ها و مسأله     کیفیت جمع نقدینگی   دربارةباالرفتن نرخ ارزها،    

  . هاي ورودي عوارض بسته و چگونگی مقابله به مثل صحبت شد کامیون
ر ناوگـان   دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و مـسأله حـضو  دربارة. شب مهیمان رهبري بودم 

] وزیر ترکیه نخست[چیللر،  ] تانسو[فارس و مسأله ترکیه و تلفن خانم         پنجم آمریکا در خلیج   
. بـه خانـه آمـدم   . پیشنهاد کردم، از نظامیان بخواهند مـسأله را بررسـی کننـد        . مذاکره کردیم 
  .بارد باران خوبی می

  
  1995 می 29                        1415  ذیحجه   29   1374 خرداد  8دوشنبه 



در نقـاطی از کـشور بـارش بـرف داشـتیم کـه در ایـن فـصل،              . دیشب و امروز باران داشتیم    
]  آقاي سید حسین مرعـشی [کمی معطل شدیم، تا . رفتیم] مهرآباد[به فرودگاه  . عجیب است 

. بـه سـوي سـمنان پـرواز کـردیم     . رسید؛ نباید تأخیر داشـته باشـد   ] جمهور رییس[دفتر   رییس
ــران ــد وزی در فرودگــاه نظــامی قــدیمی، در چهــل  .  معــادن و فلــزات و صــنایع همــراه بودن

بـراي افتتـاح جـاده    . تشریفات نظامی در استقبال داشـتند . کیلومتري شرق سمنان فرودآمدیم   
کوپتر به سوي دهستان سرکویر پرواز کردیم و در کنار روسـتاهاي    گلوگاه به  نایین، با هلی     

  . معلمان و بیدستان فرودآمدیم
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  عکس سفر سمنان         

بازدید از مراکز صنعتی استان سمنان
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  عکس سفر سمنان         

بهره برداری از کارخانه تولید فروسیلیس
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حـدود چهارصـد   . حلوایی، معاون وزیر راه و ترابـري گـزارش داد  ] زاده کریم فرج[آقاي  
هـاي مرکـزي و جنـوب بـه      کردن راه استان کیلومتر جاده کویري آسفالت، با هدف نزدیک  

ث شـده کـه حـدود پانـصد      فارس احـدا   تر بنادر دریاي خزر با خلیج       شمال و ارتباط نزدیک   
هــاي مرکــزي کــشور برداشــته  شــود و ســنگینی ترافیــک از جــاده کیلــومتر راه نزدیــک مــی

ام و دفتـر   شود؛ با هزینه سقف هشتصد میلیون تومان کـه بیـشتر آن را مـن کمـک کـرده              می
برایـشان صـحبت کوتـاهی کـردم و       . مردم روستاها، اسـتقبال گرمـی داشـتند       . مناطق محروم 

  .1انی بیشتر دادموعده کمک عمر
 شـده و بـه   2انـد کـه آرتـزین    رییس شوراي روستا که معلمی بود، گفت چاهی حفر کرده   

بـراي تحـصیل دختـران روسـتاهاي متفـرق،          . شود  برداري نمی   خاطر اختالف سه روستا بهره    
سـپس نیروگـاه کوچـک خورشـیدي را افتتـاح         . روزي شـدند   خواستار ایجاد مدرسـه شـبانه     

.  کیلووات بـرق کـه جالـب اسـت    270میلیون تومان هزینه و با قدرت  کردیم؛ با حدود صد     
  .آب و کولر هم استفاده کنند گفتم توسعه دهند که بتوانند براي مصارف پمپ

این کارخانه  . صنعتی سمنان پروازکردیم   كسوي شهر  ، به 3فروسیلیس براي افتتاح کارخانه  
 میلیارد تومان، هزینـه ریـالی   5/5و دالر، هزینه ارزي    میلیون38خصوصی است، با     از بخش 

                                                             
 -  ،با «:  جندق در استان سمنان گفت- معلمان -در مراسم گشایش طرح بزرگ ملى راه کویرى دامغان آقاي هاشمی

کنون کشورهاى ا هم. شود هم متصل مى ترى به فارس از راه نزدیک بردارى از این جاده مهم، دریاى خزر و خلیج بهره
فارس از طریق خاك ایران دارند که با گشایش  هاى گرم خلیج آب  عالقه زیادى به دسترسى به،آسیاى مرکزى و قفقاز

 ،با عبور این جاده از دل منطقه کویرى کشور. این طرح، تسهیالت بیشترى براى ارتباط این کشورها فراهم شده است
هاى  تر شدن فاصله استان با کوتاه.  در انتظار مردم محروم این منطقه استکویر فتح شده است و آینده آباد و روشنى

این جاده . هاى کشور خواهد شد گذاري جویى بسیارى در سرمایه شمالى و جنوبى کشور از طریق این جاده، صرفه
ر درازمدت و در کاهد که این امر د تهران مى هاى مرکزى و از جمله محورهاى منتهى به همچنین از بار ترافیک جاده

 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .سطح کالن اقتصادى کشور اثر بسیار مثبتى دارد
 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374

 - چاه ،زدی بررونی تحت فشار از چاه بای ، آبدار اطراف آن باشدهی باالتر از سطح ال، ارتفاع آب در داخل چاههرگاه 
 يا  پارهي اما ژرفا،ها تنها چند متر عمق دارند  چاهنی از ایگروه.  متفاوت استنی آرتزيها  چاهعمق .ندی گونیتزآر

 . خشک باارزش هستندمهی مناطق نياری آبي براژهی به ونی آرتزيچاهها. رسد یاز آنها به صدها متر م

 - »شود ی استفاده ميساز نی و ماشيگر ختهی ر،ي است که در صنعت فوالدسازییاژهای از فروآلیکی »سیلیفروس .
گرم لوی ک5/3ن فوالد به  هر تُدی تولي که برايطور  به، کاربرد داردزدا ژنی به عنوان اکسي محصول در فوالدسازنیا

 . استازی نسیلیفروس
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حـاجی بابـا اسـت کـه قبـل از      ] اصـغر  علـی [مدیرعامل آن آقـاي     . و هفتصدو پنجاه سهامدار   
 هـزار تُـن   30. بخارایی، بـا هـم در زنـدان بـودیم    ] محمد[انقالب، در ارتباط با پرونده گروه  

نـه ارزي، تولیـد آن سـه    دهد و بناست با فقط ده میلیون مـارك هزی      قیمت می  محصول گران 
  1.برابر شود

، وزیـر صـنایع و تجـارت عمـان و           ]علی سـلطان   آقاي مقبول بن  [عصر  .  به تهران برگشتیم  
وزیـر قطـري،   . آمدنـد یر امور اقتـصادي و بازرگـانی قطر     ، وز ]ثانی خلیفه آل  آقاي محمد بن  [

رس مخالفـت  تذکر دادم که با اسـتقرار ناوگـان پـنجم آمریکـا در خلـیج فـا               . پسر امیر است  
پرسـی   احـوال . گفـتم ] فؤاد[= شب به خانه مهدي رفتم و اذان و اقامه در گوش نوزاد              . کنند

  . کردم و به خانه آمدم
  
  1995 می 30                         1415  ذیحجه   30   1374 خرداد  9شنبه  سه
 

عقد ازدواج . 2ه استلرزه در جزیره ساخالین  روسیه که هزاران کشته داشته مورد توج     زمین
  ، معاون وزیر امورخارجه کُـره شـمالی  ]آقاي کیم یونگ نام. [یکی از کارکنان دفتر را بستم   

  
                                                             

 -  بخش خصوصى در امر ساخت کارخانه فروسیلیس سمنان  با اشاره به مشارکتدر مراسم افتتاح،آقاى هاشمى 
تر از گذشته  این از نقاط قوت این کارخانه است و ما عالقمندیم که بخش خصوصى را در این زمینه فعال«: گفت 
 میلیون تن است و این صنعت بدون توسعه واحدهاى تولید فروآلیاژ ششظرفیت فوالد کشور در حال حاضر . ببینیم

عنوان یک کشور صاحب صنعت فوالد در   توانیم ایران را به  با گسترش این واحدها در حال حاضر مىممکن نیست و
هاى بزرگ و  توانند طرح کارشناسان و متخصصان ما، در حال حاضر با کسب تجربیات فراوان مى .دنیا معرفى کنیم

ن قدرت طراحى و دانش فنى ساخت اکنو متخصصان ایرانى هم .مهم صنعتى را با یک دهم هزینه ارزى اجرا کنند
وى این امر را نشانگر رشد صنعت و ارتقاء دانش فنى . اند خوبى کسب کرده کارخانجات تولید فروآلیاژها را به

با اشاره ایشان » .شود این امر پیشرفت خیلى مهمى براى کشور محسوب مى: نیروهاى فنى کشور دانست و تأکید کرد 
هاى نو و غیرفسیلى نظیر انرژى  ه خورشیدى استان سمنان، بر ضرورت استفاده از انرژيدیدار از نخستین نیروگا به

، دفترنشر معارف »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. خورشیدى و باد تأکید کرد
 .1396انقالب، 

 - 28در تاریخ . دهد ی لرزه رخ منیمنطقه زم نیاست و هر سال در ا این کشور زیخ  از مناطق زلزلههیخاور دور روس 
 ،هی در خاور دور روسنی به نام نفتوگورسک در استان ساخالی شهرک،شتری ر7,6 ی به بزرگيا لرزه نیبراثر زم 1995 یم
 . نفر از سکنه آن کشته شدند2040 کشور محو شد و نیطورکامل نابود و از نقشه اه ب



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

199 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  کره شمالی        + عکس وزیر قطر 

مالقات با آقای محمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر امور اقتصادی و بازرگانی قطر

مالقات با آقای مقبول بن علی سلطان، وزیر صنایع و تجارت عمان
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 شـان بـا   از وضع خودشان و از وضع فعلـی و آینـده مـذاکرات        . صحبت طوالنی داشت  . آمد
کننـد و بـه نظـر     امید چندانی به نتایج ندارند و با سـوءظن مـذاکره مـی      . مریکا سئوال کردم  آ

  . کنند کُشی می  و وقتشقی رسد، دو طرف براي اهداف، کله می
آقـاي آنتونیـو   [، سفیر جدید بنگالدش، براي تقـدیم اسـتوارنامه و          ]آقاي سید معظم علی   [

اي داشـتم بـا چنـد نوجـوان         مـصاحبه . ، سـفیر مکزیـک، بـراي خـداحافظی آمدنـد          ]دیوناس
 روزنامه آفتـابگردان کـه مخـصوص کودکـان     انآموز دختر و پسر، به عنوان خبرنگار      دانش
  . شتندهاي اجرایی سئواالتی دا در مورد سیاست. ضاي شوراي عالی بیمه آمدنداع. 1است

جمعگی تبریز برداشته شـده و       اخیراً از امام  .  و فرزندش آمدند   ملکوتی] مسلم[عصر آقاي   
گفت، خودش هم مایل به رفـتن بـه    گرچه می. در راه انتقال به تهران، براي خداحافظی آمد     

نیـست و پـسرش گفـت نکـاتی دارد کـه بعـداً بـه مـن اطـالع          قم است، ولی از اقدام راضی      
  .اي با چند مصوبه داشت شوراي عالی انقالب فرهنگی، جلسه. دهد می

  
  1995 می 31                          1416 محرم  1   1374 خرداد  10شنبه  چهار

 

انـه، بـراي   از خ. در چند شهر هم سیل مخـرب آمـد     . دیشب و امروز هم باران خوبی داشتیم      
محلـوجی،  ] حـسین [آقـاي   . آباد کرج رفتیم   بازدید مرکز تحقیقات مواد و انرژي در مشکین       

 مرکز عظیمی که شوروي سـابق  دربارةدر راه، . هم از خانه با من بود] وزیر معادن و فلزات   [
اد در قرقیزستان، براي تولید سیلیکون به وجود آورده و ناتمام مانده و اخیراً بـه ایـران پیـشنه       

آقاي محلوجی، بـراي اسـتفاده از تجربـه موجـود در     .  براي تکمیل آن شده، مذاکره کردیم 
  .مرکز تحقیقات که در این خصوص وجود دارد، آمده بود

  
                                                             

 -  بود که به همراه روزنامه رانی کودکان و نوجوانان در اي برای روزنامه تخصصناولی آفتابگردان،روزنامه 
 در نان روزنامه کودکان و نوجوانی نخست، روزنامهنیا. شد ی منتشر م1376 آبان 29 تا 1373 ری ت18 از ي،همشهر
 عملکرد ة درباري انتشار مطلب طنزی روزنامه در پنیا.  بودای کودکان در دنيها  روزنامهنی و از اولانهیخاورم

چهار ، 1376 سال ي جمهوراستیخابات ر دوره انتنی هفتميداهای از کاندیکی از ي در طرفدارماسی و صدا جانبدارانه
 کتاب ← دیکن رجوعبراي مطالعه متن کامل مصاحبه، .  شدلی و تعطفی، توق1376 از انتخابات دوم خرداد شی پزرو

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها مصاحبه رفسنجانی،  هاشمی«
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  عکس افتتاح سیلیکون          

بازدید و افتتاح خط تولید بلور سیلیکون در مشکین آباد کرج
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ها، قبـل از انقـالب بـه     پایلوت آن را  آمریکایی. م را افتتاح کرد1خط تولید بلور سیلیکون   
اند، ولـی در دره افتـاده و بخـشی از آن آسـیب دیـده و قـسمتی را هـم بـه خـاطر               ایران داده 

ویفرهـاي سـیلیکون کـه    . اند و کار آن شروع شد اخیراً آن را تکمیل کرده    . اند  انقالب نداده 
هـادي در  صـنایع    خت قطعـات نیمـه  کنند، ارزش افـزوده زیـادي دارد و بـراي سـا             تولید می 

هـاي یـاقوت    از پـایلوت . شـود  نظامی، وزارت دفاع و مرکز صنایع الکترونیـک اسـتفاده مـی        
آقـاي دکتــر  . بازدیـد کـردیم  ... . هـاي آب طـال و    هـا و رنـگ   سـازي و سـرامیک   مـصنوعی 

  .2مظفرزاده و دکتر هاشمی، گزارش دادند و من در تشویق و حمایت، صحبت کردم
اي  با همکاري   رفتیم که هواپیماي کوچک چهارنفره    3 براي بازدید از طرح فجر       از آنجا 

در آنجـا توضـیحاتی راجـع بـه سـایر         . اند  هاي اطالعات، راه و ترابري و دفاع ساخته         وزارت
) PC7(سازي  ها و کرافت و کپی      کارهاي مؤسسه تحقیقات دفاعی، مثل ساخت زیردریایی      

از کارگـاه سـاخت هواپیماهـا بازدیـد کــردیم و در     . ددادنـ .... و طراحـی جـت آموزشـی و    
  .فرودگاه مهرآباد، پرواز آن را همراه با نمایش آکروبات خوب خلبان دیدیم

معـاون اجرایـی    [میرزاده،  ] حمید[آقاي  . عصر در جلسه هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم       
 و سیمان و کشتی هاي مترو  قرار مهمی در زمینه   . ، گزارش سفر به چین را داد      ]جمهور رییس

هاي در دست ساخت  از بخش. به حرم شاه عبدالعظیم رفتیم. امضا شده است... و تجارت و    
                                                             

 - آید دست میه  از ترکیب سیلیسیم، کربن هیدروژن و اکسیژن ب پلیمرهایی مصنوعی هستند که عمدتاً،ها سیلیکون. 
الستیک سیلیکون یا سیلیکون : برخی از انواع رایج آن ها عبارتند از .سیلیکون ها انواع و کاربردهاي متفاوتی دارند

 رزین ، گریس سیلیکون، روغن سیلیکون،ریزي از این نوع سیلیکون استفاده می شود یري و قالبگ در قالب(الستیکی 
 .گیريز سیلیکون در وسیلیکون

 -ریشه در تحقیق و پژوهش ،هاى علمى و صنعتى جهان امروز همه پیشرفت«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
خوشبختانه در . دم توجه جدى به بخش تحقیقات استدارد و یکى از نقاط ضعف کشورهاى جهان سوم نیز ع

هاى اخیر تحقیق و پژوهش توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالى جدى گرفته شده که این امر نتایج ارزشمندى  سال
توان   مى،کنیم اکنون از خارج وارد مى برخى از کاالها و تجهیزاتى را که ما هم. دنبال خواهد داشته را براى کشور ب

تواند بسیارى از  تولیدسیلیکون مى اندازى خط راه .راحتى در داخل کشور تهیه کرد   به،ق گسترش تحقیقاتاز طری
موقع در   باید نتایج تحقیقات به. ها و تجهیزات الکترونیک مرتفع کند هادى  نیمه مشکالت صنعتى کشور را در بخش

امروز زمینه الزم  .پژوهشگران از کار خود دلسرد نشوندجامعه شناسانده شود و مورد استفاده قرار گیرد تا محققین و 
کارهاى ،عمل آمده  هاى پژوهشى در کشور فراهم شده و با اصالحات اقتصادى به براى گسترش و توسعه فعالیت

، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .صرفه است نظر اقتصادى نیز به تحقیقاتى از
 .1396عارف انقالب، دفترنشر م
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عبـدالعظیم و    هاي جدیداالحـداث کـه مرحـوم امـامزاده حمـزه و شـاه               رواق.  بازدید کردیم 
] محمـدي [در جمـع حـضار، آقـاي    . امامزاده طاهر را به هم وصل کرده است، افتتاح کـردم    

هاي من تـشکر کـرد و         از کمک )] س(تؤلیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی     [شهري، ري
  .1من هم صحبت کوتاهی نمودم

، در ماشین من نشست ]جمعه شهرري امام[غیوري،  ] سیدعلی[آقاي  .  به سوي خانه آمدیم   
آباد و دفتـر   ایزدي از نجف] عباس شیخ[و در راه، از مراسم برائت از مشرکین و تبعید  آقاي     

هـاي وجـوه شـرعیه و     آماري از کارهاي امدادي و جمع و خـرج پـول          .  انتقاد داشت  رهبري
  . گفتم یک ماه شهریه را از سوي من، به طالب آنجا بپردازد. بریه داد

  
  1995 ژوئن 1                          1416 محرم  2   1374 خرداد  11شنبه  پنج

 

فکـري کودکـان و    [انـه کـانون پـرورش     مدیران و مربیان و جمعی از کودکـان عـضو کتابخ          
با سرود و دکلمه و شـعرخوانی و دادن جـایزه بـه کودکـان برنـدة جـوایز            . آمدند] نوجوانان

 کـانون  ریـیس [، فروشـان   چینـی  ]محـسن [المللی و عکـس و مـصاحبه و گـزارش آقـاي               بین
  .  گذشت؛ برنامه شاد و باروحی بود2هاي من و صحبت] پرورش فکري

  

                                                             
 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 

 -  ،هاى آینده کشور توصیف کرد و با بیان ضرورت  ترین سرمایه کودکان را بزرگترین و با ارزشآقاي هاشمی
ح و حفظ سالمت جسم و روان کودکان و نوجوانان کشور گذارى هرچه بیشتر در زمینه پرورش صحی تالش و سرمایه

گیرى اصولى از امکانات   باید با بهره،ها، مربیان، مراکز فرهنگى و آموزشى و تمامى آحاد جامعه خانواده«: اظهارداشت
 ها و سالمت و هاى علمى و هنرى روز و برخوردهاى ظریف و منطقى در حفظ این سرمایه و استفاده مناسب از شیوه

 آثار بسیار منفى براى آینده جامعه ،هرگونه کوتاهى در این زمینه. خوبى ایفاى نقش کنند   به،تربیت نونهاالن جامعه
گیرى شخصیت و رشد فکرى و جسمى آنان  حفظ نشاط و شادابى کودکان و نوجوانان در شکل .بدنبال خواهد داشت

 موظفند با ،بیت در خانه و مدرسه و مراکز آموزشى و علمىاندرکاران تعلیم و تر بسیار مهم و مؤثر است و همه دست
 .مندتر سازند استفاده از ابزار مناسب، کودکان و نوجوانان ما را نسبت به زندگى امروز و آینده خود امیدوار و عالقه

دهد  ایش مى لزوم دقت و حساسیت کار براى این قشر را افز،هاى ادبى و هنرى کودکان و نوجوانان ها و نمونه موفقیت
 کتاب ← دیکن رجوع» .پایان در نونهاالن و جوانان کشور اسالمى ایران است و حاکى از وجود استعدادهاى بى

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی«
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   عکس بازدید کانون پرورش فکري           

مالقات با کودکان برنده جوایز بین المللی

مراسم استقبال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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  عکس بازدید کانون پرورش فکري            

سخنرانی در جمع مدیران، مربیان و کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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  عکس بازدید شاه عبدالعظیم           

افتتاح رواق جدید در حرم حضرت شاه عبدالعظیم الحسنی)س(

زیارت حضرت شاه عبدالعظیم الحسنی)س(
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سخنرانی در اجتماع کارکنان حرم حضرت شاه عبدالعظیم الحسنی)س(

بازدید از بخش های درحال ساخت حرم حضرت شاه عبدالعظیم الحسنی)س(
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گزارش سفر قطـر را داد و مـشکالتی کـه در    . آمد] وزیر تعاون [شافعی،  ] غالمرضا[آقاي  
هـا و عبـور لولـه نفـت         مـسافرت  دربـارة آمـده و     آذربایجان پیش ] جمهوري[راه همکاري با    

  . از ایران، نظرخواهی کرد؛ گفتم توجه به مشکالت آنها هم بشودآذربایجان 
اراکی، نماینده رهبـري در انگلـستان آمـد و بـراي رونـق کـارش و تـأمین                 ] محسن[آقاي  

دبیـر شـوراي    [روحـانی،   ] حـسن [آقاي  . هاي کنگره شیخ انصاري استمداد کرد       قرض هزینه 
و مسایل جاري کشور، منجمله رهبري  انتخابات آینده مجلس     دربارة. آمد] عالی امنیت ملی  

  .جامعه روحانیت مبارز مذاکره کردیم
شـدن شـیخ علـی      ، وزیر اطالعات، تلفنی اجازه خواسـت کـه تـسلیم          ]آقاي علی فالحیان  [

ها بدهد؛ چند روز پـیش تـسلیم شـده و اظهـار نـدامت دارد و در             تهرانی در مرز را به رسانه     
  . شود  و اخیراً دارد شایع میخبرش مخفی نگه داشته شده. بازداشت است

  
  1995 ژوئن 2                          1416 محرم  3   1374 خرداد  12جمعه 

 

هاي زیادي بـه خانـه آورده بـودم کـه تمـام       بولتن. ها جمع بودند ظهر هم بچه  . در منزل بودم  
 سیلیکون و نیز هاي صنعتی، منجمله طرح تولید      برنامه دربارةعصر با محسن    . وقتم را پر کرد   

اهللا  اش بـا آیـت    سـاعته  محسن، گزارش مـذاکرات یـک     . مسایل جاري ارزي صحبت کردیم    
. آمـد ] ریـیس بنیـاد تـاریخ انقـالب اسـالمی     [معادیخواه، ] عبدالمجید[آقاي . اي را داد    خامنه

جلـد اول کتـاب تـاریخ شـفاهی را آورد و     . براي ادامه کـار بنیـاد تـاریخ، نظرخـواهی کـرد         
  . یجاد شورایی براي سیاستگذاري بنیاد تاریخ دادپیشنهاد ا

  
  1995 ژوئن 3                          1416 محرم  4   1374 خرداد  13شنبه 

  
سـازند؛ بـا    شبستان بزرگ را می. از خانه، همراه محسن در مسیر دفتر به مصالي تهران رفتیم       

ها نصب شده و شـروع بـه    ستونقسمتی از   .  هزارمترمربع، با ارتفاع خوب    30وسعت بیش از    
گویا براي محسن که ناظر . تر از تصورات قبلی آمد به نظرم جالب. اند ها کرده   ساختن سقف 



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

209 

هم هست، نگرانی این است که ساخت بخشی از شبـستان روي تونـل متـرو، آسـیب بـه بنـا                
  .برساند

 کـه خـوب   گزارش تولید و فروش نفـت را داد   . ، وزیر نفت آمد   ]آقاي غالمرضا آقازاده  [
] شـرکت آمریکـاییِ  [هـاي غربـی بـه جـاي          توصیه به احتیاط داشت و گفت، شرکت      . است

راجع به فـروش سـهام واحـدهاي دولتـی بـه مـردم بـه           . اند  کونوکو، پیشنهادهاي خوبی داده   
هاي مهم در دست اجرا، مثل پتروشـیمی تبریـز    منظور جمع نقدینگی پرسید و پیشرفت طرح    

  . گفتو پاالیشگاه بندرعباس را
گـزارش اتمـام طـرح آبرسـانی بـه         . آمد] وزیر جهادسازندگی [فروزش،  ] غالمرضا[آقاي  

هشت روستا در مرز ترکمنستان و سـرعت توسـعه صـنعت میگـو را داد و از وضـع سیاسـی                  
پـور و سـجادي    سـپس آقایـان عبـاس   . کشور بعد از دوره مسئولیت من، اظهار نگرانـی کـرد    

 از کوبا تحت مدیریت جهـاد  Bرید تکنولوژي هپاتیت  اهمیت طرح خ   دربارةملحق شدند و    
صـحبت  ] وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     [مرنـدي،  ] علیرضا[گفتندکه با دکتر   

  . اند کردم؛ معلوم شد که آنها در حال مذاکره
گــزارش ســفر بــه مولــداوي و . آمــد] جمهــور معــاون اول ریــیس[حبیبــی، ] حــسن[دکتــر 

] محــسن[آقـاي  . رة مـسایل جـاري کـشور صـحبت کـردیم     دربـا . کرواسـی و بوسـنی را داد  
 تلفنـی اطـالع داد کــه در برنامـه تحـریم آمریکــا،     ،]کـل بانــک مرکـزي   ریـیس [نـوربخش،  

  . بینی نشده است ممنوعیت استفاده ایران از دالر به عنوان ارز مورد معامله، پیش
 گـزارش داد    انصاري] محمدعلی[آقاي  . عصر میهمانان مراسم سالگرد رحلت امام آمدند      

شـب  . وضع ترجمه همزمان خوب نبود؛ از دفتر بازخواست کـردم . 1و من هم صحبت کردم  
                                                             

 -حاد بیشتر مسلمانان و هایى از جهان اسالم در این مراسم را موجب همبستگى و ات  حضور شخصیت، هاشمى آقاي
 آمریکا و استکبار جهانى «:  و گفتهاى جمهورى اسالمى ایران براى جهانیان دانست تر شدن حقایق و واقعیت روشن

 همچنان روشنگر راه و مشعل هدایت ،در زمان غیبت آن مرد بزرگ) ره( نام و افکار نورانى امام خمینى ،مایل نیستند
 حضور میهمانان خارجى در ایران که نشانه ابراز عشق و اًان انقالبى جهان باشد و قطعهاى آزاداندیش و مسلمان انسان

 با اشاره به  ایشان.کند  استکبار را خشمگین مى،هاى امام است هاى مقدس و اندیشه عالقه آنان نسبت به آرمان
هاى پس از  ها در سال  زمینههاى نظام اسالمى ایران، استقالل سیاسى و خوداتکایى اقتصادى در بسیارى از پیشرفت

یکى «:  اظهار داشت،شمار از سوى دشمنان هاى بى  سال جنگ و توطئههشترغم تحمیل ه  بی،پیروزى انقالب اسالم
 موفق شد یک ، این است که بنیانگذار جمهورى اسالمى،)ره(اهداف امام خمینى از دالیل خشم استکبار نسبت به

 هاى استعمارى آنها در تضاد است و تبلیغات گسترده و طوالنى د که با هدفتاریخ عرضه کن  کشور اسالمى را به
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جمعیت، کمتر از مقدار حـد انتظـار   . 1به مرقد امام رفتم و در مراسم سالگرد سخنرانی کردم      
  . بود

  1995 ژوئن 4                          1416  محرم  5   1374 خرداد  14یکشنبه 


ــاي  ــد ] حمدحــسنم[آق ــدانش آمدن ــان و فرزن اوضــاع روحانیــت اصــفهان و وضــع  . رحیمی
اي توسط ایـشان، بـیش از دیگـر مراجـع، وجـوه       اهللا خامنه هاي علما را گفت که آیت  شهریه

رفتم، چون دیـشب   هاي گذشته می  براي مراسم رحلت امام به مرقد نرفتم؛ سال       . شرعی دارد 
بـه سـد   . کند اي را تجویز نمی سران در چنین نقطه  آنجا بودم و مالحظات امنیتی هم اجتماع        

وقـت بـه   . عـصر و شـب، بـاران حـسابی باریـد         . ها هم جمع شدند     جمعی از بچه  . لتیان رفتیم 
  .استراحت و مطالعه گذشت

  
  1995 ژوئن 5                        1416  محرم  6   1374 خرداد  15دوشنبه 

  
گـشتی در باغـستان زدم و چنـد    . سـواري گذشـت   قزدن و قـای  امروز وقت به مطالعـه و قـدم     

در بازي والیبال پاسـداران شـرکت کـردم؛ یـک گـیم را      . ها چیدم اي گیالس از درخت   دانه
  . انگشتم با ضربه توپ آسیب دید، اظهاري نکردم. بردیم

                                                                                                                                               
برخالف  .آنها را مبنى بر انزوا و ناتوانى دین در اداره کشور و ایجاد جامعه آرمانى، براى همیشه باطل کرده است

حل با همان طراوت و نشاط هاى سازنده و قرآنى امام را  امروز افکار و اندیشه،رغم خواست دشمنان اسالم هتصور و ب
آغاز انقالب بر فضاى جامعه و حکومت اسالمى ایران حاکم و استوار است و با استحکام و ثبات سیاسى، اقتصادى، 

 .پیماید و به یک کشور نمونه در حال رشد تبدیل شده است نظامى و فرهنگى، نظام اسالمى با اقتدار راه توسعه را مى
اند که حاضرند براى تحقق اهداف   ثابت کرده،ى ایران در دوران پس از انقالب اسالمىمردم و مسئوالن کشور اسالم

 در مقابل ،اند اند و هرگز حتى در یک مورد حاضر نشده  بهاى سنگینى را بپردازند و تاکنون نیز چنین کرده،مقدس امام
جویى و تهمت زدن و  پردازى و بهانه وغاگر آمریکا امروز با در .گرفتن امتیازى از آرمان و اهداف امام چشم بپوشند

بخشد و براى بدنام کردن چهره این نظام الهى  تحریم، خشم و دشمنى خود را علیه انقالب اسالمى و مردم ما شدت مى
 .هاى برتر در عصر حاضر است ه اندیشهیهاى بزرگ در ارا خاطر دستاوردهاى فراوان و موفقیته  ب،کند تالش مى

دقت   به،ها و آثار و برکات فراوان انقالب اسالمى ها و پیشرفت  در زمینه واقعیت،ایران  فرتان بهامیدوارم در طول س
 » .هاى مسلمان در سراسر جهان برسانید گوش ملت  به،مطالعه و آن را درك کنید و پیام مردم ایران را از این طریق

 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  عکس سخنرانی در مرقد امام            

سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(

دیدار با میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(
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. مـذاکره کـردیم    مسایل جاري، منجمله ساختمان مصالي تهران        دربارةبا محسن مقداري    
هـا امـروز    هایـشان بودنـد؛ بعـضی    ها به خاطر امتحانات، بیشتر سرگرم حاضرکردن درس     بچه

  .اینجا هم باران آمد. عصر به خانه آمدیم. نماندند
  
  1995 ژوئن 6                          1416  محرم  7   1374 خرداد  16شنبه  سه


مـسئول  . مـن بـه دفتـرم رفـتم       . رفـسنجان بـود   عفت براي شرکت در مراسم عزاداري، عـازم         
براي خریـد تجهیـزات کنترلـی و نیـز امـور      . حفاظت و فرمانده پاسداران بیت رهبري آمدند     

  . رفاهی محافظان استمداد کردند
توضیحاتی در رابطه با مرقد و مؤسسه حفظ آثار امام و وضع بیت و . آقا خمینی آمد  حسن

هـایی نمـودم و چنـد سـکه کـه از       ن هـم راهنمـایی  مـ . برنامه زندگی و تحصیل خـودش داد      
احمدآقا بود، به عنوان هدیه شرکت در جلسات شوراي عالی انقالب فرهنگی براي دو   حاج
  .، تحویل ایشان دادم)ده سکه بهارآزادي(سال 

از تـصمیم  . آمـد ] جمهـور در امـور اصـناف      مـشاور ریـیس   [بینـا،    تـوکلی ] ابوالفضل[آقاي  
اند و تقاضا دارند، زمـان   ادراتی تشکر کرد و گفت اصناف هم راضی     ارز ص  دربارةاخیرمان  

پیـشنهادي از  . آقاي حسینی، برادر شـهید سـید صـالح لبنـانی آمـد      . تحویل ارز را بیشتر کنیم    
  . دولت عمان براي تحسین روابط و همکاري آورده بود و کمک خواست

علیـزاده، از   ] درضـا محم[و  ] شـاهرودي [جنتی، سید محمـود هاشـمی     ] احمد[عصر آقایان   
براي سفر به رومانی کسب نظر کردند و براي کارهـاي سـاختمانی و   . شوراي نگهبان آمدند  

انتخابات و امور رفاهی کارکنان شوراي نگهبان و تأسیس واحد تحقیقات که پیشنهاد آقاي         
  .خیلی دیروقت خوابیدم. شب در دفترم ماندم. هاشمی است، استمداد نمودند

  
  1995 ژوئن 7                         1416  محرم  8   1374 خرداد  17شنبه  چهار

 

آقاي مسیح . آمد و گزارش سفر به مالزي را داد      ] جمهور مرعشی، رییس دفتر رییس   [حسین  
از . آمـد ] جمهور و مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالمی      مشاور اجتماعی رییس  [مهاجري،  
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هاي خارجی و داخلی داشت و  ئواالتی در سیاستهاي جدید ارزي تمجید کرد و س سیاست
آقـاي سـید جـالل روغنـی، جانبـازي کـه نـشان ایثـار از مـن          . براي روزنامه کمک خواست   

براي کارخانه ساخت تجهیزات آبیاري تحت فشار که جمعی از جانبازان  . گرفته است، آمد  
ه ایثار را پس بگیرم و اند، استمداد کرد و پیشنهاد داشت که هدی با شرکتی که دارند، ساخته   

  .خرج انقالب کنم که نپذیرفتم
از توسـعه شـبکه مخـابرات    . آمـد ] وزیر پست و تلگـراف و تلفـن       [غرضی،  ] محمد[آقاي  

هـاي   آذربایجان شرقی، به مناسبت سفرم به آنجا، گزارشی داد و بـراي اجـازه توسـعه تلفـن            
آقاي . ینگی به دولت بیاورد   نقد] کردن[سیار استمداد کرد که گفتم، طرحی به عنوان جمع          

  .افشار، فرمانده بسیج آمد و براي گرفتن اعتبارات بیشتر استمداد کرد] علیرضا[
سیاسـت جدیـد   . آمـد ] معاون اقتصادي وزارت امور خارجـه [عادلی، ] محمدحسین[دکتر  

ارزي را تأیید کرد و بر اجراي کامل و قاطع تأکید داشت و براي پـذیرفتن پـست سـفارت،              
، اسـتاندار مازنـدران و    ]پـور   هیغالمرضا گرانما آقاي  . [آمادگی کرد؛ قبالً نپذیرفته بود    اعالن  

،  از ]نمانیــده بابلــسر[مجــدآرا، ] محمــد[و ] دینــان، نماینــده آمــل[کــاظم] محمــود[آقایــان 
ضـمن تـشکر از سـرعت سـازندگی در اسـتان، بعـد از سـفر مـن،          . نمایندگان اسـتان آمدنـد    

عـصر در جلـسه هیـأت    . ي، بـراي گـرفتن اعتبـارات بیـشتر دادنـد     پیشنهادهاي جدید و  زیاد    
  . هاي درمانی تصویب شد نامه بیمه دولت، بخشی از آیین

  
  1995 ژوئن 8                         1416  محرم  9   1374 خرداد  18شنبه  پنج

 

 رابطـه بـا   یاسر براي تایپ یک جزوه تحقیقی که در . در خانه بودم  ]. امروز روز تاسوعا بود   [
  .رفت] معارف انقالب[آهن نوشته است، به دفتر نشر   راهدربارةتحصیلش در دانشگاه، 

فاطی رفته بود، در روضه منـزل آقـاي دکتـر والیتـی شـرکت      . فاطی و سارا و علی آمدند     
هـا ناراحـت بـود کـه در مـورد کیفیـت برخـورد بـا              کرده بود و از اظهارات یکـی از مـداح         

گفته، چرا به کسی که آن همـه اهانـت بـه انقـالب و            راض داشته و می   علی تهرانی، اعت   شیخ
هاي کنگره پکن براي زنان و   برنامهدربارة. امام کرده، اجازه ورود به کشور داده شده است       

  . خواهند آنجا مطرح کنند، از من کسب نظر کرد مطالبی که می
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 دربـارة نـزل، مقـداري   عـصر در حیـاط م    . امروز بیشتر وقتم به مطالعه و استراحت گذشت       
شام، مهدي و فرشته آمدند و فؤاد را هم همراه . ب کربال، فکر و به تنهایی گریه کردم     مصای

  .داشتند؛ غذاي نذري خوردیم
  

  1995 ژوئن 9                        1416  محرم  10   1374 خرداد  19جمعه 


از منـزل دکتـر   . هـا از رادیـو   در منزل بـودم؛ بـا مطالعـه و اسـتماع روضـه         .] روز عاشوراست [
از وضـع روسـتاي   . هایش با من بودند؛ با غذاي نذري ظهر فائزه و بچه . والیتی، آش آوردند  

.  بـه آنجـا رفتـه بودنـد    1ها، براي مراسـم تاسـوعا   ابیانه تعریف کرد که دیروز با محسن و بچه  
  .قرار شد تقویت شود. روستاي جالب توریستی است

اش را آورد کـه همـه     علیرضـا، پـسر کوچـک محـسن، کارنامـه     . هـا آمدنـد     عصر هم بچه  
شب، محـسن و عمـاد و   . ها هم گرفتند   بقیه بچه . هایش بیست بود؛ نیم سکه جایزه دادم        نمره

هـاي نمـاز جمعـه و     محـسن در مـورد  روش ویـرایش  خطبـه       . علیرضا با مـن شـام خوردنـد       
اکرات بـا لیبـی، بـراي    عصر مهـدي آمـد و پیـشرفت مـذ         . همچنین دربارة مترو صحبت کرد    

  . ساخت خط آهن در این کشور را گفت
  

  1995 ژوئن 10                        1416 محرم  11   1374 خرداد  20شنبه 
  اي اسـت کـه در اختیـار سـتاد     اي مـصادره  خانه. در خیابان دربند رفتیم] علوم[به فرهنگستان  

  
                                                             

 -زمزمه را هایی نوحه و شده جمع مسجد مردم در تاسوعا، شب در نطنز، روستاي تاریخی ابیانه واقع در شهرستان  در 
 جمله ما مصیبت؛ واي اي ایم؛ ثقلین رسول اوالد ذاکر ما« :کنند می تکرار مردم و خوانند می را این شعر نفر  دو.کنند می
 تاسوعا با روز در) ع (الحسین اباعبداهللا سوگواري سنتی همچنین مراسم .»مصیبت واي اي حسینیم؛ عزادار و پوش سیه

 خوانی، نوحه آغاز از  در این مراسم، بعد.شود می برگزار گردشگران اهالی و حضور با این روستا در زنی جغجغه عنوان
 آغاز از  قبل.کند می ایجاد آلود معنوي و حزن خاص فضاي که شود می آغاز چوبی هاي جغجه خوردن هم به صداي
 نذري و خیرات که هایی خانه مقابل در و زنند می قدم ها کوچه در دسته دسته روستا اهالی برخی زنی، جغجغه مراسم
 اهالی و است زنی پرسه مراسم این  نام.روند می بعدي خانه سراغ و خوانند می اي فاتحه بلند صداي با و ایستند می دارند،
 عزیزي امسال تا گذشته سال عاشوراي و تاسوعا از که هایی خانه مقابل در حضور با عاشورا، و تاسوعا صبح در روستا

  .کنند می مرحوم روح نثار اي فاتحه اند، داده دست از را
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  عکس بازدید فرهنگستان علوم             

بازدید و سخنرانی در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
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. تمامی اعضاي پیوسته فرهنگستان، جمع بودند     . هفت گروه دارند  . است اجرایی فرمان امام    
مـن  . ، گزارش دادنـد ] فرهنگستان علومسییر[شریعتمداري، ] علی[رییس هر گروه و آقاي  

  .1هم با تأکید بر تقویت و کمک براي حل مشکل تداخل، صحبتی کردم
معـاون  [پورمحمـدي،  ] مـصطفی [عـصر آقـاي    . دادم  تا عصر در دفتر، کارها را انجـام مـی         

از عملیاتی علیه منافقین، در رابطه با مراسم سی ام . آمد] اطالعات خارجی وزارت اطالعات
شـب  .  در خارج سئوال کرد؛  به خاطر امکان سوءاستفاده علیه ایران، مخالفت کردم   2خرداد

  .در دفترم ماندم
                                                             

 -در دست هاى  دولت آماده است مشکالت مالى موجود در سر راه طرح«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 ،ها و نتایج کار فرهنگستان علوم در ایران متأسفانه فعالیت. هاى مختلف فرهنگستان علوم را برطرف کند اجراى گروه
مندم فرهنگستان علوم  همن عالق. خوبى روشن نشده و انجام اقدامات الزم در این زمینه ضرورى است براى مردم به

 ،رسانى تجهیز فرهنگستان علوم به تکنولوژى مدرن ارتباطى و اطالع . بیش از پیش تقویت شود،جمهورى اسالمى ایران
هاى   نقش مهمى در هدایت حرکت، فرهنگستان علوم.داردهاى اطالعاتى علمى دنیا ضرورت  براى پیوستن به شبکه

 ممیدوارا . دولت براى توسعه هرچه بیشتر این مجموعه تالش خواهد کرد،همین سبب  علمى و تحقیقى کشور دارد و به
امروز وظایف و . گذارى شود  فرهنگستانى قوى و پویا پایه،با پشتکار و فعالیت روزافزون اساتید و پژوهشگران کشور

هاى دیگر تداخل  ها و سازمان هاى مختلف آن با وظایف برخى از وزارتخانه هاى فرهنگستان علوم و گروه مسئولیت
 دیکن رجوع» .عالى انقالب فرهنگى مورد بررسى قرار خواهد گرفت يزودى در شوراه پیدا کرده است که این مسأله ب

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←

 - ابوالحسن یاسی ستی بود که همزمان با طرح عدم کفایابانی خيها يری خرداد تظاهرات و درگ31 و 30 عیوقا 
 )منافقین ( خلقنی داد که توسط سازمان مجاهدي روی اسالميت، در مجلس شورا وقجمهور سیی رصدر یبن

 ی و موسي رجوسعود دستور بازداشت مدادستان انقالب تهران، خرداد، 30 از شیاز چند روز پ.  شده بودیسازمانده
 ي همچنان رهبري و و کنندیی را شناساي وگاهی نتوانسته بودند مخفیتی امنيروهای نی ول، را صادر کرده بودیابانیخ

 نی ازیدر همان روز ن. کرد ی اعالم موضع مییها هیانی تحت امر را بر عهده داشت و با دادن بياهایشیلی و منیمجاهد
 تظاهرات در نیا.  را اعالم کردرانی ای اسالمي جمهورنظام ورود به فاز مبارزه مسلحانه با يا هیانیسازمان با انتشار ب

 در خاطرات ی،هاشماهللا   آیت. داديرور  شهي تهران اغلب در نقاط مرکزيها يریدرگ. افتاد مختلف به راه يشهرها
 تی و رنجبران و اقلکاری خلق و پنی مجاهديها گروهک «:کند ی بازگو مچنین خرداد را 30 روز يها  آشوب1360

 اعالن مبارزه مسلحانه ي نحو بودند و بهدهی از کار مجلس ديری آشوب و جلوگجادی اي برایعیتدارك وس...  وییفدا
 از ياری و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسبی و تخرختندی رها ابانی به خ،از ساعت چهار بعد از ظهر. اند کرده

. من در مجلس بودم.  به مقابله برخاستندها یالله  و حزبها تهی سپاه و کميروهایکم کم ن. ها آغاز کردند شهرستان
 کینزد... دیرس ی مزی نيا خبر از جراحت و شهادت عده. دیرس ی نقطه شهر به گوش منی چند ازيراندازی تيصدا

 خلق با نی مجاهدی مرکز فرماندهی از ارتباطات تلفنشده آمد و نوار ضبط تی مسئول ستاد امن،يا  زوارهيغروب آقا
 شب آشوبگران لیاوا. کرد ی و آشوب آنها را مشخص مبی تخرعی را آورد که برنامه وسیابانی آشوب خيها رابط

  و مرگ و جرحنی چند ماشبی ببرند، به جز تخرشی از پی کار مهمنکهیشکست خوردند و متفرق شدند، بدون ا
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  1995 ژوئن 11                       1416 محرم  12   1374 خرداد  21یکشنبه 
  

هاي دولتـی و   هایشان از ارگان قدس رضوي، براي مطالبه طلب کریمی از آستان  ] علی[آقاي  
خواسـت وزارت نفـت،   . شـان را دادم  هاي دیگر آمد؛ پانصد میلیـون تومـان از طلـب       کمک

  . قدس است، پس بدهد فرودگاه سرخس را که ملک آستان
کار سـتاد، آسـان   .  داشت- از تثبیت قیمت ارز   بعد -ستاد تنظیم بازار جلسه با چند مصوبه      

بخشی . عصر هیأت دولت جلسه داشت. ها به سطح مصوب نزدیک شده است    شده و قیمت  
  . هاي همگانی تصویب شد نامه بیمه از آیین

 شیخ علـی تهرانـی کـه    دربارة انتخابات مجلس آینده، در مورد. شب میهمان رهبري بودم   
 سـفرم بـه   دربـارة د کـه بـدون اعمـال نفـوذ محاکمـه شـود و       اي اصـرار دارنـ     اهللا خامنـه   آیت

  .عفت از رفسنجان مراجعت کرده است. آذربایجان شرقی بحث کردیم
  

  1995 ژوئن 12                      1416 محرم  13   1374 خرداد  22دوشنبه 
 

به مؤسسه رازي در حصارك، براي افتتاح بخش جدید پـرورش حیوانـات آزمایـشگاهی و               
. کت در مراسم افتتاح هزار و هفتصد طرح عمرانی جهاد در هفته جهاد سازندگی رفتـیم         شر

محمدي ]اکبر علی[و ] وزیر جهاد سازندگی[فروزش، ] غالمرضا[آقایان . یاسر هم همراه بود  
  .برداري شد رییس موسسه رازي گزارش دادند و سپس از لوح پرده

هاي  از سالن. پیامی براي جهادگران دادم . کردند  مراسم را مستقیم از صداوسیما پخش می      
ظرفیت تولید یک میلیون . پرورش و تولید خوکچه هندي و خرگوش و موش بازدید کردم        

. جویی عمده ارزي دارد  صرفه. موش و صدهزار خرگوش و صد هزار خوکچه هندي دارند        
نزده پونـد  آورند، حدود پـا  گفتند با اینکه قیمت یک حیوان آزمایشگاهی که از انگلیس می  
هـا و   که عمدتاً آزمایشگاه-است، اینها تولیداتشان را فقط به قیمت سیصد ریال به متقاضیان       

  .فروشند  می-محققان هستند
                                                                                                                                               

به اهتمام 1360کتاب هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات —رجوع کنید» .نیچند نفر از طرف ،
 .ب، دفتر نشر معارف انقال1378یاسر هاشمی، 



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 218   1374   رفسنجانی                     هاشمی

نحـوه  . هـا و مارهـا بازدیـد کـردیم          هـا، عقـرب     هـا، سـرم     از نمایشگاه محصوالت، واکسن   
ارهـا و عقـارب ایـران     انـواع م دربـارة گیري از عقرب و مار را  نشان دادند و توضیحاتی      سم

پـور، معـاون    در سالن اجتماعات، خیرمقدم آقاي فروزش و گزارش آقاي امان        . ارایه کردند 
تحقیقـات جهـاد سـازندگی را شـنیدیم  و نـشان درجـه یـک تحقیـق را بـه آقـاي پروفـسور            

 دادم کـه از محققـان پرسـابقه و ارزشـمند موسـسه رازي هـستند و بـراي حـضار               1میرشمسی
  . 2ات جهادسازندگی و ارزش تحقیق صحبت کردم خدمدربارة

. مـذاکرات تـشریفاتی بـود     . وزیر سابق ایتالیا آمـد     ، نخست 3آقاي آندرئوتی . به دفترم رفتم  
مواضع من را تمجید کـرد و از خـدماتش در زمـان تـصدي و بـه خـصوص اجـازه سـاخت                  

 و تحمیـل  مسجد بزرگ شهر رم گفت و من هم از لزوم کنتـرل تبلیغـات امپریالیـسم خبـري       
کوپترهاي ایـران گلـه کـردم و از همکـاري در      افکار بر دیگران گفتم و از عدم تحویل هلی 

  .ساخت فوالد مبارکه تشکر نمودم
] حیـدر [نامـه آقـاي     . ، معـاون پارلمـان جمهـوري آذربایجـان آمـد          ]اُف آقاي یاشار علـی   [

ري شـد و از فـسخ    هاي ایران تشکر کرد و خواستار توسعه همکا از کمک . اُف را آورد   علی
  . ها تأکید کردم من هم بر همکاري. عضویت ما در کنسرسیوم، شرمنده بود

  
                                                             

 -  او را به .  بودرانی ماندگار و دانشمندان معاصر اهاي چهره از ،)1387 -1293 (یرشمسی منیحسدیسآقاي دکتر
 ي واکسن برادین تولیسرفه، و همچن اهی کزاز، س،يفتری واکسن و سرم د،ی داميها  واکسندی تولي تالش برالیدل

 پدر ،کشورها به   واکسننی ساخت ایو انتقال دانش فن ونی سرخک، فلج اطفال، سرخجه و اوریروسی ويها يماریب
 ي رازيساز  و سرمقاتی در مؤسسه تحقی انسانيها  واکسندی تولانگذاری بنپروفسور میرشمسی،. اند نامیده ایرانواکسن 

 .بود

 -وکنم ى از این مؤسسه بازدید م،من دومین بار است که بعد از انقالب «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است  
 طراحى شده است ،شاءاهللا برنامه هایى که اینجا گفتند  ان.ام بود بینم با آنچه که در بازدید قبلى تفاوت زیادى امروز مى

باید تشکر کنیم از نیروهاى . ترى بکند   این مؤسسه را تبدیل به یک مؤسسه وسیع و پیشرفته،و تکمیل خواهد شد
تواند خدمات  هیچ کس نمى. ه بهداشت کشور ما خدمات شایسته اى کردندمخلصى که در این مؤسسه در این مدت ب

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .گیرى کند این مؤسسه را در سالمتى و بهداشت و اقتصاد کشور اندازه
 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی

 - در 1392 و درسال  کشور شدنی اریوز  بار نخست هفتکه  بودایتالی برجسته ايها  از چهرهیکی ی،وتئآندرویجول 
و بعد از میالدي  1945 از سال ، بودایتالی ایحی برجسته حزب دموکرات مسي که از اعضا او. درگذشتیسالگ  94

 . بودایتالی پارلمان اندهی همواره نما، دومیجنگ جهان
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  جمهوري آذربایجان              + عکس مالقات ایتالیا 

مالقات با معاون پارلمان جمهوری آذربایجان

مالقات با آقای آندره ئوتی، نخست وزیر سابق ایتالیا
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از جـایگزینی خریـداران جدیـد نفـت، بـه جـاي            . آمـد ] وزیـر نفـت   [عصر آقاي آقازاده،    
گـاز  از پیشنهاد جدید ما به ترکمنستان، بـراي خریـدن         . هاي آمریکایی گزارشی داد     شرکت

اضافی آنها و استفاده از پول آن در ساخت لوله گفت که مـورد توجـه آنـان قـرار گرفتـه و       
  . گزارش سفر به پاکستان را داد و براي جلسه اوپک مشورت کرد

 مـسأله تحـریم آمریکـا و همکـاري     دربـارة . ، اسـتاندار کرمـان آمـد     ]آقاي مرتضی بانک  [
  . اشتجدید با روسیه و مشکالت قوه اجرایی مطالبی د

  
  1995 ژوئن 13                        1416 محرم  14   1374 خرداد  23شنبه  سه
  

منـافی گـزارش داد و مـن در    ] هـادي [دکتـر   . مدیران سازمان حفاظت محیط زیست آمدنـد      
ضـمن برگـزاري جلـسه، بـرق قطـع شـد و        . 1زیست صحبت کردم   مورد اهمیت حفظ محیط   

گـزارش پیـشرفت مـصوبات را       . لـیج فـارس داشـتیم     شوراي خ . مان تلف گردید   مدتی وقت 
  عصر شوراي عالی انقالب فرهنگی، جلسه با. دادند و پیشنهادهاي جدیدي به تصویب رسید 

  
                                                             

 -یکى از ،زیست و نابودساختن منابع طبیعى ى که تخریب محیطدر شرایط«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 بیشتر ، موضوع نظارت، کنترل و مهار این خطر روزافزون،هاى بزرگ عصر صنعت تکنولوژى به بشریت است ستم

 نوعى عبادت و ،زیست و منابع هرگونه تالش و حرکت در جهت مهار روند آلودگى و تخریب محیط .یابد اهمیت مى
اندازه اعتبار و جایگاه    به، ارزش کار نیروهاى مسئول حفاظت از محیط زیست.ستاشمند به بشریت خدمتى ارز

المللى جدى در  هاى بین  بحث،همین دلیل  آور سالمت زندگى بشرند و به  زیرا هر دو پیام،نیروهاى بهداشت است
 مسأله مقابله با ،ن سالمت و بنیان جامعهدولت با هدف حفاظت از منابع حیاتى کشور و تأمی .شود باره مطرح مى این

 ضمن کنترل صنایع مزاحم و مخرب ،هاى مختلف زیست را جدى گرفته است و با اجراى طرح آلودگى محیط
 عالوه بر کاهش آلودگى در مصرف انرژى ،زیست، توانسته است با جایگزینى نوع سوخت و ایجاد فضاى سبز محیط

ها و کنترل وسایط نقلیه  هاى علمى، گازسوز کردن اتومبیل ها با شیوه دفع زباله .کندجویى  هاى ملى نیز صرفه و سرمایه
 هر فردى از جامعه باید .بوده استزیست و سالمت مردم  هاى دولت در جهت حفاظت از محیط  از جمله اقدام،دودزا

اصولى و منطقى از منابع و فضا و بردارى   با بهره،خود را در برابر منافع جمعى و عمومى مسئول بداند و مواظب باشد
 باید با استفاده از بهترین ابزار و ،زیست سازمان حفاظت محیط. حقوق عامه در اجتماع تجاوز نکند   به،زیست محیط
زیست و نقش آن در ادامه حیات انسان و طبیعت آگاه و آشناتر سازد  اهمیت محیط  هاى تبلیغى، جامعه را نسبت به شیوه

 يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع». پشتکار بیشتر وظیفه مهم خود را انجام دهدو با دلگرمى و
 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374سال 
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  عکس مالقات مؤتلفه               

مالقات با سران حزب مؤتلفه اسالمی
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مـان در    شب، عباس محمدتقی کارگرمان آمد و از کارهاي کـشاورزي         . چند مصوبه داشت  
  . قم و جلگه نوق گزارش داد

  
  1995 ژوئن 14           1416 محرم  15   1374 خرداد  24شنبه  چهار

  
از سیاسـت ارزي جدیـد   . آمـد ] جمهـور  مشاور بازرگـانی ریـیس  [شالچیان،  ] وطالباب[آقاي  

آقاي علـی جنتـی   . قرار شد گروهی از اقتصاددانان را براي مشاوره دعوت کند    . تمجید کرد 
هـا   راجـع بـه علـل و عوامـل ایـن تنـدروي      از مواضع تند پـدرش اظهـارنگرانی کـرد و          . آمد

  .ات خارجی نظرخواهی کردو در مورد سیاست تبلیغتوضیحاتی داد 
عـصر در  .  داشتیم که تـصمیمات کامـل اتخـاذ شـد    55جلسه براي تقسیم اعتبارات تبصره    
  .هاي بیمه همگانی را تصویب کردیم نامه جلسه هیأت دولت، مقداري از آیین

  
  1995 ژوئن 15                     1416 محرم  16   1374 خرداد  25شنبه  پنج

 
آقاي . [کند ها در خاك اصلی روسیه جلب توجه می ت وسیع چریکی چچندر خبرها عملیا

سران مؤتلفه بـه مناسـبت   . ، سفیر ایتالیا، در پایان مأموریت، براي خداحافظی آمد     ]کاستال نتا 
در جلـسه خـصوصی، تقاضـا داشـتند کـه بـه آقـاي        . سالگرد شهادت پیشتازان مؤتلفه آمدند 

در . ز دبیري جامعه روحانیـت مبـارز اسـتعفا ندهـد    کنی اصرار کنم که ا    مهدوي] محمدرضا[
آمیــز  عـسگراوالدي، گزارشـی داد و مــن صـحبت تـشویق    ] اهللا حبیــب[جلـسه رسـمی آقـاي    

  . 1نمودم
                                                             

 -انقالب اسالمى ایران که ریشه در رهبرى مقتدر مبارزات روحانیون و «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
حدى توانمند و باصالبت است که استکبار   امروز به،هاى مردم در صحنه دارد نیروهاى مخلص انقالب و حضور توده

کارگیرى تمام توان سیاسى و تبلیغاتى از سوى استکبار جهانى،  هرغم به ب. ز مقابله با آن عاجز مانده استجهانى ا
ترین دوستان آمریکا  کند و پاسخ منفى نزدیک  همچنان مسیر توسعه و پیشرفت خود را طى مى،جمهورى اسالمى ایران

 دریافته است که ما توانمندیم و ،رغم تبلیغات مغرضانه هدهد که دنیا ب  نشان مى،طرح این کشور براى تحریم ایران به
حرکت سیاسى، اجتماعى خود را ) ره(در دورانى که امام امت. سر آمده است جویى آمریکا به دوران زورگویى و سلطه

 ترین پایگاه متشکل را جمعیت  جدى،هاى علمیه  در متن جامعه و بیرون حوزه،علیه ظلم خاندان پهلوى آغاز کرد
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ه دبیـري  صـحبت   با آقاي مهدوي کنی براي ادامـ     . به استخر کُلر زدم   . عصر به خانه آمدم   
  .تنها غذا خوردم. شب عفت منزل فائزه بود. تر شد کردم؛ نرم

  
  1995 ژوئن 16                       1416 محرم  17   1374 خرداد  26جمعه 

 

.  آذربایجـان خوانـدم  دربـارة براي سفرم، یک کتـاب  . ها جمع بودند ظهر بچه. در خانه بودم  
اري سهم طرح انتقـال آب از چهارمحـال و بختیـاري     کیفیت واگذدربارةبا محسن و مهدي   

به رفسنجان و قرارداد نیروگـاه اتمـی بوشـهر و مـسأله شـکایت بـه دادگـاه از دسـت طـرف             
  .بودن طرح مذاکره شد  و طرح فوالد آلیاژي یزد و مسأله گران1آلمانی

ت مقـداري از تحـوال  . آمـد ] دستجردي، رییس سازمان هالل احمر [وحید] اهللا سیف[دکتر  
احمـر گـزارش و نظراتـی        هـالل  دربـارة مثبت رفاهی زندگی جامعه بعد از انقالب گفـت و           

  .ه داد و از قطع کمک به آوارگان آذربایجان خبر دادی بیمه همگانی ارادربارة
سـپاه پاسـداران، مـانور    . گذشـت مقداري وقت به دیدن تصویرهاي برنامه مـانور عاشـورا           

 در شوراي عالی امنیت ملی، توصیه شـد کـه تبلیغـات         .کنند  صدهزار نفري جامع برگزار می    
زیاد نشود که مردم به خاطر مسایل آمریکا، برداشت خطـر جنـگ نکننـد؛ ولـی بـا شـرکت           

  .اي، تبلیغات زیاد شد اهللا خامنه آیت
  
  

                                                                                                                                               
دفترنشر »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .داد مؤتلفه اسالمى تشکیل مى ،

 .1396معارف انقالب، 

 -  قاتی و تحقي سازمان با بخش تکنولوژنی ا،رانی ای اتمي سازمان انرژسی سال بعد از تأس، دو1355در سال 
 آن شرکت ی بلندمدت امضا کرد و در پيها ي همکاري برايا نامه  موافقتی،غرب  آلمانی اتميسازمان انرژ

 مگاوات و 1293 ی به توان اسمکی هر ی، اتمروگاهی واحد ندو ساخت ، آلمانمنسی به زتهوابس ون،یونی ورك کرافت
 درصد از واحد اول و 75 که حدود یطی در شرا1357در سال . را در بوشهر برعهده گرفت مگاوات 1196توان خالص 

 پروژه را متوقف ي کار بر رویلمانطرف آی،  انقالب اسالميروزی با پ، ساخته شده بودروگاهی درصد واحد دوم ن60
 هی مقرر شد کل،یالملل نیدگاه ب داأيبراساس ر.  کردتی شکایالملل نی بي در دادگاه داوری از شرکت آلمانرانیا .کرد

 رانی اتی به مالکيا  از سوخت هستهیمی بوشهر تا آن زمان، به اضافه نروگاهی ساخته شده دو نيها قطعات و دستگاه
 . دهدلی تحورانی در بندر بوشهر، به الی قطعات را به صورت تحونی اکه موظف شد مانکاری و پدیدرآ
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  1995 ژوئن 17                        1416 محرم  18   1374 خرداد  27شنبه 
 

اولین بیانیـه اجـالس گـروه    . گیري روسیه هنوز حل نشده و مورد توجه است    مسأله گروگان 
آقــاي . بـه دفتـرم رفـتم و کارهـا را انجـام دادم     . اي بـه ایـران نـدارد    هفـت در کانـادا، اشـاره   

 سیاسـت هـدایت   دربـارة گزارشـی   . اشعري، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آمد     ] اکبر علی[
نگـري و شـعارزدگی    ر خصوص رفع مشکالت سطحیتذکراتی د . مطبوعات و تبلیغات داد   

  .مطبوعات و نیز انتقادات سطحی و تضعیف اعتماد مردم دادم
آقـاي  . [خواستار تخصیص ارز بیشتر براي صنایع بود    . آمد] وزیر صنایع [زاده،    آقاي نعمت 

سـئواالت زیـادي در مـورد     . ، وزیر مشاور در امور خارجـه افغانـستان آمـد          ]اهللا لفرایی  نجیب
هاي داخلی با دوستم، طالبـان و حکمتیـار و سیاسـت همکـاري بـا شـیعه و ارتبـاط بـا            گجن

چنـد  . بر هماهنگی با شیعه تأکید کردم. ها صریح و صادقانه بود نمودم؛ جواب... پاکستان و   
نفر از سران شیعه هم بودند و به آنها بر همکاري با دولت و پرهیز از اختالف بین خودشـان           

امید بیشتري بـه صـلح   .  شیعه دارند- دادند که هنوز در بامیان، جنگ شیعه    خبر. تأکید کردم 
  . اند پیدا کرده

  

  

 عکس مالقات وزیر خارجه افغانستان

مالقات با وزیر مشاور در امور خارجه افغانستان
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آمد و براي طرح اصالح سـاختار میـدان آسـتانه    ] وزیر کشور[بشارتی، ] محمد علی[آقاي  
اصـرار بـر   . طرفی کـردم  در مورد انتخابات آینده صحبت شد؛ تأکید بر بی     . قم استمداد کرد  

تغییر قانون اساسی دارد؛ بـراي امکـان ادامـه ریاسـت جمهـوري مـن، کـه          پذیرفتن من براي    
  .گرفتن مبارزه با قاچاق تأکید کردم بر جدي. نپذیرفتم

جلـسه شـوراي عـالی امنیـت ملـی          . حبیبی، بـراي مـسایل جـاري آمـد        ] حسن[عصر دکتر   
 شـب . ك و نحوه همکـاري ایـران و ترکیـه   .ك.اي در مورد برخورد با پ    داشتیم، با مصوبه  

  .کارها را تکمیل کردم و به خانه آمدم
  

  1995 ژوئن 18                      1416 محرم  19   1374 خرداد  28یکشنبه 
 

هاي  اند که حرف  ایران دادهدربارةاي  ، بیانیه1کانادا هالیفاکس] گروه هفت [در بیانیه اجالس    
بـه  . اقـدام خنثـایی شـده اسـت    با فشار آمریکـا  . اي ندارد چیز تازه . معمولی تکرار شده است   

. عفـت و جمعـی از زنـان دوسـتش همـراه بودنـد       . حرکت کـردیم  ] مهرآباد[سوي فرودگاه   
محمد بـشارتی، اکبـر ترکـان، محمدرضـا         آقایان علی [. بالفاصله به سوي تبریز پرواز کردیم     

وزیـران کـشور، راه و   ، ]زاده، علیرضا مرندي، غالمرضـا فـروزش و غالمرضـا شـافعی      نعمت
معـاون اجرایـی    [میرزاده،] حمید[بري، صنایع، بهداشت، جهادسازندگی، تعاون و آقایان      ترا

  . و نمایندگان استان همراه بودند]سرتیم محافظین[،  اقبالی،]جمهور رییس
. پس از مراسم رسمی استقبال در فرودگـاه، بـه سـوي ورزشـگاه تختـی حرکـت کـردیم                    

و ] شـرقی  آذربایجـان [ زاده، اسـتاندار    عبـدالعلی  ]علـی [آقایان  . استقبال مردم بسیار عظیم بود    
  تـر و  گفتند که خیلـی وسـیع    میدر ماشین من بودند   که  جمعه   شبستري، امام ] محسن مجتهد [

  
                                                             

 -،ر از و کانادا در است شهري  هالیفاکسهمجواري واسطه به که باشد می شمالی آمریکاي شرق بنادر ترددترین پ 
 در نشست این. است صنعتی کشور هفت سران نشست ،7هفت یا جی گروه .دارد زیبایی طبیعت اطلس، اقیانوس با آن

 کانادا بعدها. گردید کیلتش آمریکا متحده ایاالت و بریتانیا ژاپن، ایتالیا، فرانسه، آلمان، کشور شش باحضور 1975 سال
 .شد گروه این به پیوستن خواستار روسیه 1989 سال در سرد جنگ پایان در آن از پس .پیوست گروه این به نیز

 گروه رسمی عضویت به کشور این 1998 سال در بعد سال نُه که طوري به بود؛ تدریجی گروه این در روسیه پذیرش
  .دشو درآمد و اکنون گروه هشت نامیده می
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ورود به فرودگاه تبریز و استقبال رسمی از رییس جمهور

استقبال پرشور مردم استان آذربایجان شرقی
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افتتاح طرح های مخابراتی در استان آذربایجان شرقی

بازدید از پیشرفت طرح های سازندگی در استان آذربایجان شرقی
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 در اثـر ازدحـام، شیـشه کنـار مـن شکـست و کـامالً            . هاي گذشته اسـت    پرشورتر از استقبال  
مـسیر را  . دیگر امکان پیش رفـتن نبـود      . هاي مسیر را پیمودیم     نیمی از خیابان  . حفاظ شدم   بی

 عوض کردیم و از طریق خیابان کمربندي، خودمان را به ورزشگاه رساندیم و بعداً از مردمِ             
  .مقیه مسیر عذر خواستب

 و  ابتدا در اجتمـاع گـرم و باشـکوه ایثـارگران مراسـمی بـود؛ سـرود و شـعار و گـزارش                    
 بـه اجتمـاع مـردم، در میـدان بـاز      1.کننـده مـن بـراي ایثـارگران        خیرمقدم و صـحبت دلگـرم     

. توصـیف بـود    شکوه و فشردگی، وسعت و شـور و هیجـان مـردم، غیرقابـل             . استادیوم رفتیم 
جـو مجلـس، چیـزي جـز سـتایش را تحمـل       . جمعه و استاندار، خیرمقدم گرمـی گفتنـد       امام
من هم سخنرانی مفصلی در .  احساسات پرشوري ارایه دادند کرد و مردم براي استاندار،      نمی

هـاي سـازندگی و توسـعه ایـراد      عظمت و افتخارات تبریز و آذربایجان و استعدادها و برنامه      
  2.کردم

                                                             
 -جامعه در اسالمى انقالب که زمانى تا« : داشت اظهار استان ایثارگران و شهدا هاى خانواده جمع در هاشمى،  آقاى 

 شما فرزندان همرزمان  و همسنگران  امروز.هستید مکرم و عزیز نیز ایثارگران هاى خانواده شما است، عظمت با و عزیز
 همان که داد نشان مانور این در بسیجى و سپاهى نیروهاى نیرومند  حضور.دهند مى ادامه را عزیزان این راه توان تمام با

 کتاب ← دیکن رجوع» .دارد وجود مسلمان جوانان و رزمندگان میان در مقدس، دفاع دوران هیجان و شور و حماسه
 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی«

 -ربرکت و عظیم جایگاهى ایران، دوستان براى آذربایجان«: گفت تبریز مردم به خطاب هاشمى،  آقايبراى و دارد پ 
 آذربایجان ابتدا باید بزنند، صدمه ایران به  بخواهند اگر کردند، مى فکر همیشه که بوده مطرح اى منطقه عنوان به دشمنان

 در دولت در آذربایجان مسایل مستعد، مردمى وجود نیز و همنطق در خوب شرایط لحاظ به  امروز. کنند جدا ایران از را
 منطقه این از آذربایجان، تاریخ در هنرى و فرهنگى بزرگ هاى شخصیت وجود به اشاره با ایشان» .دارد قرار اولویت

 بزرگى تاریخى و فرهنگى ارثیه آذربایجان مردم« : گفت و کرد یاد بشریت هاى نمونه افتخارآفرین خاستگاه عنوان با
 رهبرى، شخصیت معظم  مقام.است اهمیت کمال حایز اسالمى علماى نظر از منطقه این و دارند خود سر پشت در را

 آذربایجان مردم شما میان از شخصیت این داریم؛ کم تاریخ در را ایشان نمونه است که افرادى از یکى کشور، اول
 اهللا آیت چون هایى شخصیت  وجود.آید شمارمى به  ذربایجانآ مردم افتخارات از تبریز در ایشان اجداد بیت و است

پروین  چون ادبى هاى شخصیت نیز و اند برخاسته آذربایجان از که قم بزرگ علماى و طباطبایى عالمه خویى،
 فصل در. هستند آذربایجان افتخارات از دیگر هایى نمونه شمس تبریزي، چون بزرگى عرفاى و شهریار و اعتصامی
 به اشاره با آقاي هاشمی،» .است را داشته باکرى شهید و محراب شهداى چون بزرگانى خطه این نیز جهاد و شهادت
 هاى آب مهار« : گفت است انجام دست در منطقه این در که کارهایى و آذربایجان در شده انجام زیربنایى کارهاى
 دیگر طرف از که زنجان - تبریز زرگراهب ساختن مخابراتى، ظرفیت افزایش گازرسانى، به بخشیدن سرعت جارى،

  طرح.هاست طرح این جمله از پتروشیمى، مجتمع ساخت روند به بخشیدن سرعت و شد خواهد وصل ترکیه مرز به
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با بودجه هفتصد میلیون تومـان و   . پزشکی رفتیم  از آنجا براي افتتاح دانشکده نوساز دندان      
قیمت و عمـدتاً خـارجی    ه شده است و تجهیزات گرانپنج میلیون دالر، ظرف ده سال ساخت 

  .گفتند بزرگترین واحد در نوع خود، در تمام خاورمیانه است. و بیش از حد نیاز دارد
شبستري رفتـیم؛ همـان منـزل آقـاي     ] مجتهد[براي ناهار و نماز و استراحت، به منزل آقاي     

بعــد از . ان هــم بودنــدجمعــی از علمــا و مــدیر. ملکــوتی، امــام جمعــه ســابق اســت] مــسلم[
. آمـد ] معاون آسیاو اقیانوسیه وزارت امورخارجـه [بروجردي،  ] عالءالدین[استراحت، آقاي   
راهنمـایی  . رود جمهور ترکیه گرفـت و گفـت، روابـط رو بـه تیرگـی مـی        پیامی براي رییس  

هــا  گفــت، ترتیبــی بــدهم کــه در شهرســتان. آقــاي شبــستري آمــد. کــردم کــه چــه بگویــد
براي ماندن در تبریز اظهـار تردیـد کـرد؛ فعـالً بـه عنـوان              .  هم خیرمقدم بگویند   ها  جمعه امام
  . جمعه موقت آمده است امام

جاي خوبی است، بـا  . براي افتتاح ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز رفتیم   
ده هـزار  هزار متر مربع بنا و بناهاي فراوان در حال توسعه و  بـا یـاز       پنجاه هکتار زمین، هشت   

ریـیس  [انگجـی،   ] سیدجواد[گزارش آقاي   . ها بازدید کردیم    از نمایشگاه و کالس   . دانشجو
شعر جالبی . جاسبی را  شنیدیم] عبداهللا[و خیرمقدم آقاي    ] دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز    

به طور کلی، محور  . را یک دانشجوي دختر، در توصیف برنامه سازندگی دولت من خواند          
مجیدها از دولت من، همین محور است و جالب است که ایـن وضـع جـا افتـاده           تعریف و ت  

   1.است

                                                                                                                                               
است منطقه هاى طرح دیگر از فوالد، صنعت ایجاد و منطقه براى مطمئن برق تأمین تبریز، به رود سیمینه آب انتقال. 

 یا شرایط لحاظ به ستمشاهى رژیم در که شماست حق اینها. بگذاریم منت شما به بخواهیم که نیست چیزهایى اینها
، دفترنشر معارف »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع ».بود نشده توجه آنها به تعصبات
 .1396انقالب، 

 -هزار دو و بیست تحصیل«: د اسالمی واحد تبریز گفت آقاي هاشمی در مراسم افتتاح ساختمان مرکزي دانشگاه آزا 
 دانشجویان تعداد با رقم این و است افتخارآفرین بسیار شرقى، آذربایجان استان در اسالمى آزاد دانشگاه دانشجوى

 تواند مى اسالمى آزاد دانشگاه مثل  کارى.است مبارکى حرکت حرکت، این و کند مى برابرى دولتى دانشگاه
 این در تحصیل باالى کیفیت دهنده نشان تبریز، واحد پزشکى دانشجویان برترى و باشد جامعه جوانان ازنی جوابگوى

 نیازها و تقاضاها انواع جامعه در اکنون  هم.گذارد نمى دولت دوش بر نیز را مخارجى حال عین در که است دانشگاه
 وجود جامعه در نسبى طور به حرکت این و شود فراهم آن براى گویى پاسخ راه و شده شناخته باید که دارد وجود
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طرح آزادراه تبریز به زنجان را با شانزده میلیارد تومـان اعتبـار و دویـست و نـود کیلـومتر            
بـراي  . زنـی طـرح انجـام شـد      و کلنـگ 1گزارش آقاي ترکان و صـحبت مـن      . افتتاح کردیم 

مـدیرعامل  [رهگـذر،  ] احمـد [آقـاي  . یمی تبریـز رفتـیم  بازدید طرح در دست اجراي پتروشـ   
با هشتصد میلیون دالر و سیصد میلیارد ریـال     . و مدیر طرح گزارش دادند    ] صنایع پتروشیمی 

بـا  . انـدازي خواهـد شـد    هزینه و دویست و پنجاه هزار تُن محصول گران قیمـت، امـسال راه          
  .توضیحات آقاي رهگذر، با ماشین گشتی زدیم

با توضیحات رییس پاالیشگاه، با ماشین گشتی زدیـم کـه   . یشگاه تبریز رفتیم  سپس به پاال  
شود؛ با اینکه پاالیشگاه  به نظرم آمد که واحد باارزشی است و خوب اداره می      . جالب است 

  .سی درصد باالي ظرفیت، تولید دارد.  بار بمباران شد19تبریز، در طول جنگ، 
برداري هشتاد و سه هزار خط تلفـن، تلفـن      بهره در مراسم . سپس به مرکز مخابرات رفتیم    

بعـد از کمـی اسـتراحت و نمـاز و مطالعـه،      . به استانداري رفتـیم   . سیار و دیتا شرکت کردیم    
. جمـع زیـادي بودنـد   . براي شرکت در جلسه روحانیت استان، به مسجد جـامع تبریـز رفتـیم         

اي  گونـه  رمقـدم سـتایش  آقازاده، ریـیس دادگـاه انقـالب، خی   ] نجف[آقاي شبستري و آقاي   
. شام را با علما خـوردیم   . 2 خدمات و وظایف روحانیت صحبت کردم      دربارةمن هم   . گفتند

                                                                                                                                               
بیاورند ارمغان به جامعه براى را برکات و سازندگى اسالمى آزاد دانشگاه التحصیالن فارغ امیدواریم ما و دارد. «

  .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع
 -که راه و ترابري وزارت ها و همچنین آذربایجانی به گویم  می تبریک من«: رانی آمده است در بخشی از این سخن 

بکند وتشکر  بشود، شروع شروع آن کشید تا کار اجرایى طول هم خیلى راکه آل ایده طرح این شدندکه موفق باالخره
 واقعاً براى ها، آزادراه این رخوب د هاى گذاري سرمایه و این کرد خوبى مساعدت که ملى ایران از بانک کنم می

 .ناپذیراست اجتناب ضرورت یک دارد، وجود هم زیادى هاى و مسافرت است و متنوعى کشور بزرگ کشور ما که
 هیج کارهایمان  ما تقریباً در این .است ما مهم کشور براى نیاز االن که کند می را ایجاد زیادى اجرا شغل اوالً در زمان

 است؛ وسایل موجود درکشور االن شود، می به کارگرفته که امکاناتى و این نداریم خارجى کاناتارز و ام به وابستگى
واقعاً  اشتغال این .هستند کشور در همه هم و مهندسین و طراح هم کارش باقى درکشوراست، اش همه اش ساختمانى

 جویى صرفه برسد، نتیجه به ینکهبعد از ا. یا غیرمستقیم مستقیم :دهد می را نشان کشور اثرش صددرصد در داخل
را  ها ماشین استهالك هم سفر هزینه از لحاظ .کند مى ها را  نصف مسافرت وقت برق، شاید از لحاظ ما داریم، فراوانى

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .است مهم  بسیار مردم آسایش و از لحاظ کند می کم را خیلى وسوخت
 .1396 دفترنشر معارف انقالب، ،»1374 سال يها سخنرانی

 -تبریز، در آذربایجان بزرگوار روحانیت و علما جمع میان در حضور توفیق«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 براى و میل مطابق جلسه .آید مى حساب به من مسافرت این خوب لحظات از و است باارزشى فرصت یک بنده براى
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شـاه    در پادگـان بـاغ  1342ضمن شام، یکی از روحانیون که در جریان سربازي من در سـال   
  . بود، کنار من نشست و کمک خواست

برگشت در شهر تبریز، در تمام مسیرهاي رفت و . ساعت یازده شب به استانداري رسیدیم
خـاطرات را   . موجب تعجـب همراهـان اسـت      . برنامه مردم بودیم   مواجه با استقبال پرشور بی    

  .نوشتم و خوابیدم
  

  1995ژوئن  19                         1416 محرم  20   1374 خرداد  29دوشنبه 
 

 در اخبـار داخلـی،   گیري در روسیه و تـسلیم شـدن دولـت و    در اخبار، ادامه بحران گروگان   
ســاعت هفــت و نــیم صــبح بــه کارخانــه  . مــسایل مربــوط بــه ســفر مــن، مــورد توجــه اســت

ــاین ــی    کمب ــدیریت کپ ــه روش م ــه ب ــیم ک ــارانی رفت ــاري ب ــازي و آبی ــات در   س ــازي قطع س
خیلـی جالـب   . هاي دیگر و مونتاژ، توسط گروهی از بسیجیان تأسـیس شـده اسـت             کارخانه

تر و ارزبـري کمتـر از سـه هـزار دالر تولیـد           ا، با قیمت ارزان   ه  یکی از بهترین کمباین   . است
، وزیر کشاورزي و مهندس ]آقاي عیسی کالنتري  [بعد از بازدید و استماع گزارش       . شود می

  . ابتکارات خوبی است. 1آمیزي کردم مکرم، صحبت تشویق
در دره  ] یـام [=هاي دامی، در کنـار روسـتاي پیـام           به محل مرکز تحقیقات مبارزه با مرض      

 طبیعـت غنـی   دربـارة در مسیر، استاندار توضـیحاتی  . سرسبز نزدیک شهر مرند پرواز کردیم    
این مرکز . شود رود، تأمین آب می دشت تبریز داد که با احداث سد جدید بر رودخانه تلخه      

  تحقیقات، در زمان رژیم سابق، براي مرکز اسکی در کنار پیست اسکی، در نظر گرفته شده   
  

                                                                                                                                               
از ما. هستند علما هاى مسن جزو که ها چهره از بسیارى که خصوص به است،  داشتنى دوست و مأنوس کامالً من 

 کنم مى تشکر صمیمانه من شد، میسر امروز ما براى آنها دیدار که آشنایى و داریم آنها با خاطراتى مان، طلبیگى دوران
 انصافاً روحانیت .فرمودید مند بهره خودتان زیارت نعمت این از را ما آوردید و تشریف و  فرمودید مرحمت شما که
است؛  بوده  ارزیابى مانع عظمتش که کار است بزرگ قدر آن داده، انجام را بزرگى بسیار کار تاریخ، عمقط این در

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع».ببینیم درست  را آن آفاق توانیم، نمى خودمان که بیکرانى دریاى
 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی

 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 
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  هـا  بود و امروز توسط جهادسازندگی، به یک مرکز تحقیقات نیرومند براي ساخت واکـسن    
آقایـان  . سازي رازي، تبدیل شـده اسـت   ها و مواد اصلی اینها، وابسته به مؤسسه سرم       قرص و

گفتنـد اینجـا   . ی دادند و از خـط تولیـد بازدیـد کـردیم           فروزش و محمدي، توضیحات خوب    
  .بهترین آب و هوا در کشور را دارد

کالنتـري،  ] موسـی [برداري از سد کوچک شهید    بهره. از آنجا به حومه مرند پروازکردیم     
هـاي   نُه میلیون مترمکعب ظرفیـت دارد کـه آب      . با توضیحات مسئوالن کشاورزي آغاز شد     

. دهنـد  کنند و دو هزار هکتار را با شیوه آبیاري  بارانی پوشش می      فصلی سیالبی را جمع می    
  . سپاه است] االنبیاء قرارگاه سازندگی خاتم[پیمانکار آن 

هـا اسـتقبال مردمـی باشـد و      مردم انتظار داشتند کـه در خیابـان    . به شهر مرند پرواز کردیم    
 زمین تهیه شده براي جمع زیادي در مسیر احتمالی و در عین حال، اجتماع عظیمی در محل           

امـام جمعـه بـا کـسالت قلبـی، خیرمقـدم گفـت و        ،  ]ونـد  محمديرضا  آقاي  [. مصلی داشتند 
، ]آقـاي ابـراهیم صـراف   [نگذاشـتند  . هـا و خـدمات را داد     فرماندار، گزارش وضع پیـشرفت    

بـه خـاطر او قـرار شـده، سـایر نماینـدگان هـم صـحبت نکننـد؛          . نماینده شهر صـحبت کنـد     
گفتنـد، در ایـن سـفر،     سایر سفرها که همـه جـا، نماینـدگان خیرمقـدم مـی          برخالف معمول   

ها هم،  زند و لذا معموالً گزارش کارهاي انجام شده است و امام جمعه       فرماندارها حرف می  
  . 1من هم سخنرانی مفصلی ایراد کردم. کنند من میو   انقالبمعموالً تعریف از

کالنتـري را  ]عیـسی [میرزاده و آقـاي  ] حمید[آقاي . بالفاصله به سوي شبستر پرواز کردیم 
هـزار   برداري طرح برداشت آب از رود ارس در منطقـه جلفـا، بـراي هفـت           براي شروع بهره  

. داد ، اسـتاندار اطالعـات مـی   ]زاده علـی عبـدالعلی  [در مسیر، آقاي    . هکتار زمین اعزام کردم   
ماع مـردم، فـوق حـد    در شبستر هم اجت. اطالعاتش خوب است و مسلط بر امور استان است     

                                                             
 -و علما تربیت طبیعى، هاى زمینه در اهمیتى با تاریخى قدمت از شهر این«:   در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 تاریخ در دشمنان فراوان وتازهاى تاخت برابر در مرند منطقه مردم دالورانه پایدارى و است برخوردار ایثار و مقاومت
 اقتصادى هاى قطب از یکى به را مرند منطقه انرژى، منابع و کهن تمدن و فرهنگ غنى، منابع  وجود.است شده ثبت

 با ارتباط ایجاد به آنها نیاز و منطقه این شمال کشورهاى استقبال و قفقاز منطقه جدید شرایط با امروز و کند مى تبدیل
 آینده در  ما.باشد قفقاز منطقه در ایران حضور و تحرك پایگاه تواند مى که است ممتازى موقعیت اراىد مرند جنوب،

 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .بود خواهیم کشورمان شهرهاى سایر و شهرستان این شکوفایى شاهد پیش از بیش
 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی، 
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.  و گفتند خیلی بیشتر از زمان سـفرهاي گذشـته مـسئولین از اطـراف آمـده بودنـد            انتظار بود 
. 1جمعه و فرماندار، گزارش خوبی دادند و من هم گرم و امیدوارکننـده صـحبت کـردم           امام

ر، پـول بـه   هاي مهاجر به تهران و ترکیـه و جاهـاي دیگـ    ویژگی اینجا این است که شبستري    
فقـط مـشکل   .  کنند و بهتـر از جاهـاي دیگـر اسـت     گذاري می آورند و سرمایه  شهرستان می 

آقـاي  . کمبود آب دارند که باید از آذربایجان غربی متصل شود؛ وعده سـرعت عمـل دادم     
دختـري  . داد شبستري؛ امام جمعه تبریز هم اهل اینجاست و با ما بود و توضیحات خوبی می          

  .ت و سرود خوبی خواندنددکلمه خوبی داش
سپس بـا ماشـین بـه شـهر کوچـک خامنـه، واقـع در یـک فرسـخی شبـستر، بـراي افتتـاح               

مطابق  قرار، اکثر مردم خامنه، به اجتماع شهر شبستر رفتـه بودنـد و    . گازرسانی شهري رفتیم  
ی اینجا براي پرهیز از تصور تبعیض به خاطر رهبري که اهل اینجا هستند، قـرار برنامـه مردمـ      

مـدیرعامل شـرکت گـاز،    گـزارش  ماع پـس از اسـت  . اي جمع شده بودنـد     عدهنداشتیم، ولی   
کوپتر از بندر  با هلی.  و مشعل را روشن کردم2صحبت کوتاهی در اهمیت گازرسانی نمودم     

. رونـق اسـت   شرفخانه بازدید کردیم؛ به خاطر اسـتفاده مـردم از جـاده شـهید کالنتـري، بـی        
  .  به تبریز رسیدیمساعت سه و نیم بعد از ظهر

]  تبریـز [سازي  پس از ناهار و استراحت و نماز و مطالعه اخبار، براي افتتاح کارخانه کاشی        
ونیم میلیون مترمربع تولید کاشی در سال، سـاخته       رفتیم که بخش خصوصی، با ظرفیت یک      

                                                             
 -آن در کشور مثبت و مؤثر سیاست نبض همواره که اسالمى ایران از بخشى به عنوان را شبستر منطقه هاشمى،  آقاى 

 را عمرانى و اقتصادى مختلف هاى طرح اجراى در شبستر شهرستان مردم همیارى و کرد و همکارى توصیف زند، مى
 محدود منافع که است شبستر مردم فرهنگى و فکرى تکامل و تعالى از اى نشانه این«:  گفتارزشمند توصیف کرد و

، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .دهند نمى ترجیح جمعى منافع به  را شخصى
 .1396دفترنشر معارف انقالب، 

 -مختلف مناطق به گازرسانى«: گفت خامنه مردم اجتماع در نىگازرسا طرح از بردارى بهره هنگام به هاشمى  آقاى 
 کشور مردم رفاه تأمین و پیشرفت در مهمى نقش گازرسانى، هاى شبکه توسعه. است دولت اساسى هاى برنامه از کشور

 هتوج مورد آذربایجان شهرهاى جمله از سردسیر مناطق به گازرسانى. شود مى ها هزینه در جویى صرفه موجب و دارد
 اجراى هزینه. عزیزند ما همه براى هستند، اسالمى انقالب معظم رهبر به منتسب که شهر این مردم. است دولت ویژه
 این. است بوده ریال میلیون 223 تاکنون است، شده آغاز گذشته سال ماه آبان از که خامنه شهر به گازرسانى طرح
 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .داشت خواهد ابانشع 600 و شده احداث گذارى شبکه کیلومتر 12 با طرح

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی، 
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سـپس بـراي افتتـاح بـه کارخانـه      . استماع گزارش و بازدید از خـط تولیـد انجـام شـد        . است
آالت را از  ماشـین . چاپرنگ رفتیم که بخش خصوصی ساخته و بیشتر براي صادرات اسـت           

  . اند؛ هر دو کارخانه جالب است هند گرفته
اند؛ بعد از تهـران،   نمایشگاه خوبی ساخته. براي دیدن نمایشگاه بزرگ صنعتی تبریز رفتیم     

 نمایـشگاه شـرکت    واحـد صـنعتی و کـشاورزي در   240حـدود   . در ایران، رتبه دوم را دارد     
بـاران  . استاندار گـزارش خـوبی داد  ،  ]زاده آقاي علی عبدالعلی  [در اجتماع حضار،    . اند  کرده

من هم صحبت کوتاهی در اهمیت صادرات و تولید داشتم و تأکید بـر  . بارید خفیفی هم می  
جالـب و بـیش از   . ها بازدیـد کـردیم    سپس چند ساعت از غرفه    . 1ادامه سیاست ارزي نمودم   

. آنها هم ممنـون بودنـد    . تا ساعت یازده شب طول کشید     . خیلی خسته شدم  . انتظارم بود حد  
. عمـدتاً صـادرات دارنـد   . کردنـد  عجیب است که  راضـی بودنـد و مـشکلی را مطـرح نمـی        

بــه اســتانداري . صــادرات خــشکبار، صــنایع غــذایی و تبــدیلی، وســعت خــوبی یافتــه اســت 
 چنـد کیلـومتر، بـراي ابـراز محبـت در آن موقـع          در مسیر، اجتماع وسیع مـردم در      . برگشتیم

  . شب، خیلی عجیب به نظرم آمد
] مقام وزیرامورخارجـه  قائم[، همراه با اخوي محمد،   ]پادشاه عمان [نماینده سلطان قابوس،    

هـاي ایـران، بـا     یکی از دیپلمات در مالقات خصوصی گفت،     . براي ابالغ پیام سلطان آمدند    
سلطان وگفت، . ات خارجی را دارند؛ گفتم احضارش کنندگروهی قصد ترور یکی از مقام  

مایل است، در دوره آتی شوراي همکاري خلیج فارس که بحث ریاست اوست، در جهت              
پیـشنهادهایی  . رفع کدورت بین ایران و امارات حرکت کند و از من کمک خواسـته بودنـد    

کرات طـوالنی،  مـذا . قرار شد، محمد اخـوي، نماینـده مخـصوص بـراي روابـط باشـد         . دادم
هـاي دیگـر    عفت و همراهان به منطقه   . ساعت یک بامداد خوابیدم   . نزدیک یک ساعت شد   

  . بودندرفته 
  
  1995  ژوئن20                        1416 محرم  21   1374  خرداد  30شنبه  سه

اعت هـاي امـروز سـفر، سـ     ها و مطالعـه برنامـه   بعد از نماز و استماع اخبار و خواندن گزارش     
در مراسم صبحگاه مشترك نیروهاي مسلح، بعـد از  . هفت و نیم صبح، به پادگان سپاه رفتیم    
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کننـده   دیدن سان، استماع گزارش فرمانده ارشد منطقه و مراسم صبحگاه، سـخنرانی دلگـرم      
  .1برایشان داشتم

سپس به محل استادیوم ورزشی پنجاه هزار نفري در حال ساخت رفتیم؛ خیلی وسیع است 
بعد از استماع گزارش مـدیرکل  . یش از سیصد هکتار در منطقه تپه ماهوري وسعت دارد        و ب 

  . گذاشتیم» یادگار امام«اسم ورزشگاه را . تربیت بدنی، صحبت کوتاهی کردم
هاي رشته کوه سهند گذشتیم که پوشیده  در مسیر، از کنار قله. به سوي میانه پرواز کردیم   

هـا و    وضـع آب دره    دربـارة وزیر نیـرو، توضـیحات خـوبی        آقایان استاندار و    . از برف است  
در محـل سـد آیـدوغموش، در جنـوب غربـی میانـه فـرود             . هاي آبریز در مسیر دادند      حوزه

کل آب اسـتان و مـدیر شـرکت مـشاور، توضـیحات خـوبی از حـوزه آبریـز و             مدیر. آمدیم
هاي  هاي استان  شاخهاُوزن دادند که نزدیک دو میلیارد مترمکعب آب را از سر رودخانه قزل

هاي باارزش  با رسوباتی که از خاك  . ریزد  آذربایجان، زنجان و کردستان به دریاي خزر می       
. اسـت » اُوزن قـزل «، معنـاي لفظـی     »طـالي قرمـز   «دارد، مـصداق کامـل        ها با خود برمی     زمین
ها براي جلوگیري از مشکالت سد، براي مشروب کردن شهر میانه و آبیـاري ده هـزار             طرح

  جاي بسیار مناسبی. با انفجاري، اعالن شروع کار اجرایی سد شد. هکتار از اراضی آن است  
  

  
                                                             

 -از دفاع در الهى، الیزال نیروى به اتکا با ایران، مسلح نیروهاى و مردم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 بشریت تاریخ در نظیرترین بى که افزودند کشورمان تاریخ به زرینى صفحات اسالمى، کیان و انقالب هاى ارزش

 قدرت از استعانت با و مسلمین امر والیت تحت اما تنها، اسالمى ایران مسلح نیروهاى و مردم. شود مى محسوب
 دشمن از زهرآگین تبلیغات و تکنولوژى مادى، امکانات تمامى از استفاده با که جهانى استکبار برابر در خداوند،
  شما.کردند عرضه تاریخ به کفر بر ایمان و باطل بر حق پیروزى از حقیقى مصداق و ایستادند کرد، مى حمایت متجاوز

 استکبار مقابل در تنهایى رغم على ود،خ سنگران هم دیگر و همرزمان با اخیر جنگ در آذربایجان، دلیر فرزندان
 نه را دشمن شدید موفق و بماند باقى متجاوز دشمن دست در کشور خاك از وجب یک حتى ندادید اجازه جهانى،

 ارتشى، سپاهى، از مرکب مسلح  نیروهاى.دهید شکست نیز جهانى و سیاسى هاى صحنه در بلکه نظامى میدان در تنها
 اید؛ برآمده  خوبى به خود سنگین مسئولیت عهده از کشور، از خطه این مقتدر انتظامى ىنیرو و برکف جان بسیجیان

 امنیت، همین سایه در و است انگیز ستایش و چشمگیر واقعاً است، فرما حکم منطقه این بر که آرامشى و امنیت زیرا
 در شما سازندگى هاى تالش رسیدن ثمر به شاهد ما و شود مى مشاهده سازندگى جا همه که است آرامش و آسایش

، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع ».هستیم صلح زمان
1396. 
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اییان اطراف، براي مالقات و تشکر جمـع شـده   جمعی از روست. شود است که ارزان تمام می 
  . 1براي آنها و براي حضار جهت طرح سد، صحبت کوتاهی کردم. بودند

. اُوزن رفتـیم  از آنجا به محل طرح آبیاري روستاي کلوچه خالصه، در کنار رودخانـه قـزل   
ن از دو رودخانه، براي هشتصد هکتـار زمـی      . مدیران وزارت نیرو و کشاورزي توضیح دادند      

حـدود  . کننـد  از شیوه آبیـاري بـارانی اسـتفاده مـی     . شود  یکپارچه شدة روستا، آب پمپاژ می     
قـرار اسـت از   . انـد  پانصد میلیون تومان هزینه شده است که یک سوم آن را کشاورزان داده      

هـا کمتـر هـرز رود و     ها، به تعداد زیاد در اطراف رودخانه اجرا شود کـه آب            این نوع طرح  
  . ندمردم بهره بگیر

از . کوپترهـا، اجتمـاع مـردم عجیـب بـود           در محـل فـرود هلـی      . به شهر میانه پرواز کردیم    
هـا شکـست و    هاي اطراف محل، یکی از بـام  در بام. اطراف محاصره بود و امکان عبور نبود    

به ناچار از مسیر دیگري، غیر از مسیر تعیـین شـده بـه محـل       . فروریخت، ولی آسیبی ندیدند   
 آقـاي یعقـوب  [جمعـه و     امـام ،  ]آقاي حججـی  [. جتماع بسیار خوبی داشتند   ا. سخنرانی رفتیم 

در ایـن سـفر، بـر خـالف        . فرمانـدار خیرمقـدم گفتنـد و گـزارش دادنـد          ،  ]فهیمـی  عزیززاده
مـن هـم صـحبت مفـصلی، در مـورد          . سفرهاي  دیگر، قرار شده نمایندگان صـحبت نکننـد         

می است، ولی محـروم و عقـب مانـده        شهر قدیمی مه  . 2استعدادها و عمران شهر میانه کردم     
حججی، امام جمعه و نماینده سـابق بـا مـسئوالن از عوامـل             ] میرسجاد[اختالف آقاي   . است

  . کاري گذشته است کم

                                                             
 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 

 - رژیم که است شهرها ترین محروم جزو الهى موهبت این با شهرستان این «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 دارد، وجود منطقه این در که عظیمى استعدادهاى به خاطر دوم، و اول برنامه در ما و است نکرده توجه آن به شاهى ستم

 آوازه پر جهان در را میانه شهر نام زینبیه، شهداى. سازیم عملى را شما هاى خواسته تا ایم گرفته نظر در را هایى طرح
 از امیدواریم که است کشور مهم سدهاى از یکى سد این آغاز شد و آیدغموش سد ساختمانى عملیات امروز. کرد
 در آبخیزدارى باید که کنم مى عرض دولت، مسئول به عنوان  من.شوید مند بهره  میانه اهالى شما زودتر هرچه آن ثمره

 از هم میانه نورد کارخانه احداث. بکنید را الزم هاى کمک زمینه این در نیز شما و شود ااجر اوزن قزل و میانه منطقه
 جزو نیز این که دهد مى قرار تأثیر تحت را منطقه آذربایجان کل آذربایجان، فوالد طرح است و جدید و مهم هاى طرح

، دفترنشر معارف »1374 سال يها رانیسخن رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .است میانه مردم شما افتخارات
 .1396انقالب، 
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 مدرسه بمباران شده در -در بازگشت، در مسیر مشخص شده برگشتیم که در محل زینبیه          
هـا درسـت    نی با  زینت گـل  تومار طوال-ها که هفتاد شهید داشت زمان جنگ توسط عراقی 

  . رفتیمکرده بودند که از آن عبور کنیم و فاتحه خواندیم و نیز کنار گلزار شهدا
بعد از ناهار و نماز و استراحت، مـدیران  .  به محل کارخانه نورد و فوالد آذربایجان رفتیم       

 5 در مورد کارخانـه توضـیح دادنـد؛ بـا ظرفیـت سیـصد و پنجـاه هـزارتُن نـورد مفتـول، از                  
هـاي مهـم مـردم، عبـور آزاد راه         یکـی از خواسـته    . متر که اکنون نداریم     میلی 16متر تا    میلی

  .ترانزیتی از میانه است؛ فعالً قرار نیست از آنجا برود
هـا، بـا    هـاي آب در تپـه مـاهور        تعـداد زیـاد حوضـچه     .  به سوي شهر سراب پرواز کردیم     

و اسـتفاده از آب، قابـل توجـه اسـت و         بندهاي خاکی به وجود آمده که براي آبخیـزداري          
  1سـینیت  نفلـین در مسیر، در مورد معادن غنی پرلیت و  . هاي خوب جاري است     جزو سیاست 

در سـراب، اسـتقبال خیابـانی هـم بـود  و در جمـع مـردم کـه خیلـی          . منطقـه توضـیح دادنـد   
 و تمجیـدهاي    امام جمعه، فرماندار  ،  ]آقاي عباس کمالی  [ند، بعد از استماع گزارش       ا پرنشاط

 که مطابق معمول، شـامل سـوابق درخـشان و اسـتعدادهاي          2فراوان آنها، من سخنرانی کردم    
  .هاي آینده بود منطقه و خدمات عمرانی دولت و طرح

  
                                                             

 -ي درکشاورزتیرلپ. شود ی ملیمرطوب تشک طی است که در محيدی اسبی با ترکی سنگ آتشفشانی نوع،تیرل پ 
 گلخانه ها و نهالستان ها ک،یدروپونیدر کشت ه.  کندی آب جذب م، برابر وزن خودچهار تا سه. کاربرد فراوان دارد

، مواد منفجره، مانی سهی، ساخت الکترود، تهها رهی ، سانکی همچون سرامیعی در صنا، خامتیپرل. اده استقابل استف
به ، نفلین سینیتماده  همچنین.  کاربرد دارديا شهیشبری و ساخت فی و صافلتری، فی مصنوعتیولی زدی، توليمتالوژ

 .شود استفاده میم یپتاس م وعنوان ماده اولیه صنایع آلومینیوم، شیشه، سرامیک وکربنات سدی

 -و  دارد عظیمى منبع که شد گفته سراب منطقه غنى منابع از گزارش در«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 آن اساسى قسمت ایران، در و دنیاست پرسود و استراتژیک بسیار صنایع از یکى امروز آلومینیم .است ویژه توجه مورد

 صنعت ما .است پایان بى بحمداهللا برساند، آلومینیم صنعت به را ارزان برق تواند مى که هست گاز و هست انرژى که
 توجه اخیراً .است خوبى تکنولوژى و است غربى تکنولوژى این که بودیم داده قرار بوکسید تولید اساس بر را آلومینیم

 این هاى زیر زمین در تُن میلیاردها سراب، در ماده این که شود مى استفاده نفلین ماده از که شرقى تکنولوژى به شده
 آلومینیم تولید مهم منابع از یکى شرقى، تکنولوژى با توانیم مى ما نفلین، هاى معدن استحصال با و خوابیده شهرستان

 بحمداهللا ها سرابی شما و دارد تکیه آلومینیم بر امروز دنیا، برتر صنایع و کشورهاست همه نیاز مورد امروز که باشیم
 ← دیکن رجوع» .گیرد مى قرار کشور اولویت در آینده، در که دارید اختیار در صنعت این براى عظیمى منبع یک

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب
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 تختخوابی در دسـت سـاخت،   96در فضاي باز بیمارستان . آباد پرواز کردیم  به شهر بستان  
آقـاي عبـاس   [از بیمارسـتان، بـا توضـیحات    . مکنار اجتماع بسیار پرشکوه مردم فـرود آمـدی     

در اجتماع مردم، پس از استماع سخنان . ، وزیر مسکن و شهرسازي بازدید کردیم  ]آخوندي
ویژگــی شهرســتان . 1امــام جمعــه، ســخنرانی کــردم، ]آقــاي محمــدباقر مــدرس[فرمانــدار و 

و اقتصادي خیلی  درصد مردم در روستاها هستند و وضع تولیدي 90آباد این است که      بستان
  . خوبی دارند

به تبریز پرواز کردیم و به محل جدید مجتمع فلزکاران شهر تبریـز رفتـیم کـه بـا ششـصد                
واحد فنی خدماتی، توسط تعاونی  فلزکاران، با هزینه ششصد میلیـون تومـان احـداث شـده               

 پـس از . قرار است همه آنها از سطح شهر بـه اینجـا منتقـل شـوند؛ کـار خـوبی اسـت           . است
پـشه  . ، وزیر تعاون و مدیر طـرح، صـحبت کوتـاهی کـردم      ]آقاي غالمرضا شافعی  [گزارش  

  . کردند زیادي بود و اذیت می
در شوراي اداري استان، . در مسیر تا استانداري، استقبال عظیم مردم، باز باعث تعجب شد    

نمایندگان جبارزاده، رییس مجمع    ] اسماعیل[استاندار و مهندس    ،  ]زاده آقاي علی عبدالعلی  [
جمهـور   دربست توضیح خدمات عمرانی دولت و تعریـف از ریـیس          .  استان صحبت کردند  
ها که معموالً طرح مشکالت و نیازها بود و این نـشان موفقیـت برنامـه             بود؛ برعکس گذشته  

 دیروقـت  2.هـاي آینـده دادم   هاي کلی و برنامه  سیاست دربارةمن هم توضیحاتی    .  اول است 
  . با همراهان، به منطقه مرند و جلفا رفته بودعفت هم . خوابیدم

                                                             
 -من مثل بینند، مى را ها باديآ بستان اجتماع تصویر این که امشب ایران، مردم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 مردم براى واقعاً .شود مى تشکیل چگونه جمعیت بیکران دریاى این کوچک، نوبنیاد شهر یک در که کنند می تعجب
 که بینند مى را حماسى شکوهمند هاى صحنه این که است بخش اطمینان و امیدوارکننده و شیرین العاده فوق ما

 صمیمى وفادار و شان، مسئوالن و رهبرشان به شان، امام شان، انقالب به گونه این ر،کشو کنار و گوشه در شان هموطنان
 وفادارى همه این مقابل در که سنگینى هاى مسئولیت از اى گوشه بتوانیم که بدهد توفیق ما به خداوند .کنند مى برخورد

، »1374 سال يها سخنرانی سنجانی،رف  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .بدهیم انجام بینیم، مى شما از که حمایت و
 .1396دفترنشر معارف انقالب، 

-بیشتر ، رفتیم مى که ادارى شوراهاى درجلسات معموال اواخر این تا ما :  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 تهالب. شد مى داده توضیح شده انجام کارهاى کمتر و نیازهاست و کمبودها و مشکالت شد، مى مطرح که مطالبى

 تفاوت جلسات این روند شده، تر مشخص قدرى اول، برنامه ثمرات که - 1373 سال - گذشته سال اواخر از کم کم
 آن - نمایندگان مجمع رییس - مجلس نماینده هم و استاندار هم که بینیم مى تبریز در ما امشب را اوجش که کرده



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

247 

بعـد از مغـرب در دانـشگاه تبریـز فـرود      . خورشید به کوه برگذاشته بود که پرواز کـردیم       
هـا منتظـر مانـده     سـاعت . بالفاصله در اجتمـاع دانـشگاهیان و فرهنگیـان وارد شـدیم          . آمدیم
 یمحمـدعل آقـاي  . [نظر کردیم مایل بودم، اول نماز بخوانیم که به خاطر تأخیر صرف   . بودند

یکـی از دانـشجویان، بـا    . ، صحبتش را شـروع کـرد  ]تبریز[، رییس دانشگاه  ]یضیپورف نیحس
. صداي بلند، شروع به اذان گفتن کرد؛ البد به عالمت اعتراض، به عدم اقامه نماز اول وقت      

ذشـته،  رییس دانشگاه، پاسخ داد که چون جاي مناسب براي نماز جمع ندارند و وقت هم گ  
  .جمهور، این گونه شد علیرغم میل رییس

خیلـی زیـاد از مـن و    . گفتند از جناح چـپ اسـت  . محتوایی داشت  صحبت طوالنی و کم   
هـاي   برنامه دولت تجلیـل کـرد و گفـت، مـادرش سـه روز روزه نـذر کـرده کـه در  برنامـه          

ت و هـاي دولـ    و تحلیلـی از سیاسـت  1صحبت مفـصلی کـردم    . مسافرت، به من آسیبی نرسد    

                                                                                                                                               
از بخشى ، مردم با و داشتم روز چند این که سفرهایى در من. کنند مى صبحت فرمودید مالحظه که جورى 

 ها مالقات دراین که است مرسوم ها خواسته از لیستى یک همیشه معموالً که بودم طرف جمعه ائمه و علما مسئوالن،
 نیازها و مشکالت شد، مى صحبت هروقت من از قبل ، پیش دوسال یکى، تا هایم سخنرانی در حتى شود؛ مى تهیه

 ها خواسته بینم، مى که شوم مى خوشحال خیلى من. شماست اجالس همین شبیه تقریباً آقایان اراتاظه شد، مى مطرح
 برویم، که تر عقب قدرى و بود مردم نیاز روزمره چیزهاى و گاز شهرى، درون ماشین برق، آب، معموالً گذشته در که

 یا است، فرهنگى مجتمع یا دانشگاه مثالً ها خواسته حاال اینها بود،  امثال و گاز قطع برق، قطع سوخت، موادغذایى،
 هم مردم روحیات. بشود داده تبریز به ترى نزدیک راه از هم دیگرى آهن راه یک که شماست خواسته همین اوجش

 گفت بیایند، خیابان به هم اگر شود مى نه آورد، خیابان به شود مى زور به نه را، مردم باالخره. دهد مى نشان را همین
 فهمند، مى را هرچیزى. هستند هرچه مردمند، خود دیگر اینها. کنید تشکر بکشید، فریاد کنید، تبسم بخندید، ىخود بی

، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن  رجوع».کنند مى ابراز را همان
1396. 

 -لذا است و استقالل براى ابزارساز ارکان مهمترین از یکى الى،ع آموزش «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 ها بعضى بود ممکن .نبود حرف .کردیم هم عمل قولمان به و دارد اهمیت ما براى عالى آموزش که کردیم اعالم بارها

 جامعه در طلبى دانش حرکت .نبود این واقعاً ولى هاست، دانشگاهی کردن راضى براى شعارى اینها که کنند تصور
 با دارم که حاال همین من .خوانند مى درس و کنند مى جدا را قسمتى ناچیزشان امکانات از مردم از بسیارى .است جدى

 صورت به  کشور سراسر در آموزشى فضاهاى براى ساختمان مترمربع میلیون پنج به نزدیک کنم، مى صحبت شما
 که پنج میلیون مترمربع  این که دانید مى شما .داریم ساختمان تدس در پیشرفته و المللى بین استانداردهاى با و مدرن

 از یکى و کامل دانشگاه یک نیازهاى همه با شود، مى آماده لحاظ این از عظیم بسیار هاى دانشگاه بشود، واگذار
 نزما این .بوده است تخصصى مراحل و عالى هاى دوره و تحصیلى مقاطع به توجه تصمیم، این ارکان ترین مهم
 هاى کرسى واقعى نیازهاى بتوانیم ما تا بکنید کمک باید هم شما .هست مسیر این در اهداف غالب و خواست مى
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ها دادم کـه سـخت مـورد اسـتقبال حـضار       برنامه براي کسب استقالل واقعی، با حفظ آرمان    
  .قرار گرفت و خیلی تمجید کردند

کـه از   ] گلپایگانی، وزیـر فرهنـگ و آمـوزش عـالی         [آقاي جهرمی، معاون آقاي هاشمی      
ایجـان  تهران آمده بود، گفت همه مسایل کشور، تحت تأثیر جاذبه اخبار ایـن سـفر بـه آذرب         

  . خوابگاه دانشجویان را افتتاح کردیم؛ خوب است. است
در ساعت یـازده شـب،   . ریزي نشده مردم عجیب بود در مسیر تا استانداري، استقبال برنامه 

شـان   کمـک . در استانداري، قاریان قرآن به شام دعوت داشتند که برنامـه هـم اجـرا کردنـد        
  .دمبا خستگی مفرط بعد از دوازده شب خوابی. کردم

  
  1995 ژوئن 21                    1416  محرم  22   1374  خرداد  31شنبه  چهار

  
هـا و مطالـب مربـوط بـه      از  ساعت پنج و نیم تا هفت و نیم صبح، وقت بـه مطالعـه گـزارش      

بـه محـل   . مانده بود، گذشـت  برنامه امروز و مطابق معمول، نوشتن خاطرات دیروز که عقب     
اي شـبیه پـارك پردیـسان     پارك جنگلی محیط زیست رفتیم که برنامه      اختصاص یافته براي    

  . منافی و معاونش توضیحات دادند] هادي[آقاي دکتر . تهران برایش تنظیم شده است
در برنامه امروز اضافه شده بود و باعـث  . از آنجا به محل شهر جدیداالحداث سهند رفتیم      

وزیـر مـسکن و   [، آقـاي آخونـدي  . شـد هـاي روز      نظمـی در وقـت تمـام برنامـه         تأخیر و بـی   
در فاز اول، بیش از شش هزار واحـد زمـین واگـذار            .  و معاونانش توضیح دادند    ]شهرسازي

شده است و بخشی هم به دانشگاه سهند اختصاص یافته که مقداري ساخت و ساز هم شـده   
در . و قسمتی از کارهاي زیربنایی آب و فاضالب و برق و فضاي سبز هم انجام شـده اسـت         

  .براي سرعت کار، نقدینگی کم دارند. کنار دره سرسبز اسکو قرار دارد
ینی آذري در غرب آذرشـهر و در سـاحل دریاچـه ارومیـه         به طرف معدن سنگ قرمز تزی     

رود  به تبریز، بـا  ظرفیـت     طرح آبرسانی از زرینهدربارةدر مسیر، آقاي زنگنه     . پرواز کردیم 
به نظـر رسـید،   . اع ششصد متر، با هزینه بسیار زیاد توضیح دادپنج متر در ثانیه و پمپاژ تا ارتف    

                                                                                                                                               
هم هنوز سیاست این و باشیم داشته را دیگر جاهاى و را هایمان آزمایشگاه و را مان تحقیق مراکز و را مان تدریس 
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شـود، چنـین    هاي مهار آب را  داشتیم کـه امـروز در آذربایجـان انجـام مـی      اگر از قبل طرح 
رود، بـه خـاطر حجـم زیـاد و      هـاي  زرینـه   گرفتیم؛ گرچه آب اي را دست نمی طرح پرهزینه 

هـاي عظـیم بـا قُطـر دو      لوله. دیگر منتقل شودبرداري در محل، باید به جاي   عدم امکان بهره  
هـاي بتـونی را از فـضا     متر را دیدیم؛ هم فلزي و هـم بتـونی و کارخانـه عظـیم سـاخت لولـه       

  .دیدیم
معدنی با ظرفیت صد میلیون تُن سنگ، با  ارزش هر تُـن      . در کنار معدن توضیحات دادند    

 کارها، قیمـت آن، چنـد برابـر    زنی و پولیش که با این سیصد دالر، بدون عمل برش و ساب     
اي در حدود بیـست میلیـارد دالر دارد و از ایـن گونـه          گفتند با همین وضع، ذخیره    . شود  می

عمل برداشت سنگ، با بـرش الماسـی از معـدن را دیـدیم؛     . معادن در ایران بسیار زیاد است 
دادنـد   نفلـین سـینیت   ماده مهـم معـدنی   دربارةجا توضیحات  سپس همان. خیلی جالب است 

در شوروي سابق، با تکنولـوژي خـاص      . که در آذربایجان، میلیاردها تُن ذخیره معدنی دارد       
 - ماده اولیه ساخت آلومینیوم-خودشان، از این ماده به جاي بوکسیت، براي ساخت آلومینیا  

وژي را از قـرار اسـت تکنولـ   . ها هم بـه آن تمایـل دارنـد       اند که اخیراً غربی     کرده  استفاده می 
در همان محل، کلنگ کارخانه را به زمـین     . کسیت کم داریم  ه بگیریم؛ چون معدن بو    روسی
به خاطر موارد دیگـر و سـایر   . آقاي محلوجی، خیلی خوشحال شد. قول کمک دادم .  زدیم

  . قرار است از معادن شهرستان سراب بیاورند. اند شرایط، اینجا را مناسب دیده
هـاي خـاردار اطـراف       صفوف طویلی، پشت سیم    مردم آذرشهر به محل آمده بودند و در       
ت م و از پـش نزدیـک آنهـا رفـت   . دادنـد   شـعار مـی    محل کارخانه، تجمع کرده بودند و مرتبـاً       

گلـه دارنـد کـه چـرا بـه       . شـان پاسـخ دادم     بـه احـساسات   . مها در مقابل آنها عبور کـرد        سیم
 1 کوتاهی کـردم   برایشان صحبت . شدن آذرشهر هستند   خواستار شهرستان . روم  شهرشان نمی 

  . ها شهر نیست ها بوده و امکان رفتن به ده و گفتم، برنامه در این سفر، محدود به شهرستان
گفتنـد بزرگتـرین    . هاي تزیینـی پـرواز کـردیم        آوري سنگ  به محل کارخانه برش و عمل     

بري خاورمیانه با ظرفیت دویست و هفتاد هزار مترمکعب گرانیت و مرمریت         کارخانه سنگ 
. خیلـی عظـیم اسـت   . انـد  ها را با پنج میلیون دالر هزینه، از ایتالیا آورده    ماشین. ال است در س 

براي مراسم افتتاح، بیش از . هاي ایرانی به وجود آورده است نمایشگاه جالبی از انواع سنگ   
                                                             

 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 250   1374   رفسنجانی                     هاشمی

بعد از گزارش . مراسم خوبی بود. سی سفیر و کاردار از کشورهاي خارجی هم آمده بودند        
، با به رخ کشیدن قدرت و ثروت معدنی ایـران، پـرده از        1هاي من    و صحبت  آقاي محلوجی 

  .  لوحی که بر ستون نُه متري از سنگ سخت بود، برداشتم
هـاي کارخانـه شـبیه مـردم آذرشـهر، جمـع شـده         مردم ممقان و گوگان، در اطراف نـرده      

در مـسیر از  . مبـه سـوي شـهر بنـاب پـرواز کـردی          . همان برنامه آنجا را تکـرار کـردم       . بودند
سرسبزي و پرآبی و حاصـلخیزي جنـوب شـرقی در ناحیـه رودخانـه بازدیـد کـردیم؛ واقعـاً          

مردم ملکان هـم کـه بـا    . اجتماع مردم بناب، بیش از حد انتظار همه بود        . جالب و مهم است   
شـان،   صحنه آشتی و اجتماع مشترك  . بناب اختالف شدید دارند و به خاطر من آمده بودند         

  .ه تاریخی شد و من هم تشکر کردمیک حادث
 ف رادو سه روز قبل، وزارت کشور اعالن شهرستان شدن ملکان را کرده که ریشه اختال      

صدیقی، نماینده  ] رسول[آقاي  . خواستند تابع شهر بناب باشند      ها، نمی   کند؛ چون ملکانی    می
 با اجتماع مـردم  گفت که اجتماع اینجا، شان می بناب از خوشحالی، به خاطر عظمت اجتماع    

نـرخ بیکـاري در آن فقـط سـه     . بناب و ملکان، منطقـه آبـادي اسـت        !  کند؟  تبریز رقابت می  
بعـد از صـحبت    . درصد است و صدها کار صنعتی، عالوه بـر کـشاورزي پررونـق را دارنـد               

  . 2اي کردم کننده امام جمعه، سخنرانی دلگرم، ]بنابی باقري آقاي مصطفی[فرماندار و 

                                                             
 - 1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع. 

 - خداوند به حساب را ملکان و بناب تاریخى حماسه این را، ها محبت این من«: آمده است در بخشی از این سخنرانی 
 من براى مردم، شما خدمتگزار یک عنوان به انقالب، سرباز یک به عنوان .گذارم مى انقالب رهبر و امام و انقالب و

 را )عج(زمان امام رضایت و ار خداوند رضایت تواند می مردمى، چنین براى تالشى و خدمتى هرگونه که است روشن
 با و اند داده انجام اى شایسته خدمات ما، کشور ارزش با منطقه این در که کسانى از کنم مى تشکر من .بکند جلب

 دو امروز بوده، روستا شبیه کوچک شهر یک صورت به گذشته در که اى منطقه یک اند توانسته مردم، شما همکارى
 در شما .کرده است تمام شما بر را نعمتش هم خداوند .آورند به وجود قوى اقتصادى هاى بنیه با نیرومند شهرستان

 و حاصلخیز زمین روى و منطقه این پرآب رودهاى الیه منتهی در و ارومیه دریاچه منطقه این شرقى جنوب حاشیه
  براى جا یک خدا هاى عمتن این .دارید قرار کشور جغرافیایى نقاط لحاظ از هوا بهترین در و منطقه این بسیارخوب

 منطقه چون دارید؛ را الهى هاى نعمت این استحقاق که اید داده نشان بحمداهللا و شود مى جمع دنیا نقاط از کم خیلى
، دفترنشر معارف »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .کردید آباد خوب را خودتان
  .1396انقالب، 
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پرسـنل  . در پادگان مراغـه فـرود آمـدیم   . نزدیک بناب است. اغه پرواز کردیم  به سوي مر  
بدون توقـف بـه سـوي مراغـه     . هاي آنها، استقبال منظم و پرشوري نمودند  پادگان و خانواده  

استقبال خیابانی و اجتماع مردم مراغه، خیلـی عظـیم بـود و بخـشی مـستقیم از رادیـو                    . رفتیم
راف خیابـان، طـوري بـود    ف فشرده و مردم پرشور در اط    هشت کیلومتر صفو  . شد  پخش می 

  .مکه نتوانستم دیوارهاي اطراف را ببین
هـا از   کردنـد و انـواع گـل    بارها ماشین من پوشیده از گل شد که مرتباً پاسدارها جمع مـی   

یـک بـار کلـی گـل     . رفـت  هـا بـه داخـل مـی     شیشه باز ماشین که طرف خود من است، گل        
مـدتی اشـک   . را بـاد پخـش کـرد و بـه چـشم مـن هـم رفـت             ریختند که پرهـاي خـشکش       

در استقبال تبریز هم یک بار سیگاري  روشن، روي دامنم افتاد کـه سـوراخی در   . ریختم  می
بعـداً  . من متوجه نـشده بـودم   . پاسدارها دیده بودند و برداشته بودند     . عبا و قبا هم ایجاد کرد     

آقـاي خویـد، گفـت کـه از     .  پرسـیدم ها را دیدم، تعجب کردم و از پاسـدارها   که سوختگی 
  .آتش سیگار بوده است

اي  شـود، ضـربه   افتد که دست مردم براي محبت به من نزدیک مـی   موارد زیادي اتفاق می   
گیرنـد، در حـالی    مکرراً دست مرا می. کنم ها تحمل می زنند؛ به خاطر شیرینی صحنه     هم می 

 بازویم آسیب دید ولی اطرافیان در این سفر، دو سه بار دست و. که ماشین در حرکت است
بینند و درسـت هـم نیـست،     پاسدارها که این وضع را ناسازگار با حفاظت می     . متوجه نشدند 

ها هزار نفر، بـا تمـاس نزدیـک و بـدون         باالخره عبور از برابر ده    . کنند  خیلی خودخوري می  
، ایـن خطـر را   رسد، بی خطر نیست؛ اما به خاطر آثار مثبت اجتماعی حفاظ، دستشان هم می  

  . پذیرم می
ها و خواجه نـصیرالدین طوسـی کـه اینجـا را بـه       ها، گفتم مغول اي  در اجتماع عظیم مراغه   

 مردم از این حرف، خیلی خوشحال شـدند و        1.اند  سلیقه بوده  پایتختی انتخاب کردند، خوش   
                                                             

 - از نوادگان یکی ، اول قرن هفتممهیدر اواخر ن.  شدمی فرزندانش تقسنی متصرفات مغول بزخان،ی چنگپس از مرگ 
 پس از تصرف نقاط يو.  حمله کردرانی به اگری غرب را به دست گرفت و بار دي اردوی فرمانده،الکو به نام هزیچنگ
اوج .  خود قرار دادتختیخنک و مراتع خرم، پا ي مستقر شد و مراغه را به سبب آب و هواجانیدر آذربا، رانی ایشرق

 و قاتی مراکز تحقری بزرگ، رصدخانه و سای دانشگاه،به فرمان هالکو.  زمان استنی مراغه در ایشهرت و آبادان
 یپژوهان  شد و دانشسی تأسگریشناس د  دانشمند و ستارهنی چندي با همکاری طوسنیرالدی نصه به دست خواجیعلم

 . شهر رو آوردندنی جهت مطالعه به ا،ف عالماز اطراف و اکنا
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دار، فرمانـ ، ]آقـاي احمـد ضـیایی   [جمعـه و   امـام ، ]آقاي شرقی[. کلی ابراز احساسات کردند  
هاي مثبت، بـا مقایـسه خـدمات انقـالب، بـه خـصوص        هاي خوبی کردند و گزارش    صحبت

ــد و خواســت  ــا گذشــته دادن ــد  برنامــه اول ب مــن هــم صــحبت  . هــاي خــود را مطــرح کردن
  . تأثیر شکوه استقبال و جذابیت شرایط طبیعی مراغه بودم تحت. 1اي نمودم کننده دلگرم

وانـستیم از نمایـشگاه فـرش جهـاد سـازندگی کـه در        به خاطر تأخیر در ازدحام  مـردم، نت        
جا بود، بازدید کنیم و با ماشین به محل سـد علویـان در پـنج کیلـومتري شـمال مراغـه            همان
 دربـارة ناهار و نماز و استراحت و سپس استماع گزارش وزیر و مدیران وزارت نیـرو     . رفتیم

د مترمکعـب، نـزوالت بـاران در     میلیار15از مقدار . وضع آب استان و و وضع سد انجام شد  
 میلیارد مترمکعـب، تبخیـر و کمتـر از یـک میلیـارد مترمکعـب، در وضـع حاضـر،                    9استان،  

با برداشـت بـیش   . ریزد شود و بقیه آب به سوي دریاي خزر و دریاچه ارومیه می        استفاده می 
میلیـارد  از دو میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینـی کـه برنامـه مهـار آب اسـت، بـیش از دو             

این سد را با هزینه حدود پنجـاه میلیـون دالر و شـش      . مترمکعب دیگر را مهار خواهند کرد     
 براي تکمیل سد  ،آبگیري شروع شده و خاکریزي    .  کنار سد رفتیم   2.اند  میلیارد تومان ساخته  

  . سازنده ایرانی است. شود ادامه دارد و سه ماه دیگر تکمیل می
. خیلـی عظـیم اسـت   .  فرش روسـتایی جهـاد بازدیـد کـردیم    از نمایشگاه . به شهر برگشتیم  

کیلـومتري جنـوب    با ماشین بـه هـشت  . گزارش آثار و کیفیت فرش روستایی استان را دادند  
مراغه رفتیم؛ در جاده خاکی باریـک و جـالبی، در میـان درختـان انبـوه و سرسـبز گـردو و                     

                                                             
 -و کردیم لمس وجودمان همه با را انقالب حماسه اوج مراغه، ما در «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 اى سابقه بى تاریخى قطعه یک گذاشتند، نمایش به شهرستان این طوالنى هاى خیابان در مراغه مردم امروز که عظمتى
 مى تحسین بینم، مى اینجا من که طبیعى مساعد بسیار شرایط این با و صمیمت و صفا این با ما، مردم زندگى در است
به  اند؛ داشته درستى سلیقه که واقعاً .اند کرده انتخاب پایتخت عنوان به را مراغه دور هاى گذشته در که را آنها کنم

 خواجه که کهنى فرهنگى آثار توانیم مى ما هنوز و اینجا تاریخى خوب مردم به خاطر و اینجا طبیعى منابع خاطر
 هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ببینیم اینجا مردم اخالقیات و روحیات در بودند، مراغه در آن بنیانگذار ها، نصیرالدین

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی، 

 - اندوآب،ی مراغه، ميها  شهریدنیآشام است و آب  اث شده احديچا ی رودخانه صوفي برروانیسدعلوناب،  ب
 نی احداث ااتیعمل. باشد ی مرسی آن ۀ است و هستی خاکي از نوع سدهاسد این .کند ی منی و ملکان را تأمریش عجب

متر است  10 متر، عرض آن 935 انی تاج سد علوطول .دی رسيبردار  به بهره1374 آغاز شد و در سال 1369سد از سال 
 .باشد ی مترمکعب مونیلی م60 آن شی گنجاتیو ظرف
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از .  بـه زمـین خـورد   سنجد و انگور، در کنار شهرك صنعتی، کلنگ کارخانـه کاغذسـازي         
بـراي انبـوه جمعیـت روسـتاییان     . چوب صنوبر منطقه، براي تولید کاغذ  استفاده شده اسـت         

زاده و مهندس شبیري را  اطراف که جمع شده بودند، صحبت کردم و گزارش آقایان نعمت  
  . کارخانه از بخش خصوصی است. شنیدیم

اي کـه    از مرکـز تحقیقـات هـسته   به سوي بناب پرواز کردیم و در ساحل دریاچه ارومیـه،  
صـدیقی،  ] رسـول [امراللهـی و دکتـر   ] رضـا [اخیراً احداث شده است، با توضیحات مهندس   

صـنعتی، پرتـودهی    تا آماده شـدن پـایلوت نیمـه    . بازدید و افتتاح کردیم؛ چیز مهمی نداشتند      
یـه کـه   پیاز و سیب زمینی بود و طرحی براي پرورش و رشد تنها موجود زنده دریاچـه اروم              

امیـد دارنـد بتواننـد بـا اصـالح ژن، نـوعی       . نوعی میگوي کوچک، به نـام آرتیمـوس اسـت    
از سـاحل دریاچـه بازدیـد    . انـد  مقاالتی هم در این باره جمع کـرده . بزرگتر را پرورش دهند   

  . به نظرم آمد که با اعمال نفوذ آقاي صدیقی، این مرکز به آنجا رفته است. کردیم
.  مگاواتی رفتیم که قرار است از چین بگیـریم    650روگاه بخاري   به محل سایت ساخت نی    

اند  زمین را از کشاورزان به قیمت هر هکتار یک میلیون تومان خریده  . مدیر برق توضیح داد   
که به نظرم گران آمد و از لحاظ محل هم به خاطر امکان آسیب دیـدن از دشـمن احتمـالی          

  .قرار شد بیشتر بررسی کنیم. متذکر داد. آینده که عراقی است مناسب نیست
قرار بود برنامه بعدي مراسم شروع کار اجرایـی سـد سـهند در کنـار هـشترود  باشـد کـه                     

 را بـراي برنامـه      ]جمهـور  رییس دفتر رییس  [،  مرعشی] حسین[خاطر تأخیرهاي زیاد، آقاي      به
انگیـز و   اجتماع  عظیم مردم هـشترود، اعجـاب  . اعزام کردم و خودم یکسره به هشترود رفتم   

سـت   به خاطر ضیق وقت و رسیدن سان . سرود نونهاالن شاهد و بسیجی هم بسیار جالب بود        
  .1هاي متعدد دادم ، من هم صحبتم را کوتاه کردم و وعده کمک]غروب آفتاب[= 

                                                             
 - موقعیت دولت، سازندگى برنامه در فراوانش محرومیت به خاطر هشترود، «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 اىه سیاست جزو زدایی، محرومیت و محروم نقاط به توجه دانید، می  طوري که همان چون کرده، پیدا را حساسى بسیار
 و مفصل هاى برنامه مناطقى چنین براى جمهورى، ریاست محروم مناطق دفتر و بوده دوم و اول هاى برنامه اصولى

 تا ولى شده، برداشته شما محرومیت کردن کم در مؤثرى هاى گام ساله، پنج دوره این در خوشبختانه .دارد گیرى همه
 عبور شده، طراحى هشترود منطقه براى که هایى برنامه .مداری فاصله هنوز برخوردارى، کامل نقطه به شما رسیدن

 شرایط در را شهرستان این آید، مى حساب به آذربایجان منطقه حیاتى هاى شاهرگ ترین مهم از یکى که بزرگراهى
 حدودى تا که بوده بودن منزوى و بست بن محرومیتش، ادله از یکى شما شهرستان که دهد می قرار جدیدى کامالً
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هشترود با داشتن هشت رودخانه پرآب و  زمین فراوان، از مناطق محروم است و اخیراً بـا          
تصمیم گرفتیم که بـا اسـتفاده از منـابع و بـا     . رك خوبی پیدا کرده است  هاي من، تح    کمک

اي  زارها را که عمدتاً تپه ماهور است، تبدیل به آبی کنیم؛ به گونـه      شیوه آبیاري بارانی، دیم   
  .به مردم اعالم کردم، خیلی خوشحال شدند؛کار مهمی است.  رمانشاه کردیمککه در

  
  

                                                                                                                                               
سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ودبش اشتهدبر بهترى هاى گام باید اما شده، برطرف 

 .1396، دفترنشر معارف انقالب، »1374

  

  

 عکس تزئینی

بازدید از طرح های سازندگی در استان آذربایجان شرقی
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  1995 ژوئن 22                        1416  محرم  23   1374 تیر  1شنبه  پنج
 

اعتمـاد   در اخبار، رأي عدم. ونیم تا هفت صبح، خاطرات عقب مانده را نوشتم       از ساعت پنج  
، به خـاطر سـوء ادارة حادثـه    ]جمهور روسیه سریی[یلتسین،  ] بوریس[روسیه به آقاي     مجلس

 در شـرق  1ها به محـل سـد شـهید مـدنی      با ماشین . ها مورد توجه است     گیري چچنی  گروگان
کیـافر، مـدیرکل   ] محمد[آقاي مهندس . رفتیم) رود یا تلخه(چاي  تبریز، روي رودخانه آجی   

ون مترمکعـب،   میلیـ 700اي، توضیحات خوبی داد؛ سد مهمی اسـت، بـا ظرفیـت        آب منطقه 
براي تأمین آب زراعی دشت عظیم تبریز کـه فعـالً قـسمت عمـدة آن بـایر اسـت و آب در           

ریزد و در تابستان، به خاطر کمـی آب شـیرین، تلـخ و        ها به دریاچه ارومیه می      فصل سیالب 
  . شود شور می

هـا در   در مورد شیوة حل مشکل شوري آب، توضیح دادندکـه بخـشی از مـسیر سرشـاخه         
ضمن .  در اطراف شهر سراب است- شبیه اسم روستاي محل تولدم-»بهرمان« به نام    اي  نقطه

کنند کـه تمـام دشـت تبریـز        صحبت کوتاهی، تأکید کردم که شیوه آبیاري را اجباراً بارانی         
اند که اگر بارانی  باشد، تمام دشـت را    هزار هکتار در نظر گرفته45فعالً براي . سیراب شود 
.  کنـار زدم ،ري، کار اجرایی تونل انحرافـی اعـالن شـد و پـرده از لـوح        با انفجا . کافی است 

  .احداث این سد، براي تبریز خیلی مهم است

                                                             
 - يا زهیر  از نوع سنگی مدندیسد شه47 سد از بستر رودخانه نی اارتفاع .متر است 277 و طول تاج یس با هسته ر 

 حل مشکل ز،ی دشت تبري آب کشاورزنیمأ تی سد مخزننی ساخت ای اصلهدف. متر است دهمتر و عرض تاج آن 
 يچا ی آجرودخانه . از خسارات وارده استيری و جلوگالبی الزم و کنترل سداتی با انجام تمهيچا ی آب آجيشور

 در شمال شهر اریره ون و عبور از دلومتری ک220 ی رودخانه پس از طنیا. ردیگ ی سبالن سرچشمه می جنوبيها از دامنه
 ي،چا یرودخانه آج. دشو ی وارد مزی تبرعی سرچشمه گرفته از کوه سهند، به دشت وسيها  آبوستنی و پس از پزیتبر

 در ی هزار هکتار و بهبود اراض25 در سطح ی اراضيایاح .زدیر ی مهی اروماچهیر به دزیبعد از مشروب نمودن دشت تبر
 هزار 16 در سطح ییای شور و قليها  و اصالح خاكی اراضيز گسترش شور ايریجلوگ،  هزار هکتار15سطح 

 ی کلراتیثأ از تي، از کشاورزمی به طور مستقدی هزار شغل جدده جادی آب رودخانه و اتیفی کيهکتار، ارتقا
 . استبوده  زی توسعه دشت تبری ـ اجتماعياقتصاد
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 میلیـون مترمکعـب آب   31سد با ظرفیت   .  از آنجا به محل سد نهند، در دره مجاور رفتیم         
آبگیـري  . 1شیرین خوب، براي آب شرب شهر تبریز ساخته شده و نزدیـک بـه اتمـام اسـت         

یک شرکت جمهوري آذربایجان، قسمت سـاخت بدنـه خـاکی را انجـام     .  شده است شروع
هایـشان بیکـار مانـده،     آفرین، ماشـین ابه خاطر  اینکه پس از تصرف محل سـد خـد      . دهد  می

روسـتاییان اطـراف جمـع شـده بودنـد و بـه       . اند برنده شده] در مناقصه[کنند و  ارزان کار می 
  .2 برایشان نمودمصحبت کوتاهى.  گرمى استقبال کردند

اســتاندار [زاده،  در راه آقــاى عبــدالعلى . بــه ســوى شهرســتان هــریس پــرواز کــردیم     
زار  کم آب است و اکثراً دیـم . ، دربارة دشت وسیع هریس توضیحات داد      ]شرقی آذربایجان

 میلیـون  45 کیلـومترى و دو سـد کوچـک خـاکى، در حـد             27آب از طریق کانـال       و انتقال 
روى همین اقدام مهم و آثار فراوان . منتقل شود، در حال انجام استمترمکعب که به دشت     

 تختخـوابى در حـال   96در هـریس از بیمارسـتان      . ام تأکید داشتم   اقتصادي آن، در سخنرانی   
.  کنـار همـان محـل، در اجتمـاع مناسـب مـردم شـهر شـرکت کـردیم         . احداث بازدید کردم 

از خدمات فراوان برنامه اول بـراى رفـع       گزارش فرماندار را شنیدیم؛ خوب بود و توضیحى         
مـن هـم   . خیلـى شـاکرند  . انـد  مردم هم درست درك کرده  .  محرومیت مردم هریس داشت   

                                                             
 -  نی سد با هدف تأمنیا. دکند قرار دار  تازهي روستایکی نزد درز،ی شمال شهر تبريلومتری ک43سد نهند در فاصله 

سد .  است احداث شده-يچا ی رودخانه آجی اصلي از شاخه هایکی - رودخانه نهند ي بر روزی ازآب شهر تبریقسمت
 تراز ، متر8عرض آن   متر و730 طول تاج سد، ، متر35 و حداکثر ارتفاع ي مرکزیس با هسته ری از نوع خاکنهند،

 . است متر250 حدود ، ترازنی بوده و ضخامت پوسته در اای متر از سطح در1570کف رودخانه در محل احداث 

 -از وزارت نیرو و پیمانکاران این طرح، به خاطر سرعت عمل و به اًباید واقع«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
چنانچه شهرى با این عظمت و با این . ه خدمات را داردگون تبریز استحقاق این. موقع رساندن این طرح، تشکر کنیم

شیرین در زیر سر و کنار خود، مردمش تشنه باشند و  همه جمعیت و موقعیت ممتاز سیاسى و جغرافیایى و داشتن آب
به . هاى حاکم قبل از انقالب اسالمى بوده است لیاقتى حکومت عرضگى و یا بى آبى داشته باشد، نشان بى این شهر کم

 وجود داشته است و این آب - شبیه به آب رودخانه کرج-هرحال در نزدیک تبریز، آبى با آن کیفیت عالى که گفتند 
 میلیارد تومان و چهار با اکنون. کرد  تلخ و شور از تبریز عبور مى ورفت شد و از دست مى رود مستهلک می در تلخه

 .رود خانه هم ساختند و این آب به تبریز مى م کردند و تصفیهکشى ه یک میلیون دالر، این آب را مهار کردند و لوله
کتاب   ← دیکن  رجوع».میلیون مترمکعب آب شیرین با کیفیت خوب براى شهرى مثل تبریز، کار بزرگى است سى

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«
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  .1اى داشتم کننده هاى دلگرم صحبت
کوپترها گفت، به خاطر ابر و مه در گردنـه مـسیرمان، بـه کلیبـر             آقاى خویى، مسئول هلى   

گفـتم  . خورد هم مى ها به  و طبعاً برنامهناچار بودیم که با ماشین برویم   . توانند پرواز کنند    نمى
ها هـم   ماشین. تا کنار گردنه پرواز کنند، شاید وضع هوا بهتر بشود؛ پذیرفتند و پرواز کردیم     

هـا، مقـدارى در      فرصـتى شـد تـا رسـیدن ماشـین         . کنار گردنه فـرود آمدنـد     . حرکت کردند 
 تابـستانى،  با لباس . رد بود هوا هم س  .  چشمه آبى هم بود   .  نوردى کردیم   هاى مجاور کوه    تپه

گفتند اسم گردنه، به خـاطر  . ها رسیدند و حرکت کردیم    ماشین. مکمی سرما را تحمل کرد    
جایى که آسـمان و  است که به فارسى،     » بِل گویجه«گرفتگى غالب اوقات،       ارتفاع آن و مه   
  .دهد ، معنی میرسند زمین به هم مى

بخـشى از جـاده     . ها شـناختند    بعضى. ور کردیم از داخل شهر اهر عب    .  به سوى کلیبر رفتیم   
م که جریان را از رادیو ماشین شنید. ى طول کشیددو ساعت . خاکى و در دست ساختمان بود     

خبر داد و گفت باران شدیدى هم در کلیبر مردم را خیس کرده و منتظرند و به خاطر فواید        
  . باران خوشحالند

مانده بودند و شـهر   آن همه تأخیر، همچنان باقىاجتماع مردم که با    . ظهر به کلیبر رسیدیم   
. کارى که در سایر اجتماعات وجـود دارد، نداشـتند   کامالً خلوت شده بود، ولى حال شلوغ     
 که در محل عشایر، براى  ندقیه رفته بود   قره] ارسباران[امام جمعه و فرماندار هم به محل سد         

                                                             
 -دمى متدین و سخت پایبند به دین عنوان مر   مردم هریس را به،ما از قدیم «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 همیشه ذکر خیر شما مردم بود که ،هاى هریسى در حوزه علمیه قم از قدیم داشتم  با آشنایى که بنده با طلبه.شناسیم مى
خوبى   به  این صفت فرهنگى و اسالمى شمادهللاز خوبى و پایبندى به معارف اسالمى و اخالق اسالمى است که الحم

 ، این اجتماع شکوهمند در این شهر کوچک.اجم فرهنگى نتوانسته دستبردى به اخالق و افکار شما بزندباقى مانده و ته
 خوشبختانه خدماتى که .مندند شان عالقه شان و انقالب  مردم چقدر به دین،کنم نشان همین مطلب است و احساس مى

را قانع کند که انقالب براى طبقه  تواند همه ما ست که مى ا اي گونهه  ب،انقالب اسالمى خودتان براى این منطقه کرده
ه  را بانسان و باعث خوشحالى همه ماست ،آمارى که مطرح کردند. العاده کارساز بود محروم و مناطق محروم فوق

 . آب، برق و راه و تلفن و خانه بهداشت و مدرسه گرفته باشند،آورد که اکثریت روستاهاى این مناطق محروم وجد مى
 روستاییان قانع بودند که .کردند  روستاییان فکرش را هم نمى،زى بود که در زمان رژیم منحوس پهلوىاین چی

کرد که روزى راه، آب، برق، مدرسه، تلفن،   به مخیله آنها خطور نمى.اذیت نکنند  آنها را،مأمورین دولت پهلوى
ن از تاریخ ما حذف شد و اوراق زرین انقالب ن صفحه ننگیاهللا آها در روستا حاضر بشود که بحمدن و امثال ایپزشک
» . استوجود آمده هبینیم که چه شور و شوقى در مناطق دوردست و محروم ب  جاى آن را گرفت و ما مى،اسالمى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع
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من براى مراسم بروم، ولی با ایـن تأخیرهـا   قرار بود . کنند برنامه اسکان عشایر جهاد اجرا مى     
  . رفت] وزیر جهاد سازندگی[آقاى فروزش، .از برنامه حذف شد

، نماینـده شـهر، خیرمقـدم گفـت و     ]آقـاي خـانعلی پورقربـان    [- برخالف قـرار  -به ناچار   
گزارش خیلى مفصلى که فرماندارى تهیه کرده بود و قرار بود بخشى از آن را بخواننـد، بـه           

جمهـور بـا    کننده بود و گفـت، مـردم کلیبـر از اینکـه ریـیس            امل خواند که خسته   صورت ک 
انـد   تحمل رنج سفر زمینى، در این راه سخت، برنامه کلیبر را حذف نکرده، آن قدر ممنـون              

مـن هـم   . بلنـد تأییدکردنـد    مـردم بـا تکبیرهـاى خیلـى       . که هیچ وقت فراموش نخواهنـدکرد     
   1.ها را دادم که زیاد هم هستند عدة انجام خواستهاى داشتم و و کننده سخنرانى دلگرم

ناهـار را بـه آنجـا    .  قرار بود براى ناهار و بازدید به معدن مس سونگون برویم که لغو شد             
خیلـى  .  بردند که در آنجا پذیرایى شویم؛ مقدارى نان و پنیر تهیـه شـد کـه در راه بخـوریم              

خواست در حال رانندگى بخورد و قـبالً   مىام آقاى معراج را که ن گرسنه بودم؛ سهم  راننده   
ست بـرق در جـاده،          . مقدارى هم خوابیدم  .  چیزى خورده بود، خوردم    در رفت در محـل پـ

هـاى فـراوان    در مسیر رفـت و برگـشت، گـروه   . براى رفع حصر، از دستشویى استفاده کردم   
عـى بـه  اهـر    جم دیدیم که براى شرکت در استقبال، پیـاده بـه صـورتى دسـته     روستایى را مى 

  .رفتند مى
همراهان در فرماندارى ناهار خوردنـد و مـن   . ونیم بعد از ظهر به  اهر  رسیدیم         ساعت سه 

آقـاي   [خیرمقـدم . ونیم به محل اجتماع عظـیم مـردم اهـر رفتـیم     ساعت پنج. استراحت کردم 
د جمعه و فرماندار که کلى  در وصف من گفتنـد، بـا اسـتقبال شـدی            امام ،]ابوطالب صدرایی 

                                                             
 -مقدارى از آن اولین سفرى که من آمدم و هنوز این راهى که فعالً «:  است در بخشی از این سخنرانی آمده 

 همه جا را ، آثار فقر و محرومیتاً واقع. مشکالت فراوانى در این منطقه بود؛کار ساختش بود  در اوایل،آسفالت است
 با هدف ،در دوران انقالب هللا الحمد. خوب داشتندة امیدکمى به آیند،کردیم گرفته بود و با مردم اینجا که صحبت مى

خاطر مشکالت ه  ب. منتها حرکت اصلى را ما از برنامه اول شروع کردیم، به اینجا توجه شد،تأمین عدالت اجتماعى
 تفاوتى که بین امروز و گذشته ه و شدانجام آنچه که اینجا ، در عین حال و سرعت به اندازه کافى نبوده،زیربنایى

هاى آب و برق و راه و بهداشت و آموزش و   شاخص، از لحاظ مسایل اساسى زندگى؛ قابل توجه استاً واقع،هست
 اینها چیزهایى است که مبناى زندگى امروز در جامعه ماست که خوشبختانه با ،طور کلى ارتباطاته مخابرات و ب

ش براى مردم هاى مؤثرى برداشته شده و این باعث خوشحالى و سرور هر انسانى است که دل  قدم،که شده تالشى
 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .محروم و مورد تبعیض بسوزد
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برنـد،   جمهـور را مـى   معموالً در همه مراسم در این استان، وقتى اسم رییس . مردم مواجه شد  
هـایم،   مـن هـم در صـحبت   . کننـد  زدن، ابـراز محبـت مـى       مردم با صلوات و با سوت و کف       

هاى من در سفر گذشته، عملى شده و وعدة  هاى مردم و وعده توضیح دادم که تمام خواسته
  1.هاى جدید را دادم و دربارة برنامه ساخت سد اهر توضیحاتى دادم واستهانجام خ
در اجتمـاع مـردم، پـس از اسـتماع سـرود      . به ورزقان پرواز کـردیم   . کوپترها رسیدند   هلى

هـاى بخـشدار کـه خـوب بـود و       ها کـه عربـى و تُرکـى و فارسـى بـود، صـحبت           خوب بچه 
طر نداشتن امام جمعه، برخالف رویه به او ، نماینده که به خا]محمد الیاسی گل[هاى   صحبت

بندى مختـصرى از سـفرم    فرصت صحبت داده شد که مخلوطى از خوب و بد بود، من جمع  
به عنوان آخرین سخنرانى نمودم و از اهمیت نقـش معـدن سـونگون در اقتـصاد منطقـه و از         

  2.موفقیت مهم وضع جدید جنوب رودخانه ارس بعد از فروپاشى شوروى گفتم
                                                             

 -ده کردم که  مشاه،بنده در این چند روز کمال خوشبختى است، ۀآنچه مای«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
طرف رفاه و آسایش و سازندگى و عظمت پیش ه  ب،هاى بسیاربلند  در یک حرکت بسیارسریع و گام،آذربایجان

در مورد مهار . خورد چشم مىه هاى بسیار روشنى از پیشرفت و تکامل در این استان ب  نمونه،ها  در همه زمینه.رود مى
 در همه ، تعداد زیادى سدهاى بزرگ و کوچک است، آذربایجانل کشور و منجملهیترین مسا ها که یکى از مهم آب

 ، این است که در چند سال آینده،ها  معناى این حرف.دست ساخت و یا در دست مطالعه است جاى استان یا در
و با اینها  رود  دیگر از دست شما مردم آذربایجان بیرون نمى،رارزشهاى آسمانى پ این نعمت هاى خدادادى، آب

در ، ها  زده بودیم که با این برنامهسحد. دست خواهد آمد هباغدارى و زراعت ب ى و استراتژیک،یت مهم غذامحصوال
 براى زندگى ،بینید  سه برابر امروز باشد که مى،زراعى و باغدارى در آذربایجان  برداشت محصول،چند سال آینده

انواع معادن در این . ار بزرگى در دست اقدام است کارهاى بسی،در بخش معادن. استان و کشاورزان بسیار مهم است
این . نگون در منطقه خود شماومنجمله معدن مس بزرگ س بردارى شده، مدت کشف شده و اثبات شده و آماده بهره

 میلیارد دالر ارزش این معدن 13یعنى بیش از  ن مس خالص اثبات شده، چهار میلیون تُ،معدن مس که تا این لحظه
 با این معدن،. شود روز بر مقدار ذخیره آن اضافه میه و روز ب طور اکتشاف ادامه دارد حظه است و همینمس تا این ل

 امروز یکى از نیازهاى همه کشورهاى ،شود و مس منطقه اهر تبدیل به یکى از مراکز بسیار عمده تولید مس دنیا مى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 لسا هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .دنیاست

 - براى ،توفیق حضور در بین مردم شهرهاى محروم و مناطق دورافتاده«:  آمده استی سخنراننی از ایدر بخش 
 حضور بسیار وسیع و گسترده و .گذارد  و شیوه کار مى ثیر فراوانى روى روحیهأمسئوالن کشور ما باارزش است و ت

کشورکه  جارى لیو حمایت شدید از انقالب و هوشیارى مردم در مسا ها در صحنه  جوان مخصوصاً،شاداب مردم
 ،گیرند اطالع و یا نادان داخلى قرار نمى هاى بى   بلندگوهاى خارجى و انسانة دلسردکنند وهاى شوم تاثیر نغمه تحت

 بسیار سریع و تند ادامه ،نخیلى خوب واضح است که حرکت سازندگى و عمران و آبادى در استا. حایز اهمیت است
» .شود تر مى  موج سازندگى شدیدتر و عمیق، در آستانه برنامه دومودارد که این از افتخارات برنامه اول است 

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع
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بـه ســوى تبریـز پــرواز کــردیم و در محـل مرکــز تحقیقـاتى وزارت کــشاورزى در کنــار     
کــوپتر بــراى  بــه خــاطر انبــوه اجتمــاع مــردم، هلــى. فــرود آمــدیم] خــسروشاه[=خــسروشهر 

مرکـزى اسـت کـه     28اینجا یکى از . پیداکردن محل مناسب فرود، یک ربع ساعت دور زد  
بعـد  . بردارى کردیم  از لوح پرده  . کشاورزى در سراسر کشور در دست ساخت دارد        وزارت

اکبرى، به ] عظیم[ها و انجام مراسم اعطاى نشان درجه سه تحقیق به دکتر  از استماع گزارش
 کـه  1خاطر تحقیقاتش در اصالح نژاد گندم و برنج و دفع آفـات، صـحبت کوتـاهی داشـتم         

  هـم زدن وضـعیت  تپـه    زارها  با آبیـارى بـارانى، بـدون بـه          کردن دیم  رورت آبى تأکید بر ض  
  . ماهورها بود

 ماده معدنى پرلیت که بـراى حفـظ   دربارةپس از بازدید از آزمایشگاه و شنیدن توضیحى        
 و کند میشود و کشاورزى ما را در اراضى رسى، اقتصادى  رطوبت خاك به مزارع داده مى 

نـشیند و طبعـاً    هاي معمولی به گل می بادامام دیرگل که چند روزى دیرتر از     نیز تهیه بذر باد   
  . یابد، به سوي فرودگاه حرکت کردیم از خطر سرمازدگی در بهار نجات می

اجتماع مردم خـسروشهر و دره اسـکو در اطـراف مرکـز، بـه حـدي بـود کـه بـه زحمـت            
. بوه مردم براي بدرقه جمع شده بودندتوانستیم عبور کنیم و در مسیر تا فرودگاه، جا به جا ان      

اي بـا صداوسـیماي تبریـز، در خـداحافظی از مـردم و       در فرودگاه نماز خواندم و چند جمله  
هـا، تبریـز را    نظیرشان گفتم و با بدرقـه مـسئوالن و اصـناف و نظـامی      هاي بی تشکر از محبت  

  . ترك کردیم
ضور مردم در مراسم و تعجب از در راه، نمایندگان مراتب اعجاب خودشان را از سطح ح
 و رادیو لحظه بـه لحظـه در   2کردم پرکاري من که از صبح زود تا آخر شب، یکسره کار می 

                                                             
 - بخش قابل توجهى از اراضى ،ما بتوانیم، ظرف این چهار، پنج سالاگر « :  آمده استی سخنراننی از ایدر بخش 
االن این کار شما، همه با . ایم  و تپه ماهور را تبدیل به آبى کنیم، یک کار ماندنى و مهمى در کشور انجام دادهمید

ر هکتار بتوانید  دارد؛ یعنى اگر امسال شما مثالً ده هزای براى من، آثار روشنمزارهایکردن د یارزش است، ولى آب
من امیدوارم در مرکز . دهد شود و سال آینده جواب مى  همین امسال اضافه مى،انجام دهید، به همین اندازه محصولمان

» .کنید و سر و کارتان هم با ما خواهد بود، نتیجه این پیشنهاد را از شماها بیینم بعدى که شما براى تحقیقات درست مى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع

 - ها پروژه را افتتاح   شهر بازدید کرد و ده14 آقاي هاشمی در مدت پنج روز سفر به استان آذربایجان شرقی، از
 .نمود
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ملکـوتی،  ] مـسلم [هـایی دربـارة آقـاي       همراهـان جـوك   .  گذاشـت، گفتنـد     اختیار مردم می  
برنامـه  عفـت هـم خیلـی از    . ساعت دو بامداد به خانه رسـیدیم    . جمعه سابق تبریز داشتند    امام

  . سفر راضی است
  

  1995 ژوئن 23                        1416  محرم  24   1374  تیر  2جمعه 
  

دو ساعتی وقت، صرف نوشـتن دو روز خـاطرات مانـده در سـفر آذربایجـان      . در خانه بودم 
مقداري هم استراحت کردم که سخت مـورد نیـاز بعـد از سـفر           . کردم که خیلی مفصل شد    

  .به استخر خانه کُلر زدم. پرکار است
 شب با محسن در مورد طرح توسعه آبیاري تحت فشار براي اراضی دیم و تبدیل آبیاري           

عصر فاطی آمـد و سـئواالتی در مـورد    . اي صحبت کردیم  به بارانی و قطره   ] سطحی[= ثقلی
شـوند و خواسـت کـه مواظبـت      براي کنفرنس جهانی زن پکن آماده می  .  حقوق زن داشت  

  . یلی شلوغ نشودکنیم، خ
  

  1995 ژوئن 24                                   1416  محرم  25   1374  تیر  3شنبه 
 

بیشتر وقت را براي . ها، اخبار اختالفات مجلس و دولت روسیه مورد توجه است   در گزارش 
. هـاي هفتـه گذشـته صـرف کـردم         هـا و بـولتن      مانده و خواندن گزارش    انجام کارهاي عقب  

هاي دولتی آمدند؛ بـا گـزارش آقـاي     أتی از نمایندگان سازمان تبلیغات اسالمی در ارگان    هی
  .1ها و نصایح من و صحبت] رییس سازمان تبلیغات اسالمی[محمدي عراقی، ] محمود[

                                                             
 -طبیق زندگى مردم با  ت، بنابر مقتضیات و شرایط حاکم بر جامعه و جهان«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

عنوان مبلغ معارف و    به،مصلحت دنیا و آخرت انسان عصر حاضر است و روحانیت   به،اسالم و احکام متعالى آن
فقدان حضور معنوى  . براى تحقق این مهم برعهده دارد، مسئولیت سنگین و در عین حال حساسى،افکار نورانى اسالم

عنوان    به، یک روحانی.استجدى در زندگى اجتماعى و ادارى کشور  یک نقص ،و هدایتگر روحانیت در جامعه
 در مراکز ادارى ضرورت ،و ائمه اطهار و امامان بزرگوار) ص( باید با توجه به سیره پیامبر اکرم ،ناصح و ارشادکننده

فتار گوشزدکند و مى را در عمل و گالاس وظیفه و رعایت حقوق و شئون جامعه  سن انجامح  پذیرى، توجه به مسئولیت
  برخورد ارشادى نماید و افراد،اند توجه ل بىیاین مسا  دلیل ناآگاهى نسبت به   با افرادى که به،هاى روحانى با شیوه
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 که طوالنی شد و خیلی هـم  1اي با رادیو تلویزیون در مورد سفر آذربایجان کردم    مصاحبه
میرسلیم، براي دستور شوراي عـالی انقـالب    ] مصطفی[آقاي  عصر  . بخش نشد  برایم رضایت 
  .فرهنگی آمد

  
  1995 ژوئن 25                        1416  محرم  26   1374  تیر  4یکشنبه 

 
و ] وزیر امورخارجه سوریه[و فاروق الشرع، ] جمهور سوریه معاون رییس [عبدالحلیم خدام،   
نتیجــه ایـن شـد کـه پیــشرفتی    . ا اسـراییل کـردم  سـئواالتی از مــذاکرات بـ  . همراهـان آمدنـد  

 و اسراییل هنوز صریحاً نپذیرفته که جوالن را تخلیه کند و توافق فقط در این حـد       اند نداشته
نظـر   است که امنیت دو طرف آسیب نبیند  که در مـصادیق مفهـوم ایـن اصـل هـم اخـتالف        

دهد و آمریکا هم بـراي   ه میپذیرفت که سوریه براي نجات از فشارها به مذاکره ادام    . دارند
حـسین انتقـاد داشـت کـه      انتخابات آینـده اصـل مـذاکره را الزم دارد و از عرفـات و ملـک           

  .در مورد عراق هم چیزي نداشت. اند اند و جبهه اعراب را  متزلزل کرده روي کرده تک

                                                                                                                                               
گویى به سئواالت و  نیازمند پاسخ، ویژه جوانانه  ب،نسل حاضر .شناس را نیز مورد تشویق قرار دهد خدوم و وظیفه

 روحانیت باید با مطالعه بیشتر در موضوعات اجتماعى و آشنایى و احاطه بر. هستندسالم ارشاد و آشنایى با معارف ا
کتاب   ← دیکن  رجوع».این نیاز اساسى جامعه برآید  گویى به  از عهده پاسخ،المللى مسایل و موضوعات داخلى و بین

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «

 - شرقى   با قدردانى از ابراز عواطف و احساسات مردم انقالبى و قدرشناس آذربایجان،آقاى هاشمى در این مصاحبه
اى از پیوند و ارتباط مستحکم   آن را بهترین نشانه از آگاهى و وفادارى و نمونه،در مراسم استقبال از مسئوالن کشور

هاى   باالترین حد حضور مردم در صحنه،نظر من  به«: ر داشتمردم و مسئوالن نظام جمهورى اسالمى دانست و اظها
 پایدارى  در استان آذربایجان شرقى عینیت و نمود یافت که اصوالً،حمایت از انقالب و نظام اسالمى و مسئوالن

تایش با اشاره به روند سریع و قابل سایشان » .ل استوار است و خوشبختانه بهتر از گذشته استیانقالب بر همین مسا
 وضع کنونى این استان را با قبل از پیروزى انقالب ،کشور  همپاى تحرك دیگر نقاط،شرقى توسعه استان آذربایجان

هاى عمران زیربنایى و  با توجه به طرح«: ساله اول غیرقابل مقایسه دانست و گفت اسالمى و بیش از اجراى برنامه پنج
 هزار دانشجو در 50تحصیل حدود  .فرهنگى افتخارآمیز استهاى صنعتى، اقتصادى و   پیشرفت،مهم اجرا شده

هاى  هاى علمى و تحقیقاتى در استان آذربایجان شرقى، حضور علما و فضال و شخصیت هاى مختلف در رشته بخش
 نشانه رشد و توسعه بخش ،هاى علمیه و ایجاد مراکز تحقیقاتى متنوع در این استان بزرگ فقهى و مذهبى در حوزه

شرقى   با توجه به صنعتى بودن استان آذربایجان، بر لزوم گسترش آموزش فنىآقاي هاشمی» .است فرهنگ آموزش و
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع . تأکید کرد
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مالقات با معاون رییس جمهور و وزیر امور خارجه سوریه
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  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

269 

نامـه   عـصر در جلـسه هیـأت دولـت، آیـین     .  با چند مصوبه داشـت     ستاد تنظیم بازار، جلسه   
ــصره  ــدامات     3تب ــی، اق ــه آب ــم ب ــی دی ــدیل اراض ــراي تب ــذیرفتیم ب ــردیم و پ ــصویب ک  را ت

  .من هم قول همکاري مستقیم دادم. اي بکنیم العاده فوق
ایشان از نتایج سـفر    .  سفرم به آذربایجان صحبت کردیم     دربارة. شب میهمان رهبري بودم   

کـاال  و خـدمات و تولیـدات کـه مجلـس            دربارة عوارض بـر فـروش     . خوشحال بودند  یخیل
مسأله . در مورد باالبردن حقوق مدیران سئوال داشتند      . تصویب کرده، مذاکره ناتمام کردیم    

  .کنم از دیشب تاکنون تب دارم و با مسکّن تحمل می. پیام آقاي سلطان قابوس را گفتم 
  

  1995 ژوئن 26                       1416  محرم  27   1374  تیر  5دوشنبه 


] اسماعیل[آقاي . دیشب با تب خوابیدم و با تب به هتل الله در مراسم هفته قوه قضاییه رفتم         
شوشتري، وزیر دادگـستري، گـزارش خـوبی از وضـع قـضاییه داد و مـن هـم در اهمیـت و              

  1.وظایف قوه صحبت کردم
هـر  . غربـی آمدنـد   نمایندگان آذربایجان. دفتر را انجام دادمو نیم،کارهاي    تا ساعت یازده  

یک دربارة اوضاع حوزه انتخابیه خود صحبت کردند و معموالً با ذکـر خـدمات دولـت در        
تقاضـا داشـتند، سـفر    . هـاي جدیـد   هاي سـازنده مـن و خواسـته         برنامه اول و تمجید از برنامه     

                                                             
 -عدالت است و دستگاه قضایى،نقطه اوج اهداف انقالب اسالمى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ، 

 گذرد، جامعه یک قدم به  هر سالى که مى،باید همواره تالش کنید. شود رکن تأمین عدالت محسوب مى ترین مهم
 قضایى اسالمى توسط افراد سیستماینکه براى اولین بار   با توجه به. عدالتى دور شود عدالت نزدیک و از ظلم و بى 

المللى   اعتبار و حیثیت داخلى و بین، هر قدر که در این کار موفق باشیم،شود جرا مىروحانى و معنوى در ایران ا
سن عمل خود و توضیحاتى که در مورد برخى شبهات تواند با ح  مى،دستگاه قضایى کشور .یابد انقالب افزایش مى

هیونیستى از حمله به عملکرد هاى ص هدف اصلى دشمنان و رسانه. اثر سازد  تهاجمات دشمنان را بى،دهد ایجادشده مى
یکى از بارزترین  .تواند حکومت تشکیل دهد و جامعه را اداره کند  اسالم نمى،یه این است که بگویندیقوه قضا
 ولى ، مبارزه موفق با سوداگران مرگ است،آن اعتراف دارند هاى دستگاه قضایى کشور که همه جهانیان نیز به موفقیت

دستگاه قضایى . یه را زیر سئوال ببرندی عملکرد قوه قضا،هاى مختلف کنند به بهانه ش مىدر این مورد هم دشمنان تال
دولت . شود خوبى دیده مى  هاى اخیر به باید متناسب با نیازهاى جامعه پیشرفت و تکامل پیدا کند که این مسأله در سال

ضایى کشور حمایت کند که در این زمینه هاى ق ها و سازمان هاى دستگاه داند که از فعالیت نیز خود را موظف مى
هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».بینى شده است  پیش،هاى خوبى در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور طرح

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، 
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مقـام وزارت امـور خارجـه     ، قـائم ]ین شـیخ الـد  آقاي نجـم  . [مان به آنجا باشد؛ پذیرفتم      بعدي
در مـورد توسـعه روابـط       . آمدنـد ] مقام وزارت امـور خارجـه      قائم[پاکستان و اخوي محمد،     

  .از اوضاع متشنج کراچی پرسیدم. حرف زدیم
معـاون اول  [حبیبـی،  ] حـسن [با آقایـان   . عصر شوراي اقتصاد، جلسه با چند مصوبه داشت       

، دربارة ]دبیرکل سازمان اموراداري و استخدامی    [حمدي،  میرم] سیدمحمد[و  ] جمهور رییس
] علـی [آقـاي  . زیاد بودن حقوق جدیـد مـدیران کـه باعـث اعتـراض شـده، صـحبت کـردم            

سنی مبـارك،             ]وزیر اطالعات [فالحیان،   جمهـور   ریـیس [، تلفنی خبر سوءقـصد بـه جـان حـ
  .در اتیوپی را داد] مصر
  
  1995 ژوئن 27                       1416  محرم  28   1374  تیر  6شنبه  سه
 

هـا، سـودان را مـتهم        مـصري . 1جمهور مصر مورد توجه اسـت       سوءقصد به رییس   ،در خبرها 
گفـتم  . وزیر اسراییل، ایران را؛  اخـوي محمـد پرسـید کـه تکـذیب کننـد       اند و نخست   کرده

] حـسین [ آقـاي  از. اي آمـد  اهللا خامنـه   رییس دفتر آیـت ، آقاي گلپایگانی  .مقداري صبر کنند  
 است؛ ولی  شکایت داشت که به دفتر رهبري اهانت کرده   ]وزیر معادن و فلزات   [،  محلوجی

اي هـم از او نقـل    اهللا خامنـه  قبالً آیت . عبارتی که از روزنامه صبح نقل کرد، توهینی نداشت        
را ] آقـاي محلـوجی   [گفتم نطـق    ] جمهور س دفتر رییس  یمرعشی، ری [ن   به حسی  .کرده بودند 

   .ببیند
. بـراي ایجـاد اشـتغال اسـتمداد کردنـد     . ، وزیر کار و معاونان آمدنـد ]آقاي حسین کمالی  [

ظـاهراً مـشکلی   . گـزارش وضـع ارز را داد    . آمـد ] کل بانک مرکزي   رییس[آقاي نوربخش،   
  .ی داریمیها نخواهیم داشت؛ گرچه محدودیت

آموزش  و برايگزارش مصوبات را دادند . فارسی، جلسه داشت گسترش زبان  عالی شوراي
  .قرار شد، نیمی از هزینه را من بپردازم. در خارج و جذب دانشجو استمداد کردند

  
                                                             

 -سنیسران  اجالس در حضور جریان در یوپی،آبابا، پایتخت ات آدیس در شهر جمهور وقت مصر، مبارك، رییس  ح
 .او از این سوءقصد جان سالم به در برد. آفریقا، توسط افراد وابسته به گروه جماعت اسالمی مصر ترور شد



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

271 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  عکس دیدار با مسئوالن قضائی                

سخنرانی در گردهمایی مسئوالن قوه قضاییه سراسر کشور
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فـائزه آمـد و بـراي    . تـري دارم   امروز تب شدید  . سیلین تزریق کرد    عصر دکتر میالنی، پنی   
لیعهد قطر، علیه پدرش ، و]یثان  آلفهیخل حمد بن[خبر رسید که . ورزش بانوان استمداد کرد

. برد، خلع نموده است ، کودتا کرده و او را که در سوییس به سر می]یثان حمد آل  بنفهیخل[
  .اي نکنند گیري عجوالنه ها گفتم، موضع به رسانه. شان داشتیم قبالً خبر از اختالفات

  
  1995ن  ژوئ28                        1416  محرم  29   1374  تیر  7شنبه  چهار

  
آقــاي  [1.بخـش نمــودم  هــاي آرامــش برایــشان صـحبت . خـانواده شــهداي هفــتم تیـر آمدنــد  

هـاي فنـی و    دربـارة قیمـت نفـت و همکـاري        . ، وزیر نفت کویت آمد    ]عبدالمحسن المدعج 
هـاي مربـوط    هاي نفتی و ترمیم خرابـی  تجاري صحبت کردیم و سئواالتی در مورد خسارت 

  .ودمبه اشغال کویت و کودتاي قطر نم
در جلـسه هیـأت   . امـروز تـب نداشـتم   . سیلین تزریق کرد عصر هم دکتر آمد و آمپول پنی    

معلوم شد، آمار درستی از آن نداریم و اظهارات . دولت، بحث دربارة اشتغال و بیکاري بود    
قرار شد طرحی بـراي روشـن شـدن آن ارایـه شـود و بـراي اشـتغال بیـشتر بـا             . حدسی است 

  النتیجـه اقـدام کنـیم و    هـاي سـریع   الت بانکی سال جاري، در زمینهاستفاده چهاردرصد تسهی 
                                                             

 -گروهى و   با ایجاد درگیرى خونین درون،گیرى منافقان از همان آغاز شکل«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
گذارى  گونه برخوردهاى جنایتکارانه با رقیبان خود را پایه  این،هاى ممکن ه بدترین شیوههم ب  آن،شتن یکدیگرکُ

 پس از درك نقش و ،دشمنان انقالب اسالمى .اوج خود رسید کردند که این روش ضدانسانى در جنایت هفتم تیر به
گونه پایگاهى در میان   هیچ،فتندهاى انقالب در پیشبرد امور نظام اسالمى و پس از آنکه دریا اهمیت حضور استوانه

ها روى آوردند و با قرارگرفتن در کنار دشمنان اسالم، کشور و ملت  ترین روش  به پلیدترین و پست،مردم ندارند
هر حرکت    به،هاى شوم خود  در مقابل انقالب اسالمى ایستادند و براى رسیدن به هدف، با ترور و جاسوسى،مسلمان

ى وسعت، عظمت، ادار  هرقدر حرکت حق.  متوسل شدند،اریخ نظیر آن را کمتر دیده استضدبشرى و جنایتى که ت
 نظام ،همین دلیل  تر و پلیدترى در مقابل خود خواهد داشت و به اقتدار و ارزش الهى و انسانى باشد، دشمنان سرسخت

اگرچه ما با  .ى منافقان داشته است دشمنانى به بزرگى استکبار جهانى و پلید،جمهورى اسالمى از همان آغاز تا امروز
 چون شهید مظلوم بهشتى که یک شخصیت مشهور جهانى بود و یاران ،قدرى هاى شایسته و گران از دست دادن انسان

هاى سنگینى   خسارت،باوفایش و همچنین شهیدان عزیز رجایى و باهنر و بسیارى از شهیدان قربانى جنایات منافقان
عتقدیم خون پاك آنها نهال انقالب اسالمى را آبیارى کرد و با پرده برداشتن از چهره واقعى و  ماً اما عمیق،ایم دیده

هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».مبتال کرداست، زشت منافقان آنان را به سرنوشتى که امروز همه جهان شاهد 
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، 
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       عکس مالقات با وزیر نفت کویت             

مالقات با آقای عبدالمحسن المدعج، وزیر نفت کویت
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  . گروهی هم براي اداره آن انتخاب شدند
خورد و ما هـم اعـالن    ها، پذیرش تدریجی تغییر حکومت در قطر به چشم می       در گزارش 

هـا، اظهـار تعجـب از     لفـن هـا و ت  در این دو سه روز، تقریباً در همه مالقـات         . پذیرش کردیم 
نظیر مـردم و هـم از نظـر     شنوم؛ هم از جهت استقبال عظیم و کم    نتایج سفر به آذربایجان می    

هـاي قبـل از دسـتور مجلـس هـم           برمالشدن وسعت سازندگی و اقدامات عمرانی و در نطق        
ت صـحب .... تلفنـی بـا رهبـري در مـورد اعتبـارات ناجـا و       . شود دید تأثیر آن را به خوبی می    

  .داشتم
  
  1995 ژوئن 29                        1416  محرم  30   1374  تیر  8شنبه  پنج

  
والیتی ]اکبر علی[دکتر . باالخره  آمریکا و ژاپن، در مشاجرات تجاري به توافق دست یافتند        

گزارش سفر به ترکمنستان و برنامـه سـفر بـه سـوییس را داد و یـک دوره از تألیفـات                    . آمد
  .  آوردخودش را

، بـا حـضور سـفیران و اسـتانداران     ]شـوروي سـابق   [هاي جدیداالستقالل   شوراي جمهوري 
براي انطباق با سیاست جدید ارزي، جهت سهولت در . مرزي و بعضی از وزرا جلسه داشت     

کنـیم، تـصمیماتی    هایی که براي آنها اجرا می     تجارت و  صدور خدمات و تأمین مالی طرح        
  .گرفته شد

آشـیخ حـسین   . ساعت شش به خانه آمدم. سیلین را تزریق کرد سومین پنیعصر هم دکتر   
آقـاي  . هاشمیان، تلفنی پیشرفت مقدمات کار طرح انتقال آب به رفسنجان را گـزارش کـرد       

 بـی  و  سـی هاي اسـکاد      ، در مورد دادن خبر آزمایش موشک      ]وزیر دفاع [فروزنده،  ] محمد[
  .صحبت کرد

  
  1995 ژوئن 30                                    1416 صفر  1   1374  تیر  9جمعه 

  
، خبر دادند کـه دو سـاعتی اسـت    ]ایرنا[بعد از ظهر از خبرگزاري  . بد گذشت . در خانه بودم  

  آوري پخـش  کنند که به زودي  خبر تأسـف  که رادیو بغداد، برنامه ندارد و گاهی اعالم می     
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  عکس مالقات پاکستان                 

مالقات با آقای نجم الدین شیخ ، قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان
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  عکس مالقات خانواده شهداي هفتم تیر                 

سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر
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گاهی در بیـرون بغـداد   سرانجام وضـع را عـادي کـرده و گفتـه کـه سـه نفـر دانـش                  . کنند  می
اند، دو نفرشان کشته و یک نفـر متـواري شـده اسـت و آنهـا در ایـن مـدت،                  کردهبندي    راه

هـاي   بندد؛ بناسـت دربـارة طـرح    یاسر چمدانش را براي سفر به لیبی می    . اند  تعدادي را کشته  
  . دسازندگی و کشاورزي مذاکره کنندمربوط به جها

  
  1995 جوالي 1                                    1416 صفر  2   1374  تیر  10شنبه 

  
در مورد نحوه قرارداد بـا روسـیه        . آمد] رییس سازمان انرژي اتمی   [امراللهی،  ] رضا[آقاي  

 اگر ناتمام ماند، مثل مـورد      که تأکید کردم، فاینانس باشد   . بر سر نیروگاه بوشهر مذاکره شد     
  . آلمان  نشود

بـراي ارز صــنعت اســتمداد کــرد و  . آمــد] وزیـر صــنایع [زاده،  نعمــت] محمدرضــا[آقـاي  
وزیـر مـسکن و     [آخونـدي،   ]عبـاس [آقـاي   . گزارشی از عملکرد صـنعت در برنامـه اول داد         

 بـه  گیري شـد؛  تر در ساخت مسکن، مذاکره و تصمیم آمد و براي حرکت وسیع   ] شهرسازي
با توجه بـه وجـود زمـین، آب ،    . نحوي که تمامی نیاز جامعه را ظرف دو یا سه سال بسازیم      

برق، مصالح ساختمانی، نیروي انسانی و نقدینگی فراوان در جامعه کـه بایـد جمـع  شـود و                
هــاي  گزارشـی از بررســی حـل مـشکل شـهرك    .  بایــد انجـام شـود  ،زایـی آن  میـزان اشـتغال  

  . که پسندیدمخودروي اطراف تهران داد
دربارة مسایل جاري، منجمله شوراي نگهبـان و حقوقـدانان کـه    . حبیبی آمد] حسن[آقاي  

کـردن برنامـه اشـتغال ویـژه کـه ایـشان        ها و تأکید بر فعـال  باید جدیداً انتخاب شوند و هزینه    
  . مسئول کمیسیون جدید شد، صحبت کردیم

نامـه همکـاري بـسیج و     آیـین عصر در جلسه شـوراي عـالی امنیـت ملـی، دربـارة اصـالح             
 و سـی هـاي اسـکاد    انتظامی براي حفظ امنیت و نحوة پخـش خبـر آزمـایش موشـک            نیروي

  .گیري شد تصمیم - ساخت داخل-بیاسکاد 
دربـارة  . بـود ]  ریـیس قـوه قـضاییه   [یزدي، ]محمد[شب جلسه سران سه قوه در دفتر آقاي    

] محمدرضـا [ آقاي  دن استعفايش مبارز صحبت شد؛ بر فرض قطعی     دبیرکل جامعه روحانیت  
اند که باید مجدداً عمل شـود،   کنی که فعالً براي کسالت قلبی در لندن است و گفته      مهدوي
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در ] روحانیـت [اطالعات و دادگاه ویـژه      ] وزارت[از افراط   . ولی ریسک دارد و مردد است     
تند و فـر، اظهـار شـکایت داشـ     عباسـی ]محمدرضا[کنترل مردم و به خصوص از مسأله آقاي         

دربـارة نحـوه همکـاري    . اند ها را آورده هایی از تندروي نمونه. کنم توقع دارند که من کنترل   
آقـاي یـزدي در مـورد    . در امـر انتخابـات صـحبت شـد    ] حوزه علمیـه قـم    [با جامعه مدرسین  

بعـد از سـاعت دوازده شـب، در دفتـرم      . دانان جدید شـوراي نگهبـان مـشورت کـرد          حقوق
  . خوابیدم

  
  1995 جوالي 2                          1416 صفر  3   1374  تیر  11یکشنبه 

  
چنـد تـابلوي مینیـاتوري    . گروهی از هنرمندان آمدند. تا ساعت  ده و نیم صبح مطالعه کردم     

در . صدها اثر مهم دارد . استاد محمود فرشچیان را نمایش دادند و خودش برایم توضیح داد          
گویـد، چـون از امـام     مـی . اسـت ) ع(حی ضـریح امـام رضـا   آمریکا مقیم است و مشغول طرا  

اي کـه بـراي    در جلـسه . براي دست معیوبش شفا گرفته، خادم افتخاري شده اسـت        ) ع(رضا
معـاون هنـري وزارت   [خوشـرو،  ]ابوالقاسـم [دادن نشان دولتـی بـه او برپـا شـده بـود، آقـاي        

را داد ] اسـالمی  –رانـی  دوساالنه نگارگري ای[، گزارش نمایشگاه   ]فرهنگ و ارشاد اسالمی   
و آقاي اعالیی، دلیل انتخاب ایشان براي نشان را گزارش داد و مـن اعطـاي نـشان کـردم و               

اي از  مجموعــه.  او هــم صــحبت کوتــاهی کــرد1.بــراي جمــع دربــارة هنــر صــحبت نمــودم 
هـا را بـه آسـتان امـام      تابلوهایش را که در کتابی جمع کرده بود، هدیه کـرد و گفـت سـکه     

  .دهد یم) ع(رضا

                                                             
 -معنویات و   خاطر توجه خاص و آمیختگى هنر ایشان بهه  ب،استاد فرشچیان  تقدیم نشان به«: اشمی گفت آقاي ه

 مورد ،احترام و تکریم هنرمند در نظام اسالمى. دهد هاى اسالمى و مقدس است که انسان را تحت تأثیر قرار مى ارزش
ى گسترش فرهنگ و تعالى هنر اسالمى هاى هنرى برا توجه و تأکید مسئوالن کشور است و تجلیل از شخصیت

گیرى از فطرت الهى خود نقش مهمى در افزایش سطح آگاهى و رشد جامعه و ثبت  هنرمندان با بهره. ضرورت دارد
ویژه در عرصه ه حضور چشمگیر زنان جامعه اسالمى در تمام امور کشور ب  اشاره به  باایشان» .کنند ها ایفا مى ارزش

 با تالش همه ،هاى فکرى و فرهنگى آنان دانست و اظهار امیدوارى کرد بى از استعدادها و توانایى آن را نشانه خو،هنر
 رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع .اندرکاران، هنر جایگاه مناسب و مطلوب خود را در جامعه پیدا کند دست

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی
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  عکس مالقات با فرش چیان                    

اعطای نشان درجه یک هنری به استاد محمود فرشچیان

بازدید از تابلوهای نقاشی مینیاتور استاد محمود فرشچیان
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  عکس مالقات با فرش چیان                    

بازدید از تابلوهای نقاشی مینیاتور استاد محمود فرشچیان
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                       4/74 /11سند 

دستور رییس جمهور در هامش نامه یک اقتصاددان در مورد اصالحات ارزی
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جمهـور در   مـشاور ریـیس  [عسگري، ]عبدالعلی علی[آقاي  . جلسه ستاد تنظیم بازار داشتیم    
اي رفاه را داد و مـن اظهـار    هاي زنجیره ، گزارش پیشرفت برنامه ساخت فروشگاه ]امر توزیع 

عـصر در جلـسه هیـأت دولـت، دربـارة           . مصوباتی داشتیم .  کردم رضایت از کُندي کار    عدم
  .هاي درمانی عمومی صحبت شد و ناتمام ماند اجراي بیمه

پـور کـه    امـان ] کریـستین [ خـانم  1.تلویزیون سی ان ان آمریکـا داشـتم  اي با  سپس مصاحبه 
. ويخـسر ]پریـسا [گر بود؛ با یـک دسـتیار خـانم دیگـر ایرانـی، بـه نـام           است، مصاحبه  ایرانی

. انـد و سراسـر دنیـا منتظـر مـصاحبه بودنـد       از دیروز تبلیـغ کـرده  . مصاحبه مستقیم پخش شد   
اي، از اطـراف بـه دفتـرم      دقیقـه 28بعـد از مـصاحبه      . شیطنت، ولی ماهرانـه بـود       سئواالت بی 

کـرد و گفـت، در جمعـی از       مهـدي از مـسکو تلفـن      . شد  خاطر ضعف مترجم شکایت می     به
از برنامه سفرش راضـی  . ه بوده است و براي آنها خیلی جالب بود  ها، مستمع مصاحب    خارجی

گفـتم تقاضـاي   .اجازه گرفت که دو سه روزي هـم بـراي دیـدن روسـیه بیـشتر بمانـد                . است
  . مالقات با یلتسین هم بنماید

اي و روسیه و  هاي جدید و انرژي هسته       حقوق دربارة. اي بودم   اهللا خامنه  شب میهمان آیت  
  .مذاکره کردیم...  روحانیت مبارز و اطالعات و جامعه

  
  

                                                             
 - ،در سراسر  ان ان خبري سی همزمان براى بینندگان شبکه طور   گوى تلویزیونى که بهو در این گفت آقاي هاشمی 

مریکا ظرف یک هفته آ با این موضوع که ،خبرنگار سى ان ان.  پاسخ گفتآن به سئواالت صریح ،شد جهان پخش مى
 ،ایران را متوقف کند  بهي اتمی طرح فروش راکتورهاسازد، بار دیگر تالش کرده است روسیه را متقاعد ،گذشته

 ادامه این کار ة روسیه دربار،تا این لحظه«: ین بودچنسئوال   بهایشان پاسخ . آغاز کردآقاي هاشمیخود را از سئواالت 
من امیدوارم روسیه مانند گذشته . مریکا شودآنادرست سیاست  تسلیم ،بینیم که روسیه جدى است و ما دلیلى نمى

انگیز در  هاى توطئه  شما دنبال سالح اتمى هستید و تئوري،یل گفته استی اسرا، سئوال کردپور خانم امان» .مقاومت کند
 دست به یک حمله هوایى ، اقدامات بازدارنده علیه نیروگاه اتمى بوشهر برايیلی آیا ممکن است اسرا.این زمینه دارید

هایش هست  وغگوید و این یکى از آخرین در یل زیاد دروغ مىی اسرااوالً«: پاسخ داد آقاي هاشمی و یا بمباران بزند؟
یل این اقدام را ی رادیو اسرا،جمهور مصر یسی ر،سنى مباركیک روز پس از ترور نافرجام ح؛ دانید که شما آنها را مى

ایران حمله بکند، عواقب بسیار بسیار   یل بخواهد بهیاما اینکه اسرا.  دروغ بود،ایران نسبت داد که همه فهمیدند  به
براي » .تواند بر سر ایران بیاورد  نمى،یل آنچه را که بر سر عراق آوردیاهد بود و اسرایل خویخطرناکى در انتظار اسرا

 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوعمطالعه متن کامل مصاحبه، 
 .1396انقالب، 
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  عکس مصاحبه با سی ان ان                   

مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان
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  1995 جوالي 3                                 1416 صفر  4   1374  تیر  12دوشنبه 
  

هـایی دارنـد کـه تفـسیر بـه       هاي خـارجی در نقـل مـصاحبه دیـروز، شـیطنت         بعضی از رسانه  
سی ان ان کـه  کنند؛ به خصوص خود     عمدتاً بدون تفسیر نقل می    کنند، ولی     سازشکاري می 

  . 1در چند پخش خبري آورده است
آمـد و گـزارش کـار       ] جمهوري نهاد ریاست [بشارتی، از دفتر مناطق محروم    ] جلیل[آقاي  

اجازه گرفت، پانصد میلیون تومان براي نقاط محروم آذربایجان    . اي نداشت   داد؛ حرف تازه  
  .  استانی داده شودشرقی، بعد از سفر

تشکر داشت از سیاسـت  . آمد] جمهور مشاور سیاسی رییس [موسوي،  ] میرحسین[مهندس  
که در مقابل شیطنت بعضی در ارتباط  پیشنهاد کرد. جدید ارزي و تأکید بر مداومت داشت     

آذربایجان، گروهی هـم باشـند کـه بـرعکس، خواسـتار انـضمام آن بـه ایـران            ]جمهوري[با  
ست داشت که فضاي مناسبی براي انتخابات تأمین بشود و از قـانون جدیـد در     درخوا. باشند

دست تصویب در مجلس، در خـصوص اختیـارات زیـاديِ شـوراي نگهبـان، اظهـارنگرانی                  
  . نمود

سـرماخوردگی و تـب     . آقاي میرسلیم، براي دستور شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی آمـد            
العمل دفتر رهبـري و       از عکس . آمد] زاتوزیر معادن و فل   [محلوجی،  ] حسین[آقاي  . داشت

 استیضاح و سفره رهبـري در میهمـانی دولـت و نیـز     دربارةمجلسیان، در مقابل اظهاراتی که      
براي کاندیدا شدن در انتخابات مجلس مشورت کرد   . پذیري دفتر گفته، نگران بود     تحریک

  .  داشت هایی براي تبلیغات خارجی گزارش هزینه. که نپذیرفتم
 دبیر جامعـه روحانیـت مبـارز و انتخابـات مجلـس      دربارة. روحانی آمد ]حسن[کتر  عصر د 

فـاطی و  . آینده مذاکره شد و اظهار رضایت از مصاحبه دیروز من و از ضعف مترجم گفـت  
ها، به خاطر بعضی از قـوانین          مشکل ایران در کنوانسیون    دربارة. ظریف آمدند ] محمدجواد[ 

                                                             
 -جمهور ایران گفته است، ایران و آمریکا باید از افزایش تشنج موجود در  رییس«: ه گفتسی در این بار بی  رادیو بی

ان گفت که دو ملت،  ان آقاي هاشمی رفسنجانی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی. روابط دو کشور خودداري کنند
ده با یکدیگر همکاري خواهند در هر حال دو کشور، زمانی در آین. بهتر است روابط اقتصادي و فرهنگی داشته باشند

 ».داشت و درهاي ایران در امور اقتصادي و تکنولوژیکی به روي آمریکا باز است
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  .ه دادمیانع پیوستن ما است؛ راهی ارااسالمی و مدنی سابق گفتند که م
  
  1995 جوالي 4                       1416  صفر  5   1374  تیر  13شنبه  سه
  

ــام دادم    ــا را انج ــبح کاره ــه ص ــاعت نُ ــا س ــتقبال از  . ت ــراي اس ــازف [ب ــفرمراد نی ــاي ص ، ]آق
یدن آنهـا  قبـل از رسـ   . رفتـیم ] مهرآبـاد [جمهور ترکمنـستان و همراهـان، بـه فرودگـاه            یسیر

شان به ایران، مثبـت   هاي عمرانی وزرایمان گفتند، هیأت مقدماتی آنها، براي واگذاري طرح       
بعد از استقبال رسمی و مراسـم نظـامی، مـا دو        . ونیم وارد شدند   ساعت نُه . اند  برخورد نکرده 

  1.نفر، مصاحبه کوتاهی کردیم
کـردم و در   هـا گلـه   اريقبل از مصاحبه، از کوتاهی بعضی از وزرایشان از تـصویب همکـ       

هاي نسبی که  مسیر تا سعدآباد در این خصوص تأکید نمودم که ایران با قدرت فنی و مزیت 
ها، جدي گرفته شـود، امکـان    ها را ارزان نیز تمام کند و اگر در مناقصه     تواند طرح   دارد، می 

در دو .  کننـد ید کرد و قرار شد پیگیريیتأ. آید ها با رقابت جدي پیش می     آمدن قیمت  پایین
] اکبـر [قـرار شـد آقـاي    . جلسه رسمی مذاکره، در حضور همراهان نیز همین را تأکید کردم    

  . ، جداگانه مالقات کند و در این خصوص توضیحات بدهد]وزیر راه و ترابري[تُرکان، 
تا عصر در چنـد مـذاکره خـصوصی، مثـل مـسیرهاي رفـت و برگـشت و سـر ناهـار و در            

مثالً معتقد . ل زیادي با هم حرف زدیم؛ اطالعات زیادي دادی مسا دربارة،  مالقات خصوصی 
وزیر روسیه، با آمریکا هماهنگ است و به فکر تجدید  ، نخست2است که آقاي چرنومیردین

سـازد و وزارت   حالت قدرت شوروي سـابق اسـت کـه البتـه ایـن بـا سیاسـت آمریکـا نمـی                
 او به نفع ترکمنستان و ایران نیست، ولی   گویند  می. امورخارجه ما هم این نظر را قبول ندارد       

  . دانند آقاي یلتسین را بهتر می
  گفت، دولت آمریکا صریحاً با عبور خط لوله گاز ترکمنـستان از خـاك ایـران مخالفـت             

  
                                                             

 - 1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع. 

 - روسیه  يریوز  نخستی مدت طوالنيو برا گازپروم بود ی شرکت نفتسیی رنی اول،نیردی چرنومچی استپانوکتوریو
 .رفت میالدي به شمار می 90 دهه درکشور این  يدی کليها تی از شخصیکیاو . را بر عهده داشت
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ــ  مــی خــانم چیللــر، . رودکنــد و مایــل اســت از خــرز و آذربایجــان و گرجــستان بــه ترکیــه ب
، ]جمهـور ترکیـه   رییس[دمیرل، ] سلیمان[وزیر ترکیه هم همین سیاست را دارد، ولی      نخست

شـود، مـأیوس    با عبور از ایران موافق است و از اینکه کـار در زمـان دولـت کلینتـون انجـام          
  .گفت در مالقات با سران اروپا هم از آنها خواسته که از این طرح حمایت کنند. است
آذربایجـان  ] جمهوري[ت، وزیر امورخارجه آذربایجان به او گفته که تبریز باید مرکز  گف
بـاران پارلمـان از    کلینتون در مالقات با آقـاي یلتـسین گفتـه، هنگـام گلولـه        ]بیل[آقاي  . شود

سوي آقاي یلتسین، آمریکا از او حمایت کرده و حـاال بایـد او در سیاسـت تـضعیف ایـران                
گفـت آمریکـا از      مـی .  در خصوص نیروگاه بوشـهر نپذیرفتـه اسـت         حمایت کند که یلتسین   

کنـد و از او خواسـته کـه          شدن دریاي خزر، مطابق سیاسـت آذربایجـان حمایـت مـی            تقسیم
  . هاي گرجستان و آذربایجان پایدار نیستند  بپذیرد و او نپذیرفته و  دولت

کـردن   هـا و شـیرین    زمـین اند، مثـل سـیلوها و احیـاي    یل دادهیهایی که به اسرا      طرح دربارة
یل، ییل توضیحاتی داد و گفت اکثر سران اسرای سفرش به اسرادربارةشور توضیح داد و   آب

جمهور و  یسیاند، منجمله ر کرده خاطرات خوبی از گذشته خود با ایران یا در ایران نقل می          
ي روسـیه از او   تقاضـا دربارة. شان با ایران بهتر شود       همسرش و امید دارند در آینده، روابط      

فروشی در جنوب ترکمنستان و نیز مـدیریت انحـصاري گـاز     براي ایجاد انبار شرکت اسلحه  
ترکمنستان و نیز تجدید حضور نظامی در پایگاه کرونوسک مشورت کرد و مطابق معمـول            

  .انتقاد داشت] جمهور اُزبکستان رییس[اُف،  کریم]اسالم[از آقاي 
تـرین   مهـم . ها امضاکردیم    صنایع و طرح   دربارةنامه   افقتچند مو . دو دوره مذاکره داشتیم   

آن، خرید هشت میلیارد مترمکعب گاز در سال از آنها  که پول آن صرف احداث خطـوط            
تقاضا داشت، روسـیه را  . اي براي خط لوله آینده باشد لوله و ایجاد صنایع گاز شود و مقدمه  
. ارت جدیدشـان را افتتـاح کـردیم    عـصر رفتـیم و سـف      . شریک کنیم؛ از روسیه واهمـه دارد      

بـه  . انـد  انـد، گرفتـه   آبـاد بـه مـا داده    ساختمان خوبی است؛ در مقابل ساختمانی که در عـشق        
وزیـر  [آقاي دکتر والیتی، . بعد از مصاحبه و بدرقه، به دفتر مراجعت کردیم    . فرودگاه رفتیم 
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تقد اسـت، اتحادیـه   مع. از مذاکرات راضی بود. یس را دادیامور خارجه، گزارش سفر به سو  
  .، روابط را حسنه کنند1 ایران اروپا پذیرفته است که بدون نوشته

  
  1995 جوالي 5                       1416 صفر  6   1374 تیر  14شنبه  چهار

  
و ] نـوري [دربـارة مـواردي کـه آقایـان نـاطق       . آمـد ] وزیـر اطالعـات   [فالحیان،   ]علی[آقاي  

از شنود و زندان و عـدم توجـه بـه     ز نحوه پیگیري و استفادهیزدي شکایت داشتند، ا  ]محمد[
. حیثیت اشخاص، توضیحاتی داد و تقاضا داشت که شیوة تعقیب اتهامات را مـشخص کـنم         

در مـورد  . آورنـد  از دفتر رهبري گله داشت که براي گرفتن سمت براي شخصی، فشار مـی            
  .مش را با تأخیر بدهدمطالبی داشت و اجازه خواست قسط وا] پنجم مجلس[انتخابات 
] مـسعود روغنـی   [،  ]وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی        [مرندي،  ] علیرضا[آقایان  
دربـارة بودجـه و نیازهـاي بیمـه     . و معاونـان آمدنـد  ] رییس سازمان برنامه و بودجه  [زنجانی،  

قرار شد از اول مهر، بـه صـورت اختیـاري و از اول سـال آینـده،          . درمانی عمومی بحث شد   
قرارشـد  . هـاي جدیـد مواجـه خواهـد بـود      اري اجرا شود و هر کس بیمه نشود، با تعرفـه    اجب

  .کسري اعتبار را تأمین کنیم
ــرزاده،   ــاي می ــیس [آق ــی ری ــاون اجرای ــور مع ــد] جمه ــک . آم ــارة کم ــتان   درب ــه اس ــا ب ه

] مرتـضی [آقـاي  . شرقی، به مناسبت سفر، و بازسازي و امور دیگر گـزارش آورد    آذربایجان
براي اجراي طـرح اتوبـان کمربنـدي غـرب        .  کربالي اصفهان آمد   14رمانده لشکر   قربانی، ف 

سـازي بـراي پرسـنل را     اصفهان که قرار است سپاه اجرا کنـد، اسـتمداد کـرد و برنامـه خانـه      
  .گفت

هاي جذب آن صـحبت شـد و ناتمـام      عصر در جلسه هیأت دولت، دربارة نقدینگی و راه        
. شـب مهـدي آمـد     . پزشـکی رفـتم    وز خالی شد، به دندان    براي پرکردن دندانم که دیر    . ماند

از راکـدبودن  . گزارش سفر به روسیه را داد؛ براي بازدید از تأسیسات نفت و گاز رفتـه بـود    
  .شان گفت بودن بخش گاز و نفت کارخانجات روسیه و فعال

                                                             
 - منظور از نوشته ایران، دادن تعهد کتبی دولت جمهوري اسالمی ایران، براي عدم اعزام کماندو جهت ترور سلمان 

 .باشد یرشدي، نویسنده کتاب آیات شیطانی م
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 بعـضی آن را .  ان، در مطبوعات زیاد اسـت       ان تلویزیون سی   بگومگو در مورد مصاحبه با      
شده و مناسـب شـرایط    کمرنگ و فاقد ظهورات انقالبی و بعضی آن را بسیار متین و حساب 

تـوجهی   هر دو طـرف هـم ادلـه  قابـل         . دانند  کردن آمریکا در محافل جهانی می      براي مجاب 
  .هاي آرمانی را تقویت کنم بنا دارم در خطبه جمعه آینده، جنبه. دارند
  
  1995 جوالي 6                     1416   صفر 7   1374  تیر  15شنبه  پنج

  
کارهاي سـتاد    گزارش. آمد] رییس ستادرسیدگی به امورآزادگان   [وکیلی،  ] عباسعلی[آقاي  

زنـدانی   آقاي جودي، هم. آزادگان و اقدامات اخیر اقتصادي را داد و کمک بیشتر خواست          
و کارش بـه دادگـاه   براي نجات پسرش که در سپاه است .  آمد سابقم در زمان رژیم گذشته  

  . کشیده، استمداد کرد
گـزارش سـفر سـریالنکا و    . آمـد ] ریـیس سـازمان صـدا و سـیما        [الریجـانی،   ] علی[آقاي  

شــکایت داشــت از . پیــشنهادهایی بــراي همکــاري بــا آنهــا  مطــرح کــرد . بــنگالدش را داد
 آقــاي[خــواهی مــدیریت مجلــس در اســتفاده از صداوســیما و نیــز آزارهــاي آنهــا و   زیــاده

مرکـز تحقیقـات   [شرقی، در مورد مـسأله پرسـشنامه اخیـر          استاندار آذربایجان ] زاده عبدالعلی
  . ها شده بود ها که در آن صداوسیما، متهم به اهانت به تُرك ، دربارة تُرك]صداوسیما

اي از قبل از  ، خاطره]خواهر عفت[قدسی، . عصر در خانه کمی با بستگان صحبت کردیم      
یکـی از  . آمدنـد  هـا بـه زنـدان مـی      یک بار براي دیدار من، همـراه بچـه  انقالب نقل کرد که   

 یک جعبه پرتقال به آنها داده بود کـه بـراي مـن     -مروارید] اصغر علی[ شاید آقاي    -دوستان
. انـد  ها را به بقالی فروخته ها، جعبه پرتقال بیاورند؛ چون نتوانستند مالقات بگیرند، همراه بچه      

  !اند رسیده و دیده و اینها شرمنده شدهدر همان زمان، آن آقا 
  

  1995 جوالي 7                         1416  صفر  8   1374  تیر  16جمعه 
  

ن بودنـد و  میهمـا ها در کـرج   ظهر بچه. کردم هاي جمعه مطالعه می    پیش از ظهر، براي خطبه    
  رد شکـست توطئـه  اي در مـو    اي دربارة امامت و خطبـه       خطبه. من در خانه تنها ناهار خوردم     
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  عکس مالقات سفیر ایتالیا                      

مالقات با سفیر جدید ایتالیا
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  .ها گذشت ها و گزارش عصر به مطالعه بولتن. 1 اخیر آمریکا بود
ارجـاع بـه دادگـاه را در مـورد     . محسن آمد و گزارش بازرسی سازمان انرژي اتمی را داد  

ترخیص تجهیزات  کند و از توضیحات آقاي امراللهی، در مورد عدم     تخلف آلمان، تأیید می   
روگاه که دادگاه اجازه داده بود و اکنون دچار مشکل شـده، قـانع نـشده و در قـرارداد بـا               نی

  .روسیه، نقاط مبهم پیدا کرده که باید ترمیم شود
، دو رونوشت از دو نامه آورد کـه بـراي   ]رییس بنیاد شهید [رحیمیان،  ] محمدحسن[آقاي  

گـري بـه امـضاي مـن و آقایـان      یکی بـه امـضاي مـن و دی   . امام در اوایل انقالب نوشته بودم   
اي و باهنر و بهشتی و موسوي اردبیلی که هر دو به خط من و انشاي من است؛ جالـب     خامنه

  . 2است و تاریخی
  

  1995 جوالي 8                                   1416  صفر  9   1374  تیر  17شنبه 
  
نطـق و مـذاکرات   . یم اسـتوارنامه آمـد  ، سفیر جدید ایتالیا، براي تقد  ]آقاي لودویکو اورتونا  [

] بهـروز [،  ]ریـیس سـازمان منـاطق آزاد تجـاري        [الـویري،   ] مرتـضی [آقایـان   . تشریفاتی بـود  
و ]  مدیرعامل منطقه آزاد چابهار[سمیعی، ] اوشیس[، ]مدیرعامل منطقه آزاد قشم[بوشهري،  

                                                             
 - اینها براى اینکه مشکل عظیم داخلى . استآمریکا دچار مشکل شده جامعه«: در بخشی از خطبه دوم آمده است 

هاى دنیاست که در چنین  بازى هاى مرسوم سیاست  سیاستو این جز.شان را به بیرون منتقل کنند باید مشکالت دارند،
اینها . کنند افکار مردم را متوجه آنجا مى آفرینند و ر بیرون مىاى را به عنوان یک مشکل جهانى د  مسأله،شرایطى

 همین مسایل اقتصادى ،گونه عمل کردند و این بار به فکر ایران افتادند که دراین مرحله درگذشته با مسأله عراق این
 تصادى به زانو در بیاورند واى نرم کنند و ایران را در مسایل اق دسته و پنجه،  است و فکر کردند که اگر بتوانند با ایران

ها درست  با کمک صهیونیست  شان  با وضعى که در افکار عمومى و تبلیغات،مشکالتى براى انقالب درست کنند
هاى خودشان،  بینى  برخالف پیش،اما در این مرحله. شان مطرح کنند جامعه توانند به عنوان یک پیروزى در  مى،کردند
هیچ کشورى جز اسراییل از طرح  عد جهانى در ب عمالً. خیلى ناموفق بودند،ردنداى که ک هاى عجوالنه ىیپیشگو

 که مخالفت  کردند، عمالًت با تز آمریکا مخالفاًى که رسمیاین کشورها  بسیارى از.آمریکا حمایت نکرد و عجیب بود
 جمعه سال هاي خطبه انی،رفسنج هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» . هم گفتند که ما مخالف هستیماً بلکه رسم،کردند
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374

 -ها در مورد اختالفات حزب  این نامه.  متن کامل هر دو نامه، در مقدمه کتاب عبور از بحران به چاپ رسیده است
، عبور رفسنجانی هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع. باشد جمهور وقت می صدر، رییس جمهوري اسالمی با ابوالحسن بنی

 .1376انقالب،  معارف نشر به اهتمام یاسر هاشمی، دفتر ،»1360 کارنامه و خاطرات سال از بحران؛
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هـاي    منفـی سیاسـت  از تـأثیر  . کیش آمدنـد ] منطقه آزاد[، رییس ]پناه  محمدرضا یزدان آقاي  [
خیالـشان را راحـت کـردم و گفـتم      . جدید ارزي بر کار مناطق آزاد، اظهار نگرانـی کردنـد          

  .هاي ارزي از داخل به آنجا منتقل نشود، راهی ارایه دهند بازي براي اینکه دالل
التفـاوت   خاموشی، براي استمداد در مورد مابه    ]نقی علی[و  ] کاشانی[امامی  ] محمد[آقایان  

از . ارزهاي کارخانه ریسندگی مدرسه عالی شـهید مطهـري آمدنـد؛ راهـی ارایـه شـد         ریالی  
جامعه کنی، دبیرکلی    شدن استعفاي آقاي مهدوي    آقاي امامی خواستم که در صورت قطعی      

  .روحانیت مبارز و دبیري را بپذیرد؛ قبول کرد
سـفر بـه   ، براي امور جـاري و مـشورت در مـورد         ]جمهور معاون اول رییس  [دکتر حبیبی،   

گفتند هشت میلیـارد  . فعال شده است. عصر از مرکز اسناد ملی بازدید کردم     . بلغارستان آمد 
در . کـشد   ها براي تصفیه آنها طول مـی  هاي راکد وجود دارد که سال  برگ سند در بایگانی   

خیلی مـدرن،  .  خواستار تقویت بودجه ساخت مرکز جدید شدند      1.شان  صحبت کردم    جمع
  .احی شده و در حال اجرا استوسیع و جامع طر

  
  1995 جوالي 9                       1416  صفر  10   1374  تیر  18یکشنبه 

  
سابقه در چین مهم است که میلیاردهـا دالر خـسارت    هاي بی ها، بارندگی و سیل در گزارش 

ز ادامه ها ساختمان ویران شده است و هنو و حدود صد میلیون آواره بر جا گذاشته و میلیون    
دور و بر آذربایجان غربی ما هـم، تگـرگ و سـیل، در تابـستان خرابـی بـه بـار آورده             . دارد
   .است

                                                             
 -،همت  به که دانست باارزشى بسیار کار ،کشور هاى گنجینه عنوان  به را ملى اسناد آورى جمع  آقاي هاشمی 

 قابل شناسایى دقیق نیست ، بدون اسناد ملى،تتاریخ یک مل«: گفت و است انجام حال در امر متخصصان و کارشناسان
 بخش ، در آینده نزدیک،با اقداماتى که در دست اجراست .آورى و محافظت این اسناد یک ضرورت است و جمع

آورى و محافظت خواهد   جمع،مهمى از اسنادى که زمانى در آرشیوهاى شخصى و مراکز دولتى در حال نابودى بود
: گفت و کرد توصیف مهم جهانى، اسناد مراکز دیگر با را کشور ملى اسناد مرکز میان ارتباط ایجاد لزوم ایشان» .شد

 مراکز و مردم ارتباط. تواند آینده ما را تحت تأثیر قرار دهد  مى،اسناد این مرکز  ارتباط و دسترسى دیگر کشورها به«
 ».است ایران ملت تاریخ افتخارات شناسایى و لىم هاى گنجینه حفظ براى اى وسیله ،مرکز این با دانشگاهى و تحقیقاتى

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع
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بازدید از بخش مرمت آثار تاریخی سازمان اسناد ملی ایران
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 یالمللـــ نیبـــ ی حقـــوق دفترخـــدمات سرپرســـت[افتخـــارجهرمی، ] گـــودرز[آقـــاي 
هـاي    از بـارون -بـر داد پیـشنهادي از طـرف یکـی از ثروتمنـدان         خ. آمـد ] جمهـوري  استیر

اي از آلمــان دارنـد کـه در زمـان قبـل از جنــگ       رسـیده کـه آنهـا اوراق قرضـه    -انگلـستان  
حاضـرند در اختیـار ایـران بگذارنـد     .  میلیارد دالر ارزش دارد27اند و اکنون بیش از       خریده

صد باقی را هم کاال و چیزهاي دیگر،  در40 درصد به خودشان بدهد و   60که وصول کند؛    
تواننـد مـسأله را در انگلـستان      گویا به خاطر مالیات هنگفت، نمی     . دار بدهد  به صورت مدت  

گفتم با هماهنگی وزارت اطالعات و سفارتمان در آلمان، براي کشف واقعیـت  . علنی کنند 
  .و اهداف آنها پیگیري کنند

هاي صادراتی مـذاکره شـد کـه ناتمـام            زش فرش دربارة ار . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    
اند  قیمت واقعی فرش، کمتر از مبلغی است که فعالً براي      صادرکنندگان فرش، مدعی  . ماند

  .شود گذاري می  صادرات قیمت
تري از نتایج بازدید از روسیه در زمینه صنایع نفت و گـاز   گزارش کامل. عصر مهدي آمد 

تـوانیم   هـاي نفـت، مـی     سکوهاي دریایی و تجهیـزات چـاه       پیشنهاد دارد که براي خرید    . داد
  .تر از غرب، از روسیه استفاده کنیم ارزان

بـه  . هـاي همگـانی و درمـانی بحـث شـد        هاي بیمه   نامه  در جلسه هیأت دولت، دربارة آیین     
، تذکر دادم، کتابی که اخیـراً چـاپ شـده و    ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    [آقاي میرسلیم،   

وزارت اطالعات، از سیستم . آوري شود  اهانت شده است، جمع    اي اهل سنت  در آن به خلف   
 گـزارش داد  ،جدید چاپ و صدور گذرنامه و تسهیالت کامپیوتري در مرزها بـراي کنتـرل         

  . که خیلی کارها را آسان کرده است
دربارة مذاکرات و قرارهایمـان بـا ترکمنـستان و          . ن من بودند  میهما اي  اهللا خامنه  آیتشب  

، ]بگـوویچ  عـزت  آقـاي علـی   . [هایمان به امام راحـل مـذاکره کـردیم            هاي من و نامه     صاحبهم
جمهور بوسنی و هرزگوین، تلفنی از خطر سقوط سربرنیتسا گفت و استمداد سیاسـی                رییس

  .کرد
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  1995 جوالي 10                    1416  صفر  11   1374  تیر  19دوشنبه  
  

هـا و عمـران    از پیـشرفت . ، نماینده اردکان و میبـد آمـد      ]شمسی[ديداو] سیداسماعیل[آقاي  
تـوجهی   اش خواسـته قابـل   منطقه و کارهاي زیربنایی تشکر کرد و گفت، براي مـردم منطقـه    

یـسه کمیـسیون   یر شدن هیـأت   براي یک مجتمع فرهنگی کمک گرفت و خبر عوض   ه؛نماند
  .برنامه و بودجه مجلس را داد که عجیب است

از سفرم و توجهـات دولـت بـه آذربایجـان          . جبارزاده، نماینده تبریز آمد   ] عیلاسما[آقاي  
از . تشکر کرد و از احتمال تعویض استاندار، اظهار نگرانی نمود؛ گفتم چنین قصدي نیـست        

آقاي محسن [صداوسیما به خاطر حذف اخبار تُرکی از تلویزیون گله کرد و خواست که به  
  . تذکر داده شود که گرایش خطی نداشته باشد، امام جمعه جدید]مجتهد شبستري

آقـاي  . [تقاضا براي تسریع در گازرسانی داشت. ، نماینده نقده آمد]آقاي رسول پورزمان [
، اسـتاندار،  ]آقـاي محمدرضـا رحیمـی   [بـر تقویـت   . ، نماینده سـنندج آمـد     ]معروف صمدي 

سـازندگی منطقـه   تأکید داشت که توانسته مردم را راضی کند و تقاضاي سـرعت بیـشتر در        
آقـاي محمدرضـا   . [براي تعمیر مسجد جامع کمک خواست و سفرم به کردسـتان را   . داشت
از مشکالت انتخابـات اظهـار نگرانـی داشـت و بـراي عمـران       . ، نماینده رامهرمز آمد  ]بهمئی

  .بیشتر منطقه  استمداد کرد
 جهادســازندگی و کــشاورزي در. اولــین جلــسه شــوراي عــالی کــشاورزي تــشکیل شــد  

و دیمزارهـا بـه     ] سـطحی [= قرار شد براي تبدیل آبیـاري ثقلـی         . نظر دارند  دبیرخانه اختالف 
. سیصدهزار هکتار عمل شـود  در  قرار است، امسال    . آبیاري تحت فشار، اقدام وسیعی بکنیم     

آمـد و  ] وزیـر اطالعـات  [آقـاي فالحیـان،   . عصر شوراي اقتصاد جلسه با چند مصوبه داشت    
  . ل مختلف کسب نظر کردیدر مورد مسابراي سفر به روسیه، 

  
  1995 جوالي 11                     1416  صفر  12   1374  تیر  20شنبه  سه
  

. کبیـر بـه اصـفهان رفتنـد     ها، براي استراحت در محل سـد شـاه عبـاس    عفت  و بعضی از بچه  
. دمعین آمد و براي تجهیز مرکـز جدیـد طـب کودکـان اسـتمداد کـر      ] مصطفی[آقاي دکتر   
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اگر به خـاطرم  . چند مالقات دیگر هم داشتیم که چون دو سه روز گذشته، فعالً یادم نیست             
  .نویسم آمد، بعداً می
بـراي مؤسـسه امـام خمینـی کـه قـبالً بـه نـام          . مصباح یـزدي آمـد    ] محمدتقی[عصر آقاي   

بود، استمداد کرد؛ هم کمک مالی و هم کمک براي تصویب امتیاز دانـشگاه          ) ع(باقرالعلوم
  .شب در دفترم ماندم و تا ساعت دوازده شب کار کردم. ها هایی با سایر دانشگاه با تفاوت

  
  1995 جوالي 12                     1416  صفر  13   1374 تیر  21شنبه  چهار

  
پیـشنهاد  .   مـورد توجـه اسـت    بوسنی و هرزگـوین      در   1ها سقوط شهر سربرنیتسا     در گزارش 

، سـفیر  ]آقـاي مـسعود ادریـسی   . [م که مجموعاً به صالح ندیـدیم    اعالن عزاي عمومی داشتی   
گیري در خصوص معامله نفت با شکر و اجراي  تأکید بر عدم سخت  . جدید ما در کوبا آمد    

ماهـه، بـراي    ها، نفـت بـا مهلـت شـش     ییکوبا. طرح انتقال تکنولوژي واکسن هپاتیت داشت    
  . الث بدهندتوانند ضمانت بانک ث خواهند، ولی نمی تحویل شکر می

شکایت بخـش خـصوصی را گفـت کـه ارزشـان از شـصت           .  آمد 2آقاي صادق طباطبایی  
از . کنـد  بـا کارخانـه کـالیبران کـار مـی     . تومان به صدوهفتادوپنج تومان افزایش یافتـه اسـت   

 گفت و دو جلد کتاب از تألیفات و ترجمه خودش        - آقاي سلطانی  -کسالت شدید پدرش    
                                                             

 -رِنیکش  نسلای تسایکشتار سربرنربدر تسای سربرننینش  شهر مسلمانییای بوسننی نفر از ساکن8000 از شی به قتل بتسای س 
 دوم، ی کشتار، بعد از جنگ جهاننیا. شود ی گفته می صرب بوسني توسط ارتش جمهورنیزگو و هریبوسن

 شده حفاظت« را منطقه تسای کشتار، سازمان ملل متحد سربرننی از اشیپ. دیآ یشمار م  در اروپا بهیکش  نسلنیتر بزرگ
 انی در جر، منطقه مستقر شده بودندنیدر ا تی امنجادی ايبان که برا  صلحهلندي مسلح سرباز 400. بود کرده اعالم »امن

 هی ژوئ13 را محاصره کردند و از تسای سربرنی جنگ بوسنانی از پاشی پیها اندک صرب.  نشان ندادندیکشتار واکنش
 و فرمانده یصرب بوسنوقت جمهور  سیی ر.عام کردند  تن را قتل8000 حدود ، هفتهکی کمتر از ی، ط میالدي1995
 ی دادگاه2014 سال در .و مجازات شدند ریدستگآنها . شدند  شناختهتی جنانی ای اصلنی عامل ارتش صربسکا،وقت

 به دست سایت در شهر سربرنییای مرد و کودك مسلمان بوسن300 از شی قتل بی حقوقتیدر هلند حکم داد که مسئول
دولت هلند به پرداخت . ده بودند پناه آوريهلند افراد به سربازان حافظ صلح نیا. ها بر عهده دولت هلند است صرب

 . محکوم شدانی قرباننی ايها خسارت به خانواده

 -صدر و ی و خواهرزاده امام موسیمحمدباقر سلطاندی ساهللا تی فرزند آ،)1393 -1322(یی، صادق طباطبا آقاي سید 
کشور  ترا وزتمعاون نی همچنو بازرگان مهندس دولت موقت یی سخنگواو. بودی نیاحمد خمآقاي سیدبرادر همسر 

 . را در ابتداي پیروزي انقالب اسالمی برعهده داشت



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 300   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  .آورد 
گفـت  . آمـد ]  در سـازمان ملـل   رانیـ م ا یـ  دا نـده ی و معـاون نما    ریسف[آقاي صادق خرازي،    

 در رانیـ م ایـ  دانـده ینما[آقـاي کمـال خـرازي،    ] عمـویش [تصمیم گرفته از آمریکا بیاید؛ با    
براي ادامه تحصیل در دانشگاه آکسفورد لندن استمداد کرد و . ، اختالف دارند ]سازمان ملل 

  . آمادگی نمودهاي دولت، اظهار براي کار تبلیغات سیاست
آخرین نتایج مذاکره با شرکت توتال فرانـسه را  . ، وزیر نفت آمد   ]آقاي غالمرضا آقازاده  [

حـدود شـش درصـد     . داد؛ براي طرح نفتی که شرکت کونوکوي آمریکا رها کـرده اسـت            
خورد،  گفتم تالش کند به همان قیمت برساند، ولی اگر دید به هم می. تر از آنها است گران

ضمناً شرکت شـل هـم اخیـراً کنـار رفتـه      .  درصد بیشتر گفته بود20بالً این شرکت  ق. بپذیرد
  . است

 طـرح سـاماندهی سـاخت و سـاز خـارج از محـدوده       دربارةعصر در جلسه هیأت دولت،    
وزرا از بـدرفتاري  . بحـث ناتمـام مانـد   . حساب رشد کرده است، جلسه داشـتیم    تهران که بی  

کــل کــشور و وزارت اطالعــات   ســازمان بازرســیبعــضی از مجلــسیان، دیــوان محاســبات،
  .شکایت داشتند

 جانشین آقـاي   دربارةشب شوراي مرکزي جامعه روحانیت مبارز در دفترم جلسه داشت             
چون ایشان براي معالجـه در خـارج اسـت، قـرار شـد          . کنی براي دبیرکلی بحث شد     مهدوي

  . شب در دفترم ماندم.نزدیک ساعت دوازده تمام شد. صبر کنیم که خودشان هم باشند
  
  1995 جوالي 13                     1416  صفر  14   1374 تیر 22شنبه  پنج

  
هاي سازمان بازرسی  گیري از سخت. ، وزیر مسکن و شهرسازي آمد    ]آقاي عباس آخوندي  [

] عبـداهللا [آقـاي  . کل کشور و حراست وزارتخانه از سوي وزارت اطالعات شکایت داشـت   
رهبري آمدند و بـراي  ] محمدهاشم[دار چهارمحال و بختیاري، همراه مهندس   کوپایی، استان 

  . هاي عمرانی استان و ارز براي دو واحد پتروشیمی استمداد کردند طرح
از فـشارهاي   . آمـد ] سازمان تبلیغـات اسـالمی    [زم، مسئول حوزه هنري     ] محمدعلی[آقاي  

، بـراي راه انـداختن پنجـاه    رهبـري  و دفتـر  ایذایی از سوي وزارت ارشاد و سازمان تبلیغـات       



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

301 

  .سینماي جدیدالتأسیس، شکایت داشت و استمداد کرد
اي خـودش را   گزارش خدمات فرهنگی و خیریـه . ري و پسرش آمدند یآقا مهدي حا   حاج

شبـستري،  ] محـسن مجتهـد   [آقـاي   . داد و براي تأسیس دانـشکده دارالقـرآن اسـتمداد کـرد           
، ]زاده آقـاي علـی عبـدالعلی    [آمد و مقداري در مـورد       جمعه تبریز، براي تشکر از سفرم        امام

  . تُرکیسم او که دلیلی نداشت استاندار گفت؛ با استناد به روحیه پان
هـا  و   اهللا لبنـان آمـد و گـزارش اقـدامات و برنامـه      آقاي سیدحسن نصراهللا، دبیرکل حـزب     

با محسن و فـاطی  تلفنی . عصر به خانه آمدم. اهللا را داد و نظرخواهی کرد      هاي حزب   سیاست
از شدت گرما و مصرف زیـاد آب، امـروز و   . آیند  گفتند فردا از اصفهان می    . صحبت کردم 

  . شب، آب قطع بود
  

  1995 جوالي 14                               1416  صفر  15   1374  تیر 23جمعه 
  

اشـته شـده   ساعت چهار صبح با صداي شیر آب در حمام که به خاطر قطع بودن آب بازگذ       
عامـل   یاسر گفـت، سـاعت پـنج صـبح، آقـاي پـروین، مـدیر            . در خانه  بودم   . بود بیدار شدم  

بـراي اطفـاي حریـق    . سازي اطالع داده که قسمتی از انبارها آتش گرفته اسـت          کارخانه سم 
عصر . اند استمداد کرده که از وزارت کشور و وزارت نفت پیگیري شده و به کمک شتافته       

آب اسـتخر را  . شی، اطالع داد که به انبار کارخانه سـرایت نکـرده اسـت      مرع] حسین[آقاي  
  .هاي فائزه هم کمک کردند بچه. عوض کردم و استخر را تمیز نمودم

عـصر بــراي مراســم نهــایی چهــاردهمین دوره مـسابقات کُــشتی جوانــان امیــد جهــان، بــه   
احـساسات  .  ور بـود سالن دوازده هزار نفري، مملو از جمعیت پر شـ . ورزشگاه آزادي رفتیم 
دلهره زیادي . گیران به خوبی برنده شدند در سه کُشتی فینال، کُشتی   . گرمی براي من داشتند   

ایران با فاصله زیاد، اول شد و روسیه و اوکـراین، دوم  . در حضور من باخت نداشتیم . داشتم
  .شان نمودم و جوایزي دادم  و تشویق1برایشان صحبت کردم. و سوم شدند

                                                             
 -گیران ما هم در داخل هم   با توفیقاتى که کشتى،ندا همه مردم ما خوشحال«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

چنین در  تا به حال ؛ این مراسمى که دیدم،براى من بسیار باشکوه و زیبا بود.  افتخارآمیز بود ودر خارج داشتند
  لحظاتى کهاً مخصوص؛ اما نه به این صورت که امروز دیدم، گاهى مسابقات را دیدم.مراسمى شرکت نکردم
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  1995جوالي 15                                 1416  صفر  16   1374تیر  24شنبه 
  

ها هزار نفر از مردم مسلمان و کسالت قلبـی یلتـسین      خبرهاي سقوط سربرنیستا و آوارگی ده     
از تکمیـل قـرارداد بـا شـرکت فرانـسوي           . آمـد ] وزیر نفت [آقاي آقازاده،   . موردتوجه است 

کردن آنها در نحوه اعالن خبـر و نـاراحتی و شکـست     عمل توتال، به جاي کونوکو و خوب    
خواسـتار کمـک مـن بـراي آزادي     . آمریکا و اعتراض آنها به فرانسه، اظهـار رضـایت کـرد    

آمار فروش خوب نفت در سال جـاري و تـالش یـک شـرکت        . کامل انتخابات مجلس شد   
  .نفتی آمریکایی، براي خرید نفت از ایران به طور مخفی را داد

توانـد   ادعاي ساخت یک نوع پمـاد دارد کـه مـی   . به نام آقاي بیگلري از قم آمد      شخصی  
از عـدم همکـاري وزارت   . فوراً سوختگی را معالجه کند، به نحـوي کـه اثـري از آن نباشـد     

  .بهداشت شکایت داشت و نیز ادعاي کشف داروي سرطان با ذکر فرمول را نمود
حبیبـی  ] حـسن [ت داشتم؛ با گزارش دکتر با اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسی مالقا    

و خواندن متنی فارسی از کتابی قدیمی، توسط آقـاي حـداد کـه       ] عادل[حداد  ] غالمعلی[و  
عصر دکتر حبیبی آمـد  . 1جالب هم نبود و  وعده مساعد من براي تقویت کار و تشویق آنان     

  .  و گزارش سفر به بلغارستان و روسیه سفید را داد
  ك و ترکیـه و    ك در مـورد نحـوة برخـورد بـا پ         .  ملی جلسه داشـت    شوراي عالی امنیت  

                                                                                                                                               
حالت توجه به خدا براى ،شان به خداست و بیش از هر چیزى  توجه،گیرانمان در روى تشک کشتى دیدم کشتى مى 

 این .کنند  در همین لحظه به خداوند و آسمان توجه مى،کنند ىهایى که احساس پیروزى م  این انسان.من جالب بود
گویم به همه   من تبریک مى.کنیم مان که هیچ وقت خدا را فراموش نمى  براى همه ما در زندگی،تواند باشد درسى مى

ه مردم و ى همیکنیم تا شکوفا مندم که ورزش را در جایگاه شایسته خودش برسانند و تالش مى ورزشکارانمان و عالقه
کنیم و از اینکه مردم هم به خوبى این دوره مسابقات را پشتیبانى کردند و  شاءاهللا هدف را تعیین مى  ان،همکارانمان

  ← دیکن رجوع» . باید از اینها قدردانى بشودباال بردند،گیران ما شدند و نشاط مردم و جامعه را  باعث روحیه کشتى
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال ايه سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب 

 -،در حال «: اعضاى آن تأکید کرد   به، با ابراز خرسندى از اقدامات انجام شده در این فرهنگستان آقاي هاشمی
 از تقویت و ترویج زبان فارسى ،نحوى است که همه قشرهاى جامعهه  ب، وضعیت اجتماعى و سیاسى ایران،حاضر

زبان و ادب فارسى و  هاى مختلف مربوط به  حداکثر کوشش خود را براى پژوهش در زمینه بنابراین.ندکن پشتیبانى مى
 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .دیکار گیر هتقویت این زبان ب

 .1396انقالب، 
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  عکس بازدید از توانبخشی                      

پرده برداری از مرکز جامع توانبخشی کودکان در جنوب تهران
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  عکس بازدید از توانبخشی                      

مالقات با بیماران معلول مرکز جامع توانبخشی کودکان تهران
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  عکس مالقات با سرداران آذربایجان                       

مالقات با بیماران معلول مرکز جامع توانبخشی کودکان تهران

گزارش رییس مرکز توانبخشی کودکان تهران



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 306   1374   رفسنجانی                     هاشمی

غیرعلنی کردن دادگاه سقوط هواپیماي مـسافربري و نحـوة برخـورد بـا  کنوانـسیون سـالح          
  .گیري شد شیمیایی، بحث و تصمیم

  
  1995 جوالي 16                     1416  صفر  17   1374ر   تی25یکشنبه 

  
، بـه مناسـبت   ]کودکـان [از منزل به نزدیک میدان شوش، براي افتتاح مرکز جامع توانبخشی     

ان و مـ وزیـر بهداشـت، در  [دکتـر مرنـدي،     . عفـت و فـائزه هـم آمدنـد        . هفته بهزیستی رفـتم   
در راه دربـارة مـسایل بیمـه صـحبت     . مـد ، به خانه آمده بود و همراه مـن آ  ]آموزش پزشکی 

کردیم و پذیرفتم که بعضی از امراض پرهزینه فعالً  مشمول نباشد؛ مثل عمل مغـز اسـتخوان     
قـرار شـد   . و پیوند قلب و کبد و مفاصل که معموالً در دنیا، بیمه مخصوص به خود را دارند    

ي مختلـف مرکـز   هـا  از قـسمت . در مورد ادعاي کشف پماد و داروي سرطان بررسـی شـود      
اغلـب کودکـان بـا    . با بیماران معلول و اولیاي آنها و مربیـان صـحبت کـردم           . بازدید کردیم 

گفتنـد ده مرکـز در سراسـر کـشور، در دسـت      . ناپـذیر هـستند    هاي مادرزادي و عالج     مرض
 توضـیحات دادنـد و مـن هـم      ،جزایـري و مـدیر مرکـز      ]سـید محمـد   [دکتـر   . ساختمان است 
  1.صحبت کردم

اعـضاي سـتاد برگـزاري مراسـم بزرگداشـت سـرداران  شـهید آذربایجـان          . م رفتم به دفتر 
رئـوفی، فرمانـده لـشکر عاشـورا، توضـیحات برنامـه کـار داد و               ] عبدالمحمـد [آقاي  . آمدند

جلـسه مجمـع عمـومی شـرکت متـرو      . آمیز نمـودم  کمک خواست و من هم صحبت تشویق   
هـا تـأمین    هاي ساختمان از طریق بانـک      زینهنیازهاي ریالی مترو، براي تأمین ارز و ه       . داشتیم

  .شد و قرار شد، اراضی و مستغالت مترو را بفروشند و پس بدهند
                                                             

 - سطح آگاهى و يهاى انجام شده توسط دولت و ارتقا ریزي با برنامه«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هاى غلط رژیم  دلیل سیاست به. هاى مختلف را کاهش داد توان در آینده آثار منفى معلولیت ها مى  خانواده آموزش
خود اختصاص    ما امروز وارث تعداد زیادى معلول در جامعه هستیم که بخش عظیمى از امکانات دولت را به،گذشته

ه خدمات حمایتى و امدادى داشته و اعتبارات ی دولت توجه زیادى به سازمان بهزیستى و ارا،ساله در برنامه پنج. دهد مى
 بخشى به ه خدمات حمایتى و توانیارا . بسیار زیاد بوده است،ها نسبت سایر بخش   به،این بخش  اختصاص یافته به

 ».کند  سختى کار در این زمینه را جبران مى،نیازمندان  مت به ولى شیرینى خد، بسیار سخت و دشوار است،معلولین 
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع
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بعـد از  . جمهـور تاجیکـستان رفتـیم    عصر براي استقبال از آقاي امامعلی رحمـانُف، ریـیس      
در راه دربـارة  . مراسم رسمی و سان نظامی و مصاحبه، بـه سـوي سـعدآباد حرکـت کـردیم        

اُف،  بـا آقـاي اسـالم کـریم    . المنافع سئواالتی کردم   جیکستان و کشورهاي مشترك   اوضاع تا 
  .، مخالف است]جمهور اُزبکستان رییس[

بـه  .  بـه سـعدآباد مراجعـت کـردم    . خیلی هوا گرم اسـت .  به خانه رفتم و استخري گرفتم 
گفـت، دولــت او  . زنـد  فارســی حـرف مـی  . تقاضـاي او، جلـسه مـذاکره خـصوصی داشـتیم     

  . اپذیر است و خواست که ایران همکاري دوجانبه با آنها داشته باشدن آسیب
مـن هـم در ایـن جلـسه     . ها بـود  در جلسه مذاکرات رسمی هم صحبت از توسعه همکاري  

تأکید بر ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان و توسعه روابط نمـودم و سـفرم بـه آنجـا را          
سرمیز شام بیـشتر  . ا، ضیافت شام داشتیمبعد از نماز مغرب و عش. ملی کردم مشروط به آشتی  

  . گفت شش دختر و یک پسر دارد. دربارة اوضاع تاجیکستان صحبت داشتیم
  

  1995 جوالي 17                    1416  صفر  18   1374  تیر 26دوشنبه 
  
در مـورد  .  بـا قاچـاق را داد      ه، وزیر کشور آمـد و گـزارش مبـارز         ]محمد بشارتی  آقاي علی [

. گفتم سیاست کشور، آزادي کامل و حفـظ احتـرام بـه آراي مـردم اسـت          . بات پرسید انتخا
گـزارش سـفر بـه      . فروشـان آمدنـد    و کربـاس  ] رییس سازمان انرژي اتمـی    [آقایان امراللهی،   

مسکو و مشاهده کارخانجات عظیم ساخت تجهیزات اتمی و تعطیل بودن اکثریت ظرفیـت               
شدن نیروگاه بوشهر صحبت کنند؛ مثل اینکه زمینـه را   نسقرار بود دربارة فاینا. آنها را دادند 

آمـده بودنـد کـه مـن را قـانع کننـد کـه از فاینـانس            . انـد   انـد و مطـرح نکـرده        مساعد ندیـده  
گفتم به ترتیب فاینانس و تودیع پول در حساب مشترك در دوران ساخت        . نظر کنیم  صرف

کامل نـشد، روسـیه مـسئول باشـد،     کردن قرارداد، به صورتی که اگر به هر دلیل           و یا محکم  
  . عمل کنند

تمجیـد  . نامـه او را آورد    . وزیـر بـنگالدش آمـد      ، فرستاده ویـژه نخـست     ]آقاي مرشدخان [
ها گفت و اصرار بر سفر مـن بـه     زیادي از انقالب ما کرد و از جدیت براي توسعه همکاري          

  زارش وضـع گـ . وزیـر کرواسـی آمـد    ، معـاون نخـست  ]آقاي ماته گرانیچ . [بنگالدش داشت 



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
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  عکس مالقات با تاجیکستان                      

استقبال رسمی از امامعلی رحمانف، رییس جمهور تاجیکستان
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  عکس مالقات با تاجیکستان                      

مالقات و مذاکره با رییس جمهور تاجیکستان



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 310   1374   رفسنجانی                     هاشمی

شـدن کـشورش بـراي     هاي جنگ در بوسـنی و کرواسـی را داد و از آمـاده            منطقه و جبهه  
 درصـد خـاك کرواسـی را    17. ها گفـت    شان از صرب    گرفتن اراضی  اقدام نظامی براي پس   

آید که تصرف سربرنیتـسا و ژپـا و    هاي شورشی در اشغال دارند و از اظهاراتش برمی         صرب
تواند براي هموارکردن اجراي توافق فدراسـیون و تقـسیم           حتی گراژده در شرق بوسنی، می     

  . فهم است کاري مراجع مسئول هم از این زاویه قابل  درصد مفید باشد و کم51 درصد و 49
ان از شـرکت  ایـش .  دربارة سفر آقاي رحمانُف صحبت کـردیم       اي،  اهللا خامنه  آیتتلفنی با   

وزیـر  [عصر آقاي فالحیـان،  . من در مسابقات کُشتی جوانان، خیلی اظهار خوشحالی کردند      
در ماشین تا مرکز نیروهاي انتظامی و سپس تا خانه، گزارش سفر به مـسکو             . آمد] اطالعات

اي نداشت؛ نتیجه گرفته است که روسیه در همکاري با ایران جـدي   مطالب مهم تازه  . را داد 
تأکید دارد که عمالً  تهمت تروریسم را از خودمان پاك کنیم و با عراق  بـسازیم و  است و  

التحـصیلی نیروهـاي انتظـامی     در مراسـم فـارغ  . همکاري اطالعاتی با روسـیه را تنظـیم کنـیم      
  .  و تشویق نمودم و به خانه آمدم1شرکت کردم و صحبت کردم

  
  1995 جوالي 18                   1416  صفر  19   1374  تیر 27شنبه  سه
  

  قبـل از جلـسه رسـمی، راجـع بـه برنامـه دیروزشـان پرسـیدم؛               . نان تاجیکستانی آمدنـد   میهما
                                                             

 - نیروي ) دافوس(التحصیلی دومین دوره دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد  فارغ مراسم در ،هاشمى آقاى
 سوى  به انتظامى نیروى جمله از ایران اسالمى جمهورى مسلح نیروهاى تکاملى حرکت و تحول به اشاره باانتظامی، 

 پس ،نیروى انتظامى«:  وگفتکرد تأکید کشور جهادگر و رتالشپ و مسلح نیروهاى اسالمى و انسانى رشد، بر خداوند
ى مطلوب و گوناگون و با تقویت روحیه مکتبى ها از عبور از مرحله دشوار ادغام، با برخوردارى از انسجام و تخصص

 آثار ،اى که ملت بزرگوار ایران اسالمى گونهه  ب،هاى چشمگیرى در صحنه عمل نشان داده است  موفقیت،و الهى خود
 مرزهاى در موجود امنیت و آرامش .کند و برکات این تحول بزرگ را در زوایاى گوناگون زندگى خود لمس مى

 برخوردهاى .بوده است انتظامى نیروى سلحشوران تالش و جهاد مرهون ،مقدس سرزمین این اقاعم و اسالمى میهن
هاى درخشان نیروى   از جمله فعالیت،آمیز با اشرار و مزدوران بیگانه و مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر موفقیت

هاى  ها و پیروزي ر نیستند موفقیت که حاض را حتى دشمنان انقالب و نظام اسالمى، که تمام جهاناستانتظامى 
 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».اعتراف کرده است  جمهورى اسالمى را بپذیرند، مجبور به

  .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال
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  کرواسی                       + عکس مالقات با بنگالدش 

مالقات با آقای مرشد خان، فرستاده ویژه بنگالدش

مالقات با آقای گرانیچ، معاون نخست وزیر کرواسی



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 312   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

عکس مراسم فارغ التحصیلی نیروي انتظامی                       

مراسم فارغ التحصیلی دومین دوره دانشجویان دافوس دانشگاه نیروی انتظامی
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وي انتظامی                       عکس مراسم فارغ التحصیلی نیر

مراسم فارغ التحصیلی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه نیروی انتظامی



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 314   1374   رفسنجانی                     هاشمی

ر مـا  سـپس بـا حـضو   . هـا را دادنـد   کار و توافـق  ها گزارش در جلسه رسمی، گروه. اند  راضی
بین دو برنامه مذاکره خصوصی در مـورد مـذاکره بـا    . ها، شامل دوازده سند، امضا شد    توافق
دولـت تاجیکـستان داشـتیم کـه       مخـالف    يروهـا یاتحـاد ن  نوري، ریـیس    ]  عبداهللا دیس[آقاي  

اینها سوءظن دارند که عمالً با . قرار بود زودتر برسد. بناست امروز از افغانستان به ایران بیاید
گفتند که اگر مایـل اسـت، بیایـد شـیراز       . یر آمده که برنامه سفرشان را دچار تغییر کنند        تأخ

با پیشنهاد ما پذیرفتند  که امشب  از شیراز به تهـران برگردنـد و مـذاکره فـردا       . مذاکره کنند 
  . قرار بود بدرقه کنم و دیگر به تهران برنگردند که برنامه عوض شد. در تهران باشد

از دکتـر والیتـی، بـه خـاطر کیفیـت      . موسویان، سفیرمان از آلمان آمد  ] ینسید حس [آقاي  
آقـاي میرسـلیم   . عمل در مورد مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد سلمان رشـدي گلـه داشـت     

بـه  ها  در مورد روزنامه.  ارشاد آمد فرهنگی و امور وزارت  انقالب براي دستور شوراي عالی   
  .ایشان تذکراتی دادم

الی اداري، اولین جلـسه خـود را بعـد از تـصویب برنامـه دوم، بـا اعـضاي              عصر شوراي ع  
جلـسه  . اختیارات وسـیعی بـراي اصـالح نظـام اداري دارد         . جدید داشت؛ سه مصوبه داشتیم    

صـحبت  . داشـتیم ) ع(عزاداري براي اربعین با حـضور جمعـی از پرسـنل لـشکر سیدالـشهدا                
  .1کوتاهی هم براي آنها نمودم

  
  1995جوالي 19                      1416  صفر  20   1374تیر   28شنبه  چهار

  
جمهور تاجیکستان با  رهبران اپوزیـسیون      منتظر ختم مذاکرات رییس   . تا ظهر  در منزل بودم     

دکتـر والیتـی اطـالع داد کـه ابتـدا بـا کمـی        . نامه و بدرقه بـروم  بودم که براي امضاي توافق   
سران مخالف کرده و سپس آقایـان رحمـانُف و نـوري    اشکال، مالقات کوتاهی با مجموعه    

هـا طـول کـشیده و عالیـم پیـشرفت در       انـد و سـاعت   در پشت درهاي بسته به مذاکره نشسته 
  .خورد مذاکرات به چشم می

هــر دو طــرف . نزدیــک ســاعت دو بعــد از ظهــر، اطــالع دادنــد کــه بــه ســعدآباد بــروم  
  سـپس بـراي  . که عکس و فیلم تهیـه شـد       ابتدا  جلسه کوتاهی داشتیم      . اظهاررضایت کردند 

                                                             
 - 1396نقالب، ا معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع. 



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

315 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  عکس توافق تاجیکستان                        

توافق تاریخی رییس جمهور و رهبر مخالفان تاجیکستان در سعدآباد



توافق صلح تاجیکستان در تهران
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  عکس توافق تاجیکستان                        
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همراهـان دوطـرف   . دو طـرف نشـستند و سـند را امـضا کردنـد      . شان رفتیم   نامه امضاي توافق 
 صلح و اینکه شان کردم؛ مبنی بر ضرورت اي نصیحت   چند جمله . سرمان ایستاده بودند   پشت

  . 1از طریق نزاع و جنگ، به جایی نخواهند رسید
هـاي مـن    در راه آقـاي رحمـانُف، از کمـک   .  بالفاصله به سوي سعدآباد حرکت کـردیم  

براي ایجاد توافق تشکر کرد و هم از اینکه برنامه سفر را عوض کردیم و از شیراز به تهـران         
 قبالً وقتی کـه پیـشنهاد تغییـر برنامـه شـده      .برگشتند و اینجا مذاکره شد، اظهار رضایت کرد      

.  برنامه  سفر را هیچ وقـت تغییـر ندهـد   ، وصیت کرده  شبود، مقاومت کرد و گفت که پدر      
بـا  . انـد  هـم زده  تصورشان این بود که عمالً آقـاي نـوري، دیرآمـده کـه بگوینـد سـفر را بـه                

همکـاري حکومـت   توضیحاتی که دادیم که تأخیر به خاطر دیررفتن هواپیمـاي مـا و عـدم               
  .شان ظاهراً کم شد افغانستان بوده، سوءظن

خوشـحال  و از صـفا و    جمـشید و حافظیـه و سـعدیه، خیلـی     از سفر شـیراز و دیـدن تخـت    
جـا   از همـان .  و بدرقه رسمی نمودم2در فرودگاه مصاحبه کردیم. شان متعجب بودند  عظمت

                                                             
 - ها تی از شخصخیردر آن زمان ب.  مصادف بودیهاشمآقاي  يجمهور استی با دوران ر،کستانی تاجی داخلجنگ 

 زیآم  حل مسالمتدر ی اصلنقش داراي ،رانیا و ده بودندآور پناه رانی به اکستانیو رهبران مخالفان دولت وقت تاج
 به یابی در دستیهاشم آقاي و شخص رانیا سازنده دولت ه نقش ببود و طرفین منازعه، کستانی تاجینزاع داخل

 برگزار شد و رانی در ا، و مخالفانکستانی دولت تاجانی از مذاکرات مياریبس .داشتند می اشاره مستقکستانیتاج صلح
حزب  سیی ري،نور عبداهللاسید صلح  نامه تفاهم.  داشتيدیکل  نقش، مذاکراتنی اشبردی در پی هاشمآقاي

صلح در  ي برقراري برای گام مهم، در تهرانکستانیجمهور تاج سیی ر،رحمان ی و امامعلکستانی تاجیاسالم نهضت
دولت از مقاومت مسلحانه دست  صلح، قرارشد مخالفان مانی پيبرمبنا .شد ی جنگ محسوب منی اانیکشور و پا

 آزادانه یاسی ستی فعالکستان،یتاج حکومت سمی سکوالريوچرا چون ی بختنشنا تی به رسم،يعفو سراسر. بردارند
 یمدن جامعه جادی و اعتقاد، مساعدت به اانی بي آزادنی تأم،ی مذهبيها  از جمله تشکلی، مردميها احزاب و جنبش

 يها اما ضمانت . صلح بودمانی پطی مخالفان دولت، از شراندگانی به نماییها در قوه اجرا  مقامدرصد ی سذیآزاد و تنف
 لیوکار و وسا  صلح، سازمانی در پرای ز، کارساز واقع نشدند، بانفوذ در صلحيها و کشورها  سازمانها،  طرفییاجرا
 با حذف همه مخالفان خود در دوران پس از ، رحمانی دولت امامعلجه،یدر نت.  نشده بودینیب شیها پ  ضمانتياجرا

 .ل شدیبدت جهان يها حکومت نیتر  از خشنیکی به ،جنگ

 -علمى، فرهنگى، آموزشى، فنى، صنعت، يها زمینه  در همهاًتقریب«:  این مصاحبه آمده است در بخشی از 
هاى خوبى امضا شده است و از لحاظ  تفاهم  جهانگردى و چیزهاى دیگر،تجارت،  ارتباطات، بانک،کشاورزى

آنجا هم دو کشور  در. هستیم) اکو( سازمان همکاري اقتصادي در کشور هر دو.  ما هماهنگى خوبى داریم،سیاسى
طور که شایسته   آن-ایران در تاجیکستان بودتوسعه روابط حال مانع ه ب چیزى که تا. سجمى با هم دارندنسیاست م

 هاى مخالف سران جریان.  اختالفات داخلى بود که امروز گام بسیار خوبى برداشته شد- حضور داشته باشد،است
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  . تگان قبالً  رفته بودندها و بس عفت و بچه. کوپتر به محل سد لتیان رفتیم با هلی
  
  1995 جوالي 20                   1416  صفر  21   1374  تیر 29شنبه  پنج

  
آنجا هم هوا گـرم بـود؛ البتـه کمـی بهتـر از         . ها و کارها را آوردند      گزارش. در  لتیان بودیم   

  .ها، خطر سقوط شهر ژپا در بوسنی و هرزگوین  موردتوجه است در گزارش. تهران
  
  1995 جوالي 21                                1416  صفر  22   1374  تیر 30عه جم

  
کتاب تـاریخ روابـط خـارجی در    . بیشتر وقت به مطالعه و مذاکره و قدم زدن و شنا گذشت         

برخورد عادالنه دولت اتحاد جمـاهیر شـوروي، پـس از انقـالب      . دوران مشروطه را خواندم   
اي که روسیه تزاري از ایران گرفتـه   ظرکردن از تمام امتیازات ظالمانهن اکتبر با ایران و صرف    

آقـاي امینیـان،   . بعـد از نمـاز عـشا بـه خانـه آمـدیم      . بود، قطعه جالب تاریخ آن زمـان اسـت      
  .که از بلژیک آمده، از گرانی و  رکود در اروپا گفت] باجناقم[

  
  1995 جوالي 22                                 1416  صفر  23   1374  تیر 31شنبه 

  
. رود ، سفیر لیبی براي خداحافظی آمد؛ راضی نیست که از ایـران مـی         ]آقاي طهري امبیرش  [

هفت سال است . فارسی مذاکره کردیم. یک بار دیگر به توصیه من اقامتش تمدید شده بود    
و حتـی در  گفت از زمان دانشجویی، تحت تأثیر انقالب اسالمی ایـران بـوده             . که اینجاست 

تظاهرات علیه شاه در مقابل کاخ سفید شرکت داشته و مکتب تشیع بـراي او جاذبـه زیـادي      
  . دارد

                                                                                                                                               
 محور خوبى براى . اند اى امضاکرده امروز ظهر به نتیجه رسید و تعهدنامه با هم مذاکراتى داشتند که ودولت آمدند

طورى که ترسیم  شاءاهللا آن ورد انا اگر این دست؛تر است همکارى مشخص شده است که به نظر من این قسمت مهم
زودى  هارم که ما ب امیدو.ها هموار است ها فراهم و راه  همه زمینه، اجرا شود، براى همکارى ما و تاجیکستان،شده است

 هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .شاهد همکارى و صلح و امنیت کامل در تاجیکستان باشیم
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال
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مفیـدي  ] مهدي[طباطبایی و ] سیدهادي[، وزیر کشاورزي و آقایان ]آقاي عیسی کالنتري [
بـراي رفـع مـشکالت ارزي و        . آمدنـد ] کـشاورزي [میالنی، رییس بانک    ] سیدعلی[و آقاي   

هـا قطعـی     قرارداد پنج کارخانه شکر با مصري     . یشکر خوزستان استمداد کردند   ریالی طرح ن  
  .هاي کاغذسازي، باید منابع جدیدي پیدا شود شده و براي دو کارخانه دیگر و کارخانه

ست و تلگـراف و تلفـن       [غرضی،  ] محمد[آقاي   دربـارة نحـوه برخـورد بـا     . آمـد ] وزیـر پـ
هاي سیار و چگـونگی    و راجع به طرح تلفن هاي بعضی از نمایندگان صحبت کرد       مزاحمت

  .تقسیم سود آن با بانک مرکزي صحبت شد
] مـسعود روغنـی  [آمـد و گفـت، آقـاي    ] جمهـور  معاون اول ریـیس   [حبیبی،  ] حسن[دکتر  

خواهـد   گیري است و به نحـوي مـی      ، مایل به کناره   ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [زنجانی،  
، وظیفۀ سـخنگوي دولـت را   ]آقاي حبیبی[تأکید کردم، . مرتبط به نهاد بماند، مثل مشاورت    

  .دهد انجام دهد؛ مدتی است که انجام نمی
] خـارجی مجلـس   نماینده تهران و عـضو کمیـسیون سیاسـت    [عصر آقاي جواد الریجانی،     

در خصوص نحوة تقویت روابط با اروپا در مقابـل آمریکـا و نحـوة انتخابـات مجلـس           . آمد
ورتی که  آراي  زیادي که حاضر نیستند به جریان خشک مذهبی پیشنهادهایی داشت، به ص  

  .بپیوندند، جلب شود
گزارش کاملی از وضـع گـات   . ، وزیر بازرگانی و معاونان آمدند   ]اسحاق آقاي یحیی آل  [

برنامـه  . قرار شد در دستور کار دولـت قـرار گیـرد   .  را دادند 1پیشنهاد پیوستن به گات   . دادند
  . دیمسفر به یزد را تنظیم کر

                                                             
 - تعرفه و تجارت ینامه عموم موافقت )General Agreement on Tariffs and Trade (به اختصار ای 

 دوم، ی جنگ جهانانیپس از پا.  شده استهی در شهر ژنو ته1948 کشور در سال 23توسط ) GATT(گات 
 اساس، اقدام به نیبر ا.  خود بودندي بد اقتصادتیرفت از وضع  بروني برايا دنبال چاره  جنگ بهری درگيکشورها

منظور   به،یتی حمايها هی از رو و استفادهياد اقتصيها  مقابله با عدم تعادلي تجارت برای جهانستمی سکی يبرقرار
 مذاکره در ي را براگذارانه استی و سی چارچوب شکلکی  ،نامه  موافقتنیا.  آنها کردندی داخلعی از صناتیحما

 داده ی خود را به سازمان تجارت جهاني جااکنون گات . به بازارها دربرداشتی دسترسيمورد آزادساز
 اقدام به اتخاذ افته،ی  مجموعه سازمانکی و در قالب ي چندجانبه ادوار مذاکراتقی از طر، عضو گاتيکشورها.است
 يا  و تعرفهي متعاهد، مذاکرات تجاريها  عمده طرفيها تیفعال. کردند ی مي تجاريها يگذار استی و سماتیتصم

 شیفزا را در خصوص عدم ایتی و ممنوعتی محدودای اعطا کرده و یازاتی امتگریکدیبود که در آن، کشورها به 
 .گرفتند ی در نظر میعوارض گمرک
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  1995 جوالي 23                     1416  صفر  24   1374  مرداد  1یکشنبه 
  

ستاد تنظیم بازار جلسه داشت؛ سـه درصـد      . و نیم صبح، کارهاي دفتر انجام شد       تا ساعت ده  
عصر وزارت امور خارجه، اصرار به مالقـات    . هد ارزي فرش را تخفیف دادیم     مبلغ پیمان تع  

آقـاي  . شـنبه صـبر کننـد    من نظـر داشـتم کـه  تـا سـه       . با وزیرامورخارجه اُزبکستان را داشت    
مـن بـه خـاطر    . والیتی آمد و بر مالقات امروز عصر اصرار کرد؛ چون قرار است فردا  برود          

خواسـتم زود مالقـات کـنم؛ بـا اصـرار       حریم آمریکـا، نمـی  ها در رابطه با ت      مواضع بد اُزبک  
بعداً خبر رسید که در فرودگاه هم مصاحبه خوبی نداشته و صریحاً تأیید آمریکا را     . پذیرفتم

ناچـار  . گفتم مالقات را لغو کنند، ولی معلوم شد به نهاد رسیده اسـت     . تکذیب نکرده است  
در مالقـات هـم   . را به گردنشان بگـذاریم پذیرفتم و در مالقات، جمالتی گفتم که تکذیب      

گفـت، بـا دادن نیروگـاه بوشـهر از سـوي شــوروي موافـق نیـستند، چـون اصـوالً بـا توســعه           
 و خرابـی  1چرنوبیـل ] اتمـی [حادثـه  . انـد  هاي اتمی مخالفند و خودشان هـم نپذیرفتـه    نیروگاه

زیست کـرده    شدن دریاچه اورال، آنها را قدرشناس محیط       شان از ناحیه خشک     زیست محیط
  .است

مـان بـا تاجیکـستان، نتـایج      دربارة انتخابات،  روابـط . نم بودندمیهما اي  اهللا خامنه  آیتشب  
در . تر شده است هوا امروز کمی خنک . سفر رحمانُف و مصالحه با مخالفان مذاکره کردیم       

مـان و  در اخبار باران و سیل فراوان در پاکستان و ع  . بارد  جنوب شرقی و در شمال باران می      
  . العاده هوا در بسیاري از نقاط دنیا و اروپا و آمریکا هم جالب است ت و گرمی فوقاامار

قرار بود فردا به یزد و نوق سفر کنیم؛ از مرکز مخـابرات اطـالع دادنـد کـه تـصادفاً یـک            
اي در سفر علیه مـا را مطـرح کـرده و بـا      اند که احتمال توطئه مذاکره تلفنی مشکوکی داشته   

  ،]آقاي غالمعلی سفید[ضمناً  به .  و استخاره، سفر را لغو کردیم     اي  اهللا خامنه  آیتبا  مشورت  
                                                             

 - روگاهیدر ن) 1986 لی آور26 (1365 بهشتی ارد6 بود که در روز يبار  فاجعهاي، هسته حادثه لی چرنوبیحادثه اتم 
 در ویواکتی باعث پخش مواد راد،لی چرنوبروگاهی در رآکتور نيسوز انفجار و آتش.  رخ دادنی در اوکرالیچرنوب

 پنج حدود دند،ی دبی نفر آسونیلی مپنج به بی قر،لیدر اثر فاجعه چرنوب . و اروپا شديرب شورو از غیبخش بزرگ
 2218 آنها، انیاز م.  آلوده شدندوی اکتوی با ذرات رادهی روسونی و فدراسنی اوکراد،ی سفهی در روسیهزار مرکز مسکون

 ي کشورهاتیمع جلیار داشتند، فاجعه چرنوب قرنی نفر در محدوده اوکراونیلی م2/4 حدود تیشهر و روستا با جمع
 .الشعاع قرار داد مذکور را تحت
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هـا را نمـوده    استاندار یزد هم معترض بودیم که بدون هماهنگی، اعالن تاریخ سـفر و برنامـه    
  . بود

  
  1995 جوالي 24                     1416  صفر  25   1374 مرداد  2دوشنبه 

  
ها و انجام کارهاي دفتـر   ها و بولتن با دیدن گزارش . اي داشتم   مشغله با لغو سفر یزد، روز کم     

  .کردیم، وقت پر شد و چند برنامه که اضافه
آمـد و طـرح برخـورد بـا ضـدانقالب در داخـل           ] کل سـپاه   فرمانده[آقاي محسن رضایی،    

قـرار  . ملـی ارجـاع کـردم    یـت عالی امن براي بررسی به دبیرخانه شوراي. خاك عراق را آورد   
اي در کهنــوج و خوزســتان و  هــا بــه بــارانی و قطــره شــد، چنــد طــرح بــراي تبــدیل آبیــاري

  . اعطاي وام بیاورند کرمانشاه، براي
هاي اعتبارات، اسـتمداد   آمد و براي جبران کمی    ] وزیر راه و ترابري   [تُرکان،  ] اکبر[آقاي  

  ، بـراي اجـازه توسـعه ناوگـان حمـل و نقـل       ]وزیر بازرگـانی  [اسحاق،   آل]یحیی[آقاي  . کرد

  

  

 عکس مالقات وزیر خارجه ازبکستان

مالقات با وزیر امور خارجه ازبکستان
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. آمـد ] جمهـور  مـشاور بازرگـانی ریـیس   [شـالچیان،   ] ابوطالـب [آقـاي   . دریایی استمداد کرد  
قـرار شـد   . گزارش دو جلسه شوراي مشاوران اقتصادي را داد و براي آینده کسب نظر کرد          

  .شان صادر شود احکام
در مـورد نـرخ کرایـه هواپیماهـا در داخـل و خـارج و       . لسه داشتعصر شوراي اقتصاد ج  

هـاي دولتـی، تـصمیم     هـاي عمرانـی شـرکت    توسعه ناوگان حمل دریایی و تأمین ریال طرح    
در مـورد اسـتعفاي ایـشان    . آمـد ] ریـیس سـازمان برنامـه و بودجـه       [آقـاي زنجـانی،     . گرفتیم

هـاي کنترلـی    با سیاسـت .  بدهدقرار شد بعداً جواب   . به اختیار خودش گذاشتم   . صحبت شد 
  .هاي دیگر موافق نیست گذاري اقتصادي، از قبیل تثبیت  نرخ ارز و قیمت

، از مجلـس، پیـشنهادي را بـراي دادن اعتبـارات      ]نماینـده تهـران   [یحیـوي،   ] محسن[آقاي  
خارجی به صورت درازمدت از سوي یک بانـک خـارجی آورد؛ بـراي بررسـی بـه بانـک                 

  .مرکزي فرستادم
  
  1995 جوالي 25                    1416  صفر  26   1374 مرداد  3شنبه  سه

  
هـا کمـک    گزارش کار دادند و براي هزینه     . اعضاي ستاد برگزاري نماز جمعه تهران آمدند      

هـا و توجـه بـه     ترکـردن خطبـه   جمعه سراسر کشور، جهت غنـی      خواستند و براي توجیه ائمه    
هاي  آمیز کردم و از پیروزي هاي تشویق  شان صحبت  ماعدر اجت . مصالح نظام استمداد کردند   

  .1مان در المپیادهاي مختلف تجلیل نمودم آموزان دانش
                                                             

 -سرعت در حال پیشرفت تعالى و    به،اگر امروز انقالب و کشور اسالمى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
به برکت حضور مردم  پابرجا و استوار مانده است، ،هاى توطئه و حوادث مهم سیاسى رشد بوده و در برابر همه توفان

نمازجمعه یکى از معجزات اسالم است  .یابد هاى صالح، مؤمن و پاك تجلى مى در صحنه است که این اجتماع انسان
تعالى و حفظ و بقاى اسالم، نظام و بنیه معنوى جامعه مطرح  وعنوان یک پایگاه رشد  به،ها و احکامش که با ویژگى

ل روز و جدید جامعه اسالمى یمسا  پرداختن به .ها بسیار سازنده و خالق است نشده و در زندگى فردى و اجتماعى انسا
هاى دشمنان و بحث درباره نیازهاى زمانى و  موقع دسیسه ساختن به هاى اصولى و آرمانى و خنثى گیرى و جهانى، موضع

اگر همه  .اشته است از دستاوردهاى خوبى است که نمازجمعه تاکنون دربرد،شرایط حال و آینده جامعه و کشور
 اکنون در ،اند اسالمى و فرزندانى که در دامان این نظام مقدس تربیت شده  امروز شاهد است نسل انقالب،جهان

  با آن همه ادعا و سابقه پیشرفت، مقام اول را به، در رقابت با کشورهاى قدرتمند علمى و صنعتى،مسابقات علمى جهان
  روشن و کامالً، براى رشد و تعالى جامعه،هاى دولت ریزى ها و برنامه تیجه تالش اقتدار معنوى و ن،آورند دست مى 
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شان در  گزارش عملکرد دادند و از توفیق. اعضاي شوراي دفتر تبلیغات اسالمی قم آمدند   
 هاي فرهنگی نوجوانـان در سراسـر   تربیت مبلّغ و نیروهاي کیفی گفتند و رشد خوب انجمن         

بـراي امـور مـالی و     . هـزار انجمـن و هـر یـک تـا حـدود پانـصد عـضو                 کشور با حدود پـنج    
  .هاي من قدردانی نمودند تدارکاتی استمداد کردند و از کمک

گزارش وضـع ارزي و ریـالی را        . آمد] مرکزي کل بانک  رییس[نوربخش،  ] محسن[آقاي  
هـاي مختلـف، مثـل     ههاي تخصـصی از سـوي دسـتگا    داد و از فشاري که براي گرفتن بانک  

از . آیـد، اظهـار نگرانـی کـرد     مـی ] وزیر دفاع[فروزنده، ] محمد[صنعت و بازرگانی و آقاي   
کـل   کار و گرفتن امـضاي فرمانـده   ، از طریق گردش   ]نیروهاي مسلح [فشارهایی که ستادکل    

کننــد،  وارد مــی] اموراقتــصادي و دارایــی[قــوا در جهــت محــدودکردن اختیــارات وزارت 
عـصر شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی          . براي رفع مشکل، راهنمایی نمـودم     . تشکایت داش 
  .گزارش عملکرد شوراي اجتماعی بانوان و چند موضوع دیگر در دستور بود. جلسه داشت

  
  1995 جوالي 26                     1416  صفر  27   1374 مرداد  4شنبه  چهار

  
انگیز و با توجـه بـه    ها، خیلی غم   ست صرب خبر سقوط شهر ژپا در بوسنی و هرزگوین به د         

، ]آقـاي غالمرضـا آقـازاده     . [منطقه امن اعالم شدن توسط سازمان ملل، باعث تعجب اسـت          
هاي نفتی با روسـیه را داد کـه خـوب پیـشرفت             گزارش مذاکرات همکاري  . وزیر نفت آمد  
تی آمریکـایی  هاي نف همچنین پیشنهاد شرکت.  دهند ها خیلی  اشتیاق نشان می      کرده و روس  

 کـه  شان از قزاقستان   رساندن نفت استحصالی   براي استفاده از موقعیت ایران، براي به مصرف       
دانیم بـه چـه قیمـت کـه بـه مـا پیـشنهاد         نمی. رسانند فعالً از طریق روسیه به بازار مصرف می  

گفـتم  . دهند که براي ما هم خیلی پرمنفعت با چنـد شـیوه اسـت           چهار دالر در هر بشکه می     
آقـاي مرتـضی   . [انـد  رسـمی اجـازه از دولـت آمریکـا آمـده           با  نامه  . مذاکرات را ادامه دهند   

                                                                                                                                               
آموز  ویژه کسب مدال طال توسط دانش  به،هاى مختلف هاى اول جهان در رشته احراز مقام .شود قابل درك مى

 ثابت ،اسالمى ن زن در ایراننشین بود انزوا و خانه آمیز مبنى بر رغم آن همه تبلیغات منفى و شیطنت دختر ایرانى و به
 اگر در ،کند جامعه و کشور ما در حال رسیدن به جایگاه علمى و معنوى واقعى خود در جهان است و شک نداریم مى

هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».یابیم افتخارات بزرگى دست مى   به،مسایل فنى و تکنیکى هم وارد رقابت شویم
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، 
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  . هاي معوقه را داد ، وزیر اقتصاد، خبر توافق با روسیه براي تقسیط بدهی]محمدخان
گـزارش بازسـازي را داد و نیـز طـرح         . آمـد ] جمهور معاون اجرایی رییس  [آقاي میرزاده،   

 اراضـی شـرق جازموریـان در کهنـوج، بـراي اسـکان عـشایر و                هـزار هکتـار از     عمرانی سی 
من هم پانـصد میلیـون   . اند اند و اسلحه خودشان را تحویل داده        اشراري که اخیراً تسلیم شده    

  .راجع به سازمان برنامه و بودجه صحبت کردیم. تومان از طرح معافیت کمک کردم
وزه علمیـه قـم بـا سوبـسید      آمـد و بـراي فـروش کتـاب بـه حـ          1مروارید] اصغر علی[آقاي  

دولت استمداد کرد و از وزارت ارشاد، بـه خـاطر برخـورد در نمایـشگاه بـا غرفـه                  ] یارانه[=
الملـی اسـالمی،    پیشنهاد مدیریت یک حرکت فرهنگی، سیاسی و بین . کتاب او، گله داشت   

اظهار آمـادگی بـراي همکـاري کـرد و از محـسن بـه       . بعد از دوره ریاست جمهوریم را داد  
  . ، متشکر بودشهای اطر کمکخ

اولین جلسه شوراي عالی صادرات را داشتیم، با چنـد مـصوبه و گـزارش دادنـد؛ علیـرغم         
  . تصمیمات جدید ارزي، باز هم صادرات نسبت به سال گذشته رشد داشته است

، وزیر امورخارجـه قطـر آمـد و گـزارش        ]ثانی جابرآل جاسم بن  آقاي شیخ حمد بن   [عصر  
هـاي او، اداره کـشور مـشکل شـده        گیري  گفت به خاطر بهانه   .  سابق را داد   کیفیت عزل امیر  

انـد و از آمریکـا    خود او به آمریکا رفته و آنها را قانع کرده و سپس امیر را عـزل کـرده    . بود
پادشـاه عربـستان   [ملـک فهـد،   .  اند که به عربستان اخطـار کنـد کـه دخالـت نکننـد            خواسته
قـول داد کـه همکـاري بـا ایـران را توسـعه بدهـد و           . ه است ، از این اقدام گله کرد     ]سعودي

  . خواستار میانجیگري بین ما و امارات شد

                                                             
 - او  .اهللا هاشمی بود ی و از دوستان و همرزمان آیت از مبارزان برجسته انقالب اسالمدیاصغر مروار ی علاهللا تیآ

 شروع کرد و با آغاز نهضت حضرت امام، 1337 شاه از سال می رژهی بر منابر علی خود را با سخنرانیاسیمبارزات س
 شد و ری پانزده خرداد دستگامیبعد از ق1342در سال  . نهضت حضرت امام گسترش دادتی تقوي برامبارزات خود را

 از مناطق قم، دی به هنگام بازديپس از آزاد) ره(ینیامام خم.  دوباره مبارزات خود را از سر گرفت،يپس از آزاد
 او بارها . گرفتي اذهان جادر) ره(ینیم خم امايعنوان سخنگو  بهيکه و یی تا جافرستاد ی را به منبر مدی مرواريآقا

تاج در تهران را برعهده  این روحانی مبارز بعد از انقالب، مدتی مسئولیت کمیته انقالب محله. زندانی و تبعید شد
اهللا مروارید  آیت. پرداخت هاي سیاسی، به امور فرهنگی و تدوین و انتشار کتاب  گیري از فعالیت داشت و بعد با کناره

 . دارفانی را وداع گفت1396 مرداد ماه در
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شــب در . کــردیم  را تــصویب1 شــمال-دولــت، احــداث آزادراه تهــران در جلــسه هیــأت
سـپاه، سـخنرانی مبـسوطی    ] دهه آخـر مـاه صـفر    [قصر فیروزه، در مراسم عزاداري      ] پادگان[

  .عفت به مشهد رفت. 2کردم
  
  1995 جوالي 27                    1416  صفر  28   1374 مرداد  5شنبه  پنج

  
عفت در مشهد و فاطی و مهدي در المـوت و فـائزه در اردبیـل و     . خلوت بود . در خانه بودم  

قذافی، رهبر لیبـی  ] معمر[با یاسر در مورد شترهایی که آقاي . یاسر و محسن هم اینجا هستند 
باالخره ترجیح .  به او هدیه کرده و در لیبی مانده است، صحبت کردیم         هاي گذشته   در سال 

با محسن در مورد سـاخت مـصالي تهـران و متـرو،  اشـجار  پـسته            . دادیم که تحویل نگیرد   
                                                             

 - همت شروع و با دی از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شه کیلومتر،32 به طول شمال- آزادراه تهرانکی هقطع 
حدفاصل دو،  قطعه .رسد ی شهرستانک میراه  به سهزی تونل تالون و دره النل،یعبور از مناطق کن، سولقان، امامزاده عق

 دشت یراه  سهتا حدفاصل پل زنگوله سه،  قطعه. استلومتری ک22 یبیل زنگوله به طول تقر پ تارستانکدوآب شه
 ری دشت نظراهی سه حدفاصل شمال، – تهران چهارم آزادراه قطعه و لومتری ک46 یبیآباد به طول تقر  و مرزنرینظ

 . استلومتری ک20 چالوس به طول حدود -آباد  مرزن

 -عنوان ه  ب،الشأن اسالم و غروب آفتاب رسالت پس از رحلت پیامبر عظیم«: ن سخنرانی آمده است در بخشی از ای
هاى   با شیوه،)ع(ترین اندوه تاریخ دوران دشوار و در عین حال متفاوت زندگى ائمه اطهار  ترین حادثه و دردناك تلخ

از صحنه خالفت با ) ع(ام حسن مجتبى  براى حذف ام،امیه فشارهاى سیاسى خاندان بنى .مختلف مبارزه سپرى شد
 اما براى تحقق یک ، اگر چه به دو شیوه متفاوت،به صحنه سیاست) ع(هایى که براى والیت امام رضا  فشارها و ظلم

، به رغم الهى   این نظام امروزبینیم اگر مى. هدف شوم انجام گرفت و هر دو منجر به شهادت این دو امام معصوم شد
 این همه  و و نظامى جهان هاى سیاسى ها و قدرت نظام استکبار و شرورترین سنگین دنیاى هاى انبه و توطئهج همه فشارهاى 

اى که  دهد و در هر جبهه راه مقدس خود ادامه مى   همچنان نیرومند، مقاوم و استوار به،هاى گوناگون ها و توطئه دشمنى
 پیروزمندانه ، با قدرت و صالبت،کنند ساز و الهى ایجاد مى زانو درآوردن این حرکت انسان دشمنان انقالب براى به

در طول حیات ) ع(مقتدرانه ائمه معصوم و حال باصالبت   مظلومانه و در عین کند، نتیجه همان حضور مى استقامت
تمام  هر بار دشمن با ،ما ثابت کرده است   به،هاى پس از پیروزى انقالب هاى ارزنده سال تجربه .شان است پربرکت

مصاف با آنان برخاست و مقاومت    نیرومندتر به،قدرتش براى شکست انقالب وارد میدان شد، جبهه نظام اسالمى
رغم آن همه تبلیغات گسترده و ه  ب،مریکا در تحریم اقتصادى جمهورى اسالمىآحرکت اخیر دولت  .کرد

 نه تنها تأثیرى ،این تحریم. خواهد بودریکا مآ شکست مفتضحانه و رسواى دیگرى براى ه واثر بود آفرین، بى جنجال
تر از گذشته کرد و با اجراى   راحت،گیرى را براى ملت و مسئوالن  بلکه زندگى و تصمیم،در اقتصاد کشور نداشت

هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع». محیطى آرام و باثبات براى اقتصاد کشور فراهم ساخت،یک برنامه و تدبیر اصولى
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي نرانیسخ رفسنجانی، 
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  .البرز و قم و آبیاري تحت فشار مذاکره کردیم
راجــع بــه انتخابــات آینــده مجلــس و . آمــد] ریــیس مجلــس[عــصر آقــاي نــاطق نــوري، 

نگران است که من از دیگران و بیشتر از تـشکل جدیـدي بـه      . جمهوري صحبت شد   ریاست
مـن هـم تـذکراتی دادم کـه مواضـع      . روحـانی، حمایـت کـنم    ] حـسن [رهبري آقـاي دکتـر      

اند، از خودشان  اي بگیرند که توده مردم را که اهل زندگی و خواهان رفاه مادي شده حساب
در همـین جهـت و دربـارة مـدیریت     . اد کـردم هاي مجلس هـم انتقـ   دور نکنند و از تندروي  

گیـري آقـاي مهـدوي کنـی، ناراضـی       بعضاً از کناره ؛جامعه روحانیت مبارز هم صحبت شد  
هاي دولـت را توضـیح داد و      شعارهاي تبلیغاتی انتخابات و برنامه حمایت از سیاست       . نیستند

  .ا آوردگزارشی از تبلیغات گذشته خودش و دوستانش در توضیح توفیقات دولت ر
  

  1995 جوالي 28                     1416  صفر  29   1374 مرداد  6جمعه 
  

هـایش در   اي ن داشت؛ جمع زیادي از دوستان و همدورهمیهمایاسر صبحانه   . در منزل بودیم  
از . عفت از مشهد تلفن کرد. کرد آقاجالل هم کمکش می. مدرسه و دانشگاه و جبهه بودند     

  .گله دارد] رضوي[قدس  و آستان] خراسان[استانداريعدم برخورد مناسب 
هـا   ها در نبـرد علیـه صـرب    وارد شدن کروات. ها هنوز مسأله بوسنی داغ است    در گزارش 

چند روز قبـل، وزیرامورخارجـه کرواسـی، در ایـن بـاره از روي نقـشه بـه مـن                  . مثبت است 
 از -ي راه تقـسیم بوسـنی   بـراي همـوار  -توضیح داده بود؛ گرچه او هم ژپـا و سربرنیتـسا را         

  .کرد رفته تلقی می دست
ــاي   ــصر آق ــا[ع ــوري ] محمدرض ــاهرودي[ن ــد  ]ش ــی آم ــفیرمان در لیب ــشرفت . ، س از پی

هاي فراوان تجاري و فنی گـزارش داد و تعمیـق روابـط را بیـشتر معلـول برقـراري                  همکاري
 در خـصوص  1 در جمـع سـفیران   اي  اهللا خامنه  آیتاز اظهارات   . داند  ارتباطات خانوادگی می  

                                                             
 - یاسی س ندگانی و نما  امور خارجه  وزارت والنئ و مسری وزداری در د، ی اسالم  انقالب  رهبر معظم ي،ا  خامنه اهللا تیآ  

 و   وجود تفاهم  به ، نسبت ه شبهجادی ا ي برا  اسالم  دشمنان  تالش به ،  جهان  مختلف ي در کشورها رانی ا ی اسالم يجمهور
 و اخبار کشور قرار   در مرکز اطالعات نجانبیا «:گفتند کردند و   کشور اشاره رتبهی عال والنئ مس انی م ی و همدل يهمکار

 دی، ترد  نظام  فرد درکل نیتر  مطلع  عنوان  به نیبنابرا.  شوم ی م  مطلعزی نای دن  از اخبار حوادث، ی کوتاه  فاصله  و به دارم
   نظام ي باال  صدر موجود در سطح  و شرحدار نهی زم ي همفکر، ي همکار  به لی و م ، محبت ، تفاهم  توافق  که ندارم
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هماهنگی من و خودشان، خیلی خوشحال بود و گفت تأثیر زیادي بر روحیه سفرا گذاشـت   
هـاي   از دفتـر، بـراي برنامـه     ] مرعـشی [حـسین . کردند اختالف نظـر وجـود دارد        که خیال می  

  .کاري آمد و محسن که براي آبیاري تحت فشار البرز رفته بود، برگشت و گزارش داد
  

  1995 جوالي 29                     1416  صفر  30   1374 مرداد  7شنبه 
  
فارسـی خـوب صـحبت    . ، سـفیر تـونس بـراي خـداحافظی آمـد     ]آقاي نورالدین الحمـدانی  [

صـفري، سـفیرمان در روسـیه    ] مهـدي [آقـاي  . دوره دانشجویی در ایران بوده اسـت . کند  می
هـا بــراي   ر روساز سـرعت پیـشرفت اعتمـاد و همکـاري بــا روسـیه گفـت و از اصـرا       . آمـد 

 و از تأثیر زیاد سـفر مهـدي و هیـأت همـراه      300-اسفروختن سیستم پیشرفته ضد موشک 
برگ به روسیه  اند، اسناد ادعایی آمریکا علیه ایران که دویست ها گفته از اینکه روس.  گفت

اند کـه   ها گفته ها به روس اند، حاوي هیچ مدرك قابل توجهی نیست و اینکه آمریکایی   داده
ــاتی  ــت تبلیغ ــورت         از سیاس ــه ص ــده ب ــستند و در آین ــشیمان ه ــران پ ــا ای ــارزه ب ــردن مب ک

مـان   سـفیران  ،]ی آصـف درضایحم و   انیرابی رضا م  آقایان. [مخفی عمل خواهند کرد    دیپلماسی
  .نیت آنها گفتند ها و حسن در کویت و فرانسه هم آمدند و از توسعه همکاري

در مورد آذربایجان و مبـارزه بـا ضـدانقالب         . عصر شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت      
، ]وزیـر اطالعــات [آقـاي فالحیــان،  . گیــري شـد   از روســیه تـصمیم 300-کُـرد و خریـد اس  

و  ل پیام دانشجویبعد از جلسه، به آقاي فالحیان گفتم که مسا  . گزارش سفر به روسیه را داد     
وزیـسیون تاجیکـستان   او کمـک بیـشتر بـراي اپ       . گیر مالیاتی را پیگیري کننـد       مدیرکل رشوه 

  .خواست
. هـا آمدنـد و شـام را بـا مـن خوردنـد       فاطی و مهدي و فرشته و بچـه . شب در دفترم ماندم  

                                                                                                                                               
يها یی از توانا  و با استفادهرومندی ن ، اراده  با فکر منسجم رانی ا ی و امروز کشور اسالم  استرینظ ی بای در دن ی،اسالم  
   امور کشور، موجب سأ را در ر ی و انقالب  افراد مجرب  قرار داشتن،ایشان» .شود ی م  اداره یالب انق  و تجربه يکار

 خدا   به ، متوکل ، مصمم مد، مقتدر، با ارادهآ کشور کار تیریمد «:افزودند دانستند و  آنان يها تی فعال  ثمره شدن  مضاعف
 اری بس  با سرعت، یلی تحم  جنگ سرداشتن   امور کشور با وجود پشت نیابنابر.   خود است يها یی توانا و معتقد و معتمد به

  ي و ماد ی ارزش يها  از جنبه، یاله   و رحمت  و با لطف  و منش هی روح نی با ا، ی اسالم رانی و ا  است شرفتی پ در حال
 .1374اي، بیانات  اهللا خامنه دفتر حفظ و نشر آثار آیت: منبع» .کند ی م ی را ط  روزافزون یی رشد و شکوفاریمس
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صداي دو انفجار شنیده شد که بعداً معلوم شد، دو بمب کوچک توسـط ضـدانقالب، زیـر               
راه ها از سفر به الموت، به خاطر    بچه. تلفات جانی نداشته است   . دو ماشین گذاشته شده بود    

  .بد و نداشتن چیزي براي تماشا، ناراضی بودند
  

  1995 جوالي 30               1416االول   ربیع 1   1374 مرداد  8یکشنبه 
  

زا و نیز مسایل  هاي اشتغال   در مورد طرح  . آمد] جمهور معاون اول رییس  [آقاي دکتر حبیبی،    
آقـاي کمـال   . شـد هـا صـحبت    سخنگویی دولـت و سیاسـت همکـاري و همـاهنگی اُرگـان         

گزارش اقـدامات بـراي تـضعیف تحـریم        . آمد] نماینده دایم ایران در سازمان ملل     [خرازي،  
  .آمریکا را داد

هـا   در مـورد توسـعه همکـاري   . ، وزیر بازرگانی و صنایع مغرب آمـد  ]آقاي ادریس جطو  [
آمد و گـزارش گمرکـات را      ] کل گمرك  رییس[وهاجی،  ] عبدالحسین[آقاي  . صحبت شد 

 هـزار نفـر از مرزهـاي ترکمنـستان، آذربایجـان و      110، تعداد 1374دو سه ماه اول سال  . داد
عـصر در جلـسه هیـأت      . بـراي تقویـت گمـرك اسـتمداد کـرد         . ایـم   ارمنستان ورودي داشته  

  .قرار شد براي بررسی بیشتر به کمیسیون برود. دولت، بحث پیوستن به گات مطرح بود
دربارة مسایل بوسنی، آذربایجان، گـات، خریـد        . ودندن من ب  میهما اي  اهللا خامنه  آیتشب  
  .شب را در دفترم ماندم.  از روسیه و سفر ایشان به مشهد صحبت شد300-اسسامانه 

  
  1995 جوالي 31          1416االول   ربیع 2   1374 مرداد  9دوشنبه 

  
شـان   یان و والدینجهانی، همراه اساتید و مرب     علمی کننده در المپیادهاي   آموزان شرکت  دانش
انـد و   کننده، مدال طـال و نقـره و برنـز گرفتـه     جالب است که تمام بیست نفر شرکت    . آمدند

] حـسن [بعـد از گـزارش آقـاي    . انـد   مایـه افتخـار ایـران     . ایران بـسیارخوب درخـشیده اسـت      
 و اعطاي جایزه  بـه همـه    ]وزیر آموزش و پرورش   [،  نجفی] محمدعلی[راد و دکتر      عسکري

  ه آقـاي دو بـ  و بـه مربیـان و نیـز اعطـاي نـشان درجـه            - سـه نفرشـان دختـر بودنـد        که-آنها  
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عزت الدین                          + عکس مالقات بازرگانی مغرب 

مالقات با وزیر بازرگانی و صنایع مغرب

مالقات با وزیر ارتباطات و راه و ترابری لیبی
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ــی و تــشویق  ] غالمعلــی[ ــز کــردم حــداد عــادل، مــن ســخنرانی مفــصل تحلیل عکــس . 1آمی

  .جمعی گرفتند دسته
میـز از مـن، بـراي    آ ضمن ستایش اغـراق . ، نماینده بافت کرمان آمد  ]بین آقاي احمد پیش  [

                                                             
 -یافته در  هاى درخشان علمى فرزندان میهن اسالمى و نسل پرورش پیروزي«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 هوش و استعداد بسیار باالى مردم ایران، توان نیرومند ة نشان دهند،دامان انقالب و نظام مقدس جمهورى اسالمى
 .جایگاه واال و شایسته علمى و فنى در جهان است  براى دست یافتن به،پایدارى ایرانآموزشى کشور و آغاز حرکت 

هاى  هاى غرورآفرین علمى جوانان ایران در طبقات جهانى، آن هم در میان کشورهاى پیشرفته و داراى سابقه پیروزي
هاى نادر   آنهاست، از موفقیتها مانند کامپیوتر، مخلوق علم و تخصص و فن طوالنى علمى و فنى که حتى برخى رشته

هاى ارزشمند  کسب مدال .قطور افتخارات ایران افزوده است زرین دیگرى بر کتاب آید که برگ حساب مى در دنیا به
 براى نشان دادن ،اى هاى گسترده  آن هم در شرایطى که تالش،علمى جهانى و ستاره علمى جهان شدن جوانان ایران

 و محافل ارتباط جمعیهاى  رسانه کار گرفته شده است، سکوت هاسالمى در دنیا ب ضدعلمى از جمهورى ةیک چهر
هاى ما   قابل بررسى و تحلیل است که باید رسانه،هاى گوناگون  از جنبه،ها موفقیتاین علمى و فرهنگى جهان در قبال 

 مبنى بر ، تبلیغات شیطانى دشمنانةکنند  خنثى،پیروزى دختران ایرانى در المپیادهاى علمى جهان .آن بپردازند بیشتر به
شود و رقباى خود را از دنیاى   ستاره علمى جهان مى، وقتى یک دختر ایرانى.استانزواى زن در جامعه اسالمى ایران 

هاى   حمایت،دهد  براى ایران افتخار بزرگى است و نشان مى،گذارد سر مى قدرتمند علم و فن پیچیده امروز پشت
رود  براى مشارکت در امور اجتماعى، فرهنگى و سیاسى در کنار مردان به نتیجه رسیده است و مىدولت و تشویق زنان 

هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».جایگاه واقعى خود برساند زنان مسلمان آنان را به هاى گذشته نسبت به تا با رفع ظلم
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، 
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 یسیفیان، نماینده تهران آمـد و از نماینـدگان      ] محمدکاظم[آقاي  .عمران منطقه استمداد کرد   
انـد، گلـه    ، تقاضاي تحقیق و تفحص کرده  ]تهران[، شهردار   ]غالمحسین کرباسچی [که علیه   

داشت و خواست پس از دوره نمایندگی مجلس، مأمور به سفارت شود و بـراي توسـعه راه       
  .از سوي کرمانشاه تأکید داشتعراق 

ضمن تشکر . ، نماینده المرد، همراه امام جمعه و فرماندار آمدند      ]آقاي سیدمحمود علوي  [
هاي دولت براي پیشرفت منطقه، متقاضی سـفر مـن و نیـز کمـک بـه بیمارسـتان و              از کمک 

  .دانشگاه آزاد اسالمی شدند و الحاق بندرگاوبندي به المرد که مشکل سیاسی دارد
اي از سـوي مـن در    خواستار معرفـی نماینـده  . نمایندگان رهبري در امور اهل سنت آمدند  

نت و همـاهنگی مـسئوالن منـاطق بـا آنهـا شـدند        آن شورا و کمک بـه علمـاي اهـل     مـن  . سـ
نت و از سـخت   هاي اهل دل رفتاري و جذب نصیحت کردم، براي خوش  گیـري در مانـدن    سـ

قبول کـردم کـه   . هایی داشتند راي منطقه خود خواسته  هر یک جداگانه ب   . آنها برحذر داشتم  
  .بیمه درمانی روحانیت اهل سنت را بدهیم

زاده، از مخالفـان دولـت تاجیکـستان     جـان  تـوره ] اکبـر [نـوري و   ] سیدعبداهللا[عصر آقایان   
اجـراي    در صـورت عـدم     -هاي ایران، بـراي اقـدامات آینـده         ضمن تشکر از حمایت   . آمدند
  .کمک بیشتر خواستند. نیت دولت اعتماد ندارند   به حسن.   مشورت کردند-تفاهم

در مـورد توسـعه   . لیبـی آمـد  ] و راه و ترابـري [، وزیـر ارتباطـات     ]آقاي عزالدین هنـشري   [
شـب بـه خانـه    . شوراي عالی مناطق آزاد جلسه داشت با چند مصوبه  .  همکاري صحبت شد  

  . عفت هم از مشهد آمد. با یاسر غذا خوردیم. آمدم
  

  1995 اگوست 1         1416االول   ربیع 3   1374 مرداد  10شنبه  هس
  

میرسلیم، براي دستور شوراي عالی انقالب فرهنگـی و درخواسـت کمـک           ] مصطفی[آقاي  
آمد و در مورد کیفیـت عمـل   ] فرهنگ  و ارشاد اسالمی [براي بیشتر شدن سهم ارز وزارت       

  .در سفر مصر نظر خواست که گفتم گرم بگیرد
انـد و   به شهر بوسـنی رفتـه  . کتر والیتی آمد و گزارش سفر به بوسنی و هرزگوین  را داد د

انـد و بـا مقامـات بوسـنی و کرواسـی، جلـسات مـشترك و         سران بوسنی هم بـه آنجـا آمـده     
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. دهنـد  ها گفتند، به زودي شهر بیهـاج  را از محاصـره نجـات مـی      کروات. اند  جداگانه داشته 
جمهور کرواسی را  آورد که تقاضـاي کمـک تـسلیحاتی     ان، رییستوجم] ویفران[پیام آقاي   
  . ها  صحبت شود گفتم با رهبري و بوسنیایی. کرده بود

براي دادن سـهمیه مـس بـه صـنایع شـرکت جانبـازان       . آقاي مطلبی، جانباز  با  ویلچر آمد 
شوراي عالی جوانـان، جلـسه بـا چنـد مـصوبه      . تقاضاي کمک کرد؛ دانشجوي حقوق است   

وزیـر  [ترکـان،   ] اکبر[آقاي  .  عصر شوراي عالی اداري، جلسه با چند مصوبه داشت        . داشت
] احمـد [آقـاي  . ، از جو بد دادگاه محاکمه مسأله سقوط فـوکر شـکایت کـرد           ]راه و ترابري  

  .1جنتی، تلفنی تقاضا کرد که حسابی براي کمک به بوسنی و هرزگوین  اعالن کنم
  

  1995 اگوست 2          1416االول  ربیع  4   1374 مرداد  11شنبه  چهار
  

هـاي تأسـیس    گزارش اقدامات و برنامه . اي رفاه آمدند    هاي زنجیره  مدیران شرکت فروشگاه  
هنـوز اقـدام درسـتی    . ها بـا مـشارکت بـا دیگـران را دادنـد      ها در تهران و شهرستان     فروشگاه

  . کارند    اند؛ مرعوب عظمت نکرده
در سـال   . گـزارش سـالیانه کـار دادنـد       . آزاد اسالمی آمدنـد   امناي دانشگاه     اعضاي هیأت 

.  ها متعادل است؛ هر یک حدود بیست و شش میلیارد تومان اسـت        جاري، درآمدها و هزینه   
عـصر در جلـسه هیـأت دولـت، چنـد      .  درصد رشـد را تـصویب کـردیم   12براي سال آینده  

  .به  مراجعات فراوان وزرا جواب دادم. مصوبه داشتیم
  
  1995 اگوست 3          1416االول   ربیع 5   1374 مرداد  12ه شنب پنج

  
آقایـان عیـسی کالنتـري، غالمرضـا        [با همراهی محسن، مهدي ، یاسر، حـسین، محافظـان و            

، وزراي کشاورزي، جهادسازندگی و دارایی، براي بازدید از     ]فروزش و مرتضی محمدخان   
با تکنیـک کاشـت بافـت از    . یار رفتیممرکز تحقیقات پرورش نهال خرما، به صفادشت شهر     

. پاجوش، با همکاري یک مرکز تحقیقاتی از انگلیس و با شرکت آنها به ثمر رسـیده اسـت         
                                                             

 -بودنی و هرزگوی به مردم بوسنیرسان  در کمکهیفق ی ولندهینمااهللا جنتی، در آن زمان   آیت . 
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اش  ورشوچی است که با تمام اعضاي خـانواده      ] سیدحسن[از بخش خصوصی، به نام آقاي       
. لید کننـد هزار نهال تو توانند تا شصت   از یک پاجوش، می   . کنند؛ کار مهمی است     اداره  می  

  . 1هاست کرد نخلستان تحولی در توسعه و بهینه
تـر و   عصر هم در مؤسسه تحقیقاتی وزارت کشاورزي، همین نوع کار را با مقیـاس وسـیع       

انـد کـه  بـا     اینها نقاط کـوري داشـته  . تر در چندین نوع  گیاه و میوه بازدید کردیم      تحقیقاتی
  .ستاستفاده از تکنیک آن شرکت، تا حدودي حل شده ا

فـشار کـشاورزي در کـرج رفتـیم و از چنـد نـوع سیـستم                 به مرکز تحقیقات آبیاري تحت    
خوشبختانه همه آنها در . اي و تراوا  بازدید کردیم؛ جالب و مهم است آبیاري بارانی و قطره  

. جا تشکیل دادیـم    سپس جلسه شوراي عالی کشاورزي را همان      . شود  داخل کشور تولید می   
 هـزار  330داد که ظرفیت ساخت تجهیزات آبیـاري بـارانی، بـراي         وزارت صنایع، گزارش    

وزارت کشاورزي هـم گفـت، تقاضـاي اصـالح آبیـاري            . توسعه است  هکتار موجود و قابل   
  میلیـارد تومـان، وام سوبـسیدي بـراي ایـن          24اعتبـار   . براي حدود یک میلیون هکتار داریم     

 هـزار  120مکـان اجـرا در بـیش از      منظور الزم است، ولی متصدیان اجرایی، مدعی بودنـد ا         
 هزار هکتار را تحت پوشش     350سال،   باالخره تصمیم گرفتیم، ظرف یک    . هکتار را نداریم  

، پشتیبانی تـدارکاتی تـأمین ارز   ]جمهور رییس[قرار شد، محسن در دفتر بازرسی ویژه   . ببریم
  . و رفع موانع  اداري را به عهده بگیرد

بازدید ] وزارت کشاورزي[ت، از مرکز شرکت آب و خاك بعد از ناهار و نماز و استراح
 10 دسـتگاه ماشـین سـنگین و نزدیـک     2500آنها در گزارش خود گفتند، با حدود  . کردیم

  مرکز در سراسر کشور، قدرت اجرایـی عظیمـی دارنـد کـه فعـالً درصـد       28هزار پرسنل و   
شـود   کار کـشیده مـی  از هر ماشین، به طور معدل در روز چهار ساعت        . کمی مشغول است  

  مـن هـم صـحبت    . المللی هـشت سـاعت اسـت        استاندارد بین . که باید به  شش ساعت برسد      
  

                                                             
 - نیدتری با استفاده از جد، نهال خرماری مراکز تکثنی از بزرگتریکی به عنوان ، رعنایاهی گيوتکنولوژیمجتمع ب 

انتقال . کند می ریتکثرا  و مرغوب لیاص يها  نهالي، فناورستی در عرصه زی جهانقاتی حاصل از تحقيدستاوردها
 نی ايها يگر توانمندیاز د. است مجتمع نی اي دستاوردهاگری از دزیزا ن شهی خودري نهال گردوری تکثيناورف

مدت از   بلنديدار  امکان نگه،يماری از بي به نهال عاری و دسترسدی تولاب،یکم يها  گونهعی سری امکان معرف،مجموعه
  .  محصوالت استيور  بهرهشی و افزایاهیمند گ ارزشيها نمونه
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  عکس صفا دشت شهریار                           

بازدید از مرکز تحقیقات آبیاری تحت فشار کشاورزی 

افتتاح اردوگاه بنیاد شهید در دشت کردان
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  عکس صفا دشت شهریار                           

بازدید از مرکز تحقیقات پرورش نهال خرما

بازدید از برنامه های فرهنگی فرزندان شاهد
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از آزمایشگاه تحقیقات کشاورزي، بـا توضـیحات   . 1کوتاهی در تشویق و اهمیت کار نمودم   
  .خوب دکتر مجیدي، بازدید کردیم

مرکـز جـامعی بـا    . در دشـت کُـردان رفتـیم   ] ایثـار [راي افتتاح اردوگاه بنیاد شـهید      سپس ب 
حـدود  . دویست هکتار زمین و تأسیسات ورزشی و تفریحی و خوابگاه  و فضاي سبز اسـت       

هـاي   هـاي تقـویتی و برنامـه    از کـالس . هاي شهدا و پرسـنل بودنـد      هزار نفري هم از خانواده    
] ریـیس بنیادشـهید  [رحیمیـان،  ] محمدحـسن [آقـاي  . دیمهنري و ادبی و ورزشی بازدید کـر    

هـاي   ها با  بچـه  در هر یک از کالس.  2اي نمودم   کننده گزارش داد و من هم صحبت دلگرم      
 و نـیم   سـاعت نُـه  . برنامه خوبی بـود . مپرسی و صحبت کوتاه داشت  نه احوال شاهد هم جداگا  

  .شب به خانه رسیدم
  

  1995 اگوست 4             1416االول   ربیع 6   1374 مرداد  13جمعه 
  

تمـام  . ها، خطر توسعه جنگ در بالکان و در خاك کرواسی مورد توجـه اسـت              در گزارش 
فرشـته بـا   . هـا آمدنـد   ظهر بـستگان و بچـه  . روز در خانه بودم؛ با مطالعه و استراحت گذشت  

 بـراي بازدیـد   ،]وزیر جهادسـازندگی [یاسر همراه آقاي فروزش،  . مهدي به دکتر رفته بودند    
  . تهران رفته بودند-جاده در دست احداث نور 

                                                             
 -1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع.  

 -خدمتگزاران و شخص جناب آقاى رحیمیان که این ، من از بنیاد شهید«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
. کنم  تشکرمى،اند  به وجودآورده،اسالمى هاى گرانقدر انقالب  سرمایه،ما عزیزان ورشتشکیالت خوب را براى پر

هاى تقویتى را که کار بسیار   هم کالس؛هاى شما را در این اردوگاه دیدم کمى بود، اما ابعادگوناگون برنامه فرصت
. هاى کشور و انقالب ما هستند نسان وارث عزیزترین ا. حق بزرگى بر جامعه ما دارند، چون فرزندان شهدا،ى استیبجا

آن روزى . توانند در مدیریت کشور داشته باشند ترى مى  حضور جدى،هر قدر بنیه علمى آنها در آینده تقویت بشود
من به مدیران . تواند به سعادت بیشتر امیدوار باشد  مدیران کشور باشند، کشور ما مى،که فرزندان شهدا و ایثارگران

 نیاز هست که شادابى ، به خاطر اندوهى که در فراق شهدایشان دارند،کنم که این نوباوگان شهدا ید مىبنیاد شهید تأک
کنند که گرچه افتخارآمیز است، اما  هاى شهدایشان توجه مى آنها همیشه به خاطره. و طراوت به آنها هدیه بشود

شان هم بتوانند درست   طراوت و انرژى نوجوانی نیاز دارند که از نشاط و،به رشد هاى رو بار است و این بچه اندوه
 دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».استفاده بکنند که خوشبختانه منظور است

 .1396انقالب،  معارف نشر
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  1995 اگوست 5                      1416االول   ربیع 7   1374 مرداد  14شنبه 
  

در کنگـره مـدیران آمـوزش و پـرورش، سـخنرانی افتتاحیـه را بـا         . از خانه به منظریـه رفتـیم      
پاکـستانی، مـدیر   ] نفـیس صـدیق  [خـانم   . بـه دفتـرم رفـتم     . 1ها و تذکراتی انجام دادم      تعریف

جمعیت سازمان ملل و حمایت از پیـشبرد معیـشت زنـان و کنتـرل جمعیـت       اجرایی صندوق  
بـر اسـتفاده از تجربـه ایـران و     . هاي ایران در این برنامه تشکر و تعریف کرد  از موفقیت . آمد

  . ایجاد مرکز ترویج وآموزش در ایران تأکید کردم
. آمـد ] دبیرکل سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی کـشور         [رمحمدي،  می] سیدمحمد[آقاي  

پیشنهادهاي سازمان امور استخدامی، در خصوص باالبردن حقوق کارکنان دولـت را  ارایـه      
دکتـر  . داد؛ مجموعاً سالیانه حدود دویست و پنجاه میلیارد تومان، بار مالی براي دولت دارد             

تفاوت نیازهاي ریالی وزارت دفاع، براي تـأمین ریـال   ال حبیبی، براي امور جاري و تأمین مابه 
  .سهمیه ارزي آمد

شریعتمداري، سیدمحمود دعایی، غفورگرشاسبی، سیدمحمدموسوي  آقایان حسین [عصر
هاي کیهان،  ، مدیران روزنامه] مهاجري نبوي و مسیح ها، علی ربیعی، سیدمرتضی  خویینی

براي تأمین کاغذ . اسالمی آمدند و جمهورياطالعات، ابرار، سالم، کار و کارگر، رسالت 
                                                             

 - که امروز نتایج هاى اساسى در بخش آموزش همگام با رشد علمى و اقدام«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
آموزان ایرانى در المپیادهاى علمى گوناگون جهانى  بسیار مطلوب آن را در موفقیت و پیروزى افتخارآمیز دانش

هاى اول پس از پیروزى انقالب و دوران دفاع  هاى سازنده و معنوى سال شاهدیم، باید نسل جوان کشور را که با حالت
هرقدر جامعه ما از زمان پیروزى  .اهى و بینش اجتماعى و معنوى تقویت کنیملحاظ آگ   به و بایدکمتر آشناست،مقدس

هاى مقدس خود نیاز  هاى معنوى، فرهنگى و تربیتى بیشترى براى حفظ اصول و آرمان مراقبت گیرد، به خود فاصله مى
ل فرهنگى و معنوى  در کنار رشد و کما،امور زندگى مادى  ناپذیر تالش براى معاش و توجه به فطرت جدایى .دارد

از رساند و همه ما باید با پرهیز  جایگاه واالیى در جامعه مى  که مورد تأکید قرآن و اسالم بوده است، انسان را به
 عمق جامعه و پشتوانه ، حال حاضر در.ریزى کنیم  براى تأمین هر دو موضوع اساسى تالش و برنامه،نگرى جانبه یک

 صالبت و سالمت معنوى و فرهنگى خوبى برخوردار است که این امر در نتیجه  از، یعنى توده مردم،اصلى حرکت
دست آمده است و ما معتقدیم ه هاى اخیر ب هاى نیروهاى صالح، فعال و کارآمد آموزش و پرورش در سال تالش

 براى اداره ،ینبهترین راه اثبات قدرت د .کند لحاظ فرهنگى سپرى مى   بهترین دوران تاریخى خود را به،جامعه ایران
هاى ظالمانه نسبت  حکومت و جامعه و اعتال و سعادتمندى کشور و مؤثرترین شیوه براى تغییر افکار پوسیده و قضاوت

کتاب   ← دیکن  رجوع».هاى معنوى است هاى علمى و سرمایه ایران اسالمى، نشان دادن استعدادها و توانمندي به
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «
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تذکراتی در . ها داشتند و پرداخت سوبسید استمداد کردند و سئواالتی در مورد سیاست
ها، درخواست کرد،  خویینی]موسوي[آقاي . مورد تعدیل انتقادهاي تُند و شعارگونه دادم

  .بنز زرهی که از سابق در دست دارد، بگیریم و یک پیکان بدهیم
گـزارش سـفر آفریقـا را داد و علـت     . آمـد ] قائم مقام وزیـر امـور خارجـه     [ي محمد،   اخو

ــی،     ــراي آمــدن حــسن تُراب ــا شــد و ب ــزد را جوی ــر اســالمگرار[انــصراف از ســفر ی  و انیهب
  .از سودان به ایران که خودش براي سفر ابراز تمایل کرده، اجازه گرفت] نیالمسلم اخوان

  
  1995 اگوست 6                     1416االول  بیع ر 8   1374 مرداد  15یکشنبه 

  
هـاي کراسـیا توسـط دولـت کرواسـی و سـرعت هزیمــت        تـصرف مرکـز حکومـت صـرب    

هـا   نگرانی از همکاري کروات   . ها و شکست محاصره بیهاج، مورد توجه جهان است          صرب
  . و  مسلمین، مورد خشم بعضی از محافل غربی است

اولـین  اجـالس را در   . هاي ساحل دریاي خـزر آمدنـد   رياعضاي سمینار اتحادیه خبرگزا   
، گـزارش داد و  ]مدیرعامل خبرگزاري ایرنـا [نژاد،    وردي] فریدون[آقاي  . کنند  ایران برپا می  

  .جمعی گرفتند عکس دسته. 1من هم با صحبت کوتاهی از منافع مهم این ابتکار گفتم

                                                             
 - ساز و مرکز مهم اقتصادى، تصریح کرد عنوان یک محور تاریخ   با بیان اهمیت این منطقه به،آقاى هاشمى :
المللى دارد، باید  اى و بین منطقه هاى مؤثرى در همکاري  نقش،فارس خزر که همانند خلیج موقعیت حال و آینده دریاى«

 با استفاده از پشتوانه سوابق تاریخى و ،هاى این منطقه شورهاى ساحلى این منطقه قرار گیرد و دولتموردتوجه بیشتر ک
» .اى ایجاد کنند ها گام بردارند و یک اتحادیه نیرومند منطقه  در مسیر دوستى و برادرى ملت،دار خود فرهنگى و ریشه

عنوان یک حرکت نوین و ه  ب،ساحل دریاى خزرهاى پنج کشور  با قدردانى از تشکیل اتحادیه خبرگزاريایشان 
ها در تمامى ابعاد دانست و با تأکید بر نقش مؤثر  بااهمیت در جهان، آن را گامى در جهت گسترش دامنه همکاري

 اظهار ،هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هاى توسعه روابط در تمام بخش ها در ایجاد زمینه خبرگزاري
توانند نقش زیادى در روشن کردن   مى،جانبه ها با در اختیار داشتن اطالعات وسیع و همه خبرگزاري«: داشت

 ،این اتحادیه .ها داشته باشند دولت  ل جهان و منطقه بهیها و رساندن سریع اطالعات دقیق درباره مسا افکارعمومى ملت
رسانى خود را  ها کمک کند و منابع اطالع تىتواند به تعمیق روابط و دوس  مى،همچنین با اظهارنظرهاى مثبت و سازنده

 با سوابق کهن و عظیم فرهنگى، منطقه دریاى خزر ،با وجود کشورهاى مستعد و نیرومند .تر سازد تقویت و غنى
با آقاي هاشمی، » . در ابعاد مختلف تبدیل شود،یکى از مراکز مورد توجه و تاریخى جهان  استحقاق خوبى دارد که به

 هاى پنج کشور ساحلى دریاى  از انتخاب ایران براى برگزارى نخستین اجالس اتحادیه خبرگزارياظهار خرسندى
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الحـاق بـه   . شتیمعصر جلسه هیأت دولت دا. ستاد تنظیم بازار، جلسه با چند مصوبه داشت       
شـب سـفیران و   . کنوانسیون محیط زیست و باالبردن حقوق کارکنـان دولـت تـصویب شـد      

نم میهمـا شـان   ، بـا همـسران    ]جمهـوري  ریاسـت [مدیران وزارت امورخارجه در باشگاه نهـاد        
، سـفیرمان در بوسـنی، بـه خـاطر خطرپـذیري و             ]فـرد  آقاي محمدابراهیم طاهریان  [به  . بودند

. گزارش دکتر والیتی را شـنیدیم . مداد] درجه سه لیاقت و مدیریت[نِ  ، نشا هاي مؤثر   فعالیت
بعـد  . 1هاي مهم انقالب و برنامه اول کردم  من هم صحبت مفصلی در استحکام نظام و توفیق   

  .از شام به خانه آمدم
                                                                                                                                               

کتاب   ← دیکن رجوع. ها اعالم کرد گونه همکاري خزر، حمایت دولت جمهورى اسالمى ایران را از تقویت این
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «

 -شرایط موجود پس از تحوالت سیاسى مهم    با توجه به،در حال حاضر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
مندى از وجود بابرکت  مستحکم و ثبات پایدار داخلى است که با بهره مستقل با بنیان جهانى، ایران از جمله کشورهاى

 و صالبت در  مانند ملت و مسئوالن با اقتدار،فقیه و برخوردارى از انسجام و هماهنگى و یکپارچگى مقام والیت
 براى معرفى ،رغم تحوالت عظیم پس از فروپاشى بلوك شرق و تبلیغات گسترده به .هاى جهانى حضور دارد عرصه

هاى  یک قطبى شدن جهان و تالش براى ایجاد وحشت و تزلزل در اراده کشورهاى مستقل، افکار پویا و زنده ملت
 استمرار استقالل و ثبات سیاسى جمهورى اسالمى ،تر  مهمهاى آزادیبخش و از همه گیرى نهضت طلب و اوج استقالل

شرایط ایجادشده پس از پیروزى انقالب اسالمى در منطقه و قطع  .گونه تبلیغات را ثابت کرده است  پوچى این،ایران
مى طلب از این نقطه مهم و استراتژیک جهانى، ارزش و اقتدار جمهورى اسال بسیارى از منافع کشورهاى بیگانه سلطه

تواند این عظمت و اهمیت را نادیده  اى که دنیا نمى گونه ه ب؛کرده است ایران را براى مردم کشورهاى منطقه مضاعف
در حالى که تبلیغات امریکا و حامیانش براى تحریم جمهورى اسالمى ایران اوج گرفته است، میزان استقبال  .بگیرد

هاى اقتصادى و   براى گسترش همکارى و مشارکت در طرح،ىالملل هاى فنى اقتصادى خارجى بین کشورها و شرکت
اى   توان آن را پدیده هاى مختلف قابل بررسى و تحلیل است و نمى  افزایش یافته است که این موضوع از جنبه،صنعت

ر هاى اصولى دولت د ریزي بنیان مستحکم و رشد زیربنایى اقتصاد کشور که در نتیجه برنامه .عادى و تصادفى دانست
رشد   با توجه به.است بزرگ و افتخارآمیز براى ایران اسالمى هاي  یکى از موفقیت،دست آمده استه دوران بازسازى ب

درصد درآمدسرانه و رشد صادرات  ملى در طول برنامه اول توسعه و افزایش بیش از هفت هفت درصدى تولید ناخالص
 مشهود و ملموس است و پایدارى و ثبات اقتصادى  کامالً درصد، آثار حرکت سازندگى و پیشرفت53میزان  کشور به

 براى ،صدا با دشمن طلب و هم آفرینى افراد سودجو و فرصت رغم تحرکات روانى و جنجال به .کند ایران را ثابت مى
هاى سیاسى و نظامى، وضعیت نیرومند اقتصادى، ثبات ارزى و   پس از شکست،ایجاد اخالل در نظام اقتصادى کشور

ایران در حال حاضر با تأمین نود درصد از نیازهاى . ها دارد اثر بودن این تالش نمندى بنیه مالى کشور نشان از بىتوا
عنوان نمایندگان  هشما ب . مستحکم کرده است،گونه که شایسته است دفاعى در داخل، بخش دفاعى خود را آن

مهمى براى معرفى چهره واقعى انقالب اسالمى در  نقش ،هاى جهان ها و ملت جمهورى اسالمى ایران در بین دولت
 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .المللى دارید و باید در این زمینه بیشتر تالش کنید سطح بین

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال
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کل ارشاد بـراي   ها و مدیران ها و رؤساي روابط عمومی وزارتخانه    ن سیاسی استانداري  معاونا
معـاون مطبوعـاتی وزارت   [اشـعري،  ] اکبـر  علـی [آقـاي  .برنامه تبلیغـات هفتـه دولـت آمدنـد     

هایی کردم، در اهمیت تبلیغ کارهـاي       گزارش داد و من راهنمایی    ] فرهنگ و ارشاد اسالمی   
خواهند اسالم را عاجز  از اداره و  هاي دشمنان که می دن سمپاشیکر مهم دولت، براي خنثی 

  . ساخت جامعه و کشور معرفی کنند
عطار، سفیرمان در هند آمد و از آثار مهم سـفرم بـه هنـد گفـت و بـر       شیخ] علیرضا[آقاي  

اختـري،  ] محمدحـسن [آقـاي   . هاي همکـاري دو کـشور تأکیـد داشـت           عملیاتی شدن طرح  
اهللا لبنان و مذاکرات سوریه و اسراییل را داد و       گزارش وضع حزب  . مدسوریه آ  سفیرمان در 

بـه ایـران و نقـل    ] جمهـور سـوریه   معاون رییس [خدام،  ] عبدالحلیم[گفت، بعد از سفر آقاي      
ها عوض شده و اسـد گفتـه کـه اسـراییل،      اسد، موضع سوري  ] حافظ[هاي من براي      صحبت

اند آنها را به مـذاکره بکـشانند و ادامـه داشـته      هیچ چیزي تاکنون قبول نکرده و فقط توانسته   
گفـت در مـذاکرات و   . باشد که بنا دارند، بـدون گـرفتن امتیـاز، مـذاکره را جـدي نگیرنـد               

ام گفـتم، گـزارش شـده     هاي سفیران، سانسوري نبوده است؛ من دیـشب در سـخنرانی           بحث
  .خودسانسوري در  مذاکرات بوده است

گفتنـد  . جلـسه داشـتیم  ) ع( اطراف فلکـه حـرم امـام رضـا     با مسئوالن نوسازي منطقه وسیع    
 هکتـار از محلـه کهنـه و فرسـوده قـدیمی      350بزرگترین طرح عمرانی ساختمانی کشور  بـا   

  . آورد است که باید مدرن و نوسازي شود و هزینه خود را با سود کافی در می
هـا، ادامـه     در گـزارش  .کارهاي دفتر را انجام دادم و به خانه آمدم        . اي نداشتم   عصر برنامه 

ها و احتمال وارد شـدن صربـستان     ها و شکست فاحش  صرب       هاي کرواسی با صرب     جنگ
  .ها مطرح است به جنگ به حمایت از صرب

  
  1995 اگوست 8          1416االول   ربیع 10   1374 مرداد  17شنبه  سه

  
 ترکمنستان داد و بیـشتر  گزارشی از شروع کار در . ، وزیر نفت آمد   ]آقاي غالمرضا آقازاده  [



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

345 

جمهوري آینـده آمـده    براي کشف صحت و سقم شایعۀ توجه به دکتر والیتی براي ریاست          
کنند و سود آن،  اي را که گاز به پاکستان صادر می به ایشان گفتم، گاز مایع بنیاد خیریه. بود

  .شود، تأمین کنند هاي شیعه آنجا می صرف نیازمندي
هــاي توســعه  ان در ســازمان کنفـرانس اســالمی آمـد و  راه  زنگنـه، ســفیرم ] صــباح[آقـاي  

کردن کنفرانس اسالمی در تهـران را   ریزي براي غنی همکاري با کشورهاي اسالمی و برنامه    
  .گفت

خصوص بعـد   هاز بهتر شدن روابط و ب . انصاري، کاردارمان در لندن آمد    ] غالمرضا[آقاي  
تلویزیون سـی ان ان، تـأثیر   مصاحبه من با از تحریم آمریکا اظهار رضایت کرد و معتقد بود          

  . زیادي در جلب حمایت کشورهاي غربی داشته است
، ]خـانم شـفیقه رهیـده     . [درخواسـت ارجـاع خـدمتی داشـت       .  آمد 1غیوران] مهدي[آقاي  

را داد و نمونـه     ] احمـر  هـالل [سـازي    گزارش وضع کارخانه سرنگ   . همسر دکتر حبیبی آمد   
بـراي سـرعت اجـراي    . هـا را آورد کـه کـار مهمـی اسـت      زيفیلتر ساخت ایران بـراي دیـالی     

  . کارخانه ساخت مواد اولیه داروهاي بیولوژیک استمداد کرد
بـراي  تحویـل گـاز    . بینا آمدند  توکلی] ابوالفضل[آبادي و    طاهري خرم ] سیدحسن[آقایان  

نـشده  مایع از سوي وزارت نفت استمداد کردند که با تذکر قبلی من به آقاي آقازاده، حـل            
کنی در سـمت دبیرکلـی جامعـه روحانیـت          آقاي طاهري، تأکید بر ابقاي آقاي مهدوي      . بود

  . مبارز داشت و براي معالجه فرزندش استمداد کرد
گـزارش  . ، از جهادسـازندگی آمـد  ]مدیرعامل شرکت شیالت[الهیجانیان، ] رسول[آقاي  

و وزارت اطالعـات  هـاي دیـوان محاسـبات     هـاي پـرورش میگـو را داد و از مزاحمـت        طرح
عـصر دکتـر حبیبـی آمـد و گـزارش تکمیـل برنامـه کـار هیـأت اعزامـی بـه                    .  شکایت کرد 

 دربـارة در جلـسه شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،      . کنفرانس پکن براي حقوق زنان را داد     
  .ها بحث بود که ناتمام ماند کنکور دانشگاه

  
                                                             

 - در دوران حکومت یاسی سانی مسلمان و زندانیاسی از فعاالن سو مدرسه رفاه انانگذاری از بنورانی غيمهد آقاي 
 یمحمدعلشهید  ارانی از او.  فلج شدی اغما بود و مدتتماه در حال ساواك، چهار  بر اثر شکنجهيو.  بوديپهلو
 . بودییرجا



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 346   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  1995 اگوست 9              1416االول   ربیع 11   1374 مرداد  18شنبه  چهار
  
هـاي دوجانبـه و    مذاکرات دربارة همکـاري . وزیر اوگاندا آمد  ، نخست ]آقاي کینتو موسکه  [

، اولین سـفیر  ]آقاي موسی محمدموال. [اي و آفریقا و سفر من به آنجا بود  منطقه جهانی و بین  
کتـابی  . ن اسـت االصل و دورگه و مسلما آفریقاي جنوبی براي تقدیم استوارنامه آمد؛ هندي     

ماندال آورد که به خط خودش هدیه کـرده و دربـارة مبـارزات و زنـدگی           ] نلسون[از آقاي   
  . اوست

گـزارش بازسـازي را داد و دربـارة    . آمـد ] جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [آقاي میرزاده،   
هیـأت مـدیره شـهرك    . مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و همچنین تنظیم بازار صحبت شد       

عـصر در  . گزارش پیشرفت کار دادند و براي ادامـه کـار اسـتمداد کردنـد       .  آمدند مهدیه قم 
تـر   یکی دو روز اخیر، ارز قاچاق گران. بحث شد... جلسه هیأت دولت، دربارة قیمت ارز و  

  .شده است
آقـاي  .  در مشهد راجع به سازمان برنامه و بودجه مذاکره کردیم   اي  اهللا خامنه  آیتتلفنی با   

اي بـراي اروپـا    ، براي تأسیس تلویزیون ماهواره]رییس سازمان صداوسیما[نی،  الریجا] علی[
زنجـانی را بـراي     ] مـسعود روغنـی   [میـرزاده و    ] حمیـد [احکام انتصاب آقایان    . استمداد کرد 

تهیه کردیم، ولـی آقـاي زنجـانی تقاضـا         ] جمهور رییس[سازمان برنامه و بودجه و مشاورت       
  .1کردن کار و وسایل را داشته باشد  جمع فرصتکرد که روز شنبه اعالن شود که 

، صدراعظم آلمان را تهیه کردم کـه پـس از مالقـات بـا          ]آقاي هلموت کُهل  [جواب نامه   
، خلبان مفقوداالثر اسراییل در لبنان نوشته و از ایران بـراي پیـداکردن او       ]رون آراد [خانواده  

هـاي چهـار    اگر آقاي کُهل بـا خـانواده  «در این جواب، با تذکر به اینکه        . استمداد کرده بود  
                                                             

 -تصویب و تدوین به توجه با وري،حض مذاکره پیرو«: بود نوشته خود استعفاي متن در زنجانی، روغنی مسعود  آقاي 
 از را خود استعفاي بدینوسیله قبلی، مکرر هاي درخواست و مفرط خستگی و 1374 بودجه و دوم ساله پنج برنامه

 را تشکر کمال کردید، اعتماد اینجانب به مدت این در جنابعالی اینکه از. دارم می اعالم بودجه و برنامه سازمان ریاست
 کرده جدیدي مرحله وارد را ایران تاریخ اخیر، پرتالطم دوران در شما اقدامات و بصیرت دارم، سخرا اعتقاد و داشته
 جاودانه کشور مسئوالن دلسوزترین و ترین شجاع از یکی عنوان به ایران تاریخ در جنابعالی نام که نحوي به است،

 یاد به و پرافتخار دوران از و داشته اي ارزنده و مفید تجربیات اینجانب، براي جنابعالی با همکاري لذا. ماند خواهد
 ».باشد می ام زندگی ماندنی
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شان هم به لبنان تجاوز نکرده است، مالقـات     مفقوداالثر ایرانی در لبنان که هواپیماي جنگی      
  .گیري نادرستش نمودم؛ اگر بشود ، او را متوجه موضع»کرد، براي آنها هم تالش داشت می

  
  1995اگوست  10        1416االول   ربیع 12   1374 مرداد  19شنبه  پنج

  
اللهـی آمدنـد و       آیـت ]محمدصـادق [و  ] رییس سازمان انرژي اتمـی    [امراللهی،  ] رضا[آقایان  

موفق نـشدند نیروگـاه بوشـهر را تبـدیل بـه فاینـانس کننـد، یـا         . گزارش سفر مسکو را دادند   
تضمین بیشتري براي تکمیل بگیرند، ولی قرارداد تکمیلی براي تـأمین سـوخت بعـد از پـنج              

  .اند ا بستهسال اول ر
گـزارش کـار و امتیازهـاي روزنامـه را مطـرح      . مدیران و تحریریـه روزنامـه ایـران آمدنـد        

تذکراتی براي بهتـر کـردن وضـع روزنامـه دادم و گفـتم سـتونی بـراي انتـشار تمـام              . کردند
  . هاي عمرانی انجام شده در دو برنامه باز کنند طرح

  روزنامـه ریسردب[،  سام ]احمد[و  ] عاتاطالسرپرست موسسه   [دعایی  ] سیدمحمود[آقایان  
المللی استمداد کردند و  آمدند و براي وام و ارز روزنامه اطالعات بین      ] ی الملل نیطالعات ب ا

مقامی، نماینـده دفتـر رهبـري در دانـشگاه      قائم] ینیعباس حسدیس[از روزنامه کیهان و آقاي    
  . گله داشتند

ــاي  ــی [آق ــسعود روغن ــداحافظی ] م ــراي خ ــانی، ب ــد و  زنج ــتعفا آم ــذرخواهی از اس  و ع
جمهـور بـه او    درخواست کرد که مدیریت مرکز تحقیقاتی سازمان برنامه را با حکم ریـیس           

آقـاي  . اي باشد که شُبهه برکناري پـیش نیـاورد   گونه خواست، خبر به. واگذار کنم؛ پذیرفتم 
وص اداره ، براي گـرفتن نظـر مـن در خـص        ]رییس سازمان برنامه و بودجه    [میرزاده،  ] حمید[

  . سازمان برنامه و معاونان و مدیران آمد که مطالب الزم گفته شد
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  1995 اگوست 11                  1416االول   ربیع 13   1374 مرداد  20جمعه 
  

 از عراق به اردن و پذیرش پناهندگی   1ها، فرار دو داماد و دو دختر صدام حسین         در گزارش 
 خشم عراق و حمایت آمریکا از اردن مهم است؛ بـه خـصوص   سیاسی آنها از سوي اردن و    

 همـه اسـرار نظـامی و سیاسـی عـراق را        -» صـدام کامـل   «و  » حسین کامـل   «-که این دو نفر   
هاست و همچنین طرح آمریکا براي  دانند و معلوم است که با برنامه و هماهنگی خارجی        می

ها در شرق  ملیات نظامی اخیر صرباي بودن ع اي و توطئه   تصمیم بوسنی که نشانی از برنامه     
بوسنی و شکست آنها در غرب بوسنی و کرواسی است و از اظهارات چند روز پیش وزیـر          

  . امور خارجه کرواسی به ایران هم، من چنین پیامدهایی را حدس زدم
مهـدي گزارشـی از پیـشرفت طـرح     . ها و جمعی از بستگان جمع بودند بچه. در منزل بودم  

  .آهن داد خلیج فارس و مذاکرات قرارداد با لیبی براي اجراي طرح راهسکوي ابوذر در 
  

  1995 اگوست 12                    1416االول   ربیع 14   1374 مرداد  21شنبه 
  

هـا در مـورد معـده،     بـا بررسـی آزمـایش   . شوراي پزشکی داشـتند . جمعی از پزشکان آمدند 
هـایی   توصـیه .  درد زانو و مفاصـل مـذاکره شـد    لوزتین، چربی، قندخون و کلیه و حنجره و         

در نطـق،  . ، سفیر جدید آلمان بـراي تقـدیم اسـتوارنامه آمـد     ]آقاي هورست بشمان  . [نمودند
ل تشریفاتی مطلب داشت و اشاراتی به اختالف نظرها هم بـود؛ مـن هـم چنـین       یبیش از مسا  

  .کردم
                                                             

 -با درجه میالدي،  1985 سال لی در اوا او. حزب بعث عراق بودهی بلند پاي از اعضایکی ،دیالمج کامل نی حس
 و االنبار در سال  موصلت،ی تکريها  استانی بر اهالهی کامل با تکنیحس.  شدی نظامعی صناتهی مسئول کمسرگردي

 سال با دختر نی در هم و صدام شدژهی مسئول گارد وزی داد و در همان حال نلی را تشکيا ژهی ویتی دستگاه امن1986
 کی را که توسط لیی عراق از اسرایحاتی تسليدهای در خری کامل نقش اصلنیحس .ازدواج کرد» رغَد«بزرگ صدام 

 کشتار پنج هزار نفر از مردم اتی عملیفرمانده.  داشتگرفت ی صورت م»یجاشققعدنان « به نام االصل يتاجر سعود
 با دختران  او بعد از آنکه. کرددام را اعی عراقونی از انقالبياری بس1991 شعبان امی کامل در قنیحس . بوديحلبچه با و

 کشته ی به طرز هولناک،ام برگشت و به دستور صدنیبنابرا،  را فرا گرفتيصدام به اردن فرار کرد، جنون بازگشت و
گو با مجله و  در گفتاو .ها صندوق اسرار صدام لقب گرفت ییکای از طرف آمر، به اردن پناهنده شدیکامل وقت.شد

 . ها اعتراف کردتی جنانی لبنان به ا»ریالسف«
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ه نظراتـی  یضمن ارا.  آمدبیگدلی، سفیر جدیدمان در جمهوري آذربایجان   ] علیرضا[آقاي  
گفـتم بایـد   .  آذربایجان، نظرم را در مورد سطح همکاري و اهداف ما در آنجا پرسید  دربارة

به خاطر شیعه بودن اکثریت مردم آذربایجان، نهایتـاً  . روابط حسنه باشد و اعتماد برقرار شود 
شهرهاي از حق ایران است که باالخره    برخی معتقدند   دوست خوب ما خواهند بود؛ گرچه       

  .ندکن نمیرفته خود را برگرداند، ولی در شرایط فعلی به صورت رسمی مطرح  دست
شـکایت داشـتند از اقـدام سـتاد کـل در      .  پـور آمدنـد     فرد و عبـاس    غفوري] حسن[آقایان  

خصوص گـرفتن اختیـارات شـوراي تحقیقـات صـنایع دفـاع از رهبـري و تقاضـاي کمـک                 
گزارش سفر مصر را  . آمد] یر فرهنگ و ارشاد اسالمی    وز[میرسلیم،  ] مصطفی[آقاي  .داشتند

، ]آقـاي عبـاس آخونـدي   [عـصر   . داد و دستور شوراي عالی انقالب فرهنگی مـشخص شـد          
برنامه جدید ساخت مسکن را توضیح داد؛ براساس امتیاز بـه       . وزیر مسکن و شهرسازي آمد    

در مورد کاغـذ  . ن آمدندآقاي میرسلیم و معاونا. هاي مردم و انتشار اوراق مشارکت  اندوخته
  .گیري شد و تیراژ روزنامه ایران و کاغذ مطبوعات تصمیم

  
  1995 اگوست 13        1416االول   ربیع 15   1374 مرداد  22یکشنبه 

  
مصاحبه صریح فراریان عراقی در ساختمان رسمی سلطنتی اردن، علیه صدام و اعالن برنامـه    

از خانه .  ضدعراق و کنار آمریکاست و عجیب است  براندازي، دلیل شرکت اردن در برنامه     
] محمـد [آقـاي   . بـراي افتتـاح کنگـره هـشتم وحـدت اسـالمی رفتـیم             ) س(به حسینیه الزهرا    

، خیرمقدم گفت و من سـخنرانی  ]ی مذاهب اسالم بی تقر یکل مجمع جهان  ریدب[زاده،   واعظ
  .1نسبتاً مفصلی در مبانی و مواضع وحدت ایراد کردم

                                                             
 -ا آرزو داریم همه م.  عنوان شیرین و مورد قبول همه است،عنوان وحدت«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

   مسیر تکامل را که تقرب به، تحت لواى قانون واحد و حکومت واحد،که در دنیا درگیرى و نزاع نباشد و بشریت
 حتاط مبشرِ .عهده خود ما گذاشته شده است   تحقق این هدف هم به،ل زندگى بشریخداست بپیماید، ولى مثل بقیه مسا

شده که این وحدت را در همه مراحل  گیرد، مکلف  تصمیم مىکند و  خرد که براساس تشخیص عمل مىاهلِ
ما با همه  .دوش شما بزرگان جهان اسالم بیش از دیگران سنگینى دارد  امروز به،بخشد و این تکلیف بزرگ تحقق

ها، تذکرات، آیات و  ها، این سخنرانی  البته این مراسم، این صحبت؛کنیم  ضرورت این اتحاد را لمس مى،وجودمان
 هاى  مؤثر و حداقل براى پاسدارى از اتحاد موجود و همکارياً قطع،ها ها و بحث ها و دادن موضوع وایات و برنامهر
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هـاي   آمـد و گـزارش سـهمیه    ] کـل بانـک مرکـزي      رییس[آقاي نوربخش،   . به دفترم رفتم  
در جلسه تنظیم بازار، در مورد مواظبت بر قیمت ارز و سـکه  . هاي عمرانی را داد ارزي طرح 

  .گیري شد و قیمت کاالها در نیمه دوم سال تصمیم
 بـا  گـزارش سـفر بـه تاجیکـستان و قزاقـستان و پیـشنهاد موافقـت           . عصر دکتر والیتی آمد   

آباد را داد و براي سـفر بـه آفریقـا، نظـرم را      تشکیل اجالس پنجم صلح تاجیکستان در عشق     
انـد   یس را آورد که همراه با تهدیـد، از مـا خواسـته   یخواست و پیام آمریکاییان از طریق سو      

هاي اسالمی و انقالبی علیـه منـافع آمریکـا شـوید؛ مثـل اینکـه نگـران                 که مانع اقدام نهضت   
 تحرکــات نیروهــاي دربــارةاشــت ابــومرزوق، از رهبـران حمــاس هــستند،  نیـز   عواقـب بازد 

در جلـسه هیـأت    . انـد   گفتـه .... فارس در تعقیب شناورهاي آمریکـایی و         مان در خلیج   نظامی
جهـانی    در کنفـرانس    بـراي شـرکت   [فائزه آمد؛ براي سفر به چین،       . داشتیم مصوباتی دولت،  

  .، اصرار دارد که موافقت نکردم]زن
   

  1995 اگوست 14        1416االول   ربیع 16   1374 مرداد  23دوشنبه 
  

از پیـروزي  . براي افتتاح اولین کنگره مدیران تربیـت بـدنی، بـه اردوگـاه شـهید بـاهنر رفـتم                
آمریکـا  و کـسب مقـام دوم و طـال گـرفتن        ] يآتالنتـا ی   تابستان کیالمپ[گیرانمان در    کشتی

هایم، ضمن تـشویق ورزش، در ایـن خـصوص      در صحبت من  . رسول خادم خوشحال بودند   
  .1گیران به سفر ورزشکاران به آمریکا تاختم ه صحبت زیاد کردم و به تلخی به خُرد

                                                                                                                                               
ًها و نصایح استفاده   از تذکرات و موعظه،انسان با توجه به فطرتش.  در تقویت آن کارگشاستموجود و احتماال
  . کافى نیستاً قطع،مان نرویم  این وظیفه انسانى و اسالمى و قرآنىاى دنبال همین اکتفا کنیم و ریشه کند، اما اگر به مى

 ،مان است راحل   افکار امامۀبزرگوارمان که ادام امر و رهبر فرمان ولى   به،]تقریب مذاهب اسالمی [نفس تشکیل مجمع
حضور در نشان احساس مسئولیت و شروع تکلیف و قبول مسئولیت از طرف اعضاى مجمع و کسانى است که زحمت 

 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .اند این مراسم را قبول کرده
 .1396انقالب، 

 - نظام ، دشمن اصلىۀوقتى در شرایط سیاسى و روحى نابرابر و در خان«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 با بیش از پنجاه قهرمان برجسته و نیرومند کشتى جهان، فرزندان برومند ، فشردههاى بسیار مقدس اسالمى و در رقابت

اسالمى که  رافتخار جمهورىگیرد و سرود پ شوند و پرچم ایران باالتر از آمریکا قرار مى ایران اسالمى پیروز مى
  عمیق و گسترده،جانبه همههاى  ها و پیشرفت  بیانگر واقعیت،شود سینه آمریکاست، نواخته مى اش تیرى به هرکلمه
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مقـامی،   قـائم ] سـیدعباس [آقاي .  عقد ازدواج دو نفر از کارکنان دفتر و پاسداران را بستم        
ش سـفر بـه آمریکـا را داد؛    نماینده دفتر نمایندگی رهبري در دانـشگاه تهـران آمـد و گـزار            

بـراي دعـوت از    . گونه روابط اسـت    تأثیر شرایط آنجا قرار گرفته و طرفدار توسعه این         تحت
] مدرسـۀ [هـاي   هـاي بچـه   خواسـت و از آزار      هاي آمریکا اجازه مـی      مدیران یکی از دانشگاه   

  .حقانی و دفتر رهبري شکایت داشت
گـزارش  . آمد] نیروي انتظامی [= اجا  رحمانی، مسئول عقیدتی سیاسی ن    ] محمدعلی[آقاي  

اي از پیش از انقالب گفـت کـه بـراي     خاطره. کار داد و براي فعالیت بیشتر بودجه خواست       
ی از نجف آورده بوده و اینجا در منـزل مـا، در         یدعا] سیدمحمود[من اوراقی از سوي آقاي      

. بودیم.. زرگان و با] مهدي[طالقانی و ] سیدمحمود[اي شرکت کرده که من و آقایان            جلسه
] عبـدالرحیم [منتظـري و   ]حسینعلی[جلسه براي مشورت در خصوص سئوالی بود که آقایان      

اي با مضامین قابل قبول به آنها داده بـوده   رژیم پیشنهاد مصاحبه. ربانی از زندان نموده بودند 
مخالفـت  که به خاطر غیرقابل اعتماد بودن رژیم، با استدالل من، جلسه با پـذیرش مـصاحبه            

  .عصر شوراي اقتصاد و شوراي عالی مناطق آزاد جلسه با چند مصوبه داشت. کرد
  
  1995 اگوست 15        1416االول   ربیع 17   1374 مرداد  24شنبه  سه

  
بـه دیـدن   .] اسـت ) ع(و امـام جعفـر صـادق      ) ص(امروز سالروز میالد حضرت رسول اکـرم      [

سران سه . اند ندین روز سفر از مشهد مراجعت کردهدیشب بعد از چ. اي رفتیم  اهللا خامنه  آیت
آمد ]  قضاتی دادگاه انتظامسییر[= القضات   کریمی، قاضی ]حسین[آقاي  . قوه جمع بودیم  

                                                                                                                                               
نگرى که  ها و اظهارنظرهاى بدون منطق و نسنجیده افراد سطحى رغم مخالفت به .نظام جمهورى اسالمى ایران است
نفس و قدرت  گیران پیروز ما با اتکا به کند، کشتى تأثیر قراردهد و تضعیف  قهرمانان ما را تحتۀتوانست روحی مى

یادماندنى را در خانه دشمن  ه این افتخار ب، سال22 با سربلندى پس از ، بدتر از گذشته موفق شدند در شرایطى،روحى
 جرأت ،هاى واهى گیران ایرانى با بهانه جسمى و روحى کشتى خاطر قدرت هها ب که آمریکایى درحالى .ارمغان آورند به

و با سربلندى در خانه آنها جوانمردانه هاى کشتى در تهران را نداشتند، جوانان ما رفتند  حضور در دور قبلى رقابت
 تمام تبلیغات ،هاى اخیر هاى غرورآفرین در ماه با این حرکت .حاضر شدند و شایستگى و قدرت خود را ثابت کردند

 رشد و تکامل و قدرت سازندگى ،تواند گسترده جهانى براى مخدوش کردن نظام ایران خنثى شد و دنیا دیگر نمى
 نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .یده بگیردنظام مقدس ما را ناد

 .1396انقالب،  معارف
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هاي جامع و موثر من در دفاع از اسالم و انقالب کلی تعریف و تمجید کـرد و          و از صحبت  
 و رهبري هم 1ی، تبریک گفتممن با صحبت کوتاه   . با هم به جلسه رسمی مراسم عید رفتیم       

  .ها عیدي داده شود به دفترم رفتم و گفتم به محافظان و دفتري. 2صحبت داشتند
به خاطر ابري بودن هواي مازندران، سفرمان را کمی تأخیر انـداختیم؛ تـا خبـر رسـید کـه         

بخـشی  . حدود ساعت یازده صبح پرواز کـردیم . امکان فرود در فرودگاه رامسر وجود دارد     
یاسر نیامد؛ برنامه صعود به قلـه دماونـد      . اعضاي خانواده و جمعی از بستگان همراه بودند       از  

خـانواده  . ها هم نبودنـد  فائزه و بچه  . مهدي هم با بستگان همسرش به همدان رفت       . را داشت 
. عـصر هـم کمـی بـاران آمـد     . هواي رامسر، معتدل و ابري بـود     . محسن هم رفسنجان هستند   

  . شنا، استراحت و مطالعه گذراندیمعصر را به قدم زدن،
  
  

                                                             
 - کیرا تبر)  ع (  جعفر صادق  امام و والدت)  ص (اءیاالنب  خاتم  حضرت  فرخندهالدی ، میهاشمآقاي  دار،ی د نیدر ا 

،   اسالم گاهی و پای اسالم  انقالب  در زادگاه  افتخار دارد که ،رانی ا رافتخار و مسلمان پ ملت«: گفت و افزود
)  ع (  جعفر صادق  افکار بلند امام  و بر اساس  اسالم  امتی گرام  رسوليها  از آرمان  دفاع  خود را بهيها  استیس

 ای در سراسر دن ب انقال امی پ غ و با ابالی اسالم رانی ا قی از طر  اسالم  و امروز آثار حضور قدرتمندانه  است  کرده میتنظ
   و عمرانی سازندگ  در خدمت وستهی، پ  فعال  کارگاهکی   صورت  پهناور و مقتدر، امروز به رانیا .شود  ی م مشاهده

 و کند ی م  تالشی اسالم  و معارف  فرهنگی مبان تی تقوي خود، برا  امکاناتی با تمام رانی ا  مسلمان  و امت است
 را   اسالمی و روحی جسم،ی علم،ي فکر ، قدرت ، هنر و ورزش ، ادب  علميها  عرصهی در تمام نی سرزم نی ا آوران  نام

   محسوبی اسالم  نظام  و استحکام تی از موقعی روشنيها  نشانه نی ا اند که  گذاشته شی نما  به  از جهانيا در هر نقطه
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي نرانیسخ رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».شود  یم

 -جادی اي دشمن برایگاه! برادران و خواهران«:  در بخشی از سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است 
 عهیدر جامعه ش. کند ی ندارند، استفاده می که غرض و مرضییها  از آدم- ین سنی هم در بعه،ی شنی هم در ب-اختالف 

 عمل، در نی همنیع.  استزی برانگتی کننده و حساسکی تحرعهی شری برادر مسلمان غي که براردیگ ی انجام میکتحر
 نی ایچه کس.  استزیبرانگ  و نفرتزیبرانگ  تی حساسعهی شي که براي نسبت به کاررد،یگ ی انجام مینس جامعه نیب

 واحد، قبله غمبری کتاب واحد، سنت واحد، پکه نی بر ا در مقابل ماست؛ عالوهي؟ امروز دشمن واحد!کند یکارها را م
 هم وجود یالبته اختالفات.  استی در جامعه اسالمواحد يواحد، عبادات واحد، اصول اعتقاد واحد، کعبه واحد، حج

.  اسالم استيای دشمن واحد در مقابل دننها،یعالوه بر ا.  هر دو نفر عالم باشدنی ممکن است بیاختالفات علم. دارد
 ری دهی قضنی که ايهر روز.  طور برخورد شودنی ادی مسأله، بانیبا ا.  استي امر جدکی نی مسلمنیمسأله اتحاد ب

 کی آن چنان حساس است که در ی است که بعضیی روزها، روزهانی روز خسارت کرده و اکی اسالم يایشود، دن
 .1374اي، بیانات  اهللا خامنه  نشر آثار آیتدفتر حفظ و: منبع» . شودری ددی بگذاردینبا. گذارد یعمر اثر م
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  1995 اگوست 16        1416االول   ربیع 18   1374 مرداد  25شنبه  چهار
  

عـصر بـا ماشـین و بـه طـور       .  تا ساعت سه بعد از ظهر، مثـل دیـروز در اقامتگـاه گذرانـدیم              
.  اسـت خیلی باصـفا  و خـاکی  . آباد، به کالردشت رفتیم ناشناس، از مسیر جاده فرعی عباس     

در کالردشت . اگر آسفالت شود، مسلماً بسیاري از مسافران، آن راه را انتخاب خواهند کرد
 1318توسط رضاشاه پهلـوي سـاخته شـده و در سـال      . یکسره به کاخ در دست تعمیر رفتیم      

.  تکمیل شده و بعد از انقالب در اختیـار بنیـاد مستـضعفان بـوده و متروکـه و مخروبـه اسـت           
 هکتار زمین و حدود 12. کند ریده و براي استفاده میهمانان خارجی تعمیر می اخیراً دولت خ  

گفتنـد  . مه فـضاي آنجـا را گرفتـه بـود       . هزار متر ساختمان قدیمی و چشمه آب خوبی دارد        
آمدنـد،   بـوس مـی   مقداري معطل شـدیم تـا همراهـان کـه بـا مینـی         . نیمی از سال چنین است    

  . رسیدند
رق نوشهر رفتیم که بـراي همـین منظـور در دسـت احـداث      از آنجا به محل دیگري در ش     

] علیرضـا [آقـاي  . خُرم بوده، در ارتفاعات کنار جنگـل اسـت       ] رحیمعلی[است؛ ملک سابق    
جـا   گفـتم همـان   . منظره خـوبی دارد   . معیري و جعفري ملک هم براي استراحت آنجا بودند        

 استفاده از دریـا، بتواننـد   چند ویال هم براي کارکنان نهاد ریاست جمهوري بسازند که براي    
  . آنجا بمانند

بـه  . هـوا تاریـک شـد   . سپس ساختمانی از سازمان تأمین اجتماعی در کنار دریا را دیـدیم         
بسیار خسته و کوفته بودم،  به خـصوص بـراي   . سوي رامسر رفتیم و ساعت ده شب رسیدیم   

م بـاران هـم   در راه و در رامـسر، نـم نـ    . دیده، سـخت گذشـت     ام آسیب   من که لگن خاصره   
  .داشتیم

  
  1995 اگوست 17        1416االول   ربیع 19   1374 مرداد  26شنبه  پنج

  
] اکبـر  علـی [شـاه، نوشـته دکتـر       کتـاب تـاریخ دوران ناصـرالدین      . تمام روز در اقامتگاه بودم    

حـدود  .  عصر شناي زیادي کردم. والیتی را مطالعه کردم که مطالب تازه زیادي برایم دارد         
محـسن و چنـد محـافظ هـم بـا مـن       .  و سپس با قـایق برگـشتم  کردملومتر در دریا شنا   دو کی 
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گفتم، . محسن قبول نداشت که دو کیلومتر است، چون از آن طرف با قایق آمده بود   . بودند
  . آمد و قبول کرد؛ گمانم خیلی خسته شده بود. برگشت با شنا به ساحل بیاید

 مراســم ورود دربـارة ، تلفنـی  ]خبرگـزاري ایرنـا  مـدیرعامل  [نـژاد،   وردي] فریـدون [آقـاي  
اي بـه فرودگـاه    آمریکا پرسید و خواست نماینـده ] مسابقات آتالنتاي[ورزشکاران کشتی از    

  .گفتم معاون من هست. بفرستم
  

  1995 اگوست 18                  1416االول   ربیع 20   1374 مرداد  27جمعه 
  

نـیم سـاعت در   .  آب گرم در بـاغ هتـل رامـسر رفتـیم       ساعت هفت و نیم صبح براي استفاده      
یک استخر عمومی و چند نمره خصوصی و یـک اسـتخر   . استخر آب گرم ماندم و برگشتم    

  . کوچک، براي میهمانان ویژه دارد
حـدود دو کیلـومتر رفـتم و همـان     . تا عصر در اقامتگاه بودیم و عصر شناي مفصلی کردم   

در . کردند اعث تعجب محافظان شد که همراهم شنا میب. مسافت را با شناي یکسره برگشتم   
  .تمام این چهار روز، هوا ابري و معتدل بود

افتـاده   چهار روز خاطرات عقـب . به تهران پرواز کردیم و نزدیک غروب به خانه رسیدیم    
  . آب دریا، کمی از سطح قبلی در سفر گذشته باالتر بود. را نوشتم

  
  1995 اگوست 19                    1416االول  بیع ر 21   1374 مرداد  28شنبه 

  
، استاندار تهران ]دزادهی سلیجلدیس. [، سفیر بلژیک براي خداحافظی آمد     ]آقاي لویی فوب  [

اصوالً استانداري تهران، به خاطر حضور . آمد و گزارش اقدامات را داد؛ کار مهمی نداشت  
سـتانداران نـدارد؛ بـه خـصوص کـه      وزرا و مسئوالن اصلی کشور، نقش مهمـی مثـل سـایر ا      

بـراي سـاخت مـدارس بـه صـورت      . الـشعاع دارد  اقدامات شهرداري تهـران هـم او را تحـت     
ضربتی، براي جبـران کمبـود مـدارس در شـهریار و قـم و سـاخت بنـاي جدیـد اسـتانداري                    

  .استمداد کرد
  یفیت کدربارةکازرونی، ]نیسراج الد [میرسلیم و   ]مصطفی[حبیبی،  ]حسن[با حضور دکتر    
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  عکس مالقات با آزادگان                           

مالقات با جمعی از آزادگان سرافراز و مدیران ستاد رسیدگی به امور آزادگان
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قرار شد ضمن حفظ چند مـوزه در آنجـا،   . برداري از مجموعه سعدآباد مذاکره کردیم   بهره
با دکتر حبیبـی  . هاي دولتی و به خصوص براي میهمانان خارجی بدهیم        اصالت را به استفاده   

مـذاکره  ... د و ل حقوق کارکنان دولت، وظایف معاونت اجرایی، سرپرستی نها        ی مسا دربارة
  .کردیم

شـب بـه   . مانده روزهاي سفر را انجـام دادم  کارهاي عقب. عصر سلمانی براي اصالح آمد 
خبر دادند که اتومبیل حامل یکی از پاسداران به نام آقاي معلمـی کـه از شـمال             . خانه آمدم 

انـد و خـودش    گشته، در دریاچه سدکرج سقوط کـرده و اکثـر همراهـان فـوت کـرده            برمی
  . یافته است؛ خیلی متأثر شدمنجات

اش در منطقه  یس، پیام جدیدي از آمریکا رسید که تحرکات نظامی      یاز طریق سفارت سو   
هـا، هنـوز مـسأله عـراق و تحرکـات       در گزارش . مربوط به عراق است و متوجه ایران نیست       

  .نظامی آمریکا در ایران و خلیج فارس و فرار بستگان صدام مورد توجه است
  

  1995 اگوست 20        1416االول   ربیع 22   1374 مرداد  29یکشنبه 
  

وکیلـی  ] عباسـعلی [ابـوترابی و  ] اکبـر  علـی [آقایان . جمعی از آزادگان و مدیران ستاد آمدند 
به نام [اي  نشان درجه دو ایثار را به آزاده. شان صحبت کردند   گزارش دادند و بیشتر از وقت     

 کوتـاهی بـراي حـضار، از فـضیلت آزادگـان صـبور       دادم و صحبت] آقاي محمدرضا شایق  
  .عقد ازدواج یکی از کارکنان را بستم. 1نمودم

                                                             
 -در واقع ،هاى عراق ها و اردوگاه رهایى آزادگان صبور و مقاوم از زندان«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

دامان این امت بود که ما در طول تاریخ    به،اى ارزشمند انسانى انقالب و دوران دفاع مقدس بازگشت ذخیره و سرمایه
پیروزى . دیده و چون پوالد آبدیده حساب کنیم هاى شایسته، رنج توانیم براى آینده روى چنین انسان مى، دخو

اسالمى ما  ارزشى بر تاریخ انقالب و کشور  صفحات با،هاى بسیار سخت الهى آزادگان ما در مراحل مختلف و آزمون
 ،هاى دشمن  صبر و شکیبایى و مقاومت آنها در زندان،افزود و شجاعت آنان در رویارویى با دشمن و نبردهاى دالورانه

 پس از بازگشت و تقویت روحیه ایثار ، و حضور فعال و روشنگرانه آزادگان در جامعه،رحمى با آن همه شقاوت و بى
انتقال روحیه ایثارگرى، فداکارى و در عین حال قناعت و .  براى همیشه الگو و سرمشق خواهدبود،و وفادارى در مردم

. است بزرگترین سرمایه براى حفظ نظام و استمرار انقالب اسالمى ،شکیبایى و مقاومت در برابر مشکالت و نامالیمات
هاى عمیق و گسترده ناشى از   توانستیم با بازسازى ویرانی،ما با همین روحیه و در سایه مجاهدات شکوهمند مردم

 هاى حوادث از  آن چنان تقویت کنیم که در برابر طوفان کشور را،جنگ بنیه اقتصادى، دفاعى و فرهنگى و سیاسى
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اش به خاطر کمی حقـوق گفـت و          از مشکالت زندگی  . الریجانی آمد ] علی[آقاي دکتر   
استمداد کـرد و نیـز از فـشارهایی کـه از سـوي مراکـز افراطـی در دفتـر رهبـري، بـه خـاطر               

ها، میگرن  شود،  اظهار خستگی کرد و گفت از ناراحتی  و وارد می  هاي صداوسیما به ا     برنامه
  .ست کمک خواست ست و یوتل هاي عرب گرفته و براي استفاده از ماهواره

گزارش کارهاي وزارت کشور در امور امنیتی و امـدادي        . بشارتی آمد ] محمد علی[آقاي  
ردســتان و از ســرعت ، اســتاندار ک]آقــاي محمدرضــا رحیمــی[را داد و از کارهــاي خــوب 

اش را در دفتـر مـن جـا گذاشـته      مدتی پیش دفترچه یادداشت روزانه    . مراجعت افاغنه گفت  
  . بود و تا این تاریخ مراجعه نکرده بود؛ امروز به او دادم، خوشحال شد

عصر در جلسه هیأت دولت، چند مصوبه . 1اخوي محمد براي مشورت در کار جدید آمد   
مهـدي  . شب مهدي و محسن اینجا بودند. ت محیط زیست  بودداشتیم و بحث عمده، حفاظ    

  .ها و عمران همدان که دو سه روز آنجا بوده است اظهاررضایت کرد از پیشرفت
  

  1995 اگوست 21                1416االول   ربیع 23   1374 مرداد  30دوشنبه 
  

] مهرآبـاد [فرودگـاه  ساعت شش صبح براي سفر به یزد و نـوق، بـه سـوي             . چمدانم را بستم  
زاده،  آقایان، محمدرضا نعمـت [و ] مرعشی[و کاظم] مرعشی[محسن و مهدي و حسین   . رفتم

، وزراي صـنایع و بهداشـت و دفـاع و    ]علیرضا مرندي، محمد فروزنده و بیژن نامـدار زنگنـه   
ریـیس سـازمان   [امراللهـی،  ] رضـا [و  ] رییس سازمان برنامه و بودجه    [میرزاده،  ]حمید[نیرو و   

ونیم در فرودگاه یزد، بـا مراسـم اسـتقبال     ساعت هفت. و محافظان همراه بودند   ] نرژي اتمی ا
رود بـه یـزد    بالفاصـله بـه سـوي طـرح انتقـال آب از زاینـده      . رسمی و مـصاحبه وارد شـدیم      

  . هواپیماي خاص خبرنگاران که بایستی قبل از ما بنشیند، بعد از ما رسید. حرکت کردیم
                                                                                                                                               

بدون کمترین تزلزل استوار و سرافراز بماند و عظمت و اقتدار و اعتالى پایگاه مقدس ،ها جمله تهاجم و تحریم 
 با آزادى باقیمانده اسیران مظلوم ایرانى در عراق و روشن شدن وضع مفقودانشااهللا   ان.انقالب اسالمى حفظ شود

 ». در ذائقه تمام ملت ایران بیشتر شود،میهن اسالمى  شیرینى و حالوت خاطره آزادى و بازگشت آزادگان به،عزیزمان
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع

 -جمهور،   و بودجه، در حکمی از سوي رییس در پی انتصاب آقاي حمید میرزاده، به سمت ریاست سازمان برنامه
 .منصوب شد» جمهور معاون اجرایی رییس«آقاي محمد هاشمی به سمت 
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اي استان یزد، گـزارش   ، مدیرکل آب منطقه]ییکوپا[یسلم م]یعلمحمد[در راه، مهندس  
عملیـات فـاز دوم   . گذاري بیش از پنجاه کیلومتر تمام شد فاز اول با لوله . اجراي طرح را داد   

هاي قطـور بـه طـوري کـه بـا       از نحوه کوتینگ و الینینگ،  لوله. براي صدکیلومتر آغاز شد  
. گـذاري بازدیـد کـردیم     نحوه حفاري و جوش و لوله شود و نیز از     شیوه اسپیرالی ساخته می   

انـد   شود و ابتکارات خوبی در الینینـگ کـرده    هاي پیشرفته و با ماشین انجام می        همه با شیوه  
  . که ارزبري  قطع شده است

حدود سیصدو پنجاه میلیارد  ریال که قرار است هفتاد میلیارد ریـال     . طرح پرخرجی است  
البته انتقال سه متر مکعـب آب در ثانیـه بـه یـزد     . ده را دولت بپردازها و بقی د یزديآن را خو  

شـود   هر متر طول خط لوله، صد هزار تومان تمام می. کویري و خشک هم خیلی مهم است      
ریـیس سـازمان   [به آقاي میرزاده، .  و خوشبختانه همه آن  داخلی و بدون هزینه ارزي است          

تـر انجـام    اي عمـل کننـد کـه سـریع     ارات، به گونهگفتم که در رساندن اعتب   ] برنامه و بودجه  
  .پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت براي طرح دادند. شود

و  زنگنـه  ] جمعـه یـزد   امـام [صـدوقی،  ] محمـدعلی [در اجتماع مدیران و همراهان، آقایان     
آمد گفتند و خبرهـاي زیـادي از خـدمات مانـدنی مـن در بخـش آب و              ، خوش ]وزیر نیرو [

رسانی تحت فشار و  هاي مفصلی داشتم و بر استفاده از سیستم آب     م صحبت من ه . براي یزد 
  .1ها تأکید کردم هاي فاضالب و آبخیزداري براي محافظت از آب گیري از آب بهره

  ها از طرح در دست اجراي فوالد آلیاژي بازدید کردم،  در  سپس به طور عبوري با ماشین     
                                                             

 -شود، براى هر  هایى که از کوهرنگ وارد منطقه اصفهان مى این آب«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
، هم مناطق اطراف اصفهان خوب کند  چون هم اصفهان خوب از آب استفاده مى؛شود حساب کرد اش مى قطره

با آن .  زیادى و مزاحم است،جاى اینکه مؤثر باشده طرف ب دانند و آن  این طرف قدر آب را مىاصوالً. کند استفاده مى
اند، آب داده بشود   خیلى آنها تشنه،جاهایى مثل کاشان و اردستان که مثل یزده تصمیم، این امکان هم پیش آمد که ب

هایى که با ابتکار  این لوله. ارزد  مىاً اما واقع،البته طرح گرانى است و هزینه زیادى دارد. ان تصمیم بودکه از برکات هم
 سال، سه نسل براى کشور ما است که یزد از برکت هشتاد ساله دارد و هشتادشود، عمر  هاى جدید اجرا مى الینینگ

کردیم و هزینه ارزى را رکن  این چیزها را ارزى حساب مىروزها چون هنوز ما همه  آن. کند این خط لوله استفاده مى
ها براى  این طرح. ها نیست ها وابستگى دارد، ولى امروز دیگر این حرف گونه طرح دیدیم ، تصور این بود که این مى

ح  آثار اجراى طر،کند و در انتها زا است و خودش به رونق اقتصادى و رونق زندگى مردم کمک مى کشور ما اشتغال
 رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».ها را صادرکنیم و ارز بیاوریم توانیم این لوله  گرچه ما مى؛سازنده است

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی
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  د                            عکس سفر یز

بازدید و افتتاح مجتمع الستیک یزد

بازدید از کارخانه برنج سازی یزد
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  عکس سفر یزد                            

بازدید از بیمارستان شهدای کارگر یزد

مالقات با اهالی روستای بهرمان
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کردنـد، سـر     بیرون کارخانه به اسـتقبال آمـده بودنـد و تقاضـا           ،کارکنان و مدیر  . برنامه نبود 
سـالیانه  . خیلی طرح عظیمی است، با حدود ششصد میلیون دالر هزینـه ارزي    . پذیرفتم. بزنیم

اظ  دالر است و از لحـ 7 تا 2دویست هزار تن تولید فوالد مخصوص که ارزش هر کیلو بین  
بـرداري    قرار است آخر سال آینـده بـه بهـره   . العاده مهم است    تأمین نیازهاي مهم صنایع فوق    

  . برسد
دو فـاز آن حـدود پانـصد هکتـار اسـت کـه فـاز اول               . سپس به شهرك صنعتی یزد رفتیم     

بـه  . هایش زدیـم  گشتی در خیابان. اندازي شده است تکمیل شده و حدود هفتاد کارخانه راه   
هـاي تـوجیهی را    برداري پرده برداشتم و گـزارش     از لوح بهره  . سازي یزد رفتیم  کارخانه تایر 

با ظرفیت ساخت سیزده هزار تن تایرهاي سبک براي دوچرخـه و موتورسـیکلت و     . شنیدیم
شویم، بـا کیفیـت بـسیارخوب بـه اضـافه طـرح            پیکان سواري که در این بخش خودکفا می       

گیرنـد و کـار    نها پـودر السـتیک و کـائوچو مـی    هاي کامالً فرسوده که از آ     احیاي الستیک 
. از خطـوط تولیـد بازدیـد کـردیم و در جمـع کارکنـان رفـتم       . بسیارخوب و با ارزشی است 

  .سرود خوبی اجرا کردند
براي رفع حاجت از جلسه بیرون رفتم؛ البد براي حضار     . احساس دل پیچه و اسهال کردم     

هنگام .  کتر مرندي، دستم را پانسمان کرد   د.  شود  بعداً جوك می  .  دار است   عجیب و خنده  
بـه جلـسه   . اي قیرِ داغ روي انگشت وسطی افتاد و تاول زد گذاري، قطره   بازدید از طرح لوله   

  . 1صحبت کوتاهی براي حضار در اهمیت طرح و رشد خوب صنایع نمودم. برگشتم
و روي، بـا ترکیـب مـس    . سـازي وزارت دفـاع  رفتـیم    در همان شهرك، به کارخانه برنج  

سازند؛ بیش از ظرفیت مـورد نیـاز فعلـی اسـت، ولـی بـه خـاطر         برنج  براي صنایع نظامی می   

                                                             
 -نقل  حمل وو بخش نیازهاى مهم امروز دنیاى صنعتى وصنایع الستیک جز«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

دو . ى نرسیدیمیها قرار دادیم، هنوز هم به خودکفا  اولویتو این بخش را جز،کشور است و ما با اینکه در برنامه اول
شاءاهللا آنها هم که تکمیل شود، ما در تایر و تیوپ و نیازهاى این   ان،سه واحد دیگر که در دست ساخت داریم

 در اًکم عمدت  کم،خوشبختانه مواد اولیه این صنعت. م صادر بکنیمشویم و شاید کمى هم بتوانی مان خودکفا مى چنین
آید، جز یک قسمت محدودى که کائوچو و بعضى مواد اضافى است که در کشور ما هنوز  وجود مى داخل کشور به

ر  کشورهایى هستیم که این صنعت را دو جز،خاطر بقیه امکاناتى که در داخل کشور داریم چنین چیزى نیست، اما به
 نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .حد نیاز داخل کشور خودمان داریم

 .1396انقالب،  معارف
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هاي ضدنفربر و ضد     جا از نمایشگاه چهار نوع مین      همان. ارزش افزوده، قابل صادرات است    
هاي سوسکی بازدید کردیم و بـا اسـتماع گـزارش وزیـر دفـاع و          خودرو و ضدتانک و مین    

  .1ایشان صحبت کردممدیر کارخانه، بر
در مسیر جمعی از مـردم      . یکسره به استانداري رفتیم   . خیلی خسته شده بودم   . هوا گرم بود  
پس از نمـاز و  . برنامه آمده بودند  بدون  قرار بود برنامه مردمی نداشته باشیم؛       . حضور داشتند 

زشـکی یـزد   ناهار و استراحت، در سالن استانداري با اسـاتید و دانـشجویان دانـشگاه علـوم پ       
. انـد  ز شـده یمالقات داشتم؛ به خـاطر اینکـه در امتحـان سراسـري کنکـور، رتبـه اول را حـا                  

و ] وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی         [مرندي،  ] علیرضا[هاي خوب دکتر      گزارش
. هـا را گفتنـد   یس دانشگاه  را  شنیدیم؛  مثبت بود و پیشرفت       یکاظمینی، ر ] سیدمحمد[دکتر  

العـاده تجلیـل کردنـد و مـن هـم       دریغ از علـم و دانـش فـوق       هاي بی   مایتاز من به خاطر ح    
  2.کننده ایراد کردم هاي مفصل و دلگرم صحبت

                                                             
 -من هنوز تحت تأثیر .  براى من خیلى عزیز و کریم است، صنایع دفاعى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

کردیم، قرار  سخت وابسته به این صنایع بودیم و نیاز را با همه وجودمان لمس مىحاالتى که در دوران دفاع داشتیم و 
خاطر جنگ در کشور ما تقویت شد و از ثمرات دفاع  هاى بسیار ارزشمندى که به  یکى از سرمایه،کنم دارم و فکر مى

هاى اسالم و   که با آرمان  اما کشورى،ایم  گرچه سرمایه زیادى ما اینجا اندوخته؛ما هست، همین صنایع نظامى است
 با اًهاى استکبارى شدید هاى گردن کلفتى دارد، قدرت  در دنیا دشمن،ها خواهد زندگى بکند و این آرمان انقالب مى
 ،کنم من فراموش نمى. تواند دستش خالى باشد و در این نیازش وابسته باشد  نمى، حالت خصومت دارند،این انقالب

 گاهى به . مشکل بود آنرفتیم بازار و تهیه  با ارز نقد مى،اى پول هم داشتیم راى چیزهاى ساده ما گاهى ب،در زمان دفاع
خاطر   به،انداختیم  تأخیر مى بههاى بزرگ را مدتى  خیلى از شما شاید ندانید، گاهى عملیات.شدیم ها متوسل مى دالل

 . منتظر کشتى بودیم، ولى آن موقع؛کردیم  مى خودمان تأمین،ى که اگر در شرایط امروز بودیمیتأمین بعضى نیازها
 نیازهاى شدید آن زمان، ما را تشویق کرد که به .فرستادیم  گاهى مسافرهاى ویژه مى.رساندیم گاهى با هواپیما مى

 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .صنایع نظامى بپردازیم
 .1396انقالب، 

 -درخشیدند و هرجا هم   همیشه مى،ل اقتصادىی در مسا،ها اینکه یزدي«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
درخشش داشتند، نشان استعداد در مردم یزد هست و اما آنچه که امروز تحقق پیدا کرد و دانشگاه موفقیت و رفتند،  مى

را پاس خواهید  شما این. نشدنى براى استان است  فراموشاًت این درخشش را پیدا کرد و افتخار نسب،علوم پزشکى یزد
اهللا شهید صدوقى  القدر انقالب و روحانیت، آیت هاى عظیم نام یکى از شخصیته  ب،خصوص که این دانشگاه ه ب؛داشت

 گویم و امیدوارم که این حرکت علمى و توجه به دانش من این توفیق را به شما تبریک مى. گذارى شده است نام
 دیکن رجوع» .جهت بر ما تحمیل شده بود، بتوانیم جبران کنیم  بى، را که در گذشتهاي تر بشود و عقب افتادگى عمیق
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ←
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، استاندار مرحوم سابق یزد که در تصادف فوت ]آقاي عبدالعلی حمیدیا[سپس با خانواده    
رح هـا را مطـ      خواسـته . جلسه کوتاهی بـا مـسئوالن اسـتان یـزد داشـتم           . کرده، مالقات کردم  

  .راه است که خواسته مهمی نداشتند به قدري کارها روبه. کردند
بـرداري    تختخوابی تأمین اجتماعی براي احتیاج و بازدید و افتتاح و پرده  256به بیمارستان   

اي بـا صداوسـیما    در آخـر مـصاحبه    . و استماع گزارش و سخنرانی کوتاه قدردانی من رفتیم        
  . عمدتاً به تهران برگشتندهمراهان. 1دربارة کارهاي سفر نمودم

ها و بستگان به صورت خصوصی، با ماشین به سـوي نـوق    من براي دیدار والده و همشیره    
راه .  از ساعت هفت تا ده شب در راه بودیم. مهدي و حسین هم با من بودند . حرکت کردم 

  .  ام، مشکل جدي داشتم ه خوب است، ولی من به خاطر آسیب لگن خاصر
بـیش از  .  که دوست داشتنی است، مقـدور نـشد   تماشاي اطراف جاده. حیف که شب بود   

دار بـودن همـه     بزرگ شدن شهر انار و برق. سال است که از این راه عبور نکرده بودم   بیست
  . روستاهاي کوچک و بزرگ مسیر، برایم جالب و شیرین بود

 ولی در بهرمـان،  بودن سفر مراعات شده بود و در مسیر کسی متوجه سفر ما نشد،      محرمانه
ــزل      ــزرگ در من ــک  و ب ــرد و کوچ ــادي زن و م ــع زی ــد و جم ــرده بودن ــستگان را خبرک ب

هـاي   انـد و بچـه   ها بزرگ شده طیبه جمع بودند که اکثر آنها را با قیافه نشناختم؛ بچه          همشیره
محفـل  . پرسـی کـردیم   ها و دیگران، دیدار و احـوال  با والده و همشیره   . جدید را ندیده بودم   

  . والده از ضعف بینایی چشم شکایت داشتند. حیف که عجله داشتم.  بودگرمی
همراهان در منزل اخوي محمود که میزبـان بـود و غـذا از رفـسنجان آورده        . شام خوردیم 

عقـد ازدواج عبـاس، پـسر      . بـرداري هـم شـد       فیلمبـرداري و عکـس    . بودند، پـذیرایی شـدند    
براي کارهـاي  . ف قبول اخوي محمود بودطر. کارگرمان را هم بستم و دو سکه  هدیه دادم       

قـرار شـد والـده و طیبـه هـم بـراي شـرکت در مراسـم         .  ، قول کمک دادم2عمرانی سه قریه 
  . طیبه براي من بره سفیدي کشته بود. زاده، با ما به تهران بیایند ازدواج  ناصر اخوي

                                                             
 - 1396انقالب،  عارفم نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع. 

 -» هرمان، زادگاه آیت» قریه سهشدن آن از سه  لی تشکلی به دلاهللا هاشمی رفسنجانی، در اصطالح محلی، به روستاي ب
 است در استان يسرخ، شهر اقوتی ي بهرمان به معنا.شود گفته می، )آباد آباد و شاه بهرمان، نعمت( روستا هیمحله شب

 .  رفسنجان قرار دارديلومتری ک57ن رفسنجان که در  شهرستا،کرمان، بخش نوق
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 گـرفتن  جاده بد نبود؛ گرچه بـراي . ساعت دوازده شب به سوي رفسنجان حرکت کردیم  
. ساعت یک و نیم بامداد، فرودگاه رفسنجان بودیم     . کمک، خیلی از خرابی آن گفته بودند      

جمعی از بستگان رفسنجان هم براي بدرقـه آمـده      . هاي فرودگاه هم عملیاتی شده بود       چراغ
در حالی که والده و طیبه در ماشین مـن   . ساعت سه بامداد به فرودگاه تهران رسیدیم      . بودند

جالب اینکه والده با ایـن سـن و کهولـت،      . با خستگی کامل خوابیدم   . ه خانه آمدیم  بودند، ب 
در فرودگاه براي گرفتن اثاثیه، والده مدتی معطل شدند و بـاالخره  . کمتر از من خسته بودند 

انتظـار  . باعث تعجـب پاسـداران شـده بـود        . فهمیدند، فقط یک زنبیل، جانماز و چادر است       
  .برداري تبلیغاتی شود؛ نپذیرفتم جمهور، بهره تی مادر رییسزیس داشتند از این ساده

  
  1995 اگوست 22        1416االول   ربیع 24   1374 مرداد  31شنبه  سه

  
رد . صبح با والده و همشیره صبحانه خوردیم    یاسر آنها را به چشم پزشکی جهادسازندگی بـ .

ر، کارهـاي دیـروز را انجـام    پـیش از ظهـ  . عینک جدید برایشان گرفت و دیدشان بهتـر شـد    
عـصر جمعـی از اعـضاي شـوراي اجتمـاعی      . عقد ازدواج یکی از کارکنان را داشـتیم   . دادم

پیشنهادهایی براي حسن برگزاري کار در کنفرانس زن پکن داشتند؛ گفـتم بـه             . زنان آمدند 
  . دکتر حبیبی بدهند

قاومـت آنهـا  در مقابـل    م. دکتر والیتی آمد و گزارش سفر به سه کشور آفریقـایی را داد        
انتظـار سـفر مـن را    . فشارهاي آمریکا و استقبال در توسعه همکاري با ایران، سـتودنی اسـت       

  .دارند
. در شوراي عالی انقالب فرهنگی، بحث دربارة شرح وظایف خود شورا بود و ناتمام ماند

 هـم شـام   بـا . هاشـان هـم بودنـد    والده و همشیره و مهدي و فاطی و بچـه        . شب به خانه آمدم   
  .خوردیم
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  1995 اگوست 23        1416االول   ربیع 25   1374  شهریور  1شنبه  چهار
  

با والده و همشیره کمی صحبت . تب هم داشتم. با حالت اسهالی، سحر از خواب بیدار شدم   
وافـی و هیـأت مـدیره صـندوق امـداد طـالب از قـم        ] ابولقاسـم [آقاي . پرسی کردم و احوال 

قرار شـد هـر   . شان استمداد کردند الحسنه به نیازمندان براي هزینه بیمه طالب و قرض  . آمدند
میلیون تومان کمک رهبري به بیمه طالب نیاز بود، من بپردازم و  مبلغ که بیشتر از ماهانه سی     

  . مثل سال گذشته وام بدهیمصدمیلیون تومان هم
هـاي منطقـه، اسـتمداد کردنـد و از         با توضیح نیازمندي  . جمعه و فرماندار گناوه آمدند     امام

با تصمیمات اخیر ارزي، مشکالتی براي ملوانان که        . خدمات فراوان دولت قدردانی نمودند    
  .اند، پیش آمده است آورده دست می بخشی از درآمدها را از سفرها به

دربـارة انتخابـات سـئواالتی     . آمـد ] وزیر پست و تلگراف و تلفـن      [غرضی،  ] محمد[آقاي  
رفتـاري بـا مـشترکین و     در مورد خـوش . داشت و براي اجراي طرح تلفن سیار استمداد کرد  

  .ها تذکر دادم اجراي مصوبه مناقصه براي سوییچ
پیـشنهاد  . اسـت عادلی آمد و براي مأموریت کانادا، نظرم را خو     ] محمدحسین[آقاي دکتر   

ــه  ــراي جــذب اندوخت ــی تــشکیل شــرکتی در خــارج ب ــراي   هــاي ایران هــاي مقــیم خــارج، ب
  .گذاري در داخل داشت سرمایه

. سئواالت زیادي از اوضاع لبنان کردم    . آقاي ولید جنبالط، وزیر امور مهاجرین لبنان آمد       
.  خانه آمدمعصر به خاطر تب و کسالت، به جلسه هیأت دولت نرفتم و شب با حالت تب به 

هزار تومان کمک براي دو زن فقیـر کـه در نـوق قـول داده           دویست. والده و طیبه هم بودند    
مبلغـی هـم بـه عفـت دادم، بـراي دو زن فقیـر در       . بودم، به همشیره دادم که به آنهـا برسـاند    

  . رفسنجان
فـاطی فـشارخون والـده و طیبـه را گرفـت و      . مهدي و اعظم و فاطی هم براي شام آمدنـد     

  . بخش است   گفت هر دو رضایت
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  1995  اگوست 24      1416االول   ربیع 26   1374  شهریور 2شنبه  پنج
  

هـاي   از بخـشی از سـاختمان  . زهرا رفتـیم  به مناسبت شروع هفته دولت، به مرقد امام و بهشت 
قـسمتی از سـاختمان صـحن غربـی را بـه فروشـگاه رفـاه        . مرقد و موتورخانـه بازدیـد کـردم    

  .ها خیلی وسیع گرفته شده است طرح. اندازي خواهد شد اند که به زودي راه اگذار کردهو
مـسأله اخـتالف مجلـس و       . مجمع تشخیص مـصلحت نظـام جلـسه داشـت         . به دفترم رفتم  

به نفع نظر شوراي نگهبان، ماده مربوط . شوراي نگهبان در اصالح قانون انتخابات مطرح بود
استثناءکردن نمایندگان مجلـس از  . شد آمیز بود، حذف   بعیضبه سطح سواد کاندیداها که ت     

تر کـرده بـود و تفـسیري هـم بـراي مـصوبه دیگـري           شرط داشتن لیسانس، تبعیض را روشن     
  .تا عصر کارهاي دفتر را انجام دادم و به خانه آمدم. داشتیم

  
  1995 اگوست 25      1416االول   ربیع 27   1374  شهریور 3جمعه 

  
هـاي آمـوزش و    از غرفه. ونیم صبح براي افتتاح نمایشگاه خدمات دولت رفتیم   ساعت هشت 

سپس در سالن . پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازي و دفاع بازدید کردم      
اشـعري، ریـیس سـتاد مراسـم هفتـه        ]اکبـر  علی[آقاي  . تئاتر نمایشگاه، مراسم انجام شد      آمفی

هـا هـم    انـد و در اسـتان   ها مستقر شـده  ترمربع، غرفههزار م دولت گزارش داد و گفت در سی 
من هم صحبت مفصلی در حدود یک ساعت و بیـست  . شود هاي استان برگزار می    نمایشگاه

ها و آماري از پیشرفت و عمران  ها و شاخص ها، نمونه   ها و ارگان    از همه بخش  . دقیقه داشتم 
  .1یادداشت  به نظر خودم، صحبت جامعی بود؛ بدون. و توسعه را گفتم

                                                             
 -رسانى و تبلیغاتى در  هاى اطالع برپایى نمایشگاه و کاربرد بسیارى از شیوه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 باید با هدف نشان دادن قدرت اسالم در اداره صحیح و اصولى جامعه و تعالى بشر انجام بشود و ما هرگز ،کشور
کنیم براى رفع نواقص و   دعوت مى، بلکه از همه کسانى که مایلند انتقاد کنند،کننده باشد خواهیم تبلیغات گمراه نمى

ها را نیز مطرح سازند تا انتقادها مفید  جانبه قضاوت نکنند و در کنار طرح نقاط ضعف خدمات و واقعیت مشکالت یک
هاى  رشد باالى جمعیت در سال   باتوجه به،درصد 11 درصد به 16کاهش رقم بیکارى در کشور از  .و مؤثر واقع شود

تولید،  تر از ابزار کارگران و استفاده بهتر و علمى  اى براى باالبردن سطح دانش حرفه هاى فنى پیش، توسعه آموزش
 با توجه ،گذارى مردم با فروش اوراق مشارکت سازى، سرمایه هاى انبوه مسکن از طریق اجراى سیاست  توسعه بخش
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تا عصر مقداري از تـاریخ خوارزمـشاهیان   . مان بودند نمیهماظهر بستگان  . به خانه برگشتم  
زاده ناصـر، بـا دختـر آقـاي مهـدوي،          عصر براي مراسم عقد ازدواج اخوي     . را مطالعه کردم  

معمـوالً در ایـن   . 1سفیرمان در آفریقاي جنوبی رفتیم؛ به خاطر اینکه ناصر پدر نـدارد، رفـتم          
بـا آقـاي مهـدوي     . آنها هم خیلی توقع نداشتند؛ خوشـحال شـدند       . کنم  الس شرکت نمی  مج

والده . سر سفره عقد رفتم و به عروس تبریک گفتم و دو سکه هدیه کردم. عقد را خواندیم
  .  هم بودند- طیبه و صدیقه-ها و عفت و همشیره

گاه در طالقان را داد و گزارش پیشرفت کار ساختمان دانش. امیر عراقی آمد . به خانه آمدم  
هاي سواري وارد شده به گمرك  را داد که بـراي      پیشنهاد اجازه ورود ماشین   . استمداد کرد 

  .جلوگیري از تقاضاي ارز نپذیرفتم
  

  1995 اگوست 26                   1416االول   ربیع 28   1374 شهریور 4شنبه 
  

بعـد از  .  لوح تقدیر کارمندان نمونـه را دادم .براي مراسم روز کارمند، به تاالر وحدت رفتیم  
، مــن در ]دبیرکـل سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی    [اسـتماع گـزارش آقـاي میرمحمـدي،     

. 2عمـل، صـحبت مفـصلی کـردم      شان و نصیحت به حسن     اهمیت کارمندان و دفاع از حقوق     
                                                                                                                                               

ها  قدرت تولید مصالح ساختمانى در کشور، گسترش امکانات حمل و نقل از جمله احداث خطوط آهن، بزرگراه  به
ها و افزایش امکانات حمل ونقل هوایى و دریایى، فعال  هاى عظیم، توسعه و تجهیز بندرها، فرودگاه ها و پل و جاده

هاى   از دیگر شاخص،ورى مطلوب از ذخایر ارزشمند طبیعى کشور شدن بخش معادن و ایجاد صنایع معدنى براى بهره
اند اعتماد مردم را جلب  هاى ما توانسته  بانک،ها ها و جوسازي رغم برخى جنجال ه ب.هستندافتخارآمیز در توسعه کشور 

 کشور هدر هاى  نتیجه تالش بانک،باید مواظب باشیم .هاى مردمى موفق باشند کنند و در جذب نقدینگى و سرمایه
گونه مراکز در تمام جهان امرى طبیعى است، نگذاریم خدمات آنها  آید و براى این لى که پیش مىینرود و با مسا

انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن  رجوع».گرفته شود نادیده
1396. 

 -هاي قبل از پیروزي انقالب اسالمی، در  اهللا هاشمی، در سال  آیت آقاي قاسم هاشمی بهرمانی، اخوي بزرگ
 . قم، به رحمت ایزدي پیوسته است-تصادف رانندگی در جاده تهران

 -نقش بسیار اساسى در جامعه ،در نظام ما کارمندان از لحاظ کمى و کیفى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
دهند   درصد کل جمعیت کشور را کارمندان دولت تشکیل مى25ى حدود طورى که در حال حاضر، چیز دارند، به

کارمندان پیکره اصلى اداره نظام هستند و از نظر  .رود  این نسبت باالتر مى،آن اضافه کنیم که اگر نیروهاى مسلح را به
 ترین ین و قانعتر ترین، زحمتکش  معتقدم که کارمندان جزو سالم،امور ادارى کشور خیلى آشنا هستم  من که به
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هـایش  آمـد و بـراي کار  ] جمهـور  معاون اجرایـی ریـیس  [اخوي محمد، . عفت هم آمده بود  
از پکـن و مـسایل   ] اعزامـی [بـراي مـسایل اشـتغال و هیـأت       . دکتر حبیبی آمد  . مشورت کرد 

  .اداري صحبت شد
روحانی، گزارش سفر را داد و     ] حسن[دکتر  . عصر شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت      

دربارة مسایل جدید عراق و در رابطه با اخراج دو کارمندمان از آلمان و مقابله به مثـل و در     
  . گیري شد شدن قرارداد نیروگاه بوشهر با روسیه تصمیم مورد فعال

دل،  ، از قول آقاي نیازف نقل کرد کـه بـاب      ]عالی امنیت ملی   دبیر شوراي [دکتر روحانی،   
رییس کنگره آمریکا، اخیراً به معاونش مرادف گفته که ترکمنستان براي همکاري با ایـران            

بور لوله گاز ترکمنستان از ایران موافقت دارد و فکـر  خوبی دارد و گفته شخصاً با ع      سیاست
  .کنند، آمریکا باالخره باید با ایران کنار بیاید می

دربارة انتخابات و شـوراي مرکـزي جامعـه      .  در دفترم بود   - با شام  -شب جلسه سران قوه     
  .هاي علنی صحبت کردیم روحانیت مبارز و محدودکردن دادگاه

  
  1995 اگوست 27         1416االول   ربیع 29   1374 شهریور 5یکشنبه 

  
 دربـارة . ستاد تنظیم بـازار جلـسه داشـت   . ل عراق هنوز مورد توجه استیها، مسا  در گزارش 

کـردن   هاي زیادي که در گمرك جمع شده و صاحبان آنها، حاضر به مرجوع        ورود اتومبیل 
  م و گزارش عملکرد سازمان   سهمیه ارزي صنایع را اضافه کردی     . نیستند، بحث ناتمام داشتیم   

                                                                                                                                               
این در حالى است که کارمندان باید منظم و مرتب در سرکارهایشان حضور داشته باشند و  .قشرهاى جامعه هستند

برد،  امروز یک کار بد توسط یک کارمند، کل یک اداره را زیرسئوال مى .کند  زندگى آنها را فلج مى،کمى اسراف
 اما باید از کار خوب ،ته انجام کار خوب جزو وظیفه کارمندان استها صدایى ندارد، الب اما صدها کار خوب آن

نیت و براى جلوگیرى از فساد که یک اصل شریف است، در جامعه شروع  سنمدتى است حرکتى با ح .قدردانى کنیم
ى  زندگى براى مردم سخت خواهد شد و اصل مراقبت و جلوگیر،ها زیاد شود شده است چرا که اگر فساد در دستگاه

از فساد صحیح است و ما باید مراقبت کنیم و همه کارمندان دولت نیز مواظب باشند و جلوى افراد فاسد را بگیرند و یا 
هاى قضایى و حراست است،  عهده دستگاه هاى ادارى به اینکه مراقبت از سالمت دستگاه با توجه به .آنها را معرفى کنند

نظر  اى مطرح شده که بسیار خطرناك به گونه ها به تیم که در سطح رسانهبا جریان نادرستى در این زمینه مواجه هس
 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».شود این پیکره عظیم مى زدن به هرسد و باعث صدم مى

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374
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گزارش بازرس ویژه رییس جمهور در خصوص انرژی های نو در سازمان انرژی اتمی
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هـاي ارزي صـادراتی را اسـتماع     تعزیرات حکـومتی و بازرسـی و گـزارش مـصرف سـهمیه           
  .کردیم

قرار شد روحانیت، . نامه بیمه درمانی را تصویب کردیم ینیعصر در جلسه هیأت دولت، آ 
  کرمان توسـط گلـزار بـه صـورت    ساخت نیروگاه . دانشجویان و سربازان، بیمه مجانی شوند     

B.O.T1. تصویب شد   
با قطار هم . اند امروز از مشهد با قطار مراجعت کرده. اي میهمانم بودند اهللا خامنه  شب آیت 

نظر .  حوادث عراق مذاکره کردیم  دربارة. اند   روز آنجا بودند و خیلی راضی      25. رفته بودند 
ی و نجـات از سرنوشـتی کـه فکـر     ل شخـص یکامـل ، بـراي مـسا    ایشان این است کـه حـسین    

کنند، دیر یا زود سران رژیم عراق خواهند داشـت، در رفتـه و دیگـران از ایـن موقعیـت              می
گـذاري   توافق داشتیم که نباید در ایـن شـرایط، در ایـن خـصوص سـرمایه            . کنند  استفاده می 

  .کنیم و به تناسب شرایط و پیشامدها تصمیم بگیریم
 2]آمین کتابفروشی مرغ[=اي  زدن کتابخانه جنتی که آتش ] داحم[در مورد اظهارات آقاي     

در . نظر داشتیم که مضر است و باید بـه نحـوي جبـران شـود     را تأیید کرده بود، هر دو اتفاق  
شان در خـصوص مقابلـه بـه مثـل بـا آلمـان را          مورد انتخابات مجلس هم بحث شد و موضع       

  .هد و رونق استان، اظهاررضایت کردندهاي مش تأییدکردند و از استاندارخراسان و پیشرفت
  
  1995 اگوست 28        1416الثانی    ربیع 1   1374  شهریور 6شنبه  دو

  
معـاون  [بروجـردي،  ] عالءالـدین [، همـراه آقـاي   ]رهبر شیعیان پاکـستان [آقاي ساجد نقوي،    

ت گزارشـی از وضـع پاکـستان و مـشکال         . از وزارت امورخارجـه آمدنـد     ] آسیا و اقیانوسـیه   
                                                             

 - یت.او .یقرارداد ب) B.O.T(، ایشود که در آن شرکت  ی گفته میی به قراردادها،و انتقال يبردار  ساخت، بهرهای 
 از پروژه اجرا ي، مدت محدودکنند می ی به لحاظ مالنی سنگيها  پروژهي اقدام به اجرا،یازاتی در قبال امتییها شرکت

عوض به  کامل را داشته باشد، بالتی امکان فعالکه ي مستحدثات را به طوریعنی و سپس پروژه شوند میشده، منتفع 
 .دهند یانتقال م دولت

 -در اهللا حزب انصار گروه  توسط1374شهریور در تهران، خان کریم خیابان واقع در آمین، مرغ  کتابفروشی انتشارات 
اهللا جنتی، در   آیت.شد کشیده آتش به بین، خوش رضا نوشته ،»خندند می ها دوشنبه خدایان و« رمان چاپ به اعتراض

 .، از این اقدام حمایت کرده بودهاي نمازجمعه خطبه
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کراچی، با حرکات قوم مهاجر و تحریکات هند و افغانستان و گزارش سفر بـه افغانـستان را        
  .گفت وضع فعلی شیعه از گذشته بهتر است. دادند

. یسی، سفیر جدیـد مـا در فیلیپـین بـراي خـداحافظی و کـسب نظـر آمـد                  یر] محمد[آقاي  
عـاون اقتـصادي جدیـدش    و دکتـر عـرب، م   ] رییس سازمان برنامه و بودجه    [آقایان میرزاده،   

  . دادند75 بخشنامه بودجه سال دربارةتوضیحاتی . آمدند
آقـاي  . آمدند] ي وزارت اطالعات[ها مدیران و نیروهاي اطالعات خارجی و امور نهضت   

هــایی در خــصوص  گــزارش داد و مــن راهنمــایی] معــاون وزیــر[پورمحمــدي، ] مــصطفی[
ها دادم و بر استحکام نظامیان و نیـز آثـار    تها و نهض ها و اولویت در رابطه با دولت       سیاست

عصر در شوراي اقتصاد، بخشنامه بودجه و در شوراي عـالی منـاطق       . 1برنامه اول تأکیدکردم  
  .شان تصویب شد آزاد بودجه آنها و سهم ارزي واردات

بـراي مراسـم   . عفـت نبـود  . برگ درست کـرده بـود      ، کباب ]الهوتی[سعید  . به خانه آمدم  
. هریور رفته و فاطی به چین سفر کرده است؛ علی را برده و سارا نرفته است  شهداي هشتم ش  

  . اظهار دلتنگی هم دارد

                                                             
 - باید با تحلیلى جامع از تحوالت داخلى و خارجى و با ،وزارت اطالعات«: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

شناسایى کامل و دقیق دشمنان و دوستان واقعى جمهورى اسالمى، اطالعات جامع و کاملى در اختیار مردم و مسئوالن 
 .استها  گیري  یک اصل اساسى و محورى در تصمیم،و منافع و مصالح کلى انقالب اسالمىحفظ اسالم  .قرار دهد

 هوشمندانه ابعاد ،بندى کامل و جامع از اوضاع و شرایط منطقه و جهان ها در مرحله عمل و جمع اولویت باید با توجه به
 متناسب با نوع توطئه، با آن مقابله ،هاى مختلف و رنگارنگ دشمنان را شناخت و با راه و روش صحیح و اصولى توطئه
تر، احیاى   منابع و ذخایر طبیعى و انسانى و از همه مهم، با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایى،ایران امروز .کرد

 کشور ما ،اى که در گذشته در هر زمینه . بسیار نیرومند و تواناست،هاى بلند پیشرفت و توسعه اسالم و برداشتن گام
ایم و مسئوالن و نیروهاى متخصص  هاى وابستگى را قطع کرده  اکنون عمده مشکالت را حل و رشته، وابسته بودکامالً

 راه استقامت مناسب و مطلوب از امکانات و منابع و موقعیت کشور را ،نفس و خودباورى  با عزت،و کارآمد کشور
 ولى ، بسیار جدى است، سوى دشمنان براى ایرانهرچند ایجاد مزاحمت از .یافته و استقالل واقعى محقق شده است

 در حال ،هاى کشور داریم اطالعات و شناختى که از امکانات و توانایى  کار براى آنان آسان نیست و با توجه به این
 زیرا ما عمده نیازهاى اساسى ،بست و تحت فشار قرار دهند توانند آن را در بن حاضر ایران قابل تحریم نیست و نمى

 نقش مؤثرى در تأمین امنیت و حفظ ثبات و ،)عج(شما سربازان گمنام امام زمان  .کنیم د را در داخل تأمین مىخو
هاى الهى برخوردارند  هایى که از انگیزه  توسط انسان،ها  جز با تالش و تحمل دشواري،آرامش کشور دارید و این مهم

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع». میسر نیست،اند و اخالص و رضایت خداوند را مقدم بر هر چیز قرار داده
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی
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  1995 اگوست 29        1416الثانی   ربیع 2   1374  شهریور 7شنبه   سه
  

بـا  . هاي ایران در صـنایع نظـامی، خیلـی تحـت تأثیرنـد             از پیشرفت . هیأت نظامی لیبی آمدند   
، معلـوم شـدکه  بـراي حـدود        ] دفـاع  ریمقام وز   قائم[ی،  یتوال] حمدحسنم[توضیحات آقاي   

. انـد  صد و پنجاه میلیون دالر، خرید سالح و تکنولوژي و کـار فنـی تعمیراتـی، آمـاده شـده          
  .سفرشان محرمانه است

براي برق مـسجدش اسـتمداد و اظهارآمـادگی         . تبریزي آمد  موسوي] سیدابوالفضل[آقاي  
براي اقدام، جهت اصـالح قـانون اساسـی بـراي       . ن براي مجلس کرد   براي نامزدشدن از تهرا   

  .جمهوري من اصرار داشت که نپذیرفتم ادامه ریاست
کـشورش   یسیـ نامـه ر . جمهور در امور نفت نیجریه آمد  ، معاون رییس  ]کبیر سلیمان  آقاي[

آقـاي کــوزو  . [از ایـران تقاضــاي همکـاري فنــی در صـنایع نفــت دارنـد؛ پــذیرفتم    . را آورد
جمهـور را آورد و بـراي    یسیـ نامـه ر  . آمـد ] کونـاکري [، وزیـر امورخارجـه گینـه      ]ومانیکوز

عنوان مقدمه کنفرانس سران در     برگزاري اجالس وزراي امورخارجه کشورهاي اسالمی، به      
به وزارت امورخارجه، اجازه کمک تا سقف پانصدهزار دالر دادم که     . ایران، استمداد کرد  

  .اخل و بخشی هم کمک نقدي بدهندساخت د... فرش و یخچال و 
عصر شوراي عالی اداري، براي طرح هماهنگ کردن تبلیغات خارجی جلسه داشـت کـه        

گزارش داد که باالخره آلمان تسلیم شـد و پـذیرفت کـه    . دکتر والیتی آمد. به جایی نرسید  
  .تاند، بلکه مأموریت آنها تمام شده اس هاي ایرانی اخراج نشده اعالن کنند، دیپلمات

  
  1995 اگوست 30        1416الثانی   ربیع 3   1374  شهریور 8شنبه  چهار

  
قبـل  .  رفتیماي اهللا خامنه آیتبه مناسبت هفته دولت، وزرا در دفترم جمع شدند و با هم دفتر           

 و ایـشان هـم   1از جلسه، من با ایشان مذاکراتی داشتم و در جلسه، صـحبت کوتـاهی نمـودم         
                                                             

 -سهم ،با شهادت بزرگوارانى چون رجایى و باهنر و شهیدان مظلوم هفتم تیر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 افتخارآمیز ،خداوند  خوان گسترده الهى و پیمودن راه تقرب بهگیرى از  خانواده بزرگ دولت در ایثارگرى و بهره

  جامعه و نظام جمهورى اسالمى،اگرچه با شهادت این دو عزیز که از نخبگان و فرزانگان کشور بودند .است
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  . ی داشتندهاي خوب و مثبت صحبت
کلـی از  . ، وزیرکـار و امـور اجتمـاعی آمدنـد     ]آقاي حسین کمالی  [کارگر با    اعضاي خانه 

ها گفتند و براي بعـد   خدمات دولت و مدیریت من و خوب شدن وضع کارگران و کارخانه 
آقـاي  . کـارگر را دادنـد   از دوره مسئولیت من اظهار نگرانی کردند و گزارش خدمات خانـه  

جلسه هیأت دولت را . از اهمیت کار در ژاپن گفت. فیرمان در ژاپن آمدمتکی، س] منوچهر[
  .به خاطر صرف وقت وزرا در مراسم قبل از ظهر، تعطیل کردیم که به کارهایشان برسند

خبر .  را داد که مریض است1سحابی] یداهللا[منافی، گزارش عیادت از دکتر     ] هادي[دکتر  
دسـتوردادم، امکانـات    . عی رخ داده اسـت    سـوزي وسـی    رسید که در جنگل گلـستان، آتـش       

  .نشانی بسیج شود آتش
سوزي جنگـل، پیگیـري    یاسر تلفنی براي گرفتن امکانات وزارت نفت، براي اطفاي آتش    

  .داشت
  
  1995 اگوست 31        1416الثانی   ربیع 4   1374  شهریور 9شنبه  پنج

  
، بـه عنـوان سـخنگو از خـدمات     راوالديگعس]اهللا حبیب[آقاي  . اعضاي هیأت مؤتلفه آمدند   

] محمدحـسن [آقـاي  . 2دولت تجلیل کرد و من از خدمات مؤتلفه و آثار عظیم انقالب گفتم 
                                                                                                                                               

یت حاکم  اسالمى و تثبیت انقالب  شهیدان را در پیروزى   اما خون پاك آنان نقش مؤثر این،هاى فراوانى دید زیان
 همواره یادآور ایثار، فداکارى و ،شان در جامعه خانواده معظم مقدس همه شهیدان و حضور  خون .تر کرد آن کامل

اى   مجموعه،هاى شهیدان اینکه فرزندان و خانواده  باتوجه به .بخش است معلم و مروج فرهنگ انقالب و براى همه الهام
توانند براى آینده کشور بسیار   مى،اى روحیات و نفسانیات سالمى هستندهاى جامعه و دار صالح و الیق از بهترین انسان

هاى فرهنگى گسترده و خوبى   تالش،و رهبر معظم انقالب اسالمى) ره(هاى خاص امام راحل  با عنایت .کارگشا باشند
» .ادامه خواهیم داداساس رهنمودها و خواست رهبر معظم انقالب  در این زمینه انجام شده است و این راه مقدس را بر

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -از یکی بازرگان، يمهدمهندس  و یمحمود طالقاندیساهللا  آیت به همراه ،)1381 - 1283 (ی سحابداهللا دکتر ی 
 ی اسالمي دوره اول مجلس شوراین ستسیا انقالب و ريا شوریتاو عضو.  بودرانی اينهضت آزادسازمان  نیمؤسس

 .را برعهده داشت

 -ترین  ترین و مؤمن ها و مجاهدات مخلص انقالب اسالمى که نتیجه تالش«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
با  . و مدبر امور باشدتواند بهترین مدیر  مى،جهان ثابت کرد که اسالم و وحى آسمانى   به،اسالم ناب است  ها به انسان

 ، از جمله هیأت مؤتلفه اسالمى،هاى انقالبى مختلف  در قالب گروه،هاى پیشتاز و تالشگر مبارزه و پایمردى انسان
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نتایج سفر به روسیه و اوکراین را گزارش داد و گفت، با . آمد] مقام وزیر دفاع قائم[توالیی، 
وکـراین بهتـر   هر دو کشور براي مشارکت در ساخت هواپیما به توافق رسیده، ولی شرایط ا             

  . اند هاي دوربرد کرده است و نیز توافق براي دادن تکنولوژي موشک
بـا طـرح   . سئواالت زیادي از مسایل آنجـا کـردم   . هیأت نظامی بوسنی و هرزگوین آمدند     

یـک قطعـه   . هاي ایران هستند اعتماد و متشکر از کمک ها بی اند و به کروات  آمریکا مخالف 
  . هاي ایران، به من دادند از کمکنشان نظامی، به عنوان تشکر 

کـردن   یاسر که بـه جنگـل گلـستان رفتـه بـود، آمـد و خبـر خـاموش                . عصر به خانه آمدم   
  .سوزي به کمک مردم و نیروهاي مسلح را داد آتش
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بـه  . هـم آمدنـد  ] مرعـشی [محسن و یاسر با کاظم     . 1مبراي اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتی      
                                                                                                                                               

اسالم را از انزوا خارج کند و در عرصه داخلى و جهانى به، نسل ما موفق شد،هاى اخیر براى نخستین بار در قرن  
آرمان مقدس اسالمى در  هاى انقالبى مسلمان و معتقد به  تنها گروه،به انقالب نشان دادتجر .عزت و اقتدار برساند 

اند و با این حضور مبتنى بر افکار روشنگرانه و خالص اسالمى، ایران جایگاه با ارزش و مقتدر خود را  صحنه باقى مانده
 شده است با استقالل نظر و احساس  باعث،ثبات و نفوذ معنوى نظام جمهورى اسالمى .در جهان پیدا کرده است

 در میان افکار عمومى ،طلبانه گیرى کند و این مواضع حق اى در تمام مسایل جهانى موضع  بدون هیچ واهمه،تکلیف
 نتیجه تالش و وحدت جامعه و همت و پشتکار ،این همه پیشرفت و توسعه .جهان محترم و ارزشمند شمرده شود

هاى مقدس انقالب اسالمى و  ها و هدف  با گام برداشتن در مسیر آرمان، سعى کنیم همه بایداست ومسئوالن کشور 
  ← دیکن  رجوع». از دستاوردهاى باشکوه این نهضت الهى پاسدارى کنیم،و مقام معظم رهبرى) ره(خط اصیل امام 

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب

 - عراق را با .  همه جا گرفتار ناامنى استاً تقریب،بینید اطراف خودمان را مى«: بخشی از خطبه دوم آمده است در
 نگرانى بیشترى نسبت  با،ها  کردستان عراق را با حضور بیشتر آمریکایی.بینیم مى  تر از گذشته حوادث اخیرش متالطم

در آذربایجان و ارمنستان و . وجود دارد شرقى مشکالت امنیتىجنوب بخش  در ترکیه، باز در .به قبل باید توجه داشت 
در پاکستان   متأسفانه.بار است سفأ وضع ت، افغانستان و در تاجیکستان. مطلع هستیدکه چه وضعى استهمگرجستان 

یقت اما در حق، ایران است که گرچه آرام است هایى به وجود آورده و بدتر از همه جنوب  ناامنی،ل کراچىینیز مسا
 این منطقه را ،هاى واهى بهانه  جنگى با گستاخى تمام و به  ها کشتى جنگى و ابزار پیشرفته  ده؛هاست اشغال آمریکایی
اند، بلکه  نیامده مردم اینجا   کسانى که براى رضاى خدا و براى خدمت به.کس امنیت ندارد هیچ  اشغال کردند که

 ،طرف با دیدن این همه ناامنى در اطراف ما از یک. اینجا نیاورده است   آنها را به،چیزى جز منافع نامشروع خودشان
 بگذاریم و  سپاس   این نعمت خدا را همیشهبدانیم ودر کشورمان هست،   باید ارزش و اهمیت این آرامشى را که
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قبل از انقـالب، یـک کنـدوي عـسل در     . مقصودي، گفتم عسل برایمان بیاورد ] جواد[آقاي  
من که به زندان رفتم، آقاي مقصودي کندوي ما را برده بود و معمـوالً سـالیانه      . خانه داشتیم 

  . دهند مقداري عسل می
هایش به اروپا رفته  طی و علی، چین هستند و فائزه با بچه    فا. ها جمع بودند    ظهر بعضی بچه  

با محسن . فاطی اطالع داده که ضدانقالب در چین، تبلیغات زیادي علیه انقالب دارد          . است
مرکزي در خصوص  ها با بانک فشار و نیز مذاکرات چینی دربارة نیازهاي طرح آبیاري تحت    

همشیره با پسرش کـاظم      عصر، صدیقه . دیمکر نظرها صحبت  تهران و اختالف   قرارداد متروي 
  .آمدند

آقـاي عیـسی   [، اطـالع داد کـه امـروز بـا         ]فرمانـده کـل سـپاه     [شب آقاي محسن رضایی،     
، وزیرکشاورزي، براي شروع کار مزارعی که براي پنج هزار نفر از عشایر یاغی و         ]کالنتري

 دورافتـاده جیرفـت   انـد، درنظرگرفتـه شـده اسـت، بـه منـاطق            متواري که اخیراً تـسلیم شـده      
سازي زندگی آنها، کار مهمی  براي امنیت منطقه و براي سالم   . کند  اند؛ سپاه پیگیري می     رفته

  .است
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، ]يح زواوصـال آقـاي  . [، سفیر قطر براي خـداحافظی آمـد       ]آقاي احمد بن علی االنصاري    [

عرفات و سازشکاران فلسطینی و اعراب انتقاد نمـود و      ] یاسر[مقداري از   . سفیر فلسطین آمد  
هاي  از ایران تمجیدکرد و از احتمال فشارها بر ایران و عراق اظهارنگرانی کرد و براي هزینه        

  .سفارت کمک خواست
وزشـی سـازمان   آم گزارشی از وضـع مرکـز تحقیقـاتی   . زنجانی آمد] مسعود روغنی[آقاي  

. آمـد ] وزیـر تعـاون  [شافعی، ] غالمرضا[آقاي . برنامه و بودجه و وضع مرکز استراتژیک داد   
] سیدعبدالعلی[آقاي . گزارش عملکرد تعاون را داد که براي اولین بار، اظهاررضایت داشت

                                                                                                                                               
هایى که  سلمانسایر م  به کار ببریم تا بتوانیم به تشکرکنیم و از طرفى باید همه همت و تالش و نیرویمان را

 ».نادرست نجات دهند  کشورشان را از این جریانات،آنها هم توفیق بدهد  خداوند بهتا کمک کنیم ،دارند گرفتارى
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374سال جمعه  هاي خطبه رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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بــودن در  پرســی مــن در هنگـام بــستري  اللهــی، امــام جمعـه الر بــراي تــشکر از احـوال   آیـت 
براي تسریع در آبرسـانی  . اند  باطري براي تنظیم قلب، در بدنش کار گذاشته       . ان آمد بیمارست

  .به الر استمداد کرد
. شـان را تبریـک گفـتم    سالگرد انقالب. قذافی در لیبی تماس گرفتم  ] معمر[تلفنی با آقاي    

ایشان پیشنهاد کرد که چهارکشور لیبی و سودان و ایران و یمـن، بـه طـور رسـمی از دسـت         
آقـاي فـاروق   [عـصر  . یکا براي لشکرکـشی بـه منطقـه، بـه سـازمان ملـل شـکایت کنـیم           آمر

نامه دعـوت را آوردنـد؛   . وزیر بنگالدش آمد   جمهور و نخست   ، فرستاده ویژه رییس   ]سبحان
  .پذیرفتم

گفت اطالعات و تحلیـل، نـشان   . جمهور سوریه آمد   آقاي عبدالحلیم خدام، معاون رییس    
کامل بر منطقـه و تجزیـه عـراق و تـشکیل پـنج           ل درصدد تسلط  دهد که آمریکا و اسرایی      می

فدراسیون هستند؛ سه فدراسیون در شمال، مرکز و جنوب عراق و اردن و بخشی از فلسطین       
درخواسـت همکـاري بـراي      . کنتـرل کننـد   ] پادشـاه اردن  [حسین،   و منطقه را به دست ملک     

بـراي  . ی کنیم و جواب بدهیم قرار شد بررس  . کردن معارضین عراق را داشت     منسجم و فعال  
  . این منظور آمده است و به مصر رفت

گزارش داد و   ] کل بانک مرکزي   رییس[نوربخش،  ] محسن[آقاي  .ها آمدند   مدیران بانک 
ریاسـت  [شب معاونان وزرا در باشگاه نهاد . 1من هم برایشان صحبت کردم و تذکراتی دادم      

شـام  سـپس   و   2صـحبت مفـصل نمـودیم     دکتـر حبیبـی و مـن،        .  بودند نن م میهما] جمهوري 
                                                             

 -1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال يها سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع. 

 -،گفتایم  مسیر مشکل و سخت سازندگى را پشت سر گذاردهو اینکه اجراى برنامه اول    با اشاره به آقاي هاشمی :» 
اکنون افکار عمومى جامعه و ابزار و تجهیزات کامل براى توسعه و پیشرفت کشور آماده شده است و با همدلى و 

استفاده مکانیزه از امکانات ایشان » .تر برداشت هاى ترقى و پیشرفت را سریع  باید گام،مسئوالن و مردمیکپارچگى 
امکانات و تجهیزات «: هاى مهم دیگر دولت دانست و خاطرنشان ساخت کشور در بخش کشاورزى را از جمله برنامه

 اکنون در داخل کشور مهیاست و عمده ،ت با توجهى که به صنایع داخلى شده اس،تولید ابزار آبیارى تحت فشار
د گرفت که در صورت تحقق این امر و نمکانیزه قرار خواه پوشش آبیارى هاى آینده تحت اراضى کشور طى سال

آقاى هاشمى با اشاره به » .افزایش سطح زیر کشت اراضى کشاورزى افتخار بزرگى نصیب انقالب اسالمى خواهد شد
با توجه به تأمین کلیه مصالح ساختمانى «:  اظهار داشت ، مسکونى در دست اجرا داردهایى که دولت در بخش برنامه

 سیاست ایشان» . اینک زمینه تولید مسکن انبوه و رفع مشکل مسکن فراهم است،در داخل کشور و تسهیالت بانکى
  بسیار موفق،ذ شدهطلبان اقتصادى اتخا دولت براى تثبیت نرخ ارز را که در جهت مبارزه با سودجویان و فرصت
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در اخبار احتمال تقاضـاي پناهنـدگی بـه موریتـانی از طـرف صـدام مطـرح شـده کـه هنـوز                
ه هاي ایثـارگران، بـه ورزشـگا     براي شرکت در کنگره سراسري تعاونی     . تکذیب نشده است  

هـاي نمونـه، مـن     بعـد از گـزارش آقـاي شـافعی و اعطـاي جـوایز تعـاونی         . شهرداري رفتـیم  
  .1ها کردم سخنرانی مفصلی در اهداف و آثار تعاونی

                                                                                                                                               
 منابع ارزى و تقویت بنیه اقتصادى کشور در نتیجه افزایش ذخایر  کاهش اتکاى صنعت کشور به«: خواند و گفت

ده است و دولت با قاطعیت این سیاست را شذخایر ملى و تولیدات داخلى و صادرات کشور ایجاد   ارزى و اتکا به
 شده براى ارز را در جهت حمایت از صادرات کاال و تولیدات کشور بسیار آقاى هاشمى نرخ اعالم» .ادامه خواهد داد

 و بد قیمت کاالهاى ایرانى در خارج از کشور افزایش یا،این تصمیم باعث شده است «:مناسب دانست و تأکید کرد
رگ از جمله هاى بز اتمام رسیدن هر یک از این طرح به .داخل کشور بازگردانده شود ارز حاصل از صادرات نیز به

مترو، نیشکر خوزستان که در نوع خود تحولى در صنعت غذایى، دامدارى، کشاورزى و تولیدکاغذ در کشور ایجاد 
که در باالبردن سطح تولید  رسید، احداث سدهایى بردارى خواهد سیمان که در آینده به بهره هاى  کارخانه،خواهدکرد

هاى روشن آینده و   ایران متحول خواهد شد و ما باید به افق کشور،ملى کشور نقش اساسى برعهده خواهندداشت
 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».هاى جدید سازندگى و پیشرفت کشور بیندیشیم زمینه
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374

 -فکر مى  آنمان روي لى بوده که ما از جوانىی یکى از مسا،ها اصل تعاونی«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 امیدهاى بسیار بیشترى به این  وبینم را در آغاز راه خودش مىتعاون  من حرکت . است آرزوهایمان بودهوکردیم و جز
ها   تعاونی،کردند  بودند کسانى که خیال مى.صر تعاون داشتیمن عةهاى جدى دربار  اوایل انقالب ما بحث.حرکت دارم

ها به نفع   تعاونی،رىو  از لحاظ مبانى اقتصادى و بهره،کردند ه اسالم سازگار نیست و کسانى هم بودند که فکر مىبا فق
هایى در   درس و من مقدارى از وقتم را براى این گذاشته بودم.آن روزها ما تالش فکرى زیادى کردیم. اقتصاد نیست

 اثبات کنیم ،فقهىهاي  الل با استدتاکردیم  سیما هم پخش مىحزب جمهورى اسالمى تنظیم کرده بودیم که از صدا و 
 . ما در جریان تصویب قانون تعاون در مجلس هم این مشکل را داشتیم. شرعى است کامالً وکه اینها اشتباه مى کنند

باه  ولى شما خودتان در عمل باید اثبات بکنید که آنها اشت، ما جواب دادیم،بحث اقتصادى را از لحاظ تئوریک
تواند عالوه بر خیر و برکات معنوى که دارد و آثار آرمانى و   مى. مى تواند کارآمد باشد،کنند و این شیوه مى

تواند براى تحرك و سالمت اقتصاد کشور هم کارگشا باشد که من چنین   مى،خواهانه اى که در آن هست عدالت
دلیل . هاست  همین تعاونی، خوب تحقق عدالتهاي ابزاریکى از. عمل باید ثابت بشوددر البته این ؛ اى دارم عقیده

 سیستم باید به اینها امکانات . اما سرمایه ندارند،رضه کار دارندع توان و انرژى ،روشن هم این است که افرادى هستند
 ست که ما این ا،دلیل دیگر که بیشتر آرمانى است. شان درست استفاده بکنند و انرژي بدهد که اینها بتوانند از توان
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ستاد تنظیم بازار، جلسه بـا چنـد مـصوبه    . تا ساعت یازده صبح کارهاي دفتر را انجام دادم        
. خوردیم و عصر خداحافظی کردندظهر والده و همشیره طیبه آمدند؛ ناهار را با هم       . داشت

  .قرار است، فردا به نوق برگردند
، خبـر داد کـه طالبـان در چنـد جبهـه، نیروهـاي دولتـی        ]وزیر امور خارجه  [دکتر والیتی،   

انـد و    و دو استان فراه و نیمروز را گرفتـه     1اند و پایگاه مهم شیندند      افغانستان را شکست داده   
 در مرزهاي ایران، براي ما مضر است و از کابل، پیام هرات مورد تهدید است و حضور آنها

هـاي کمـک را بررسـی      گفتم دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی، شـیوه       . استمداد آمده است  
  .کنند و از رهبري هم استفسار شود

عصر در جلـسه هیـأت دولـت، دربـارة طـرح تـسریع سـاخت مـسکن و بـاالبردن حقـوق                    
  .کارکنان دولت تصمیم گرفتیم

در مـورد پیـام حـافظ اسـد و اظهـارات عبـدالحلیم         . نـد نم بود میهما اي  اهللا خامنه  تآیشب  
قرار شـد بررسـی   . خدام، دربارة توطئه آمریکا و اسراییل براي عراق و منطقه مذاکره کردیم 

دربارة افغانستان هم پیـشنهادهاي دبیرخانـه را در خـصوص کمـک بـه هـرات         . بیشتري شود 
  .دات آمریکا بحث کردیمتصویب نمودیم و دربارة تهدی

، تلفنـی مـصوبه را      ]دبیر شوراي عالی امنیت ملـی     [روحانی،] حسن[به دکتر   . به خانه آمدم  
او خبر داد که لوله آب سرخه که در سفرم به سمنان کمـک کـردم، بـه نتیجـه           . ابالغ کردم 

اي تلفنـی، مـریم دختـر آقـ    . اند؛ خیلـی خوشـحالند      رسیده و مردم براي تشکر به تهران آمده       
  .محمود ساالري را براي یاسر نامزد کردیم

  

                                                                                                                                               
 کارگر دیگران باشند و ،ند تا آخر عمرشانا  اینها محکوم،شان را نگیریم  دست،که سرمایه ندارندرا اگر کسانى 

جنبه آرمانى که ه دیگرى هم کت ن. دلیلى ندارد که ما این را قبول کنیم.بخشى از ثمره کار آنها را صاحبان سرمایه ببرند
 انگیزه بیشترى براى کار دارد و با ، خودش هم صاحب سرمایه باشد،ر نیروى کار این است که اگ،و هم اقتصادى دارد

» .شود  باعث توسعه فن و تکنولوژى مى،رود و از طرفى ورى باال مى  بهره.کند  را دنبال مى خود کار،جدیت بیشترى
 .1396، ، دفتر نشر معارف انقالب»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - ندیشهر شقرار دارد، کنار مرز ایران هرات به سمت جنوبتی از مرکز واللومتری ک120 با فاصله در افغانستان، ند . 
 ی ولسوالنی بزرگتر،ندندیش. ها بنا شده، معروف است  بزرگ که توسط روسیی هواگاهی پاکیبه خاطر داشتن  ندندیش
 .افغانستان است) شهرستان(
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اي کـه   التفاوت قیمت ارز چاپخانه براي پرداخت مابه. همسر شهید مطهري، همراه عفت آمد 
 حبیبـی بـراي امـور     دکتـر . اند، اسـتمداد کـرد      براي آثار شهید مطهري، به کمک من خریده       

 1375در مورد بودجه سـال  . آمد] رییس سازمان برنامه و بودجه [آقاي میرزاده،   . جاري آمد 
آقــاي هاشــمی . [هــا مــذاکره شــد هــاي مهــم و معاونــت و جابجــایی اعتبــارات بــراي طــرح

ها و مشکالت ناشی از تغییر نـرخ ارز را      گزارش وضع دانشگاه  . ، وزیر علوم آمد   ]گلپایگانی
  .  از اظهارات بعضی مدیرانش دربارة اعتبارات عذرخواهی کردداد و

براي کاندیـدا شـدن از تهـران در      . شهرزاد، نماینده اصفهان آمد   ] محمدکریم[آقاي دکتر   
کنترلی جدیـد، اظهارتـشکر    هاي دوره آینده استمدادکرد و از کارهاي مهم دولت و سیاست 

هـاي دولتـی در     نیازهاي مردم و ارگـان   عصر در شوراي اقتصاد، دربارة کیفیت جبران      . کرد
 ریـال، تـصمیمات جـامعی بـا چنـد مـصوبه دیگـر           1750اثر تفاوت نرخ ارزهاي تعهدات به       

  .مهدي آمد؛ عازم لیبی است. گرفتیم
  
  1995 سپتامبر 5           1416الثانی    ربیع 9   1374  شهریور 14شنبه  سه

  
. المللـی رفتـیم   اري تحت فشار، به نمایشگاه بینبراي بازدید از نمایشگاه تخصصی صنایع آبی      

مرعشی اطـالع داد کـه دیـشب شـهر     ] حسین[، آقاي ]موبایل[= در مسیر از طریق تلفن سیار     
و ] والـی هـرات  [خـان،   اسـماعیل ] محمـد [هرات افغانستان، به دست طالبان سـقوط کـرده و      

  . اند ها به ایران پناه آورده بسیاري از شخصیت
هـاي آبیـاري و انـواع       انـواع سیـستم   .  غرفه  بازدیـدکردیم    53یم، از تمامی      دو ساعت و ن   

. ظرفیت تولید خوب است. ها را دیدیم ها و اتصاالت و طرح قطعات و نیازها، از پمپ و لوله
در پایـان  . توانیم تأمین کنـیم  اتیلن یا آلومینیوم است که می     مشکل عمده، مواد اولیه مثل پلی     

ــسی. [1دادماي هــم انجــام  مــصاحبه ــان عی ، وزراي ]زاده کالنتــري و محمدرضــا نعمــت  آقای
                                                             

 - هاى   مطمئن شدم که ما زمینه کامالً،آنچه که امروز در نمایشگاه دیدم«: از این مصاحبه آمده است در بخشی
 ها و ها و موتورها و لوله  از پمپ،هاى فراوانى انواع نیازها غرفه. مساعدى براى توسعه آبیارى تحت فشار داریم
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اصرار داشتند که از نمایشگاه جانبـازان و ترافیـک شهرسـالم         . کشاورزي و صنایع هم بودند    
  .هم بازدید کنیم، اما فرصت نشد

الریجانی گزارش کار داد و مـن هـم   ] علی[آقاي . مدیران صداوسیما آمدند. به دفتر رفتم  
هـاي الزم بـه    سازمان نمودم و تأکیـد بـر دادن آگـاهی      اهمیت و وظایف   درصحبت مفصلی   
بعـد از  . 1دادن قدرت سازندگی انقـالب نمـودم   کردن تبلیغات منفی و نشان    مردم براي خنثی  

هـاي   اهللا براي تظاهرات در مقابـل صداوسـیما، در اعتـراض بـه برنامـه       جلسه از تصمیم حزب   
، گفتم اجازه تظـاهرات     ]وزیر کشور [ آقاي بشارتی،    به. شکایت نمودند ...   و   2خوش ساعت

  .به رهبري برخورد دارد. ندهد
روابط  بـا   در مورد اهمیت تحسین. عمان آمد علوي، وزیرامورخارجه عصرآقاي یوسف بن 

                                                                                                                                               
وجود داشتر همه انواع که در دنیا مرسوم استاى، بارانى تراوا د اتصاالت و سایر ابزارى که براى آبیارى قطره ، .

کارخانه ها احداث شده است و کشاورزها کم و بیش .  هست آن تأسیسات صنعتى،اینجا خوشبختانه تکنولوژى هست
 خوب آشنا شده با همه این مجموعه و وزارت کشاورزى هم زمینه کار را فراهم کرده که ، وزارت صنایع.آشنا هستند

 هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .راى هدایت کشاورزها و هم براى حمایت صنعت مربوطه خواهد بودواسطه خوبى ب
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، 

 -براى حذف تفکر ،در شرایطى که دشمنان اسالم با همه امکانات خود«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
اى مؤثر و  عنوان رسانهه  صداوسیما ب،کنند  تضعیف اقتدار اسالم در مدیریت جامعه تالش مىحاکمیت دین و

 توانسته است در طول اًبزرگى در جهت باالبردن بینش سیاسى آحاد جامعه برعهده دارد و انصاف  رسالت،اعتماد قابل
رغم همه ه در حالى که ب .ش کندخوبى ایفاى نق  سازى حرکت دشمن به هاى اخیر در زمینه مقابله و خنثى سال

 امروز ،هاى دوران پس از پیروزى انقالب اسالمى و تثبیت حاکمیت این نظام مقدس مشکالت و موانع و دشواري
اى براى ایجاد دلسردى و  هاى هماهنگ و گسترده  تالش،دارد کشورمان در شرایطى بسیار نیرومند در حال رشد قرار

هاى آن از سوى دشمنان در حال انجام است که در این  هاى مقدس و توانایى م، آرماننظا  کردن مردم نسبت به مأیوس
کند در مبارزه با این توطئه  رسانى و تبلیغى کشور ایجاب مى هاى اطالع ها و دستگاه موقعیت حساس وظیفه همه رسانه

 مقابله منطقى و اصولى با آینده و  امیدوار کردن آنها نسبت به،تقویت روحیه مردم .خطرناك هوشیارتر باشند
 از وظایف و ،ها  از طریق انعکاس درست و ملموس واقعیت،کننده افکار عمومى ها و شعارهاى گمراه فریبى عوام

 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب←دیکن رجوع» .کشور است هاى تبلیغى اندرکاران رسانه هاى تمام دست رسالت
 .1396، ، دفتر نشر معارف انقالب»1374سال 

 -» مای از شبکه دو سبار کی يا  هفتهي،ری مهران مدی که به کارگردانیک مجموعه طنز تلویزیونی بود ،خوش ساعت 
 ي تکراراریبسکه  آن زمان يمای در صداوسجی با طنز را  متفاوت، شامل قطعات طنز کوتاه،مجموعه این .شد یپخش م

 در هر قسمت اصرار داشتند، در ساعت ی اخالقامیکه بر دادن پطنز هاي دیگر  برنامهبر خالف .  شده بودکنواختیو 
 به يرینوع نگاه مهران مد.  طنز بودندتی وضعکی انگری تنها بها، آیتم و اهمیت ظاهري نداشت ی اخالقجهی نت،خوش

 . شدهانیها مانندک  روزنامهی با برخیمشکالتبروز  سبب ،طنز
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کـه  -گـردن آنهـا انـداختم      سعودي و بحرین و امارات گفت و من هم تقصیر را بـه             عربستان
کامل  در مورد عراق، نظر داد که فرار حسین    . را گفتم  و آمادگی خودمان     -همین هم هست  

شـود و آمریکـا هـم     و همراهانش، براي نجات خودشان است و باعـث سـقوط صـدام نمـی              
خواهد به این زودي صدام را ساقط کند؛ چون رژیم او بهانه خوبی براي حضور نظامی            نمی

هاي سوریه را هم قبـول   تحلیل. آمریکا در منطقه و تالش براي خلع سالح کامل عراق است  
شـدن خـود عـراق نظـر دارد و نـه اردن و          نداشت و گفت، اردن هم فقط در مـورد فـدرالی          

  . براي انجام کارهاي مانده، در جلسه شوراي عالی انقالب فرهنگی شرکت نکردم. فلسطین
  

  1995  سپتامبر6           1416الثانی    ربیع 10   1374  شهریور  15شنبه  چهار
  

د، محسن، آشیخ حسین، احمـد و محـسن هاشـمیان بـراي حـل مـشکل مـسأله مالیـات                    محم
با اخوي محمد، دربارة مسایل تنظیم بازار     . هاي شرکت پسته آمدند و استمداد کردند        ماشین

  . مذاکره کردیم
هـا و     گزارش مـذاکرات بـراي خریـد تـوربین        . آمد] وزیر نیرو [زنگنه،  ] بیژن نامدار [آقاي  

هاي سیکل ترکیبی و آبی را داد و اعالم آمادگی بـراي سـرعت عمـل در          اهبویلرهاي نیروگ 
  .در مورد وام ژاپن براي سد کارون مذاکره شد. تکمیل سدها کرد

آقـاي مرتـضی   [، نماینده ایران در مقر سازمان ملل در وین و        ]آقاي محمدرضا امیرخیزي  [
، ]دامـاد [اسیدعلی محققآق. ، سفیرمان در یمن براي خداحافظی و کسب نظر آمدند        ]رحیمی

. براي تشکر از کمک به اعزام براي معالجه آمد؛ دچار ویروس هپاتیت، ولی غیرفعال اسـت      
گفت و اظهار نگرانی کرد کـه طـالب بااسـتعداد، خیلـی      اوضاع قم را نیز    . باید مراقبت کند  

 بـراي تجهیـز  . ماننـد  اسـتعداد کمتـر در حـوزه مـی     شوند و افراد خـوش  زود جذب کارها می  
  .سازد، استمداد کرد بیمارستانی که در قم می
وزیر امور اقتصادي و [و محمدخان، ] رییس سازمان برنامه و بودجه[عصر آقایان میرزاده، 

التفــاوت  آمدنــد و مــصوبات کمیتــه مربوطــه را در خــصوص کیفیــت گــرفتن مابــه] دارایــی
 مـذاکرات در  ، تلفنـی خبـر توافـق در      ]کـل بانـک مرکـزي      ریـیس [آقاي نوربخش،   .آوردند

  .خصوص فاز اول قرارداد متروي تهران با چین را داد
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از وزیر نفت شکایت کرد که او را از معاونت گاز برداشته . فروز آمد صالحی] اسداهللا[آقاي  
هـایی از   نمونـه . ت کـه کـار مناسـبی داشـته باشـد        و مسئول دفتر خرید کانادا کرده و خواسـ        

مدعی است، سیاست وزیر نفت این هست . هاي دوران مدیریت خود را توضیح داد    موفقیت
  . که نگذارد در آنجا مدیران زیاد بدرخشند که مبادا موقعیت خودش را تضعیف کنند

تبلیغـاتی کـه در     از  . آمـد ] رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان    [دوست،    رفیق] محسن[آقاي  
جریان محاکمه مسأله بانک صادرات علیه او شـد، شـکایت نمـود و اظهارنـاراحتی کـرد از             

بـراي  . 1اینکه کسی را که او امان داده و از خارج آورده، اکنون محکوم به اعدام شده است   
آقـاي  . [تأمین نیازهاي ارزي کارخانجات بنیـاد اسـتمداد کـرد؛ ضـمن تأییـد سیاسـت ارزي             

  .، سفیر جدیدمان در اُزبکستان، براي خداحافظی و کسب رهنمود آمد]آیین كمحسن پا
ــر امورخارجــه افغانــستان، همــراه سفیرشــان و  ] ارســالنی امــتیهــداآقــاي [ ــاي [، وزی آق

عبداهللا، که اخیراً بـه فرمانـدهی      ] عبداهللا[، سفیرمان و شخصی به نام دکتر        ]یمحمدرضا فرقان 
هـاي   گزارشـی از شکـست  . سـفر محرمانـه اسـت   . نـد منطقه هرات منصوب شـده بـوده، آمد   

کنند و ضـعف   پاکستان را متهم به اداره طالبان می. اخیرشان در مقابل طالبان و دوستم دادند      
سئواالت زیـادي از آنهـا    . دانند  خان، حاکم هرات را علت شکست می       و اشتباهات اسماعیل  

                                                             
 -ی عمده بعد از انقالب بود که توسط  فساد مال، اولینرانی صادرات ای در بانک توماناردیلی م123ختالس  ا

کارمندان  ی با تبان،فاضل خداداداین اختالس توسط فردي به نام  .اهللا طبرزدي در نشریه پیام دانشجو افشا شد حشمت
 در لی،تحمی با شروع جنگ ،خداداد . دادي  رو-دوست  برادر محسن رفیق–دوست   و همکاري مرتضی رفیقبانک

 یو با معرفا .گشته بود بازرانی به ا1367 سال ورماهی در شهر، جنگانی پس از پاه و خارج شدرانی از ا1359مهرماه 
 ، از شعب بانک صادراتیکی در ، سعدآباد بودی انقالب اسالمتهیکم سیی ر،آن زماندر  که ستدو قی رفیتضمر

 ی، حساب بانککی است که نی منظور ا،ی توماناردیلی م123 اختالس شود ی گفته میوقت .کند ی باز ميحساب جار
 که حجم شد، ی از بانک برداشت و برگردانده می معنا که مبالغنی به ا؛ه استداشت اندازه گردش نی ا، ماهنیظرف چند

اه از  معرض ده که در ی پولنیانگی دادگاه، مسیی رریبه تعب. باشد ی تومان ماردیلی م123ها   تراکنشنیمجموع مبلغ ا
خداداد مبالغی را . شود یمتوجه اختالس مبازرسی بانک،  1371 بهمن در . تومان بوداردیلی مکی ،بانک خارج شده بود

اهللا  ی و ولوستد قی محسن رفي از سو و امان با وعده بخششي و.شود متواري می از کشور تاًی اما او نهاگرداند، برمی
.  خود را پرداخت کندی بدهماندهی تا باقگردد ی باز مرانی به ا1373 وری در شهر، مدیرعامل وقت بانک صادرات،فیس

 یمرتض دادگاه، .دیاعدام گردشد و  شناخته االرض ی مفسدف1374 در آذرماه ، جلسه دادگاهنیپس از چندخداداد، 
 .دش از زندان آزاد قرار گرفت وعفو مورد  1382 در سال او. کردابد محکوم  به حبس را نیز وستد قیرف
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شـان   هـا کمـک    جبران شکـست قرار است براي  . کننده نبود  ها قانع   کردم که بعضی ازجواب   
  . کنیم

دربارة وضع افغانـستان و خطرحـضور طالبـان         . نم بود میهماطبسی  ]واعظ عباس[ظهر آقاي   
در مــرز ایــران و نیــز مــشکالت شــیعه در حــوزه حاکمیــت آنهــا و مــسایل عــراق و مــسایل  

اصـرار داشـت کـه بـراي افتتـاح کنگـره کتـاب بـه مـشهد بـروم؛                 . قدس صحبت شـد     آستان
کـار   انـد قلـب را دوبـاره بـه     اند و با اشـکال توانـسته   همسرش را جراحی قلب کرده . نپذیرفتم
  . بیندازند

اي که من  نامه مهدي را موقعی که در جبهه بوده و نامه         عفت، وصیت . عصر به خانه آمدم   
. بـرایم خوانـد  . براي او هنگامی که به خط مقدم جنگ رفته، نوشـته بـودم، پیـدا کـرده بـود          

به نظرم رسید، خـوب اسـت در سـالگرد     . نامه مفصل و تاریخی است    . ردیممقداري گریه ک  
  .دفاع مقدس امسال منتشر کنیم؛ نکات مهم تاریخی دارد

  
  1995  سپتامبر 8             1416الثانی    ربیع 12   1374  شهریور 17جمعه 

  
سمت عمـده  قـ . زدن در حیاط خانه گذشت     وقت با مطالعه و استراحت و قدم      . در خانه بودم  

هاي مربـوط بـه     و گزارش - براي سفر آینده     -وقت، صرف مطالعه اوضاع آذربایجان غربی     
  .عراق و افغانستان شد

  
  1995  سپتامبر 9          1416الثانی    ربیع 13   1374  شهریور  18شنبه 

  
آقـاي  [. ها مسایل افغانستان و نیز توافق ژنو دربارة بوسنی، مهم ولی ناقص اسـت            در گزارش 

دربارة روابط دو کشور و مسایل عـراق صـحبت   . ، وزیرامورخارجه ترکیه آمد ]آردال اینونو 
کننـد؛ بـراي ادعـاي سـوریه کـه       خیلی صریح و قاطع، با تجزبه عـراق مخالفـت مـی         . کردیم

، وزیرامورخارجـه  ]الـشرع  آقـاي فـاروق  [سـپس  . انـد  گویند با طرح تجزیه موافقت کـرده    می
جانبـه را داد و توافـق بـر سـر بیانیـه و        والیتـی گـزارش اجـالس سـه     دکتر. سوریه ملحق شد  

همکاري در حفظ یکپارچگی عـراق و مـن بـر ضـرورت همکـاري جـدي و جلـوگیري از                  
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سـپس بـا وزیـر امورخارجـه سـوریه در           . هاي اجانب در منطقه تأکید نمـودم        اجراي خواسته 
  .اق مالقات داشتیمخدام، در خصوص طرح تجزیه عر]عبدالحلیم[مورد اظهارات آقاي 

دفترم گزارش عملکرد ضعیف نیروي انتظـامی را  . اي دربارة مبارزه با قاچاق داشتیم       جلسه
فرمانـده نیــروي  [اللهــی،  سـیف ] رضــا[و ] وزیــر کـشور [بـشارتی،  ] محمــد علـی [آقایـان  . داد

دفاع کردند و مـدعی عـدم همکـاري دیگـران، از قبیـل گمـرك و قـوه قـضاییه و               ] انتظامی
هـا را   ها گلـه کردنـد و گـزارش فعالیـت       الکشف از عدم پرداخت حق   . قتصاد شدند وزارت ا 

شده قاچاق بحـث شـد    دربارة سرنوشت اموال کشف. دادند؛ در مجموع  دفاع خوبی کردند  
قرار شد اخوي محمد، ستاد پشتیبانی مبارزه با قاچاق را فعال کند که تـاکنون     . که مبهم ماند  

  .ل و ادعاهاي دو طرف بررسی نمایدنبوده و در مورد سرنوشت اموا
پرداخـت   بـراي پرداخـت پـیش     . آمـد ] رییس سازمان انـرژي اتمـی     [عصر آقاي امراللهی،    

دهم قرارداد ارزي، اجازه  ها و افتتاح اعتبار در حد یک قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر به روس 
شـد و  دربـارة عـراق و افغانـستان بحـث         . شـوراي عـالی امنیـت ملـی جلـسه داشـت           . گرفت

شان و کمک بـه دولـت افغانـستان در     ها را مبنی بر مذاکره با هیأت عراقی و اهداف      سیاست
  .مشخص کردیم... هاي قابل قبول و  مقابل طالبان، با محمل

  
  1995 سپتامبر10          1416الثانی    ربیع 14   1374  شهریور 19یکشنبه 

  
گـزارش سـفر بـه    . آمد] جمهور رلمانی رییسمعاون حقوقی و پا   [مهاجرانی،  ] عطاءاهللا[آقاي  

گفت که در مجلس، شایعه اینکه بناسـت  .  را داد1هاي ماناس  قرقیزستان و شرح برنامه جشن    
  .جمهوري شود، قوي است  دکتر حبیبی کاندیداي ریاست

مرغ بود و روش جدید جهاد  بحث بر سر قیمت مرغ و تخم. ستاد تنظیم بازار جلسه داشت
عصر در جلسه هیأت دولت، قـرار شـد کـه    . ها تأیید شد آوردن قیمت  پایینسازندگی، براي   

                                                             
 - »ي خانواده را براکینسل از هشت  جنگ   که داستان، یک روایت بزرگ حماسی مثل شاهنامه است»ماناس 

 و ها يزی افتخار قرق،ماناس پهلوان .کشد ی مری به تصوی ملل و مقابله با تجاوزخارجیوحدت اقوام پراکنده و همبستگ
 نسل به ،زی اما مردم قرق، ثبت نشدهستانزی قرقخیر تار دماناس .شود ی آنان محسوب مي براکیدئولوژی اي راهنماکی

 . اند  حفظ کردهینسل به طور شفاه
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  .  تغییري نکنند،اقالم وارداتی مشمول بیمه
نامه امیـر را آورد و در مـورد        . ، وزیر امورخارجه کویت آمد    ]شیخ صباح االحمدالصباح  [

 حـسین،  ، تـأثیري در مـسایل عـراق نـدارد و ملـک            ]داماد صـدام  [کامل،   عراق گفت، حسین  
تواند نقشی داشته باشد و احتمال تجزیه یا احیاي سلطنت را گفت؛ نه        هم نمی ] پادشاه اردن [

خواهان توسعه روابط شد و نظر ما را  راجع  . براساس اطالع، بلکه به عنوان سناریوي متحمل
  . به عراق خواست

کارکنـان  دربارة سفر بـه ارومیـه و خـارج و حقـوق     . نم بودندمیهما اي  اهللا خامنه  آیتشب  
نظر ایشان با مصوبات دیروز شوراي عالی      . دولت و مسایل عراق و افغانستان مذاکره کردیم       
  .امنیت ملی در مورد عراق و افغانستان، موافق بود

  
  1995 سپتامبر 11         1416الثانی    ربیع 15   1374  شهریور 20دوشنبه 

  
سنجان رفتند و من به کارخانه ابزار برش عفت و یاسر و سارا، براي نامزدي همسر یاسر به رف   

هاي تـوجیهی بـراي    برداري و گزارش برداري و شروع بهره در منطقه ساوجبالغ، جهت پرده  
صـنعت باارزشـی   . واحدهاي ساخت تیغچه الماس و مته و قالویز و مواد محافظ ابـزار رفـتم       

بعـد از  .  شـده اسـت  اند و طرح به سـازمان تـأمین اجتمـاعی واگـذار         است که از ژاپن گرفته    
، با استماع خدمات 1بازدید از واحدها و استماع توضیحات فنی و صحبت در جمع کارکنان       

  .ممین اجتماعی، به دفتر مراجعت کردتأ
پس از مذاکرات، قرار شـد   . وزارت دفاع گزارش داد   . جلسه براي ساخت هواپیما داشتیم    

                                                             
 -تولیدات این شرکت از نیازهاى جدى صنایع کشور است که تاکنون هم از «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

ارزش فنى،  .صادرات نیز خواهیم داشتبا آغاز فعالیت این مجتمع عالوه بر تأمین نیازهاى داخلى،  .شد خارج وارد مى
سبب نیازى که همه   به. است براى کشور بیشتر از ارزش اقتصادى آن ،علمى و تکنولوژیکى این واحد صنعتى

گونه واحدهاى صنعتى دارند، پس از این جمهورى اسالمى ایران از نظر اقتصادى و  تولیدات این کشورهاى جهان به
 موجب امیدوارى ،افتتاح واحدهاى تولیدى متعدد در کشور .المللى خواهد رسید ح بینجایگاه خوبى در سط سیاسى به

سبب همکارى خوبى که با جمهورى اسالمى ایران براى تجهیز و    از دولت ژاپن به البته باید.شود و شادمانى مردم مى
، »1374 سال هاي سخنرانی نی،رفسنجا  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».تشکرکرد است، اندازى این مجتمع داشته راه

 .1396دفتر نشر معارف انقالب، 
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تـوالیی،  ] محمدحـسن [آقـاي  آنتوتوف، طـرح جدیـد بـا مـشارکت اوکـراین را کـه اخیـراً                
حال مذاکره بـا روسـیه هـم بـراي        ، توافق کرده است، بگیریم و درعین      ]مقام وزیر دفاع   قائم[

  .ایلوشین ادامه یابد
مقـداري  . عصر و شب در دفترم کار کردم؛ براي اینکه موقع سفر کار مانده نداشـته باشـم    

، گـزارش  ]وزیـر اطالعـات  [آقـاي فالحیـان،   . هـم دربـارة آذربایجـان غربـی مطالعـه کـردم      
هاي مـا در اجـراي بیانیـه     مذاکرات با هیأت عراقی را داد که از موضع مثبت و قبول خواسته        

سرپرسـت انجمـن همبـستگی    [فـاطی،  .  الجزایر و مسایل دیگر اختالفی حکایـت دارد     1975
کرد و در مورد محتواي سند کنفرانس جهانی زن سـئوال    ، از پکن تلفنی صحبت    ]زنان ایران 

  .در دفترم خوابیدم. شب تا ساعت دوازده بیدار بودم. داشت
  
  1995 سپتامبر 12         1416الثانی    ربیع 16   1374  شهریور 21شنبه  سه

  
در مورد سفر بـه  . ، گزارش سفر به ترکمنستان را تلفنی داد  ]وزیر امورخارجه [آقاي والیتی،   

عراقـی را    کرد و نتیجه مذاکره بـا هیـأت  مالزي، براي مسأله بوسنی و هرزگوین ، کسب نظر       
  .اطالعات است گزارش داد که شبیه گزارش وزارت

، در 1جمعـه، سـخنرانی مبـسوطی نمـودم     خمینی رفتم و در جمع ائمه   به حسینیه مجتمع امام   
تشریح وضع کشور و منطقه و جهان و دسـتاوردهاي مهـم انقـالب و ضـرورت همیـاري در          

  .سالم براي تضعیف روحیه مردم، در دست اجرا دارندمصاف جنگ روانی که دشمنان ا
به عنـوان سـفیر   . [عادلی، براي خداحافظی آمد] محمدحسین[آقاي دکتر  . به دفتر برگشتم  

هاي ایرانیـان مقـیم کانـادا، جهـت      طرحی براي استفاده از اندوخته   . عازم کانادا است  ] ایران،
ه مدیریت دانشگاه تهران؛ براي اهـداي  گذاري در داخل ارایه کرد و پیشنهاد دانشکد    سرمایه

  .مدیریت به من را آورد؛ نپذیرفتم] افتخاري[دکتراي 
گـزارش  . آمدند) ع(طالب  ابی بن  علی17مسئوالن برنامه بزرگداشت سرداران شهید لشکر  

                                                             
 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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. ، استاندار بوشهر آمـد ]یمیعبدالرحمن ندآقاي [ عصر 1.ها را دادند و استمداد نمودند       برنامه
مبادالت مرزي با قطر و مبادله زمین براي نمایشگاه دایمـی و نیـز سـفر اُمـراي قطـر         در مورد   

  .  براي شکار، سئوال و استمداد داشت
بـراي  [اي کـه   عفت و یاسر از رفسنجان مراجعت کرده بودند و برنامـه . شب به خانه آمدم   

  .ستمچمدان را براي سفر فردا ب. اجرا  کرده بودند، گزارش دادند] نامزدي یاسر
  

  1995 سپتامبر 13         1416الثانی    ربیع 17   1374  شهریور 22شنبه  چهار
  

آقایـان  . [بـه سـوي ارومیـه پـرواز کـردیم     . رسیدیم] مهرآباد[ساعت هشت صبح به فرودگاه    
محمـد بـشارتی، غالمرضـا       کالنتري، غالمرضـا فـروزش، علـی       زاده، عیسی  محمدرضا نعمت 

، وزیران صنایع، کشاورزي، جهادسازندگی، کشور، نفت، نیرو    ]گنهآقازاده و بیژن نامدار زن    
] جمهـور  معاون اجرایی ریـیس [، اخوي محمد،    ]جمهور مرعشی، رییس دفتر رییس   [و حسین 

بعـد از اسـتقبال رسـمی و       . همـراه بودنـد   ] رییس سازمان برنامه و بودجه    [میرزاده،  ] حمید[و  
 بــین فرودگــاه و شــهر، از روســتاهاي نظیــر مــردم در مــسیر  و ســپس اســتقبال کــم2مــصاحبه

  . استقبال آنها هم  عجیب بود. ها هم عبور کردیم مخصوص اکراد و مسیحی
در ورزشـگاه  . 3هاي من بـود  در اجتماع ایثارگران، گزارش و سرود و خیرمقدم و صحبت      

                                                             
 - هاى فرهنگى انجام شده براى حفظ آثار شهیدان و ایثارگران و انتقال   ضمن قدردانى از تالش،آقاى هاشمى

اگر بخواهیم فرهنگ و روحیات دوران دفاع «:  تأکید کرد ،هاى آینده نسل  داران بزرگ به ماندنى آن مشعلهاى  ارزش
 باید با بزرگداشت مقام ،بخش و سازنده باشد مان در تاریخ جاودانه و در جامعه محفوظ بماند و همچنان الهام مقدس

 .تر سازیم  حضور معنوى آنان را در عرصه زندگى متجلى،هاى نبرد هاى تابناك و مؤثر میدان شهیدان و تجلیل از چهره
هاى دوران دفاع مقدس با زندگى مردم عجین شود تا تقویت کننده روحیه دالورى، مردانگى و شجاعت،  باید ارزش

 ، مردمى و اسالمى، غریبانه و در عین مظلومیت و تنهایى دوران دفاع مقدس ما با ماهیت کامالً.در افراد جامعه باشد
» .هاى فراوانى به بشریت هدیه کند تواند معارف و ارزش هاى زیادى براى گفتن دارد و مى براى همیشه تاریخ حرف

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب، »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - غربى، بررسى وضع  ا به استان آذربایجاناى کوتاه با خبرنگاران، هدف از سفر خود ر  در مصاحبه،آقاى هاشمى
 .هاى ناشى از جنگ ذکر کرد مردم و بررسى بازسازى ویرانی استان، امکانات و نیازها، مالقات با

 -عشق و محبت به شما ایثارگران و عالقه خدمت به ،در همه وجود خود«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 .آید  بهترین لحظات زندگى من به حساب مى،ى که دیدار با شما فرزندان شهداا  به گونه،بینم شما عزیزان را مى

 ها به حساب هاى ارزشمندى هستند که محور حرکت انقالب و عصاره خوبی هاى شهدا و ایثارگران انسان خانواده
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حـسنی،  ]غالمرضـا [بزرگ تختی در اجتماع بسیار باشـکوه مـردم، پـس از خیرمقـدم آقـاي                  
هـاي مفـصل مـن     ، اسـتاندار، صـحبت  ]آقـاي قربـانعلی سـعادت   [و گزارش خوبِ   جمعه   امام

  .1دربارة افتخارات و استعدادهاي استان و خدمات دولت و انقالب انجام شد
، بـا حـدود صـدو نـود میلیـون       2»شَـهر چـاي   «براي مراسم شـروع کـار اجرایـی سـد مهـم             

 منطقه سیلوانا در شمال غرب مترمکعب ظرفیت آبدهی، با حدود صد میلیارد ریال هزینه، به       
  اي استان و مجري طـرح، مـن در اهمیـت    بعد از گزارش مدیرعامل آب منطقه   . ارومیه رفتیم 

                                                                                                                                               
هاى  روزيخوشبختانه محیط کشور با پی . مرهون حضور شما در صحنه است،آیند و طراوت و شادابى انقالب مى

کنم که روحیات اسالمى این عزیزان بوده که کشور   تحت تأثیر است و من فکر مى،اخیر جانبازان در مسابقات جهانى
دهد و تفاوت آنها با سایر معلوالن دنیا این است که جانبازان ما حامل روحیات  ما را به صورت قهرمان در دنیا جلوه مى
ترین مردم  حال صبورترین و بانشاط آورد و درعین  جسمى آنها را از پا درنمىانقالبى و ایثارگرى هستند که مشکالت

مان به شما خدمت کنیم   در حد مقدورات،دانیم  خود را موظف مى،ما مسئولین کشور به شکر خداوند .کشور ما هستند
هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع ».اید هرچند شما به خدمات ما نیازى ندارید و شما به خاطر خدا وارد میدان شده

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، 

 - ،آقاي هاشمی پرور  هاى منطقه قهرمان رافتخار خطه آذربایجان و اینکه سوابق تاریخى و فداکاريبا اشاره به سابقه پ
ها و ابراز احساسات  ها و حمایت هحضور مردم در صحن«:  هرگز فراموش نخواهد شد، خاطر نشان کرد،آذربایجان

 همواره مورد توجه ،آذربایجان .سازد تر مى پاك آنان نسبت به مسئوالن، ما را در راه خدمت بیشتر به مردم مصمم
 مانع تحقق اهداف شوم بیگانگان شده ،هاى مردم این منطقه  ولى هوشیارى و دالوري،هاى بزرگ خارجى بوده قدرت

هاى مردم آذربایجان در انقالب مشروطه، انقالب اسالمى و ایام دفاع مقدس،  ل از حماسهضمن تجلی ایشان، ».است
 .اند  نمونه، به رغم تبلیغات دشمنان و مرزى بودن منطقه، از نظر وفادارى به نظام اسالمى،مردم این استان«: یادآور شد

 که استغربى، از جمله عواملى  بایجانهاى طبیعى جغرافیایى آذر هاى دینى و زیبایى تمدن دیرینه، حضور اقلیت
آهن دور   در مورد ایجاد راه،آقاى هاشمى» . این استان را به یک قطب صنعت توریسم کشور تبدیل کند،تواند مى

هاى   براى اتصال استان،آهن جنوب، احداث پل بر روى بزرگراه شهید کالنترى دریاچه ارومیه و اتصال آن به راه
هاى سطحى  ربى و احداث صنایع جنبى مورد نیاز بخش کشاورزى و دامپرورى و مهار آبغ شرقى و   آذربایجان

 روحیه شاداب شما مردم فداکار را لمس کرده بودم و امروز این ،من در سفر قبلى«: د و گفتمنطقه، قول مساعد دا
 ولى ،اى خود را داشته  مشکل فروش محصوالت باغ، این استان در گذشته.کنم شادابى را هرچه بیشتر مشاهده مى

 وارد این استان ،ها نیز محصوالت خود را براى استفاده در صنایع تبدیلى اى عمل شده که سایر استان امروز به گونه
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .کنند مى

 - سی با هسته يا زهیسنگر -ی سد خاککی ،هی اروميسد شهرچا550 متر از سنگ بستر و طول تاج 84 به ارتفاع ،ر 
 در ،بای زيا و در جاده هی و در باالدست شهر ارومیغرب  جنوبيلومترکی12 در فاصله ،ي رودخانه شهرچايمتر، بر رو

 عمده هدف .عب است مترمکونیلی م221 از شی احداث شده و حجم مخزن آن تا تراز نرمال بلوانای به سهی ارومریمس
 دست سد نیی واقع در پای اراضي آب کشاورزازی ننی و تأمهی شرب و صنعت ارومازی آب مورد ننی سد تأمنیساخت ا

 .باشد یهاى فصلى و جلوگیرى از غرقابى شدن اراضى منطقه م کنترل سیالبي،شهرچا
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 سفر استان آذربایجان غربی

سخنرانی در جمع مردم غیور ماکو

آقایان غالمرضا حسنی، امام جمعه ارومیه و قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی
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در مـسیر، مـردم   . 1شُـرب و کـشاورزي ارومیـه، صـحبت کوتـاهی کـردم           این سد بـراي آب    
نی هـستند، اسـتقبال بـسیارگرم و دور از انتظـار         اطراف این دره سرسبز که همگ      ی کُرد و سـ

  .ناهار و نماز و استراحت در استانداري داشتیم. نمودند
عصر براي افتتاح کارخانه پتروشیمی در پانزده کیلومتري جنوب ارومیه رفتیم که  از کود     

ت و نه سال بیس. سازد که براي کشور، بسیار باارزش و ضروري است      اوره، پودر مالمین می   
اند و از این بـه بعـد،    ما داده ها به شده و سرانجام چینی است که براي این تکنولوژي، پیگیري   

برداري و بازدید و استماع توضیح مدیران و وزیر نفت،  بعد از پرده. دهیم خودمان توسعه می  
   2. کردم در اهمیت صنایع پتروشیمی صحبت

وزیــر [آقــاي فــروزش، . اومیش رفتــیمســپس بــراي بازدیــد مرکــز تحقیقــات پــرورش گــ
 طـرح عمرانـی در اسـتان کـه     278گزارش داد و گفت که همزمـان امـروز        ] جهادسازندگی

 طرح که در هفته دولت   350رسد؛ به اضافه      برداري می   جهادسازندگی ساخته است، به بهره    
  .3به ثمر رسیده است

از . نیز بازدید کردیم] اوتساسان شهد و سردخانه طر   [ از کارخانه بزرگ تولید کنسانتره      

                                                             
 - 1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع. 

 -،ما یکى« : ضمن ابراز خوشحالى از افتتاح پروژه بزرگ و مهمى چون پتروشیمى ارومیه، اظهارداشت آقاي هاشمی  
ترین منابع اصلى پتروشیمى را در دنیا داریم و حق مردم ماست که از صنایع مادر و زیردستى پتروشیمى  از عظیم
زایى و فن در کنار آن بیرون  هاى جدیدى از شغل، کار، ثروت رویم، دوباره شاخه  مىهر قدمى که جلو. دکنناستفاده 

آورد، بلکه در   فشار وارد نمى- پذیر ویژه اقشار آسیبه ب - هاى توسعه، روى مردم دیگر، گسترش برنامه. آید مى
تواند از طریق ارزش  ا مىه گذاري د و بسیارى از سرمایهشو  باعث جذب نیروى کار و بهبود زندگى مردم مى،عوض

ها براى آبیارى   این لولهچوناتیلن است،  اولویت صنایع پتروشیمى کشور، تولید لوله پلى امروز، .افزوده صورت گیرد
  ← دیکن رجوع» .هاى فراوان دارد و باید از هرز رفتن حتى یک قطره آب کشور جلوگیرى شود  استفاده،تحت فشار

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي رانیسخن رفسنجانی، هاشمی«کتاب 

 -مقدس   در دوران دفاع،جهادسازندگى«:  گفتطرح پرورش و اصالح نژادگاومیشهاشمی در مراسم افتتاح   آقاي
ترین عوامل   از مهم،گرفت بزرگى بر گردن کشور داشته و کارهاى عظیم مهندسى که در مناطق جنگى انجام مى  حق

 به فعالیت ،هاى دفاعى بود و امروز همان نیروها با همان ابزار در مسئولیت اولیه خود که سازندگى است امهموفقیت برن
  نشانه گستردگى عمل جهاد،اى بود شده له فراموشأکه مس» گاومیش«توجه به این منبع ثروت  .دهد خود ادامه مى

رود و حمایت خود را  هاى درآمدزا به شمار مى  از طرح، آرتیماى موجود در دریاچه ارومیه. استسازندگى استان
 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن  رجوع».داریم بردارى این طرح اعالم مى جهت تسریع در امر بهره

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال
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اي که عمـدتاً صـادر    بخش خصوصی است، با ظرفیت ده هزارتُن کنسانتره، با ارزش افزوده         
ظرفیـت  . از یک سردخانه ده هزار تُنی بخش خصوصی براي افتتاح بازدید کـردیم       . شود  می

. ه اسـت سردخانه استان، به حدود دویست هزارتُن رسیده و قبل از انقالب، نُـه هـزارتُن بـود        
این صنایع تبدیلی، کشاورزي را خیلی پررونق کرده و قیمت محـصوالت بـاغی را بـاالبرده             

  .است
از مصالي بزرگ درحال ساخت، با پنجاه هزارمترمربع  زمین و هشت هزارمتر بنا، بازدید            

در رفت و برگشت . دهد هاي مرزي می ها را از منبع درآمد بازارچه       استانداري هزینه . کردیم
کردند کـه مایـۀ    مسیر و اطراف مصال، انبوه مردم به صورت بسیار پرشور ابراز محبت می  در  

گاهی گُلی به صورت من اصـابت    .کردند  کشاورزان گُل و میوه پخش می     . تعجب همه بود  
  . آمد کرد که خوشم می می

 هاي مرزي سـاخته، بـا       براي افتتاح فرهنگسراي جوان که استانداري با درآمدهاي بازارچه        
هزار مترمربع زمین رفتیم؛ بسیار زیبا و جامع، با تندیسی از مـن           هزار مترمربع بنا و چهل     بیست
در سـالن بـزرگ، در جمـع انبـوه     . انـد   که هنرمنـدان نخجـوان سـاخته       اي  اهللا خامنه  آیتو از   

جعفري، نماینده شـهر، در تمجیـد از   ] اهللا بیت[جوانان دختر و پسر، سرودي جالب که آقاي     
پـس از نمـاز، در جمـع       . 1صحبت کوتاهی کردم  . عمرانی من سروده بود، اجرا شد     خدمات  

  . هنرمندان، شاعري دو شعر تُرکی و فارسی در وصف من خواند
، ]خـاموش  هاي مجاهدت[=استان  اطالعات کل سپس از نمایشگاه جالب دستاوردهاي اداره    

 - شـیعه و سـنی    -سـپس در جمـع روحانیـت اسـتان        . کـردم  بازدیدکردیم و صحبت کوتاهی   
شـب، سـاعت   . پس از شام به اقامتگاه آمدم و خـاطرات را نوشـتم   . 2سخنرانی مفصلی کردم  

                                                             
 -که جامعه ما  شرایطى با نیازيدر چنین . عصر، عصر تکامل و تحول است«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 سلیقه ناب اصوالً .گونه مراکز را تقویت کنیم هاى عصر ماست، ما باید این دارد و انبوه جمعیت جوانى که از ویژگی
مان برخاسته و با اسالم عزیز   این میراث که از اعماق تاریخ است وفرهنگى ایرانیان در تاریخ، همیشه درخشش داشته

» .نقالب اسالمى شکوهمندمان امروز معنا و مفهوم دیگرى پیدا کرده، براى ما یک ضرورت استتقویت شده و با ا
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع

 -هاى   و مجاهدت تالش،روحانیون در حراست از انقالب و دستاوردهاى آن«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 روحانیون باید ،اند و در دنیاى بسیار پیچیده امروز که دشمنان بسیار خطرناکى در مقابل ما قرار دارند زیادى نموده

ولیت دشوار هدایت جامعه که خداوند به ئمس .هاى گوناگون آنها مقابله کنند  با توطئه،کماکان با هوشیارى و آمادگى
 . در انجام آن بکوشند،وقفه هاى بى یار سنگین است و باید با مجاهدت و تالشعهده روحانیون گذاشته است، بس
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  . با مطالعه برنامه فردا، خوابیدم. یازده و ربع رسیدیم
  
  1995 سپتامبر 14         1416الثانی    ربیع 18   1374  شهریور 23شنبه  پنج

  
عطـایی، اسـتاندار سـابق      ] یوسـف یری م نیالعابـد  نیـ ز[خـانواده مرحـوم     . ها را خواندم    گزارش

، در کنار دریاچه ارومیه، در      )س(به قرارگاه مرکزي حمزه سیدالشهدا    . آمدند؛ دلداري دادم  
بعد از سان و فاتحه بـراي شـهیدان و    . شمال ارومیه، به مراسم صبحگاه نیروهاي مسلح رفتیم       

ظمی، ارشـد منطقـه و فرمانـده    کـا ] احمد[مراسم صبحگاهی و برنامه ویژه و گزارش سردار       
  .1قرارگاه، من در فضایل و وظایف نیروهاي مسلح، صحبت مفصلی کردم

هاي جنـوبی    ضیاءالدین از بخش   غربی شهر قره   ، واقع در شمال   2چاي به سوي محل سد آغ    
در . ، اسـتاندار، اطالعـات خـوبی داد   ] سـعادت یقربـانعل آقـاي   [در راه   . استان، پرواز کردیم  

 قوشچی و سلماس و دشت خوي، همه جا مزارع و باغات و عمدتاً انگور و     هاي  مسیر دشت 
  .گردان و کدو و چغندرقند بود سیب و آفتاب

                                                                                                                                               
نظیر و یکى  در کشور بى،  در طول دفاع مقدس شهد شهادت نوشیدند،اینکه نزدیک به یک چهارم روحانیون استان

 دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .استغربى  از افتخارات استان آذربایجان
 .1396انقالب، معارف نشر

 - س ( تحت فرماندهى قرارگاه حمزه سیدالشهداء، با اشاره به قابل تحسین بودن اوضاع امنیتى استان،آقاى هاشمى( 
 یادآور ،منطقه آذربایجان غربى«: و ابراز خرسندى از حضور در بین رزمندگان و ایثارگران انقالب اظهار داشت

 از شما رزمندگان ،مند و سازنده دوران دفاع مقدس است و همان روحیات و حاالتى که در زمان دفاعخاطرات شکوه
 با تأکید بر وجود  ایشان».شود دیده مى) عج( امروز هم همان حاالت و روحیات در سربازان امام زمان ،شد دیده مى

ها و  نیروهاى مسلح خواست در کنار اردوگاه آب و خاك که مردم فرصت سازندگى آنها را ندارند، از منابع باارزشِ
ها و واحدهاى عمرانى کشاورزى، مراکز سرسبز و خرم و مولد را از سوى   با ایجاد کشت و صنعت،مراکز نظامى

کتاب   ← دیکن رجوع. ها ثبت کنند عنوان نمونه در تاریخ ارتشه عنوان هدیه به ملت و هم به  ب،نیروهاى مسلح
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي نرانیسخ رفسنجانی، هاشمی«

 - سد نیا . واقع شده استپارهی در شهرستان چايچا  رود آغي بر رو،)به معنی رود سفید( ي چا  آغیسد مخزن 
 انتقال آب يسد برااین . باشد ی می غربجانی استان آذربای سد مخزننیو بزرگتر  کشوری خاک-ی سد قوسنیبزرگتر

 شتری رودخانه، رفاه بالبیها، کنترل س  دشتنی ايها نی با هدف بهبود و توسعه زملو، و نازنیالدءایض  قرهياه به دشت
 به رود يچا غ آب آزشی از رشی پ، کشوراخل حقابه در دجادی از مهاجرت آنان و ايریکشاورزان منطقه و جلوگ

 . استدهی ارس احداث گرديمرز
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در جلسه توجیهی، آقاي شیبانی، مدیرکل آب و فاضالب . در کنار محل سد فرود آمدیم    
با ظرفیـت تنظـیم حـدود دویـست میلیـون لیتـر آب و بـراي                . و مجري طرح سد توضیح داد     

خیلـی  . ضیاءالدین و دشت باریک و آب شرب اسـت     هزار هکتار، براي دو دشت قره      هفت
. 1من هـم صـحبت کوتـاهی کـردم    . سد پربرکتی  است، با حدود پانزده میلیارد تومان هزینه        

براي آنها  هم صحبت کوتاهی، در آثار مهـم سـد       . اهالی روستاهاي منطقه جمع شده بودند     
  . اند ؛ خیلی خونگرم2کردم

در مسیر از فضا، دشت نـازلو را دیـدیم؛ خیلـی دشـت     . وي دشت شیبلو پرواز کردیم  به س 
در جلـسه  . عشایر منطقـه، اجتمـاع پرشـوري داشـتند    . درکنار ارس فرود آمدیم   . خوبی است 

 متر مکعـب آب از ارس بـه شـیبلو، دو    5/2با پمپاژ . توجیهی، مدیران به نوبت توضیح دادند   
شود و بخشی در اختیار عشایر منطقه، براي اسـکان آنهـا    د میهزار و هفتصد هکتار زمین آبا 

در . 3ها زده شد ها را داد و استارت تلمبه   جا، جهادسازندگی، اسناد زمین    همان. گیرد  قرار می 
سخنرانی کوتاهی، تأکید کردم که آب بیشتري براي عمران در اراضـی و فـرآوري سـاحل             

                                                             
 - کارهاى مردم با امکانات موجود در منطقه، ما را دلگرم به توسعه امکانات «: است در بخشی از این سخنرانی آمده

کتاب   ← دیکن رجوع ».بخشد توسعه عمرانى، امنیت منطقه را تحکیم مىو کند  و صنایع کشاورزى و تبدیلى مى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 -شد، دیدار با مردم عزیز و زحمتکش منطقه   سخنان کوتاهى که با بلندگوى دستى انجام مىر آقاي هاشمی، د
 ، به هکتاربیستچاى، حدود   غاندازى سد آ  که با راهگفتیاد ماندنى توصیف کرد و ه ضیاءالدین را بسیار زیبا و ب قره

ابراز  ایشان .ز اهمیت استیه بسیار حااراضى کشاورزى منطقه افزوده خواهد شد و این در آبادانى و اشتغال منطق
 فرصت ،آید، با مردم منطقه ضیاءالدین مى بردارى این سد به قره  در سفر بعدى که براى افتتاح و بهره،امیدوارى کرد

 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع .دیدار بیشترى داشته باشند
 .1396انقالب،

 -  تحت پوشش طرح آبیارى ،آب و علف این منطقه  هکتار از اراضى مستعد و بى2200با افتتاح ایستگاه پمپاژ شیبلو 
 مترمکعب 217 قادر است در هر ثانیه ،گذارى کشى و لوله  کیلومتر کانال17 متر ارتفاع و 160این طرح با . گرفتقرار 

 براى ، هکتار از ارضى منطقه490اسناد واگذارى هزار و  . کنداز رودخانه ارس به سوى دشت شیبلو سرازیر آب را
 و در یافتنداراضى، عشایر منطقه اسکان این  هکتار از 700در .  شدکشاورزى و اسکان عشایر به نمایندگان آنان اهدا

 ، مراسمدر این. پردازندب به کشت و زرع ،هاى مشاع در قالب تعاونىواگذار شد تا کشاورزان به  هکتار نیز 790
 در استان در آن سال،. داران استان واگذار شد  هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربى به مرتع120همچنین اسناد 

 طایفه زندگى 13 ایل و 10 هزارنفر در قالب 64 هشت هزار خانوار عشایر با جمعیتى حدود  ،آذربایجان غربى
 در آقاي هاشمی،یدار با ، براي د طى مسیرى بیش از ده کیلومترها قبل و با  از ساعت،عشایر منطقه پلدشت .ندردک مى

 .دشت شیبلو حاضر شده بودند
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  .برداشت داریم ؛ گویا ده مترمکعب حقابه قابل1بردارند
آنجا هم بایر اسـت و  .  ساحل ارس، اراضی آن طرف مرز در نخجوان را تماشا کردیم           در

در اجتمـاع پرشـور عـشایر، روي اتومبیـل ایـستاده و صـحبت               . کسی را در مرزشان ندیـدیم     
، دربـارة   ]اسـتاندار [در مـسیر، آقـاي سـعادت،        . به سوي ماکو پرواز کردیم    . 2کوتاهی کردم 

شهر ماکو، در دره تنگی با عرض کم و طـول زیـاد   . دادهاي پلدشت و زنگنه توضیح    دشت
کشیده شده و قسمتی هم در خطر شدید ریزش کوه است و رودخانه زنگمـار از وسـط آن              

جمعه  ، امام]آقاي سیدحیدر موسوي. [مردم استقبال گرم و اجتماعی عظیم داشتند     . گذرد  می
کننده با توضـیح خـدمات    رمصحبت دلگ. ، نماینده شهر خیرمقدم گفتند]پور محمد عباس[و  

تقریبـاً همـه   . سرود جـالبی در وصـف مـن اجـرا کردنـد و خواسـته مهمـی نداشـتند                 . 3کردم
                                                             

 -در بخشی از این سخنرانی آمده است  :»رور فراوان است که ما در این منطقه مرزى، واقعاً جاى خوشحالى و س
دید، ما در   ماشین هم به خودش نمى،اى که در گذشته کشیده فلک هاى سربه کوه  در این،مان نزدیک خط مرزى

من این سد را به سد پیشین تشبیه . اى اینجا، شاهد اجراى یکى از بهترین سدهاى مخزنى کشورمان هستیمروستاه
آنجا هم نزدیک مرز .  درست در نقطه مقابل این سد، در جنوب شرقى که اینجا در شمال غربى کشور است؛کنم مى

هاى بسیار   سد، آب دادن به دشتدادن به نقاط تشنه بلوچستان است و حساسیت این حساسیت آن سد، آب. است
چادرها با  عشایر در سیاه. تقریباً خالى بود. رارزش پلدشت و شیبلو واطراف آن است که ما امروز این منطقه را دیدیمپ

ها هزار  توانیم ، ده  ما در این منطقه مى،ها و استفاده از آب ارس، به صورت پمپاژ هاى محقر که با رفتن این آب زندگی
 رفسنجانی،   هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .رمحصول و زرخیز کنیم بسیار پ،آباد،  زمین را تبدیل به مزارع خرمهکتار

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی

- 1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع. 

 - یک دنیا مسروریم از اینکه مردم این شهرستان مرزى و مرزداران «:   آمده استی سخنراننی ا ازیدر بخش
مطمئناً مردم ما با دیدن این صحنه . بینیم جمهورى اسالمى را این چنین شاداب، با شور، با نشاط و در صحنه مى

یمى در مرزهاى حساس کشورشان  انسانى عظهاى ایهکنند که چه سرم شکوهمند اجتماع مرزداران ماکویى، توجه مى
شود، اما  ماکو را ما و مردم ما به خوبى نشناخته بودند و با این یک سفر هم، همه چیز معلوم نمى. کنند زندگى مى

ى که براى توسعه این منطقه یها خوشبختانه برنامه. چیزهاى زیادى از همین یک اجتماع شما، براى ما قابل فهم است
ام، وقتى که وضعیت شهرهاى  ىیروزهاى اول مسئولیت اجرا. کند م آثار خودش را نمودار مىک  تنظیم شده، کمىمرز

کردم، آن روز عمیقاً متأسف شدم؛ دیدم این نقطه حساس مرزى که در  ایران و اوضاع شهرستان ماکو را مطالعه مى
در عملکرد . بل تأسف است محرومیت دارند، قاچنینکنار ارس و در کنار امکانات فراوان طبیعى، مردمش، این 

رژیم منحوس پهلوى که اینجا را ندیده گرفته و دوران جنگ هم به ما فرصت رسیدگى نداده بود، همه  گذشته
هاى این  امروز در مقدمه سفرم که شاخص. نمود کلى محروم مى هاى عمرانى و توسعه منفى بود و منطقه به شاخص

ها، به  بینم که اکثر آن شاخص در پیشگاه خداوند و شما مردم سرافراز مىکردم، خودمان را   مىعهمنطقه را باز مطال
  که شش سال پیش دور از دسترس بود، اینجا تحقق یافته وىیرفته و بسیارى از چیزها طرف مثبت شدن پیش
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  .ها اجرا شده خواسته
نـشین  بـوده و امـروز      به محل سد ماکو،کنار روستاي بارون که در گذشته محل مـسیحی          

ند و شـکایت داشـتند کـه پـول          مـردم روسـتا اسـتقبال گرمـی داشـت         . مسلمانند پرواز کـردیم   
سـپس در  . نماز و ناهـار و اسـتراحت داشـتیم   . اند شان را که زیر آب رفته، ارزان داده    اراضی

برداري از سد شرکت کردیم که به طور مستقیم از شبکه سراسري سـیما پخـش           مراسم بهره 
  .شد

نـیم میلیـارد    این سد، با ظرفیت حدود صد و پنجاه میلیون مترمکعب آب و با هزینه سه و     
هـا را بـاز    دریچـه . تومان و دوازده میلیون دالر، توسط نیروهـاي داخلـی سـاخته شـده اسـت      

آب با ابهت و عظمت به رودخانه ریخت؛ خیلی لـذت بخـش بـود، ولـی زود قطـع           . کردیم
دهی  بـاال زده، اتوماتیـک قطـع کـرده و بـراي            گفتند چون به سرعت از حد مجاز آب       . شد

هایی را که  رسـوبات سـد    نج دقیقه وقت الزم است؛ لذا یکی از تونل   تجدید کار، چهل و پ    
یک . کرد و بسیار جالب افتاد کنند، باز کردند که آب بسیار زیادي را تخلیه می       را تخلیه می  

  . اند ها منتقل کرده کلیساي کوچک قدیمی در دریاچه سد بوده که به باالي تپه
اسـتماع  . ارخانه ریسندگی خوي فرود آمـدیم در محوطه ک. از آنجا به خوي پرواز کردیم 

توجیه و بازدید از سالن وسیع و مدرن ریسندگی انجام شد که با ظرفیت دو هـزار و پانـصد              
. کننـد و فـاز دوم سـالن بافنـدگی، ده میلیـون متـر در سـال اسـت         تُن نـخ مرغـوب کـار مـی        

 کلنـگ حاضـر    براي کلنگ زدن فاز دوم رفتیم کـه       . محصوالت بازار صارداتی خوبی دارد    
  . نبود

خیرمقدم یک دختر شهید   . به خاطر تأخیر زیاد، با عجله به سوي شهر خوي پرواز کردیم           
. ایـد  هایش گفت، شما امـروز خـود را وقـف فـرداي مـا کـرده              جالب بود که ضمن صحبت    

انـد؟   دانم این همه مردم ازکجا آمده   نمی. استقبال خیابانی مردم، خیلی بیش از حدانتظار بود       
مـدعی بـود   . آقازاده، وزیر نفت که اهل خـوي اسـت، در ماشـین مـن بـود      ] غالمرضا[ي  آقا

در . جمعـه ارومیـه و اسـتاندار قبـول نداشـتند      جمعیت خوي از ارومیه بیشتر است، ولـی امـام       
  جمعه خیرمقـدم گفـت و   ، امام]آقاي محمدصادق نجمی[اجتماع عظیم مردم در ورزشگاه،   

                                                                                                                                               
کتاب   ← دیکن رجوع». استچیزهاى بزرگترى براى شما در راه است و این حق مسلم و طبیعى شما

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«
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هـا و پیـشرفت شهرسـتان و آینـده خـوب صـحبت            من در فـضایل خـویی     . سرودي اجرا شد  
  .1کردم

بـرداري از هـزاران    بعد از نماز و مراسم بهـره . به اداره مخابرات رفتیم  . به تاریکی خوردیم  
راف و وزیر پست و تلگ  [،  غرضی] محمد[هاي آقاي     شماره تلفن و مرکز مخابرات، صحبت     

 و تشویق نمودم و افتتـاح همزمـان در چنـد نقطـه انجـام        2 و صنعتی، من صحبت کردم     ]تلفن
  . شد

شام خـوردیم و  . چهارهزار و هفتصد دانشجو دارد . از آنجا به دانشگاه آزاد اسالمی رفتیم      
قرار شد رشته فنـی در دانـشگاه آزاد تأسـیس شـود کـه        . براي استراحت به فرمانداري رفتیم    

سـاعت یـازده شـب    . خاطرات را نوشتم و براي برنامه فردا مطالعه کـردم  . دم بود خواست مر 
  .خوابیدم

  
  

                                                             
 -و همیشه جز، آبا و اجدادتان،شما در طول تاریخ حضور اسالم در ایران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

هاى مادى و  اید و خداوند به شما نعمت اندهاند و امروز هم با همان خصیصه م مدافعین از حریم مکتب والیت بوده
 از مقابل مردم با ،هاى خوب و زیباى شهر خوى من امروز لحظاتى که در خیابان. معنوى فراوانى عطا کرده است

ها هزار انسان شریف و متعهدى که  شرمنده براى این که ده. کردم، هم شرمنده و هم خوشحال بودم سرعت عبور مى
پرسى داشته باشیم،  تراکم بسیار زیاد صف کشیده بودند و فرصت این که توقف کنیم و با آنها احوالها با  در خیابان

ى که در یها جا از آن عزیزان بزرگوار، آقایان و خانم کردیم و مزاحم آنها بودیم که از همین نداشتیم و سریعاً عبور مى
ها  کردیم با آن جمعیت انبوهى که در خیابان ما فکر مى. مکن رسند، من عذرخواهى مى ها ماندند و به اینجا نمى خیابان

و هیجانى  رشور کسى در محل برنامه و ورزشگاه نیست، اما این انبوه عظیم جمعیت پ،در چندکیلومتر متراکم دیدیم
شان و  ئوالنشان و مس مند به انقالب اند و عالقه دهد که مردم این شهرستان چگونه در صحنه  نشان مى،بینیم که اینجا مى

شما به خاطر . دهد شان که این براى ما قوت قلب است و مایه خوشحالى و امید و نشاط و به ما توان کار بیشتر مى دولت
مندى به مکتب اهل   از نعمت تعهد و تقوى و عالقه،دار برخوردار هستید دار و سابقه اینکه از یک حوزه علمیه ریشه

بزرگ، مفسر عالیقدر، تاریخدان بزرگ و فقهاى ارجمند در میان شما از قدیم وجود ها دانشمند  ده. بیت سیراب هستید
اسالم بود و هنوز هم  عظیمى از دنیاى تقلید بخش ى است که مرجعیالعظمى خو اهللا تآنها مرحوم آی اند که سرآمد داشته

ز وجود دارند که باز منشأ ى هم امرویها در این حوزه شخصیت.  استایشان، خوى شهره آفاق شده  هست و به اسم
 هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ←دیکن رجوع» .اند هاى اسالمى هستند که برکت منطقه رشد و توسعه دانش

 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال

 - 1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع. 
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اول وقـت بـا     . پنکه روشن کرده بودند   . هواي اتاق، گرم و خفه بود     . دیشب خوب نخوابیدم  
ل معـروف قوتـور پیـاده شـدیم          ] قطـور [=وراتومبیل به سوي دره قوتـ      نحـوه  . رفتـیم و زیـر پـ

. قسمتی از راه، خـاکی اسـت  . پل عظیمی است. هاي بمباران عراق را دیدیم     بازسازي خرابی 
  .به تقاضاي وزیر راه، بنا شد براي آسفالت کمک کنیم

ع اسـت، بـراي شـرو    هـاي نـو سـازمان انـرژي اتمـی        اي که سایت عملیات انـرژي     در نقطه 
. آقاي امراللهی و آقاي احمدي و مهندس ذیربط گزارش دادنـد    . اجرایی کار، برنامه داشتیم   

براساس اسناد و قراین، یکی از منابع، وفـور گرمـا  در اعمـاق مناسـب زمـین اسـت و نقـاط               
بینی شده، در عمق دو هزار متري به حرارت  دیگري در دماوند و سبالن شناخته شده و پیش 

 اولین حفاري با حضور ما آغـاز شـد و مقـداري از مایعـات مـصرف        1.مدویست درجه برسی  
  .ها را عوض کردیم هایمان پاشید که بعد از ظهر، به ناچار لباس حفاري بر لباس و صورت

عبایم هم دیروز در مراسم استقبال روستاي بارون که تـالش داشـتند، دسـتم را ببوسـند و             
 بـه سـوي   2.برایشان صحبت کردم. مع شده بودنداهالی منطقه ج. گذاشتم، پاره شده بود  نمی

، ]يمحمـد غفـار  آقـاي  [در اجتماع مـردم سـلماس سـرود، خیرمقـدم     . سلماس پرواز کردیم 

                                                             
 - ییگرما نی زميانرژ) Geothermal energy(،وجود دارد، نزمی جامد که در پوسته ی حرارتي به انرژ 

 که به چرخه ردیگ ی مورد استفاده قرار مییگرما نی زمتهیسی الکتردی اغلب در جهت تولي، گونه انرژنیا. شود یگفته م
 ي برق از انرژدی توليها  مورد استفاده در طرحي فناور.گردد ی اطالق مییگرما نی زمي از انرژیکی الکتري انرژدیتول
 يانرژ . چرخه دوگانه استروگاهی و نالی بخار سلی تبديها روگاهی بخار خشک، نيها روگاهی شامل نییگرما نیزم
وقفه   بدونیست و نی خاصطیشرا  محدود به فصل، زمان و،ریپذدی تجديها ي انرژری بر خالف سایی، گرمانیزم

 ری از سايدی با برق تولییگرما  نی زميها  روگاهی تمام شده برق در نمتی قنیهمچن.  باشدی ميبردار بهره قابل
 .تر است مراتب ارزانه  نو بيهاي  انرژگری داع از انویقابل رقابت و حت  متعارفيها روگاهین

 - هاى پیشرفته براى  لوژي با اشاره به اهمیت گسترش تحقیقات انرژى در کشور و استفاده از تکنو،آقاى هاشمى
هاى خوبى در کشور برداشته شده و  تکنولوژى انرژى خورشیدى، گام از لحاظ استفاده از« :تولید انرژى، اظهار داشت

در بخش زمین گرمایى بیشتر در مرحله  .شود هاى انرژى خورشیدى زیادى در داخل کشور ساخته مى امروز نیروگاه
توانیم با  ما مى .مینه از تجربیات و تکنولوژى موجود در جهان، بهره الزم را بگیریمتحقیقات هستیم و بایستى در این ز

 ».هاى مهم انرژى کشور تبدیل شویم نظران به یکى از پایگاه استفاده از امکانات موجود و تحقیق دانشمندان و صاحب
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع
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 تختخوابی و درمانگاه کوچـک      128 رفتیم بیمارستان    1.جمعه و سخنرانی مفصل من بود      امام
بـه سـاعت دوازده   یـک ربـع     . به سوي نقده پـرواز کـردیم      . تأمین اجتماعی را افتتاح کردیم    

 و  2کننده مـن   جمعه و سخنرانی دلگرم    سرود، خیرمقدم امام  . اجتماع عظیمی داشتند  . رسیدیم
  . هاي عمرانی بیشتر انجام شد وعده

.  پـرواز کـردیم  3سپس به محل سد حـسنلو . نماز و ناهار و استراحت، در فرمانداري بودیم   
 بـه ارتفـاع  هفـت    ]نقده [= زسد جالبی است که در محل یک تاالب موجود اطراف سولدو 

 هـزار هکتـار   14نود میلیون مترمکعـب آب از رودخانـه گـدارچاي را بـراي          .  سازند  متر می 
                                                             

 -  از احساسات پاك آنها اظهار قدردانیآقاى هاشمى، ضمن ابراز خرسندى از حضور در جمع مردم سلماس و 
 اوراق زرینى از مقاومت و تالش را به نام ،مردم سلماس چه در دوران جنگ تحمیلى و چه در دوران بازسازى«: داشت

 ،ها در سلماس نى و شیعه و دیگر اقلیترد و سرك و کُادران تُآمیز بین بر همزیستى مسالمت .اند خود ثبت کرده
بینیم این منطقه به صورت یکپارچه دارند کشور خود  امروز ما مى .تواند درس خوبى براى جهان و دنیاى اسالم باشد مى

مکانات وسیعى را رسانند و ا بردارى مى هاى بزرگ و زیربنایى را به بهره ترین نقاط طرح کنند و در مرزى را آباد مى
 این امکانات تنها در سایه همدلى و یکپارچگى شما مردم و تالش نیروهاى انقالب تحقق .کنند براى منطقه ایجاد مى

 ، این استان و شهرستان سلماس،با توجه به اینکه اولویت در برنامه توسعه با کشاورزى و دامدارى بوده است. یافته است
بینى شده در گذشته در حال حاضر در  هاى پیش ها و برنامه اکثر طرح. قرار گرفته استطور طبیعى در مسیر توسعه ه ب

 از امکانات رفاهى برخوردار ،که دوسوم جمعیت روستایى این شهرستان طوريه  ب،سلماس به مرحله اجرا درآمده
 .1396انقالب، رفمعا نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن  رجوع».اند شده

 - اند که دشمنان  مردم ایران فراموش نکرده«: هاى دشمنان انقالب، اظهار داشت  با اشاره به توطئه،آقاى هاشمى
امروز . دشهاى آنان خنثى   ولى با اتحاد و یکپارچگى مردم توطئه، چگونه قصد توطئه در این منطقه را داشتند،انقالب

هاى گذشته به علت تجاوز دشمنان آسیب دیده  شور و شهرهایى که در طول سالزمینه براى توسعه مناطق مرزى ک
دست آمده براى سازندگى منطقه را نتیجه همدلى مردم نقده دانست  هثبات و آرامش ب ایشان ».بودند، فراهم شده است

خوبى ه شود، ب رفاه عمومى مى تا از استعدادها و منابع غنى که باعث اعتالى کشور و بداین اتحاد باید ادامه یا«:و گفت 
 آقاي ».پذیر نیست  بدون امنیت امکان،هاى بزرگ اقتصادى و فرهنگى در مناطق مرزى انجام طرح. گیریمببهره 

هاى توسعه کشاورزى، گسترش  آهن جنوب دریاچه ارومیه، آغاز عملیات سد حسنلو در برنامه ، ساخت راههاشمی
 و هاى برنامه دوم در استان آذربایجان غربى و نقده ذکر نمود  را از جمله طرحآبیارى تحت فشار و ایجاد کارخانه قند

هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع . قول مساعد داد،ویژه ایجاد مراکز فرهنگى براى جوانانه ب، رفع نیازهاى این شهربراي 
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، 

 -آن ارتفاع و متر هفت نیز سد این تاج عرض. است متر 5270 آن تاج طول و بوده همگن خاکی نوع از حسنلو  سد 
 شرق در نقده انحرافی  همچنین بند.دارد مکعب متر میلیون 3/96 حجم به مخزنی که است متر 25/10 رودخانه بستر از

 آب تامین و سد مخزن آبگیري رايب رودخانه آب انحراف منظور به و گدارچاي رودخانه روي بر نقده شهرستان
 دار دریچه بتنی نوع از بند  این.است شده اجرا و طراحی دار دریچه صورت به پرآبی هاي ماه در ثقلی شبکه اراضی

 .دارد ثانیه در سیالب مکعب متر 308 تحلیه ظرفیت دریچه، هشت بودن دارا با و دارد طول متر 2/62 که است
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 مهندس مشاور، در مورد دو سد طراحی شده روي رودخانه گدار، یکـی در     .کند  ذخیره می 
 مـن  هاي مشاور قبلی از یوگـسالوي توضـیح داد و   اشنویه و دیگري در نقده و اصالح اشتباه 

. ، دیـر رسـید  ]وزیـر نیـرو  [آقـاي زنگنـه،     .  و کلنـگ زدیـم     1آمیـز کـردم    هم صحبت تـشویق   
خواسـتم برایـشان صـحبت کـنم، از بـس احـساسات و            . یان اطراف جمع شده بودنـد     یروستا

  .قراري داشتند که منصرف شدیم؛ بعداً پشیمان شدم بی
م تلویزیون بـراي مراسـم   برنامه زنده و پخش مستقی. به سوي فرودگاه ارومیه پرواز کردیم  

در همـه  . داشـتیم   هاي ارومیه، شیراز، سیرجان و رفسنجان و ساري   فرودگاه  هاي توسعه   طرح
از . کـردم  کردند و من هم تشویق مـی  ها صحبت می ها و مجري  جا، مدیرمسئول و استانداري   

 گـزارش،  پـس از بازدیـد و اسـتماع      . آنجا به افتتاح بیمارستان سیصدتختخوابی ارومیه رفتیم      
  .براي بازدید نمایشگاه صنایع و کشاورزي و معادن استان در ارتفاع پارك زیباي شهر رفتیم

انـصافاً   . خیلـی خـسته شـدم   . بعد از نماز مغرب تـا سـاعت ده و نـیم شـب بازدیـد کـردیم           
در تمام مسیرهاي شهر، . پیشرفت صنایع استان، فوق حد انتظار است؛ باذوق ابتکار و اختراع     

ها منتظر عبور ما بودند و احساسات خودجوش      نبوهی از مردم، بدون برنامه ساعت     جمعیت ا 
تـا  . براي شام و خـواب، بـه اسـتانداري آمـدیم     . شان، باعث تعجب همراهان است     و دوستانه 

  .ها را خواندم و خاطرات را نوشتم ساعت دوازده شب، گزارش
  

  1995 سپتامبر 16         1416الثانی    ربیع 20   1374  شهریور 25شنبه 
  

اول وقـت،  . هاي مربوط به سـفر را خوانـدم         گزارش. اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم      
اي قبل از ساعت هشت صبح، براي مراسـم شـروع سـال تحـصیلی، بـه دبیرسـتان                  چند دقیقه 

                                                             
 -رقمى ،بندیم  مى- با کانال و بند انحرافى-سدى که ما با سه میلیارد تومان«:  آمده است در بخشی از این سخنرانی 

آالت را به صورت  ماشین. شد  در گذشته نوعاً ارزى بسته مى،در حد ده میلیون دالر هزینه ماست که این طور کارها
گرفتند، ولى کارى که  ین قبیل مى از ایی سدهابراي ،از ما حدود سیصد چهارصدمیلیون دالر. کردیم ارز حساب مى

 ،مان به ابتکار، اتفاق افتاده که با ده میلیون دالر ییمان، مدیریت و آشنا مان، امکانات االن به یمن پیشرفت تکنولوژي
ها و من به وزارت نیرو و  له مهار آبأاین نشان خوبى است از پیشرفت کار کشور در مس. شود این سد ساخته مى

 رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .گویم  تبریک مى،دست آوردنده ها را ب  این پیشرفتمان که دوستان
 .1396انقالب،  معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی
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، وزیر آموزش و پـرورش هـم آمـده       ]آقاي محمدعلی نجفی  . [کالسه امام خمینی رفتیم    سی
سر ساعت هشت، زنگ را . شد مستقیماً در سراسر کشور پخش می    . ان صحبت کرد  ایش. بود

شد و بـراي اولـین بـار     هاي قبل در تهران برگزار می       سال. 1نواختم و صحبت کوتاهی نمودم    
  .در استان برگزار شد

، ]آقـاي عبـاس آخونـدي   . [هاي ساخت انبوه مـسکن رفتـیم   به شهرك ایثار، یکی از طرح   
طرح نُه هزار هکتـاري  . مدیران توضیح دادند. ازي، بعد از مراسم رسیدوزیر مسکن و شهرس 

من هـم  . فروشند  می-  با وام -ساختمان و زمین را مترمربعی بیست و پنج هزار تومان      . است
  .شان پاسخ دادم مردم هم جمع شده بودند؛ به احساسات. 2سیاست جدید را توضیح دادم

هـاي آبـاد و    همه جا زمـین   . یه و پیرانشهر گذشتیم   از اشنو . به سوي سردشت پرواز کردیم    
آقـاي سـعادت،   . هاي بلوط، بسیار انبـوه و خـوب بـود      رودخانه، ولی عمدتاً  دیمی و جنگل      

در سردشت، اجتماع مردم بسیار . داد شناسد و توضیح می هم خوب همه جا را می     ] استاندار[
امـام جمعـه و   . یلـی شـدید بـود   بیش از حد انتظـار، ابـراز احـساسات خ       . باشکوه و منظم بود   

اي  کننـده  من صحبت دلگرم. هاي خوبی کردند و سرودي عالی خوانده شد فرماندار صحبت 
شان به جمعیـت، حـدود هفـت در      شهیدان ؛ نسبت 3هایشان کردم   ها و لیاقت    دربارة فداکاري 

                                                             
 -،اعالن رضایت از را برشمرد و باهاى گسترده دولت در زمینه گسترش آموزش و پرورش   برنامه آقاي هاشمی 

 یک بال و ،دوبال براى پرواز الزمه دانش است؛ ایمان و تقوى« :گفتآموزان کشور،   دانشهاى ملى و جهانى موفقیت
 آینده این عزیز،معلمان .  زمینه تأمین هر دو بال این پرواز آماده است،امروز بحمداهللا در کشور شما.  بال دیگر،دانش

توانید این  موقعى مى. این امانت برخواهید آمددارى  خوبى از عهده نگهه شاءاهللا ب ان. شود انقالب دست شما سپرده مى
 دیکن رجوع» .امانت را خوب به صاحبش برسانید که همراه تحصیل علم، تحصیل ایمان، تقوى و اخالق هم داشته باشید

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ←

 -مشکل مسکن، خیلى ،ن در این چند روز، هرجا در این استان سؤال کردمم«: ست در بخشی از این سخنرانی آمده ا 
دهید و با برنامه  شاءاللّه ادامه مى  ان،اید هاى درستى که پیش گرفته سیاست. هاى دیگر است کمتر بعضى از استان

 که ازطریق اقدام خواهید کرد، جدیدى که وزارت مسکن و دولت براى حل مشکل مسکن در سراسر کشور دارند
ان مردم دهاى سرگر نیز با استفاده از نقدینگى هاى مناسب به نیازمندان و سازى، همچنین دادن وام سازى، کوچک انبوه

هاى مردم، ما انتظار داریم در برنامه  اندازها و اندوخته ها با اوراق مشارکت و استفاده از پس از طریق جذب نقدینگى
 ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی «کتاب   ← دیکن رجوع» .ر باز بشود گره مسکن در کشو،ساله دوم پنج
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر

 -این اجتماع بسیار شکوهمند و این احساسات فوق«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است رذوق و قابل العاده پ
 دانند در ى عالى براى مردم ما که درست نمىها هاى شاداب و بانشاط و روحیه تحسین و ستایش و این چهره
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قعـاً  مـردم وا . هاي عمرانی را توضـیح دادم  برنامه.  هزار است که در کمتر شهري چنین است 
از یک سایت ورزشی و سالن چندمنظوره دوهزار مترمربعی در دسـت سـاختمان               . اند راضی

  .بازدید کردیم
. پس از بازدید فضایی از شهر کوهستانی زیباي سردشت، به سـوي مهابـاد پـرواز کـردیم              

ضـدانقالب کُـرد،   . استقبال خیابانی و اجتماع مردم مهاباد، خیلـی شـکوهمند و عجیـب بـود      
ور و شـ . هدید کرده بود که در مراسم شـرکت نکننـد و وعـده انفجـار داده بودنـد       مردم را ت  

سهرابی، امام جمعه شهر، با بغض و گریه ] مالقادر[آقاي  . کننده بود   مردم، خیره  هیجان انبوه 
شـود،   معموالً تصور می. اند گفت، خدا لعنت کند آنهایی را که این مردم را بد معرفی کرده    

ی ضدانقالب است و این استقبال مردم، چنین توهمـاتی را نقـش بـرآب             مهاباد مرکز فرهنگ  
هاي گرمی کردنـد و بعـد مـن سـخنرانی      امام جمعه و فرماندار و نماینده شهر، صحبت     . کرد

گرمی در وفاي مردم، هماهنگی آنها با انقالب و توضـیح خـدمات نظـام و وعـده کارهـاي             
  . سرود جالبی خواندند. 1تر کردم مهم

                                                                                                                                               
شان این مردم از لحاظ مذهبى و از لحاظ عرف ملى . خیلى باارزش است،گذرد مرزهاى اطراف کشورشان چه مى، 

رساند و اینکه سردشت در همان بحران  ، همه چیز را مى دارند این ارقامى که در شهادت و ایثار.با ما فاصله ندارند
دهد که اینها چه مردم صبور و  این شهادت مى.  خم به ابرو نیاورد و سر پا ماند،هاى عراق جوانمردانه بعثىهاى نا هجوم

هاى گستاخانه و حمالت شیمیایى وحشیانه  مردم سردشت با توجه به اینکه متحمل بمباران. مرزداران مطمئنى هستند
 با خاطر خوشى از این شهرستان شما اًمن واقع .هستندرژیم بعث عراق شدند، مستحق امکانات و خدمات بیشترى 

 دیکن رجوع ».بهترین سوغاتى من براى مردم ایران است هاى بشاش و شاداب که خاطر دیدن این چهره هگردم، ب برمى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ←

 - هاى مختلف انقالب اسالمى قدردانى کرد و  رد، در صحنه نشاط مردم کُ از حضور گسترده و با،آقاى هاشمى
رد رد و غیرکُخواهند میان مردم کُ این وحدت و حضور چشمگیر شما، خارى در چشم کسانى است که مى«: گفت

  ».کشور، تفرقه ایجاد کنند
ت کرد تا در میان مردم وفادار و  دعو،هایى که با شعارهاى پوچ و توخالى، ادعاى مردمى بودن دارند  از گروهایشان

من در این شهر با همه «: آقاى هاشمى افزود. رد زبان مهاباد بیایند تا حقایق انقالب اسالمى را درك کنندانقالبى کُ
میان  .کنم که در میان مردم خونگرم، صمیمى و وفادار به انقالب و نظام اسالمى و کشور هستم وجودم احساس مى

هاى مذهبى ایران، وحدت و اتحاد نظر کاملى حکمفرماست و با این وحدت است که نظام اسالمى  تمام اقوام و گروه
 با مقایسه ،ردزبان کشور مامردم کُ. ها را به زانو درآورد توانسته در مقابل دشمنان و از جمله آمریکا بایستد و ابرقدرت

کنند که دولت چه خدمات عظیمى را   درك مىهاى پس از انقالب، به خوبى وضع خود در دوران رژیم گذشته و سال
 ردنشینزده وکُ هاى عمرانى زیادى براى مناطق جنگ  فعالیت،در برنامه دوم توسعه. در این مناطق انجام داده است
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بعـد از  . گروه سرود، سـرود جـالبی خوانـد   . به هنرستان صنعتی، براي افتتاح رفتیم  از آنجا   
برداري و استماع توضیحات و بازدیـد از سـالن کارگـاه، از آنجـا بـه سـاختمان جدیـد                    پرده

هاي کُرد  مجدي، رییس دانشگاه که از شخصیت   ] محمد[دکتر  . دانشگاه آزاد اسالمی رفتیم   
آقاي .  خدمات سازندگی دولت من تمجید کرد و گزارش دادمهاباد است، با شعر خوبی از    

  . 1و سپس من صحبت کوتاهی کردیم] رییس دانشگاه آزاد اسالمی[دکتر جاسبی، 
هـاي شـهر    در خیابـان . بعد از ناهار و نماز و استراحت، بـه سـوي پیرانـشهر پـرواز کـردیم           

ه بودنـد کـه مـا را ببیننـد و     مهاباد، در هنگام عبور، همه جا انبوه مردم تا سـاعت چهـار مانـد      
در اجتمـاع خیلـی خـوب پیرانـشهر هـم صـحبت فرمانـدار و           . کردند  عجیب ابراز محبت می   

ها وسپس افتتـاح مجتمـع فرهنگـی و صـحبت         ها و وعده     و تعریف  2سرود بود و صحبت من    
  .3مدیرکل ارشاد و صحبت کوتاه من

                                                                                                                                               
براى همه مناطق تأمین خواهد شد  بینى شده که بر اساس آن خدمات اساسى مانند آب، برق، راه و بهداشت پیش. «

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع

 -به خاطر این حرکت وسیع علمى و فرهنگى ،باید از دانشگاه آزاد اسالمى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 معلوم نبود ،این دانشگاه نبوداین خیل عظیم جوانانى که اگر .  خیلى ممنون باشیم،که در سراسر ایران به وجود آورده
گیرند و هر روز هم یک قدم   امروز از این سفره گسترده علم و ادب بهره مى،بایست چه سرنوشتى داشته باشند

. کار است عالى شروع شده و آن همت هنوز پشتوانه تعمیق و توسعه دانشگاه با همت. شود جدیدى برداشته مى
ها را  شان بچه خوانند و اساتید با همه همت شان درس مى دانشگاه با همه همت هاى خوشبختانه از لحاظ تحصیل، بچه

 دیکن رجوع» .خصوص حضور دانشگاه در چنین مراکزى مثل همین مهاباد، خیلى افتخارآمیز است ه ب؛کنند تربیت مى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ←

 -  هاى دشمنان  هاى مردم پیرانشهر در دوران دفاع مقدس و ناکام گذارى توطئه  یادآورى ایثارگريبا ،هاشمىآقاى
 توانستند در تاریخ ایران صفحه ،ها با مقاومتى که کردند پیرانشهري«: انقالب در ایجاد تفرقه میان اهالى، اظهار داشت

هاى سازندگى و  زده در برنامه لویت داشتن مناطق مرزى و جنگایشان با اشاره به او» .زرینى به نام خودشان ثبت کنند
برنامه « : یادآور شد،زدایى و ایجاد آبادانى در این مناطق حق طبیعى و تاریخى مردم مقاوم اینجاست اینکه محرومیت

 که غربى تا خوزستان سهم عادالنه خودشان را بگیرند دوم فرصتى است که این مناطق مرزى عراق در آذربایجان
شما  .شااهللا به خوبى انجام خواهد داد  این وظیفه انسانى و اسالمى و انقالبى خودش را ان،دولت جمهورى اسالمى

ها هستند، انتظار دارند در جامعه  هاى اینها که وارث این پیروزي خانواده.  قربانیان زیادى به انقالب دادید،ها پیرانشهري
  ← دیکن رجوع». مکرم بداریم،هاى هدایت در میان خودمان عنوان مشعله  را بما مورد توجه باشند و ما باید اینها

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب 

 - به تنهایى ،در حال حاضر مساجد«:  ضمن باارزش شمردن توجه به مسایل فرهنگى، اظهار داشت، آقاى هاشمى 
  فرهنگى نسل جوان نبوده و سیاست دولت بر این است که در کنار توسعه مساجد، مراکزجوابگوى نیازهاى
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ت و اوج احـساسات مـوج   اینجا هـم انبـوه عظـیم جمعیـ    . به سوي میاندوآب پرواز کردیم 
ینجا قاجار، به ا   بخشی از مردم، از اعقاب کرمانیانی هستند که در زمان آقامحمدخان          . زد می

آقـاي  [نماینـده و  ، ]آقاي محـسن راثـی  [صحبت . اند و من هم یادي از آنها کردم       تبعید شده 
و سرود دانـش   1جمعه و سخنرانی من  امام،  ]هریسیمجتبی  آقاي  [فرماندار و   ،  ]بابایی زلفعلی
کار مهمی است و سـپس پـل    . سپس همزمان چند طرح انتقال برق را افتتاح کردیم        . آموزان

  .رود  افتتاح کردیم مهمی را  بر  روي  زرینه
. ایـن سـالن نیـز افتتـاح شـد     . شوراي اداري در سالن ورزشگاه  دو هزارنفري جلسه داشت  

ام خوردیم و براي استراحت بـه   ش2.استاندار توضیحات داد و من هم صحبت مفصلی کردم        
                                                                                                                                               

کتاب   ← دیکن رجوع ».هاست فرهنگى را نیز توسعه بدهد که افتتاح این مجتمع نیز در راستاى همین سیاست
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 -از ؛ خوب آشنا شدم،من با مردم میاندوآب از زمان جنگ و دفاع مقدس«:  این سخنرانی آمده است در بخشی از 
. اى از جوانان غیور و شجاع میاندوآب بود طریق سردار شهدا، سردار شهید باکرى، فرزند صالح میاندوآبى که نمونه

ها با آنها  وب میاندوآب که ما در طول عملیاتهاى خ  بچه،ال فراوانندا البته ایشان را به عنوان نمونه اسم بردم، و
 روحیات مردم ،در همان وقت. گرفتیم هاى جنگ بهره مى شان در میدان شان و مردانگی سروکار داشتیم و از شجاعت

شهرستان شما در .  در بین رزمندگان زبانزد بود و من با تاریخ شهرستان شما تا حدودى آشنا هستم،میاندوآب
.  مورد ستم و تجاوز قرار گرفته است، از تاریخ ایران به خاطر مردانگى و روحیه آزادگى که داشتههاى زیادى قسمت

 گرفتار مشکل شدند؛ به خاطر ،در عصر صفویه، افشاریه، قاجاریه، پهلوى و در فتنه کردستان، همیشه مردم این خطه
 بخشى از مردم این شهر کسانى هستند که به ،نمدا رفتند و مى  زیر بار زور و استبداد نمى،شخصیت انسانى که داشتند

اند و تا امروز فرزندان آنها در این شهر ماندگار هستند و ما از این جهت  خواهى از کرمان تبعید شده خاطر عدالت
هاى اسالم خالص و  بخش اهل بیت و فداکارى  و دفاع از آرمان  اخالص به مکتب حیات.قرابتى هم با شما مردم داریم

 از ،هاى الهى که در این منطقه فراوان است گیرى از نعمت و تالش و کوشش براى زندگى شرافتمندانه و بهرهناب 
 همان ،بینیم هاى قابل ستایش شما مردم است و امروز من در میان امواج خروشان عواطف انسانى که از شما مى ویژگی

 ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .بینم م را مجسم و متبلور مىا اطالعات تاریخی
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر

 - ،با قدردانى از تالش و هماهنگى نیروهاى نظامى، اطالعاتى و انتظامى در فراهم کردن امنیت مطلوب آقاي هاشمی 
هاى کشت و صنعت و   تشکیل مجتمعهاى تولیدى و تبدیلى و اندازى تعاونی در منطقه، از مسئوالن استان خواست با راه

. زا و استفاده از نیروهاى جوان و با لیاقت منطقه، چهره آذربایجان غربى را دگرگون کنند هاى اشتغال اجراى طرح
یابد و امنیت فکرى ، اجتماعى و اقتصادى  روز افزایش مىه توان سازندگى و تولید در کشور روزب«:  گفتایشان

ها هزار   آبادى و سرسبزى ده.را در برنامه دوم توسعه براى همگان فراهم آورده استموجود، فرصت کار و تالش 
 در صورتى که زمین در اختیار ، به همت مردم تالشگر و وزارت کشاورزى آماده است،هکتار از اراضى شمال استان

  در جامعه، یکهممشکل نقدینگى  . هزار شغل جدید در استان آذربایجان غربى فراهم آورد12گذاشته شود ، 
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  .بعد از  مطالعه و نوشتن خاطرات، ساعت دوازده شب خوابیدم. فرمانداري آمدیم
  

  1995 سپتامبر 17         1416الثانی    ربیع 21   1374  شهریور 26یکشنبه 
  

و برداري از شبکه آبیاري دشت میاندوآب رفتـیم   اول وقت، با تغییر برنامه، براي شروع بهره   
هـایی کـه    رود و استفاده  از آب آنجا توضیح دادند، دربارة امکان بستن سد دوم روي زرینه         

ریزد که باعث باال آمـدن آب و مزاحمـت سـواحل     رود و به دریاچه ارومیه می فعالً هرز می 
شـان بـراي    امـام جماعـت  . ، اجتماعی داشتند]گُلی گاومیش[=مردم روستاي مجاور    . شود  می

  .ا آمدطرح خواسته آنه
رب و روي انگـوران در ماهنـشان زنجـان، پـرواز             با یک ساعت تأخیر، به سوي معـدن سـ

معـاون  [شکرریز، ] علی[، استاندار زنجان و آقاي   ]ی سجاد کاظم  دیسآقاي  [در راه،   . کردیم
به خصوص دربارة معدن طـالي زرشـوران تکـاب    . ، توضیحات دادند  ]وزیر معادن و فلزات   
کوپترها، بـه خـاطر ارتفـاع زیـاد و عـدم         ازدید کنیم، ولی خلبانان هلی    که قرار بود از آنجا ب     

بود، به جاي آن طرح،  بازدیـد از   آن  جاي مناسب  فرود صالح ندانستند که صبح هم بهانه           
  . شبکه آبیاري انتخاب شد

آتـشکده و   . سلیمان عبور کردیم وتوضـیحات الزم را شـنیدم         از فراز منطقه تاریخی تخت    
بـر فـراز معـدن    . شان قدیمی که امروز آب زیادي در آن جمـع شـده اسـت     گرم و آتشف   آب

اي خاك معدن را بـه صـورت ثقلـی و بـدون صـرف               سیستم نقاله . انگوران هم دوري زدیم   
در محـل  . کنـد  انرژي، با استفاده از شیب طبیعی کوه، به محل کارخانه کنسانتره منتقـل مـی             

هـا گوسـفند قربـانی     جمع شده بودنـد و ده کارخانه، جمع زیادي از مردم روستاهاي اطراف    
بـه خـاطر تـأخیر و اینکـه مراسـمی هـم در ماهنـشان گذاشـته بودنـد ، بازدیـد را بـا                      . کردند

  روي سـقف ماشـین رفـتم و بـراي مـردم صـحبت        . توضیحات مهندس صباغ  کوتاه کردیم       
  

                                                                                                                                               
نمایشگاه تولیدات  .ساز باشد تواند در این خصوص چاره  مى،تالش مجلس شوراى اسالمىاست و ملى  مسأله

هاى  تواند در خصوص صنعت نیز گام  مى،صنعتى استان نشان داد که آذربایجان غربى در کنار دامدارى و کشاورزى
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی انی،رفسنج هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .بزرگى بردارد
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  .1کوتاهی نمودم
جمعه و جماعات  زنجان  اوزن، همه مدیران و ائمه رود قزل کنار  . به ماهنشان پرواز کردیم   

جمعـه   ، امـام ]آقاي سیداسـماعیل موسـوي    [مراسم کوتاهی با سرود و خیرمقدم       . آمده بودند 
مرتباً  به خاطر .  انجام شد2و صحبت من] ماهنشان[، نماینده ]آقاي رضا عبداللهی [و  ] زنجان[

  .جوشید هاي بعد، دلم می برنامه
برنامه مراسم افتتاح طرح آبرسانی به شـهر  . ا یک ساعت تأخیر به تکاب رسیدیم   باالخره ب 

در . را کوتاه کردیم و گفتیم برنامه بازدید از نمایشگاه فرش را حـذف کننـد کـه نپذیرفتنـد            
ها را مطرح کرد و من  ها و خواسته  اجتماع وسیع مردم، امام جمعه خیرمقدم گفت و خدمت        

از حـذف برنامـه معـدن    . 3ه توسعه معدن و مهـار آب دادم       هم صحبت مفصلی کردم و وعد     
                                                             

 -برنامه  ما.  ما را شرمنده کردید،شما مردم بزرگوار و مهربان انگوران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
  متأسفانه شما زحمت کشیدید و اسباب. براى بازدیدى به اینجا آمده بودیم.این سفر نداشتیم مزاحمت  را در

 وقت زیادى را ،آییم شاءاهللا در سفر بعدى که براى افتتاح کارخانه هفت هزارتنى به اینجا مى ان. شرمندگى ما شدید
ما از کارهایى که شما مردم با کمک دولت در این مدت کوتاه انجام . رسیم گذاریم و به خدمت شما مفصالً مى مى

 این وظیفه ماست که براى شما امکانات آب، .کنیم  تشکر مى،دبری دادید و منطقه خودتان را به خوبى رو به پیش مى
بحمداللّه شما . برق، راه، آموزش، بهداشت و نیازهاى زیربنایى را بیاوریم که شما بتوانید کشور خودتان را آباد کنید

را انجام اید و مسئوالن اینجا هم با دلسوزى کامل وظایف خودشان  مردم زحمتکش و تالشگر این زحمات را کشیده
اى که   این منطقه،صنایع دستى و کشاورزى شما شاءاهللا با توسعه این مرکز مهم صنعتى و توسعه دامدارى و اند، ان داده

دیگر از این به بعد صفت محروم را نداشته باشد و شما بتوانید مثل بقیه نقاط ، تا به حال عنوان محروم داشته است
 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن  رجوع».مند شوید رههاى الهى به برخوردار کشور از نعمت

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374

 -از لحاظ معدن، این . هاى زیادى گذاشته است  خداوند نعمت،در این منطقه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
یکى . ست و نیازهاى فراوان صنایع ما را باید تأمین بکندمنابع مهم ثروت کشور ا رب و روى که یکى ازمعدن عظیم س

 دامدارى این منطقه، وسایل تغدیه عده زیادى از مردم کشور ما را فراهم آورد و این ،مراتع غنى که باعث شده است
ردارى اى را در صورت بهره ب تواند تحول عمده  مىوکند  وزن هست که از منطقه شما عبور مىربرکت قزل اُرودخانه پ

 ده منطقه را به عنوان مناطق خاص با طرح ،ما در هیأت دولت.  در این منطقه به وجود بیاورد،ها درست از این آب
تواند نصیب این   مى،وزن است و بهره زیادى از این مصوبهاُ عمرانى تصویب کردیم که یکى از آنها همین حوزه قزل

 اعتبارات خاصى که براى این منظور از دفتر مناطق محروم ریاست جا بشود که بحمداهللا کار آن شروع شده است و با
کتاب   ← دیکن رجوع» .جمهورى اختصاص داده خواهد شد، این منطقه تحول قابل توجهى خواهد داشت

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

 - هاى بلندى  تاکنون گام« : اظهار داشتتکابزایى دولت در  میتهاى محرو آقاى هاشمى، ضمن برشمردن برنامه
 مردم این شهرستان در دوران جنگ، .رسد براى رفع مشکالت شهرستان تکاب برداشته شده، ولى کافى به نظر نمى
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ها،  گروه سرود دختربچه. بازدید کوتاهی از نمایشگاه فرش نمودم؛ جالب بود  . دلخور بودند 
  . سرود خوبی خواندند

مطابق معمول در مسیر، مطالب مربوط به شـهر را مطالعـه     . دژ پرواز کردیم    به سوي شاهین  
فرمانـدار جـالبی دارد کـه    . مردم خیلی گرم استقبال کردند. ادکردم و استاندار هم توضیح د  

جلسه تا . تأخیر داشتیم. خودش در کنکور فوق لیسانس قبول نشده و از من کمک خواست         
ناهار و نماز .  تختخوابی را افتتاح کردیم   80سپس با عجله بیمارستان     . ساعت دو طول کشید   
  . فرماندار بود، ]ادهز آقاي ابراهیم اسماعیل[و استراحت، در منزل 

رود  اي از رودخانه زرینـه  ساعت چهار به روستاي هوالسو، براي افتتاح طرح آبیاري قطره        
شود و هزار و چهارصد هکتار آبیاري بـارانی شـده کـه       آب به مناطق مرتفع پمپ می     . رفتیم

گفتند هر هکتار، به جـاي یـک تُـن محـصول پـنج تُـن محـصول               . کاري بوده است   قبالً دیم 
هـا یکـی از کارکنـان را در اسـتخر        هنگـام بازدیـد، بچـه     . به صورت تعـاونی اسـت     . دهد  یم

حـضار  . بیرونش آوردند؛ روحیه خـوبی داشـت   . منظره جالبی شد  . دانست  شنا نمی . انداختند
.  دادنـد اتدر مراسم توضـیح . هزار تومان به او هدیه دادند سی. زدند خندیدند و کف می   می

هر هکتار، پانصد هزار تومان هزینـه  . 1برایشان صحبت کردم. ودندمردم روستاها جمع شده ب 
  .برداشته است

                                                                                                                                               
از اند و بارها در محاصره اشرار قرار داشتند، ولى با فداکارى قابل توجه، با سربلندى  صدمات زیادى متحمل شده

این «: با قدردانى از وحدت حاکم میان مردم شیعه و سنى این شهرستان گفت ایشان ».ها بیرون آمدند این آزمایش
. رود  رشد فرهنگى و فکرى شماست که عامل اصلى براى پیشرفت امور عمرانى منطقه به شمار مىة نشان دهند،وحدت

هایى که مسئوالن خود این شهرستان اعالم   گزارش بسیار افتخارآفرین است و،حرکت توسعه مناطق محروم کشور
 از ،با اشاره به وجود منابع غنى معدنى در منطقه آقاي هاشمی، » .دهد کنند، تحول بزرگى را در این منطقه نشان مى مى

و بردارى از این منابع که با ساخت یک کارخانه بزرگ   ابراز امیدوارى کرد که با بهره،جمله معادن طالى زرشوران
 رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .مجهز به زودى انجام خواهد شد، وضعیت تکاب متحول شود

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی

 -آبیارى مدرن، موجب افزایش چشمگیر  هاى گیرى از انواع سیستم بهره«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاى آبیارى تحت فشار ،  با توجه به بازده باالى سیستم .شود  تولید انواع محصوالت کشاورزى مىورى و افزایش بهره

هاى آبیارى   براى اصالح روش،دولت حاضر است. شود هاى مصرف شده نیز در مدت کوتاهى مستهلک مى هزینه
با توجه به اینکه  . کندبهره پرداخت هاى جدید، به کشاورزان سوبسید و وام کم سنتى و جایگزینى آن با روش

ها استقبال  آب به این زمین جدید براى انتقال هاى شود، مردم از شیوه هاى دشت هوالسو به شیوه دیم آبیارى مى زمین
 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ←دیکن رجوع» .کنند
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. تر بود و برنامه جالبی داشتند ها از همه عظیم  اجتماع بوکانی . به سوي بوکان پرواز کردیم    
. شـان کـردم   با چیدن تراکتورها در دشت مقابل، جمله خیرمقـدم نوشـته بودنـد کـه تحـسین        

امـام جمعـه و فرمانـدار    . انـد  شان گفت، دو هزار تراکتـور آورده        ده، نماین ]آقاي احمد طاها  [
هـا   شان و نمـایش آن و خـدمات و وعـده          صحبت گرمی در اهمیت اجتماع    . صحبت کردند 

  . به خاطر تأخیر، برنامه افتتاح کارخانه نساجی را به همراهان محول کردم. 1کردم
افتتـاح سـاختمان   .  فـرود آمـدیم  غروب در دانـشگاه ارومیـه   . به سوي ارومیه پرواز کردیم    

عظیم دانشکده دامپزشکی و خوابگاه دانشجویان و بازدید سـاختمان جالـب دانـشگاه علـوم            
 در جمع دانـشگاهیان و فرهنگیـان، بـا اسـتماع گـزارش ریـیس دانـشگاه و                 2پایه و سخنرانی  

مدیرکل آموزش و پرورش و تحلیل وضع خوب کشور و استان انجـام شـد و سـپس طـرح              
با بدرقه رسمی، سـاعت  . دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را بازدید و کلنگ زنی کردیم      جامع  

  .ده دقیقه به یازده شب، به سوي تهران پرواز کردیم
  
  

                                                             
 -ابراز احساسات پاك مردم کُ«: ت در بخشی از این سخنرانی آمده اسنى مذهب این مناطق به ردزبان و س

اجتماع مردم بوکان ، بزرگترین اجتماعى . دهد خدمتگزاران خود، میزان عشق و عالقه آنان را به اسالم و نظام نشان مى
ام  یرین را دریافته این حقیقت ش،هاى پیش من از سال .بود که در شهرهاى خارج از مرکز استان آذربایجان غربى دیدم

سازندگى، کارهاى اساسى بسیارى براى جبران  با آغاز دوران. مند هستند  بسیار به نظام اسالمى عالقه،که مردم بوکان
ردنشین و مرزى آذربایجان غربى انجام شده هاى ناشى از جنگ تحمیلى در مناطق کُ ماندگی اساسى، براى جبران عقب

با توجه به اینکه جوانان . رود و یک سیلو در منطقه ساخته خواهد شد ودخانه زرینهدر آینده یک سد بر روى ر. است
اى به مرحله اجرا  هاى گسترده هاى فرهنگى هستند، در این زمینه نیز طرح زیادى در منطقه، خواهان گسترش فعالیت

هاى  هاى علمیه کمک ه دولت براى ساخت کتابخانه، تأسیسات ورزشى و تقویت حوز،در این زمینه. درخواهد آمد
 معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع ».الزم را به عمل خواهد آورد

 .1396انقالب،

 -،با اشاره به فضاى جدیدى که براى توسعه واحدهاى دانشگاهى در کشور ایجاد شده، از  آقاي هاشمی 
است که تحصیالت دانشگاهى را در خدمت شکوفایى استعدادهاى کشاورزى و اندرکاران امور دانشگاهى خو دست

 45ایشان با اشاره به مشارکت فعال زنان در امور دانشگاهى و اینکه اکنون نزدیک به . معدنى و صنعتى منطقه قرار دهند
 آقاي هاشمی .تباشند، بسیار شایان تحسین دانس وپرورش از بانوان مى درصد نیروهاى آموزشى کشور در آموزش

گونه مشکل قومیتى  کنند و هیچ ردها صمیمانه با هم زندگى مىها و کُ ركدر استان آذربایجان غربى، االن تُ«: گفت
 در نهایت صفا و صمیمیت در کنار هم زندگى ،هاى دینى نى و شیعه و اقلیتاز لحاظ مذهبى نیز س. شود دیده نمى

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی سنجانی،رف هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .کنند مى
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  1995 سپتامبر 18        1416الثانی    ربیع 22   1374  شهریور 27دوشنبه 
  

و انجام کارهاي مانده از روزهاي سـفر گذشـت؛ بـه         ها    همه وقت امروز به خواندن گزارش     
بـا  . انـد  جمعی از بستگان، براي مراسـم ازدواج یاسـر جمـع      . شب به خانه آمدم   . روز رساندم 

  .والده و همشیره طیبه، براي دعوت آنها به تهران، تلفنی صحبت کردم
ت در نـشر  محسن هم که از کیش برگشته، براي مـشور . اند فائزه و فرشته هم از سفر آمده   

هـایی   ه بخشی از خاطرات در هفته دفاع آمد و گفت در کـیش، چنـد پمـپ بـادي روي چـا        
از سوریه، به قیمت هر دستگاه، هـزار  . کشند؛ ارزان و جالب است      اند و آب می     نصب کرده 

  .اند و پانصد دالر خریده
  
  1995 سپتامبر 19         1416الثانی    ربیع 23   1374  شهریور 28شنبه  سه

  
سپس مصاحبه رادیو تلویزیونی به مـدت پنجـاه   . مقداري براي مصاحبه پایان سفر کار کردم     

پـشتیبانی  [ستاد . هاي خود را که از سفر و وضع استان دارم، گفتم         برداشت. 1دقیقه انجام شد  
                                                             

 -  ایشان درباره بلوغ . نظرات خود را از جریان این سفر تشریح کرد  مصاحبه مبسوط، نقطهاینآقاى هاشمى، در
رك، ، تُردمردم مذاهب و اقوام مختلف از قبیل کُ«: سیاسى مردم منطقه، آنهارا بسیار هوشیار دانست و اظهار داشت

به رغم تنوع قومى و نژادى و ،امنیت این استان. نى و مسیحى بانشاط و شادابى در حال سازندگى هستندشیعه ، س 
عامه مردم ایران و از جمله  .مرز بودن سه کشور عراق ، ترکیه و جمهورى آذربایجان بسیار تحسین برانگیز است هم

 به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شده و ،اند و امروز سازندگى رفتهرا پذی» فرهنگ سازندگى«استان آذربایجان غربى 
. هاى مختلف نمود پیدا کرده است هاى اقشار مختلف مردم به گونه در تمام زندگى مردم، در ادبیات، اشعار و سروده

ایشان » .شود امروز کار و تولید براى مردم مهم شده و اوج فرهنگ سازندگى در کارهاى مولد و داراى آتیه نمایان مى
هاى  براى مهار آب«: استان آذربایجان غربى را یک استان غنى و سرشار از مواهب گوناگون طبیعى خواند و گفت

شود که یکى   سد بزرگ و کوچک ساخته مىدهشده،   زده  میلیارد مترمکعب تخمیننوزدهسطحى این استان که بالغ بر 
 یک میلیون هکتار زمین کشاورزى ،در استان آذربایجان غربى . رسیدبردارى از آنها در همین سفر در ماکو به بهره

هاى آبیارى  گیرى از سیستم  وجود دارد و براى استفاده بهینه از آب و خاك غنى این منطقه، بهرهدو و یکدرجه 
راکز  هزار دانشجو در مبیستوضعیت آموزش در این استان بسیار مطلوب است و بیش از . تحت فشار آغاز شده است

تاکنون به علت  .اى هستند هاى فنى و حرفه آموزش عالى دولتى و غیردولتى سرگرم کسب علم و دانش و مهارت
هاى   برنامه،دولت با کمک مردم.  از ظرفیت توریستى این استان به خوبى استفاده نشده است،شرایط جنگى منطقه

 اطراف دریاچه ارومیه و مجموعه تاریخى تختزیادى براى رونق صنعت توریسم در این استان، از جمله براى 
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تکلیـف حـدود ده هـزار خـودروي سـواري را کـه بـدون         . تنظیم بازار، جلسه داشت   ] برنامه
و دربارة وضع نیازهـاي فـوالدي    ها جمع شده، مشخص کردیم در گمركمراعات مقررات  

  . بحث ناتمام داشتیم
هـاي هاشـمی،    براي مراسم عقدکنان یاسر، جمعی از فامیل از خانواده  . عصر به خانه آمدم   

مرعشی و ساالري، براي مراسم به خانه آمدند و بقیه فامیل براي شام ازدواج در باشگاه نهاد     
مـن و آشــیخ محمــد  . والـده ، طیبــه، فاطمـه و صــدیقه هــم از نـوق آمدنــد   . دعـوت داشــتند 

من و والده در خانه ماندیم . شب همه به باشگاه رفتند. ، خطبه عقد را اجرا کردیم    ]هاشمیان[
  .والده حالشان خوب است، ولی خسته سفر بودند. و با هم شام خوردیم

 سـاها در راه کـیش ربـوده    707پیش از ظهر خبر دادند که یکی از هواپیماهـاي بویینـگ            
 به کشورهاي همسایه اطالع دادیم که هواپیما را بپذیرند، ولی بعـداً خبـر رسـید         1.شده است 

                                                                                                                                               
باید امکانات رفاهى و ارتباطى ،براى جذب توریست به این استان .سلیمان، در شهرستان تکاب اجرا خواهد کرد 

تواند در این زمینه مؤثر   مى،مناسب فراهم شود که افتتاح طرح توسعه فرودگاه ارومیه نیز که در این سفر انجام شد
شائبه مردم و مسئوالن استان آذربایجان  نوازى و عواطف بى گو، از مهمانو اى هاشمى در پایان این گفتآق ».باشد

ایشان همچنین از وحدت و همدلى موجود میان مردم ، مسئوالن و  .هاى ایثارگران قدرانى کرد غربى به ویژه خانواده
 دیکن رجوع .هاى اجرا شده در این استان دانست رنامهروحانیون این استان ستایش کرد و آن را یکى از عوامل موفقیت ب

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي مصاحبه رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ←

 - از فرودگاه مهرآباد در تهران به مقصد 1374 وری شهر28شنبه  روز سه  صبح9 قرار بود در ساعت ،پرواز این 
 فرود لیی در خاك اسراینظام گاهی پاکی سفر ربوده شد و سرانجام در نی درحمای اما هواپ،ردی انجام گشیک رهیجز
 نگیی ربوده شده از نوع بويمایهواپ.  بوديشده، به نام رضا جبار  ربودهيمایپداران هوا  از مهمانیکی ماربا،یهواپ .آمد
 کیپلماتی با وجود نبود رابطه د.تاس  بودهریا  شی و در اجاره ک)نیروي هوایی ارتش ( ساهاییمای، متعلق به هواپ707

است، ماجرا به سرعت رنگ   از کار خود نداشتهیاسی ظاهراً هدف س،مای هواپندهیکه ربانی و الیی و اسرارانی اانیم
 نی پرواز تا اي برای سوخت کافمای را به اروپا ببرد، اما هواپمای قصد داشت هواپماربایهواپ . به خود گرفتاستیس

 نی اما ا، را کردي در فرودگاه ظهران در عربستان سعودمای درخواست نشستن هواپماربایهواپ. مقصدها را نداشت
 مای اجازه فرود به هواپزی درخواست فرود در اردن را کرد، اما اردن نمایسپس هواپ . عربستان رد شديدرخواست از سو
 ي هشدارامی پمای هواپنی اة دربار،لییسرا وقت اریوز نخست، نی به اسحاق راب،پادشاه وقت اردن، نینداد و ملک حس

 لت اما دو، بنشاندویآو  در تلونیگور  بنیالملل نی را در فرودگاه بمای گرفت تا هواپمی تصمماربایسرانجام هواپ .فرستاد
 يمایپ هواکی ی با همراهمای هواپ، در حال اتمام بودمای که سوخت هواپیدر حال . را ندادمای اجازه فرود به هواپلییاسرا

 شدن از ادهی پس از پندهیربا . و نشانده شدتی هدال،یی اسرایی هوايروی نیی هواگاهی پاکی به سمت یلییجنگنده اسرا
 کرد، البته او در ابتدا یاسی سی درخواست پناهندگلیاو از اسرائ.  گشتمی تسليری محاصره شد و بدون درگما،یهواپ

  به اتهام اسراییل، او را و دادگاهری دستگ،مای از فرود هواپ پسندهیربا.  شودکای پناهنده آمر،قصد داشت
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  .گرفتیم تا شب مرتباً اخبار مربوط به آن را می. که به اسراییل رفته است
  

  1995 سپتامبر20          1416الثانی    ربیع 24   1374  شهریور 29شنبه  چهار
  
هـا   هاي پی در پـی مـسلمانان و کـروات     ها مسأله هواپیماي ربوده شده و پیروزي        ر گزارش د

قرار شد، . مها خداحافظی کرد  والده و همشیرهبا. ها در بوسنی، مورد توجه است علیه صرب
  . امروز به نوق برگردند

شـان   بـا هـر یـک، مطـابق وضـع     . سفیران مکزیک و یمن، براي تقـدیم اسـتوارنامه آمدنـد      
ایـران   هـاي   تأثیر پیـشرفت   ، سفیر مکزیک، تحت   ]آقاي فرماندو خوزه مارکز   . [صحبت کردم 

گونـه بـدي در خـارج ترسـیم         دروغ، چهره واقعی ایران را به      قرارگرفته بود و گفت تبلیغات    
شـان، خواهـان    ، سفیر یمـن، بـراي رفـع مـشکالت     ]آقاي عبداهللا محمدالرضی  [کرده است و    

  . کمک ایران بود
. جمهــور را آورد نامــه ریــیس. ، وزیــر امورخارجــه ســیرالئون آمــد]وســین فونانــاآقــاي ال[

شان را گفت و براي مقابله با مـشکالت و تـرویج    مشکالت ناشی از شورش مسلحانه داخلی    
  .اسالم  در کشورش کمک خواست

گــزارش ســفر بــه مــالزي و عمــان و ارمنــستان و . ســپس بــا دکتــر والیتــی جلــسه داشــتیم
جانبـه بـا    جانبه را توضیح داد و براي سفر دیگري به ترکمنستان، براي کار سـه      هاي سه   توافق

یکـی از محورهــاي اساسـی، همکــاري بـراي مــسأله    . هنـد و ترکمنــستان، نظرخـواهی کــرد  
گفت، سلطان عمان در حادثه تـصادف کـه خـودش راننـده بـوده، کـتفش                 . افغانستان است 

  .وان جانشین او مطرح بوده، کشته شده است، فردي که به عن]عبدالمنعم الزواوي[شکسته و 
بروجردي، داماد امام، براي خداحافظی جهت مأموریت سفارت در فنالند   ] محمود[آقاي  

آقاي محسن رضایی آمد و با اصرار، قول گرفت که در جلسه فرماندهان سپاه شرکت              . آمد
  .تندغربی گف مهم سفر به استان آذربایجان العاده کنم؛ هر دو از آثار فوق

  دربارة اهمیـت همکـاري و دوسـتی دو کـشور گفـت و          . آذربایجان آمد ]جمهوري[سفیر  
                                                                                                                                               

به »  707 یزندان« لمی، ف1381در سال  .دکرسال زندان محکوم   شته، به  اسلحهیرقانونی حمل غیی وماربایهواپ
 . ماجرا ساخته شدنی اي از روی، بهمناهللا بی حبیکارگردان
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مالقات با سفیر جدید مکزیک

مالقات با سفیر جدید یمن
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من هم انتقاداتی به رفتار آنها، منجمله حذف ما   . شدن روابط شد    خواستار جلوگیري از تیره   
سـتارا  آهـن آ  از کنسرسیوم نفت و عدم انجام تعهد، در مـورد سـاخت سـد خـداآفرین و راه      

  .کردم
ست و تلگـراف و تلفـن         [غرضی،  ]محمد[آقاي   توضـیحاتی  . و همکـاران آمدنـد  ] وزیـر پـ

عصر در جلسه هیأت دولت، بحث دربـارة اهمیـت و   . دربارة اهمیت شاهراه اطالعاتی دادند  
توفیقات سفرم به آذربایجان بود و مسأله هواپیماي ربـوده شـده کـه آخـرین خبـر، تـصمیم                  

ماندن در آنجا، به بهانه نیاز به یـک قطعـه و    آزادکردن هواپیما، ولی معطل   کابینه اسراییل بر    
  . تصویب قیمت تضمینی محصوالت کشاورزي بود

، خیرمقـدم بـا   ]فرمانـده کـل سـپاه   [رضایی، ]محسن[آقاي .   به جلسه فرماندهان سپاه رفتم    
. آمـدم بـه خانـه   . 1تحلیل زیاد گفت و من در اهمیت سپاه و ارزش خدماتش صحبت کـردم     

  . یاسر و مریم خداحافظی کردند و به مشهد رفتند؛ خوشم آمد
  
  1995 سپتامبر21          1416الثانی    ربیع 25   1374  شهریور 30شنبه  پنج

  
  آمـد و بـراي پرداخـت    ] جمهـوري  رییس دفتر مناطق محروم ریاست    [بشارتی،  ] جلیل[آقاي  

                                                             
 - وسیله    سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ربودن هواپیماى ایرانى بهآقاى هاشمى در جمع صدها تن از فرماندهان

این اقدام «:  و گفتآور و ضداصول مسلم پذیرفته شده در جهان خواند رژیم صهیونیستى و اقدامى تروریستى، تأسف
علیه نظام  تمامى تبلیغات آنها ،جهانیان اثبات کرد که تروریست واقعى در جهان چه کسانى هستند و در حقیقت  به

نفع آنان نیست و تصمیمات و اقدامات عجوالنه آنها همانند   این اقدامات تروریستى به .اسالمى را نقش برآب کرد
کشورهاى مدعى مخالف با اقدامات تروریستى نباید با  .شکست خواهد انجامید تصمیم آمریکا براى تحریم ایران به
این واقعه   کردن به سکوت و حتى با دید موافق نگاه . از بین ببرندارزش کرده و سکوت خود تمامى آن ادعاها را بى

بینیم  در جهان مى . موجب خواهد شد تا بسیارى از افراد براى انجام این اقدامات ضدبشرى تشویق شوند،تروریستى
ند و حال در مقابل انداز این روز مى   به،یک کشورى مانند لیبى را با این ادعا که در انفجار هواپیمایى دخالت داشته

 اقدام زشت و ناپسندى ،ربودن هواپیماى ایرانى .کنند این اقدام تروریستى که در مقابل دید دنیا انجام شده سکوت مى
طلب دوامى  زورگویى در مقابل یک نظام مردمى و حق .است که همیشه در پرونده عامالن این جنایت خواهد ماند

 ادامه بر ضرورت آمادگى دفاعى نیروهاى ایشان» .ماهیت شما پى خواهند برد  هنخواهد یافت و باالخره مردم جهان ب
 باید ،اند مهمى را برعهده گرفته  نقش،در عصر سازندگى که نیروهاى نظامى«: گفت و مسلح به ویژه سپاه تأکیدکرد

 دفتر ،»1374 سال ايه سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«کتاب   ← دیکن رجوع» .کنند دفاعى خود را حفظ همچنان آمادگى
 .1396انقالب، معارف نشر
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 عکس جلسه فرماندهان سپاه 

سخنرانی در هشتمین مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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 اجـازه گرفـت و   - بـه انـدازه آذربایجـان شـرقی        -ن غربـی  اعتبار به مناطق محروم آذربایجـا     
] علـی [آقـاي  . زدایی در روحیه مـردم و روسـتاها گفـت    مقداري از تأثیر خدمات محرومیت    

گزارش وضع عراق و کردستان عـراق و مـذاکرات          . آمد] مسئول کمیته عراق  [آقامحمدي،  
  .داشتهاي معارضین را داد و پیشنهادهاي اقتصادي هم  دوبلین و آمادگی

کلی از خـدمات مـن بـه عـالم       . مهري، امام جماعت در کویت آمد     ] سیدمحمدباقر[آقاي  
انـد و   سیـستانی ] سـیدعلی [اسالم تعریف کرد و گفت، اکثریت شیعیان کویت، مقلـد آقـاي       

از دفتـر رهبـري، بـه خـاطر     ]. لنکرانـی [فاضـل  ] محمـد [جمعی هم مقلد رهبـري و یـا آقـاي          
  . داشت و از آزادي بیان و انتقاد در کویت گفتگرفتن ایشان گله تحویل عدم

. هـاي خـاطرات دوران جنـگ را مطالعـه کـردم      مقداري از یادداشـت . عصر به خانه آمدم  
  .سازي کرده است؛ خوب بود ، آماده]مقدس[ها، در هفته دفاع  محسن، براي نشر در روزنامه

  
  1995سپتامبر  22         1416الثانی    ربیع 26   1374  شهریور 31جمعه 

  
هاي زیاد شمال، برخالف معمول قابل توجـه اسـت کـه مـشکالتی هـم           ها، باران   در گزارش 

کننـد، بـه    که نیروهـاي مـسلح برگـزار مـی      ] مقدس[براي مراسم سالگرد دفاع     . آفریده است 
  رژة نیروهـا را گـرفتم، بـراي رژة   .  برنامـه شـروع شـد   1بـا صـحبت مـن،     . میدان آزادي رفتیم  

                                                             
 -براى خودشان حسابى باز کرده ،آنها که جنگ تحمیلى را به راه انداختند«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

تحلیل صحیح وضع   عدم واطالع درك، کمى خاطر ضعفه بآنها  .ها غیر از آن بود  واقعیت،بودند که در تقدیر الهى
 البته صدمات ؛کنند شان حس مى شان را در کام هاى آن اشتباه هم تلخیاند که هنوز   اشتباه بزرگى مرتکب شده،ایران

آنها با یک دید . ها ما داریم هاى باارزشى از این تلخی  اما جایگزین،به کشورما وارد شدو فراوانى هم به مردم ما 
  آن نیروهاى مسلح که سیستمى از هم پاشیده، کشورى تازه انقالب کرده؛سطحى این جورى حساب کردند

صدر و وضع سیاسى و این طور  فتنه بنى خصوص آن زمان باه  ب، هنوز شکل نگرفته،سازمان سیاسى کشور. سرگردانند
همه ابزار مادى را هم فراهم .  وقت مناسبى است که انقالب نوپا را از پا دربیاورند، آنها را به این فکر انداخت،لیمسا

اى که  عراق در اختیار داشت و   آماده یک ارتش کامالً.انجامید روزى مىکرده بودند که در تحلیل کوتاه نظران به پی
اى که از شرق و غرب به عنوان پشتیبان  هاى همه جانبه  منطقه داشتند و حمایتدرهاى نفتى که  یک گنج بادآورده پول

دیده گرفتند از را ن یک چی، اما همه اینها عامل پیروزى است،در صورت ظاهر. این حرکت در توطئه طراحى شده بود
که روى پاى خودش قیام کرده و رژیم ستمگرى را به زانو در آورده و از بود و آن قدرت یک ملت مسلح به ایمانى 

 آنها. کرد  روحیه گرفته بود و ثمرات شیرین مجاهداتش را لحظه به لحظه درك مى،این پیروزى بسیار عجیب
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ظهـر  . داد هنگام عبور هر یک از واحدها، فرمانده مربوطه توضیحات می .  ابزارجنگ نماندم 
عـصر بـا محـسن، مقـداري از خـاطرات      . ها جمع بودند؛ به جز یاسر که در مشهد اسـت         بچه

   .جنگ را براي نشر در هفته دفاع، خواندیم
  
  
  
  

                                                                                                                                               
 کتاب   ← دیکن رجوع» .چنین ملتى را ارزیابى نکرده بودند و هنوز هم زود است که خوب درك بکنندقدرت

 .1396انقالب، معارف نشر دفتر ،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی«

  

  

 عکس رژه نیروهاي مسلح

رژه نیروهای مسلح در مراسم سالگرد دفاع مقدس
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  1995 سپتامبر23                      1416الثانی    ربیع 27   1374 مهر 1شنبه 
  

خیرمقدم و گزارش رییس . براي مراسم شروع سال تحصیلی جدید، به دانشگاه تهران رفتیم
رییس دانشگاه آزاد [جاسبی، ]عبداهللا[دانشگاه تهران، وزیران علوم و بهداشت و دکتر 

 و لوح تقدیر به 1شهیدي] سیدجعفر[به دکتر ] درجه یک دانش[و اعطاي نشان ] اسالمی
اون اول مع[ سپس در دفترم با دکتر حبیبی، 2].انجام شد[دانشجویان ممتاز در کنکور 

دربارة مسئولیت سرپرستی نهاد و بحث دادگاه قانون اساسی . ممالقات داشت] جمهور رییس
  . ل جاري دیگر صحبت شدو مسای

دربارة مسایل جاري افغانستان و عراق .  ملی جلسه داشت عالی امنیت عصر شوراي
او سفیر ما را . را بپذیرم] پادشاه اردن[صحبت کردیم؛ قرار شد فرستاده ملک حسین، 

، مطالبی گفته و نظر ]داماد صدام حسین[کامل،  احضار کرده و روي مسایل عراق و حسین
یاسر و مریم از مشهد . اي براي صحبت بفرستد گفتم نماینده واسته است؛ منما را خ

  .اند اند؛ راضی اند و در هتل بوده بدون محافظ رفته. برگشتند و مقداري از سفرشان گفتند

                                                             
 - ی آموزش زبان فارسیالملل نینامه دهخدا و مرکز ب  مؤسسه لغتسیی ر،)1386 - 1297 (يدی جعفر شهدیس  دکتر، 

 خی فقه و تار،ی فارساتی دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبی و علوم انساناتیاستادتمام دانشکده ادب
 در نی همچن آقاي شهیدي،. کردافتی درخی و تاریفارس اتی خود را در رشته ادبي دکتر1340 در سال او. اسالم بود

 . کرد و درجه اجتهاد داشتلیص تحیی خوي و بروجرد عظامآیات نظر ری ز، نجفهیعلم  قم و حوزههیعلم حوزه
 -از ،امروز مراکز علمى ما از نظر جامعیت علم و ایمان«:  آقاي هاشمی، در بخشی از سخنرانی این مراسم گفت 

 از نظر امکانات آموزشى وضعیت ،جمهورى اسالمى ایران .روند شمار مى  هاى بسیار خوب و مطلوب در دنیا به نمونه
ما بدون  .تر از وضع حاضر خواهد بود  بسیار بهتر و مطمئن،وبى در دنیا پیدا کرده است و آینده آموزش عالى کشورخ

در تمام  .ى دست نخواهیم یافتالمهدف واالى انقالب و نظام اس  به،ها و مراکز آموزش عالى خود تقویت دانشگاه
ما دانش و ایمان را در کنار هم  .موزش عالى داده شده استآ ساله اول و دوم نیز این اولویت به دوران برنامه پنج

 مؤید ، بلکه علم و ایمان در اکثر موارد،گونه تضاد و تصادمى وجود ندارد  هیچ،خواهیم و معتقدیم که میان این دو مى
تمام  با ،نقاط دورافتاده و محروم کشور  گسترش امکانات آموزش عالى و مراکز دانشگاهى به.و مکمل یکدیگرند
رشد تعداد  .تواند موجب افزایش سطح فرهنگى و فکرى ساکنان مناطق مختلف کشور شود  مى،مشکالتى که دارد

 هرچند ممکن است است؛خواهى و افکار مترقى نظام جمهورى اسالمى  اى از عدالت  نمونه،کرده هاى تحصیل خانم
تواند خانواده و جامعه را   مى،تحصیلى آنان  ولى رشد،تحصیلى خود کارکنند ها کمتر از آقایان در رابطه با رشته خانم

، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .طور اساسى متحول کند هب
  .1396انقالب،



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 426   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 ی  عکس آغاز سال تحصیل

سخنرانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران
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 عکس آغاز سال تحصیلی  

اعطای نشان درجه یک دانش به دکتر جعفر شهیدی



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 428   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  1995 سپتامبر 24                     1416الثانی    ربیع 28   1374 مهر  2یکشنبه 
  

سراسري فرماندهان نیروي زمینی ارتش رفتیم؛ تا ردة گردان جمع  از خانه به اجالس
طراحی و ساخت . قبل از مراسم از تانک ذوالفقار بازدید کردم و مانورش را دیدم. اند شده

 اجالس، در. جهادخودکفایی نیروي زمینی است؛ قرار است امسال، صد فروند تولید بشود
هاي ارتش و  هاي طوالنی من، در ارزش سرود و گزارش فرمانده نیروي زمینی و صحبت

  1 .خدمات و نقش آن را داشتیم
در مورد نیازهاي فلزات براي صنعت مس و ساختمان و . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت

عصر . منحوه توزیع و راجع به واردات کره و قیمت اتومبیل سواري، بحث و تصمیم داشتی
طرفی دولت  در جلسه هیأت دولت، در مورد ترمیم حقوق کارکنان دولت و ضرورت بی

  .بحث بود... در انتخابات مجلس و 
 تعرفه و ینامه عموم موافقت[= گات ] پیوستن به[در مورد . شب رهبري میهمانم بودند

 خودداري نام صحبت کردیم؛ قرار شد الیحه به مجلس داده شود و فعالً از ثبت] تجارت
، براي اعتبار ]رییس سازمان صداوسیما[الریجانی، ] علی[در مورد درخواست آقاي . کنیم

اي در اروپا و کشورهاي عربی بحث و قرار شد بیشتر بررسی شود  هاي ماهواره اجاره کانال
جمهوري  در مورد شرایط بعد از من براي ریاست. بودن برنامه مطمئن شویمتا از مناسب

                                                             
 -آشنا هستم هاى نیروى زمینى ارتش و نیروهاى مسلح  خوشبختانه با ویژگى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

. شناسم و شما را مردمى بسیار شریف، زحمتکش و جدى مى و شاید بیشترین بخش کار فعال من با شما بوده است
ها  ها در پادگان در گذشته آموزش. هاى شما افزوده است  مقدس بر افتخارات، آموزش و خلوص و تجربهعدوران دفا

پذیریم که ارتش ما یکى از  ا گرفتید و ما امروز با محاسبه مىها را در میدان جنگ فر بود، اما این بار این آموزش
 اًتحقیق .خاطر روحیه دینى و قناعتى است که در نیروهاى مسلح ما وجود دارده هاى کارآمد دنیا است و این ب ارتش

. خوبى داریم  بهشرایط است که الحمدللّه این را  داشتن نیروى مسلحى نیرومند و آشنا به،یکى از نیازهاى مهم امروز ما
امروز خودکفایى، استقالل و  .اند نیروهاى مسلح امروز در جهت قدرت و قوت خود با گذشته فاصله زیادى گرفته

واسطه آن  ایم تا به فکر کشورگشایى نبوده  وقت به ما هیچ. ترین سیاست نظام است روى پاى خود ایستادن، اصلى
اه، اجبار و تحمیلى در منطق فکرى اسالم وجود ندارد و ما نیروهاى مسلح گونه اکر هیچ. هاى خود را صادرکنیم اندیشه

دنبال تأمین و تقویت آنها براى  کنیم، بلکه به وجه براى صادر کردن عقیده و تحمل اندیشه تقویت نمى خود را به هیچ
ما امروز ارتش محبوبى . دای دست آورده شما در تاریخ، سرافراز جلوه کردید و اعتماد مردم را به .دفع تجاوز هستیم

 کتاب  ← دیکن رجوع» .چون در زمان جنگ همراه مردم بودید و در زمان صلح نیز همراه مردم بوده و هستید. داریم
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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هاي بعدي مشکلی  اي پیشنهاد داشتند فکري شود که مدیریت اهللا خامنه آیت. صحبت شد
غربی و  از سفر من به آذربایجان. کنیم طرحی ارایه دادند؛ قرارشد بررسی. ایجاد نکنند

ها، اظهار خوشوقتی کردند و از پخش بخشی از خاطرات  حضور چشمگیر کُردها و تُرك
تأکید کردم که ایشان هم . 1ار رضایت نمودندهاي امروز اظه من در جنگ، در روزنامه

 -گونه که محسن دربارة خاطرات و آثار من عمل کرده  آن-شان براي تنظیم خاطرات
  .اند معلوم شد، ایشان مثل من منظم و کامل ننوشته. فکري بکنند

و ] رهبر لیبی[قذافی، ] معمر[گزارش سفر به لیبی را داد و مذاکراتش با . مهدي آمد
گزارش نحوه ارایه . محسن آمد. شب به خانه آمدم. مان را گفت رشدن همکاريت روان

اند و مورد توجه عام قرار  ها را داد که اغلب آنها امروز منتشر کرده خاطرات به روزنامه
کار مشورت کرد؛ قرار شد  براي ادامه.  گرفته است؛ در جلسه هیأت دولت هم تمجید شد

  .چند روز دیگر هم داده شود
  

  1995 سپتامبر25                      1416الثانی    ربیع 29   1374 مهر 3وشنبه د
  

آقاي . ساعت نُه صبح، براي مراسم  دهمین سالگرد روز دریانوردي، به هتل استقالل رفتم
هاي ایران  گزارش داد و من هم صحبتی دربارة پیشرفت] وزیر راه و ترابري[ترکان، ] اکبر[

ها در  ها و تأمین کشتی ي استفاده از دریا، آموزش و توسعه بنادر و راهدر تأمین نیازها
  .جوایز شش نفر از مدیران را دادم. 2کردم.... هاي نفت و شیالت و بار و مسافربري و  بخش

                                                             
 -و عملیات 1362رماندهی عملیات خیبر در سال هایی از خاطرات آقاي هاشمی از ف  دفتر نشر معارف انقالب، بخش 

هاي جمهوري اسالمی، رسالت، ایران،  روزنامه.  را براي انتشار در اختیار مطبوعات گذاشت1364 در سال 8والفجر 
اي بود  نامه بخش جالب توجه این خاطرات، وصیت. همشهري، اطالعات، کیهان و سالم، این خاطرات را منتشرکردند

 و پس از دریافت حکم فرماندهی جنگ از 1362 بهمن 30اشمی، هنگام عزیمت به جبهه در تاریخ اهللا ه که آیت
هاي  نامه، بعداً در کتاب متن کامل این خاطرات و وصیت. ، فرمانده کل قوا، آن را نوشته بود)ره(حضرت امام خمینی

 .انتشار یافت» 1364اطرات امید و دلواپسی؛ کارنامه و خ«و » 1362آرامش و چالش؛ کارنامه و خاطرات «

 -کیلومتر ساحل شمالى، 600 کیلومتر ساحل جنوبى و2000باوجود حدود «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 . مورد استفاده قرار گیرد،گیریم تواند خیلى بیشتر از آنچه که امروز از آن بهره مى  مى،نعمت بزرگ دریا در کشور

شرایطى   منوط به، راه آبى درست کنند و انجام این کار بزرگ، بین این دو دریا،رانروزى خواهد رسید که مردم ای
 کند و ما امروز از این شرایط خیلى است که افزایش قدرت اجرایى و مواد و مصالح مورد نیاز کشور را طلب مى
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اي آورد و تقاضا  نامه. وزیر استرالیا آمد ، فرستاده ویژه نخست]آقاي استیو لوزکی[
] عالءالدین[آقاي . کمک کنیم] سازمان ملل[اي امنیت داشت، براي عضویت آنها در شور

، گزارش سفر به پاکستان و ]معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه[بروجردي، 
ربانی، ] الدین برهان[هاي جهادي را داد؛ امکان سازش بین  افغانستان و مذاکره با گروه

  .داند و آنها را میسر می] جمهور افغانستان رییس[
هاي زمان  از ایذاء سازمان تربیت بدنی، در خصوص هزینه. فرد آمد غفوري] حسن[آقاي 

آمد و جهت دریافت ] وزیر صنایع[زاده،  نعمت] محمدرضا[آقاي . مدیریت او شکایت کرد
عصر در جلسه شوراي اقتصاد، چند مصوبه براي توسعه . ارز بیشتر براي صنایع استمداد کرد

  .ه شب کارها را انجام دادمتا ساعت نُ. صنایع مس داشتیم
  
  1995 سپتامبر 26                   1416الثانی    ربیع 30   1374 مهر 4شنبه  سه

  
مثقالی، اُرتوپد ] همایون[دکتر . براي رادیوگرافی زانو و دنبالچه، به بیمارستان قلب رفتیم

.  آورده بودندکند و براي کارخودش به ایران آمده، ایرانی را که در آمریکا کار می
گفتند،آخرین مهره آن در . عکس دنبالچه را گرفتند. معاینات مفصلی از مفاصل من کرد

آخرین . خورده و باید با آن مدارا کرد جا شده و جوش خوردن، شکسته و جابه اثر زمین
شدن مایع میانی آن، به هم نزدیک شده و درد کمر خفیف من،  فقرات هم با کم مهره ستون

  .یک آمپول کورتُن به من تزریق کردند. مشکل زانو را مهم ندانست. ن استمعلول آ
آمد، براي دستور شوراي عالی ] وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[میرسلیم، ] مصطفی[آقاي 

نظر در مورد معاونت سینمایی وزارت و اظهارنگرانی کرد، از  انقالب فرهنگی و براي کسب
                                                                                                                                               

ل علمى و تربیت یالت، مسا استفاده از مواهب دریا، اعم از دریانوردى، شی دربا توجه به نقاط ضعف .دور نیستیم
بحمداللّه امروز وزارت فرهنگ و آموزش عالى، سپاه پاسداران، ارتش،  .نیروى انسانى را مورد توجه قرار دادیم

زودى کشور به یکى ه طورى که ب کنند، به سرعت نیرو تربیت مى   به،جهادسازندگى، دانشگاه آزاد و مؤسسات مربوطه
ها و  هنوز براى حضور در اقیانوس .المللى تبدیل خواهد شد در سطح استانداردهاى بیناز منابع تربیت نیروى انسانى 

ن صید در  هزارت160ُطورى که از میزان   به؛ایم هاى خوبى داشته  اما پیشرفت، در مرحله مطلوبى نیستیم،هاى آزاد آب
، »1374 سال هاي سخنرانی نجانی، رفس هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .ایم ن رسیده هزارت350ُاکنون به   هم،گذشته

 .1396دفتر نشر معارف انقالب،
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اخوي .  که کارشان را مشکل کرده است1وسیقینظریه اخیر رهبري در مورد ترویج م
براي مسایل تنظیم بازار و بازنگري در وضع . آمد] جمهور معاون اجرایی رییس[محمد، 

بناست، فردا براي مسایل بازسازي به خوزستان . صحبت شد] جمهوري ریاست[اداري نهاد
اي آموزش و براي نیازه. آمد] وزیر آموزش و پرورش[نجفی، ] محمدعلی[دکتر . برود

  .پرورش استمداد کرد و در مورد سرنوشت نهضت سوادآموزي پرسید
هاي  ها و هم گروه کننده در کنگره زن در پکن آمدند؛ هم دولتی هاي شرکت خانم

، گزارش ]جمهور در امور زنان مشاور رییس[حبیبی، ] شهال[خانم . ها غیردولتی و هم اقلیت
کارشان در پکن و موقعیت و  من در مورد ارزش. داد و یک خانم، قرآن با لحن خواند

سازمان فرهنگ  رییس[تسخیري، ] محمدعلی[ آقایان 2.کردم پیشرفت زنان در ایران صحبت
                                                             

 -را در یقی موسةدپدی که يزی چهر«: ی چنین استقی موسجیترواي، رهبر معظم انقالب، دربارة  اهللا خامنه  نظر آیت 
 يلهوری بر غيو لهیقی در زمان ما موسنکهیبا توجه به ا. شود ی محسوب مجی کند، ترويساز ي و آن را عادج،یجامعه را

 در جامعه گسترش زی کرد، حرام ندای امر در جامعه رواج پنی ای وقترای آن را گرفت؛ زجی تروي جلودیغلبه دارد، با
 افتندی پرورش ینی متديها دان یقی موسیعنیحرام مطلقاً در جامعه وجود نداشت،  یقی که موسدی رسی زماناگر .ابدی یم

اما .  اشکال نداردشگاهی آموزشگاه و نمالیاهللا شد، آن وقت تشک یال ل، بلکه مقرّب و حاليلهوری آنها غيکه آثار هنر
.  غلبه دارديلهوری غیقی مضل بر موسي لهویقی موسیعنی ست؛کشور، نامطلوب ا یقی و وضع موسستی نگونه نیامروز ا

دفتر حفظ و نشر آثار ، دوم جلد ی،کتاب رساله آموزش: منبع ».ستی نزی جایقی موسجی تروطی شرانی در انیبنابرا
  .يا خامنه  اهللا تیآ
 -ها و تبلیغات گسترده مخالفان و دشمنان ریزي ها، برنامه بینى با توجه به پیش«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است، 

گى قابل هاى جاذب انقالب و نظام جمهورى اسالمى ایران درباره زن، مدیریت، انسجام و هماهن براى مقابله با اندیشه
 با خلع سالح فرهنگى دشمنان و ،ستایش نیروهاى مستقل دولتى و غیردولتى ایرانى شرکت کننده در کنفرانس زن

 . نقش زنان مسلمان در اداره اجتماع و پیشبرد اهداف اسالمى بسیار جدى و با ارزش است،دنیا ثابت کرد   به،مخالفان
، قابل پرستانه و وفادارى به نظام  اظهارنظرهاى مبتنى بر افکار میهنهاى مذهبى کشورمان و حضور نمایندگان زن اقلیت

ها و اثبات صالحیت زنان مسلمان براساس   باید در جهت اصالح دیدگاه، از این هماهنگى و همکارى.تقدیر است
هاى سنتى، غیرمنطقى و  هاى مقدس از اندیشه هاى موجود در داخل استفاده کرد و با تفکیک ارزش واقعیت

 ،ها و اهداف انقالب اسالمى منطبق است گونه که با آرمان غیراسالمى، شخصیت زنان جامعه انقالبى و اسالمى را آن
 نشان از ،هاى علمى فرهنگى و هنرى جهان آموزان دختر و زنان ایرانى در رقابت موفقیت بزرگ دانش .معرفى کرد

اختالف ما  .شد و تعالى این قشر ارزشمند در جامعه دارداستعداد و صالحیت زنان و فراهم شدن زمینه مناسب براى ر
 هرگز حاضر نیستیم از حضور زنان در جامعه در ،بندوبارى است و ما با دیدگاه اسالمى خود  تنها در زمینه بى،با غرب

هاى  توجه به رشد تفکر اسالمى در عصر حاضر و مشکالت و گرفتاري با.بندوبارى اخالقى استفاده شود جهت بى
بندوبارى دفاع کنند و  اسم آزادى از بى توانند به ها نمى  امروز غربی،بندوبارى اخالقى براى بشریت فراوان ناشى از بى

 تواند با توجه به عملکرد  نظام جمهورى اسالمى ایران اکنون مى،دیگر حرفى براى گفتن ندارند و در مقابل آن
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عفت هم ... و ] استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی[مهرپور، ] حسین[و ] یو ارتباطات اسالم
  . ناهار با عفت و مریم خوردیم. بودند

آي از گردن .آر. امشب براي معاینه مفاصل با . م کارها گذشتعصر تا شب، وقت به انجا
ساعت و  یک. کردند معاینه.  به بیمارستان شهید شوریده جهادسازندگی رفتیمو کمر و زانو،

آقاي . دکتر مثقالی خواسته بود که گردن را معاینه کنند. ها را دیدم عکس. نیم طول کشید
 کانال آبی بین دربارةضمن کار، با ایشان . دهم آمده بو] وزیر جهادسازندگی[فروزش، 

قرار شد به صورت جدي، مطالعه فاز صفر آن را شروع .  صحبت کردم1فارس خزر و خلیج
بود و فرصتی داشتم،  يآ.آر. امدر حال معاینه که سرم در کانال . کنند؛ خیلی استقبال کرد

                                                                                                                                               
پرهیز از افراط و تفریط  .عمومى جهان را متوجه خویش سازدهاى منصفانه و آگاهانه افکار  موفق خود قضاوت

 آنچه .ضرورت داردهاى غیراصولى و غلط در جامعه اسالمى   نقش و حضور زن در اجتماع و نیز اصالح سنتةدربار
ها و   منطبق با آرمان سالم و کامالً، حضور آگاهانه،دقت درنظر بگیریم و آن را اجرا کنیم ما باید در مواضع خود به

 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اهداف اسالمى زنان در متن جامعه و اداره امور است
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374

 - کارشناسان.است  مطرح بودهشمسی 30 دهه يها  از سال، فارسجی خزر به خليایطرح احداث کانال اتصال در 
 ریخزر به کو  يایبست از در ن بیکانال ساخت. اند کرده هی مختلف ارايرهای کانال از مسنیت ا ساخي براییها طرح

 به  و نوشت1345ندس هومان فرزاد در سال فردي به نام  مه  را طرحنیاول. است   مطرح شدهزین) کانال لوت(لوت 
 جادی اییها اچهی در، فارسجی خزر و خليای درنی بدی با، طرحنیبر اساس ا. ه دادی کشور ارای علميها سازمان پژوهش

 دشت لوت و ان،ی جازموراله شامل چ،رانیست در ا ارتباط سه نقطه پنیدر ا.  به هم متصل بشوندای دو درنیشود تا ا
. را مطرح کردطرح آقاي هاشمی، این   بعد از پیروزي انقالب اسالمی، . در نظرگرفته شدریکو  هم دشتيگرید

 در .بود هه شدی اراریوز  نخستي، موسونیرحسیم مهندس به ی مسعود قمي توسط آقا، طرحیهمچنین در آن زمان
جمهور، مطالعاتی توسط یکی از کارشناسان وزارت جهادسازندگی، بر روي آن انجام  سازندگی، با دستور رییس دولت

 عیدکتر بدفردي به نام  ،هاي اخیر  در سال. کردیکانال را بررس نی ساخت ازی مجلس نيها مرکز پژوهش. پذیرفت
 زین »رود رانیا« با نام يا  طرح هستند و پروژهریگی پ،گری دیرانی کارشناسان ای به همراه برخکایمر در آیالزمان عیبد

 موافقان . داردیمخالفان و موافقان  اتصال خزر و خلیج فارس که از آرزوهاي مهم معمار سازندگی بود،.اند آماده کرده
 فارس و جی به خلانهیم يایکاالها از آسری و سایمیپتروش   از انتقال نفت، گاز، محصوالتیشار ناش سريبه درآمدها

 ران،یشدن ا يری از ادامه روند کويریکانال و جلوگ  آبری از تبخی ناشيها زشی بر اثر ررانی ايبهبود آب و هوا
کردن   کانال و قابل استفادههی حاش درالتی کاال، گسترش شی نقل داخلو از حمل ی ناشيها نهی هزدیکاهش شد

 باتوجه به اختالف سطح ، طرحنی بودن ایعملری غزی ننیمخالف .کنند ی اشاره مرانی ايریکو يها نی از زمیمیعظ  بخش
 البرز، يها کوه  شمال، مشکالت عبور از رشتهيها نیرفتن زم آبرِی آزاد، احتمال زيها خزر نسبت به آب يایآب در

 آهن  شمال و گسترش راه- تهرانبزرگراه ری نظ،نیتر از ا  به مراتب کوچکییها  طرحير اجرادها   دولتيندکُ
 .کنند نظایر آن را مطرح می و سراسري و شهري
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انوردي مطرح کرده بودم دیروز در سخنرانی اجالس دری. فکر کردم که کار را شروع کنیم
ها قرار گرفته و سئوال مطرح کردند؛ با اینکه دوازده سال پیش هم من  و مورد توجه رسانه

ونیم شب به خانه  ساعت ده. این طرح را مطرح کرده بودم و تاکنون اقدامی نشده است
  .رسیدم

  
  1995 سپتامبر27             1416 جمادي االول  1   1374 مهر 5شنبه  چهار

  
، سفیران جدیدمان در ویتنام و مجارستان، ]آقایان سیدکمال سجادي و عبدالرضا فرجی[

 وضع کشور مورد دربارةمطابق معمول، توضیحاتی . نظر آمدند براي خداحافظی و کسب
 را شان تهاي توسعه روابط دادند و جواب سئواال مأموریت خود و سطح روابط و راه

  . گرفتند
. آمد گزارش وضع ارز و ریال را داد] کل بانک مرکزي رییس[، نوربخش] محسن[آقاي 

دهد و تزریق  هاي ارزي، حدود یک میلیارد دالر مازاد درآمد را نشان می درآمد و هزینه
بینی  ها، بیش از حد مجاز است و ارز صادراتی در حد پیش ریال به عنوان تسهیالت بانک

  . دست نیامده است به
هاي  گزارش وضع عمران و طرح.  و سادات از قشم آمدندبوشهري] بهروز[آقایان 

تولیدي را دادند و براي رفع مشکل محدود شدن منطقه آزاد به سیصدکیلومتر مربع استمداد 
گزارش بودجه و . آمد] رییس سازمان برنامه و بودجه[میرزاده، ] حمید[آقاي . کردند

  .جایی بگیریم بري اجازه جابهقرار شد از ره. نیازهاي اضافی و راه تأمین آن را داد
هاي  در مورد عکس. بعد از نماز و ناهار، دکتر مرندي، دکتر میالنی و دکتر مثقالی آمدند

کوتاهی در جلسه هیأت دولت  عصر لحظات. اي نبود آي توضیح دادند؛ حرف تازه.آر. ام
قاي آ. شرکت کردم و بقیه وقت تا ساعت نُه شب، براي انجام کارها در دفترم گذشت

، تلفنی اطالع داد که دادگاه رسیدگی به سقوط ]جمهور دفتررییس رییس[مرعشی، ] حسین[
  آسمان را بازداشت کرده]هواپیمایی [، مدیرعامل ]عابدزاده علی آقاي[ در اصفهان، 1هواپیما

                                                             
 - از اصفهان به ، 1373 مهرماه 20 چهارشنبه مورخ 22:50 در ساعت ، آسمانییمای شرکت هواپ28 فوکر يمایهواپ

 ي، کشورییمای ارتباط آن با برج مراقبت پرواز قطع شد و سازمان هواپ، بعدیقی دقایول، مقصد مهرآباد پرواز کرد
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  .العمل نشان دهند ها عکس و ممکن است، خلبان
  
  1995 سپتامبر28          1416ول  جمادي اال 2   1374 مهر 6شنبه  پنج

  
فروزنده گزارش داد و من در خصوص ] محمد[آقاي . وزیر و مدیران وزارت دفاع آمدند

هاي عظیم صنعتی و نیروهاي انسانی و سهم  و سرمایه] دفاع و سپاه[آثار ادغام دو وزارت 
هاي مصرفی  توجه مصنوعات غیرنظامی در کنار تأمین نیازهاي نظامی و پشتیبانی قابل 

  .1هاي نظامیان صحبت کردم خانواده
                                                                                                                                               

اند  آن کشته شدهنی سرنش66 سقوط کرده و ،فراز ارتفاعات کرکس اصفهان  برمایروز بعد اعالم کرد که هواپ .
قوط را ناشناخته  علت س،ه کردی به دادگاه اصفهان ارا1374 وری شهر26 که ی در گزارشي کشورییمایسازمان هواپ

 دادگاه با استناد به اما؛  دانستي ناشناخته بودن را عادنی ا، جهانییاعالم کرد و با استناد به آمار و ارقام سوانح هوا
 علت وقوع ،مای هواپی و اسناد و مدارك فننی، اظهارات شهود و مطلعی کارشناسان، گزارش سازمان بازرساتینظر

 سازمان ی معاون استاندارد پرواز، معاون فن، شامل دادگاه، متهمان پروندهأياساس ر  بر. اعالم نمودیسانحه را نقص فن
 به ، آسمان28 فوکریآسمان و سرپرست گروه فن  شرکتیسمان، معاون فنآ عامل شرکتری ، مدي کشورییمایهواپ

  .دم محکوم شدنداءی در حق اولهی فقره د60پرداخت 
 -با توجه به موقعیت و شرایط مهم سیاسى و آرمانى جمهورى اسالمى ایران «: ت  در بخشی از این سخنرانی آمده اس

 این نظام مقدس، ما باید از بنیه دفاعى مناسب و قدرتمندى براى طمع روزافزون دشمنان نسبت بهو و کینه و خشم 

  

  

 عکس دیدار مدیران صنایع دفاع

مالقات با مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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گزارش تولیدگندم و برنج و نتایج خوب . ، وزیرکشاورزي آمد]کالنتري آقاي عیسی[
فشار و  انداز خوب طرح آبیاري تحت آوردن بذرچغندر پرعیار از آمریکا و دامغان و چشم

 توفیق دکتر خبر.  صحبت شد-کمیسیون مشترك است که رییس-برنامه سفر به ویتنام 
 را ساخته و مشغول تولید انبوه P2.S5. ترین ماده اصلی سموم را داد اکبرزاده در تولید مهم

  .است
یزدي، ] محمد[با آقاي .  زیست، جلسه با چند مصوبه داشت  محیط عالی حفاظت شوراي 

، ]آسمان ییمایمدیرعامل شرکت هواپ[، در مورد بازداشت عابدزاده، ]رییس قوه قضاییه[
  .صحبت کردم که مشکل را حل کنند

  
  1995 سپتامبر 29                    1416 جمادي االول  3   1374 مهر 7جمعه 

  
وقت به استراحت و مطالعه دربارة کشورهاي مورد سفرم، ویتنام، فیلیپین و . در منزل بودم

 و 1ییلها، امضاي قرارداد خودگردانی بین فلسطین و اسرا در گزارش. گذشت بنگالدش
  . کودتا در کشور کومور مهم است

  
                                                                                                                                               

ختلف و همه جانبههاى م  سال جنگ نابرابر و توطئههشترغم تحمیل ه ب. صیانت از کیان اسالم برخوردار باشیم، 
 عمده تجهیزات مورد نیاز نیروهاى مسلح خود را در داخل تأمین کند و ،امروز جمهورى اسالمى ایران قادر است

هاى ارزشمند دوران  گیرى از تجربه وزارت دفاع با بهره .اند قدرت و توانمندى دفاعى ایران واقف خوبى به دشمنان به
عهده دارد و نیروهاى کارآمد و متخصص  شایى در تقویت بنیه دفاعى کشور به نقش بسیار مؤثر و کارگ،دفاع مقدس

نقش وزارت دفاع در افزایش تولیدات صنعتى  .شوند  سرمایه بزرگى براى تمام نیروهاى مسلح کشور محسوب مى،آن
 بهترین و جز، انجام کارهاى خدماتى تأمین کاالهاى غیرنظامىاست و بسیار مهم ،کشور و کاالهاى مصرفى غیرنظامى
 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شود محسوب میخدمات منظم و مفید این وزارتخانه 

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374

 - و لیی و اسرانی فلسطبخش ي سازمان آزادنی ب، اسلومانی و متعاقب پ1994 در سال ،نیحکومت خودگردان فلسط 
 طبق .ردی دو طرف انجام پذیی مذاکرات نها، مدتنی تا در ا،دی گردسی پنج ساله تأسی حکومت انتقالکیبه عنوان 

 به حکومت یی مناطق روستايل کشوری و فقط کنترل مسانی مناطق شهرنشي و کشوریتیل امنی کنترل مسا، اسلومانیپ
 مناطق نی بي عبورهاي جاده و اردن درهمنطقه  ل،یی اسرایجمله مناطق مسکون  مناطق، و از آنهیبق. دش ضی تفونیفلسط
 مانی پنی هم از شمول مفاد ای شرقالمقدس تی و بماند  ی باقلیی اسرايکنترل انحصار  تحت،نینش ینیفلسط
 .دیگرد یمستثن
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در مورد قانون . آمد] دبیرکل سازمان اموراداري و استخدامی کشور[آقاي میرمحمدي، 
قریباً همه جدید گزینش توضیحات داد؛ قانون ناقصی است و با مقاومت شوراي نگهبان، ت

توضیحاتی . آقایان فردوسی و دکتر جمالی آمدند. جمهور است اختیارات در دست رییس
آقاي دکتر . کُرکی در رفسنجان دادند و استمداد کردند دربارة اهمیت طرح توسعه بزهاي

از شهرداري تهران، به خاطر . آمد] زیست رییس سازمان حفاظت محیط[منافی، ] هادي[
استاندارد  عالی شوراي. ساخت ساختمان در پارك پردیسان شکایت داردمزاحمت در مورد 

  ... .طعام و  جلسه داشت، با چند مصوبه براي استاندارد پرچم و نمک
 و  اقتصادي امور وزیر[و محمدخان، ] مرکزي کل بانک رییس[ ظهر آقایان نوربخش، 

ارش مذاکره با رهبري در گز. آمدند] سازمان برنامه و بودجه رییس[و میرزاده، ] دارایی
  . عصر عقد دو نفر از کارکنان را بستم. جایی در بودجه را دادند مورد اخذ اجازه براي جابه

از فشارهاي . آمد] سنت جمهور در امور اهل مشاور رییس[اسحاق مدنی، ] محمد[آقاي 
یستند که کم ن گفتم از روحانیون شیعه هم. سنت گله داشت امنیتی بر بعضی از علماي اهل

هاي خودشان است و در مواردي که  خاطرکجروي دارند؛ اغلب بهرا جور مشکالت  این
  .عین خواهد شد باشد، غمض] پوشی چشم[= عین  قابل غمض

گزارش کارها  را داد و از جناح اکثریت . ، وزیرکشور آمد]محمد بشارتی آقاي علی[
مواردي از تخلفات . اند  نگرفتههاي آینده در نظر مجلس گله داشت که او را در برنامه

معموالً . اطالعات گفت و کلی از خاطرات جنگ من تمجید کرد] وزارت[مأمورین 
جمهور  مشاور رییس[الویري، ] مرتضی[آقاي . کنند ها این روزها از آن تعریف می مالقاتی

 اجازه گرفت که در انتخابات مجلس شرکت. آمد] آزادتجاري عالی مناطق و دبیر شوراي
  .استعفا بدهد] جمهور رییس[کند؛ باید از مشاورت

  
  1995 اکتبر1                           1416 جمادي االول  5   1374 مهر 9یکشنبه 

  
هاي   غرفه ابتدا از سالن. تهران رفتم المللی ویکمین نمایشگاه بین از منزل براي افتتاح بیست
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هاي صنایع و بازرگانی و  و بخشی از غرفهآلمان، بنگالدش، آفریقا و بوسنی و هرزگوین 
داخلی و خارجی،  هاي امسال حضور شرکت.  است خوب ایران بازدیدکردم؛ خیلی کشتیرانی

  .نسبت به گذشته رشد خوبی داشته؛ برخالف حرکت آمریکا براي تحریم ایران
 مسجد زیبا هاي فضاي باز که اکثراً صنایع سنگین است، و نیز از  با اتوبوس روباز، از غرفه

قرآن، . در اجتماع حضار شرکت کردم. و وسیع جدیدالتأسیس نمایشگاه بازدید کردیم
وزیر [اسحاق،  آل]یحیی[و ] معاون صادرات[سعیدلو، ] علی[سرود و گزارش آقایان 

ها  روحیه صاحبان غرفه. مراسم انجام شد  و روشن کردن مشعل1و سخنرانی من] بازرگانی
ها بهتر و کیفیت مناسب کاالها  بندي بسته. کردند ها را مطرح میخوب است و کمتر کمبود
  .براي صادرات جالب است

] رییس سازمان انرژي اتمی[امراللهی، ] رضا[عصرآقاي . کارها را انجام دادم.به دفتر رفتم
از تصمیم چین، براي اعالن همکاري با ایران در اصفهان، براي ساخت سوخت . آمد

براي کاندیداشدن در . شافعی آمد] غالمرضا[آقاي . کرد  اظهارنگرانیاي هاي هسته نیروگاه
در جلسه هیأت دولت، از رفتار نامناسب دادگاه . کرد که موافقت نداشتم مجلس مشورت

  .اصفهان در مورد بازداشت آقاي عابدزاده و سوءاداره جلسات دادگاه صحبت شد
ارات مجمع تشخیص مصلحت نظام،  اختیدربارة. اي میهمانم بودند اهللا خامنه شب آیت

  تصمیم. مهر و مشکالت شدید مردم عراق بحث شد سفرم به خارج، عفو پاسدار دانش

                                                             
 - کیفیت و کمیت باالى محصوالت عرضه شده در نمایشگاه امسال«: گفت یانرآقاى هاشمى در بخشى از سخن، 

توانند کشورى مانند ایران را   مى، با قدرت مالى و سیاسى خود،کردند که فکر مىاست  است به کسانى پاسخ محکمى
 پیام سیاسى مهمى براى اقدام ناشیانه امریکا در تحریم ایران ،المللى تهران ویکمین نمایشگاه بین بیست .تحریم کنند

یابد که تحریم ایران توسط  خوبى در مى  به،این نمایشگاهاى پس از مشاهده تولیدات فراوان داخلى در  هر بیننده .دارد
حدى   به،امروز قدرت فنى و علمى و توسعه زیربنایى کشور . اقدامى خام و مانند کوبیدن مشت بر سندان بود،امریکا

ى براى گونه اقدام اضاف ما امسال هیچ .راحتى متوقف و یا محدودکند تواند آن را به رشد کرده است که دیگر کسى نمى
 ،کنندگان  ولى حضور بیشتر شرکت،ایم المللى تهران انجام نداده کننده در نمایشگاه بین جلب مهمانان خارجى شرکت

 نتایجى باالتر از نتایج اقتصادى و مادى ،ها گونه نمایشگاه برپایى این .پیام سیاسى مهمى براى مدعیان ابرقدرتى دارد
کمک به  .رهنگ ملل و آشنایى با فرهنگ ملل مختلف از جمله آنهاستدارد که تبادل اطالعات و آشنایى با ف

 از دیگر نتایج مثبت و ،ها و تقویت صلح و ثبات جهانى و درك نیازها و امکانات متقابل آمیز ملت همزیستى مسالمت
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .المللى در هرکشورى است هاى بین ارزشمند برگزارى نمایشگاه

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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 عکس بازدید نمایشگاه بین المللی   

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی تهران
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عمل دادگاه موردبازرسی  گرفته شد که دستور آزادي آقاي عابدزاده صادر شود و نحوه
  .قرارگیرد

  
  1995 اکتبر 2             1416 جمادي االول  6   1374 مهر 10دوشنبه 

  
نظر  ، سفیرجدیدمان در ترکمنستان، براي خداحافظی و کسب]یرابوطالبی ميمهدآقاي [

 وجود  هاي جدید ارزي، براي تجار به آمد و توضیحات داد از مشکالتی که براثر سیاست
توضیحاتی در مورد . قوچانی از عقیدتی سیاسی ارتش آمد] محمود[آقاي . آمده است

هاي نظامیان داد و براي ابزارکار  هاي مسکونی خانواده مه تبلیغی و فرهنگی در مجموعهبرنا
  .استمداد کرد

. ، وزیر انرژي و منابع طبیعی بنگالدش و هیأت همراه آمدند]آقاي واکر مشرّف حسین[
ز کرد و توافق در زمینه همکاري با ایران در امور گا ام به آنجا اظهار خوشحالی از سفر آینده

وزیر [آقازاده، ]غالمرضا[آقاي . و نفت و خرید قیر و استفاده از تجارب ایران را توضیح داد
 دربارة موارد قابل همکاري با بنگالدش و مذاکرات - هم قبل و بعد از مالقات-] نفت

  .اجالس اوپک در ونزوئال توضیحات داد
مالقات . ی اسپانیا آمدندهیأت پارلمان] سنا و رییس مجلس آقاي جان ریگل ایرویچ، نایب[

مقداري از اهمیت . کوتاه و تشریفاتی بود؛ براي آنها اصل مالقات موضوعیت داشت
مشاور اقتصادي [شالچیان، ] ابوطالب[آقاي . نوازي ایران گفتند تاریخی و فرهنگی و میهمان

اي که در مورد  ان جدید و نظریهروگزارشی از عملکرد گروه مشا. آمد] جمهور رییس
  .ند، ارایه کرد ا ت دادهگا

اولین مطلبش این . کُهل، صدراعظم آلمان مذاکره کردیم]هلموت[عصر تلفنی با آقاي 
گذارد حقوق مسلمانان بوسنی ضایع شود و  بودکه به من اطمینان بدهد، اتحادیه اروپا نمی

ی مطابق قرار، در مقاطع مشخص زمانی، مذاکره تلفن. غیر از این، مطلب مهمی نداشتیم
گفتم . بینم اي برآن نمی ها مفید است، ولی من خیلی فایده گوید، این تلفن او می. داریم

دولتی، براي  اي بیمه ما تحویل بدهند و پوشش ربا را به روي اسراییل فشار بیاورند که هواپیما
  .هاي آلمان به ایران را برقرارکنند ساله بانک یک میلیارد دالر اعتبار ده
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، اطالع داد که دولت چین، نحوة همکاري ]رییس سازمان انرژي اتمی [آقاي امراللهی،
 آژانس ها را به سازي اورانیوم در اصفهان، براي سوخت نیروگاه در ساخت مرکزغنی

  .شده بدهیم کرده است؛ تمایل ما این بود که خبر را کنترل المللی گزارش بین 
  
  1995 اکتبر3               1416 جمادي االول  7   1374 مهر 11شنبه  سه

  
مدیر و صاحب . از منزل براي بازدید و افتتاح بخشی از مجتمع عظیم قطعات فوالدي رفتیم

خود او از کارگري . کارخانه قدیمی است. توضیحات مناسبی داد. پور بود آن، آقاي دهقان
شروع کرده و گروه مسلطی از محققان را جمع کرده است؛ معموالً خطوط تولید و 

هاي مهمی براي تولید مصالح مدرن در  طرح. سازند  را خودشان میشان تآال ینماش
برنامه تولید مفتول مغز فوالدي و خط تولید ورق . قبول دارند ساختمان با تکنیک قابل

هاي مختلف بازدید و در جمع مدیران و  از بخش. گالوانیزه و حلب را در دست اقدام دارند
  1.کارکنان صحبت کردم

سازي هالل  جا براي افتتاح کارخانه تولید صافی دیالیز، به محل کارخانه سرنگاز آن
در مقابل . رهیده توضیح داد] شفیقه[خانم . اند احمر رفتیم؛ در سالن همان واحد ساخته

                                                             
 - هاى قطعات فوالدى ایران، این مجموعه صنعتى را   پس از گشایش مرحله اول طرح توسعه کارخانه،آقاى هاشمى

عت، اندرکاران این صن ها و ابتکارات دلسوزانه و عالمانه دست از واحدهاى نمونه تولیدى دانست و با قدردانى از تالش
دویست  و  به یک میلیارد1377با توجه به برآورى ارزش افزوده بسیار باالى این صنعت که در سال «: اظهار داشت

مدیریت  . حضور این تکنولوژى در صنایع زیربنایى کشور، بسیار با ارزش و اهمیت است،شود میلیون دالر بالغ مى
 توانسته است با شکل دادن یک مجموعه فعال و مولد و ، خودهاى اسمى و فنى  با توجه به توانایى،کارگرى این گروه

اى براى انتقال تکنولوژى، اشتغال و ایجاد صنعت اصیل   بخشى از نیازهاى وسیع و مهم کشور، گام ارزنده،کننده تأمین
ر عرصه براى کشور در بر دارد که این امر موجب اطمینان مسئوالن کشور براى تأمین نیازهاى داخل و قدرت حضور د

بردارى مناسب از  بهرهایشان » .تواند براى دیگر واحدهاى صنعتى کشور الگوى توسعه باشد رقابت جهانى است و مى
ها و همچنین ایجاد تحوالت چشمگیر در صنعت ساختمان را از  جویى و خوداتکایى در هزینه فضاى تولید صرفه

با «: گفتدر گروه صنعتى قطعات فوالدى ایران دانست و ها و ابتکارات موفق انجام شده  هاى بارز نوآوري ویژگی
سازى مسکن در کشور، ابتکار و نوآورى متخصصان این مجموعه صنعتى در طراحى  اجراى سیاست انبوه توجه به

شاهد سرعت، تحرك و کیفیت مطلوب در صنعت تکنولوژى جدید و پیشرفته ساختمان سازى، در این بخش نیز 
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ساختمان خواهیم بود

 .1396انقالب،
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 - میلیون مارك است19 که حدود -ساله مصرف صافی دیالیز از سازندة آن خرید نیاز یک
هاي سال، این  سال. اند که کار مهمی است  را مجانی گرفتهآالت و تکنولوژي تمامی ماشین

از خط تولید بازدید کردیم؛ بیش از نیاز کشور . شده خریدها بدون چنین امتیازي انجام می
دستجردي، رییس سازمان [وحید ] اهللا سیف[در اجتماع مدیران و میهمانان، دکتر . است
 یکیولوژی گروه بریمد[ معظمی، ]نسرین[صحبت کرد و سپس خانم دکتر ] احمر هالل

، توضیحاتی دربارة طرح بیوتکنولوژي داد که در ]ی و صنعتی علميها سازمان پژوهش
  1.جا در حال اجرا است و من هم صحبت مفصلی کردم همان

شب، شوراي عالی انقالب . کارها انجام شد تا شب. ساعت دو و نیم به دفترم رسیدم
  .تفرهنگی، جلسه با چند مصوبه داش

  
  1995  اکتبر 4             1416 جمادي االول  8   1374 مهر 12چهارشنبه 

  
، وزیر مسکن لبنان ]آقاي محمود ابوحمدان. [عقد ازدواج یکی از کارکنان دفتر را بستم

از اعضاي اَمل است و خواستار تالش ایران، براي هماهنگی بیشتر شیعه و اَمل و . آمد
عصر در جلسه هیأت دولت، چند . ه کارهاي دفتر را انجام دادمتا عصر هم. اهللا شد حزب

،کار مانده  ونیم،کارها را تمام کردم که در ایام مسافرت دیشب تا ساعت نُه. مصوبه داشتیم
  . اي خداحافظی کردم اهللا خامنه تلفنی با آیت. نباشد

سوي ویتنام  و با بدرقه رسمی، ساعت یازده شب به 2مصاحبه کوتاهی داشتمدر فرودگاه 
                                                             

 -تولید صافی دیالیز در کشور، یک کار بسیار مهم و و کمک بزرگی به «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
با آغاز . ، کاري بسیار باارزش استخودکفایی در پزشکی و تأمین تجهیزات موردنیاز این بخش. بیماران کلیوي است

ها از این بخش که مشکالت زیادي براي بیماران ایجاد کرده  تولید صافی دیالیز در کشور، دست بسیاري از واسطه
با مقاومتی که . هاي پژوهشی و تولیدي کشور، قابل تقدیر است هاي متخصص در فعالیت حضور خانم. بود، کوتاه شد

ها به صورت انبوه وارد کار شدند و نیروي  ها در جامعه باز شد و خانم ، راه براي حضور خانمدر مقابل فشارها کردیم
این مرحله به خوبی در حال گذر است و ما هیچ مانعی در راه سازندگی انسانی و . انسانی فعال در کشور دو برابر شد

، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .بینیم صنعتی نمی
 .1396انقالب،

 -وگو با خبرنگاران، هدف از این سفر را پاسخ به دعوت رؤساي جمهور   آقاي هاشمی هنگام ترك تهران، در گفت
 هایی که قبالً  اقدامات آنها نامه در این سفر با مقامات ویتنام و فیلیپین، دربارة تفاهم«: سه کشور عنوان کرد و گفت
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 امور وزیر[والیتی، ] اکبر علی[آقایان ... عفت و فاطی و مهدي و یاسر و . پرواز کردیم
در مسیر آقایان . همراه بودند... و ] وزیر معادن و فلزات[محلوجی، ] حسین[و ] خارجه

شام . فریقاي جنوبی را دادندوالیتی و محلوجی، شرح کارهاي سفر به نیویورك و آ
قت ساعت سه به و. بودن معده خوابم نبرد یدم، ولی به خاطر پري و اسیديم و خوابخورد

دوباره تا ساعت هشت . م؛ حدود خلیج بنگال بودیمتهران، براي نماز صبح بلند شد
  . خوابیدم

  
  1995 اکتبر 5             1416 جمادي االول  9   1374 مهر 13شنبه  پنج

  
وزیر کابینه به استقبال . ودگاه هانوي فرود آمدیم در فر- به وقت ویتنام -ساعت نُه صبح

کهنه و با  شهر هانوي، خیلی. پس از کمی معطلی، به سوي شهر حرکت کردیم. آمده بود
هاي خالی از ماشین، ولی پر  خالی و خیابان کوچک و نیمه هاي هاي محقر و مغازه ساختمان

دربارة آب و هوا و باران و در مسیر، سئواالت زیادي . از دوچرخه و موتورسیکلت است
از جمله، از او در مورد سد . نمودم که اطالعاتم را زیاد کرد.. کشاورزي و مردم و 

دهی آن را  رودخانه عظیم سرخ پرسیدم که همراه من، نتوانست جواب سئوال مقدار آب
 میلیارد مترمکعب 160، بعداً گفت ساالنه ]وزیر کشاورزي[بگوید؛ ولی دکتر کالنتري، 

  . آورده دارد
ساختمان قدیمی است که پنجاه سال پیش به عنوان مقر حاکم . یکسره به اقامتگاه رفتیم

هاي زمان سابق است؛ به نظر تنها  فرانسوي ویتنام ساخته شده و در محله مخصوص فرانسوي
، ]دوك انه آقاي لی. [مراسم استقبال رسمی اینجا بود. نقطۀ خوب و آباد شهر است

جمهور ویتنام هم براي عفت آمده  همسر رییس. و اعضاي کابینه منتظر بودندجمهور  رییس
بود؛ سان و سرود و معارفه با اعضاي هیأت و مستقبالن و عبور از میان صفوف دخترانی که 
                                                                                                                                               

ایشان از کشور بنگالدش، به » .وگو خواهیم کرد آن بحث و گفت ام شده و همچنین مسایل جدید سازمان آسهانج
جمهوري اسالمی ایران در سیاست خارجی خود، براي کشورهاي «: عنوان یک کشور بزرگ اسالمی یاد کرد و گفت

ی، تجاري و سیاسی، با مقامات این ما در این سفر، دربارة موضوعات فرهنگی، فن. جهان سوم، اولویت قایل است
، دفتر نشر »1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .نظر خواهیم داشت کشور تبادل

 .1396معارف انقالب،
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در سالن بزرگ ساختمان، چند جمله بین من . ریختند، انجام شد برگ گل جلوي پایمان می
  . اهی بودو میزبان ردوبدل شد و جلسه کوت

هاي فراوان و بزرگ، ولی  مان رفتیم؛ ساختمان راحتی است، با اتاق براي استراحت به اتاق
ناهار را با . همراهان به جاهاي دیگر رفتند. همه اعضاي خانواده هم با ما هستند. قدیمی

  .غذاهاي ایرانی که از سفارت خودمان آورده بودند، خوردیم
هاي همکاري، مثل  ها و زمینه بارة اهمیت و موضوعدر. جلسه مذاکرات رسمی داشتیم

هاي  اي با بخش سپس جلسه. مطالبی مطرح شد... ساختمان، سیمان، فوالد، چاي، کائوچو و 
هاي  از شرکت. اند که همراه هیأت، براي گرفتن کار به اینجا آمده خصوصی ایران داشتیم

هاي همکاري را بررسی  مینهاند؛ ز بزرگ پیمانکاري، طراحی، مهندسی و مشاوره آمده
  . گذاري در اینجا شدند خواستار پشتیبانی دولت، براي صدور خدمات و سرمایه. کردیم

کمونیست رفتیم که به عنوان  ، دبیرکل حزب]آقاي دودو مویی[سپس براي مالقات 
مذاکرات مهمی . هشتادو شش ساله است، ولی سالم و قبراق. شود رهبرکشور شناخته می

ها در مقابل فرانسه، آمریکا و ژاپن و خسارات زیاد و نیاز به  هاي ویتنامی قاومتدربارة م
هاي آمریکا و طمع امروزي آن و ضرورت حفظ و  ماندگی فعلی و ظلم بازسازي و عقب

انتظار نداشتم با چنین صراحتی علیه آمریکا . تقویت استقالل با همکاري دوکشور داشتیم
ایشان را دعوت به . روند می سازي پیش همکاري و عاديحرف بزند، چون دارند در جهت 

  .ایران کردم؛ خوشحال شد
ها و سپس شرکت در مراسم ضیافت شام که با  گزارش نماز و مطالعه. به اقامتگاه آمدم

ضمن شام و نیز در جلسه خصوصی محدود عصر، سئوال  .1سخنرانی میزبان و من انجام شد
                                                             

 -روابط دو کشور جمهورى اسالمى ایران و جمهورى سوسیالیستى ویتنام با «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 همواره از اهمیت خاصى ، در مصاف مبارزه بامتجاوزین و سلطه بیگانگان، سوابق انقالبى و مبارزاتى دو ملتتکیه بر

 تالش گسترده ملت و دولت ویتنام در جهت سازندگى و توسعه اقتصادى اجتماعى قابل تقدیر .برخوردار بوده است
بازسازى و توسعه اقتصادى، اجتماعى ویتنام اعالم  آمادگى ایران را براى مشارکت در امر ،اینجانب مایل هستم. است
همکارى بین اتحادیه ، گیرى است  سیاسى در حال شکل-هاى جدید اقتصادى بندي  که قطبیدر این شرایط. نمایم

ما داعیه هیچ کشورى  .کننده باشد تواند تعیین  مى،)اکو(هاى اقتصادى   و سازمان همکاري)آن هآس(جنوب شرق آسیا 
سطح زندگى ي ارتقا هبرى جهان قبول نداریم و خواهان رعایت حقوق تمامى کشورها و توسعه اقتصادى ورا براى ر

هاى ارزشمندى نظیر حقوق بشر و  هاى سیاسى از مقوله  سوءاستفاده.ها و احترام به حق حاکمیت آنها هستیم ملت
 حال توسعه جهان لیه کشورهاى در ع،هاى استکبارى  توسط برخى دولت،برخورد گزینشى و متناقض در اعمال آن
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  ودر زمینه کائوچو، چاي، فسفات، سیمانو جواب زیادي ردبدل شد و به همکاري 
هاي دیگر،  عفت هم با خانم. غذاها ساده و بیشتر از آبزیان بود. تر شدیم پاالیشگاه نزدیک

بروجردي، دربارة ] عالءالدین[سپس با آقایان دکتر والیتی و . مراسم شام جداگانه داشتند
خاطرات دو روز را . ي داشتیمگیر مسایل افغانستان و مسلمانان فیلیپین، مذاکره و تصمیم

  .ها را خواندم و خوابیدم نوشتم و گزارش
  

  1995 اکتبر6              1416 جمادي االول  10   1374 مهر 14جمعه 
  

گل  هر دو جا، تاج.  رفتیم1مینه براي اداي احترام به محل قربانیان جنگ و محل جنازه هوشی
به . شده او را ببینیم نشد جنازه مومیایی. یر بودتعم مینه، تحت محل جنازه هوشی. گذاشته شد

 رفتیم که - که کنار اقامتگاه خودمان است-مینه کار هوشی محل خانه مسکونی و محل
محقر است، با وسایل ساده . هاي پس از آزادشدن هانوي، محل زندگی و کار او بوده سال

 دادند و جمالتی در توضیحات. زندگی، ولی باصفا در یک باغ وسیع و کنار یک استخر
  2.مینه و مبارزات مردم ویتنام نوشتم دفتر یادبود، از عظمت هوشی
بد نیست و چند فراز . اند بخشی از آثار جنگ را جمع کرده. سپس به موزه جنگ رفتیم

 که فیلم و منطقه عملیات و 3»دین بین فو«ها در  برجسته دارد؛ مثل پیروزي مهم بر فرانسوي
  د و نیز عملیات آزادسازي هانوي و منظرة اولین تانکی که دروازهتوضیحات خوبی دار

                                                                                                                                               
جلوگیرى از رشد و تو سعه این کشورها را تعقیب اً هدفى جز اعمال سلطه و دخالت در امور داخلى و  نهایت،مسو 

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .نماید نمى

 - نی و اول1969  سال تا1945 سال  کشور ازنی استی که رهبرکمونیتنامی وی انقالب،)1969-1890 (هنیم ی هوش 
 . بودتنامی وجمهور سییر

 -مرحوم هوشی مینه که از مردان بزرگ «:  آقاي هاشمی در دفتر یادبود منزل هوشی مینه، رهبر فقید ویتنام نوشت
او و مردم .  بودبخش بسیاري از آزادگان جهان اش، الهام ساز بود، در دوران زندگی جهادي و سیاسی تاریخ و تاریخ

ویتنام، درس خوبی به استعمارگران متجاوز دادند و باعث افتخار کشورشان و شرمندگی ابدي متجاوزان شدند و 
 » .ها به زودي فراموش نخواهد شد مطمئن هستم، این درس

 - نبرد که در نیا.  بودتنامی در وستی کمونی انقالبيروهای و نانی اتحاد فرانسونی اوج جنگ ب،فو نیب نینبرد د 
 فو، نیب نید.  به شکست کامل فرانسه منجر شدانی در پا،اتفاق افتادمیالدي  1954 لی مارس و آوريها  ماهنی بفو نیب نید

 .  مرز الئوس استکی نزدی، شمالتنامی در ویدشت
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 عکس سفر ویتنام    

استقبال رسمی از رییس جمهور ایران در فرودگاه هانوی
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 عکس سفر ویتنام    

مالقات با دبیرکل حزب کمونیست ویتنام

مراسم ضیافت شام رسمی
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 و یک نوار 1در دفتر آنجا هم جمالت خوبی نوشتم. کاخ حاکم هانوي را شکست
  . توضیحات را هم گرفتیم

در . ها، ما را گرداندند هاي شهر و میدان  در خیابانسپس به خواست من، مقداري
. ها هم اجناس داخلی و خارجی دارند ها بد نیست و مغازه هایی از شهر، خیابان قسمت
هاي زیادي در سطح شهر وجود دارد که از اجتماع آب باران، در اراضی گود  دریاچه

در . هاي جالبی شده است لهاند و مح وجود آمده و اطراف آنها را درخت و پارك ساخته به
صید ماهی و . ها و دستفروشان و تماشاگرانی بودند توریست. کنار یکی از آنها پیاده شدیم

  .ناهار و نماز و استراحت در اقامتگاه داشتیم. تفریحات دیگر هم هست
پیرمرد . بین فوآمد؛ خودم گفتم ایشان را بیاورند ، فرمانده عملیات دین2عصر ژنرال جیاپ

اي، در تهران یادم آوردندکه خوب  اهللا خامنه آیت. ساله است، ولی سرحال و باروحیه 85
فو  بین تاریخی دین ام و به عملیات   بود، از اینکه او را خواسته خوشحال شده. است او را ببینم

. یک کتاب که درآن باره تألیف کرده بود، هدیه کرد؛ گفتم ترجمه شود. ام اهمیت داده
کار داد و گفت، چند روز قبل  بارة طرح عملیات و علت آن و آثار آن، شرحتوضیحاتی در

این از بزرگترین تصمیمات در . از شروع عملیات، تاکتیک به مسئولیت خودش عوض شد
خیلی به انقالب . کنند هم اکنون دربارة استراتژي توسعه ویتنام کار می. اش بوده زندگی

  .اي به ایشان دادم ران دعوت کردم و هدیهاو را به ته. ایران ابراز عالقه کرد
                                                             

 -شده در  هاي چریکی ضبط سادگی آثار و امکانات جنگ«:  ایشان در دفتر یادبود موزه جنگ هانوي، چنین نوشت
فو، اوج پیروزي حق بر باطل است و منظره  بین این موزه و نیز منظره شکست تحقیرآمیز متجاوزان فرانسوي در دین

سردمدار و عامل تجاوز و اشغال و حفظ آثارتاریخی پیشتاز در این جنگ، اثري جاودان و افتخارآمیز از  شکست
 ».دهد ستم را ارایه می هاي تحت تمبارزات مل

 -ها یتنامی ویزانی پارتيها  از فرانسه و قهرمان جنگتنامیقهرمان استقالل و ،)2013 –1911 (اپی جنی ووگو ژنرال 
 استقالل يو چه در دوران مبارزه براا .بود ی شمالتنامی دفاع وری وز1980 تا 1945 از سال ،کایدر برابر ارتش مدرن آمر

 در جنگ يدی کلی از فرماندهان ارشد، نقشیکی به عنوان ،تنامی وهی علکایمدت آمر یه و چه در جنگ طوالناز فرانس
 را در ي فرانسويروهای ن1954 فو در سال نی بنی در نبرد مشهور د،»تنامی وینابغه نظام« معروف به اپ،ی جژنرال .داشت
 در یزانی پارتيها وهی به شاپیج . منجر شدنی هندوچ استعمار فرانسه برانی که به پای شکست؛ شکست دادنیهندوچ

 نیتر  مهمیاو فرمانده.  سالح مدرن را مغلوب خود خواهد کرد،یزانی پارتيها وهی داشت که شدیجنگ باور و تاک
 از تنامی ومردم . خود ثبت کردی را با فرماندهياری بسی نظاميها يروزی را برعهده داشت و پکای و آمرتنامی وينبردها

 در ی سالگ102 ، در سن اپی جژنرال .اند  کردهشی و همواره او را ستاکنند ی مادی يا  قهرمان اسطورهکیاو به عنوان 
 . اثر کهولت سن درگذشت
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بندي شد؛ خوب  هاي وزرا، جمع توافق. جمهور، مذاکرات دور سوم داشتیم با رییس
بعد از نماز مغرب، براي مصاحبه مطبوعاتی، در . اند در چندین مورد به توافق رسیده. است

سئواالت، نوعاً . دسراي دولت رفتیم که جمعی از همراهان آنجا بودن محل ساختمان میهمان
اصوالً مردم . روحیات معمول خبرنگاران دیگر کشورها اینجا نیست. 1اقتصادي و عادي بود

  . اند آرام و سر به زیر و سخت گوش
. سپس به محل رزیدانس سفارت رفتیم؛ اخیراً به ماهی شش هزار دالر اجاره شده است

لیرضایی، دربارة وضع کشور و سفرا و ع] سفیر ایران در ویتنام[سجادي، ] سیدکمال[آقایان 
انداز همکاري توضیحات دادند و من هم چند  ها و شرایط سیاسی، اقتصادي و چشم و قیمت

  .براي شام به اقامتگاه آمدیم. اي صحبت کردم کلمه
  

  1995 اکتبر7                          1416 جمادي االول  11   1374 مهر 15شنبه 
  

ساعت هشت صبح، مراسم براي . نم باران هم بود نم. بیدار شدیماول وقت براي نماز 
آقایان والیتی و کالنتري، از سوي ما . جمهور بود ها با حضور دو رییس نامه امضاي توافق

وزیر همراه، عوض شد و این بار . بالفاصله به سوي فرودگاه حرکت کردیم. امضاکردند
رد و گفت، بیست سال از عمرش به خودش را معرفی ک. وزیر فرهنگ و اطالعات بود

 سایگون -مین همراه ما تا شهرهوشی. جمهور است چریکی گذشته و همشهري رییس جنگ
از . در راه سئواالت زیادي از او، دربارة مسایل فرهنگی و آموزشی نمودم.  آمد-سابق

  .دیدیم شد، از زیر ابرها زمین را دید، جنگل و رودخانه را می فضاي آنجا می
کمیته خلق و مدیران شهر  ، شهردار و رییس]چان آقاي چوان دون[رودگاه از سوي در ف

پنج میلیون . در راه تا اقامتگاه، شهردار توضیحات خوبی راجع به شهر داد. استقبال شدیم
 و رشد زیاد جمعیت و برنامه - در فصل باران-متر باران  نفرجمعیت، با روزانه پنجاه میلی

                                                             
 -اي ایران و جین، تأکید   آقاي هاشمی در این مصاحبه، ضمن رد ادعاي آمریکا مبنی بر لغو قرارداد همکاري هسته

ادعاي آمریکا، بر . ها، تعلیق نبوده است ها ادامه دارد و تعبیر چینی کن براي تداوم همکاريمذاکرات تهران و پ«: کرد
اي  آمریکا قبالً نیز در زمینه همکاري هسته. پایه و اساس بود و باعث رسوایی و شرمندگی آنان شد اساس اطالعات بی

 دیکن رجوع مطالعه متن کامل این مصاحبه، براي» .ایران و روسیه، اطالعات ناقصی داشت و مرتکب چنین اشتباهی شد
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←
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. وب به شمال، در امور زیادي از جمله استفاده از برق شمال دارندتأمین مسکن و کمک جن
باریده که به  قبل از ورود، باران سنگینی می. گویند مردم هنوز به اینجا سایگون هم می

  .محض ورود ما قطع شده بود
بعد از ناهار و نماز و استراحت، ساعت چهارونیم براي بازدید از . اقامتگاه خوبی است

 میلیون دالر 23گفتند که در سال . دستی رفتیم که وسیع و جالب است ایعیک مرکز صن
بیشتر موادشان چوب، صمغ . کنند حدود بیست هزار نفر برایشان کار می. فروش دارند

ها بازدیدکردیم و سپس مقداري در  از نحوه کار و نمایشگاه. گیاهی و صدف است
  . تر است ت؛ خیلی از هانوي قوياي اس شهر شلوغ و پیشرفته. ها دور زدیم خیابان

استقبال . جمعی از مسلمانان اینجا جمع بودند. مغرب به مسجد نوراالیمان شهر رفتیم
. پاشیدند دادند و گل می کودکان دختر و پسر را هم آورده بودند که شعار می. کردند گرمی

. بت کردماي عربی صح جماعت، چند جمله با امام. نمازجماعت به امامت من خوانده شد
مینه  گفت در ویتنام، حدود پنجاه هزار نفر مسلمان هست که پنج هزار نفرآن در هوشی

تاجر برنج است و . یک نفر پاکستانی شیعه هم بود.  شهر، دوازده مسجد دارد این. اند ساکن
او گفت، بنا بوده سیصد نفر جمع شوندکه دولت مانع . دانست؛ در قم بوده فارسی هم می

فرش . عت هم خیرمقدم گفتامام جما. 1اي برایشان صحبت کردم چندکلمه. شده است
  .  به مسجد هدیه دادمی خوبمناسب

قبل از شام، نحوه و . جمهوري سابق، براي ضیافت شام رفتیم سپس به سوي کاخ ریاست
گفتند، . که دروازه را گشوده، توضیح دادند کاخ و آن تانکی کیفیت تسخیر سایگون و این

  .اند سلیم، دو بمب هم روي کاخ انداختهقبل از ت
کوتاهی خیرمقدم گفت و من در  شهردار، با صحبت، ]چان آقاي چوان دون[قبل از شام، 

  که باید از این حادثه عبرت بگیرندکه زندانی ها گذاشتم سر آمریکایی جواب، مقداري سربه
  

                                                             
 -  آقاي هاشمی در سخنان کوتاهی در جمع مسلمانان حاضر در این مسجد، آمادگی جمهوري اسالمی ایران را براي 

مسلمانان ویتنامی، فرزندان خود را با مساجد انس دهند تا آنان «: ایشان گفت. حل مشکالت دینی آنان اعالم کرد
، دفتر نشر »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .همواره با اسالم و پیامبر آشنا باشند

 .1396معارف انقالب،
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مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی در هانوی
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 همپالگی -جمهورسابق سایگون  کاخ رییس  اکنون میهمان- خود من-دیروز رژیم شاه
  . تنوع غذاهایشان خیلی جالب بود؛ عمدتاً از ماهی و میگو آماده کرده بودند.  است-شاه

جالب است که مدام براي مقابله . بارید باران شدیدي می. به سوي اقامتگاه حرکت کردیم
هاي مناسب پالستیکی روي دوچرخه و  ا مشکل باران دایمی، ابتکاراتی دارند؛ مثالً پوششب

اینجا هم عمده حمل و نقل مسافر با دوچرخه و . اند موتورسیکلت و پیاده درست کرده
سئواالت زیادي در مورد سرنوشت . موتور سیکلت است، ولی ماشین بیشتر از هانوي دارند

ها نوعاً حاکی از عفو و آموزش  جواب.  و امنیتی رژیم سابق کردمهاي نظامی سران و نیروي
گفتند، از آنها کسی زندانی نیست و اعدام هم نشده و آنها که فرار  و توبه آنها بود و می

مهدي و فاطی هم براي دیدن . توانند برگردند، ولی باورش مشکل است اند، می کرده
  . که برایشان جالب استهاي مبارزین در زمان جنگ رفته بودند تونل

   
  1995 اکتبر 8              1416 جمادي االول  12   1374 مهر 16یکشنبه 

  
ها را خواندم و با  گزارش. با اعضاي خانواده خوردیمهمراه مطابق معمول، صبحانه را 

در این چند روز، . همراهی شهردار به سوي فرودگاه رفتیم و به سوي فیلیپین پرواز کردیم
ها و  االت زیادي از وضع اقتصادي و سیاسی و فرهنگی و در مورد حدود مالکیتسئو

اند، ولی هنوز مالکیت زمین و صنایع و  در حال فاصله گرفتن از کمونیسم. ها نمودم آزادي
در موارد تولیدات و . معادن و حمل و نقل و خیلی چیزهاي دیگر، در انحصار دولت است

اسم و عنوان شهرداري، . هاي دقیقی دریافت نکردم ابکالن، جو وري و آمارهاي بهره
  . هاي محلی نیست متناسب با اختیارات زیاد حکومت

جمهور و ایرانیان، در فرودگاه به استقبال  در فیلیپین، چند نفر از وزیران و معاونان رییس
تعیین وزیر انرژي که به عنوان همراه من . آمده بودند، ولی مراسم بعداً در کاخ انجام شد

شده، به خاطر یک اشتباه که خیال کرده مایلم سفیر خودمان در ماشین من باشد، در ماشین 
محل . سوار نشد و عمالً تا محل اقامت، از گرفتن توضیحات مورد نظرم محروم ماندم

کنند؛  رتبه را اینجا پذیرایی می همه میهمانان عالی. اقامت، هتل بزرگ و معروف مانیل است
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در طبقه ما استخر . ر که مشرف به دریا و بندر بزرگ مانیل و بسیار باصفاستدر طبقه آخ
  .سرویس خوردیم ناهار را به صورت خانوادگی و سلف. تمیزي هم هست

 خاطر باران، مراسم سان در سالن سرپوشیده،  به. جمهوري رفتیم عصر به کاخ ریاست
د و مذاکرات رسمی دور میز سپس جلسه مذاکرات محدو. همراه با نواختن توپ انجام شد
. موضوعات مذاکره، از پیش توسط وزرا کامل شده بود. با حضور چندین وزیر داشتیم

ها  نامه سپس تفاهم. ها را آماده کرده بودند و مذاکرات، براي توضیح و تأیید بود نامه تفاهم
مزرعه  نفت و پرورش میگو و تجارت سیب و موز و کارخانه فروکروم، دربارةامضا شد؛ 

کشاورزي و دامداري و کود فسفات و قرارداد سه جانبه ترکمنستان، ایران و فیلیپین، براي 
کانال تلویزیون را  چهل و شش. ساعتی تلویزیون تماشا کردم. به هتل برگشتیم. حمل و نقل

  .شود از ماهواره استفاده می. چند کانال غربی هم بود. شود گرفت که عمدتاً شرقی است می
ابتدا در یک جلسه فامیلی با حضور همسر و . جمهوري رفتیم شام به کاخ ریاستبراي 

 و مهدي و یاسر و جمهور فیلیپین و عفت و فاطی و فائزه ، رییس]آقاي فیدل راموس[دختر 
مراسم ضیافت . ها صحبت کردیم  خانواده و شغلدربارةعلی، مقداري مریم و اعظم و 

غذاها از ماهی و . یز شام، او و من سخنرانی داشتیمسر م. مردانه و زنانه جداگانه بود
 ساخته که اکنون نماینده 1آن را خانم اکینو. سالن مجللی دارند. سبزیجات تهیه شده بود

  . مجلس است و متهم به سوءاستفاده در دادگاه
  

  1995 اکتبر 9              1416 جمادي االول  13   1374 مهر 17دوشنبه 
  
. کمیسیون امورخارجه فیلیپین آمدند مجلس و رییس ، رییس]اي وسوپلآقاي خوزه دوش[

تأکید زیادي . بناست به ایران بیاید. توضیحاتی دربارة وضع مجلس دادند؛ پرکارند و مؤثر
  .به همکاري در زمینه نفت و گاز داشت

                                                             
 -   جمهـور آن  سیـی رمـیالدي،   1992 تـا  1986 و از سـال      ینـ یپیلی ف استمداری، س )2009 - 1933 (نویکرازون اک  خانم 

 کـه بـه قـصد ورود بـه     ی هنگـام 1983کـه در سـال     داشـت نـو ی آک نوی شهرت خود را از همسرش بن      نوی آک .کشور بود 
 مارکوس ناندی مأموران فردي از سولی از مهاجرت پا به خاك کشورش گذاشت، در فرودگاه مان      ی انتخابات يها  رقابت

 .کشته شد
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سوبیک پرواز  ] بندرمنطقه آزاد تجارى[با هواپیماي خودمان به . به فرودگاه رفتیم
مدت پنجاه سال پایگاه نظامی آمریکا بود و اخیراً با سپري شدن زمان قرار، تحویل . ردیمک

مردم شهرهاي اطراف جمع شده بودند . کرد وزیر نیرو، ما را همراهی می. فیلیپین شده است
منطقه . کنم آنها را آورده بودند گمان می. آموز بودند بیشتر دانش. کردند و استقبال گرمی

  .فایی استبسیار باص
ارتفاعات سرسبز و کنار دریا در خلیج سوبیک و در محاصره ارتفاعات، براي پایگاه 

هاي فراوان، حتی  اسکله. اند خوب آنجا را ساخته ها هم خیلی مناسب بوده و آمریکایی
مدیر الیقی هم دارد که خوب . ها مناسب براي پهلوگیري ناوهاي هواپیمابر و سوپرنفتکش

هاي اداري لُجستیکی،  ها، ساختمان از جنگل. داد وب توضیحات میاداره کرده و خ
  .هاي عملیاتی بازدید کردیم هاي مسکونی و ساختمان قسمت

. کنند ها را تبدیل به کارخانه می اند و به تدریج سالن آزاد تجاري کرده آنجا را منطقه 
از دو واحد . اند ردهمدعی بودند، صدها واحد، قرارداد امضاکرده و تعدادي شروع به کار ک

هر یک حدود هزار کارگر داشتند و حقوق . سازي بازدید کردم سازي و کفش تلفن
دلیل . کارگران حدود صد دالر در ماه بود؛ یکی از سنگاپور آمده و دیگري از یوگسالوي

  . انتخاب اینجا را ارزانی مزد کارگر گرفتند
، توضیحات ]اد تجاري بندرسوبیکآز رییس منطقه [در سالن توجیهی، آقاي گوردون، 

ها، اولین مشکل، بیکاري مردمی بود که براي  خوبی داد و گفت، پس از رفتن آمریکایی
اند، ولی تاکنون سی و پنج هزار  صدوچهل هزار نفر بیکار شده. کردند ها کار می آمریکایی

وارض و اجاره درآمد منطقه آزاد از طریق پنج درصد ع. اند نفر در منطقه آزاد کار گرفته
 از تبدیل شدن پایگاه 1.من هم صحبت کوتاهی کردم. زیربناها را دارند. ها است محل

                                                             
 -جاى بسیار خوب و ،  اینجا را دیدیم،این مقدارى که ما فرصت پیدا کردیم«: نرانی آمده است در بخشی از این سخ

 خوشحالیم که اینجا عاقبت به ،ما هم همراه مردم فیلیپین .نظر گرفته شده است  براى این هدفى که در،مستعدى است
 فکر ،خواستند بروند یها از اینجا که م یکایىآمر.  اینجا النه شیطان بود و حاال در اختیار مردم شد، سالپنجاه. خیر شد

  ببینند و ولى حاال اگر برگردند،شوند ها پشیمان مى گذارند و فیلیپینى هزار بیکار را مى پنجاهسرشان  کردند که پشت مى
اینجا حاال آنها . تر از آنها هستند فهمند که مردم کشورهاى جهان سوم عاقل  مى،شود ی اینجا دارد چگونه اداره مکه

 ،کنند و دیگر نیازى نیست که غرش هواپیماهاى آمریکایى سازند و به آمریکا صادر مى شان تلفن تامسون مى براى
 شان درستی این بدنامى که آمریکا اینجا برا، به همین  دلیل مردم فیلیپین خوشحال هستند.مردم منطقه را بترساند
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نظامی، به مرکز تولید و تجارت و النه شیطان به محل همکاري و دوستی، اظهار خوشحالی 
در فیلمی که هنگام ناهار، از تبلیغات تبدیل به منطقه آزاد گذاشتند، یک خانم . نمودم

آمریکا  ها، از رفتن شیطان  هم ضمن اظهار نگرانی از بیکاري مردم با رفتن آمریکاییفیلیپینی
  .کرده بود؛ تعبیر شیطان از سوي آنها، براي من جالب بود اظهارخوشحالی

در . تا ساعت پنج در هتل استراحت کردیم. به مانیل برگشتیم. باران شدیدي شروع شد
مردم در مقابل مسجد، اجتماع خوبی . انان رفتیمجنوب شهر مانیل، به یکی از مساجد مسلم

حجاب و  داشتند و به گرمی استقبال کردند، ولی آثار اسالمی کم بود؛ دختر و پسر و بی
. در مسجد، نمازجماعت به امامت من خوانده شد و امام جماعت خیرمقدم گفت. مخلوط

 1 به مسایل جنوب میندانائوالبد. گفتند در لفافه از جهاد و مقاومت می. کردند دو نفر صحبت
قاري قرآن هم که یک فیلیپینی برنده مسابقات قرآن بود، آیات جهاد را . کردند اشاره می

یک طلبه . یکی هم که استاد دانشگاه بود، تروریسم و بنیادگرایی را محکوم کرد. خواند
وضع که در قم درس خوانده و از جنوب آمده بود، به طور خصوصی، توضیحاتی دربارة 

من هم صحبت کوتاهی در ضرورت وحدت مسلمین و تمسک به . یل دادنمساجد جنوب ما
  قرار شد،کمک مالی هم براي. فرشی به مسجد هدیه نمودیم. 2قرآن کردم

                                                                                                                                               
من امیدوارم که با فعالیت خود شما و این مردم سختکوشى .رف شدعنوان میزبان پایگاه متجاوز برطه  ب،کرده بود 

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ر رونق شود  اینجا در آینده تبدیل به یک مرکز بسیار آباد و پ،که دیدیم
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 - آن استیتی مرکز جمعنی بزرگتری،تی داوائو سشهر . استنیپیلی بزرگ کشور فرهی جزنیدوم،  ندانائویم  .
 نیطلب ا یی جدايها  گروهیبرخ. ندیآ یمختار به حساب م مهی هستند و ننینش  عمدتاً مسلمانندانائوی از مییها بخش
 . خودمختارشدن در نبرد هستندي برا،نیپیلی في دولت مرکزيروهایصورت مسلحانه با نه  ب،مناطق

 - با هر زبانى صحبت کنند و هر نژادى ؛مسلمانان با هم برادر و خواهر هستند«: بخشی از این سخنرانی آمده است در 
مان باید نسبت به همدیگر صمیمى و محب باشیم و رنج مسلمانان در سراسر  همه ما امت واحده هستیم و همه، باشند

. ها و آسایش مسلمانان هم باید براى  همه شیرین باشد  براى همه ما باید رنج و مصیبت حساب بشود و موفقیتجهان،
خوبى با صلح و ه  ب،ما امیدواریم که مردم مسلمان فیلیپین در جنوب و جاهاى دیگر بتوانند با همه حقوقى که آنها دارند

ى از کس زیاد کس از حق خودش محروم نشود و هیچ و هیچ  با هم زندگى کنند، که اینجا هستندذاهبیصفا با سایر م
ها  قرآن باعث عزت و احترام ایرانی.  با تمسک به اسالم و قرآن پیروز شدیم،ایران ما در. خواهد حق خودش هم نمى

 نانمن از جوا. مان و اوالدمان را مان و اموال  حتى جان؛تر از قرآن و اسالم نداریم ما هیچ چیز را عزیزتر و شریف. شد
  ← دیکن رجوع» . قرآن وسیله وحدت و شرف ماست.قرآن را فراموش نکنندخواهم که هیچ وقت   مى،نیمسلمان فیلیپ

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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مانده و با جاهاي کثیف و  یلی مخروبه و عقبجنوب شهر مانیل، خ. عمران مسجد بنماییم
  . هاي قراضه و مردمی فقیر است باریک و تراکم جمعیت و ماشین

دانشجویان و تجار، توضیحاتی . هاي مقیم، آنجا جمع بودند ایرانی. به سفارت ایران رفتیم
گیري  ایران در  دانشجویان ازکمی ارز و سخت.  دادندشان ت و مشکال دربارة زندگی

ذیرش مدارك تحصیلی گله داشتند و تجار، متقاضی کنترل بر استاندارد صادرات ایران پ
ها را  من هم وعده رسیدگی به خواسته. بخشی دارند بودند؛ ولی مجموعاً وضع رضایت

  . هاي مدرسه هم سرودي اجرا کردند بچه. دادم
اضاي مالقات تق. دو نامه از سوي جبهه آزادیبخش مورو رسیده بود. به هتل برگشتیم

 شکایت دارند و 1پولییداشتند و از دولت فیلیپین به خاطر طفره رفتن در اجراي قرارداد تر
ها را براي  نامه. بینی شروع درگیري دارند اند؛ پیش براي ادامه مبارزه کمک خواسته

ر ها با ابزا دانم، ولی پیگیري خواسته درگیري را مصلحت نمی. پیگیري، به دکتر والیتی دادم
  .اند حدود ده میلیون مسلمان در جنوب هستندکه گرفتار تبعیض. ممکن، خوب است

  
  1995 اکتبر 10            1416 جمادي االول  14   1374 مهر 18شنبه  سه

  
جمهور  رییس[راموس، ] فیدل[آقاي .  سئواالت معمولی بود2.مصاحبه مطبوعاتی داشتیم

                                                             
 -و اسالمی گروه یک باشد، می »مورو بانگسا «نشین مسلمان منطقه در آن مرکز که مورو آزادیبخش  جنبش 

 آمده وجود به فیلیپین الجزایر مجمع و آسیا شرقی جنوب در اسالم، هاي ارزش حفظ ساسا بر که است آزادیخواه
 مقاومت با بار هر ولی کردند، زیادي هاي ریزي برنامه فیلیپین، جنوب کردن مسیحی براي منطقه استعمارگران. است

 براي مذاکرات بر لیبی،میالدي، سرهنگ قذافی، ره1976 سال در. شدند روبرو مورو، آزادیبخش جبهه و مسلمانان
 انجام بود، در تریپولی لیبی حمایت مورد که را مورو ملی بخش آزادي جبهه و فیلیپین دولت میان صلح قرارداد یک
 نموده گذاري پایه را مورو اسالمی آزادیبخش جبهه و پرداخته مخالفت به مسلمانان از برخی حال، این در. بود داده

 . گردید لغو جمهور وقت فیلیپین رییس استراداس، جانب از 1976 سال راردادهمین ق ،2000 سال در. بودند

 - ایران و فیلیپین روابط  «:گو با خبرنگاران تأکید کردو  در گفت، در پایان سفر خود به فیلیپین،هاشمى آقاي
هاى دوجانبه توسعه  ي مبادالت اقتصادى و همکار،امضا رسیده  مستحکمى دارند و با قراردادهایى که در این سفر به

ل مسلمانان این کشور نیز یدر مورد مسا . راضى هستم،یابد و من از مجموع مذاکرات که به نتایج خوبى منجر شد مى
» . بین آنها بوده اجرا شود و آرامش در این مناطق ایجاد گردد توافقى که قبالً،عمل آمد و مقرر شد بحث و بررسى به

م س مبنى بر همکارى دو کشور ایران و فیلیپین در مقابله با تروری،از خبرنگاران خارجى در پاسخ به پرسش یکى ایشان
 عنوان کشورى که قربانىه  ایران ب وهایى در زمینه تالش براى جلوگیرى از تروریسم انجام شد صحبت«: گفت
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ساعت دوازده ظهر، به . مذاکرات تکراري بود. ، براي مذاکره و خداحافظی آمد]فیلیپین
 -ساعت سه و نیم بعد از ظهر. ناهار و نماز و استراحت در راه بود. سوي داکا پرواز کردیم

چهار جت جنگی از .  با تأخیر به خاطر تأخیر هواپیماي همراه رسیدیم-به وقت بنگالدش 
  .مرز به استقبال آمده بودند

 به فرودگاه آمده بود؛ به نشان - برخالف معمول -زیرو ، نخست]خالده ضیاء[خانم 
باعث تعجب ما و خود . هاي داکا، مردم استقبال وسیعی نمودند در خیابان. اهمیت میهمان

ها پرچم ایران و  ها، مملو از جمعیت بود و خیلی کیلومترها دو طرف خیابان.اینها است
روي صندلی جلو نشستم که مردم برخالف معمول، . دادند عکس من را داشتند و شعار می

در چند نقطه از ماشین پیاده شدم و به احساسات مردم . را ببینیم و آنها بتوانند من را ببیند
در هیچ یک از سفرهاي خارجی، چنین استقبالی ندیده بودیم؛ مثل شهرهاي . پاسخ دادم

  . خودمان بود
برق زده بودند که اسراف و هاي  هاي زیادي از من به دیوارها و تابلوها و چراغ عکس

وزیر، از پیاده شدن من و نشستن  جمهور و نخست بعداً رییس. زننده است؛ اعتراض کردم
  .هایشان اظهار نگرانی نمودند کردند و امنیتی جلوي ماشین اظهار تعجب

. هایی با مراسم دیگران دارند تفاوت. جمهوري، مراسم استقبال انجام شد در کاخ ریاست
ها، وزرا و سران قُضات و مجلسیان و سفراي مقیم و  لن، مراسم معارفه شخصیتسپس در سا

آقاي عبدالرحمان [سپس با . وزیر انجام شد جمهور و خانم نخست ها، توسط رییس  نظامی
بیشتر دربارة اهمیت ایران . تشریفاتی بود. اي داشتیم جمهور جلسه مذاکره ، رییس]بیسواس

  .صحبت کرد

                                                                                                                                               
دیگر مبنى بر یشهمچنین در پاسخ به پرسایشان » .آن دارد  حساسیت فراوانى نسبت به،تروریست بوده است 

 اعالم کرده که در روابط ایران اًآمریکا صریح«: مزاحمت آمریکا نسبت به روابط ایران با فیلیپین و سایرکشورها گفت
 خواهان ، جز اسراییل، این است که همه کشورها،حال اتفاق افتادهه  ولى آنچه که تا ب،کند با سایر کشورها اخالل مى

ما «: گفتاسراییل  و فلسطین در خصوص روند صلح خاورمیانه و توافق آقاي هاشمی» .نددوستى و روابط با ایران هست
 در مورد سئوال دیگرى در ارتباط با حکم ،جمهور سییر» .ها عادالنه نیست ایم که این توافق از ابتدا مطرح کرده

در مورد ایشان » .ست اقیقوت خود با  این حکم همیشه به«:  اظهار داشت ، در مورد سلمان رشدى)ره(حضرت امام
جا شده ه ب  جا،حال تحریم آمریکا هیچ تأثیرى نداشته و تنها چند مشترى نفت ماه ب تا«: تحریم آمریکا توضیح داد

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».است
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به اقامتگاه . جمهور هم بود خانم رییس. ي خانواده هم به ما پیوستندعفت و بقیه اعضا
  ساعتی در زمینه نیم. وزیر آمد بعد از نماز مغرب، خانم خالده ضیاء بیگم، نخست. رفتیم

  . ها مذاکره داشتیم فواید همکاري
 احتیاطاً. منافی آمد و قرص و پودر تجویز کرد] هادي[دکتر . ام دچارکسالت اسهال شده

به کاخ . مصرف کردم که شب در جلسه ضیافت شام، مشکل نداشته باشم؛ مؤثر بود
. ها هم بودند عفت و بچه. وزیر هم بود نخست. جمهوري، براي ضیافت شام رفتیم ریاست

  .کننده بود ها انجام شد که تکراري و خسته دوباره معارفه و مصافحه با شخصیت
 اطالعی از آمار و - هر دو نفر-معموالً . کردمشان  سرمیز شام، سئواالت زیادي از وضع

ارقام مهم مثل تعداد دانشجو، میزان تولید انرژي، میزان مصرف و نظایر آن نداشتندکه 
وزیر همراه هم وزیر . کنند دهند و سپس اصالح می عجیب است و گاهی آمار نادرستی می

ان را که بر سر ش مشکل. انرژي است؛ اطالعاتش به خصوص در بخش انرژي خوب است
آخر . مسأله تقسیم آب رودخانه است، مطرح کردند و از ما خواستند که میانجیگري شود

ها براي دیدن هیأت مانده  عجیب است که مردم زیادي در خیابان. شب به اقامتگاه برگشتیم
  .بودند

  
  1995 اکتبر 11            1416 جمادي االول  15   1374 مهر 19چهارشنبه 

  
ربانی، موردتوجه ] الدین برهان[ها، پیشرفت طالبان و گرفتن سرآسیاب از دولت  زارشدر گ
اول وقت . ، به همین دلیل به ایران رفت]معاون وزیرامورخارجه[آقاي بروجردي، . است

 کیلومتري شمال غرب داکا رفتیم و در 35براي مراسم اهداي گل به محل یادبود شهدا در 
. شود  اطراف داکا را آب گرفته و به زودي خشک می. ردیمراه اطالعات زیادي کسب ک

پنج ماه در سال آب گرفته و هفت . رود اراضی در مدت خشکی زمین، دو بار زیرکشت می
  .  کشت استماه

پس از اهداي . در مسیر مردم زیادي از روستاها در دو سوي جاده به استقبال آمده بودند
هایی که دو نفر مسافر را  چرخ  سه-ده ریکشابا یک رانن. گل، درختی هم غرس کردیم

زیست،   صحبت کردم؛ کار سختی است، ولی با توجه به مشکل محیط-کنند حمل می
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  .جالب است
دربارة مشکل مبارزات . ابتدا مذاکره خصوصی داشتیم. وزیري رفتیم به کاخ نخست

خابات آینده اپوزیسیون گفت که خواستار استعفاي دولت و تشکیل دولت موقت براي انت
. هستند و نیز از مشکل اختالف با هند بر سر آب و با پاکستان بر سر مهاجران بیکار گفت

در جلسه رسمی، در موارد همکاري مذاکره شد که زیاد است و بر اهمیت همکاري دو 
  .کشور تأکید شد

وزیر بازرگانی . عصر به جلسه اتاق بازرگانی و تجار بخش خصوصی در هتل رفتیم
هاي جدید  ها و شیوه  کرد و خیرمقدم گفت و من دربارة ضرورت پیداکردن میدانصحبت

  .1و مدرن براي توسعه تجارت صحبت کردم
از آنجا براي شروع کار ساختمان واحدي براي تعلیم زبان فارسی به هزینه ایران، به 

ر تاریخ وزیر فرهنگ و رییس دانشگاه، دربارة اهمیت زبان فارسی د. دانشگاه داکا رفتیم
. بهاي زبان فارسی در آنجا حرف زد بنگالدش و ضرورت توجه به آن به خاطر میراث گران

بناست سه هزار متر . اند زمینی در اختیار  گذاشته. 2من هم در همین زمینه سخنرانی کردم
                                                             

 -نیازهاى جدى زمان ما است که کشورهاى وبدون تردید امروز جز«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
در شرایط فعلى . بار دیگر شکل بدهند  یک، مبادالت خودشان را بر اساس امکانات و نیازهاى خودشان،اسالمى

تجارت باید خودش را با شرایط روز . ستاتوسعه و  غیرقابل تفکیک رشد و جز، مبادالت و تجارت،اقتصاد جهانى
 اصالح کند و این مشروط اً راه خودش را دائم،آید وجود مىه  باًق بکند و متناسب با شرایطى که در کشور جدیدمنطب

باید نقش ، هاى بازرگانى و صنایع اتاق. هاى هر کشورى است روز بودن در مورد واقعیته به داشتن اطالعات و ب
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع» .دهدایتگرى در این جهت براى تجار و کسبه هر کشور داشته باشن

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 -باعث خوشوقتى ماست که لحظاتى در محضر دانشمندان و بزرگان علم و «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
در تاریخ زندگیم   هاى فراموش نشدنى مهاین برنامه در سفر من از جمله برنا. ادب در دانشگاه بزرگ داکا هستیم

یک مورد درباره اهمیت و نقش ؛ خواهم روى دو نکته تأکید کنم فرصت را غنیمت شمرده و مى. خواهد بود
ها ما تردیدى  درباره نقش دانشگاه. ها در جوامع امروزى است و دیگرى درباره نقش ادبیات و زبان فارسى دانشگاه

هاى  دانشگاه. هاى آن کشور دارد وضع دانشگاه و عظمت هر ملتى تا حدود زیادى بستگى بهنداریم که امروز استقالل 
هاى  رسانند و دانشگاه  مى،اى که استحقاق و صالحیت آن را دارند بین و دلسوز جامعه خود را به نقطه مستقل و واقع

ر معارف اسالمى روى تأثیر اساسى دو د .کنند شان محروم مى ضعیف، مردم را از حق و جایگاه واقعى و مورد استحقاق
 امرا و حکام امروز که معموالً.  یکى امرا و حکام و دیگرى علما و دانشمندان،ارگان در رشد اجتماع تأکید شده است

. سازند گردد که افکار جامعه را مى علماء و دانشمندان برمى آیند، ریشه اصلى به از طریق افکار عمومى روى کار مى
  خودشان نیاز امروز و فرداى جامعه را درك کنند و کسب علم و دانش را در خدمت تأمیناًها حقیقت هاگر دانشگا
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برداري کردم، شعري فارسی آورده بودند که تمجید  مربع بسازیم روي سنگ بنایی که پرده
   1.ارسی و یک مصراع آن به صورت ابجد، تاریخ شروع ساخت بوداز زبان ف

نماز . چندصد نفر، علماي روحانی از سراسر بنگالدش جمع بودند.  رفتیم مان به سفارت
شاعري از آنها، شعري رسا در وصف انقالب و . جماعت را به امامت یکی از آنها خواندیم

من در صحبتی مفصل . انقالب سخنرانی کردیکی از علما دربارة اهمیت ایران و . من خواند
افکنان به شیعه، از قبیل عقیده به تحریف  هاي تفرقه دعوت به اتحاد کردم و جواب تهمت

سپس مقداري با . 2قرآن یا اهانت به صحابه و همبستگی ائمه با پیغمبر صحبت کردم
                                                                                                                                               

هاى آنها جستجو کرد ها را باید در دانشگاه ریشه پیشرفت غربی .ماند آن نیاز ترغیب کنند، جامعه هرگز عقب نمى .
 براى ما فرصتى پیش آمده ،رت دهکده جهانىصو  امروز در سایه قدرت وسایل ارتباط جمعى و کوچک شدن دنیا به

البته معناى وسیع این حرف این است که ما باید به همه . است که از طریق دانشگاه جوامع خود را متحول کنیم
هاى مورد نیاز تحول جامعه در حد اعالى آن و در نظر گرفتن نیازهاى آینده توجه کنیم که خوشبختانه امروز  بخش

کنم که متناسب با جلسه امروز شماست و آن این  در ادبیات نکته مهمى را عرض مى .د آمده استوجو چنین دیدى به
هاى فرهنگى و ادبى ندهیم و علوم  هاى فنى، بهاى الزم را به رشته که ممکن است تحت تأثیر زرق و برق آثار رشته

 اًتحقیق. ن هم یک خطر بنیادىانسانى را کمرنگ نکنیم؛ اما الزم است بگویم که این یک نقطه خطر است و آ
هاى مختلف علوم و فنون، نیاز جدى ماست، اما این نیاز را ما نباید از چاشنى  هاى متنوع علوم طبیعى و رشته رشته

ها در شبه قاره هند   انگلیسى، سال پیش160 تصمیمى که اًتحقیق .هاى فرهنگى خالى کنیم هاى گذشته و ارزش میراث
خواستند  هاى فنى ممنوع کردند، شیوه مرموزى بود که مى کارگیرى زبان فارسى را در رشته بهگرفتند و در فرمانى، 

هاى   فهمیدند که کتابخانه،آنها آن روز با ارزیابى که انجام دادند. طورکلى از ادب و هنر خالى کنند جامعه هند را به
ها سال بعد از  دانید که ده باشد و شما مى سى مىزبان فار شما سرشار از ذخایر ادبى و علمى است که عمده آنها هم به

 رها کنند ،توانستند خودشان را از اصطالحات ادبى گذشته خواستند صحبت کنند، نمى آن هم اگر اهل علم و ادب مى
جمهور بنگالدش سئوال  یسیوقتى شب گذشته از ر. و مجبور بودند که از لطایف و اصطالحات ادبى ایران بهره بگیرند

 160 ایشان گفتند که بیش از هفت هزار واژه زبان فارسى در زبان بنگالى وجود دارد و این تازه بعد از گذشت ،کردم
معناى این اقدام . ها ممنوع شد  توسط فرمان نحس انگلیسى،کارگیرى زبان فارسى  که به1863 یعنى بعد از ؛سال است

ان را با آثار با ارزش گذشته خود از دست دادند و این خطر ش  رابطه، این است که فرزندان شبه قاره هند،ها انگلیسى
عنوان یک مسلمان و ه من ب .هاى درخشان زندگى خود فاصله بگیرد بزرگى براى هر ملتى است که از یکى از بخش

م و گوی  اقدام امروز دانشگاه داکا را تبریک مى،مند به عرفان و ادب منطقه است هزبان و یک طلبه که عالق یک فارسى
  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کنم ها ارزیابى مى  درست نقطه مقابل توطئه انگلیسى،عنوان حرکتى  این را به

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،

 -ل و جان، در پی لطف خداوند دوجهان، گشت این بخش بنا با د«: بناي ساختمان، این شعر حک شده بود  بر سنگ
 ».به ادب گفت امین تاریخش، فارسی رونق علم است و زبان

 -هاى مردم و مسئوالن  این اجتماع شما برادران اهل علم و همچنین محبت«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 رقشان جدا کردن ف آمیزى که هدف هاى تفرقه  براى شکست توطئه، سند روشنى است،کشور بنگالدش نسبت به ما
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  .هاي ایرانیان سفارت و دانشجویان، مذاکره و دلجویی داشتیم خانواده
ابتدا مذاکرات خصوصی با خانم خالده ضیاء برگزار . وزیري رفتیم براي شام به نخست 
کرد و من با رییس قوه قضاییه  سر میز بیشتر او با عفت صحبت می. سپس به شام رفتیم. شد

  .کرد و سئواالت زیادي داشت که خیلی نسبت به ایران ابراز عالقه می
  
  1995 اکتبر 12           1416االول  جمادي  16   1374 مهر 20شنبه  پنج

  
 شهر نی بندر و دومنیبزرگتر[ساعت نُه صبح به فرودگاه رفتیم و به سوي شهر چیتاگونگ، 

. در مسیرها، مردم زیادي اجتماع براي استقبال کرده بودند. پرواز کردیم] بنگالدش  بزرگ
  . ین پیاده شدمهاي شهر، براي پاسخ به احساسات مردم، از ماش چند بار در میدان

. کنند  هزار بشکه نفت تصفیه می34روزانه . در پاالیشگاه قدیمی شهر گزارش شنیدیم
. باشند  هزار بشکه در روز می60خواستار کمک ایران براي تأسیس واحد دیگري در حد 

هاي  در مراسم کلوپ بازرگانان، قرارداد مشارکت شرکت بخش. قول مساعد دادم
  . ش براي ساخت پاالیشگاه امضا شدخصوصی ایران و بنگالد

، قبالً ترور و 1جا که ضیاءالرحمن ناهار و نماز در محل کلوپ بازرگانان بودیم؛ همان
  هاي بازرگانی تهران و چیتاگونگ را در مراسمی، سخنرانی رؤساي اتاق. کشته شده است

                                                                                                                                               
از اینکه علماى اسالم اهل چه سندى بهتر .اسالمى از همدیگر است گونه   این،اى از اهل تشیع  با یک طلبه،نتس

 ایران و انقالب اسالمى و ة چه سندى بهتر از اظهاراتى که شاعرگرانمایه شما دربار.کنند صمیمانه و دوستانه برخورد مى
تر  چه سندى امروز محکم.  در یک جلسه رسمى این چنین ابراز کردند،ها درباره بنده به عنوان یک خدمتگزار مسلمان

 ، در حضور علماى بالد،جمعه بزرگترین مسجد داکا  امام،شود که یکى از علماى بزرگ این کشور از این پیدا مى
جمهور  یسیرو چه سندى بهتر از اینکه  کند  صریح و محکم صحبت مى، چنین ایران و اسالم و شیعه و انقالبةدربار

ایستند و نمازشان   پشت سر یکى از علماى اهل سنت شما مى، همراه نماینده ولى فقیه و وزرا،یک کشور اسالمى تشیع
 ،دانیم ما که مى. تر شده است  محکم،ها و همدلى مسلمان افکنان شکست خوردند و صف اتحاد تفرقه .کنند را اقتدا مى

 اما عامه ، در فرق مختلف اسالمى فراوان است،هاى نادان ز بعضى از انسانتبلیغات دروغ و گاهى هم اعمال خالف ا
 ،پیشرفت اسالمو ها راه اتحاد را تشخیص دادند و این را به عنوان راه عظمت  مسلمان. کنند  اینها را باور نمى،مردم

  نشر معارف انقالب،، دفتر»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» کنند  انتخاب مى
1396. 

 - تا 1977 ، از سال بنگالدشيگرا یرهبر حزب مل، همسر خانم خالده ضیاء، )1981 - 1936( الرحمن اءیض ژنرال 
 . بنگالدش بودجمهور ، رییس1981
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 عکس سفر بنگالدش      

استقبال رسمی در فرودگاه داکا
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 عکس سفر بنگالدش      

مالقات سران ایران و بنگالدش 

ضیافت رسمی شام به افتخار رییس جمهور ایران
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 عکس سفر بنگالدش      

مذاکرات دوجانبه ایران و بنگالدش

اقامه نماز جماعت در مسجد اللبکر داکا
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 عکس سفر بنگالدش        

مالقات با ایرانیان مقیم بنگالدش

عزیمت به شهر بندری چیتاگونگ
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عصر به بندر . 1 و من هم صحبت کردم شان در مورد پاالیشگاه و تجارت داشتیم و همکاري
هاي جذب شده خارجی و شرایط  از تعداد واحدها و مبالغ سرمایه. آزاد چیتاگونگ رفتیم

  . کار گزارش دادند و از واحد تولیدي قالب ماهیگیري بازدید کردیم
وزیري رفتیم؛  به داکا برگشتیم و براي امضاي اسناد و انجام مصاحبه مطبوعاتی به نخست

وزیر و وزیر راه و آقاي مرشدخان، فرستاده ویژه  شب در اقامتگاه با نخست. هردو انجام شد
. سپس خاطرات دیروز و امروز را نوشتم. وزیر، مالقات و مذاکرات مفصل داشتیم نخست

  .بس در بوسنی مورد توجه است مضاي آتشها ا در گزارش
  

  1995 اکتبر 13           1416 جمادي االول  17   1374 مهر 21جمعه 
  

وزراي کار و ارتباطات و نیروي بنگالدش . از صبح تا ظهر در اقامتگاه به مالقات گذشت
 ]واجد[حسینه  خانم شیخ. شان صحبت شد آمدند و با هر یک در مورد قلمرو مسئولیت

و مدیران دیگر ] اولین رهبر بنگالدش[الرحمان،  لیگ، فرزند نجیب دبیرکل حزب عوامی
شان با دولت و استعفاي  دربارة وضع حزب و سوابق و موارد اختالف. حزب آمدند

تأکید برادامه مبارزه تا سقوط دولت داشتند؛ به . شان در مجلس، صحبت شد نمایندگان
  . ریز نیامدند نظرم عمیق و برنامه

هاي قبلی  با آنها هم شبیه صحبت. جماعت اسالمی آمدند سپس دبیرکل و مدیران حزب
تر از آنها، ولی با  کردند و پخته هاي دینی را مطرح می بود، با تفاوت اینکه اینها بیشتر آرمان

سپس مدیران حزب حاکم آمدند و مذاکرات آنها بیشتر در مورد . طرفداران کمتر بودند
خواهند، دولت استعفا بدهد  مخالفان دولت می. و زورگویی اپوزیسیون بودتوفیقات دولت 

  . و انتخابات را اجرا کنند
 2مأموران حفاظتی بنگالدش، براي گرفتن عکس یادگاري آمدند و دو دستگاه ریشکا

                                                             
 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 - دو ای کی دوچرخ را که ي گار،یچی گار،کشای در ر.است انسان يروی حمل و نقل با نلی از وسايا  گونه،کشایر 
 در کشایاز ر. ندا ه شدنیگزی جای رکابيکشاهای با را،ی در آسیدنی کشيکشاهایر. کشد ی منند،ینش ی در آن منفر

ا، اکنون در بخش ورودي موزه  همین ریکش.شود ی هم استفاده موركیوی همچون نی غربي کشورهايشهرها
 .جمهور هاشمی رفسنجانی، در شهر رفسنجان، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد رییس
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، براي اقامه نمازجمعه ]المکّرم بیت[به مسجد . هدیه آوردند که براي نمونه به ایران ببریم
 و مورد 1قبل از نماز، من صحبت کوتاهی کردم.  با استقبال پرشور مردم مواجه شدیم.رفتیم

جمعه گوش دادیم؛ فقط  هاي کوتاه و عربی امام به خطبه. استقبال شدید مردم قرار گرفت
  .حمد و ثنا و موعظه بود

. جمهوري حرکت کردیم پس از نمازجمعه، مسجد را ترك و به سوي کاخ ریاست
جمهور  ، رییس]آقاي عبدالرحمان بیسواس[رسیم و  ک ربع ساعت زودتر میمعلوم شد، ی

حرکت را آهسته کردیم، ولی باز هم زود رسیدیم و نتوانست استقبال . مشغول نماز است
. کردیم و ایشان را دعوت به ایران نمودم اي با هم در فواید این سفر صحبت چندجمله. بیاید

  . انجام شد-ام ورود مثل مراسم هنگ-مراسم رسمی بدرقه
. ساعت سه به سوي تهران پرواز کردیم. ها بدرقه شدیم به فرودگاه رفتیم و با شلیک توپ

و نیم، هنگام  ساعت پنج . چهار فروند هواپیماي جنگی ما را تا مرز هندوستان بدرقه کردند
  .م، به خانه رفت2بعد از استقبال رسمی و مصاحبه .غروب وارد تهران شدیم

                                                             
 - آقاي هاشمی، ابتدا از اظهار محبت و برادري مردم مسلمان بنگالدش، نسبت به مسئوالن و جمهوري اسالمی ایران 

ما در ایران، با اتحاد «: سالمی، نسبت به یکدیگر دانست و گفتهاي ا تشکر کرد و آن را نمایش اتحاد و محبت ملت
کامل شیعه وسنی، امروز یک وحدت بزرگ اسالمی را زیر پرچم اسالم و قرآن به وجود آوردیم و با همین اتحاد، 

ران، امروز در ای. هاي بزرگ ضداسالم، به خصوص آمریکارا خنثی کنیم و ایران را بسازیم هاي قدرت توانستیم توطئه
 کتاب  ← دیکن رجوع» .تواند، پرچمدار سعادت و ترقی بشریت باشد این حقیقت به اثبات رسیده است که اسالم می

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«

 -ها و  تحکیم دوستیمان   یکى از اهداف،ما در هر سه کشورى که رفتیم«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است
م جالب بود، این بود که ی چیزى که در این سفرها برا.آمد دسته  توفیق ب،ها بود که در حد مطلوبى تعمیق همکاري

تواند با   مى وآورده دسته  امروز ب کشورمان امکاناتى که وخاص هاى ایران و موقعیت  کم و بیش از پیشرفتاًنوع
 براى  خیلى آسان پیشنهادهایى مثالً،ما در ویتنام.  مطلع هستند، کمک کندکشورهاى جهان سوم همکارى و به آنها

هاى سیمان یا پاالیشگاه و امثال اینها را داشتیم که اینها قبال چنین اطالعى از ما  هاى چاى، کارخانه ساخت کارخانه
اند و  لیاین مواضع احترام قا براى  وکنند  خیلى حساب مى، آنها روى مواضع مستقل ایران،از لحاظ فرهنگى. داشتندن

 در . داشتندبسیار اظهار شیفتگى  نسبت به ایران،  همه این کشورها،از لحاظ فرهنگى. کنند آمیز برخورد مى ستایش
 مسئوالن خود آن .کنند آیند و ابراز احساسات مى طور فشرده به استقبال مىه جاهایى مثل بنگالدش که انبوه مردم ب

 ، تعداد ما در ویتنام.جورى برخورد بشود  نسبت به سایر مسئوالن کشورهاى دنیا این،بینیم ا نمىگویند که م  مى،کشور
 ؛خواستیم تمامش همان چیزهایى بود که ما مى. ه سند و در فیلیپین هفت سند امضاکردیمه سند و در بنگالدش نُنُ

  ما بخش خصوصى را، در این سفر. کشاورزى و صنعتى،هاى اقتصادى  مشارکت، فنى، فرهنگى،کارهاى بازرگانى
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  1995 اکتبر 14                     1416 جمادي االول  18   1374 مهر 22شنبه 
  

. ساعت نُه صبح به دفترم رفتم. ها، فشار نظامی طالبان بر کابل مورد توجه است در گزارش
صفري، ] مهدي[عصر آقاي . مانده روزهاي سفر پرداختم تا عصر یکسره به کارهاي عقب

از آقاي یلتسین آورد، مبنی بر پیشنهاد روسیه به ایران، براي پیغامی . سفیرمان در روسیه آمد
کلیات را . همکاري در آذربایجان و بوسنی، براي جلوگیري از دخالت آمریکا و ناتو

مسأله را در شوراي عالی امنیت ملی مطرح کردم؛ قرار شد موافقت با مذاکره را . پذیرفتم
روسیه، در زمینه خریدکاالهاي نفت و ها با  گزارشی از پیشرفت همکاري. اعالن کنیم

  .ها داد هاي مهمی از موشک گرفتن نمونه
 افغانستان بحث و نظر بر این شد دربارةبیشتر . شب شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت

ها فعال شدند، ما هم  که در نزاع جنگی طرفداران دولت با طالبان، در هرات اگر خود افغان
 توپخانه و محدودي افراد ایرانی را  کارگیري سپاه پیشنهاد اجازه به. پشتیبانی لُجستیکی کنیم

شهبازي، فردا براي گرفتن ] علی[روحانی و آقاي ] حسن[قرار شد آقاي . که نپذیرفتم داشت
اند، با نظر من باشد؛ من موافق شرکت  اي گفته اهللا خامنه آیت. نظر رهبري به مازندران بروند

  .نیروهاي خودمان نیستم
اند و بیست کیلومتر  افغانی از ایران به سوي هرات حرکت کرده  دیشب نیروهاياز

آخر شب، وزارت اطالعات خبر . اند پیشروي کرده و مواجه با دفاع طالبان، متوقف شده
، اجازه گرفت که مانع ]وزیرکشور[بشارتی، ] محمد علی[آقاي . اند نشینی کرده داد که عقب
اخیراً حرکات مزاحم . ها در اماکن عمومی و دفاتر شود اللهی اجازه حزب تحرکات بی

  .1دارند
                                                                                                                                               

دیکن رجوع» .هاى خوبى براى صدور خدمات پیدا کردند  زمینه، آنها هم در این کشورها وبا خودمان برده بودیم 
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←

 - ،انقالبيوردهااها و دست دفاع از ارزشتندرو، هر از گاه به عنوان هایی از افراد  گروه بعد از پایان جنگ تحمیلی  ،
هاي پراکنده، در هم آمیختند و به تدریج دایره اقدامات خود   این گروه1372در سال . رساندند اقداماتی را به انجام می

و یا بر هم زدن  زیآم تجمعات مسالمتبرخی  به زیآم  و خشونتیکیزیحمالت ف. را در سراسر کشور گسترش دادند
، به 1374در سال . شد توسط آنها انجام می ، از منکریمعروف و نهه امر بجلسات سخنرانی، به بهانه اجراي فریضه 

  آتش زدن دفتر انتشارات.ها، اقدامات تخریبی آنان به اوج خود رسید هاي این گروه دنبال مماشات با فعالیت
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  1995 اکتبر15             1416 جمادي االول  19   1374 مهر 23یکشنبه 
  

ستاد تنظیم بازار جلسه داشت، با اصالح مصوبه مربوط به خودروهاي وارداتی و بررسی 
نامه صندوق توسعه  اساسعصر هیأت دولت جلسه داشت، با تصویب . وضع ارز و الستیک

معاون وزیر امور [بروجردي، ] عالءالدین[آقاي . صادرات و مدیریت شهرهاي بزرگ
آمد و پیام امیر طالبان در هرات را آورد که خواسته بود، ایران با آنها مخالفت ] خارجه

  . هاي اسالمی و ضداستکباري ایران باشند نکند و قول داده بود که هماهنگ با سیاست
  
  1995 اکتبر 16            1416 جمادي االول  20   1374 مهر 24شنبه دو

  
هاي  گزارش کار داد و از بازرسی. آمد] رییس سازمان انرژي اتمی[امراللهی، ] رضا[آقاي 

گله داشت و در مورد انتخابات نظراتی داد و ] جمهور رییس[مکرر دفتر بازرسی ویژه 
براي تأمین ارز کارخانه . ، نماینده بیرجند آمد]نلیآقاي محمدحسین زی. [سئواالتی داشت
هاي عمرانی جنوب خراسان استمداد نمود و از کارهاي مهم سازندگی  الستیک و طرح
  . دولت تشکر کرد

کردند، از آینده بعد از من و  جمعه شوش آمدند و اظهار نگرانی نماینده و فرماندار و امام
ور فرهنگی و عمرانی شوش و اندیمشک استمداد قدردانی از کارهاي سازنده و براي ام

  .نمودند
ایران و مشکالت  هاي  سیاستدربارة. رییس پارلمان آلمان آمد ، نایب]کالین آقاي هانس[

دهد، براي جذب کمک بیشتر  ناشی از آن صحبت کرد و گفت، ایران بهانه به اسراییل می
عیات زمان توجه شود و من از کرد که به واق و تبلیغات منفی علیه ایران و توجیه می

موسویان، ] سیدحسین[آقاي . توجه به نظرات دیگران انتقادکردم سونگري غرب و عدم یک
                                                                                                                                               

يها شهی شن و شکستيریدرگو  »هند ۀ تحف« لمی ف در اعتراض قدسنمایس به  حمله،خان می کرابانی در خنیآم مرغ 
تجمع در مقابل ،  دانشگاه تهرانی در دانشکده فن، استاد دانشگاه،سروشدکتر عبدالکریم  یزدن سخنران  برهم،نمایس

در مقابل » زده غرب داران هیسرما« در مخالفت با ییمایراهپ، »یبدحجاب «هی در شهرك غرب علییمایراهپ، روزنامه سالم
 1374، در سال عصر ی ولدانیدر تهران و تجمع در م» فرهنگ مبتذل غرب «هی علییمایراهپ،  پاسدارانابانی خدیبرج سف

 .انجام شد
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  . رشدي با اروپا داشت] سلمان[، تأکید بر لزوم حل مشکل ]سفیر ایران در آلمان[
هاي امروز، تظاهرات عظیم  در گزارش. عصر شوراي اقتصاد، جلسه با چند مصوبه داشت

 و نیز سقوط 1 فراخانیسلوئگروه اسالمی، به رهبري  قدمی یک پوستان آمریکا، با پیش اهسی
  . چیللر در ترکیه مهم است] تانسو[دولت خانم 

  
  1995 اکتبر 17            1416 جمادي االول  21   1374 مهر 25شنبه  سه
  

 دادند و براي گزارش کار. اعضاي کمیسیون مشورتی شوراي عالی انقالب فرهنگی آمدند
میرسلیم، براي دستور ] مصطفی[آقاي . تر راهنمایی شدند ها و موضوعات مهم اولویت

  . شوراي عالی انقالب فرهنگی آمد
آقاي . [تشریفاتی بود مذاکرات. استوارنامه آمد ، سفیرتونس براي تقدیم]محمد سعد آقاي[

هایش تشکر  از تالش. اندد فارسی خوب می. آمد ، سفیر چین براي خداحافظی]مینگ هوالی
  .از استخر استفاده کردم. عصر سلمانی براي اصالح آمد. کردم

مسأله برخورد بسیجیان و دانشجویان . شب شوراي عالی انقالب فرهنگی جلسه داشت
سروش مطرح و قرار شد، مقررات ] عبدالکریم[دفتر تحکیم وحدت، بر سر سخنرانی آقاي 

وزارت . ها بحث شد و ناتمام ماند  توسعه دانشگاهدربارة. ها اجرا شود انضباطی دانشگاه
  .داند ها مخالف است و وضع موجود را هم زیادي می بهداشت با توسعه دانشگاه

  
                                                             

 - به عنوان و  اسالم آوردکسی مالکوم اییبا راهنما او . است»امت اسالم« ییکای رهبر جنبش آمر، فراخانسییلو 
 فراخان،.  و جهان داردکای مسجد در آمر130 از شی ب، جنبشنی ا.دی بوستون و هارلم رس دريمساجدجماعت امام 

 از یکی .کند می انتقاد کای دولت آمريها استی است که در موارد متعدد از سپوست  اهی سی و اجتماعینی رهبر دکی
 می تصمفراخان. کاستی آمری در افکار عمومانپوست  اهی سنادرست ری اصالح تصو، فراخانیشگی هميها دغدغه
 ی فراخوان بزرگاو . بکشدها ییکای را به رخ آمراهانی جامعه سیاسی و سي اجتماع بزرگ، قدرت معنوکی در ،گرفت

و   به راه انداخت»تیولئ و مسیروز مقدس کفاره، آشت« با عنوان ،نگتن در واش1995 اکتبر 16 در ییمای راهپکی يبرا
 با امت ،دادی رونی اي برا،متحده االتیپوستان را در ا  نی و رنگاهانی حقوق س دفاع ازی اصليها  سازمان،توانست

 يها مرکز استقرار ساختمان» نشنال مال «ی در پارك ملمی عظیتی روز موعود، جمعرد. اسالم متحد و هماهنگ کند
 گردآمده تیجمع.  جمع شدندکای آمرتختی همچون ساختمان کنگره و مرکز تجمعات بزرگ در پا،حکومت فدرال
 .اند  زدهنیدر منابع مختلف تخمنفر،  ونیلی مدو تا ونیلی ممی را از نیخیدر آن روز تار
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  1995 اکتبر 18            1416 جمادي االول  22   1374 مهر 26شنبه  چهار
  

بیش از .  گزارش دادآقاسیدمحمود. اهللا مرعشی نجفی از قم آمدند کارکنان کتابخانه آیت
.  هزارجلد کتاب خطی و روزانه دو هزار نفر مراجعه دارند26 هزارجلد کتاب چاپی و 400

 عفت هم جداگانه با زنان کارمندشان مالقات 1.من هم در اهمیت کتابخانه صحبت کردم
  . کرد

آقایان . شهر سمنان استمداد کرد شهمیرزادي آمد و براي مهدي ، مؤمنی]محمد[آقاي 
موتور و ماده   قیمت روغندربارة. آمدند] وزیر بازرگانی[اسحاق،  و آل] وزیر نفت[قازاده، آ

 ریال براي هر 28 -ارزان خیلی. ها است، صحبت شد هاي پاالیشگاه اولیه آن که از فرآورده
سپس آقاي آقازده، در مورد حفاري در دریاي خزر و . شود ها داده می  به کارخانه-لیتر

. را مطرح کردمطالبی  ،هاي اساسی براي توسعه بیشتر پتروشیمی ها و طرح وسهمکاري با ر
نظیري که در آنهاست، تأکید  من هم بر اهمیت صنایع پتروشیمی براي ایران و امتیازات بی

  .کردم
] وزیرمعادن و فلزات[ محلوجی،  وآقاي] جمهور رییس اجرایی معاون[محمد،  اخوي

 و آلومینیوم و مقدار صادرات آنها و ستاد معین خرمشهر در مورد اصالح قیمت مس. آمدند
عصر در جلسه هیأت دولت، چند . و کارهاي معاونت اجرایی و تنظیم بازار صحبت شد

در ] وزیر راه و ترابري[ترکان، ]اکبر[از قوه قضاییه، از سخنرانی تند آقاي . مصوبه داشتیم
. به ایشان تذکر دادم. وکر شکایت کردندف] سقوط هواپیماي[فرودگاه، در انتقاد از دادگاه 

  .آمریکا، مورد توجه است] مسلمان[سیاهان ] میلیونی[ها، هنوز مسأله تظاهرات  در رسانه

                                                             
 -،هاى نفیس خطى  دلیل حفظ میراث ارزنده فرهنگى و کتابه  تأسیس این کتابخانه بزرگ را ب آقاي هاشمی

نجفى در تاریخ جهان اسالم مرعشی ى العظم هللا کشور، اقدامى شایسته و یادگارى ارزشمند و جاودان از مرحوم آیت
 ،عنوان یک مرکز علوم اسالمى در جهان اسالم و تشیعه  ب،وجود این گنجینه عظیم در شهر قم«: دانست و اظهار داشت

اى در توسعه  متون اسالمى را فراهم کرده است و نقش برجسته زمینه دسترسى آسان طالب و محققان جهان اسالم به
 راه ،وجود آورده استه ارتباط فرهنگى جهانى که این کتابخانه ب .و اسالمى در جهان داردتحقیقات علوم دینى 

هاى متقابل با سایر  افکار عمومى جهان و استفاده از امکانات و تجربه  هاى اسالمى به مطمئنى براى معرفى ارزش
، دفتر نشر معارف »1374ال  سهاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شود کشورها محسوب مى

 .1396انقالب،
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  1995 اکتبر 19          1416 جمادي االول  23   1374 مهر 27شنبه  پنج
  
اي ایران و ه خیلی تحت تأثیر پیشرفت. ، رییس مجلس فیلیپین آمد]آقاي خوزه دو ونیشیا[

ها در مورد تحکیم  صحبت. هاي  فرهنگی اصفهان و شیراز قرار گرفته است عمران و میراث
در جمع خبرنگاران ورزشی، به مناسبت هفته . هاي سفر من بود همکاري و اجراي توافق

  .؛ برنامه خوبی بود1هاي آنها جواب دادم تربیت بدنی شرکت کردم و یک ساعت به سئوال
آقاي . نان حمل و نقل هوایی، به مناسبت روز جهانی مراقبت پرواز آمدندجمعی از کارک

ها  گزارش داد و از پیشرفت و توسعه فرودگاه] رییس سازمان هواپیمایی[شاهچراغی، ] علی[
و هواپیماها و ابزار کنترل در خطوط هوایی عبوري گفت و من هم در اهمیت کار آنها 

ادگاه اصفهان در مورد فوکر ساقط شده بر آنها که د  به خاطر فشارهایی2.صحبت کردم
تا عصرکارهاي دفتر تمام شد و . هاي من متشکرند از حمایت. آورده، تقویت روحی نمودم

  .بروجردي ، گزارش وضع افغانستان را داد] عالءالدین[آقاي . به خانه آمدم
  

  1995 اکتبر 20          1416 جمادي االول  24   1374 مهر 28جمعه 
  

ها  ظهر بچه. 3براي اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم. بیشتر به مطالعه و استراحت گذشت
                                                             

 -حمایت و تقویت ورزش و تفریحات سالم، از «:   در بخشی از مصاحبه با خبرنگاران ورزشی آمده است
با . ساله دوم است و بودجه و اعتبارات بسیار خوبی براي آن در نظر گرفته شده است هاي دولت در برنامه پنج اولویت

ها به سازمان تربیت  آن پنج ریال از محل فروش هر نخ سیگار و یک در هزار درآمد کارخانه که در 67اجراي تبصره 
 دیکن رجوع» . میلیارد ریال به حساب خزانه وارد شده است20 مبلغ 67تاکنون از محل تبصره . یابد بدنی اختصاص می

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←

 -موقعیت طبیعی و شرایط جغرافیایی ایران براي ترانزیت کاال و حمل و نقل «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
شرایط اقتصادي کشورهاي درحال توسعه، این اهمیت را در آینده مضاعف خواهد . هوایی در منطقه بسیار ممتاز است

ن در برنامه دوم، شرایط کشور متحول شده و ایران در آستانه ورود به هاي آ با اجراي برنامه اول و تداوم سیاست. کرد
مرحله جدید و ممتازي است که باید صنعت حمل و نقل هوایی نیز همگام با این روند، متحول شود تا بتواند خدمات 

 نجانی،رفس هاشمی« کتاب ← دیکن رجوع» .المللی در اختیار متقاضیان قرار دهد ارزنده و بهتري در سطح بین
 .1396، دفتر نشرمعارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 -مشترك است که معموالً،بخش عظیمى از حقوق مردم دنیا و جوامع انسانى«:  در بخشی از خطبه اول آمده است  
 گیرد که آثار خطرناکى هم در زندگى دارد و آن تعدى به  مورد تجاوز و تعدى قرار مى،توسط بسیارى از مردم
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ها را آوردند؛ کار  گزارش. شب فاطی آمد، راجع به درسش سئواالتی داشت. جمع بودند
  . زیادي نداشت

  
  1995 اکتبر 21                      1416 جمادي االول  25   1374 مهر 29شنبه 

  
به سوي دزفول وپنج دقیقه  هفت و بیسترفتیم و ساعت ] مهرآباد[وقت به فرودگاه اول 

و ] مرعشی[و حسین  و مهدي] کل سپاه فرمانده[رضایی، ] محسن[آقاي . پرواز کردیم
نوربخش و جمعی ] محسن[محمدخان و ] مرتضی[زنگنه و ] بیژن نامدار[میرزاده و ] حمید[

در پایگاه دزفول، مراسم استقبال نظامی . اه بودندبقایی همر] حبیب[از نمایندگان و تیمسار 
  .ها به سوي سد کرخه، براي مراسم افتتاح انحراف مسیرکرخه رفتیم با ماشین. بود

  1کالورت. آقایان زنگنه، حجتی و محسن رضایی توضیحات دادند؛ پیشرفت خوبی دارند
. شود ت شروع میعظیم ساخته شده و با انحراف آب، ساخت بدنه سد و فرازبند با سرع

 برابر سدکرج، با هزینه صد 38هفت میلیارد و هشتصد میلیون مترمکعب گنجایش دریاچه، 
 دربارةمفصلی  من هم صحبت. و بیست میلیارد تومان و تولید چهارصد مگاوات برق است

اي کمتر از یک   اهمیت آثار سد و اهمیت ساخت سد به دست نیروهاي داخلی و هزینه
  کنند سنگین کار می ها و سرعت عمل خوب سپاه که با پانصد ماشین  خارجیچهارم پیشنهاد

  
                                                                                                                                               

به خاطر ،تدریج که این ظلم و تعدى بهاما  در گذشته اصالً چنین بحثى در جوامع انسانى نبود، .زیست است محیط 
آمده، مردم آگاه و دلسوز متوجه خطر  زیست از ناحیه صنعت پیش شدن دنیا و آثار بسیار شدید تخریب محیط صنعتى

وجود آمده و امروز یک حرکت ه جا ب  همه،جوامع بشرى در یمحیط هاى زیست اند و به تدریج سازمان این ظلم شده
 آلودگی آب و هوا، تخریب زمین و .المللى بسیار جدى در این خصوص شکل گرفته؛ چون خطر بسیار جدى است بین

تخریب عوامل . رود ها و شرایط طبیعی مورد استفاده عامه مردم، جرم و گناه به شمار می از بین بردن خاك و جنگل
جمعه  هاي خطبه رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .قدر زمین خدا را بدانیم. آمیز است طی فاجعهمحی زیست

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374سال 

 -  شود ی ساخته مگری دي به سوزی خاکري سوکی که به منظور انتقال آب از ست ايا سازه، رآبگذری زایکالورت .
 از عوامل ی و تابعدهیچی پي آنها تا حدودیکیدرولی ساده هستند، اما طرح هيا از نظر سازهها اگرچه   نوع سازهنیا

 دو نی از ایبی ترکي، بلکه در موارد،باشد ی آزاد نمای تحت فشار يها انی به جرمیتقس  قابلیمختلف است که به سادگ
 . حالت را دارا خواهد بود
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 عکس افتتاح سد کرخه       

سد عظیم کرخه
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 عکس افتتاح سد کرخه       

دو نمای متفاوت از سد عظیم کرخه
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 دستخط آیت اهللا هاشمی در مورد سد کرخه

دستخط رییس جمهور در مراسم آغاز احداث سد عظیم کرخه
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  .1اند، داشتم  و رکورد سرعت عمل را در تاریخ سدسازي شکسته
وجود آورده   حالت جالبی بهها و انفجار منورها، برداري، صداي غرش توپ همراه با پرده

انجام شده بود و مراسم امروز و ) س(منطقه عملیات فتح المبین است که با رمز یازهرا . بود
هاي مختلف بازدید  از بخش. اعالن نمودم) س(الزهرا  آب را با رمز فاطمه فرمان انحراف

  . کردم
مزرعه خیار در مسیر، کنار یک . به سوي منطقه کشت و صنعت کارون حرکت کردیم

زمین و آب را اجاره کرده است و . توقف کردیم و از صاحب مزرعه توضیحات خواستم
ساعت دو بعد از ظهر . برد در عین حال از هر هکتار، حدود سیصد هزار تومان سود می

، ]آقاي مجید پارسایی[بعد از ناهار و نماز و استراحت، در جلسه توجیهی، توسط . رسیدیم
با حدود چهل هزار هکتار زمین و حدود هفتاد مترمکعب . ت شنیدیممدیرعامل توضیحا

آب در ثانیه از کارون و با هدف صدو هشتاد هزار تن تولید ساالنه شکر و تولید نئوپان و 
  ... کاغذ و خوراك دام و ماهی و 

ایم و طبق  اند و هنوز هم نرسیده  از برنامه عقب افتاده65در اثر شش بار بمباران در سال 
از مزارع و نحوه . از پارسال سودبخش شده است. رسند برنامه، سه سال دیگر به اهداف می

کردن نیشکر بازدیدکردیم و با کارگران صحبت کردم و از طرح جدید نحوه  بریدن و جمع
  .از کارخانه شکر بازدید کردیم. دهد آوري با ماشین را می کشت نهال که امکان جمع

غروب بود و در هنگام عبور از شهر دزفول در رفت و . یمبه سوي پایگاه حرکت کرد
با مراسم رسمی نظامی، به سوي . کردند برگشت مردم اجتماع داشتند و ابراز احساسات می

در فرودگاه مهرآباد فرود آمدیم؛  دقیقه وپنج بیست و هفت ساعت. تهران پرواز کردیم
                                                             

 -طرحى  کهروز بسیار شیرینى استز براي من و همه مردم کشورمان، امرو«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 .بینیم  یک آرزوى دور و دراز و دست نیافتنى را تحقق یافته مى به انجام رسیده ودست نیروهاى خودىه بعظیم 

رات بسیار این افتخا .له کار بکنند و مردم را آشنا کنندأهاى ما روى این مس کار خیلى زیاد است و باید رسانه عظمت
 انقالب در کشورشان خلق ،هایى  مردم بفهمند که چه استعدادها و چه لیاقتتاعظیم را براى مردم ما توضیح بدهند 

 ،تا آنجایى که من موافقت کردم،  مشکل و گره بودت،کالوریا بند   همین حلقه آب،آن دفعه که آمدیم. استکرده 
 میلیون دالر ارز هم برایشان تصویب کردیم که به آنها داده دوازده .براى سرعت کار از مشاورین خارجى استفاده شود

 خودش باید ،له را بدون کمک خارجى حل کردند که این افتخارأ ولى خوشبختانه خودشان همت کردند و مس،بشود
  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ورد باارزشى استادر تاریخ این سد ثبت شود و براى آینده هم براى ما، دست

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،
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  .مجموعاً دوازده ساعت طول کشید
  

  1995 اکتبر 22            1416 جمادي االول  26   1374 مهر 30یکشنبه 
  

 ،، تلفنی از لیبی خبر داده که خانم نقاش]شاهرودي[نوري ] محمدرضا[عفت گفت، آقاي 
همسر شهید اهل عراق که براي دیدار دخترش، بعد از شانزده سال، از عراق به لیبی رفته، 

بعد از شانزده سال فراق، بسیارجالب و اند؛ منظره هیجان و گریه آنها  با هم مالقات کرده
  .تاریخی است

اولین جلسه است؛ برخالف . صبح براي جلسه شوراي اداري، به استانداري تهران رفتیم
کارکنان و مدیران، با خوشحالی به گرمی استقبال . هاي  دیگر، در اینجا معمول نبود استان

 لزوم دربارةفت و گزارش داد و من ، استاندار خیرمقدم گ]آقاي سیدجلیل سیدزاده. [کردند
استفاده از شوراي اداري، براي کارهاي بزرگ استان و حل مشکالت با همکاري تأکید 

هایی از کارهاي بزرگ مثل مترو، سیستم فاضالب ، مشکالت جنوب تهران،  نمونه. 1کردم
   را...هاي اقماري، مشکالت شهریار و قم، اجراي سدهاي طالقان و ورامین و  شهرهاي

                                                             
 -،ل فرهنگى و اقتصادى براى دیگر نقاط یلحاظ ساختار شهرى، مسا  الگو بودن تهران به  اشاره به  با آقاي هاشمی

 انتخاب ،مریزى متمرکز و منسج  تشکیل مستمر و منظم جلسات شوراى ادارى استان تهران را براى برنامه،کشور
با بیان نتایج مطلوب اجراى  ایشان . یک ضرورت دانست،تر در جهت حل معضالت این استان هاى اصولى شیوه
هاى عظیم  ها و پل ها، اجراى شبکه فاضالب، تأمین برق، احداث بزرگراه هاى اساسى در تهران از جمله مهار آب طرح

با توجه به «: د امکانات تفریحى ورزشى اظهار داشتبراى کاهش مشکالت ترافیکى و توسعه فضاى سبز و ایجا
تر و از طریق سازماندهى  هاى دقیق و کارشناسانه مرکزیت تهران و سهولت دسترسى به منابع مالى و انسانى، باید بررسى

 جمهور از اجراى طرح مترو در یسیر» .تدریج برطرف کنیم همانده را ب مشاغل و اصالح ساختارفیزیکى مشکالت باقی
جایى مسافران درون  هوآمد و جاب  بسیار مؤثر در کاهش و حل مشکل رفت،عنوان یک طرح عظیم ملىه  ب،تهران

 با ،دست متخصصان ایرانىه هاى مجهز که ب  کیلومتر تونل و ساخت ایستگاه40با حفر «: شهرى نام برد و گفت
در ردیف شهرهاى پیشرفته و بزرگ دنیا قرار گرفته  ،هاى فنى انجام شده در این زمینه امکانات داخلى همراه با نوآوري

با قدردانى از اقدامات عمرانى انجام شده ایشان » .بردارى از این طرح مهم باشیم است و امیدواریم در آینده شاهد بهره
 با مشارکت و ،در استان تهران و خدمات ارزنده مسئوالن این استان بر لزوم رفع مشکالت شهرهاى اطراف تهران

کننده  هاى صنعتى و فضاهاى مناسب براى انتقال و استقرار صنایع مزاحم و آلوده ركههاى مردمى و نیز ایجاد ش مکک
 . تأکید کرد، در سطح استان تهران،طور هماهنگ و منسجمه هاى فرهنگى، علمى و آموزشى ب و همچنین تقویت برنامه

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374  سالهاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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  . برشمردم
ه سعصر در جل.   قیمت مس و شکر بحث شددربارة. جلسه شوراي تنظیم بازار داشتیم

 سفر ایشان به دربارة. اي بودم اهللا خامنه شب میهمان آیت. هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم
غانستان براي مان در اف  سیاستدربارة. کردیم استان مازندران و سفر من به خارج مذاکره

گیري  دوستُم و دولت، تصمیم] عبدالرشید[کردن طالبان و حفظ دولت و آشتی بین  منزوي
هنگام ورود من به اتاق، فرزندان ایشان با دوربین عکاسی آماده بودندکه از . و ابالغ کردیم

ري بردا پرسی و برخورد ما بعد از دو سفر من و ایشان عکس منظرة مالقات و معانقه و احوال
  . نمایندکه موفق شدند

  

  

  

 عکس افتتاح سد کرخه
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  . برشمردم
ه سعصر در جل.   قیمت مس و شکر بحث شددربارة. جلسه شوراي تنظیم بازار داشتیم

 سفر ایشان به دربارة. اي بودم اهللا خامنه شب میهمان آیت. هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم
غانستان براي مان در اف  سیاستدربارة. کردیم استان مازندران و سفر من به خارج مذاکره

گیري  دوستُم و دولت، تصمیم] عبدالرشید[کردن طالبان و حفظ دولت و آشتی بین  منزوي
هنگام ورود من به اتاق، فرزندان ایشان با دوربین عکاسی آماده بودندکه از . و ابالغ کردیم

ري بردا پرسی و برخورد ما بعد از دو سفر من و ایشان عکس منظرة مالقات و معانقه و احوال
  . نمایندکه موفق شدند

  

  

  

 عکس افتتاح سد کرخه
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  1995 اکتبر 23           1416 جمادي االول  27   1374 آبان  1دوشنبه 
  

  ی از برنامهیها نمونه. آمد)] ع(رضا    امامیقاتیسسه تحقؤ مریمد[پور،  طالب] علیرضا[آقاي 
از .  البالغه و تاریخ اسالم را ارایه کرد تا کمک بگیرد کردن معارف قرآن و نهج کامپیوتري

آذربایجانِ  ، استاندار و تعدادي از نمایندگان]زاده عبدالعلی علی آقاي. [کنند می امارات منتشر 
براي تسریع چند طرح آب استمداد کردند و تأکید بر شرکت من در مراسم . شرقی آمدند

دبیر ستاد مبارزه با [فالح، ] محمد[آقایان . برداري از دو سد آماده در استان داشتند رهبه
گزارش کار ستاد مبارزه با مواد مخدر را دادند و از . و طباطبایی آمدند] موادمخدر
  .هاي وزیر کشور شکایت داشتند ناهماهنگی

ریاست جمهوري از من راجع به انتخابات مجلس و . آمد] وزیر اطالعات[آقاي فالحیان، 
و بعضی از وزرا و معاونان، براي ] مرعشی[و حسین ] هاشمی[گفت محمد . نظرخواهی کرد

براي . بروجردي آمد] عالءالدین[آقاي . کنند ریزي می حبیبی برنامه] حسن[نامزدي دکتر 
آقاي جعفري، فرماندار و . دوستُم، کسب نظر کرد] عبدالرشید[سفر به مزارشریف و دیدار 

، ]آقاي سیدجلیل سیدزاده[، نمایندگان قم و ]آقایان حسین ایرانی و محمدعلی شرعی[
  .استاندار تهران آمدند و براي عمران قم استمداد نمودند؛ کمک کردم

در مورد کیفیت بررسی و جواب . آمد] جمهور معاون اجرایی رییس[عصر اخوي محمد، 
هزار نامه   نظرخواهی کرد؛ نزدیک به بیستهاي مردم در سفر به استان آذربایجان غربی نامه

رفتیم، کاخ مرمر را که تعمیرات آن تمام شده، براي انتخاب نوع استفاده، . رسیده است
تا ساعت هشت ونیم شب، کارها را انجام دادم و به . خیلی خوب آماده شده است. دیدیم

  .خانه آمدم
  
  1995 اکتبر 24            1416 جمادي االول  28   1374 آبان 2شنبه  سه

  
ترین در بیرجند  بعد از نماز صبح به تماشاي تلویزیون نشستیم؛ براي حادثه کسوف که کامل

دکتر حبیبی، . تلویزیون برنامه خوبی ارایه داد و قبل از انکشاف، نماز آیات خواندیم. بود
بر . ا دادگزارش تهیه مقدمات اعطاي وام اشتغال ویژه ر. آمد] جمهور معاون اول رییس[



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 488   1374   رفسنجانی                     هاشمی

در مورد مصرف اعتبارات . جاري کم نشود سرعت اجرا تأکیدکردم که اعتبارات سال
  .دیگر و واگذاري کارخانجات و نیز نحوه استفاده از کاخ مرمر صحبت شد

] وزارت[شرح مزاحمت . آمد] عضو شوراي نگهبان[فرد،  عباسی] محمدرضا[آقاي 
و تشکر کرد؛ توصیه کردم، مراقبت کنند که اطالعات را داد و از من به خاطر دفاع از ا

، شهردار ]آقاي غالمحسین کرباسچی. [شوراي نگهبان در انتخابات آزادي را مراعات کنند
قدیم و جدید را گفت و ] بار میوه و تره[هاي میدان  گذاري حجره قیمت. تهران آمد

دان قدیم آنها را کار می ارزش فضاي. کاري نکنند ها طمع خواست که مواظب باشم، میدانی
اعضاي انجمن . هاي میدان جدید دیده که امتیاز زیادي براي آنهاست دو برابر ارزش حجره

تقاضاي حمایت داشتند؛ منجمله اینکه به عنوان . جدیدالتأسیس جغرافیایی ایران آمدند
  . شوند فعالً به عنوان علوم انسانی شناخته می. رشته فنی شناخته شوند

] آقاي اسحاق جهانگیري[ان، نماینده اصفهان، خواهان حمایت از کامر] حسن[آقاي 
 دربارةتوضیحاتی . آمد] رییس سازمان برنامه و بودجه[میرزاده، ] حمید[آقاي . استاندار شد

بشارتی، تلفنی ] محمد علی[آقاي . بودجه سال آینده و تعهدات سفر رهبري به مازندران داد
هاي دیگر شده  استان مازندران، باعث شکایت استانهاي زیاد رهبري به  گفت اعالن کمک

اي در مورد آموزش و پرورش و دستور ناتمام در  عصر شوراي عالی اداري، مصوبه. است
  .مورد سازمان قند و شکر و قرائت کُنتورهاي گاز و برق و آب داشتیم

 همه مراسمی براي تجلیل از ورزشکاران برنده مدال در. شب به ورزشگاه آزادي رفتیم
، نمایش فیلم ]رییس سازمان تربیت بدنی[هاشمی طبا، ] مصطفی[گزارش آقاي . ها بود رشته

  .  و اعطاي جوایز به همه آنها و گرفتن عکس یادگاري انجام شد1و صحبت من
                                                             

 -ها و درجات باالى علمى و ورزشى  جایگاه  مستحق دستیابى به،مردم ایران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ایم  هاى ورزشى که توفیق چندانى در میادین جهانى نداشته و باید تالش کنیم در آینده در رشتههستند در جهان 

 ما ،آن اهمیت داده است گونه که دین مبین اسالم به  همان،معتقدم اگر چنانچه به ورزش .رسیمجایگاه خود ب به
هاى جامعه و ایجاد انگیزه و  توانیم افتخارات زیادى در این زمینه کسب کنیم و این مهم آثار زیادى در سایر بخش مى

ستى در زندگى مورد تأکید اسالم است و ستوجه به بهداشت جسم پرهیز از رخوت و . شود شوق و روحیه در آنان مى
 شده از سوى ورزشکاران کشورمان هاى کسب حجم زیاد مدال .تر بگیریم ما باید براى تحقق این امر ورزش را جدى

 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . مؤید توجه مسئوالن بر ورزش است،در گذشته
  .1396قالب،، دفتر نشر معارف ان»1374
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  1995 اکتبر 25            1416 جمادي االول  29   1374 آبان 3چهارشنبه 
  
ازده طرح نفتی خلیج یگزارش برنامه مناقصه .  آمد، وزیر نفت]آقاي غالمرضا آقازاده[

کارگیري تکنولوژي  فارس و ساخت ایستگاه پمپاژ گاز اضطراري را داد و گفت در فکر به
جدید، براي استخراج بیشتر از مخازن نفت است که چهارصد میلیارد بشکه است و اگر 

 تشکیل شرکت سهامی دربارة .شود بتوانیم چهل درصد را استخراج کنیم، تقریباً دوبرابر می
  .گذاري در صنایع پتروشیمی صحبت شد عام براي سرمایه

. آمدند]   وزیردفاع وزیر و معاون[توالیی، ] محمدحسن[فروزنده، و ] محمد[آقایان 
شمالی و چین، در مورد ساخت هواپیما و  پیشرفت مذاکرات با اوکراین و روسیه و کره

آقاي .  نیروهاي مسلح پرسیدند75بودجه سال موشک را دادند و در مورد سیاست 
گزارش سفر به اروپا و . امور جوانان آمد] جمهور در رییس[میرباقري، مشاور ] مرتضی[

  .هاي جدید را داد طرح
نیروي هوایی [= آمد و براي نهاجا، ] فرمانده نیروي هوایی[بقایی، ] جبیب[تیمسار 

 آمد و در مورد سفر آقاي ]مجلس ر رییسدفت رییس[، آقاي نویسی. ، استمداد کرد]ارتش
به اتریش و ایرلند و قطر گفت و مشکل متصل شدن مجلس ] مجلس نوري، رییس[ ناطق

اتریش و نامه وزیر امورخارجه قطر را آورد که تقاضاي اجازه سفر تفریحی براي شکار 
ود از وزارت امورخارجه شکایت داشت که وج. اصغري آمد] سیدمحمد[آقاي . کرده بود

او را در ریاست دانشکده وزارت امورخارجه تحمل نکرده بودند و به بهانه کاندیداتوري 
مجلس، استعفا داده بود و تقاضاي گنجاندن نامش در لیست جامعه روحانیت مبارز را 

  .داشت
گزارش سفر به کلمبیا و نیویورك را داد و گفت، با توجه به . عصر دکتر والیتی آمد

رسد تصمیم عدم شرکت  ، به نظر می]رهبر کوبا[کاسترو، ] فیدل[کا با برخوردهاي بد آمری
خبر تصمیم اجالس چهارجانبه ایران، عمان، یمن و قطر را داد . شخص من بجا بوده است

  .که پیشرفت داشت
 را شروع کردیم و قرار شد که وزرا مثل 1375در جلسه هیأت دولت، بحث بودجه سال 

. هاي مجلس، برخالف مصوبات دولت نظر بدهند یونگذشته آزاد نباشند، در کمیس
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هایی  بخشی. دیشب و امروز، اولین باران پاییزي را در تهران داشتیم. دیروقت به خانه آمدم
  . هاي البرز را برف گرفته بود از قله
  
  1995 اکتبر 26            1416الثانی   جمادي 1   1374 آبان 4شنبه  پنج

  
قبل . رفتیم) ره(جماعات تهران، از خانه به مجتمع امام خمینی ائمهبراي شرکت در اجتماع 

، براي نیازهاي ]رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد[انواري، ] الدین محی[از جلسه، آقاي 
خواندند وگزارش ) س(زهرا  درجلسه، روضه حضرت. جماعات استمدادکرد مساجد و ائمه

 در تهران و بیش از دو هزار مسجد در استان بیش از هزار و سیصد مسجد. مساجد را دادند
من هم صحبت مفصلی در خصوص وظایف روحانیت و وضع و آثار انقالب . وجود دارد

   1.نمودم
طبسی، ] عباس واعظ[آقاي . تا عصر کارها را انجام دادم و به خانه آمدم. به دفترم رفتیم

د استمداد کرد و آقاي ، تلفنی در مورد بیمه روحانیت مشه]تؤلیت آستان قدس رضوي[
، در مورد مذاکره با ]معاون اروپا و آمریکاي وزارت امورخارجه[واعظی، ] محمود[

                                                             
 - ل فرهنگى و تحکیم موقعیت دین در میان مردم اظهار ی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مسا،آقاى هاشمى

امروز حساب انقالب و مدیریت کشور از روحانیت و اسالم جدا نیست و ما باید با دقت از دیدگاه حکومتى و «: داشت
هاى جهانى به برکت دستاوردهاى چشمگیر انقالب اسالمى و  قدرت .ل جامعه برخورد کنیمی با مسا،مدیریتى کشور

بخش، عصر مادى امروز را متحول  عنوان مکتبى راهگشا و سازنده و الهامه تواند ب اند و اسالم مى  پى برده،اقتدار دین
د کرد که  تأکی، و رهنمودهاى قرآن مجیدت منطبق با دستورا، با بیان ضرورت حفظ هوشیارى و دقتایشان» .سازد

 .ویژه نسل جوان باشده مساجد ایران اسالمى باید مرکز اقناع و تأمین نیازهاى جامع فرهنگى و معنوى مردم ب
 وابستگى و نداشتن استقالل سیاسى و اقتصادى برخى کشورهاى جهان سوم را بزرگترین ضعف آنان ،جمهور یسیر

هاى استکبارى  رهاى مرتجع منطقه مجرى سیاست برخى کشو،اینکه در کمال ضعف و ناتوانى«: برشمرد و گفت
 با وجود ،جمهورى اسالمى ایران . حاکى از وابستگى کامل آنها است،شوند نبر شیطان بزرگ مى امریکا هستند و فرما

هاى وابستگى   توانسته است رشته،خداوند و پشتوانه آحاد ملت   با توکل به،مشکالت تحمیلى فراوان از سوى دشمنان
هاى مقدس آن را   همچنین پاسدارى از انقالب اسالمى و آرمان ایشان.تدریج قطع کنده ها ب در بسیارى از زمینهخود را 

هاى استقالل و خوداتکایى کشور دانست و شکست آمریکا را در تحریم اخیر اقتصادى علیه  مرهون استحکام پایه
» .دست آمده در برنامه اول توسعه کشور خوانده یاسى باى در اقتدار و توانایى اقتصادى و س عنوان نمونه   به،ایران

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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  . در خصوص مسأله سلمان رشدي کمک خواست1تروئیکا
که در جلسه  ] دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران[کنی،  مهدوي] محمدرضا[آقاي 

 بدون سمت دبیرکلی، بلکه به عنوان رود؛ صبح بود، گفت به جلسات روحانیت مبارز می
، پس از ]جمهور روسیه رییس[یلتسین، ]بوریس[ها، مریضی دوبارة  خبر مهم رسانه. عضو

  . شدن او و نامعلومی عاقبت کار است مراجعت از آمریکا و بستري
  

  1995 اکتبر 27                        1416الثانی   جمادي 2   1374 آبان 5جمعه 
  

ادریس را مطالعه  ها را خواندم و مقداري هم کتاب ابن مقداري گزارش.  بودمدر منزل
اي و   انرژي هستهمسایل دربارةبا محسن و مهدي، . ها جمع بودند ظهر بخشی از بچه. کردم

 براي ساخت 210محسن خواست که وام حساب . صنایع نفت و گاز مذاکراتی داشتیم
یاسر و مریم و کاظم که به رفسنجان رفته . کنندکار ببیشتر که  مصالي تهران را ببخشم

  .بودند، دیشب آمدند
  

  1995 اکتبر 28                        1416الثانی   جمادي 3   1374 آبان 6شنبه 
  

ها،  ضمن استمداد براي تسهیالت بانکی تعاونی. آمد] وزیر تعاون[شافعی، ] غالمرضا[آقاي 
گفت از توسعه . اف را داد علی] حیدر[ مذاکره با گزارش سفر به جمهوري آذربایجان و

گذارند و  روابط با ارمنستان گله دارند و فقط روي فروش سوخت به آنها دست می
  .کنند گفتم براي اصالح روابط پیگیري. توجیهی براي تخلفات خودشان از قرارها ندارند

ا داد و پیشنهاد تأسیس گزارش برق و آب ر. آمد] وزیر نیرو[زنگنه، ] بیژن نامدار[آقاي 
ثري داشته ؤتوانیم حزب م  در شرایطی که نمی-هاي کشور نهادي براي مرکزیت سیاست

طالعات و از وزارت ا. که با سئواالت من، نتوانست از پیشنهادش دفاع کند  داشت-باشیم
                                                             

 - از . برند ی مشی پ،ستندی اروپا نهی را که عضو اتحادگری دي کار مراودات با کشورهایی، اروپاهی اتحاديکایتروئ
  در امور مشتركياستگذاریسی  عالندهیاروپا، نما  هی اتحاديا  دورهسیی شامل رکای طرف، تروئنی به ا1997سال 

 . اروپا استونیسی کمندهی و نماییه اروپای اتحادیتی و امنیخارج 
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کردن رودخانه کارون  کشتیرانی مجلس شکایت داشت و گزارش کارشناسی در مورد قابل
  .دستور تأمین اعتبار اجرایی سازمان برنامه و بودجه را دادم. د؛ خوب استرا آور

گزارش وضع حج  . آمد] رییس سازمان حج و زیارت[رضایی، ] محمدحسین[آقاي 
اندکه نیمی از  نام کرده عمره را داد؛ صدو سی هزار نفر جدید براي عمره سال آینده ثبت

هاي من براي فعال و  از کمک. وشاهی آمدخسر] سیدهادي[آقاي . پذیریم آنها را می
عبدالحسین تشکرکرد و براي رفع موانع از موضوع  پررونق شدن مسجد و مدرسه شیخ

دیگري در همان رابطه و اجازه گرفتن براي سفر به مصر، به منظور ایجاد یک کُرسی فقه 
  .ایی داردشیعه در االزهر استمداد نمود؛ با رییس جدید دانشگاه االزهر، سابقه آشن

گزارش داد که سازمان بهداشت جهانی، . آمد] نماینده تهران[شیبانی، ] عباس[دکتر 
ماندن  براي باقی. جراحی مغزاستخوان، مقام دوم را در جهان دارد که ایران در عمل پذیرفته

وزیر امور [محمدخان، ] مرتضی[آقاي . پزشکی، استمداد کرد بیمارستان روزبه، ویژه چشم
اند  المللی پول، اعالن کرده ، اطالع داد که بانک جهانی و صندوق بین]و داراییاقتصادي 

دست آورده است؛  هاي بزرگ اقتصادي به که ایران با اجراي برنامه اول توسعه، موفقیت
  .براي پخش خبر، اجازه خواست

هاي دریاي خزر و کیفیت  در مورد سیاست. شب شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت
هاي همکاري با آذربایجان و ترکمنستان و نیز شیوه کار در   با روسیه و نیز شیوهمذاکره

ها  افغانستان و حل مشکل اختالف بین قوه قضاییه و نیروي انتظامی، بر سر حفاظت از زندان
آقاي . هاي امارات و ایران بین دو طرف و حل آن صحبت شد و نیز مسأله توقیف لنج

هم بر سر ] وزیر اطالعات[فالحیان، ] علی[و آقاي ] ضاییهق رییس قوه[یزدي، ] محمد[
  . شنود، مباحثه ناتمام داشتند

  
  1995 اکتبر 29                       1416الثانی   جمادي 4   1374 آبان 7یکشنبه 

  
ها و   و نیم، روزنامه تا ساعت نُه. مطابق معمول، ساعت هشت ونیم صبح در دفترم بودم

جمعی از دانشجویان ممتاز بسیجی همراه . واندم و کارها را انجام دادمها را خ گزارش
، گزارش ]فرمانده بسیج[افشار، ] علیرضا[آقاي. جوایز را دادم. خانواده شهید فهمیده آمدند
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کوثري، ]سیدمحمد[آقاي . داد که در شصت درصد مدارس، بسیج تشکیل شده است
آموز صحبت  ناسبت روز بسیج دانشرا خواند و من هم به م) س(روضه حضرت زهرا 

  1.کردم
تصمیم . کردن قیمت علوفه در دستور بود درخواست گران. ستاد تنظیم بازار جلسه داشت

وزیر امور [آقاي محمدخان، . ها را براي اول سال آینده بگذاریم گرفتیم تمام اصالح قیمت
موره نحوة فروش در . ، گزارش جذب و برگشت ارز صادراتی را داد]اقتصادي و دارایی

  .کاالهاي ضبط شده قاچاق بحث شد و ناتمام ماند
سپس تا ساعت چهار . ظهر مطابق معمول، بعد از نماز و ناهار، همراه اخبار رادیو خوابیدم

ها  ها را خواندم و به تلفن هاي عصر و گزارش بعد ازظهر،کارها را انجام دادم و روزنامه
تا ساعت نُه شب .  ظهر به جلسه هیأت دولت رفتمساعت چهار و نیم بعد از. جواب دادم

  .هاي بودجه بحث بود؛ به تبصره شش رسیدیم  تبصرهدربارة
  

  1995 اکتبر 30                      1416الثانی   جمادي 5   1374 آبان 8دوشنبه 
  

. سوزي مهیب در متروي باکو در آذربایجان، مورد توجه است مرض آقاي یلتسین و آتش
شفیعی گزارش ] محمد[آقاي . ران معاونت اطالعات مردمی وزارت اطالعات آمدندمدی

                                                             
 - اى با ارزش و مطمئن براى مصونیت  عنوان سرمایه، به آموز بسیجى آقاى هاشمى، از وجود بیش از دو میلیون دانش

ده کشور و حفظ دستاوردهاى انقالب اسالمى نام برد و با بیان این نکته تأکید کرد که آنچه تا امروز انقالب آین
با تجلیل از  ایشان . روحیه شجاعت و از خودگذشتگى ملت بوده است،اسالمى را در برابر همه فشارها پاسدارى کرده

طلبى و انتقال روحیه انقالبى و   فرهنگ شهادتآموزان بسیجى در دوران دفاع مقدس و گسترش نقش مؤثر دانش
روند  شمار مى ترین پیکره جامعه به آموزان ما اصلى دانش«: مدارس و مراکز فرهنگى و آموزشى تأکید کرد  فداکارى به
 ،آقاى هاشمى» . باید به تربیت صحیح و اصولى آنان توجه و دقت بیشترى شود،تأثیر حضورشان در آینده و با توجه به

 از شهید ،آموز بسیجى ویژه شهیدان دانش  ا تجلیل از مقام واالى همه شهیدان انقالب اسالمى و جنگ تحمیلى بهب
بخش و الگویى جاودان از شجاعت، فداکارى و آگاهى براى همیشه  اى الهام عنوان نمونه  گرانقدر حسین فهمیده به

ها نسل جوان ما را   سال،ناشدنى خود ت قهرمانانه و فراموششهید فهمیده با حرک«: تاریخ و نسل جوان یاد کرد و افزود
 شجره طیبه بسیج را که با انفاس ،هاى عالى الهى پیش خواهد برد و ثمرات خون این شهید بزرگوار سوى هدفه ب

  سالهاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . بارورتر خواهد کرد،کاشته شد) ره(قدسیه امام راحل 
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 494   1374   رفسنجانی                     هاشمی

یک طرح جامع کامپیوتري، براي . 1 و تقدیرآمیز نمودم داد و من هم صحبت نصیحت
  . امنیتی ارایه دادندمسایل

از استانداري کردستان گله داشت، به بیجار . ، نماینده بیجار آمد]محمدعلی مقنیانآقاي [
توجه است؛ منجمله از بردن طرح  اند، کم دنشین نیست و اکثریت مردمش تُركکه کُر

تقاضا نمود که در . دو طومار از مردم آورده بود. آهن از بیجار به قُروه شکایت داشت ذوب
  .اي صحبت کند سفر به کردستان، اجازه بدهم، در هر شهرستان، نماینده آنجا هم چنددقیقه

از اقدامات فرهنگی و آموزشی خودش . اینده تایباد آمد، نم]آقاي سیدمحمد حسینی[
هاي زیادي در مورد منطقه و همچنین صنایع  گفت و از فرماندار گله داشت و خواسته

وزیر فرهنگ و [آقاي میرسلیم، . غذایی مطرح کرد؛ رییس انجمن صنایع غذایی است
عصر شوراي . ها آمد، براي دستور شوراي انقالب فرهنگی و مسأله سینما]ارشاد اسالمی

، فرزند شهید مفتح، نماینده ]آقاي محمدمهدي مفتح. [اقتصاد، جلسه با چند مصوبه داشت
اش استمداد نمود؛ اصرار دارد که قبل از انتخابات به آنجا  رزن آمد و براي حوزه انتخابیه

  . اصالح کردشب، بیمارستان اختر رفتم، سعید دندانم را. در سفر قبلی به رزن نرفتم. بروم
  
  1995 اکتبر 31            1416الثانی    جمادي 6   1374 آبان 9شنبه  سه

  
قرائتی، تلفنی در مورد تشویق زکات استمداد کرد و برنامه ترویج قرآن در ] محسن[ آقاي 
هاي اشتغال و انتخابات   بودجه و طرحمسایلدکتر حبیبی آمد و دربارة . ها را گفت جمعه

استماع . هاي نفت و گاز و پتروشیمی جلسه داشت  مجامع عمومی شرکت.مطالبی گفت
عصر کارهاي جاري را انجام . ها را داشتیم ها و تصویب ترازنامه گزارش و تصویب طرح

                                                             
 - ها  جمهوري اسالمی ایران، به رغم استقالل کامل سیاسی، پایبندي به آرمان« در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاي اسالمی و حجم گسترده توطئه دشمنان  در مقایسه با بسیاري از کشورهاي جهان، از امنیت مطلوبی  و ارزش
هاي عمرانی،  هاي فنی و اقتصادي در کشور از قبیل سد کرخه و دیگر طرح راي بزرگترین طرحبرخوردار است و اج

ناپذیر نیروهاي  این امنیت، مرهون هوشیاري آحاد مردم و تالش خستگی. به ویژه در مناطق مرزي، مؤید این مهم است
 کتاب  ← دیکن رجوع» .ساس استنظامی، انتظامی و امنیتی کشور است، اما در عین حال نقش شما بسیار مهم و ح

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«
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گزارش . آمد] وزیر امورخارجه[سر شب دکتر والیتی، . ها را خواندم دادم و گزارش
ر نحوه همکاري در مورد دریاي خزر، وزیر روسیه و توافق بر س مذاکره با معاون نخست

  . ها در برابر نفوذ بیگانگان مرزي یا بیرونی را داد نظارت
ها در تحقیق  حدود وظایف فرهنگستان. شوراي عالی انقالب فرهنگی جلسه داشت

در خصوص مسأله . اینجا بود] هاشمیان[آشیخ حسین . دیروقت به خانه آمدم. مشخص شد
از دولت اجازه و . گیري شد  به رفسنجان، صحبت و تصمیمسولگان انتقال آب از ونک

  . دهند خواهند؛ هزینه را مردم می  تضیمن اعتبارات و تسهیالت می
  

  1995 نوامبر 1             1416الثانی    جمادي 7   1374 آبان 10چهارشنبه 
  

 اینکه شکایت داشت، از. کاشانی، مدیرعامل شرکت پیماب آمد] سیداحمد[ آقاي مهندس 
، ]آقاي اسحاق جهانگیري. [سدهاي جیرفت و مارون را ساخته است. اند او را برکنار کرده

کرخه به اصفهان اجازه  براي شروع تونل چهارم، جهت انتقال آب. استاندار اصفهان آمد
  . گرفت و پیشنهاد کرد، آقاي حسین مرعشی از کرمان کاندیدا شود

کار ارایه  گزارش. و مهندسی جلسه داشتشوراي حمایت از صادرات خدمات فنی 
آمدن چند  دست راه شدن کار و هموار شدن راه صدور خدمات و به کردند و خبر از روبه

مصوباتی براي حل بقیه . هاي عمرانی در کشورهاي خارجی دادند موفقیت در گرفتن طرح
  .مشکالت داشتیم

هاي  فترم، یادداشتشب در د. عصر در جلسه هیأت دولت، بحث بودجه ادامه یافت
 - براي مصاحبه فردا جهت برنامه روایت فتح-مربوط به عملیات کربالهاي چهار و پنج را

  .از خاطراتم مطالعه کردم
هم براي گزارش و ] سازمان صنایع دفاع[= پیش از ظهر، آقاي کیانی، مدیرعامل ساصد، 

 را -رد پانصدکیلومتر  با ب-استمداد براي اعتبارات، آمد و خبرداد که موشک اسکاد سی
 را مشغول -کیلومتر  با برد هزار و دویست-سازند و موشک اسکاد اي صددرصد می

سوخت جامد درجه یک را هم که در . سال آینده آزمایش خواهد شد. سازي هستند قطعه
 را در 72 -کنند و نیز تانک تی رود، به زودي تکمیل می ها به کار می دوربردترین موشک
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  .  دارنددست ساخت
، حاضر ]جمهور افغانستان رییس[ربانی، ] الدین برهان[از افغانستان خبر دادند که آقاي 

دوستُم برود؛ همان  کسی ] عبدالرشید[شده براي آشتی، به مزار شریف، براي مالقات آقاي 
اي از  از روسیه، نامه. مذاکره اعالم شده بود که چند ماه پیش، محارب و ملحد و غیرقابل

  .، مبنی بر تصمیم همکاري همه جانبه با ایران رسید]وزیر روسیه نخست[قاي چرنومردین، آ
  
  1995 نوامبر 2             1416الثانی    جمادي 8   1374 آبان 11شنبه  پنج

  
 عملیات کربالي دربارة. 1اي با برنامه روایت فتح داشتم پس از انجام کارهاي دفتر، مصاحبه

اي که تاکنون گفته نشده بود، گفتم و بعضی نکات در مورد  قاط تازهچهار، پنج و شش، ن
، اجازه ]وزیر امورخارجه[دکتر والیتی، . اختالفات ارتش و سپاه را هم ناگفته نگذاشتم

اي در امور صلح بوسنی با محور ضرورت حفظ تمامیت ارضی و مخالف با  گرفت که بیانیه
  .تجزیه بدهد

 نحوه استفاده از دربارةلفن آمدند؛ براي توضیح از وزارت پست و تلگراف و ت
هاي اطالعاتی داخلی و  کامپیوترهایی که در دفترم نصب شده، جهت ارتباط با شاهراه

براي مسلط شدن برکار، احتیاج به تمرین زیاد . کارهاي دفتر کردن جهانی و کامپیوتري
  . و به خانه آمدمعصر استخر گرفتم. بنا دارم، براي تسلط بر فن تالش کنم. دارد

                                                             
 -کارهاى کلى را در سران سه قوه بحث مان این بود که معموالً ما شیوه«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است 

 یک .دادیم  دیگر همان خط را ادامه مى،کردند ید مىگفتیم و اگر ایشان تأی هم مى) ره(کردیم و بعد خدمت امام  مى
دانست که   مى و عراق هم هوشیار بود، با تبلیغاتى که ما کرده بودیم و نیروهایى که در جبهه بودند،له مهم این بودأمس

 گرچه ما براى ؛ چون نیروها همه در جنوب بودند، جنوب است،دانست کنیم و کمابیش هم مى ما یک عملیاتى مى
یکى از . دانست  مىعراق بیایند ولى اًنیروها را در غرب و آنجاها هم متمرکز کرده بودیم که بعداز  مقدارى ،ریبف

 اگر در جبهه بودم یک معناى ، براى آنها یک معنا داشت، من اگر در تهران بودم.ودن من در تهران بودنبها هم  عالمت
 چند تا مالقات ،کردیم  یک سخنرانى در مجلس مى، تهرانآمدیم ما مى.  مشکل داشتیماً ما واقع.دیگر داشت

بالفاصله  جنوب . کردم  مصاحبه مى.شد کردیم که خبر حضور من در تهران پخش مى  خبرسازى مى وکردیم مى
 به خاطر همین مسایل که هوشیارى .گشتیم باز برمىو کردیم   تنظیم مى.جنوب بوددر  کارهاى اساسى هم .رفتم مى

 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوعبراي مطالعه متن کامل این مصاحبه مهم، » .عراق نباشد
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374
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  1995 نوامبر3              1416الثانی    جمادي 9   1374 آبان 12جمعه 
  

پیش از ظهر، آقاي محسن . بیشتر وقت به مطالعه تاریخ قرآن گذشت. در منزل بودم
براي . به خاطر آوردن کاالها از کیش محکوم شده است. مان آمد ورزدار، پاسدار سابق
رییس بنیاد [معادیخواه، ] عبدالمجید[بعد از ظهر، آقاي . مدادکرددادگاه تجدیدنظر است

کردن کتاب تاریخ شفاهی شکایت  آمد و از وزارت ارشاد، به خاطر ممنوع] تاریخ انقالب
، ]معارف انقالب[محسن اجازه گرفت، براي دفتر نشر . ها جمع بودند ظهر و شب، بچه. کرد

  .به فکر ایجاد بنگاه انتشارات جامع باشد
  

  1995 نوامبر4              1416الثانی   جمادي 10   1374 آبان 13شنبه 
  

از خانه به سعدآباد رفتیم و از محلی که براي مراسم میهمانان خارجی مهیا شده بود، بازدید 
وزیر  لذا گفتم استقبال از نخست. ها مرتب نشده کردیم؛ خوب است، ولی هنوز وضع چمن

امامی، [سرا و باغ اُرکیده، منزل لیال  سپس از کار ساخت میهمان. شدپاکستان در فرودگاه با
سرایدار گفت، قبل از طالق لیال، . هویدا که بناست دفتر کار شود، بازدید کردم] همسر

  .هویدا هم اینجا بوده و بعد از طالق لیال مانده بود
ش و پرورش ، وزیر آموز]آقاي محمدعلی نجفی[آموزان ممتاز، همراه  جمعی از دانش

هاي مسابقات داده شد؛ بیش از پانزده میلیون نفر در آن  گزارش برنامه. آمدند
  .1آمیز کردم بعد از اعطاي چند جایزه، صحبت تشویق. اند کرده شرکت

                                                             
 - ه  ب، از روز سیزدهم آبان،آموز و روز ملى مبارزه با استکبار جهانى  در سالروز گرامیداشت روز دانش،آقاى هاشمى

آموزان، دانشجویان و مردم ایران نام برد و تأکید کرد نشدنى براى دانش فتخار و فراموشراعنوان مقطع تاریخى پ :
 رهبر اسالمى مبارزات مردم ایران و حمایت استکبار ،)ره(حرکت گستاخانه رژیم ستمشاهى در تبعید امام خمینى «

اگر استکبار  .هاى جهانى بود قدرت عامل قیام مردم ایران علیه مظاهر ظلم و فساد و غلبه بر ،جهانى از این حرکت
 سال از رودررویى مستقیم یا غیرمستقیم با مردم هفده پس از گذشت ،آشام جهانى و در رأس آنها آمریکاى خون

هاى اصولى   معلول پیاده شدن احکام اسالم، حرکت، نتوانسته است اندکى در اراده پوالدین آنها خللى وارد کند،ایران
دلیل  هاى فراوان مادى، به رغم پیشرفته  ب،کشورهاى صنعتى جهان.علم و دانش در ایران است زیربنایى و توجه به

کمبود فضایل اخالقى و اعتقادى امروز دچار مشکالت فراوان اجتماعى و اخالقى هستند و خالء دین و معنویت در 
 علم و توجه به«: أکید کردآموزان و دانشجویان کشور ت دانش بهایشان » .شود خوبى احساس مى زندگى آنها به
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وزیر [، گزارش پیشرفت کارها از سوي آقایان والیتی. شوراي عالی اکو جلسه داشت
 و مشخصاً پیشرفت ]اوپک عامل هیأت در ایران نماینده[، پور کاظم] حسین[ و ]امورخارجه

هاي بیمه و هواپیمایی و بانک   شرکتدربارةتأسیس شرکت کشتیرانی در ایران و بحث 
  .گیري جامع داشتیم داده شد و سپس تصمیم

گرمی، تمرین  مقداري با کامپیوتر براي دست. عصر و شب در دفترم کارها را انجام دادم
گوید  حکمتیار آمده و می]گلبدین[بروجردي، اطالع داد که ] عالءالدین[آقاي . کردم

اند و  مجموعه مخالفان دولت ربانی، به تصمیم جامعی در مورد ترکیب حکومت رسیده
خواهد که در تهران، جلسه نهایی  می. کنند اگر آقاي ربانی نپذیرد، با جنگ تحمیل می
دولت کابل سئوال شود و به اطالع گفتم از . براي مصالحه کامل با حضور ربانی برقرار شود

جمهوري با طالبان است، ولی آقاي والیتی گزارش داد  در این طرح، ریاست. رهبري برسد
اگر این خبر درست . اند ترگرفته ها، حمایت از دولت کابل را جدي ها و هندي که روس

  . باشد، بعید است که ربانی تسلیم مخالفان شود
دین با یلتسین در بیمارستان و ادعاي واگذاري بخشی از ها، مالقات چرنومر در گزارش

اختیارات به او و سپس تکذیب واگذاري اختیارات از طرف سخنگوي یلتسین، و همچنین 
  . وقوع طوفان هولناك و مخرب در فیلیپین مهم است

  
  1995 نوامبر5              1416الثانی   جمادي 11   1374 آبان 14یکشنبه 

  
 ساله یهودي 27وزیر اسراییل، توسط یک دانشجوي  ن اسحاق رابین، نخستشد خبر کشته

 گذار انیبن[شقاقی  آویو مهم و در صدر است؛ آن هم ده روز پس از ترور دکتر فتحی در تل
من هم در مالقات مدیران وزیر راه، دراین باره به عنوان انتقام الهی ]. نی فلسطیجهاد اسالم

عصر در جلسه دولت . تنظیم بازار هم چند مصوبه داشتیمدر جلسه ستاد . 1صحبت کردم
                                                                                                                                               

ارزش و جایگاه متعالى خود را خواهد یافت و در نزد اسالم، اگر با تقوا و معنویت همراه شد،فراگیرى دانش روز  ،
 کتاب  ← دیکن رجوع ».علم بدون تعهد مذموم است و تعهد بدون علم نیز کارآیى و ارزش مؤثر خود را ندارد

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی«

 -از ترور فتحى شقاقى اظهارخرسندى کرده بود،ق رابینادر حالى که اسح«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ، 
 ها، پس از گذشت ده روز از شهادت مظلومانه دست یک یهودى و در مرکز قدرت صهیونیست کشتن وى آن هم به
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  . هاي بودجه بود بحث تبصره
 افغانستان، روسیه، آذربایجان، کشته شدن اسحاق مسایل دربارة. شب میهمان رهبري بودم

اهللا مذاکره  حزب] انصار[سروش و دانشجوها و ] عبدالکریم[ مربوط به مسایلرابین و 
  .یمدکر

  
  1995 نوامبر6              1416الثانی   جمادي 12   1374 آبان 15دوشنبه 

  
، ]آقاي سیدحشمت موسوي. [مسأله هالکت اسحاق رابین، همچنان در صدر اخبار است

از اقدامات وسیع عمرانی دولت در ایالم قدردانی کرد و متقاضی تسریع . نماینده ایالم آمد
حیدرعلی [نماینده و ، ]محمدباقر توکلی[ ،فرماندار، ]آقایان مشهدي[. در سفرم به آنجا شد

جمعه خمین آمدند و ضمن گزارش کارهاي عمرانی وسیع دولت و  امام، ]جاللی خمینی
هاي  گیرند، خواستار کمک براي مهار آب اینکه امسال آخرین روستاها برق و آب می

] رجمهو معاون اجرایی رییس[اخوي محمد، . فصلی و زیادشدن اعتبارات فرهنگی شدند
گزارش سفر به ایالم و کرمانشاه را داد و گفت، در ایالم بازسازي خیلی وسیع است و . آمد

                                                                                                                                               
انگیز تحقق انتقام الهى از ستمگران تاریخ و مظهر  هاى آشکار و عبرت حى شقاقى، از نمونهو غریبانه دکتر فت

 از بنیانگذاران اصلى تروریسم در منطقه و جهان و یکى از ،وزیر رژیم صهیونیستى نخست .نمایى خداوند است قدرت
 ما ،براساس یک اصل اعتقادى .تهاى اشغال این سرزمین بوده اس عوامل عمده کشتار مظلومانه فلسطینیان در سال

طور مستقیم و یا غیرمستقیم کشته  وسیله همان شمشیر به  به،معتقدیم هرکس شمشیر ظلم را از غالف بیرون کشید
یل در یوزیر اسرا دهنده پاداش و مجازات اعمال خوب و بد انسان است و ترور نخست تردید نشان  بى،این اصل .شود مى

مراتب بدتر از   به،اند یل طراحى کردهیموضوع صلحى که آمریکا و اسرا .هاست همه انسان  واقع اتمام حجت خدا به
تر  اى تازه براى اسیرتر ساختن و پایمال  شیوه،جنگى است که تاکنون علیه فلسطینیان تحمیل شده و در واقع مسأله صلح

حقوق مشروع خود دست یابد   ین بهیابد که ملت فلسط  زمانى تحقق مى،صلح واقعى .کردن حقوق ملت فلسطین است
 این حقیقت ،اند و ماهیتى تروریستى دارند ابراز خشونت و ترور متوسل شده هاى اشغالگر که همواره به و صهیونیست

دوران سلطه از  .توانند تحت عنوان صلح اهداف تجاوزگرانه خود را دنبال کنند تاریخى را درك کنند که هرگز نمى
 باید با حوادث و ،هاى جهانى و در رأس آن آمریکا  تجاوز در عصر حاضر پایان یافته و قدرتطریق ترور و خشونت و

هاى مخوف موساد و سیا  دانند که سازمان بسیارى از مردم جهان مى .تر برخورد کنند بینانه مسایل جهان آگاهانه و واقع
هاى ملى و مبارز زیادى در سراسر  و شخصیتهاى مرموز هستند   مسئول بسیارى از ترورها و قتل،سرویس و اینتلجنت

  ← دیکن رجوع» .کنند  ولى اینها امروز خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم معرفى مى،اند جهان را سر به نیست کرده
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  . حتی بیشتر از نیاز بوده و در کرمانشاه باید پیگیري شود
به . رفتیم] مهرآباد[وزیر پاکستان، به فرودگاه  ، نخست]نظیر بوتو خانم بی[براي استقبال از 

عصر . من به دفتر رفتم. هی، براي زیارت مرقد امام رفتموقع رسید و پس از مصاحبه کوتا
تعداد زیادي از سران . مقداري مراسم خاکسپاري رابین را از شبکه سی ان ان تماشا کردم

بودند؛ ... کشورهاي اسالمی، مثل اردن و مصر و ترکیه و  کشورهاي غربی و چند رییس
ساعت، این همه سران کشورها، وقت حدود پنج . اند به اسراییل خیلی بها داده. جالب بود

  .اند خود را در مراسم و بیشتر در گورستان گذرانده
بوتو، با حضور دکتر والیتی و ] نظیر بی[مذاکرات خصوصی با خانم . به سعدآباد رفتم

او براي توجیه ما در . یک نفر از همراهان او داشتیم و تمام بحث در مورد افغانستان بود
طالبان، زیاد صحبت کرد، ولی سرانجام نتوانست جواب سئواالتم را شان با  خصوص روابط

حل در افغانستان باید سیاسی باشد و نه نظامی و  من گفتم، قرار ما هم این بود که راه. بدهد
آباد، شما گفتید طالبان را قبول ندارید و دعوت از آقاي ربانی، سند مشروع  نیز در اسالم

اند و شما  اکنون طالبان راه نظامی را انتخاب کرده. ه استبودن دولت او در نظر شما بود
کرد که جواب بدهد، ولی سرانجام روشن شد که جواب ندارند؛ قرار شد  تالش. اید پذیرفته

  . راهکار جستجو کنیم
بس و سپس مذاکره براي حل یا اول استعفاي ربانی و  سئوال این است که اول آتش
 دربارةسپس مذاکرات رسمی و علنی . داریم و آنها دوم راسپس مذاکره که ما اول را قبول 

سپس سر میز شام رفتیم و . هاي دو جانبه بود که ما طلبکار شدیم  منطقه و همکاريمسایل
اي در  هاي فرقه درخواست کمک ما را براي جلوگیري از درگیري. مذاکرات ادامه داشت

  .الت با هند داد بحران کراچی و مشکدربارةپاکستان نمود و توضیحاتی 
  
  1995 نوامبر7                 1416الثانی   جمادي 13   1374 آبان 16شنبه  سه

  
  شان کردم و جواب سئواالت به خاطر دیالوگ، تشویق. ارباب جراید آلمان و ایران آمدند
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 عکس سفر بی نظیر بوتو        

استقبال از خانم بی نظیر بوتو، نخست وزیر پاکستان

سخنرانی نخست وزیر پاکستان در مجلس شورای اسالمی
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وراي عالی انقالب فرهنگی میرسلیم، براي دستور ش] مصطفی[آقاي . 1شان را دادم  فراوان
مرتضی [دوست آمد و از بدرفتاري دادگاه در مورد برادرش  آقاي جواد رفیق. آمد

دوست،   منظور فشار بر محسن رفیق سخت بعد از محکومیت به هاي و بازجویی] دوست رفیق
  . شکایت کرد

بات هاي بودجه و انتخا  تبصرهدربارة. آمد] جمهور معاون اول رییس[دکتر حبیبی، 
مهدي و فائزه هم . میهمانان پاکستانی، امروز به مجلس و سپس به مشهد رفتند. مذاکره شد

عصر در جلسه هیأت دولت، چند تبصره از بودجه را تصویب . اند شان به مشهد رفته همراه
  .کردیم

  
  1995 نوامبر8              1416الثانی   جمادي 14   1374 آبان 17چهارشنبه 

  
و ] وزیر پاکستان نخست[بوتو، ] نظیر بی[خانم . ه صبح کارها را انجام دادمتا ساعت نُ

به خاطر بدحجابی پریروزش، گفته بودم . امروز حجاب خوبی داشت. همراهان آمدند
مذاکراتی در مورد گاز و . مراسم امضاي اسناد، بدون حضور ما انجام شد. خبرنگار نباشد

در راه . با هم به فرودگاه رفتیم. افغانستان داشتیم... هاي نیشکر و سیمان و  نفت و کارخانه
اي صحبت شد و نگرانی وزارت امورخارجه را از اخالل آنها در  هاي هسته  همکاريدربارة

مسأله میزبانی ما براي کنفرانس اسالمی گفتم؛ گفت که زمان برگزاري مراسم پنجاهمین 
یکسره کنار . اند که مزاحم برنامه ما نباشند سال استقالل پاکستان را چند ماه به جلو انداخته

  . هواپیما رفتیم و با خداحافظی رفتند؛ مراسم سان را حذف کردیم
 دربارةمدیران سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان افتتاح کنگره تحقیق . به دفترم برگشتم

گزارش کرباسیان ]مهدي[مرندي و دکتر ] علیرضا[آقایان دکتر . هاي اجتماعی آمدند بیمه
  .2هاي بیمه اولین گروه صیادان و ملوانان را دادم و برایشان سخنرانی کردم دفترچه. دادند

                                                             
 -  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوعنگاران آلمانی،  زنامهمتن کامل مصاحبه آقاي هاشمی با روبراي مطالعه  

 .1396عارف انقالب،، دفتر نشر م»1374 سال هاي  مصاحبه

 -هاى سالم و کارآمد و   در گرو وجود انسان،اساس هر جامعه سالم و پویا«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
. کند پیشرفت مضاعف مىآینده، روحیه و عزم ملى را براى سازندگى و  اطمینان و آسودگى خاطر افراد جامعه نسبت به
 نظر از اینکه اقدامى  صرف،ویژه طبقات مستضعف و ازکارافتادهه  ب،تحت پوشش بیمه قراردادن تمامى افراد جامعه



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

503 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بنا دارد، در ایران . پرسی کردم احوال. جمهور اندونزي آمد پسر آقاي سوهارتو، رییس
ونیاك با بنیاد مستضعفان براي همکاري در ایجاد کارخانه متانول و آم. کار اقتصادي کند

هاي بودجه را  عصر در جلسه هیأت دولت، بحث تبصره. در قشم مذاکره کرده است
  .داشتیم

  
  1995  نوامبر9             1416الثانی   جمادي 15   1374 آبان 18شنبه  پنج

  
فاطی .  رفتیم- بیمارستان هزار تختخوابی سابق -) ره(از منزل به مجتمع پزشکی امام خمینی

برداري از لوح افتتاح مرکز تصویري پیشرفته و استماع توضیحات  پرده. دهم همراه من بو
  ]سیدحمید[و دکتر ]  تهرانی دانشگاه علوم پزشکسییر[حق،  باستان] محمدحسن[دکتر 

                                                                                                                                               
تحت پوشش بیمه قرار .  از لحاظ اقتصادى نیز براى جامعه بسیار مهم و اساسى است،اسالمى و عدالتخواهانه است

هاى آنان که  معه و اجراى طرح موفق بیمه رانندگان کامیون و اتوبوس و خانواده میلیون نفر از افراد جادهگرفتن 
شود، اقدامى بسیار مهم و ارزشمند است که باید اهمیت این طرح بیشتر براى مردم   هزار نفر را شامل مى800حدود

 .1396عارف انقالب،، دفتر نشر م»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».تشریح شود

  

  

 ن اجتماعیعکس مالقات با مسئوالن تأمی

سخنرانی در جمع مدیران سازمان تامین اجتماعی
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 عکس بازدید بیمارستان امام خمینی         

بازدید از مجتمع پزشکی امام خمینی)ره( تهران
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هاي  هزار و چهارصد تخت و تقریباً تمامی رشته. میرخانی، رییس مجتمع، انجام شد
د نفر انترن و رزیدنت و صد و بیست نفر استاد، حدود چهار هزار و پانصد پزشکی، با هفتص

سابقه این مرکز به . کننده دارند نفر کارگر و کارمند و سالیانه حدود یک میلیون نفر مراجعه
  . گردد شصت سال پیش برمی

  از دستگاه ام آر آي پیشرفته و سی تی اسکن و سونوگرافی و آنژیوگرافی و مرکز 
قیمت پزشکی  که کار خوبی براي ساخت تجهیزات گران-ی تجهیزات پزشکی مهندس
مذاکره با چند . ها را نیز دیدم؛ مردم پرمشکلی هستند مرکز هموفیلی.  بازدید کردیم-است

در اجتماع مدیران، پس از استماع گزارش دکتر مرندي و . مریض عمدتاً کودك داشتم
   1.حق، سخنرانی کردم دکتر باستان

عصر براي دیدن والده و همسر طیبه که از . صر در دفترم کارها را انجام دادمتا ع
اند، براي عمل چشم همشیره که آب مروارید آورده، به خانه اخوي محمد  رفسنجان آمده

بروجردي خبر داد که مذاکرات چند ] عالءالدین[شب آقاي . حالشان خوب است. رفتم
  .شرفت داشته استگروه افغانی در تهران، براي توافق پی

  
  

                                                             
 - هاى دولت را از  هاى پزشکان و پرستاران کشور براى درمان بیماران، حمایت آقاى هاشمى با قدردانى از فعالیت

هاى بلندمدت در  ریزي در صورت تحقق برنامه«:  ایشان گفت.بخش درمان و بهداشت کشور مورد تأکید قرار داد
با  .دنیا معرفى کند  ند نمونه افتخارآمیزى از بهداشت و درمان را بهتوا بخش درمان و آموزش پزشکى، ایران مى

 اکنون بیش از حد نیاز کشور شده و اگر ، فضاهاى بیمارستانى، ابزار آموزشى، استاد و آزمایشگاه،هاى دولت تالش
خاطر نیروهاى   را بهتوانیم از جمله مراکز تربیت نیرو براى سایر کشورها باشیم و ایران این استحقاق   مى،همت کنیم

ترین و   تختخوابى در نقاط دورافتاده کشور که به پیشرفته400هاى عظیم  با تأسیس بیمارستان .خوب خود دارد
فکر ابتکارات جدیدى باشیم و    باید همه امکانات را فراهم کنیم و به،هاى پزشکى دنیا مجهز است جدیدترین دستگاه

هاى پزشکى، پلى میان صنعت و پزشکى زده   با تولید دستگاه،مهندسى پزشکىگروه . حرکت تکاملى را ادامه دهیم
خارج    نه تنها ثروت کشور را به،است و در صورتى که این حرکت ادامه یابد و در یک برنامه سه تا چهار ساله

ولت در زمینه آنچه وظیفه د .نخواهیم فرستاد، بلکه قادر خواهیم بود از مراکز عمده صدور تجهیزات پزشکى باشیم
 انجام شده است و امیدواریم شما با همت و تالش خود ، بیمارستان و وسایل مورد نیاز کشور بوده،ساخت دانشگاه

هاى آینده نمونه افتخارآمیزى از درمان و بهداشت را داشته باشیم و  خوبى از این امکانات استفاده کنید تا در سال به
 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .و قرآن استگوییم این خواست اسالم  دنیا مى به

  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374
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  1995 نوامبر10            1416الثانی   جمادي 16   1374 آبان 19جمعه 
  

توسلی آمد و براي تأمین دارو جهت ] محمدرضا[آقاي . کردم تا ظهر در منزل مطالعه می
ظهر به میهمانی اخوي محمد در اللون رفتیم؛ به . عمل جراحی پاي فرزندش استمداد کرد

والده و طیبه هم بودند، من به . ها را دعوت کرده بودند اسر، دیگر بچهخاطر پاگشاي ی
  .عصر کمی کوه نوردي کردیم. هواي خوبی دارد. خاطر والده رفتم

هاي  اطالع داد که دیروز چند نقطه از جنگل] وزیر کشور[بشارتی، ] محمد علی[آقاي 
، ]خمینی[مسعودي] اکبر علی[از آقاي . اند مازندران دچار حریق شده که خاموش نموده

  .گیري نسبت به کسبه اطراف حرم گله داشت متولی آستان قم، به خاطر سخت
  

  1995 نوامبر11            1416الثانی   جمادي 17   1374 آبان 20شنبه 
  

وزیر فرهنگ [آقایان میرسلیم، . مراسم شروع هفته کتاب بود. از خانه به تاالر وحدت رفتیم
گزارش دادند و من ] معاون فرهنگی وزیر ارشاد[مسجدجامعی، ] احمد[و ] و ارشاد اسالمی

ها و اظهارنظرها تأکید  نظري در برخورد با کتاب صحبت مفصلی کردم و بر احتراز از تنگ
  . و از نمایشگاه بازدید کردم1نمودم

. نظر آمد بیا، براي خداحافظی و کسب ، سفیر جدیدمان در نامی]الهدي آقاي احمد علم[
  از. و معاونان آمدند] وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[مرندي، ] علیرضا[کتر د

                                                             
 -گیرى و   که خطاب من بیشتر وزارت ارشاد و مراکز دیگر تصمیماي نکته «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

محققان و . مان را باید از خودمان دور بکنیم یسندگاننظرى در مورد نو این است که ما تنگ، قدرت در جامعه هستند
 یک حدود ، البته هر جامعه و هر ملتى براى خود؛ افکارشان را بتوانند بنویسندکامالً.  باید احساس امنیت کنند،مؤلفان

اگر . نویسند کنند و مى اى تحقیق مى  در چه جامعه،و یک خطوط و اصولى دارند که مؤلفان باید در نظر بگیرند
نظرى موردى  گاهى یک تنگ. ها استفاده کنیم توانیم از استعدادهاى نهفته این انسان  ما خیلى بهتر مى،نظرى نباشد تنگ

شکند و  ها را مى  خیلى قلم، در محافل ادبى و علمى و فرهنگى،شود سرعت پخش مى  هم این چیزها بهکه معموالً
نابراین از ابزار مهم توسعه کتاب و تحقیق و تألیف این است که ما با ب. گذارند ها را زمین مى  خیلى از قلم،محققان

شود که آنها همه سلیقه  نمى . نویسندگان آزادى داشته باشند،مان در چارچوب آن خطوط حفظ خطوط مشخص جامعه
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ما را راضى کنند

 .1396نقالب،ا
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 عکس مراسم کتاب سال          

سخنرانی در مراسم آغاز هفته کتاب جمهوری اسالمی
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هاي  جواب. کردم بانک مرکزي و سازمان برنامه شکایت داشتند؛ با هر دو تلفنی صحبت
  . روشنی داشتند

 وضع آمریکا را گزارش. آمد] نماینده دایم ایران در سازمان ملل[خرازي، ]کمال[آقاي 
داد و براي کارهاي آنجا کمک گرفت و نظر داد، دولت آمریکا که در مسأله تحریم ایران 

رسد که  بینم و به نظرم می دهد؛ ولی من چنین نمی کم تغییرجهت می ناموفق بوده، کم
  .هاي جدیدي در جهت فشار بر ایران بردارند گام

 گفت که عراق حاضر است، نظر ما را ،]رهبر لیبی[ظهر مهدي از قول فرزند قذافی، 
، براي ادامه آمار و ارقام بودجه ]رییس سازمان برنامه و بودجه[عصر آقاي میرزاده، . بپذیرد
ها آمده بود،  در گزارش. در جلسه هیأت دولت، چند تبصره را تصویب کردیم.  آمد1375

ابین، تصویب کرده که ر] اسحاق[شدن  پارلمان آلمان، به خاطر اظهارات من در مورد کشته
که قرار بود در آلمان برگزار -آقاي دکتر والیتی، در کنفرانس دیالوگ اسالم و مسحیت 

العمل نسبت به آن، اصل   پذیرفته نشود و وزارت امورخارجه آلمان، در عکس-شود
  .کنفرانس را به تأخیر انداخته است

 سفرها که باعث مشکالت گونه عفت از این. فاطی براي سفر به سودان خداحافظی کرد
  .شود، ناراضی است؛ حق هم با اوست براي فرزندانش و سعید می

  
  1995 نوامبر12            1416الثانی   جمادي 18   1374 آبان 21یکشنبه 

  
مسأله اختالف میان پارلمان در دولت آلمان، بر سر روابط با ایران، باال گرفته و مجلس 

هاي امور زنان وابسته به  اعضاي کمیسیون. خارجه آلمان استخواستار استعفاي وزیر امور
همسرآقاي بشارتی . ها هستند سیاسی استانداري هاي نظر معاونت کشور آمدند؛ تحت وزارت

هاي زنان صحبت   موفقیت و حقوق و موقعیتدربارةمن هم . وزیرکشور، گزارش را داد
   1.کردم

                                                             
 -کنید  هرچه نگاه مى،که براى ما روشن است ییشما از اول تاریخ تا آنجا«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است، 

 البته یک بخش از سهم را همیشه خوب ایفا کردند و ؛ها سهم واقعى خودشان را در جامعه داشته باشند بینید خانم نمى
 ، ولى براى یک انسان،این خیلى زیاد است و عظمت دارد. ن سهم کمى نیستکه ای است دارى دارى و بچه آن خانه
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وش کاالهاي مصادره شده قاچاق را تصویب نامه فر آیین. ستاد تنظیم بازار جلسه داشت
گوشت، گوسفند  آوردن قیمت دادیم که براي پایین جهادسازندگی، اجازه به وزارت. کردیم

توانیم دوکیلو  زنده صادر و به جاي آن گوشت وارد کنند؛ با هرکیلو گوسفند صادراتی، می
. ی مرغوب استگوشت وارد کنیم، چون گوشت نرینه ایران، در حوزه خلیج فارس خیل

  . آید ظهر حمید الهوتی با من ناهار خورد؛ معموالً براي کارهایی که دارد، ناهار می
شب میهمان .  بودجه و بخش ارزي آن بوددربارةها  عصر در جلسه هیأت دولت، بحث

 مربوط به ارتش، نمازجمعه، حوزه علمیه، آقاي مسایل دربارة. اي بودم اهللا خامنه آیت
مکارم شیرازي و ] ناصر[ و مواضع ضدرهبري او و کارهاي آقاي 1]قمی[آذري ] احمد[

 آلمان و ایران، مذاکره مسایل افغانستان و مسایلبوتو و ] نظیر بی[نتایج مذاکرات با خانم 
 فقهی و نظر ایشان در مورد موسیقی صحبت شد که اعالن مخالفت با مسایل دربارة. شد

وجود آورده و توضیح ایشان که  آمیز، ابهام بههاي بعدي تأیید آموزش موسیقی و صحبت
.  است، معقول و معتدل هستندمخالف با افراط و توسعه و موافق با اصل کار و استفاده

کنند؛ گویا ادله نجاست، ضعیف است  ایشان گفتند که در ادامه، نجاست خمر را بررسی می

                                                                                                                                               
اما با ،ها و واردکردن آنها در جامعه افتاد  فکر آزادکردن زن،هم از غرب  دنیا آناً اخیر.این مقدار کار کافى نیست 

هاى  ها در غرب پیشرفت نم البته خا؛ نتایجى گرفتند که اشکاالت زیادى دارد،هاى غلط هاى نادرست و رویه انگیزه
 ،همه خانم دانشمند، محقق، صنعتگر رحال این ه به؛گویدبآن قسمت مثبت را آدم باید و  انصافش را ،جدى کردند

بندوبار و   هاى بى هاى غرب هم نمونه این خانم همه خانم. هاى مختلف حضور دارند  اجتماعى، در بخش وسیاسى
نتیجه این شده ،  افراط کردند، منتها چون شیوه را بد انتخاب کردند،جود دارندهاى قابل توجه هم و آدم. فاسد نیست

با .  جامعه را آلوده کردند.اند غرب متزلزل کرده خانواده را درنهاد  . آثار منفى و جدى هم دارند.بینید که حاال مى
سرپرست،  سرپرست، خانم بى چه بى هزار بهابندوبارى که نتیجه این شده صد و یا ترویج بى قید و بند هاى بى آزادي

 در کنار کارهاى خوبى ،هاى زیادى براى مردها به وجود آمده است فراوان و در کنارش آلودگی هاى متالشى خانواده
توانیم راه درستى را   مى،ما با درس گرفتن از آن تجربه ناموفق و با الهام از منابع اصیل آسمانى اسالم. هم که دارند
 باعث سرخوردگى جامعه هبار وجود بیاوریم که یکه اى را ب  با عجله کارهاى ناپخته،شود البته نمى ؛انتخاب کنیم

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .بشود

 -قم، هی حوزه علمنی جامعه مدرسرانگذا انی از بن،استمداری و سهی فق،)1377 - 1303 (ی قمياحمد آذراهللا   آیت 
 ي قم در دوره دوم مجلس شوراندهی نما،ی قانون اساسي بازنگري عضو شورا،یعضو مجلس خبرگان قانون اساس

 در ی قميآذراهللا  آیت.  روزنامه رسالت بودنی و از مؤسسي رهبربرگان اول و دوم مجلس خيها  دورهندهی نما،یاسالم
بود، اما بعد از معرفی ایشان به عنوان  يا اهللا خامنه تی آي رهبررت امام، از طرفداران بعد از ارتحال حض1368سال 

 .  به مخالفت برخاستناگهانمرجع تقلید از سوي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
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  .ولی تحقیق ناتمام است
  

  1995 نوامبر13            1416انی الث  جمادي 19   1374 آبان 22دوشنبه 
  
نامه . رییس کمیسیون مشترك است. ، وزیر دارایی بنگالدش آمد]اهللا رحمان آقاي سیف[

وزیر  را آورد و مقداري از اهمیت آثار سفر من به  جمهور و نخست مشترك رییس
ت هاي سفر صحب نامه ها و اجراي موافقت در مورد توسعه همکاري. بنگالدش تمجید کرد

تأکید کردم که همکاري با کشور اسالمی ] وزیر جهاد سازندگی[به آقاي فروزش، . شد
  . بنگالدش را جدي بگیرد و اهتمام بورزد

ها براي  گیري ها و تصمیم   استماع گزارش. جلسه داشت] کاال و ارز[ستاد مبارزه با قاچاق 
کل  رییس[ربخش، عصر آقاي نو. وضع نسبت به گذشته بهتر شده است. کار انجام شد
در مورد مسایل پولی و ارزي و سیاست خارجی و احتمال خطر . آمد] بانک مرکزي

براي آمادگی سفر به کردستان، تا آخر شب کارهاي دفتر را انجام . آمریکا مذاکره شد
  .دادم و مقداري هم راجع به کردستان مطالعه کردم

رد اقامت نظامیان آمریکا در ها، انفجار مقر گا درگزارش. ساعت یازده شب خوابیدم
ریاض، پایتخت عربستان و کشته شدن شش نفر و مجروح شدن شصت نفر و نزاع شدید 
کنگره و دولت آمریکا بر سر بودجه و مشکالت داخلی اسراییل پس از ترور رابین، مورد 

  .توجه است
  
  1995 نوامبر14            1416الثانی   جمادي 20   1374 آبان 23شنبه  سه

  
در اخبار بی بی سی، انگشت اتهام انفجار . نزدیک اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم

تا ساعت ده . ریاض، به طرف سلَفیون بنیادگراي خود عربستان سعودي دراز شده است
 که از سوي دفتر امور -سپس براي سخنرانی در مراسم روز زن. صبح در دفتر کار کردم

 بیشتر -خوبی هم جمع شده بودند جمعیت.  آزادي رفتمزشگاهور به -زنان برگزار شده
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  .1سخنرانی مفصلی کردم.  و برنامه خوبی هم داشتند-آموزان مدارس دانش
روم و در این چند  به خاطر اینکه فردا به سفر می. ظهر والده و طبیه، ناهار با من بودند

تا شب . شان خوب است د؛ حالنایروز، نتوانستم  ایشان را ببینم، خواهش کردم که به نهاد بی
دیشب شوراي عالی انقالب فرهنگی، جلسه با چند مصوبه داشت و . کارها را انجام دادم

شناختن تحصیالت حوزه علمیه قم تا سطح دکتري و دادن اعتبار  رسمیت ترین آن به مهم
  .ودعلمی و استخدامی به آن که به درخواست حوزه و موافقت رهبري، در دستورکارمان ب

  
  1995 نوامبر15            1416الثانی   جمادي 21   1374 آبان 24شنبه  چهار

  
ساعت هشت و نیم صبح، از فرودگاه مهرآباد به سوي سنندج پرواز . چمدانم را بستم

محمد بشارتی  آقایان بیژن نامدار زنگنه، علی[و ] مرعشی[و حسین ] هاشمی[محسن. کردیم
. نمایندگان استان همراه بودند...  نیرو و کشور  و مخابرات و ، وزیران]و سید محمد غرضی

استقبال مردمی بسیار . بعد از استقبال رسمی و مصاحبه کوتاه، به سوي شهر حرکت کردیم
مان سوخت و متوقف شد؛  در میدان آزادي، کالچ اتومبیل. انتظار و منظم بود باشکوه و فوق

ها باز   از تیم حفاظت رهبري است؛ چون شیشه زرهی و،اتومبیل اول. ماشین عوض کردیم
محافظان به خاطر شرایط کردستان، . پس از تعویض راحت شدم. نمیشد، ناراحت بودم

  . ثمر شد احتیاط کرده بودند، بی
با . 2هاي من بود هاي ایثارگران، خیرمقدم و سرود و شعار و صحبت در جمع خانواده

                                                             
 -آقاي هاشمی، در جشن بزرگ میالد کوثر که با حضور چندصدهزار نفر از زنان و دختران برگزار شد، گفت  :
زنان ما الزم است از این مصاف . ز مصافی جدي میان اسالم و غرب در مورد سرنوشت زنان به وجود آمده استامرو«

هاي  هاي غربی و رسانه قدرت. جدي فرهنگی آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند راه درست خود را انتخاب کنند
 کشورها، به ویژه کشورهاي جهان سوم و مسلمان کنند فرهنگ آلوده خود را به دیگر وابسته به آنها امروز تالش می

کند زنان  جمهوري اسالمی ایران، به دلیل اینکه راهی جدا از فرهنگ آلوده غرب را برگزیده و تالش می. تحمیل کنند
 دیکن رجوع» .کشور، الگویی براي تمام زنان آزاده جهان باشند، هدف تهاجم گسترده فرهنگی غرب قرار گرفته است

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←

 -حضور یکپارچه مردم این خطه در عرصه سازندگى کشور ، به بدخواهان «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ین بخش از میهن هاى تعصب و تبلیغات مسموم را کنار زنند و در درك و فهم خود نسبت به ا باید پرده  فهماند که

 تان را به انقالب مندي  یک بار دیگر وفادارى و عالقه،شما امروز با حضور یکپارچه خود . تجدید نظر کنند،اسالمى
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ترند و  مردم هم شاداب. زدند هستند؛ مرتباً کف میهاي دیگر  تر از ایثارگران استان نشاط
اجتماع بسیار انبوهی بود و خیلی . رفتیم] نیا ملک[= به استادیوم بزرگ شهر . بسیار مهربان

، نماینده ]سیدموسی موسوي[، استاندار و ]آقایان محمدرضا رحیمی. [پذیر منظم و فرمان
، دو نماینده ]و عبدالکریم احمدنژادسیدمعروف صمدي [جمعه سننندج و  ولی فقیه و امام

ها را  که همگی تمجید و تعریف از انقالب و من و طرح خواسته سنندج، خیرمقدم گفتند
من هم صحبت مفصل و تشکرآمیز و تعریف و تمجید از مردم و سازندگی و وعده . داشتند

  1.توسعه بیشتر داشتم
ها، خبري رسید که   و مطالعه گزارشبعد از نماز و ناهار و استراحت. به استانداري آمدیم

عصر براي . اي از شهر منفجر شده و یک نفر را هم کشته است سازي در گوشه بمب دست
سازي رودخانه قشالق و دریاچه قشالق و  ز و ساحلرهاي پارك کشاو بازدید و افتتاح طرح

اهی، هاي کوت همه جا صحبت. هاي مهم توسعه برق و طرح جالب پارك آبیدر رفتم طرح
                                                                                                                                               

هاى  توانند عواطف، احساسات، هوشیارى و مقاومت  کسانى که هنوز نمىواقعاً. و نظام اسالمى به نمایش گذاشتید
حمایت اصلى را شما از انقالب کردید و  .یرکنند، از قدرت بینایى برخوردار نیستندبرانگیز شما را ببینند و تفس تحسین

، دفتر »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .پشتوانه بزرگ انقالب هستید  امروز هم
 .1396نشر معارف انقالب،

 -این استان از قدمت تاریخى و با «: اره کرد و گفت به سوابق درخشان تاریخ و فرهنگ کردستان اش آقاي هاشمی
اند، برخوردار  اهمیتى در زمینه فرهنگى و از جمله تربیت علماى بزرگ که حامى وحدت و نزدیکى شیعه و سنى بوده

هاى مردم کردستان در طول دوران دفاع مقدس، از مردم این استان به عنوان   ضمن تجلیل از ایثارگريایشان» .است
همیشه مرزدار کشور  شما با عشق و عالقه خود به اسالم و جمهورى اسالمى،« :رین مردم ایران یاد کرد و گفتت اصیل
ما دنبال این هستیم تا استعدادهاى  .دهید اید و امروز نیز رسالت مشارکت در سازندگى کشور را خوب انجام مى بوده

من دست امداد به سوى شما مردم .  به فعلیت درآوریمهاى مختلف و در عصر سازندگى باارزش این استان را در بخش
 بیش از پیش در توسعه مشارکت ، همراه مسئوالن استان،خواهم کنم و از شما مى کوشا و باهوش کردستان دراز مى

 با توجه به اهمیت توسعه، کارهاى زیربنایى آن را به اندازه کافى در کردستان ،نظام جمهورى اسالمى. داشته باشید
 از انرژى مطمئن و کافى برق و گاز و ارتباطات که از ارکان اساسى توسعه محسوب ،هم کرده است و امروز استانفرا
 میلیارد ریال اعتبار براى آب و هشتادطى پنج سال گذشته ، از طریق دفتر مناطق محروم  .شود ، برخوردار است مى

گذارى شده است و این حرکت گسترده در  تان سرمایه اسدربرق، بهداشت و درمان، مدرسه و سایر امکانات رفاهى 
با استفاده مردم استان از تسهیالت مالى، ترویجى و فنى دولت در  .طول برنامه دوم توسعه کشور تکمیل خواهد شد

 کردستان در زمینه تولید ،هاى دامدارى و کشاورزى، استفاده از سیستم پمپاژ و شناسایى و فعال کردن معادن بخش
 رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .هاى کشاورزى، دامى و معدنى متحول خواهدشد ت و فرآوردهمحصوال
 .1396 ، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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در مسیرها، اجتماع و احساسات مردم، بسیار دیدنی و . 1ها داشتم پس از استماع گزارش
آب را به . نماز مغرب را در مسجد زیبا و کوچکی در پارك آبیدر خواندیم. جالب بود

  . نمایند تمام اطراف کوه را درختکاري می. اند باالي کوه پمپ کرده
برداري از  مراسم بهره. نج هزارنفري رفتیمزنی ورزشگاه بیست و پ سپس براي کلنگ

وزیر پست وتلگراف و [بیست هزار شماره تلفن استان که با سخنان مفصل مهندس غرضی، 
به مرکز بزرگ . 2هاي پست و مخابرات انجام شد و مدیرکل و من در اهمیت طرح] تلفن

عد از خیرمقدم حدود ششصد نفر از روحانیون سنی و شیعه جمع بودند؛ ب. اسالمی رفتیم
و ] جمعه سنندج  درکردستان و امام فقیه نماینده ولی[موسوي، ] سیدموسی[مفصل آقاي 

خوانی و  و مولوي ]سنندجسنت  اهلجمعه  امام[ ،ی حسام]نیالد صالحدیماموستا س[آقاي 
خاطرات . شام خوردیم و به استانداري آمدیم. 3گذاري، من سخنرانی مبسوطی داشتم عمامه

                                                             
 -  است میلیون ریال اعتبار هزینه شده 450 هزارمتر مکعب ظرفیت آبگیرى دارد، 35براى احداث دریاچه قشالق که .

 تن در سال 100ه عالوه بر امکانات تفریحى ازجمله قایقرانى، زمینه پرورش ماهیان سردآبى به میزان در این مجموع
اندرکاران اجراى آن  از دستقدردانی هاى مختلف این طرح ، با   هنگام بازدید از قسمت،آقاى هاشمى. وجود دارد

 .»نظیرى در سطح کشور تبدیل خواهد شد  کم به منطقه،هاى طبیعى  از نظر ویژگی،این طرح بعد از کامل شدن« :گفت
 هزار مترمربع وسعت دارد 30بردارى از آن آغاز شد،   بهرهآقاي هاشمی،همچنین پارك کشاورز سنندج که با حضور 

هاى   گونه،در این پارك. ترین منطقه مسکونى این شهر ایجاد شده است  میلیون ریال هزینه، در محروم350و با 
 داراى ،ده که در نوع خود از نظر فضاى تفریحى،آموزشى و کاربرد علمىشر منطقه کشت مختلف درختان مثم

 .ورودى شهر سنندج دیدن کرددر » توس نوذر«، همچنین از پارك بزرگ در حال احداث  آقاي هاشمی.اهمیت است

 - 20ردارى همزمان از ب بهره«:  وگفتاندرکاران مخابرات در این منطقه قدردانى کرد آقاى هاشمى از تالش دست 
 میلیارد ریال صورت گرفته، نشان 83گذارى  هزار شماره تلفن در شهرها و روستاهاى این استان که با حجم سرمایه

 ، میلیون تلفن در کشوردوگیرى ساالنه  توان ساخت و نصب و بهره .دهنده حرکت سریع توسعه در این منطقه است
ارتباط، در . کنیم  براى آن از امکانات داخلى استفاده مىوژى است که عمدتاً ظرفیت باالى صنعتى و تکنولةدهند نشان

امروز از نزدیک بعضى از کارهاى . زمان ما از برترین نیازهاى کشور است و جامعه امروز براى وقت ارزش قائل است
گذارى در زمینه  ال سرمایهری  میلیارد110 امروز .انجام شده را دیدیم که بیانگر حرکت بلند زیربنایى در منطقه است

 هزار هکتار اراضى دیم 50گذارى جهت تبدیل   میلیارد ریال در خصوص توسعه مخابرات و همچنین سرمایه83برق، 
هاى  ترین طرح ها ، ایجاد فضاهاى سبز  و مراکز فرهنگى از مهم هاى گاز، توسعه راه به کشت آبى و ایجاد شبکه

، دفتر »1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .استکردستان زیربنایى دولت در منطقه 
 .1396 نشر معارف انقالب،

 -در بخشی از این سخنرانی آمده است  :»نى در کردستان و حضور یکپارچه آنان در اتحاد و صمیمیت شیعه و س
کنند، ثابت کرد که  ب ناسازگارى مىعرصه سازندگى، یک بار دیگر به کسانى که در داخل و خارج با این انقال

 در عین حال مردم باید هشیار باشند زیرا که دشمن هنوز از شرارت علیه نظام اسالمى .کوبند مشت بر آهن سرد مى
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  .م و خوابیدمرا نوشت
  
  1995 نوامبر16            1416الثانی   جمادي 22   1374 آبان 25شنبه  پنج

  
ها درگیري دولت و کنگره  در گزارش. قبل از اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم

آمریکا برسر بودجه که منجر به تعطیلی بخش وسیعی از ادارات آمریکا شده، مورد توجه 
کردستان را داد که  گزارش وضع امنیت. آمد] استان کردستان[عات مدیرکل اطال. است

خبر داد، انفجار دیروز ناشی از بمبی بوده در دست نوجوان سیزده ساله که . خوب است
گوید، آن را در جایی دیده و  می. یکی کشته شده و خودش مجروح و دستگیر شده است

  . ه استرفته که منفجر شد دانسته چیست و با آن ور می نمی
. سان دیدم.  ارتش رفتیم28براي شرکت در مراسم صبحگاه مشترك، به پادگان لشکر 

. 1کاظمی صحبت کرد و من هم صحبت کوتاهی داشتم] احمد[مراسم برگزار شد و سردار 
.  نقش بیشتري دارد امنیت،سردارکاظمی که فرمانده ارشد منطقه است و سپاه در ایجاد

دگان ارتش باشد، ولی وقتی که فهمید، من مایلم آنجا باشد، به مایل نبود که مراسم در پا
                                                                                                                                               

نقش روحانیت تشیع و تسنن براى حفظ و تثبیت آرامش و امنیت منطقه، بسیار مؤثر و برجسته . دست برنداشته است
.  مردم کردستان از انقالب اسالمى، مرهون آگاهى و حضور فعال و همه جانبه روحانیت استشائبه است وحمایت بى

هاى اهل تشیع و تسنن، اسالم و قرآن است و تا زمانى که اسالم محور باشد، دلیلى براى  اصل و محور تمام فعالیت
ایجاد تفرقه میان برادران شیعه و سنى  براى ،ویژه در منطقه کردستانه  ب،دشمنان اسالم .تفرقه و اختالف وجود ندارد

 از نقش مسلمانان غیور کُرد براى حفظ کیان اسالمى و ،تاریخ اسالم و ایران .بسیار تالش کردند، ولى موفق نشدند
گاه مظلومیت مردم کُرد  هاى مقدس اسالمى، به نیکى یاد خواهد کرد و ما هیچ مجاهدت و شهادت آنان در راه آرمان

 ،امیدواریم روحانیت اهل تسنن و تشیع در ایران. وت ضدانقالب علیه آنان را فراموش نخواهیم کردو قساوت و شقا
 ،امام خمینى .ه دهند و سربازان خوبى براى اسالم و قرآن باشندیبتوانند نمونه و الگوى خوبى از وحدت را به جهان ارا

 رهبر معظم انقالب نیز با صالبت و اقتدار در همین معمار اصلى انقالب اسالمى، راه سعادت اسالم را هموار کردند و
هاست، حفاظت و صیانت   عزیز و محبوب قلوب ملت،دارند و ما باید از اسالمى که امروز در کل جهان راه گام برمى

 .1396 ، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ←دیکن رجوع» .کنیم

 -ضمن ابراز خرسندى از حضور خود در میان رزمندگان، از وضعیت نیروهاى نظامى ابراز رضایت ی، آقاي هاشم 
 زیرا خاطرات دوران ؛باشد ترین لحظات زندگى برایم مى  از باشکوه،دیدار با شما نیروهاى نظامى«:  گفتکرد و

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع ». سال دفاع مقدس در ذهنم تداعى خواهد شدهشتطى  ایثار مقاومت و
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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 28خاطر اینکه بعد از ارومیه که در سپاه بود، نوبت ارتش است، پذیرفت؛ ولی از لشکر 
گذارد و از وزیرکشور به خاطر  کافی، نیرو تحت امر سپاه نمی کرد که به اندازه گله

  .همکاري خوب، تشکر کرد
، استاندار توضیحات ]آقاي محمدرضا رحیمی[در مسیر، . کردیمبه سوي مریوان پرواز 

برداري از طرح آبیاري دشت بیلوي، در شمال دریاچه مریوان فرود  براي مراسم بهره. داد می
. وزارت کشاورزي با بیش از سی چاه عمیق و یک هزار هکتار، اجرا کرده است. آمدیم

هاي آبیاري رفتیم که آب   از سد و کانالبرداري سپس به جنوب دریاچه، براي افتتاح بهره
و  ها استماع توضیحات و بازدید و راه انداختن پمپ. کنند دریاچه را از هرز رفتن حفظ می

بعد از . می داشتنداجتماع عظی. سپس به مریوان رفتیم. 1صحبت کوتاه من انجام شد
ها، من سخنرانی  جمعه و فرماندار و نماینده و استماع گروه سرود بچه هاي امام صحبت

جاي . ناهار را در ساحل دریاچه خوردیم. 3 خیلی اجتماع شاداب و پرنشاطی داشتند2.کردم
                                                             

 -هاى اقتصادى، عمرانى و سیاحتى در شهرستان مریوان، آینده  با اجراى طرح«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
وان و تثبیت جمعیت روستاها و با شکوفا شدن کشاورزى در شهرستان مری .باشد این منطقه بسیار امیدوار کننده مى

هاى کشاورزى و جهادسازندگى و امور آب، از  هاى داراى امکانات و تأسیسات الزم توسط سازمان ایجاد شهرك
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . هاى جارى در منطقه جلوگیرى خواهد شد هدررفتن آب

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374سال 

 -سال دفاع مقدس، دین خود هشتمردم شهر و روستاهاى مریوان در طول «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
مردم و روحانیت مریوان، در مبارزه با استکبار جهانى افتخارات بزرگى را کسب . را به انقالب اسالمى ادا کردند

 تحت تأثیر ،مریوان روحیه شاد و بانشاط مردم مقاوم و دلیرمن از دیدن . کردند که در تاریخ انقالب ثبت خواهد شد
دولت در دوران سازندگى،  .کنم قرار گرفتم و به عنوان یک خدمتگزار نظام اسالمى صمیمانه از شما مردم قدردانى مى

د و اکنون ها و توسعه منطقه آغاز کر اى را براى بازسازى ویرانی با همکارى مردم مریوان، حرکت زیربنایى و گسترده
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .این منطقه با توجه به غناى طبیعى خود رونق یافته، روبه پیشرفت است

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 - این مضمون. آموزان بود هاى این دیدار، اجراى سرودى جذاب توسط کودکان و دانش یکى از زیباترین صحنه 
 به طورى که ؛شد، حاوى مطالب شادى برانگیز بود تلقى مىجمهور  رییسآمدگویى به  سرود که در واقع نوعى خوش

این صحنه نیز فضاى سرود را طراوتى خاص . کردند  محلى و سنتى اجرا مىرقصمردان دست به دست یکدیگر داده، 
درخشید، تحت تأثیر فضاى صمیمى و   شوق مى که چشمانش ازآقاي هاشمی. بخشید و حاضران را به وجد آورد

جمهور در برابر  یسیر. افزود شوق جمع نیز مى ربشادمانه سرود قرار گرفت و چهره متبسم ایشان و همراهانشان، 
هاى مرتب و  زدن شائبه مردم پاك طینت این دیار، برایشان دست تکان داد و آنان نیز با کف احساسات صادقانه و بى

 ردى اجرا گردیدکُزبان به شاد، این سرود . شد، پاسخ گفتند هاى مکرر همراه مى  سوتهماهنگ که با
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  .ها دریاچه آب شیرین، در محاصره جنگل: بسیار با صفایی است
در کنار کانال خروجی تونل . پس از کمی استراحت، به سوي کامیاران حرکت کردیم

اند و منتظر رسیدن  سیصد متر پیش رفته.  تماشا کردیمسد گاویشان پیاده شدیم و تونل را
در محل اجتماع مردم کامیاران رفتیم که خیلی عظیم و پرشور . ماشین حفار تی بی ام هستند

مطابق معمول، خیرمقدم اطفال و شعارهاي مردم و سرود دختران و خیرمقدم امام جمعه . بود
  .1کننده من بود هاي دلگرم و فرماندار و صحبت

کشی و  در فرودگاه فرود آمدیم و به سراغ  لوله. بالفاصله به سوي سنندج پرواز کردیم
معاون وزیر [فرد،  غنیمی] اهللا حجت[آقاي . خط لوله انتقال نفت از کرمانشاه به سنندج رفتیم

  . کیلومتر لوله ده اینچ و جوشکاري نمایشی را دیدیم  130. توضیح داد] نفت
نماز مغرب و . از کالسی بازدید کردیم. ورزي افتتاح شدمرکز آموزش وزارت کشا

آموزان پسر  با دانش. دانشگاهی وزارت علوم رفتیم عشاء را خواندیم و به محل مدرسه پیش
کلنگ دانشکده علوم پایه را در دانشگاه زدیم و ساختمان . و دختر، جداگانه صحبت کردم

شدن  کمی منتظر آماده.  شده استبا کمک استانداري ساخته. جدیدي را افتتاح کردیم
ی، ثربی ]ییحسیدی[ها و فشارها علیه آقاي  در این فاصله، از مشکل شکایت. جلسه شدیم

 است و خودش 2زاده مفتی] احمد[شده که هوادار  گفته. کردستان گله کردند رییس دانشگاه
                                                             

 -ها قادر نیستند عظمت آن را  عظمت اجتماع شما به حدى است که دوربین«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاى دشمنان بیمه کرده  بر توطئه عالوه بر تقویت مسئوالن، انقالب رادر برا،و این حضور گسترده شما به تصویر بکشند

استان کردستان با عبور از . مردم است شیارى و آمادگى شماوهاى اسالم، ناشى از ه گرمى انقالب و موفقیت .است
اى فراهم کرد  امنیت، سالمت و وحدت موجود، زمینه کند و تجربه مى  آرامش خوبى را،ها ها و ناامنى گري مرحله فتنه

اید و  مردم در طول تاریخ، بارها و بارها، امتحان خوبى داده شما . انشان را با کمک دولت بسازند است،ها تا کردستانی
این منطقه را چون دژى مستحکم در برابر دسایس   ویددر جریان پاکسازى کردستان از لوث اشرار نیز پیشقدم بود

ترین مناطق کشور  مسئوالن یکى از موفقاین شهرستان در جبهه سازندگى نیز به همت واالى شما و  .اید حفظ کرده
عملیات تأمین گاز این شهرستان، از طریق  و هاى دولت گنجانده شده است هاى مردم کامیاران در برنامه خواسته .است

، دفتر نشر »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع »شود کرمانشاه به زودى آغاز مى
 .1396معارف انقالب،

 - اهلیاسی سی مذهبيها تی از شخص، یکی)1371 - 1311 (زاده، یاحمد مفت  یاو مدت طوالن.  بودنت کردستانس 
 قطب، ابوالعال دی چون سی کسان،زاده ی تفکرات مفتریدر س.  کردي سپر در زندان - قبل و بعد از انقالب اسالمی–را 

 استفاده از زبان و وي، کی خاص و متدولوژيکردهای از رویکی. اند  داشتهیراتی تأثیعتی شریعلدکتر  و يمودود
 .است   بودهود خهواداران نی در بینی اخالق ديها  در آموزهيریرپذیثأ تي در خلق شعر، برايرد کُاتیادب



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

517 

طلبه بوده و مقدار قبالً . داند زاده می خودش را خیلی باالتر از مفتی. کرد با تمسخر رد می
  . زیادي از احترامی که در آن زمان نسبت به من داشته گفت که به یاد نیاوردم

هاي فرش را براي نمایش  در استانداري، یکی از هنرمندان، کارهاي دستی چوبی و نمونه
خوانی و شعرهاي استاد  جمعی از شعرا و هنرمندان استان، قرآن و مولوي. آورده بود

بیت و شبیه  شان، مدح پیغمبر و اهل انیوخ مولودي.  ستوده را اجرا کردند]سیدابراهیم[
هاي آهنگران است، همراه با دف و دایره؛ هم جالب است و هم  کارهاي تواشیح و برنامه

با استحمام و نوشتن .  بعد از شام به مقر آمدم1.من هم صحبت کوتاهی کردم. عوامانه
  .ساعت دوازده شب خوابیدمخاطرات امروز و استماع اخبار، حدود 

  
  1995 نوامبر17           1416الثانی   جمادي 23   1374 آبان 26جمعه 

  
در . دره به سقز و بانه رفتند؛ خیلی طول کشید از روي جاده دیوان. به سوي بانه پرواز کردیم

شمال بانه، نزدیک محل قرارگاه سابقم در دوران جنگ،کنار محل کارگاه سد بانه فرود 
 میلیون مترمکعب آب شهر و 28مدیران وزارت نیرو در مورد سد بانه براي . آمدیم

 اهمیت نقش این سد در توسعه بانه صحبت دربارةکشاورزي توضیح دادند و من هم 
  .2کردم

در خیابان و ورزشگاه، مورد استقبال پرشور مردم قرار . ها وارد شهر شدیم با ماشین
  جمعه و فرماندار ق معمول سرود و شعار و خیرمقدم توسط امامبرنامه اجتماع، مطاب. گرفتیم

                                                             
 -دار  ذوق، هنرمند و میراث پرور، با قریحه، خوش مردم این خطه ادیب«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 رواج فرهنگ .اند هاى با ارزشى در تاریخ اسالم و هنر به جامعه تحویل داده زمین هستند و شخصیت هن ایرانفرهنگ کُ
هاى با ارزش دینى بسیار ضرورى است  حفظ میراث. استحاکى از وابستگى مردم به دین ومذهب ، دینى در کردستان
» .کنند جامعه را حفظ هاى نى اخالق و منشآسما هاى اصیل و ریشه هاى آینده نیز این فرهنگ و امیدوارم نسل

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي  سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - را براى توسعه امور  بانه، ضمن تأکید بر تسریع عملیات این سد، استعداهاى بالقوه شهرستانقاي هاشمیآ 
ایشان با اشاره به امکانات و منابع بسیار گسترده و وجود افراد . ف کرد مطلوب توصی،کشاورزى و دامپرورى

هاى دولت را در شهرستان مرزى بانه به حق دانست و اظهار امیدوارى  گذاري ، سرمایه کردستانسختکوش در منطقه
، دفتر »1374  سالهاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . این منطقه رونق بیشترى پیدا کندکرد،

 .1396نشر معارف انقالب،
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 دربارةمن هم صحبت مفصلی . ها بود و نماینده و با تمجید زیاد از من و طرح خواسته
آمیز کردم و وعده کمک به توسعه شهر، اهمیت شهر بانه در مرز و سوابق تاریخ افتخار

  .1آوردن گاز و ساخت سد دادم
ها، خیلی باشکوه و پرشور  اجتماع سقزي. با تأخیر رسیدیم. به سوي سقز پرواز کردیم

هاي پرچم  هاي کُردي قرمز و سبز و سفید، با نمایش رنگ  کُرد با لباسهاي دختربچه. بود
فرماندار و . ها و رقص محلی جالبی ارایه کردندایران، خیرمقدم باشکوهی گفتند و سرود

مردم در اطراف .  و نماینده، خیرمقدم گفتند-که نماینده خبرگان هم هست-جمعه  امام
منظره جالبی داشت و من . ها باال رفته بودند بام ها و پشت ها و تیربرق ورزشگاه، از درخت

اهمیت اجتماع آنها را و . سقز براي ضدانقالب جاي مهمی است. تمام گذاشتم هم  سنگ
از سابقه چندین هزارساله . تأثیر آن بر آسیب و دوستان و دشمنان و ضدانقالب توضیح دادم

  .مردم خیلی خوشحال بودند. 2این شهر باستانی گفتم و وعده قرارگاه و گاز و سد دادم
                                                             

 - ،سال دفاع هشتاى از خاطرات خود در طول  ضمن  بیان گوشه، در میان احساسات گرم مردم آقاي هاشمی 
دشمنان انقالب در برابر « :گفتعنوان یک شهر مقاوم  و مستحکم و دژى در برابر متجاوزان نام برد و   از بانه به،مقدس

در طول تاریخ صدر اسالم تاکنون، همواره متجاوزان در مقابل غیرتمندى  . ذلیل و ناکام ماندند،انههاى مردم ب مقاومت
 به جهت پذیرش اختیارى اسالم، بانه لقب ،اند و در تاریخ صدر اسالم مردم بانه ابراز عجز و ناتوانى کرده

در پى شهرستان بانه، توسط ارتش متجاوز عراق هاى پى  با اشاره به بمبارانایشان » .را به خود گرفت» اختیاراالسالم «
هاى  خود و ایثار و از جان گذشتگى و تقدیم شهداى  مردم بانه در طول دفاع مقدس، با مقاومت «:خاطر نشان کرد

زیاد، براى حفظ دستاوردهاى انقالب اسالمى، همواره نشان دادند که پشتیبان نظام مقدس اسالمى هستند و این یکى از 
نیروهاى نظامى ما توانستند با  .ت مردم شهرستان بانه مى باشد که در تاریخ انقالب اسالمى ثبت شده استافتخارا

هاى ضد انقالب را براى همیشه از خاك کردستان  ها، در منطقه امنیت برقرار نمایند و گروهک ها و پایمردي رشادت
واهد خورد و این شهر به یک شهر بسیار زیبا و  برگ جدیدى در تاریخ بانه ورق خ،هاى آینده در سال. دور کنند

، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. »ثروتمند تبدیل خواهد شد
 .1396انقالب،

 -ها را باعث عزت اسالم واستحکام به عنوان یک سرباز اسالم، این صحنه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
حضور مردم را در صحنه، براى استکبار جهانى بسیار تلخ و براى . دانم نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران مى

تواند به عنوان یک سند   مى،مراسم امروز براى شهرستان سقز. استدوستداران انقالب اسالمى شیرین و معنادار 
در گازرسانى، مناطق سردسیر در  . باشد و داردتاریخى در جهت حمایت از انقالب، جاى بزرگى را در تاریخ داشته
شود و با توجه به شرایط فرهنگى ، اقتصادى و  اولویت هستند و گاز سقز، ازطریق خط انتقال گاز بوکان تأمین مى

 ».هاى مسافرتى تبدیل خواهد شد نیز به یک فرودگاه فعال در انجام پروژه صنعتى منطقه، فرودگاه اضطرارى این شهر
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 522   1374   رفسنجانی                     هاشمی

اران عیادت از بیم. اجتماعی رفتیم تختخوابی سازمان تأمین براي افتتاح بیمارستان پنجاه
به . جمعیت خیلی زیادي، بیرون بیمارستان جمع شدند. کردیم و توضیحات را شنیدیم

به مرکز تحقیقات جهادسازندگی براي پرورش بز رفتیم که .  پاسخ دادمشان تاحساسا
هاي  شود؛ طرح جالبی است و دام کُرك ارزشمندي دارد و براي بافت مصرف می

نمایشگاهی دیدیم و توضیحات . اند رسند، در خطر انقراضاگر به آنها ن. اي است ارزنده
  . هاي آوارگان عراقی تأسیس شده است در محل یکی از اردوگاه. شنیدیم

بعد از نماز و ناهار و استراحت، به محل پمپاژ . براي ناهار به مرکز پادگانی از سپاه رفتیم
زدید کردیم و مهندس از فضا با. آب از سد شهیدکاظمی براي دشت لگزي پرواز کردیم

مردم . براي دو هزار هکتار، آب پمپاژ خواهد شد. توضیح داد] وزیر کشاورزي[کالنتري، 
منطقه با تراکتور، شکل بزرگی از آرم جمهوري اسالمی را ترسیم کرده بودند و منتظر ما 

دور دریاچه سد گشتیم؛ سد عظیمی است، در . بودند که به خاطر ضیق وقت پیاده نشدیم
در محل سایت . رود کردستان و در مرز آذربایجان غربی براي آذربایجان روي زرینه كخا

توضیح دادند و افتتاح . پمپاژ آب از دریاچه سد شهید کاظمی براي شهر سقز فرود آمدیم
وسعت دشت کشاورزي این منطقه، جالب و مهم . به سوي دیواندره پرواز کردیم. شد

اجتماع . شود یمی که اگر آبی شود، محصول سه برابر میاست، ولی عمدتاً تپه ماهور و د
جمعه و فرماندار و دو  مردم بسیار پرشور و منظم بود و من هم پس از استماع اظهارات امام

نزدیک . 1دادم... نماینده و سرود و شعارها، صحبت خوبی داشتم و وعده گاز و سد و 
  .غروب به سوي سنندج پرواز کردیم

صحبت . ج، ساختمان جدید و طرح توسعه فرودگاه را افتتاح کردیمدر فرودگاه سنند

                                                             
 -کشور شهرشما به خاطر آب، خاك و مراتع وسیع، یکى از مناطق مهم «: در بخشی از این سخنرانی آمده است 

 سطحى، مطالعات سد دیواندره هاى شود و در زمینه مهار آب گاز دیواندره از طریق بیجار تأمین مى .نظیر دنیاست وکم
کارخانه  براى رفع معضل بیکارى منطقه، صنایع وابسته به .و عملیات اجرایى آن نیز به زودى آغاز خواهد شد

 تالش الزم را به عمل ،هاى مردم دیواندره دولت براى تأمین خواسته. شود کردستان در دیواندره احداث مى سیمان
هاى جدید دولت در این منطقه به  هاى شما و طرح  خواهید دید که همه خواسته، دومو در پایان برنامه. خواهد آورد

، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .انجام خواهد رسید
 .1396انقالب،
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اساتید و دانشجویان، استقبال . به دانشگاه آزاد اسالمی رفتیم. نماز خواندیم. 1کوتاهی نمودم
. کلنگ دانشکده فیزیک را به زمین زدم و سایت کامپیوتري را افتتاح کردم. گرمی نمودند

رییس دانشگاه آزاد واحد [اصغرنیا، ] محمدحسن[ی و جاسب] عبداهللا[پس از گزارش دکتر 
  . چهار هزار نفر دانشجو دارند2.آمیز نمودم ، صحبت تشویق]سنندج

در جلسه شوراي اداري، آقاي . براي دیدار و اعالن عالقه، به مسجد تاریخی شهر رفتیم
ی و رحیمی، استاندار، گزارش کاملی داد و من هم سخنرانی مفصل و تحلیل] محمدرضا[

ها را  خاطرات را نوشتم و گزارش. 3ها نمودم ها و برنامه جامع از وضع استان و سیاست
  .خواندم

  
  1995 نوامبر18            1416الثانی   جمادي 24   1374 آبان 27شنبه 

  
در کنار روستاي دربند براي . اول وقت به سوي بخش سارال از توابع دیواندره پرواز کردیم

تعداد . مردم روستا هم جمع شده بودند. انجات صنایع سیمان فرود آمدیمکلنگ زنی کارخ
زیادي گوسفند قربانی کردند، مدیر صنایع استان توضیحات داد؛ بیش از شش میلیارد 

                                                             
 - 1396رف انقالب،، دفتر نشر معا»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 -التحصیل دارد   اکنون هفتصد هزار دانشجو و فارغ اسالمی،دانشگاه آزاد«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ین خواست دولت است که تمامى جوانان  ا.تواند یک کشور را متحول کند کرده، مى که این حجم از جوانان تحصیل

 و مقدس تحصیل در مراکز آموزش عالى بپردازند، اما حجم وسیع داوطلبان، کشور بتوانند به طور رایگان، به امر مهم
امروز با مشاهده ثمرات  .راهى جز استفاده از دانشگاه آزاد و تحصیل جوانان با هزینه خودشان باقى نگذاشته است

  هاشمی« کتاب  ← دیکن جوع ر».ه دهیمیتأسیس دانشگاه بزرگ آزاد، امیدواریم بتوانیم خدمات بیشترى به جوانان ارا
 .1396 ، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،

 -اسالمى هستند رد هم عاشق انقالب و نظام مردم کُ.کردستان مستعد است«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است .
 و روحانیت متعهد آن در حفظ و سهم مدیریت استان .باید در آینده شاهد خدمات بیشترى به مناطق کردنشین باشیم

هاى استان کردستان که در  واقعیت .رد به انقالب اسالمى، بسیار مؤثر بوده استمندىِ مردم کُ تقویت روحیه و عالقه
این سفر نیز بیشتر آن را لمس کردم، حاکى از اتحاد و انسجام ، امنیت و آرامش کامل و اقدامات بزرگ عمرانى و 

در حال حاضر، حجم بسیار باالیى از بودجه  .اند براى سراسر کشور نمونه و الگوى خوبى باشدتو سازنده است که مى
شعارهاى مردم در حمایت از سازندگى و بازسازى کشور، . شود کشور صرف سازندگى و کارهاى زیربنایى مى

 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . درك عمیق آنان از خدمات دولت استةدهند نشان
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374
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دره از بردن کارخانه سیمان  به خاطر جبران رنجش مردم دیوان. گذاري است تومان سرمایه
من هم صحبت کوتاهی در اهمیت تأسیس این . اند ردهبه بیجار، این کارخانه را به اینجا آو

اُوزن این بخش محروم نمودم و سپس براي مردم صحبت  صنایع در کنار رودخانه قزل
  .1کردم

مردم محل استقبال گرمی . بالغ در خسروآباد بیجار پرواز کردیم به سوي محل سد گُل
نوشته بودند و آرم جمهوري کردند و با آوردن هزار و ششصد تراکتور، خیرمقدم براي من 

اي و شبیه شاخه گندم ترسیم  در محل بدنه سد، شکل گل الله. اسالمی را ترسیم کرده بود
 سدي کوچک براي کشاورزي است  روي رودخانه،. گفتم از فضا فیلم بگیرند. کرده بودند

  . و گفتند، سیزده سد از این نوع طراحی شده است
زنی ایجاد خط   از رفتن، در اجتماع مردم، مراسم کلنگقبل. به سوي بیجار پرواز کردیم

] گاز ملى  مدیرعامل شرکت[محمدنژاد، ] حمداهللا[آقاي . گاز از قروه به بیجار را داشتیم لوله
 اهمیت دادن گاز به شهرهاي سردسیري و نیز لزوم ادامه لوله تا دربارةتوضیح داد و من هم 

سرود جالب دختران . مردم خیلی عظیم و پرشور بوداجتماع . 2دیواندره و سقز و بانه گفتم
 و ندهاي قرمز و سفید و سبز، شکل پرچم ایران را ترسیم کرده بود زیادي که با گل

جمعه و فرماندار و نماینده، به عنوان خیرمقدم و خواندن شعري که در وصف  اظهارات امام
اند، اکثریت مردمش   سنیاین شهر برخالف سایر شهرها که. من سروده بودند، انجام شد

. شیعه هستند و لذا در سرودها و شعارها و اشعار، توجه به رهبري و والیت زیادتر بود
  .   را پذیرفتم- سیلو و دانشگاه و سد-هایشان   و خواست3صحبت مفصلی کردم

                                                             
 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 - در برنامه«: ایم، اظهار داشت کرده  با اشاره به اینکه در برنامه اول، در زمینه انتقال گاز به سرعت عمل،آقاى هاشمى 
در طرح گازرسانى به مناطق مختلف کشور، مناطق  .ها در زمینه تولید و استحصال گاز است گذاري دوم، عمده سرمایه

سردسیر اولویت دارند و گازرسانى به شهرهاى استان کردستان همچون سقز، دیواندره، بیجار، کامیاران و بانه در 
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي خنرانیس  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اولویت است

 -هایى به دنیا نشان  مردم ما عظمت اسالم، قرآن و انقالب را با چنین صحنه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
گ و  در کنار انقالب خواهد ایستاد و مشکالت دوران جن، ملت ایران تا پاى جان،اند و جهانیان دیگر فهمیدند داده
با مشاهده این دریاى بیکران جمعیت، در قلبم آرزو کردم، اى کاش  .هاى اشرار نتوانست این مردم را خسته کند فتنه

 قدرت ثبت این همه ،دوربین تلویزیون .دیدند بودند و این واقعه تاریخى را در شهر بیجار مى همه مردم ایران اینجا
 ر را ندارد و مسؤوالن کشور امیدوارند با خدمت و انجامشکوه و هیجان و حضور یکپارچه شما مردم بیجا
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] وزیر صنایع[زاده،  آقایان نعمت. سپس به کارخانه سیمان در هشت کیلومتري شهر رفتیم
 میلیون 42 درصد کار با 92دو هزار و سیصد تن تولید روزانه، . ران توضیحات دادندو مدی

آسیابش را . از کارخانه بازدید کردیم.  میلیارد تومان هزینه انجام شده است5/8دالر و 
من هم صحبت . شکن قبالً راه افتاده است سنگ. افتتاح کردیم و کلینکرسازي ناتمام است

  .1 صنعت سیمان کردمةدرباراي  کننده دلگرم
آهن در نزدیکی قُروه و  بعد از نماز و ناهار و استراحت، به سوي محل کارخانه ذوب

آباد  محسن و آقاي بشارتی، وزیرکشور را سریش. آباد و دهگالن پرواز کردیم سریش
آقاي حسین . [شهري جدیدالتأسیس و شیعه است؛ توقع داشتند من بروم. فرستاده بودم

هاي  خوبی از انواع سنگ نمایشگاه. و معاونان بودند] معادن و فلزات[زیر ، و]محلوجی
من هم صحبت .  کارخانه ذوب آهن دادنددربارةمعادن استان داشتند و توضیحات 

  . 3مردم روستاهاي اسفندآباد جمع شده بودند؛ براي آنها صحبت کردم. 2آمیز نمودم تشویق
جمعه شیعه و سنی و   سرود و شعار و خیرمقدم امام.اجتماع عظیمی بود. به شهر قُروه رفتیم

  خیلی پرحرفی کردند، وقت گذشت؛ من صحبت را کوتاه. نماینده و فرماندار انجام شد
                                                                                                                                               

سازى  سیلو براى ذخیره ساخت .شان را در مقابل این مردم انقالبى انجام دهند اى از وظایف هاى شما گوشه خواسته
 با توسعه صنعت و همچنین ایجاد ،طرح گازرسانى به این شهر. شود مطمئن موادغذایى در منطقه بیجار شروع مى

هاى سیمان در سراسر کشور خواهد بود، در منطقه بیجار مورد توجه  ارخانه سیمان که یکى از بزرگترین کارخانهک
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دولت است

 -اکنون . در بخش سیمان متبلور شده است،نامه اولیکى از دستاوردهاى بر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
هاى سیمان برخوردارند و این مسأله در کشور حائز اهمیت  متخصصان ایرانى از توانایى طراحى ساخت و اجراى طرح

هاى سیمان، کشور ما از قدرت صادراتى این محصول  هاى در دست ساخت کارخانه  که با تکمیل طرحمامیدوار .است
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دبرخوردار شو

 -کردستان موجب تحرك اقتصادى ، ایجاد ،آهن کارخانه ذوب ساخت«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
اى  انه ذوب آهن در نقطهمحل ساخت کارخ. اشتغال و گسترش مشاغل فنى و صنعتى در شرق کردستان خواهد شد

کارخانه در مرحله ساخت هزار نفر، در این زایى  میزان اشتغال. برد  شهر از آن سود مىپنج که حداقل استمتعادل 
،  همدر مراحل تکمیلى.  هزار نفر خواهد بوددو نفر و به طور غیرمستقیم بیش از 250 به طور مستقیم ،بردارى زمان بهره

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .رخانه به طور تصاعدى رشد خواهد داشتضریب اشتغال در این کا
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 -ضمن سخنان کوتاهى از محبت آنان تشکر کرد و ابراز امیدوارى نمود که با احداث کارخانه  آقاي هاشمی ،
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ورزى این منطقه شکوفا شودهاى صنعتى و کشا آهن، زمینه بزرگ ذوب

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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 طرح عمرانی 161برداري از  هآباد، براي بهر  نزدیک غروب، به سوي منطقه بلبان1. کردم
زیاد  مردم از صبح جمع شده بودند؛ خیلی. جهاد و تحویل اسناد مراتع به دامداران رفتیم

  2.برایشان صحبت کوتاهی کردم. بودند
نماز . ها ناراحت بودند خلبان. با عجله به سوي سنندج پرواز کردیم. هوا تاریک شده بود

حدود شصت واحد با . یشگاه صنایع استان را دیدیمم و رفتیم، نمایدر پاویون خواندرا 
. جمعی از نیروهاي مسلح آمده بودند. به فرودگاه برگشتیم. صنایع متنوع بودند؛ بد نبود

. به سوي تهران پرواز کردیم. 3 تشکر نمودمشان تبراي آنها صحبت کردم و از زحما
                                                             

 - روه در دوران جنگ تحمیلى و مشارکت فعال آنان در هاى مردم قُ ها و دالوري  با تجلیل از مجاهدت،آقاى هاشمى
مجموعه « :گفتروه اشاره کرد و گذارى صنعت در منطقه قُ ت براى پایههاى دول گذاري دوران سازندگى، به سرمایه

روه را تواند شهرستان قُ اندازى واحدهاى صنعتى در این شهرستان در نظر گرفته شده است، مى هایى که براى راه برنامه
 ضرورت گسترش ایشان با اشاره به ذخایر غنى معادن سنگ قروه، .»هاى صنعتى استان تبدیل کند به یکى از قطب

نى و همکارى همچنین از وحدت، همدلى و هماهنگى شیعه و س. صنایع وابسته به این معادن را مورد تأکید قرار داد
قدر انقالب اسالمى در  روه تجلى یافته است، به عنوان یکى از دستاوردهاى گراننزدیک علماى منطقه که در قُ

تواند سرمشق و الگویى براى سایر نقاط کشور و حتى کشورهاى  د مىاین دستاور«: کردستان یاد کرد و اظهار داشت
اند، در اینجا   مردم به خاطر همین اختالفات جزیى به جان هم افتاده،جهان باشد؛ در حالى که در خیلى از نقاط جهان

چه باشید و اجازه  همچون گذشته متحد و یکپار،کنم به شما توصیه مى. اید صدر بر این مشکالت غلبه کرده شما با سعه
اى نزدیک عملیات اجرایى دو سد، براى  در آینده .افکنى، این صف به هم فشرده شما را تضعیف کند ندهید هیچ تفرقه

 من  است و استفاده از منابع آبىبرايمک به کشاورزان ه ک دولت آماد.هاى جارى در قروه آغاز خواهد شد مهار آب
 ،هاى حمایتى دولت هاى آب و خاك این شهرستان و سیاست تظار دارم از نعمت ان،روهاز شما مردم خوب و صمیمى قُ

، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع .»بیشتر استفاده کنید
 .1396انقالب،

 - آیند، سهم  امعه به حساب مىروستاییان ما، به دلیل اینکه نیروهاى مولد ج«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
ه گذارى کرد دولت در انتقال صنایع جانبى و تبدیلى به مناطق محروم، سرمایه .بزرگى در رونق اقتصادى کشور دارند

 موجب انتقال فرهنگ توسعه و سازندگى، افزایش درآمد ملى و ،زایى گونه صنایع، عالوه بر اشتغال  ایجاد ایناست و
به دلیل تقدس فعالیت کشاورزان، این قشر از جامعه در . شود خوردارى از یک اقتصاد قوى مىاى و در نتیجه بر منطقه

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ورزم نزد مردم ایران محبوب و عزیزند و من نیز به آنان عشق مى
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 - استان کردستان را یکى تشریح کرد و، اوضاع امنیتى منطقه را ناحیه کردستانرمانده انتظامى در این مراسم، ابتدا ف 
و  ضمن تشکر آقاي هاشمی،گاه  آن. کنند هاى امن کشور خواند که مردم آن در کمال آرامش زندگى مى از استان

نده کل قوا از نیروهاى نظامى و مقام معظم رهبرى و فرما« :اندرکاران امنیت استان، اظهار داشت از دستقدردانی 
امیدواریم با این رفاقت، هماهنگى و همدلى که . انتظامى و امنیت ایجاد شده در استان کردستان خوشنود هستند

  خیلى چیزها به دست،از این وحدت و انسجام. تر و پایدارتر کنید کنید انسجام نیروها را قوي شود، سعى مشاهده مى
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  .مخاطرات امروز را نوشتم و خوابید. و نیم شب رسیدیم ساعت نُه
  

  1995 نوامبر19            1416الثانی   جمادي 25   1374 آبان 28یکشنبه 
  

بحث . عصر به جلسه هیأت دولت رفتم. مانده دفتر را انجام دادم تا عصرکارهاي عقب
 دربارة. شب میهمان رهبري بودم.  سفرکردستان دادمدربارةتوضیحی .  بودجه بوددربارة
 است علیه ما مورد   که ممکن-آباد اي ریاض و اسالم انفجارهمسایلکردستان،  مسایل

اي  اهللا خامنه  که آیت- انتخابات آینده مسایل و خطر آمریکا و -سوءاستفاده قرارگیرد
 حوزه صحبت مسایلها و   و در مورد قیمت-گراید رفته به خشونت می ها رفته گفت، بحث

ی کردند و من گفتم، از این رهبري از وضع اداره کشور پس از من اظهار نگران. کردیم
جهت مشکلی  نخواهد بود، ولی نگرانی از ناحیه خصومت آمریکاست که درگیري را 

گیرد و برایش عقبگرد مشکل است، ولی ایشان از این جهت  شروع کرده و قاعدتاً اوج می
  .شب در دفترم ماندم. نگرانی  چندانی ندارند

  
  1995 نوامبر20            1416نی الثا  جمادي 26   1374 آبان 29دوشنبه 

  
سپس مصاحبه رادیو و تلویزیونی در . ونیم، کارها را انجام دادم از ساعت پنج صبح تا نُه

اي براي تدارك مربوط به برگزاري اجالس سران   جلسه1.خصوص سفر کردستان نمودم
                                                                                                                                               

طور در  شاءاللّه که باز هم مردم کردستان را همین ان. شود  معارضه جز ضرر، چیزى حاصل نمىآید و از تفرقه و مى
» .صحنه داشته باشیم و این امکاناتى که براى ساختن این استان خوب و غنى به وجود آمده است، پایدار بماند

 .1396ف انقالب،، دفتر نشر معار»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -مهمِ اهداف همه سفرهاى و جز،مالقات و مذاکره با مردم و کارهاى مردمى«:  در بخشی از این مصاحبه آمده است 
 اول انقالب دچار التهاب ،کردستان. هایى دارد خصوص در کردستان که از لحاظ سیاسى و اجتماعى ویژگی ه ب؛ماست

 و چندین عملیات مهم در منطقه کردستان در مقابل عراق داشتیم که آنجا  بعد هم در خط مقدم جبهه بود.و فتنه شد
هایى که در کردستان عراق پیش آمد،  بعد از جنگ هم به خاطر ناامنی. هاى جدى جنگ بود  یکى از صحنهعمالً

ه اینها طبیعى مجموع. ها، تعداد زیادى آنجا بودند رد و آوارههمیشه از لحاظ همسایگى دچار مشکل بود؛ پناهندگان کُ
اى که خودشان به  ولى سرانجام بعد از همه اینها، مردم با تجربه. هاى مردم تأثیر بگذارد است که روى افکار و روحیه

 ترین راه را همین هماهنگى با بقیه مردم ایران و طور تدریجى معتقد شدند، مناسب دست آوردند و لمس کردند و به
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، براي ]اعیوزیر کار و امور اجتم[کمالی، ]حسین[آقاي . سازمان کنفرانس اسالمی داشتیم
] وزیر پست و تلگراف و تلفن[غرضی، ] سیدمحمد[عصر آقایان . گرفتن بودجه بیشتر آمد

شوراي اقتصاد، جلسه با چند . ، براي اعتبارات بیشتر آمدند]وزیر دفاع[فروزنده، ] محمد[و 
  .تا ساعت نُه شب، کارها را انجام دادم و به خانه آمدم. مصوبه داشت

  
  1995 نوامبر21            1416الثانی   جمادي 27   1374 آبان 30شنبه  سه

  
بودن مذاکرات  ها، مصالحه کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر بودجه و موفق در گزارش

عالی انقالب  دبیر شوراي[آقاي میرسیلم، . صلح بوسنی در آمریکا موردتوجه است
ورد توقیف کتاب تاریخ در م. ، براي دستور شوراي عالی انقالب فرهنگی آمد]فرهنگی

مسأله را به مقام رهبري منتسب کرد؛ قرار شد تحقیق . شفاهی، از ایشان بازخواست کردم
  .کنم

براي امضاي قرارداد با اوکراین، . آمد] معاون وزیر دفاع[توالیی، ] محمدحسن[آقاي 
 معاون اول[حبیبی، ] حسن[دکتر . براي ساخت هواپیماي مسافربري مشترك اجازه گرفت

در مورد بودجه، انتخابات آینده و مدیریت کشور مذاکره کردیم؛ . آمد] جمهور رییس
عالی  دبیر شوراي[روحانی، ] حسن[عصر دکتر . جمهوري شود مایل نیست که نامزد ریاست

 وضع عراق و معامالت اقتصادي و تجاري با عراق، وضع سازمان دربارة. آمد] امنیت ملی
هاي مرزي  ه روحانیت مبارز، انتخابات، مجلس آینده و بازارچهاي، مسأله جامع انرژي هسته

  .کردستان مذاکره کردیم

                                                                                                                                               
طور بودند، ولى به نظرمن رفته رفته این تبدیل به یک   اکثریت مردم همیشه اینشدن در انقالب دیدند؛ گرچه ذوب

ما در کردستان هشت مالقات . مان در کردستان بسیار باشکوه بود هاى مردمی لذا ما مالقات. وجدان عمومى شده است
آنجا گنجایش مردم را نداشت و گرفتند،  ها در نظر مى هر محلى که اینها براى مالقات. ها با مردم داشتیم در شهرستان

آمد و در  ها پیش مى گاهى هم که استقبال در خیابان. هاى وسیع بودند همیشه جمع زیادى از مردم بیرون این میدان
شدیم، بسیار فشرده و گرم و پرشور بود؛ در سنندج، در مریوان، در کامیاران، در بانه، در  ها مواجه با مردم مى خیابان

هاى خودشان  روه که شهرستان بودند و چهار شهر را هم ما نرفتیم، هر یک با ویژگیره، در بیجار و قُسقز، در دیواند
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .قابل تحسین است

 .1396انقالب،
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یزدي، ] محمد[، میهمان آقاي ]رییس مجلس شوراي اسالمی[شب، با آقاي ناطق نوري، 
ها، محاکمات  حکومتی، وضع زندان  انتخابات، تعزیراتدربارة. بودیم] قضاییه رییس قوه[

آقاي ناطق که به  به دنبال بازرسی. هان و پرونده اختالس بانک صادرات صحبت کردیماصف
اي، دستور توقف حکم دادگاه اصفهان در مورد  اهللا خامنه نفع متهمان تمام شده، آیت
  .اند، ولی باعث ناراحتی قضات است پرونده سقوط هواپیما را داده
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یزدي، ] محمد[، میهمان آقاي ]رییس مجلس شوراي اسالمی[شب، با آقاي ناطق نوري، 
ها، محاکمات  حکومتی، وضع زندان  انتخابات، تعزیراتدربارة. بودیم] قضاییه رییس قوه[

آقاي ناطق که به  به دنبال بازرسی. هان و پرونده اختالس بانک صادرات صحبت کردیماصف
اي، دستور توقف حکم دادگاه اصفهان در مورد  اهللا خامنه نفع متهمان تمام شده، آیت
  .اند، ولی باعث ناراحتی قضات است پرونده سقوط هواپیما را داده
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  1995 نوامبر22             1416الثانی   جمادي 28   1374 آذر 1شنبه  چهار
  

توضیح پیشرفت کار خط آهن . و معاونان آمدند] وزیر راه و ترابري[تُرکان، ] اکبر[آقاي 
گر هم براي تکمیل چند طرح دی. شود  سرخس را دادند؛ تا آخر سال تمام می–مشهد 

 شمال بندرعباس، براي –براي اتوبان جنوب . استاندار هرمزگان آمد. استمداد کردند
  .دسترسی به اراضی شمال شهر کمک گرفت و گزارش وضع استان را داد

گزارش بازسازي و تنظیم بازار را داد . آمد] جمهور معاون اجرایی رییس[اخوي محمد، 
 1معظمی] نسرین[خانم دکتر . زي، استمداد کرد بازسا1375و براي زیادترشدن بودجه سال 

 يوتکنولوژی بقاتی مرکز تحقسیتأس[=شان در قشم  و دکتر حکیمی آمدند و براي طرح
، براي تکمیل ]رییس سازمان برنامه و بودجه[آقاي میرزاده، . استمداد کردند] فارس جیخل

عصر در جلسه . یم آمد که اعداد درآمد و هزینه را متعادل کرد1375کار بودجه سال 
شب شوراي مرکزي جامعه روحانیت مبارز، در دفترم . هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم

دیر وقت به خانه .  نامزدهاي انتخابات مجلس مذاکره داشتیم؛ تمام نشددربارة. جلسه داشت
  .آمدم
  
  1995 نوامبر23            1416الثانی   جمادي 29   1374 آذر 2شنبه  پنج

  
ها، وضع دولت کابل در مقابل  در گزارش. ت ده صبح کارهاي دفتر را انجام دادمتا ساع

گزارش کار . ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت. رسد فشار طالبان، متزلزل به نظر می
، دبیرخانه ستاد و وزارت اطالعات داده ]نیروي انتظامی جمهوري اسالمی[= توسط ناجا 

هاي معتاد به مراکز  کردن کار و انتقال بخشی از زندانیشد و چند مصوبه، براي بهتر
                                                             

 -  نشان نخل ، خودی خدمات علمياو برا.  استیرانی اشناس کروبی و مشناس ستزی ی، معظمنینسرخانم دکتر 
 خود ي دکتر ایشان. شدری تقدیبه طور رسمآقاي هاشمی،  ي از سو1375 کرد و در سال افتی فرانسه را درکیآکادم

 یکیولوژی گروه بری مد،رانی بازگشت به ا و پس کردافتی از دانشگاه الوال کانادا دریشناس کروبیرا در رشته م
 و ی صنعتيها يها و باکتر  قارچونی و مرکز کلکسيوتکنولوژی شد و مرکز بی و صنعتی علميها سازمان پژوهش

در را  فارس جی خليوتکنولوژی بقاتیمرکز تحقدکتر معظمی، همچنین در دوران سازندگی، .  نمودیی را بازگشایعفون
 . کردسیقشم تأس
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شب تا ساعت ده، صرف اصالح نطق بودجه کردم . غروب به خانه آمدم. بازپروري داشتیم
  .که از سوي سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود؛ خسته شدم

  
  1995وامبر ن24                                    1416 رجب   1   1374 آذر 3جمعه 

  
براي اقامه جمعه به دانشگاه . کردم ها مطالعه می تا ساعت ده و نیم صبح، در خانه براي خطبه

ها   قرآن آغاز کردم؛ تاکنون بیشتر خطبهدربارةدر خطبه اول، بحث جدیدي . تهران رفتم
آقاي . ام کردم  عصر مقداري وقت، صرف تنظیم کتابخانه1. عدالت اجتماعی بوددربارة

، اطالع داد که مأموران وزارت اطالعات، براي ]رییس سازمان انرژي اتمی[للهی، امرا
اند و خواست که رفع مزاحمت  تفتیش وارد دفاتر سازمان در نیروگاه اتمی بوشهر شده

  . شود
آمد؛ براي اینکه با هم به مرکز ] رییس سازمان صدا و سیما[الریجانی، ] علی[عصر آقاي 

سئواالت مصاحبه را توضیح .  برویم-تهران  مخصوص- شبکه پنجصداوسیما، براي افتتاح

                                                             
 -با اینکه عزیزترین و ؛دانند آن نمىمردم خیلى چیزها را درباره قر«:  در بخشی از خطبه اول آمده است 
این کتاب توجه دارند و بیش از یک   به،میلیاردها انسان مسلمان و غیرمسلمان. ترین کتاب روى زمین است رخوانندهپ

کنند  ها قرائت مى خیلى. کنند هایشان نگهدارى مى ترین موجودي در خانه  این کتاب را به عنوان نفیس،میلیارد مسلمان
تاریخ  مثل . قرآن بدانندةآید، دربار ذهن انسان مى  بهکنند و مایلند که چیزهاى زیادى که معموالً ا مطالعه مىه و خیلى

جوامع اسالمى و مفسران و راویان حدیث با  آورى قرآن  و کیفیت برخورد قرآن، کیفیت نزول قرآن، کیفیت جمع
من به عنوان یک مفسر قرآن در این  . را مشتاقند، بدانندچیزهایى از این قبیل و  قرآن، کیفیت برخورد کفار با قرآن

وقت  هیچ   از طرفى طوالنى است که.خواهم قرآن را تفسیرکنم، چون تفسیر قرآن فراوان است ها نیستم و نمى بحث
 ،شود ها سال هم نمى  حتى ده؛کشد کار طول مى ها این چون سال.  یک بحث تفسیرى را در قرآن شروع کرد،شود نمى

بحمداهللا   شود مطرح کرد و حاال که  قرآن مطالب زیاد و مهمى است که مىةها گفت، اما دربار فسیر قرآن را در خطبهت
حکومت اسالمى تشکیل شده و محور آن قرآن است و ما یک حکومتى اسالمى رسمى روى زمین داریم، براى 

هاى نماز  قى است که جایش هم در همین خطبههاى تحقی ها و نوشته کتاب که بیش از حد عمومى کردن این اطالعات
 وتدریج جزه است که مثل بحث عدالت اجتماعى که ب انتظار من هم این. کنیم جمعه است، ما این بحث را شروع مى

 ، به عنوان یک اصل قطعى درکشورمان جا افتاد وها و مقاالت شد ها و سخنرانى هاى کشور در خطبه ترین بحث عام
ما باید بیشتر قرآن را بشناسانیم، چون . ها شوند  وارد این بحثشان تبزرگوار کشور هم به تناسب امکانابقیه ائمه جمعه 

، دفتر نشر معارف »1374سال جمعه  هاي  رفسنجانی، خطبه هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».مسأله خیلى مهمى است
 .1396انقالب،
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ابتدا . فاطی، مهدي، یاسر، مریم، فرشته و کاظم هم آمدند. غروب به آنجا رفتیم. داد
برداري رسیده است، بازدیدکردیم؛ خیلی  ها را که اخیراً به بهره ساختمان مرکزکنفرانس

 کار شبکه پنج تلویزیون تهران شرکت سپس در مراسم شروع. جامع و مدرن و مجهز است
] معاون سیما[پورنجاتی، ] احمد[الریجانی و ] علی[آقایان . 1مصاحبه طوالنی داشتم. کردیم

  . شد کردند و مستقیم پخش می سئوال می
  

  1995 نوامبر25                               1416 رجب   2   1374 آذر 4شنبه 
  

اربردي بهبود کیفیت آموزش عمومی، از خانه به مرکز ک-براي شرکت در همایش علمی
، وزیرآموزش و پرورش ]نجفی آقاي محمدعلی. [کودکان و نوجوانان رفتیم فکري پرورش

 اهمیت توسعه انسانی در توسعه پایدار و نقش دربارةمن . و مدیر برنامه گزارش دادند
، وزیر ]ي غالمرضا آقازادهآقا. [به دفترم رفتم. 2اصالح آموزش و ارتقاي آن صحبت کردم

سعودي، براي باالبردن  گزارش سازمان اوپک را داد و از هماهنگی عربستان. نفت آمد
ها گفت و از مدیریت کشور بعد از دوره من، اظهار  قیمت نفت و مبارزه  با تخلف از سهمیه

  . کرد نگرانی
بودجه بیشتر آمد و براي ] زیست رییس سازمان حفاظت محیط[منافی، ] هادي[دکتر 

عصر آقاي میرزاده، . نویس نطق بودجه را خواندم و اصالح کردم بقیه پیش. استمدادکرد
آقاي محسن رضایی، . براي گزارش تکمیل کار بودجه آمد] رییس سازمان برنامه و بودجه[
، براي گزارش دوازده طرح کشت و صنعت در کنار مرزهاي کشور، به ]کل سپاه فرمانده[

                                                             
 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال يها مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

 -ما در آستانه خلق یک تمدن نو براي تاریخ دنیا هستیم که این کار را اسالم «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاي  کردن برنامه به عهده گرفته است و اندیشمندان، کارشناسان و متخصصان، از این فرصت تاریخی باید براي غنی

اگر در همه مراحل، از وجود نیروي انسانی . محور اصلی توسعه، نیروي انسانی است. کنند  در کشور استفادهمختلف
ما نباید به هیچ وجه از . بهره باشیم، حتی در صورت پیشرفت نیز آن توسعه اصالت ندارد و پایدار نخواهد بود صالح بی

تاریخی که اسالم براي ما فراهم کرده است، همه امکانات کشورهاي پیشرفته دنیا عقب بمانیم، چون عالوه بر فرصت 
 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .جانبه را در اختیار داریم و شرایط حرکت به سوي پیشرفت و ترقی  همه

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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اللهی و تأمین امنیت مرزها و تغییر بافت جمعیت نقاط مرزي  نیروهاي حزبمنظور اسکان 
سمع بحث   حدود شنود و استراقدربارة. شب شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت. آمد

  .داشتیم؛ ناتمام ماند
  

  1995 نوامبر26                        1416 رجب   3   1374  آذر 5یکشنبه 
  

هاي قبل  تر از دفعه گرم نمایندگان خیلی.  به مجلس رفتیم1375 براي تقدیم بودجه سال
تأثیر انتخابات  رییسه و تحت به نظرم با تدبیر و برنامه هیأت. کردند و گرم گرفتند استقبال

تا عصر در . کننده است ؛آمار و ارقام خسته1نطقم، حدود دو ساعت طول کشید. آینده بود
  . دفترم کار کردم

 مناطق مسایل، براي ]جمهوري رییس دفتر مناطق محروم ریاست[رتی، بشا] جلیل[آقاي 
تأثیر استقبال  محروم آمد و اجازه گرفت که یک میلیارد تومان به کردستان بدهد؛ تحت

کلی تشکرکرد و گفت، این  ، استاندار کردستان، تلفنی]آقاي محمدرضا رحیمی. [مردم بود
. کردند عد از مراجعت، بعضی از مردم گریه میسفر مدیران و استان را احیا کرد و گفت، ب

. در جلسه هیأت دولت، مبلغ ده میلیارد تومان براي صندوق بیمه صادرات تصویب کردیم
  .آمد و گزارش وضع بسیج را داد] فرمانده بسیج[افشار، ] علیرضا[آقاي 

. یک رادیوي جیبی جالب به ایشان هدیه دادم؛ خوششان آمد. شب میهمان رهبري بودم
صدر به امام نوشته بودیم، با هم   بنیمسایلاي که اوایل انقالب، در رابطه با  دو نامه

اي،   آقایان بهشتی، باهنر، خامنه-ام و یکی را ما پنج نفر خواندیم؛ یکی را من تنها امضاکرده
 دربارة. انتشار هاي تاریخی مهمی است و قابل  نامه؛ و من برایشان بردم-اردبیلی موسوي

، ]حوزه علمیه قم[، جامعه مدرسین ]قمی[آذري ] احمد[ بیت سیدمحمد شیرازي، لمسای
مبارز، سفر ایشان  روحانیت اهللا، انتخابات، کاندیداهاي جامعه گروه پیام دانشجو، انصارحزب

  .نظر شد اهللا منتظري، مذاکره و تبادل به قم، نیازهاي شهر قم و احتمال دیدار آیت
   

  
                                                             

 - 1396عارف انقالب،، دفتر نشر م»1374 سال هاي  مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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 عکس سمینار در خصوص بوسنی            

مالقات با اعضای کمیته بسیج امکانات کشورهای اسالمی برای کمک به بوسنی و هرزگوین
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 عکس مالقات انور ایمن          

مالقات با قائم مقام وزیر امور خارجه ترکیه

مالقات با وزیر بازرگانی بلغارستان
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  1995 نوامبر27                        1416  رجب   4   1374  آذر 6دوشنبه 
  

در .  رفتیم27پیش از ظهر به پادگان لشکر . دادم بیشتر  روز در دفترم کارها را انجام می
 شعار و مداحی .شرکت نمودم» )عج(مانور یا مهدي«اجتماع صدهزار نفري بسیج، به عنوان 

  .1آمیز من انجام شد و صحبت تشویق] فرمانده بسیج[افشار، ] علیرضا[و گزارش آقاي 
  
  1995 نوامبر28                        1416  رجب   5   1374  آذر 7شنبه  سه

  
از منزل براي افتتاح چند طرح جدید شهرداري تهران رفتم؛ چند پل در ادامه بزرگراه شهید 

بیش از پنجاه متر ارتفاع خاکریز . کریزي دره پونک که طرح عظیمی استهمت و خا
ها، مثل طرح نواب و بزرگراه نیاوران    سایر طرحدربارة و توضیحاتی - شبیه یک سد-است 

جاري،  گفتند حدود در سال.کیلومتري در امتداد اتوبان یادگارامام شنیدیم و پل عظیم سه
مردم منطقه هم جمع بودند و قربانی .  در تهران دارندهشتاد میلیارد تومان کار عمرانی

  .سپس از پل بزرگ در حال ساخت بازدید کردیم که زیر آن هم بازار است. کردند
از پیشرفت ایران، اظهارتعجب . ، وزیر معادن گینه آمد]آقاي فسینته فوخانا. [به دفترم رفتم

نامه .  مبارکه بازدید کرده استهاي جاجرم و المهدي در بندرعباس و فوالد کرد؛ از طرح
قرار شد، با توجه فراوانی بوکسیت در گینه و گاز در . جمهورشان را آورده است رییس

                                                             
 -به تنهایى امروز همان عظمت و شکوهى را به نمایش ،بسیجیان تهران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

ها از  پس از گذشت سال . در اجتماع نیروهاى سراسر کشور وجود داشت،اند که در زمان جنگ تحمیلى گذاشته
طلبانه و انقالبى در جهت حفظ  هاى جهادى، شهادت  ادامه همان روحیه امروز ملت ایران شاهد،دوران دفاع مقدس

 با گذشت ،کردند دشمنان انقالب فکر مى .باشد هاى نظام است و این از برکات و معجزات انقالب اسالمى مى آرمان
لیف و دفاع از اى جز اداى تک  اما بسیجیان که هیچ انگیزه،هاى انقالبى کاهش خواهد یافت دوران دفاع مقدس، روحیه

 آماده انجام ، تحت فرماندهى کل قوا،اند در همه مراحل و مقاطع انقالب کرده میدان نیاورده، ثابت   آنها را به،حق
 سپاه پاسداران انقالب اسالمى براى حضور بسیجیان در جبهه سازندگى ،هایى که در حال حاضر با طرح .وظیفه هستند

 ، چه در مناطق نیازمند حرکت سازندگى و چه در نقاط خطرخیز، است که بسیجیانآماده اجرا کرده، انتظار دولت این
 مشکل دفاع مقدس را حل کردید، ،طور که با حضور خود در میدان  همان، بسیجیان شما.حضورى جدى داشته باشند

» .کند ز توطئه دور مى چرا که نفس آمادگى بسیجیان دشمنان انقالب را ا؛امروز و در همه شرایط هوشیار و آماده باشید
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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اتحادیه صادرات فرش آمدند و براي . ایران، براي صنایع آلومینیوم همکاري کنیم
  .کردن زمان برگشت ارز استمداد کردند کردن پیمان ارزي فرش و طوالنی کم

هایی  تعدادي از کتاب. ، عضو شوراي نگهبان آمد]شاهرودي[حمود هاشمیآقاي سیدم
اش دربارة ائمه و دفاع از شیعه و مبارزه با وهابیت منتشر کرده، آورد و استمداد  که مؤسسه
راجع به شوراي نگهبان و حوزه نجف و آینده عراق . کنند اي کمک می اهللا خامنه کرد؛آیت

اند و به حدود سه هزار نفر  هاي حوزه نجف زیاد شده بهگفت، اخیراً طل. مذاکره کردیم
  .عالم روشنی است. اند رسیده

کمیته بسیج امکانات کشورهاي اسالمی براي کمک «کنندگان در اجالس  عصر شرکت
 ضرورت آمادگی دربارةدکتر والیتی گزارش داد و من . آمدند» به بوسنی و هرزگوین
شب . 1 صحبت نمودم-حقق شدن و نشدن صلح در هر دو فرض م-براي کمک به بوسنی 

] یافتن رسمیت[شوراي عالی انقالب فرهنگی، جلسه با چند مصوبه داشت؛ منجمله مسأله 
  .مدارك تحصیلی طالب دینی

  
  1995 نوامبر29                       1416  رجب   6   1374  آذر 8شنبه  چهار

  
 براي طرح انتقال - اکثراً از آشنایان- هیأت مدیره و هیأت امناي شرکت عمران رفسنجان

حسین  آشیخ. زاده است مدیرعامل، آقاي کاظم معین. آب از شهرکُرد به رفسنجان آمدند
درخواست . زاده، نامه شرکت را خواند ، صحبت مقدماتی کرد و آقاي معین]هاشمیان[

حدود . رندصدور اجازه رسمی وزارت نیرو و ضمانت بانکی، براي گرفتن وام از خارج دا
توضیح . خصوصی،کار بسیار بزرگی است براي بخش. دارد صد و هشتاد میلیاردتومان هزینه

                                                             
 -امروز تکلیف جهان اسالم این است که نسبت به رفع مشکالت مردم «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

شرایط جدید صلح، نباید ما را نسبت به سرنوشت مردم . اشندبوسنی و تقویت بنیه اقتصادي و فنی آنان اهتمام داشته ب
جانبه تحریم تسلیحاتی بوسنی  و تحوالت  تصمیم گروهی کشورهاي اسالمی، در مورد لغو  یک. کند تفاوت بوسنی بی

ی در صورتی که کشورهاي عضو گروه تماس اسالمی، علیه ظلم فاحش. المللی اخیر منطقه بالکان، بسیار مؤثر بود بین
کردند، شاید مجامع جهانی در حد کنونی نیز براي مردم بوسنی  شود، اقدام هماهنگی نمی که در حق مردم روا می

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شد شدند و حقوق آنان همچنان نادیده گرفته می حقی قایل نمی
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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کمک  اشکال نیست؛ با پیشنهادهایی وعده دادند، براي چگونگی تأمین هزینه که به نظرم بی
  .دادم

، براي مسأله تنظیم بازار آمد و گفت والده ]جمهور معاون اجرایی رییس[اخوي محمد، 
مقام  ، قائم]آقاي انور اویمن. [اند اند و فعالً خوب شده وزي در مشهد مریض بودهچندر

جمهور را آورد و در مورد  نامه آقاي سلیمان دمیرل، رییس. وزارت امورخارجه ترکیه آمد
ك تذکراتی داشت؛ جواب .ك. پمسایلحضور احتمالی نیروهاي بدر در شمال عراق و 

شب شوراي مرکزي جامعه . دولت، چند مصوبه داشتیمعصر در جلسه هیأت . مناسب شنید
 نامزدهاي وکالت مجلس بحث شد و ناتمام دربارة. روحانیت مبارز، در دفترم جلسه داشت

  .ماند
  
  1995 نوامبر30                       1416  رجب   7   1374  آذر 9شنبه  پنج

  
. گستري و بازرگانی آمدنداسحاق، وزراي داد آل]یحیی[شوشتري و ] اسماعیل[آقایان 

گزارش کار بازرسی و محاکمه تعزیرات را دادند و گفتند، در مجموع موفق بوده و 
خواستند که کار را نهادینه کنیم تا حالت موقت نداشته باشد و به عنوان ابزارکارحاکمیت 

اجازه سمینار و تبلیغات خواستند؛ . دولت، این بخش از قضاوت، در خدمت دولت باشد
  .یرفتمپذ

از رفتن بخشی از تصمیمات . آمد] عالی گلپایگانی، وزیر فرهنگ و آموزش[دکتر هاشمی
 در معموالً. کنم آموزش عالی از وزارت به جاهاي دیگر،گله داشت و خواست که تقویتش

  .کنند؛ وعده تقویت دادم مدیران و معاونانش او را پر می. ندک ها این را مطرح می مالقات
هاي سیاسی دو کشور ابراز رضایت کرد و  از توسعه همکاري.  چین آمدوزیر اطالعات

اي   هاي نظامی و صنایع و معادن و هسته من هم به همکاري استراتژیک دوکشور، در زمینه
ها و همکاري در منطقه ما و  تأکیدکردم و خواستم دو وزیر اطالعات در تقویت همکاري

  .آنها کمک کنند
آورده  ، دکتر فراهانی و دکتر طباطبایی را هم]الهوتی[سعید.  رفتم اختر عصر به بیمارستان

طباطبایی، ] سیدمحمود[دکتر . کردند جدید نصب دندانی را که درآورده بود، با چسب. بود
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هاي مربوطه  ، گزارش کار دانشگاه و بیمارستان]دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رییس[
  .را داد و نیازها را گفت

  
  1995دسامبر 1                         1416  رجب   8   1374ذر   آ10جمعه 

  
تلفنی در مشهد با والده و همشیره طیبه . وقت به استراحت و مطالعه گذشت. در خانه بودم

شان به تأخیر افتاده  اند و به همین خاطر، مراجعت صحبت کردم؛ هر دو نفرشان مریض شده
شان مشکل شده و به   رسیده و تنفس22 والده به عصر اطالع دادند که فشار خون. است

 16فشار به . شان بهتر است گرفتم،گفتند حال با بیمارستان تماس. اند بیمارستان منتقل شده
برگشته و به کمک اکسیژن، تنفس تقویت شده، ولی به خاطر احتمال ایجاد هیجان در 

دادند که در اثر تماس   میکردند؛ چون احتمال را صورت مکالمه من، از مکالمه خودداري
شب با پزشک معالج در بیمارستان، با تلفن صحبت . تلفن صبح من، هیجان ایجاد شده باشد

آمده و  گفتند در اثر سرماخوردگی شدید و ناراحتی ریه و اسهال، این وضع پیش. کردم
انند به تو فعالً وضع عادي است و شب را در بیمارستان، تحت مراقبت خواهند بود و فردا می

  .خانه بروند
  

  1995 دسامبر 2                        1416  رجب   9   1374  آذر 11شنبه 
  

گفت، بهترند و خطر رفع  بیمارستان  رییس . در مشهد، حال والده را پرسیدم از بیمارستان 
گلویش را گرفته بود؛  بغض. اخوي محمد، تلفنی اجازه گرفت به مشهد برود. شده است 

  . توانست صحبت کند نمی
گرفتن زودتر ساختمان از  براي پس. آمد] رییس بیمارستان سینا[زرگر، ] موسی[دکتر 

وزارت آموزش و پرورش استمداد کرد و براي نامزدي مجلس در انتخابات آینده، اجازه 
. رییس کمیسیون مشترك است. ، وزیر بازرگانی بلغارستان آمد]کریل سوچف. [خواست

سئواالت زیادي . ست خارجی و داخلی و اقتصادي بلغارستان گزارشی داددر مورد سیا
  . کردم و بر اراده همکاري با آنها تأکید نمودم
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، براي گزارش سفر بوسنی و هرزگوین آمد و نشانی را ]وزیر امورخارجه[دکتر والیتی، 
ودش به او داده بود، آورد؛ به خ] جمهور بوسنی رییس[بگوویچ، ] علی عزت[که آقاي 

المللی در این خصوص  هاي بین واگذار کردم و بر فعالیت براي حضور در بوسنی و صحنه
خواهد ایران حضور داشته باشد و آقاي بگوویچ هم  بعد از صلح، آمریکا نمی. تأکید کردم

کشوري و سازندگی ما در آنجا باشد  خواسته بود، به جاي حضور نیروهاي نظامی، نیروهاي
  . ی را در ایران انجام دهیمهاي نظام و آموزش

برنامه سفر . آمد] رییس دفتر مقام معظم رهبري[گلپایگانی،  محمدي] غالمحسین[آقاي 
از سوي . اي به قم را توضیح داد و نظر من را در مورد استان شدن قم خواست اهللا خامنه آیت

 قم موافقت شدن  با استان- رسماً و کتباً -هاست که گفتم سال.رهبري سئوال آورده بود
  .ام کرده

اخوي محمد نگران حال والده است . تا عصر چند بار با بیمارستان در مشهد تماس گرفتم
سرانجام نزدیک مغرب، پیشنهادکرد که اگر . کند تواند صحبت و معموالً در اثر بغض، نمی

ساعت . که فردا شب بروم قبالً قرار گذاشته بودیم. امشب براي دیدن والده بروم، بهتر است
هفت و نیم شب، همراه با عفت، فاطی، محسن، یاسر، حسین، دکتر نوحی و دکتر الریجانی 

آمده  طبسی، به استقبال] واعظ[در فرودگاه، استاندار و آقاي . به سوي مشهد پروازکردیم
در راه . آقاي طبسی هم با من آمد. رفتیم) ع(جا به بیمارستان امام رضا  از همان. بودند

دکترها جمع بودند و جمعی از بستگان، منجمله همشیره . براي مذاکرات بودفرصت خوبی 
شان غیرعادي  کننده ندیدیم؛ گرچه وضع طیبه، اخوان احمد و محمد، حال والده را نگران

سرم وصل بود و به کمک اکسیژن تنفس . زدند شنیدند و یا حرف می بود و به زحمت می
  . و جواب دادنداي صحبت کردم  چند کلمه. شد کنترل می

دادند؛ قلب  گرفتیم و توضیحات اي با حضور پزشکان مشهدي و تهرانی  جلسه سپس
به آنفلوانزاي موذي و . ریه هم چرکین است. رسد خون به خوبی به قلب نمی. نارسایی دارد

مصلحت ندیدند که ایشان را فعالً  به . اند گیري که در خراسان شایع است، مبتال شده همه
این بار نشستند، ولی . پرسی رفتیم باز براي احوال. ها تأیید شد بریم و نحوه معالجهتهران ب

گفتم که . رفتیم) ع( رضا خداحافظی کردیم و به زیارت حرم امام. مثل حالت خواب بودند
  اي بدهند؛ چون از حضور من مطلع شدند و اجتماع کرده به تمام پرسنل بیمارستان هدیه
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  . بودند
در . داشتیم] آستان قدس رضوي تؤلیت[م و سپس مذاکره با آقاي طبسی، زیارتی کردی

معلوم شد، یک مریض . هاي زائر بلند شد حال زیارت، ناگهان هیاهوي شدیدي در بین زن
 دربارةبا آقاي طبسی، . او را شفا داده و نظرکرده شده است) ع(ادعاکرده که امام رضا

با بدرقه ایشان، به . کردیم  و انتخابات صحبتها سرخس و طرح حرم و بیمه و مدارك طلبه
  .ساعت یک بامداد به منزل رسیدم و خوابیدم. سوي تهران پروازکردیم

  
  1995 دسامبر3                        1416  رجب   10   1374 آذر 12یکشنبه 

  
لده کامالً گفتند، دیشب بعد از رفتن ما، وا. گرفتم تماس) ع(اول وقت با بیمارستان امام رضا 

هوش است، ولی به یاد  آرامش یافته و تا ساعت چهار صبح خوابیده و امروز کامالً به 
  .اند پرسند که چرا به بیمارستان آورده شده ایم و اکنون می ندارند که ما دیشب آنجا بوده

و ] کل رییس[آقاي نوربخش، . تا ساعت نُه و نیم صبح، مطابق معمول کارها را انجام دادم
از وضع ارز کامالً . اونان بانک مرکزي آمدند و گزارش وضع ارزي و ریالی را دادندمع

بینی  مشکل ارزي پیش. خوبی داریم بندي شده و امکان پرداخت ها قسط معوقه. اند راضی
اند و  کنند، ولی از لحاظ ریالی، نگران رشد نقدینگی، خیلی بیش از مصوب برنامه نمی

 واحدهاي صنعتی، مشکل نقدینگی دارند؛ قرار شد، براي یافتن تصدیق دارند که بسیاري از
  . حل بررسی کنند راه
در مورد کارهایش صحبت کرد و . ، شهردار تهران آمد]آقاي غالمحسین کرباسچی[

متهم است، در مورد فروش تراکم و . تهمت اقدامات غیرقانونی شهرداري را رد نمود
گفت به تفحص . کنند ا، برخالف قانون عمل میه مصالحه با متخلفان و توافق بر جریمه

  .تذکراتی در مورد روزنامه همشهري دادم. مجلس هم جواب قانونی داده است
جمهور و مدیرمسئول روزنامه جمهوري  مشاور اجتماعی رییس[آقاي مسیح مهاجري، 

 با گزارش سفر به مصر و آسیاي میانه و سوریه و لبنان را داد و بر دوستی. آمد] اسالمی
هنوز هم مخالف برقراري روابط سیاسی با مصر است؛ ضمن . آسیاي میانه تأکید داشت

در . هایش تذکر دادم در مورد روزنامه و تندروي. اینکه بر همکاري فرهنگی اصرار دارد
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  .بعدي شدن است مورد انتخابات مطالبی داشت و نگران از تک
پدافند [= ر.م.گزارش پیشرفت ش. آمد]جمهور  رییس مشاورفنی[پور،  عباس] مجید[آقاي 

را داد و در مورد مسأله مهمی که در بعضی جراید خارجی ] شیمیایی، میکربی و رادیواکتیو
در مورد برنامه خیالی طرح ورود ریال زیاد از خارج به ایران، براي اخالل در اقتصاد ایران، 

ایشان . ران صحبت شدپور و شرکتی بنام بند به کمک فرزند آقاي قذافی و دکتر عباس
دهد که جعل این خبر، توسط مراکز جاسوسی غربی است که به نحوي ارتباط  احتمال می

نگران است و پیشنهاد جایگزینی خودش را . اند ر را مطلع شده.م.آن شرکت با کارهاي ش
  . دارد

 شب میهمان.  مسأله توزیع و تولید فوالد بحث داشتیمدربارةعصر در جلسه هیأت دولت، 
مان صحبت کردیم، با یادي از   خاطرات دوران طلبگیدربارةکمی . اي بودم اهللا خامنه آیت

 و اینکه علماي قم تذکر در مورد شعارهاي سفر، برنامه سفر ایشان به قم. مرحوم بهرامی
اند که در مسأله مرجعیت تبلیغ نشود و جمع شدن پالکاردهاي مرجعیت به دستور  داده

که آقاي مشکینی با آقاي » العظمی اهللا آیت«یگري در مورد تعبیر ایشان و نیز تذکر د
بشارتی، وزیر کشور گفته بودند که در این مورد اقدامی نشده و پالکاردها آن را خواهند 

که نظر - انتخابات تهران، لیست جامعه روحانیت مبارز  دربارةهمچنین. داشت، صحبت شد
 در نده یک خط نباشد، ولی ایشان مایل نیستهر دوي ما این است که خوب است، منحصر ب

 کسالت حاجیه والده و سفر من به مشهد و نیز مسأله دربارة و -نظر کنند این مورد اعالن
خاطر مردم را سلب  شنود و محدودکردن آن و در مورد جلوگیري از کارهایی که آرامش

ک سریع به گروه خلیلی در مورد افغانستان که ایشان موافق با کم. کنند، توافق کردیم می
  .نیستند

گفت در مجموع حال والده بهتر . با اخوي محمد در مشهد تماس گرفتم. به خانه آمدم
  .اند است، ولی دیشب استفراغ کرده

  
  1995 دسامبر 4                        1416  رجب   11   1374  آذر 13دوشنبه 

  
  معاینه کردند و گفتند،. عفت هم آمد. پزشکی جهادسازندگی رفتیم از خانه به مرکز چشم
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شدن   که احتیاج به بستري-مروارید چشمم را با تکنولوژي جدید  آمادگی دارند که آب
بینم که احتیاج به عمل باشد؛ بنا شد   بردارند، ولی من تغییري در وضع چشم نمی-ندارد

  .بیشتر بررسی کنیم
کل بیمه  رییس[همتی، ] عبدالناصر[آقاي . مده بودندمدیران صنعت بیمه آ. به دفترم رفتم

 درصد رشد 71گزارش داد و گفت، مردم استقبال خوبی از بیمه دارند و امسال ] مرکزي
من هم صحبت کردم و تأکید بر اهتمام بیشتر به بیمه و لزوم باز کردن راه براي . ایم داشته

  1.بخش خصوصی نمودم
نشان و سراوان و ورامین آمدند و  نمایندگان ماه. یدماز اخوي محمد، حال والده را پرس

                                                             
 -با توجه به تحوالت عمده اقتصادي و صنعتی، اکنون بیمه به عنوان یکی از «: شی از این سخنرانی آمده است در بخ

هاي اخیر، حرکت  در سال. گیرد هاي مطلوبی مورد استفاده قرار می هاي زندگی بشر مطرح است و به شیوه ضرورت
هاي چشمگیري هم در  ر آغاز شده و موفقیتکردن تفکر استفاده ازخدمات صنعت بیمه در کشو مناسبی براي  عمومی

دادن بخش خصوصی در صنعت بیمه و نیز گسترش بیمه به  استفاده از مشارکت و دخالت. آمده است این زمینه به دست
با توجه به رشد خدمات بیمه در کشور و فراهم شدن زمینه . هاي سرمایه و تولید، از جمله معادن، ضرورت دارد بخش

نظارت دقیق . هاي جهانی این صنعت  نیز آمادگی الزم را داشته باشیم ، باید براي حضور در فعالیتصدور این خدمات
کند که صاحبان این  داري کاال در مراکز تجاري  و رعایت اصول ایمنی در این گونه موارد، ایجاب می بیمه به نگه

 سال هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« تابک  ← دیکن رجوع» .مراکز، توجه و اتکاي بیشتري به بیمه داشته باشند
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374

  

  

 عکس مالقات با مدیران صنعت بیمه

مالقات با مدیران صنعت بیمه کشور
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ها و خدماتم، براي عمران حوزه انتخابیه خود استمداد  هر یک، ضمن قدردانی از کمک
  .عصر شوراي عالی مناطق آزاد، جلسه با چند مصوبه داشت. کردند

عفت، فاطی، مهدي، مریم، حسین، علی و . شب براي عیادت والده، به مشهد رفتیم
حال والده خیلی بهتر است، ولی صبر و . یکسره به بیمارستان رفتیم. حمود همراه بودندم

شدن، از من استمداد  شان از لحاظ بیمارستان تمام شده بود و مرتباً براي مرخص حوصله
دکترها نظرشان این بود که تا فردا شب بمانند؛ باالخره تسلیم اصرار ایشان شدیم و . کردند

ایشان مرخص . ل منتقل شوند، ولی وسایل کنترل قلب را  به منزل بردندقرار شد به منز
مردم متوجه . زیارتی کردیم و سپس تا نزدیک ضریح رفتم. شدند و ما به حرم رفتیم

براي اظهار احساسات، هجوم عظیمی آوردند که به کمک محافظان، نجات . حضورم شدند
  . یافتیم

اجازه . ایم مند بودند که چرا خبرشان نکرده لهگ.با آقاي طبسی، دیدار کوتاهی داشتیم
. به سوي فرودگاه رفتم. خواستند که از سوي من، یک ماه شهریه به طالب بدهند؛ پذیرفتم

از اول تا آخر، استاندار در اتومبیل با من بود و راجع به وضع مشهد و استان و معامالت با 
از لحظه .  براي کابل گزارش داداتی و مهمهاي سوختی آسیاي میانه و افغانستان و امداد

باریدکه باعث خوشحالی مردم مشهد است، زیرا  مان، باران می ورود تا هنگام خروج
. در جنوب و شمال و شمال غرب هم بارندگی داشتیم. تاکنون دچار خشکسالی هستیم
  .ساعت نیم بامداد به خانه رسیدیم

  
  1995 دسامبر 5                        1416  رجب   12   1374  آذر 14شنبه  سه

  
 نفر از پنج دانشگاه انتخاب 23مراسم معرفی و اعطاي جوایز دانشجویان ممتاز را داشتیم که 

اندکه  داده شده بودند و بیشتر از ایثارگران بودند؛ چون به ایثار و تعهد هم امتیاز می
  .سه زن هم در بین آنها بود. دانشجویان غیرایثارگر از این محورها، استفاده کمتري دارند

زاده، مشکالت صنعت را گفت  نعمت] محمدرضا[آقاي . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت
گذاري دارند؛ چون اغراق و  که از ناحیه محدودیت ارز و ریال و صادرات و قیمت

قرار شد . اي نگرفت هاي شدید حضار مواجه شد و نتیجه نمایی کرد، با جواب بزرگ
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  . کنندگروهی بررسی 
گفت حال حاجیه والده رو به . ظهر با اخوي محمد در مشهد، تلفنی صحبت کردم

تا ساعت . تر از بیمارستان است بهبودي است، گرچه زیر نظر است ولی در خانه راحت
اي رفاه، به مرقد  چهار بعد از ظهر، کارها را انجام دادم و سپس براي افتتاح فروشگاه زنجیره

چند . هاي کاال بازدیدکردم هاي مختلف و غرفه از بخش. م همراه من بودفاطی ه. امام رفتیم
. اند و فعالً به روزي پنج میلیون تومان رسیده است اي است که فروش را آغاز کرده هفته

، گزارش داد و من هم در اهداف ]مدیرعامل شرکت رفاه[عسکري، ]عبدالعلی علی[آقاي 
  1.بت کردماي رفاه صح هاي زنجیره تأسیس فروشگاه

آباد جنوب  از آنجا به فروشگاه بزرگ در دست ساخت توسط شهرداري تهران در حسن
تهران رفتیم؛ خیلی بزرگ است، با ده هزار مترمربع بنا، در یک پارك و مرکز فرهنگی و 

پارکینگ روي سقف و انبار در زیرزمین . ورزشی که در جنوب تهران، خیلی مفید است
از مقابل آنها عبور کردم . مردم منطقه جمع شده بود.  بازدید کردیماست و از استخر و سونا

  . و به احساسات پاسخ دادم
 در سه طبقه فروشگاه و سه -آزادي سپس براي افتتاح فروشگاه دیگر رفاه در غرب میدان

در تملک بنیاد مستضعفان، با شرکت در سود .  رفتیم-طبقه زیرزمین براي انبار و پارکینگ
سپس به پاویون جالب . درصد بنیاد رفاه تأسیس شده؛ خیلی خوب و جامع است  55 – 45

  . اند بخش خصوصی در فرودگاه تهران رفتیم که براي مسافران متشخص غیردولتی ساخته
                                                             

 -سیستم این ضعفبرد و  ی رنج مکاال سیستم درست توزیعیک ما از  کشور«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 براى ،اه در سراسر کشور فکر ایجاد هزار فروشگ.دهد بسیارى از دستاوردهاى سازندگى را تحت تأثیر قرار مى، توزیع

دهیم که خود کسبه و  البته ما هنوز هم ترجیح مى.  کار ضرورى کشور است،ر کردن این خالء است و سازماندهىپ
 ولى اگر آنها به هر دلیل ،دن خودشان در این مجموعه فعال شو،شان با توزیع وابستگى دارد که زندگی تجار و کسانی

 االن ما به هر شهرى بخواهیم یک فروشگاه .شود ، ایجاد می که جایش خالى است این هزار فروشگاه،وارد نشوند
، دند و باید هم بگیرن چند فروشگاه بگیر، و اگر بعضى شهرهاداریم هشتصد فروشگاه الزم - امروز هفتصد،بدهیم

اعتماد مردم بتواند  که  باشد وجود داشتهله مهم این است که یک سیستم توزیعأمس. شود تعداد فروشگاه الزم، بیشتر می
هاى   بدون اینکه نگران قیمت؛ مصرف کننديوقت کمتر.  خریدشان را بکنند، مردم با خیال راحت ورا جلب کند

 یک تعهدى پشت کار باشد که جوابگوى .کیفیت کاال اطمینان داشته باشندبه . شان را بخرند مایحتاجباشند، اضافى 
» .نطبق کنندمبا شرایط  خودشان راباید  اًباشد که دیگران هم طبع وزیع کاالباشد و یک روش سالمى براى ت ها نقص

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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 عکس افتتاح فروشگاه رفاه           

افتتاح فروشگاه های زنجیره ای رفاه در غرب میدان آزادی
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 عکس افتتاح فروشگاه رفاه           

بازدید از فروشگاه زنجیره ای رفاه در غرب میدان آزادی
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در مسیر . ه بودندجمعی از بستگان و اعضاي خانواده همرا. به سوي کیش پرواز کردیم
. در پاویون مستقر شدیم. ساعت نُه و نیم شب به کیش رسیدیم. ابر و رعد و برق داشتیم

کمی کنار . توضیحاتی داد] مدیرعامل سازمان عمران کیش[پناه،  یزدان] محمدرضا[آقاي 
  .ساحل قدم زدم و خوابیدم

  
  1995سامبر  د6              1416  رجب   13   1374  آذر 15شنبه  چهار

  
. سپس براي دیدن جزیره رفتیم. تا ساعت یازده صبح، استراحت و قدم زدن و مطالعه داشتم

تاکنون رعد و برق این چنینی که مدت . رعد و برق و باران بسیار شدید و خوبی داشتیم
 متر باران  میلی28بعد گفتند . طوالنی متوالی و بدون قطع شدن ادامه داشته باشد، ندیده بودم

از . اند، بازدیدکردیم  کیلومتري که اطراف جزیره ساخته45از جاده خوب آسفالت . بارید
گفتم بهتر است از این . هاي حرا توجهم را جلب کرد شده که درخت هاي احداث جنگل

از چند چاه و تلمبه بادي بازدید کردم که تکنولوژي را از سوریه . نوع بیشتر کاشته شود
از . شود هر دستگاه، حدود پانصد هزار تومان تمام می. سازند  ایران میاند و فعالً در گرفته
. کشد، ولی مقداري آب کم است، اما براي جزیره خیلی مفید است متري هم آب می بیست

  .توان از آن استفاده کرد در خیلی از جاهاي کشور، می
والده از . زدن در ساحل گذشت عصر و شب هم بیشتر به مطالعه، استراحت و قدم

، براي قبول پیشنهادهاي ]رییس سازمان برنامه و بودجه[آقاي میرزاده، . پرسی کردم احوال
  .رهبري براي کمک به عمران قم، تلفنی اجازه گرفت

  
  1995 دسامبر 7                        1416  رجب   14   1374  آذر 16شنبه  پنج

  
اخوي محمد از مشهد خبر . دریا گذشتزدن در ساحل  مان به استراحت و قدم بیشتر وقت

شان بهتر است؛ بنا دارند  اند و حال داد که پزشکان، اجازه انتقال والده را از مشهد داده
پیشنهاد کرده بودم، در صورت تمایل والده، به کیش بیایند که . امشب به تهران بروند

  . شان شلوغ باشد شان هنوز مساعد نیست؛ نباید محیط حال
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رخارجه، اجازه گرفت که جواب بیانیه شوراي همکاري خلیج فارس در مورد وزارت امو
خبر رسید، در کوچه برلن تهران، . را بدهد] ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک[جزایر 

  . سوزي شده است بیش از صد مغازه دچار آتش
از چند طرح عمرانی کیش بازدید کردیم؛ تصفیه فاضالب شهرك صدف و صفین، 

. نماز را در مسجد ساحلی خواندم. هاي ساحلی و بندر شی و فرهنگی خیابانمرکز ورز
ناهار را در پالژ . پرسی کردم از آقاي صالحی، امام جماعت، احوال. مسجد جالبی است

عصر با همراهان، در ساحل . خصوصی میهمانان سازمان عمران کیش با آبگوشت بودیم
  .رشته صرف کردیم آش
  

  1995 دسامبر 8                        1416  رجب   15   1374 آذر 17جمعه 
  

عصر هم مقداري در دریا . روي تمام وقت در اقامتگاه بودیم؛ با استراحت و مطالعه و پیاده
ساعت هشت شب، به . روزهاي قبل، به خاطر سردي هوا از دریا استفاده نکردم. شنا کردم

  .تهران رسیدیم
. شان خوب است حال. زاده محمد رفتیم دگاه به خانه همشیرهبراي دیدار از والده، از فرو

: اند امروز ظهر و شب، با تشخیص خودشان غذا خورده. اند از بیمارستان و پزشکان زده شده
اطرافیان هم . شان مساعده شده است معتقدند با همین غذاها حال. کشک و شیر و رب انار

  . کنند ، تأیید میتحول چشمگیر در حالشان را پس از این غذاها
  

  1995 دسامبر 9                        1416  رجب   16   1374 آذر 18شنبه 
  

اعضاي شوراي مشورتی . کارهاي مانده روزهاي سفر را تا ساعت نُه و نیم انجام دادم
کردیم که قرار شد   زیادي مطرحمسایل.  نقدینگی بوددربارةها  بیشتر بحث. اقتصادي آمدند

] جمهور در امور اصناف مشاور رییس[بینا،  توکلی]ابوالفضل[آقاي . و اظهارنظر کنندبررسی 
  .بار صحبت داشت  میدان ترهمسایل صاردات فرش و دربارة. آمد

هاي  اعتبارات الزم براي دیواره. اي براي مشکل پیشروي آب دریاي خزر داشتیم جلسه
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، در مورد ]وزیر نیرو[ه آقاي زنگنه، ب. سازي و حفاظت بندر انزلی در نظر گرفته شد ایمن
  . دهی رودخانه سفیدرود تأکید شد سازي و سازمان ساحل

قرار شد . شب شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت. عصر سلمانی براي اصالح آمد
اند، بپذیریم و بخش دیگري از پیشنهاد  ها داده هیأت پیشنهادي عراق را که از طریق لیبیایی

  .  و تصویب شداصالح. کنترل شود
  

  1995دسامبر 10                       1416  رجب   17   1374 آذر 19یکشنبه 
  

نامه براي واردات موقت جهت  ستاد تنظیم بازار، جلسه با چند مصوبه داشت؛ منجمله آیین
عصر در جلسه هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم؛ منجمله الیحه استان . تولید و صادرات

  . خوشحال شدند. شان بهتر است حال. به دیدار والده رفتمشب . شدن قم
خواستند که یک اتومبیل برایشان خریده . براي اولین بار، والده از من تقاضایی کردند

چون در اثر شدت ضعف و پیري، . شود و تأکید داشتند که روي پول خودشان باشد
د باشند؛ از این تقاضا خوشحال خواهن توانند بکنند و مزاحم دیگران هم نمی روي نمی پیاده
  .شدم
  

  1995دسامبر 11                       1416  رجب   18   1374  آذر 20دوشنبه 
  

خشکسالی دو ماه گذشته، . چند روزي است که در سراسر ایران، باران و برف داریم
رد عقد دو مو. تاحدودي جبران شده و هنوز هم باران ادامه دارد و در مواردي سیل داریم

آقاي . ازدواج از کارکنان دفتر داشتیم؛ یکی دختر محافظ شهیدمان، مرحوم مرادي بود
، براي جواب عقد ]آبادي، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نجف[دري ] قربانعلی[

نظري گروه حاکم بر  هاي مجلس در مورد بودجه و همچنین از تنگ نامه آمده بود و از آیین
  .شتمجلس، انتقاد دا

ها  صحبت. ، سفیر جدید قطر براي تقدیم استوارنامه آمد]الکواري آقاي عبدالعزیز علی[
  دو سئوال در مورد قهر امیر قطر. تشریفاتی و معمولی و بیشتر در خصوص توسعه روابط بود
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 دیوان عالی اندونزي            + یر قطر عکس مالقات سف

مالقات با رییس دیوان عالی اندونزی

مالقات با سفیر جدید قطر
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 مورد از کنفرانس سران شوراي همکاري خلیج فارس و مصاحبه صریح وزیر قطري در
  .اعراب و اسراییل که حق براي آنها تلخ است، نمودم که جواب درستی نداشت

گزارش وضع را داد و . ، استاندار سیستان و بلوچستان آمد] جهانبخشبخش علیآقاي [
. آمد نظرم غیرمسلط داد؛ به ضعیف جواب در مورد آمار و ارقام خیلی. استمداد کرد

امات اصولی من و اصالح امور ایران، کلی تمجید از اقد. سیدمرتضی عسکري آمد آقاي
براي تأسیس دانشگاه دینی استمداد کرد و . داند سابقه در تاریخ ایران می آنها را بی. کرد

. ، نماینده سروستان آمد]آقاي اسماعیل نوروزي. [اي در مورد عراق و ترکیه داشت توصیه
. زدایی منطقه تشکر کرد محرومیتبراي امور فرهنگی استمداد کرد و از خدمات دولت در 

گستر در دریاي  عصر در شوراي اقتصاد، چند مصوبه داشتیم؛ منجمله جلوگیري از صید دام
  . شمال و ایجاد اشتغال براي صیادان، با اولویت علمی

  
  1995دسامبر 12                       1416  رجب   19   1374  آذر 21شنبه  سه

  
به . هاي دولت مورد توجه است گیر فرانسه در مقابل سیاست مهدر خبرها، اعتصابات ه

آشیخ حسین هاشمیان . دیرتر به دفتر رسیدیم. ها کُند بود خاطر بارش برف، حرکت اتومبیل
، معاون ]علی ربیعی[= آقاي عباد . براي استمداد جهت طرح انتقال آب به رفسنجان آمد

... اطالعات از جهت سوءظن و بدبینی و از روحیه حاکم بر وزارت . وزیر اطالعات آمد
  انتقاد دارد

ها در   با ادغام اعراب-کیانژاد، براي توضیح ابتکار الفباي فارسی و عربی گروه مهندسی
در مورد امتیازات آن نسبت به .  آمدند؛ جالب است، ولی احتیاج به بررسی دارد-حرف

ي مصرف، جلسه با چند شوراي الگو. وضع موجود، قرار شد براي بررسی،کمک کنیم
  .گزارش و بدون مصوبه و تأکید بر تبلیغات داشت

ها به  در مورد فروش کارخانه. آمد] جمهور معاون اول رییس[عصر دکتر حبیبی، 
در مورد سفر به قزاقستان و ترکمنستان هم کسب . ایثارگران گزارش کار داد و نظرخواست

 کشور اندونزي آمد؛ مذاکرات تشریفاتی ، رییس دیوان عالی]آقاي سور بونتر. [نظر کرد
  .بود
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رؤساي چند دانشگاه . شب شوراي عالی انقالب فرهنگی، جلسه با چند مصوبه داشت
هاي اسالمی و نمایندگان رهبري و   انجمن  که در اثر دخالتشان تاز مشکال. کشور آمدند

ته شد، اگر گف. اللهی به وجود آمده، شکایت داشتند و کمک خواستند دانشجویان حزب
هاي انضباطی برخورد کنند، حل  مقررات را رعایت کنند و با تخلفات از طریق اهرم

  .شود می
  

  1995دسامبر13                      1416  رجب   20   1374  آذر 22شنبه  چهار
  

پیشنهاد و اصرار . اخوان علیزاده از شوراي نگهبان آمدند] احمد و محمدرضا[آقایان 
در مورد برنامه . جمهور باشم؛ نپذیرفتم رتیبی بدهند که در دوره بعد، رییسداشتند، ت

جهت رد  گفتم سعی کنند، کسی بی. نظارت بر انتخابات گزارش دادند و نظرم را خواستند
 حال والده و مقدار کمک به کردستان و پرداخت اقساط دربارة. اخوي محمد آمد. نشود

  . بازار صحبت شدبعدي تعهدات سابق و برنامه تنظیم 
هاي کوثر و شاهد  ، با مدیران شرکت]رییس بنیاد شهید[رحیمیان، ] محمدحسن[آقاي 

ها را گزارش دادند؛ عمدتاً از نیروهاي  هاي اقتصادي بنیاد شهید و شرکت آمدند و فعالیت
راجع به . سر شب، اخوي محمد آمد. عصر به جلسه هیأت دولت نرفتم. اند جناح چپ

شب جلسه شوراي مرکزي جامعه روحانیت مبارز . رز صنایع صحبت شدانتخابات و ا
  .گیري شد براي لیست نامزدهاي مجلس رأي. داشتیم

  
  1995دسامبر 14                       1416  رجب   21   1374  آذر 23شنبه  پنج

  
. یماول وقت به فرودگاه مهرآباد رفتیم و بالفاصله به سوي آذربایجان شرقی پرواز کرد

زنگنه و حسین ] بیژن نامدار[محمدخان و ] مرتضی[میرزاده و ] حمید[مهدي و کاظم و 
. جمعه تبریز و نمایندگان استان همراه بودند شبستري، امام] محسن مجتهد[و ] شیمرع[

با .  فرود آمدیم- بین مراغه و ملکان و بناب-ساعت هشت و نیم صبح، در فرودگاه سهند
  پس از افتتاح ایستگاه پمپاژ. ، به سوي روستاي آروق حرکت کردیماستقبال مدیران منطقه
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 عکس افتتاح سد در آذربایجان           

افتتاح ایستگاه پمپاژ آب از زرینه رود

سخنرانی در مراسم افتتاح سد نهند در آذربایجان شرقی
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 عکس افتتاح سد در آذربایجان           

افتتاح سد بزرگ خاکی علویان

افتتاح چند طرح سازندگی در استان آذربایجان شرقی
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رود براي سه هزار و پانصد هکتار که جزیی از طرح بزرگ شبکه آبیاري   آب از زرینه
  1.اي با مردم روستا که جمع شده بودند، صحبت کردم منطقه است، چند جمله

مراسم توجیهی طرح سد . براي افتتاح سد بزرگ خاکی علویان، به شمال مراغه رفتیم
فر توضیح دادند؛ با  آقاي زنگنه و مهندس کیان. شد مستقیم از سیماي شبکه یک پخش می

 میلیون متر مکعب آب را 123 میلیون دالر ساخته شده و 14 میلیارد تومان و 5/8صرف 
 میلیون مترمکعب  100 مترمکعب، براي آب شرب شهر مراغه و  میلیون25با . کند تنظیم می

  . آب از لوله تخلیه، بسیار زیبا بود غرش. براي کشاورزي ساخته شده است
پیمانکار از بخش خصوصی است؛ شرکت پگا، به خاطر دادن میدان به آنها براي 

به جنوب مراغه بعد از ناهار . هاي بزرگ و افتخارآمیز تشکر کردند پیمانکاري چنین طرح
رفتیم و اولین سد انحرافی از پنج سد انحرافی طرح را هم افتتاح کردیم؛ این هم جالب 

هم معروف چاي کنترل و  مجاور صوفی  هاي دو رودخانه است و با تکمیل این شبکه، آب
 میلیون مترمکعب آب در سال خواهد 200شود و جمعاً مانع از بین رفتن یا هدر رفتن  می
راسم توجیهی، صحبت کوتاهی در اهمیت این طرح که در راستاي آن، منطقه به در م. شد

ها و کنار جاده اجتماعاتی داشتند  در مسیر، مردم در خیابان. 2شود، داشتم کلی دگرگون می
                                                             

 -و پایه کشاورزى هاى مهم اقتصادى انقالب ما بر امروز یکى از حرکت «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
از هر جهت همه شرایط مناسب براى  خصوص، هدامداراى است که در استان شما و در منطقه بناب و ملکان و مراغه ب

زبانزد همه کشور هستند و دولت  مردم اینجا در تالش و زحمتکشى و تولید، .هاى الهى مهیاست استفاده از این نعمت
نکته دیگرى .  در اختیار شما بگذارد،هاى الهى ناسب از نعمتبردارى م  امکانات الزم را براى بهره،شما مصمم است

 همیشه هللاکه بحمدا تعهد و روحیات انقالبى مردم این منطقه است روحیات اسالمى، که براى ما بسیار شیرین است،
ان جنگ همیشه در دور اینجا. خوبى استقامت و پایدارى کردنده  ب،اند و در دوران جنگ تحمیلى پشتیبان انقالب بوده

 هاى بزرگ، امیدواریم که در مراحل پایانى این طرح. هم روى پاى خودش ایستاد و تولید و تالش را فراموش نکرد
، دفتر نشر »1374 سال هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .بازهم شما را در اینجا زیارت بکنیم

  .1396معارف انقالب،
 -در ؛کننده است  از نقاط خوشحال،سال در اجراى طرح جلو افتادن یک«: ی آمده است در بخشی از این سخنران 

هاى   همیشه عادت داریم بشنویم که مدتى تأخیر و تعدیل.شود هاى بزرگ با تأخیر اجرا مى  طرحشرایطى که معموالً
 باز خبر اجراى ،د و بهتر از اینسال را جلو آمدن کنم از مجریان و پیمانکاران که این یک  من تشکر مى.اضافى را داریم

 مدتى معطل اجراى طرح ، بعد از بستن سدهامعموالًما  .هاى استفاده از آب است هاى آبیارى و شبکه کلى طرح کانال
 آب مشروب شهر تاریخى مراغه را که از شهرهاى ربرکت است که اوالً این طرح به این جهت پ.شدیم ها مى شبکه
 توانند مطمئن باشند که  مى، مردم مراغه.کند ها سال آینده تأمین مى  براى ده،شور ما استدار و بسیار مهم ک ریشه
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  .کردند؛ منظره تخلیه آب سد انحرافی هم دلپذیر بود و ابراز احساسات می
ها  پس از استقبال مسئوالن، با اتومبیل.  ز کردیمبه فرودگاه برگشتیم و به سوي تبریز پروا

] محسن مجتهد[آقاي .  کیلومتر راه در جاده اهر بود50. به سوي سد نهند حرکت کردیم
با صرف . خیرمقدم گفت و آقایان زنگنه و کیانفر توضیح دادند] اما جمعه تبریز[شبستري، 

پیمانکار . ه تبریز ساخته شده استچهار میلیارد تومان سد و تصفیه خانه و خط انتقال آب ب
 میلیون 32هاي جمهوري آذربایجان بوده که ارزان انجام داده است و  سد از شرکت
من هم صحبت کوتاهی در . کند شیرین براي شُرب شهر تبریز را تنظیم می مترمکعب آب

ها و اشاره به پنج سد بزرگ دیگر در دست ساختمان در  اهمیت اقدامات مهار آب
به احساسات مردم روستاي نهند که جمع . بارید کمی برف می. 1یجان شرقی نمودمآذربا

  .شده بودند پاسخ دادم
محل دریاچه وسیع سد بزرگ شهید مدنی را که در دست . به سوي تبریز حرکت کردیم
پنجاه کیلومترمربع وسعت دارد و شهرك هم زیر آب . ساختمان است، بازدید کردیم

کارهاي زیادي . ، استاندار، توضیحات خوبی داد]زاده  علی عبدالعلیآقاي[در راه . رود می
  . انجام شده است

از فرصت بین راه، براي مذاکرات با همراهان، . بالفاصله به سوي تهران پرواز کردیم
  از. هاي عمرانی و تأمین نیازهاي مالی مذاکره کردیم  کارهاي جاري و طرحدربارة

                                                                                                                                               
 از ، هزار هکتار زمین را در بهترین نقطه ایران18حدود اً  ثانی. سالم بهداشتى را دیگر تا نسل بعدى هم دارند آب 

ها که  دانیم که این آب ى ایران است و مى جزو حاصلخیزترین اراض، اراضى این منطقه.کند آب مطمئن برخوردار مى
شود که باال آمدن  ریزد و تبدیل به نمک مى  در حال حاضر به دریاچه ارومیه مى،بناست در این اراضى استفاده بشود

 سال هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . است آنآب دریاچه هم خودش مشکلى براى سواحل
 .1396معارف انقالب،، دفتر نشر »1374

 -شهرى با این عظمت و با این .گونه خدمات را دارد  استحقاق این،تبریز«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 مردمش ،همه جمعیت و موقعیت ممتاز سیاسى و جغرافیایى و داشتن آب شیرین در زیر سر خودش و کنار خودش

 .هاى سابق بر انقالب بوده است لیاقتى حکومت عرضگى یا بى ین نشان یا بى ا،آبى داشته باشد  این شهر کم،تشنه باشند
 وجود داشته و این آب ، شبیه آب رودخانه کرج است،کیفیت عالى که گفتنداین  آبى با ،هر حال در نزدیکى تبریزه ب

 میلیارد چهارن آب را با  ای؛کرده است  تلخ و شور از تبریز عبور مى ورفته شده و از دست مى رود مستهلک مى در تلخه
  سى میلیون،رود به تبریز خانه هم ساختند و می کشى هم کردند و تصفیه  مهار کردند و لوله،تومان و یک میلیون دالر

 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . کار بزرگى است، آب شیرین با کیفیت خوب براى شهر تبریزمترمکعب
  .1396 نشر معارف انقالب،، دفتر»1374 سال هاي سخنرانی
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 بهره برداري از سد علویان دستخط آیت اهللا هاشمی در مورد 

دستخط رییس جمهور در خصوص افتتاح سد عظیم علویان
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با همشیره طبیه که . شان بهتر است حال. زاده، به دیدن والده رفتم  فرودگاه به منزل همشیره
  .عازم مکه است، خداحافظی کردم و به خانه آمدم

  
  1995دسامبر 15                       1416  رجب   22   1374  آذر 24جمعه 

  
توسلی ] محمدرضا[عصر آقاي . مکارهاي مانده از سفر دیروز را انجام داد. در منزل بودم

العاده معیشت در آلمان گفت و  اش و از گرانی فوق از سفر به آلمان براي معالجه نوه. آمد
اینکه تهران زیباتر از شهرهاي آلمان است و تذکر داد که خوب است، ایران کانال 

  .تلویزیونی براي اروپا راه بیندازد
] جمهور و مدیرعامل دفترنشرمعارف انقالب ویژه رییس رییس دفتر بازرسی[شب محسن، 

راجع به کیفیت احداث مرکز اسناد، کتابخانه و موزه تاریخ معاصر در رفسنجان و . آمد
  . ارزي بانک مرکزي صحبت شدمسایلنامه من به تقاضاي صداوسیما و نیز  تدوین زندگی

این . ح کرداش را اصال نامه عفت به دیدن والده در منزل همشیره فاطمه رفت و وصیت
کند؛  بینم که گاهی نگرانم می هاي خاصی می ایام به خاطر کسالت والده، معموالً خواب

. مثالً خواب مردن ابوي را که جنازه ایشان، کنار من است، یا آمدن بعضی از اموات فامیل
  .کنند ی از این قبیل برایم نقل مییها   دیگران هم خواب

  
  1995دسامبر 16                       1416ب    رج 23   1374 آذر 25شنبه 

  
 رعاملیمد[ ای رادن]محسن[در جلسه توجیهی، آقاي . از منزل به کارخانه مگاموتور رفتیم

محرکه  خودرو را داد و بیشتر از قواي اجزاي گانه ساخت  یازده هاي ،  طرح]مگاموتور شرکت
سازصنعتی و مونتاژ  هاي قطعه  کارگاهموتور و گیربکس و اکسل که عمدتاً با استفاده از مثل

از خطوط تولید . آورد شود و ارزبري پیکان و پراید را پایین می در محل کارخانه انجام می
  .و مونتاژ و آزمایشگاه مدرن آن بازدید کردیم

] وزیر صنایع[زاده،  قرارداد، آقاي نعمت ساز طرف در جمع کارکنان و صنعتگران قطعه
اند و  ا این شیوه در چند مجموعه، چهل هزار نفر به کار گرفته شدهگزارش داد و گفت، ب
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 هزاردستگاه خودروي سواري 110آینده،  گفت براي سال. شود  میلیاردتومان هزینه می200
از این سیاست و . 1من هم صحبت مبسوطی کردم. شود که به اندازه تقاضا است تولید می

رو و خودکفاکردن کشور از واردات خودرو سایر کارهاي انجام شده در راه تولید خود
  . تمجید کردم

به دفترم . هاي وسیع شهرداري در اصالح جاده قدیم کرج، تعجب کردم در مسیر از طرح
به بانک مرکزي تأکید کردم که اعتبار اسنادي . تا عصر کارها را انجام دادم. برگشتم

 گزارش سفر به گینه و پاریس .عصر دکتر والیتی آمد. تجهیزات متروي تهران را باز کند
در مورد اعتبارات و . را داشتیم] میانه آسیاي[هاي شمالی  جلسه شوراي جمهوري. را داد

  . گیري شد صادرات و واردات و اصالح وضع کمرگات و مرزها تصمیم
شب شوراي مرکزي جامعه روحانیت مبارز، براي نامزدهاي انتخابات مجلس جلسه 

. به خانه آمدم. ظ جامعیت روحانیت، پنج نفر از خط مقابل باشندقرار شد براي حف. داشت
  .تعدادي کتاب مراسم و دعاهاي سفر حج را براي عفت آوردم

  
  1995دسامبر 17                       1416  رجب   24   1374 آذر 26یکشنبه 

  
. جام دادمتا ساعت ده صبح کارها را ان. با عفت خداحافظی کردیم؛ عازم سفر عمره بود

عصر هیأت دولت، . نیازهاي ارزي صنایع را تأمین کردیم. جلسه ستاد تنظیم بازار داشتیم
بازنشستگی  اجتماعی و سازمان تأمین هاي سازمان قرار شد، طلب.  داشت جلسه با چند مصوبه

  .را با واگذاري کارخانجات بپردازیم
اند، ولی در مورد  راضی. یم سفرشان به قم صحبت کرددربارة. شب میهمان رهبري بودم

هدف اصلی که اصالح وضع تحصیالت حوزه است، معتقدند که در حد صحبت و توصیه 
                                                             

 -سرعت رشد تولید ساخت انواع خودرو و توانایی کشور در طراحی و «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
دهد، رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش فشار بر قیمت خودرو در داخل  تأمین مواد اولیه صنعتی، نشان می

هاي صنعتی عمده در صنعت خودروسازي کشور و گردش  پیشرفت. اپذیر استن آینده حتمی و اجتناب کشور، در سال
 هزار نفر، حرکت بسیار باارزش و مؤثري در اقتصاد کالن 40 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال براي2100اي بالغ بر  سرمایه

 کتاب  ← دیکن رجوع» .کند، دولت راه درستی براي احیا و توسعه صنعت کشور انتخاب کرده است است و ثابت می
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
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و آشیخ ] خراسانی[ آقایان منتظري، وحید .بوده و فرصت پیگیري و اجراي آنها را ندارند
  معه شنود و انتخابات مجلس و نامزدهاي جادربارة .اند جواد تبریزي، به دیدن ایشان نیامده

گرانی،  تاریخ شفاهی بنیاد تاریخ و مسأله جمعه تبریز، کتاب   مبارز، امام روحانیت
عفت، تلفنی خبر . حدود ساعت دوازده شب خوابیدم. شب در دفترم ماندم. کردیم مذاکره

  . سالمتی داده بود
  

  1995دسامبر 18                       1416  رجب   25   1374 آذر 27دوشنبه 
  

ادرار و مدفوع براي . درد دیشب مطلع شده بود توسط عفت از دل. ر میالنیان آمددکت
پس از انجام کارها، به دانشکده الهیات رفتیم؛ براي . هایی نمود آزمایش گرفت و توصیه

در . افتتاح ساختمان جدید که با کمک من، زمین آن از پادگان گرفته و ساخته شده است
ها بود و در جمع دانشجویان و پرسنل و میهمانان،   نمونه و برنامهجمع استادان، معرفی اساتید

و ] گلپایگانی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی[هاي آقایان دکتر هاشمی  صحبت
و ] رییس دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران[میرمحمدي، ] سیدابوالفضل[

و دانشگاه و اهمیت  بر محور وحدت حوزه 1شعر حمید سبزواري و سپس صحبت من،
  .دانشکده الهیات در معرفی اسالم و انقالب بود

گزارش . توالیی آمدند] محمدحسن[فروزنده و ] محمد[آقایان . به دفترم مراجعت کردم
تکمیل قرارداد با اوکراین، براي ساخت مشترك هواپیماي مسافربري پنجاه نفره آنتونف را 

  . کردنددادند و براي تأمین ریال و ارز استمداد
  ]جمهوري المللی ریاست سرپرست خدمات حقوقی بین[افتخارجهرمی، ] گودرز[آقاي 

                                                             
 - اکنون در   رشد علوم و فنونى را که هم، در کشورمانعلمیهاى  درخشش چهره   با اشاره به،آقاى هاشمى

تواند   داده است که ایران مىتاریخ نشان«: گفت و هاى تمدن آینده اسالمى دانست ها جریان دارد، از پایه دانشگاه
ما باید  . نیاز به سعى و کوشش تمامى آحاد مردم از جمله مسئوالن کشور دارد،پایگاه تمدن بزرگى شود و انجام آن

هاى علم و فرهنگ و  امروز ما با تکیه بر صخره .دست یکدیگر دهیم و این تمدن در حال زایش را خلق کنیم دست به
 در مباحثى ،حوزه و دانشگاه .انجام رسانیم   به،م رسالت بزرگ اجتماعى را که برعهده داریم امیدواری،لطف الهى  به

هاى دیگر علوم و فنون نیز  زنند و این روند باید در زمینه  حرف اول را در جهان امروز مى،چون عرفان و فلسفه اسالمى
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374  سالهاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .آغاز شود
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  عکس افتتاح دانشکده الهیات 
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گزارش حصول مصالحه  با آمریکا در مورد الیحه غرامت سقوط ایرباس ایرانی . آمد
یون دالر براي غرامت شهدا و چهل اند، مبلغ سی میل پذیرفته. توسط ناو آمریکایی را داد

  . میلیون دالر، با شروط خاصی، بابت خسارت هواپیما بدهند که پذیرفتم
 جاري کشور و مسایل، براي امور بودجه و ]رییس سازمان برنامه و بودجه[آقاي میرزاده، 

عصر .  ارزي آمدمسایل، در مورد ]کل بانک مرکزي رییس[اختالف نظر با آقاي نوربخش، 
، براي مسأله ارز صنایع آمد که قرار شد، هر ]جمهور معاون اجرایی رییس[ي محمد، اخو

در جلسه شوراي اقتصاد، چند مصوبه داشتیم؛ منجمله . ماه چهارصد میلیون دالر داده شود
دوم از بلژیک، با  درز مانیسمان دست هاي بدون  ترك مناقصه خرید کارخانه عظیم لوله

دکتر نوربخش آمد و براي اجراي . هاي آلیاژي نفت  لولهظرفیت سیصدهزار تُن براي
. ام هاي او ناراضی گیري کرد؛ متوجه شده که من از سخت هاي من، اظهارآمادگی سیاست

  . قرار شد تولید را تقویت کنند
گزارش کنفرانس خلیج فارس را گفت و نقش . آمد] وزیر امورخارجه[دکتر والیتی، 

کنندگان کنفرانس از  شرکت. را داد ] وزارت امورخارجهیمللال نی بیاسیس[دفتر مطالعات 
برایشان در اهمیت امنیت منطقه و ضرر حضور نیروهاي نظامی . چندین کشور آمدند

شان خوب  حال. شب به دیدار والده در خانه همشیره فاطمه رفتم. 1خارجی، صحبت کردم
  .روم که آنجا می اولین بار است. است
  
  

                                                             
 -قسمت قابل توجهى از انرژى دنیا اینجا  باید گفت،در اهمیت خلیج فارس«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

آینده هم در .  عالوه بر انرژى، موقعیت خاص استراتژیکى این منطقه هم جایگاه تاریخى خودش را داشته است.است
 ؛شود  به هم دارد مربوط مى، به نحوى سرنوشت خلیج فارس و دریاى خزراًخصوص که اخیر هب .شود تر مى حساس

مند به سرنوشت  ه باید عالق،ند هستمند به سرنوشت بشریت هکه عالق  کسانی.فارس کوچکى است دریاى خزر هم خلیج
ت این باشد که راه صحیحى را  خوب اس،کار شما محققان. کنند  باشند و روى این حساب باز کنند که مى فارسخلیج

رسد از  به نظر مى.  درست برخورد کنند و آنها اشتباه نکنندتاپیش پاى سیاستمداران و مدیران کشورها بگذارید 
فارس   اهمیت خلیج-که دور هستندو چه آنها  هستند در این منطقهى که ی چه آنها- ل مورد عالقه همهیترین مسا مهم
 تأثیر زیادى ، قابل اعتماد باشد،گذارى  اینجا اگر امن باشد و سرمایه.شود  محور باید ارزیابىاین ل دری بقیه مسا؛باشد

  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .جدى براى دنیا است  نگرانى،در سالمت و امنیت همه دنیا دارد و اگر هم ناامن باشد
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي رفسنجانی، سخنرانی
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  1995دسامبر 19                       1416  رجب   26   1374 آذر 28شنبه  سه
  

 اینجا -فروشی دارد  باجناقم که در بلژیک فرش-آقاي امینیان. ها جمع بودند دیشب بچه
شایعه . سیاست جدید پیمان ارزي و تثبیت نرخ ارز را به نفع فرش ایران ارزیابی کرد. بود

ها مثل سابق است، در داخل ولی فرش   گفت قیمت.شدن فرش در ایران را قبول ندارد ارزان
 درصد اضافه شده و تجار، انبارها 30 تا 20زیادتر است و در خارج هم قیمت فرش ایران، 

  .اي دارند بعضی در داخل، تبلیغات گمراه کننده. اند را با سود خوب فروخته
 خروج ، تلفنی در مورد]کل گمرك رییس[وهاجی، ] عبدالحسین[ اول وقت، آقاي 

 فرش، وضع خوبی  کاالها از طریق مناطق آزاد گفت و نیز خبر داد که این ماه هم صادرات
در . اي رفتم اهللا خامنه با اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، به مالقات آیت. دارد

ولی  در  1.زد ها و آثار مثبت دور می ها بر محور موفقیت مذاکرات رسمی، صحبت
اي از اینکه شوراي عالی  اهللا خامنه ر شد محرمانه بماند، آیتکه قرا مذاکرات خصوصی

هاي دشمنان با  انقالب فرهنگی، اقدام جدي در موارد مبارزه با تهاجم فرهنگی و مخالفت
هاي  گري روشنفکران انجام نداده، گله کردند و ضمن ستایش فقیه و موذي والیت
تر باشند؛ به خصوص که شورا  فعالآمیز از اعضاي مشخص خواستند که آنها باید  مبالغه

صالح ندیدم که در این خصوص مباحثه شود و . منصوب رهبري و از این حوزه است

                                                             
 - را  ی عموم  فرهنگ لی مسا، ی فرهنگ  انقالب ی عال ي شوراي اعضاداری در د ، انقالب  رهبر معظم ي،ا  خامنه اهللا تیآ 

  ي شورا  توجه  در کانون شی از پ شی بدی با ی فرهنگ  کالن لی مسا، کردنددی کشور خواندند و تأک لی مسا نیتر از مهم
   انقالب ی عال ي شورا لی سالروز تشک  مناسبت  به  کهداری د نی در ا ي رهبر  معظم مقام .ردی قرار گ ی فرهنگ ب انقال یعال

 و  ی فرهنگ  کالن لی مسا تی اهم نهی کردند و در زم ي شورا ابراز خرسند نی ا  منظم يها  تی شد، از فعال  انجام یفرهنگ
  يا  و مجموعه  است ي ضرور يازی، ن  جامعه ی عموم  فرهنگ  به یدگیرس«: ندگفت  ی عموم  فرهنگ يگذار  استیس
 کند  تی و هدا ياستگذاری را س ی فرهنگ  کالن لیدار شود و مسا  را عهده  مهماری بس فهی وظ نی ادی فکور و دلسوز با، میفه

  مانهی حک تیری حضور دارند و با مد  در آن  که ی فرهنگ  عناصر برجسته  به  با توجه ی، فرهنگ  انقالب ی عال يو شورا
   کامل  مورد اهتمام نی کند و در ا  موضوع نی ا  را صرف يشتری ب  وقت  طور مشخص  بهدی باشمند،یجمهور اند  سییر

  ی عال ي شورا سیی ر ی، هاشم يآقارهبري،    از سخنان شیپ» . باشد  درخشاناری شورا بس يها  تی فعال جیورزد تا نتا
   جلسات لی با تشک ی فرهنگ  انقالب ی عال ي کرد شورا  شورا، اعالم نی ا يها  تی فعال از ی در گزارش، ی فرهنگ انقالب

  يریگی مورد نظر را پ  دارد و اهداف  خاص وجه ت یی محتوا لی مسا ، به  شده  انجام يها  يزیر  برنامه  و بر اساس منظم
 .کند یم
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  .جمعی هم گرفتیم عکس دسته. کنند گفتند که بعداً خصوصی دراین باره با من صحبت می
ر از سفیر برزیل، براي خداحافظی آمده بود؛ به خاطر ارتقاي مقام، زودت. به دفترم برگشتم

نوازي مردم راضی و امیدوار به توسعه روابط  از فضاي دوستانه ایران و مهمان. رود موعد می
  . است

آقاي سیدحسن نصراهللا، ضمن گزارش . اهللا لبنان آمدند اعضاي شوراي مرکزي حزب
 صلح لبنان و مواضع سوریه، عراق، مسایلهاي خوبی در مورد وضع  وضع و کارها، تحلیل

آوردن اسراییل در  از پیشرفت کار مقاومت و به ستوه. سطین و لبنان دادحماس، جهاد فل
 منطقه و احتماالتی در خصوص مسایلمن هم سئواالتی در مورد . اند جنوب لبنان راضی

موفق شدن طرح صلح و پذیرفتن تخلیه جوالن و در این صورت، پیوستن سوریه و 
  . کنند شیارانه عملها، هو اهللا مطرح کردم که در برنامه مشکالت حزب

ها به کردستان پس از سفر، پیشنهادها را آورد؛ بیش از  براي کمک. اخوي محمد آمد
از توافق با بانک مرکزي و وزیر صنایع در مورد . یک میلیارد و دویست میلیون تومان است

  . سهم ارزي گفت
اطالعات مهدي آمد و گفت، آقاي فالحیان، نظرش این است که به جاي دعوت از وزیر 

عراق، براساس قرار قبلی هنگام حضور او در ایران، از طرف او دعوت به عراق شود؛ 
  .قرار شد به لیبی اطالع دهد. موافقت کردم

المللی حفظ و قرائت و تفسیر  عصر براي افتتاح مراسم دوازدهمین دوره مسابقات بین
] آقاي سیدمهدي[قرآن به حسینیه ارشاد رفتم؛ قرائت قرآن و تواشیح و خیرمقدم 

 و اهداي 1هاي مفصل من و صحبت] رییس سازمان اوقاف و امورخیریه[جمارانی،  امام
                                                             

 -  کنند، هیچ  دستورات قرآن عمل   اگر روزى به،ىکشورهاى اسالم«: در بخشی از سخنان خود گفتآقاى هاشمى
 این است ، سازندگى، تربیت و مدیریت قرآن براى جامعه،شیوه هدایت .ق شودیتواند برآنها فا  نمى،قدرت و نیرویى

ى ترین راه برا تشویق افراد براى انس بیشتر با قرآن، اساسى .ها را بسازد و آنان را مأمور سازندگى جامعه کند که انسان
 ، ساله حافظ قرآن که در فضایى آکنده از معنویتهفت دختر ، سپس به خانم رقیه محمدىایشان» .اصالح جامعه است

 اما انسان ،اى که دختر کوچک لحظه«: د، اشاره کرد و گفتنمودرخواست حاضران تالوت   آیاتى از قرآن کریم را به
 ، سالههفتاینکه یک طفل  .توصیفى فرورفتم تعجب غیرقابل در اًداد، من واقع تقاضاى حاضران پاسخ مى   به،بزرگ

 با تأکید بر ضرورت انس گرفتن بیشتر آقاي هاشمی،» .اى از معجزه قرآن است  نشانه،چنین برآیات قرآن مسلط باشد
ت بینیم و امیدواریم این حرک ما حرکت قرآنى جامعه را طلیعه خوبى براى عظمت قرآن مى«: مردم با قرآن کریم گفت

 هاى بسیار مؤثر امام راحل و  امروز از برکت خون شهدا و ایثارگران و راهنمایى،ایران اسالمى .فراگیرتر شود
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جوایز به چند نفر، منجمله به یک دختر هفت ساله به نام رقیه محمدي که کل قرآن را 
  .مغرب به خانه آمدم.  پدرش مکانیک است؛حفظ دارد و خوب امتحان داد

  
  1995 دسامبر 20                      1416  رجب   27   1374 آذر 29چهارشنبه 

  
فاطی . بیشتر وقت با استراحت و مطالعه گذشت. در منزل بودیم.] امروز عید مبعث است[

محسن و یاسر و مریم به رفسنجان رفتند و . ها جمع شدند ظهر بچه. کرد هم پذیرایی می
راسم دیدار بعثت، به دفتر رهبري ساعت نُه و نیم صبح، براي م. فائزه به گنبد رفته است

  .1با صحبت کوتاهی تبریک گفتم و ایشان هم صحبت خوبی داشتند. رفتم
. در دفترم ساعتی ماندم و کارها را انجام دادم و به پاسداران و اعضاي دفتر عیدي دادم

دیشب عفت، تلفنی از مدینه خبر سالمتی و . آقاي دعایی و فرزندانش براي تبریک آمدند
بنا داشتیم به سد لتیان برویم، به خاطر تنوعی براي والده، ایشان .  فراوان باران را دادبارش

  .اظهار عدم آمادگی کردند و ما هم نرفتیم
                                                                                                                                               

در مسیر درستى قرار گرفته است و امیدواریم از عهده این نعمت الهى برآییم،الشأن توجهات خاص رهبر عظیم . «
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374  سالهاي  رفسنجانی، سخنرانی هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - ص(  اکرم   نبی  از بعثتآقاي هاشمی، ضمن تبریک عید، شد،   انجام  و روحانی  معنوي  در فضایی  دیدار که در این(  
   اسالم  گرامی  رسول  بعثت  پیام  مروج کند که  افتخار می  ایران ملت«: گفت برد و   نام  بشریت  براي  الهی  موهبتی  عنوان به

  اي  خامنه اهللا آیت» .ت اس  گرفته  خدمت  خود را به  توان  ساز، تمام  سرنوشت  پیام  تجدید این  براي  اسالمی  و انقالب است
   ایران  ملت  سرافرازي  را موجب  بعثت  در جهت  و اساسی  عظیم  یک حرکت  رسیدن  انجام  به  نیز انقالب رهبر معظم
   رسول  و تجدید بعثت  اسالمی هاي  ارزش  احیاي  در جهت  اسالمی  جمهوري  و نظام  ایران ملت«: گفتنددانستند و 

  جامعه.  را منکر شوند توانند آن  نمی  انقالب  یک از دشمنان  هیچ  که  است  حقیقتی  و این  است  کرده  اسالم، قیام گرامی
   آنان، نقش  در زندگی  و الهی  معنوي هاي  هستند و ارزش  حقیقت  دنبال و به متذکر   نیست، مردم زده  غفلت امروز ایران

   بهایشان» .یابد  استمرار می  اجتماعی  قسط و عدالت  اقامه  بر اساس  اسالمی  و نظام  جامعه کند و حرکت  می ایفا مهمی
   خواندن  کردند و با مضحکه  آنها اشاره میان   مستحکم  و ارتباطات  اسالمی  نظام النئو و مس  مردم  بودن یکپارچه

 و   حد جالفت  را به  ایران  و ملت  دولت  تهدید علیه  آمریکایی النئومس«: دگفتن آمریکا   دولت النئو مس تهدیدهاي
 آمریکا  هآنها از کنگر. کنند  اظهار می ،جا و مردود است  بی  از نظر افکار عمومی  را که اند و مطالبی  رسانده رکاکت

   که  است  در حالی این. اند  را کرده  ایران  اسالمی  جمهوري  علیه  خرابکاري  فعالیت  براي  بودجه  تعیین درخواست
 ، کند  احساس  که  هرگاه  اسالمی اند و نظام  را چشیده  ایران  ملت  پوالدین  مشت  خرابکار آنها بارها طعم مزدوران

 و   قاطع  صورت  به  با آنان  است  فعالیت  کشور مشغول  در داخل  متجاوز دیگري ا یا هر قدرت آمریک  مزدوران سرانگشت
 .1374اهللا خامنه اي، بیانات  دفتر حفظ و نشر آثار آیت: منبع» . برخورد خواهد کرد کوبنده
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  عکس مسابقات قرآن  

سخنرانی در مراسم دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن
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  عکس مسابقات قرآن  

اهدای جایزه به رقیه محمدی، حافظ خردسال کل قرآن مجید
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  1995 دسامبر 21                      1416  رجب   28   1374 آذر 30شنبه  پنج
  

. آمد) س(، تؤلیت حرم حضرت معصومه]خمینی[مسعودي ] اکبر علی[آقاي . دفترم رفتمبه 
 ایجاد دربارةهاي من براي طرح اصالح ساختار اطراف حرم، توضیحاتی  با تشکر از کمک

گفتم باید نقشه . سه صحن جدید داد که تازگی داشت و براي اجراي آنها کمک خواست
  . آینده قم صحبت کرد؛ پیشنهادش داماد یا پسرخودش بود استانداردربارة. جدید را ببینیم
هایش در  گزارش فعالیت. آمد] سفیر ایران در کانادا[عادلی، ] محمدحسین[آقاي دکتر 

رغم تحریم آمریکا و  کانادا و خبر برقراري خط اعتباري و بیمه از سوي کانادا، علی
براي تقویت زبان فارسی . ا دادر... آمادگی آنها براي همکاري در مورد لوکوموتیوها و 
هاي آمریکا نیز پیشنهادهایی مطرح  ایرانیان مقیم کانادا و البی براي جلوگیري تأثیر تحریم

  . کرد
جمعه شاهرود آمد و براي سفر حج و منزل کمک  پسر بزرگ مرحوم شاهرودي، امام

فغانستان و  عراق و ادربارة. پورمحمدي از وزارت اطالعات آمد] مصطفی[آقاي . خواست
  .باغ مذاکره شد و راهنمایی گرفت تاجیکستان و قره

مرعشی، رییس دفترم آمد و گفت حال حاجیه ] حسین[ساعت چهار بعد از ظهر، آقاي 
دقایقی بعد . دهد والده خوب نیست و اخوي محمد به منزل همشیره رفته، نتیجه را اطالع می

. ثر بغض، نتوانسته بیشتر توضیح بدهدآمد و تسلیت گفت و اظهار داشت، اخوي محمد در ا
حدود ساعت پنج بعد از ظهر، تلفنی گفت که در اثر . خودش رفت که از آنجا خبر بدهد

اند، تمام شده  دکترها که رسیده. اند  سریعاً جان به جان آفرین تسلیم کرده،اي قلبی حمله
  .شد صداي گریه حضار هم در تلفن شنیده می. بود

به منزل . کامالً خسته شده، نماز مغرب و عشاء را خواندم. کردم تنهایی خیلی گریه
تابی  اخوي محمد، خیلی بی. بستگان هم جمع بودند. آباد رفتیم همشیره فاطمه در سعادت

چادرشان را کنار . جنازه روي تخت، زیر چادرشان بود. داشت و همشیره فاطمه و ملکه هم
زاده، با گریه توضیح  ملکه همشیره. منقلب کردزدم؛ صورت تکیده و نورانی مادر، حالم را 

قبل از اینکه حمله ایشان را . داد که روي دست او، خیلی راحت و آرام جان داده است
  سرپرست هایت را بی گفته، تو مادر شهیدي و متأسفم که این روزها بچه بگیرد به ملکه می
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  .  اي اي و گرفتار من شده  گذاشته
زهرا  غسل به بهشت براي. گذاشتیم کردیم و در آمبوالنس ساختمان تشییع تا بیرونجنازه را 

تلویزیون در اخبار ساعت هفت، خبر فوت والده و متن تسلیت . من به منزل آمدم. بردند
  .  را خواند1اي اهللا خامنه آیت

هاي تسلیت براي فوت والده شروع شد؛ اولین تلفن را آقاي یزدي، رییس قوه  تلفن
دفتر، با مدیریت  آقاي مرعشی، رییس. ضاییه زد و سپس از رفسنجان و جاهاي دیگرق

  .کند خوبی، برنامه را تنظیم و اداره می

                                                             
 - ي آقا نی والمسلم االسالم  حجت جناب، می الرح  الرحمن اهللا بسم :شرح  استاین به   انقالب معظم رهبرامیمتن پ  

 تأثر و   موجب ،جناب   آن   ماجده   والده  درگذشتخبر، )  و عزه  بقائه دام(   محترم يجمهور  استی ر ی،رفسنجان  یهاشم
  تی و ترب  پاك  بود، و دامان  فداکار و برجسته ي پارسا و مادر ی زن، ی گرام ي بانو آن.  شد نجانبی ا قی عم يهمدرد

 و کشور خود   جامعه ، به  استر پدر و ماد ي و سرافراز  مباهات  یۀ ما  را که ی فرزند ممتاز و مبارک، بود  او توانسته تهسیشا
 آشنا و  ی جنابعال تی با شخص  که  است ی کسان  همه لی و تجل می در خور تکر  جهت نی از ا  مکرم ي بانو آن.  کند هیهد

 شما، صبر   و پرعاطفه  قدردان  دل ي و برا  و مغفرت ، رحمت  مخدره  آن ي برا  خداوند متعال از نجانبیا .اند  معترف بدان
  یعلدیس . میگو ی م تی تسل مانهی صم ، محترمش  فرزندان مخصوصاً ي، و  بازماندگان  همه  و به کنم ی م لتئ مس و آرامش

 30/9/1374،  يا خامنه

  

  

 نعکس ماه بی بی صفریا

درکنار والده مکرمه، بانو ماه بی بی صفریان
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  1995 دسامبر 22                      1416  رجب   29   1374 دي 1جمعه 
  

والده را هـم پـس از غـسل و     حاجیه. دیشب، آخرِ شب جمعی از بستگان از رفسنجان آمدند  
آقـاي  .اي خوانـدیم  آنجـا رفتـیم و فاتحـه   .  جمـاران آوردنـد     زهرا بـه حـسینیه     کفن در بهشت  

قـرآن   هم آمـد؛ چنـد قـاري   ] رییس سازمان اوقاف و امورخیریه    [امام جمارانی،   ] سیدمهدي[
بعد از شام، اعـضاي خـانواده و بـستگان بـه     . باشند و قرآن بخوانندآوردند که تا صبح بیدار      

  .حسینیه رفتند و مراسمی داشتند
. در حـسینیه، عـزاداري و قرائـت قـرآن بـود       . از اول وقت، دوستان و بستگان جمع شـدند        

بردند و ما  به دانشگاه تهران    . جنازه کردیم  حدود ساعت یازده صبح، تا میدان جماران تشییع       
کردند و پس از نمـاز،   من، نمازجمعه را اقامه    یزدي، به جاي  ] محمد[آقاي  . رفتیم گانهجدا هم

عصر تشییع شد، ولی من فقط تا بیرون دانـشگاه    جنازه تا چهارراه ولی   . نماز میت را خواندند   
  .توانستم تشییع کنم؛ فشار جمعیت محافظان را نگران کرد و مانع شدند

بـراي اولـین بـار،    .  به سوي قم حرکـت کـردیم       و با اتومبیل  ناهار خوردیم   .  به دفترم رفتم  
، آن »طرح حرم تا حرم«پس از درختکاري دو طرف اتوبان قم توسط جهادسازندگی با نام            

ساعت سه بعد از ظهر به قم رسیدیم و یکسره بـه مـسجد    1.دیدم که جالب  شده است     را می 
د و انبـوه مـردم در خیابـان مـسیر،     جمعی از علما و مردم؛ داخل مـسج       . رفتیم) ع(امام حسن   

  .منتظر بودند
. به زحمت به خیابان آمدم. پس از کمی عزاداري، جنازه را تا بیرون مسجد حرکت دادند  

  ناچار سوار ماشین شدم و تا نزدیک حرم رفتـیم،       . فشار و احساسات مردم، مانع حرکت شد      
                                                             

 -  برنامه این طرح . در وزارت جهاد سازندگی مطرح شد» طرح جنات«به نام حی ، طر)ره(بعد از رحلت امام خمینی
تا حرم ) ره(یعنی از حرم امام خمینی - قم -تمام مسیر تهران، آن بود که شد نیز گفته می» حرم تا حرم« به آن که

 دو د و درجهادگران دولت سازندگی، به سرعت مقدمات کار را آماده کردن. شود درختکاري -)س(حضرت معصومه
 اجراي جهادي این طرح، چهره بیابانی و خشک .ند درختان کاج کاشت، مترپنجاه تا عرض حدود ،راهآزادطرف 

 متأسفانه. بزرگراه را دگرگون کرد و هر سال سرسبزتر از گذشته، زیبایی و طراوت خوبی را به این مسیر پرتردد افزود
این . تدریج، تعداد درختان سبز روبه کاهش گذاشت  انجام نشد و بهکافی به این درختان هاي بعدي، رسیدگی در دولت

 دی شدي سرما.شد گاه آنها بسنده می داري مستمر داشتند، اما فقط به آبیاري گاه  و بی درختان نیاز به خاك، کود و نگه
در دست  ،قاوم ميها  نهالي حرم تا حرم با کاشتایطرح احاکنون  .دکر خشک رابخش اعظم درختان هم  1386سال 

  .ر به ثمر بنشیند بادیگر ، قم– تهران آزادراهانداز سبز   چشماقدام است تا



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 580   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  عکس تشییع جنازه  والده

سفر به روستای بهرمان، برای شرکت در مراسم ترحیم والده مکرمه
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  عکس تشییع جنازه  والده

مراسم بزرگداشت والده مرحومه بانو ماه بی بی صفریان
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به . در میدان کنار صحن پیاده شدم    . ی فشار جمعیت و فریادهاي عجیب تسلیت نگذاشت       ول
اي پناه بردیم، تا راه  به حجره. صحن هم پر از جمعیت بود. زحمت خود را به صحن رساندم

  .را باز کردند و به داخل حرم رفتیم
مقـداري  . نـد قبله ضریح،  نزدیک درب مرقد، مشغول حفاري قبـر بود ] باالسر[ در مسجد  

هـاي خودمـان    ، تلقـین خوانـد و بچـه      ]هاشـمیان [ آشیخ محمد   . صبر کردیم تا قبر حاضر شد     
جنازه را در قبر گذاشتند؛ خیلی متأثر شدم، ولی به خاطر جاي خوب قبر، خوشـحال بـودم؛         

  .کوتاهی، از مردم قم تشکر کردم در صحن رفتم و با صحبت. سعادتمندند
نو  ز نماز و استراحت، براي زیارت قبر مرحوم پدرمان به قبرستان   بعد ا . به دفترآستان رفتیم  

و آسـتانه  ] حـوزه علمیـه قـم   [رفتیم و از آنجا براي مراسم فاتحه که از سوي جامعه مدرسین   
علمـا و  . و شوراي مدیریت حوزه برقرار بود، به مسجد اعظم رفتـیم     )] س(حضرت معصومه [

رستگاري، سـخنرانی  ] محمود[آقاي . ال کردندطالب و مردم زیادي بودند و با گرمی استقب       
  .خوبی داشت

اي بر سر قبر اخوي حاج قاسم خواندیم و بـه      فاتحه.  شام را در دفتر آستانه صرف کردیم      
جـا آشـیخ محمـد بـا      در مسیرها، همه. ها در منزلمان منتظرمان بودند      خانواده. تهران برگشتیم 

  .من بود
شیرازي، از جایش بلند شد و آمد کنار من نشست و   مکارم  ] ناصر[در جلسه فاتحه، آقاي     

از مـصوبه اخیـر شـوراي    . نسبی اسـت   حوزه گفت؛ امید به اصالح دارد، ولی رضایت  دربارة
. طالب، قدردانی کرد] رسمیت بخشیدن به مدارك تحصیلی [دربارةعالی انقالب فرهنگی، 

  .در مورد کتاب تفسیر راهنماي من سئواالتی نمود
اش کمک  می، یکی از علماي دیگر حوزه آمد و براي کارهاي فرهنگی          سپس آقاي عظی  

اش اسـتمداد     آمد و بـراي کارهـاي انتـشاراتی       ] قمی[آذري  ] احمد[همچنین آقاي   . خواست
  . کرد؛ اخیراً به دلیل مواضعش،کمک را از دست داده است

ن حـضرت  خمینـی، تؤلیـت آسـتا   [مسعودي  ] اکبر علی[ها که معموالً آقاي       در طول برنامه  
ریـیس   نایب[امینی، ] ابراهیم[آقاي . با من بود، از خدمات آستانه تعریف کرد     )] س(معصومه

، خواست شب هفت را مجلس خبرگان بگیرد و من هم شرکت کنم؛ قول      ]مجلس خبرگان 
  . ندادم و به خاطر احتمال سفرم به رفسنجان، مؤکول به بررسی کردم
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در . ین براي استفاده از دستشویی توقف کـردیم   بنز  در مسیر برگشت از قم، در یک پمپ       
 و سـاالرالدین کـه اخیـراً    1رشـیدي   مـسأله موقوفـه ربـع      دربـارة ،  ]هاشـمیان [راه آشیخ محمـد   

هـاي زیـادي    کنـد و سـوءظن   سروصداي زیادي به پاکرده و آشـیخ محمـد آن را دنبـال مـی        
  .وابیدمدرد شدیدي گرفتم و با مسکّن خ شب دل نیمه.  آن هست، حرف زددربارة

  
  1995 دسامبر 23                           1416  رجب   30   1374 دي 2شنبه 

  
 -والده اینجا هـستند  خاطر مراسم فوت که به-ها فاطمه، طاهره و صدیقه        را با همشیره   صبحانه

. آینـد، بماننـد   که بـراي تـسلیت مـی      قرار شد آنها براي عزاداري و پذیرایی کسانی       . خوردیم
جاري پرداختم  از ظهر به کارهاي پیش. من به دفترم رفتم  . ا هم در منزل خود نشستند     ه  اخوي

، سـفیر جدیـد     ]آقـاي اسـتفان تـودي     . [دهندگان گذراندم  و بعد از ظهر را به مالقات تسلیت       
  . کمی بلد است مجارستان، براي تقدیم استوارنامه آمد؛ فارسی هم

هــاي  ، از پیــشرفت]وزیــر کـشاورزي  [کالنتـري، ]عیــسی[دکتــر. کـشاورزان نمونــه آمدنـد  
وضـع  . تحـسین اسـت   کـه خیلـی قابـل    کشاورزي در برنامه اول توسـعه تـاکنون گـزارش داد     
  هاي تعدیل، خوب شده و   تأثیر سیاست   کشاورزها به خاطر اصالح قیمت محصوالت، تحت      

                                                             
 -  خان  وزیر غازان،رشیدالدین. اهللا ایجاد شد نام رشیدالدین فضل تبریز، دانشگاهی بهشهر  سال پیش در 700حدود، 

شکده بود که در چهارطرف آن قرار داشت و در آن زمان این دانشگاه شامل چهار دان. از حکمرانان وقت آن دیار بود
کتابخانه، مدرسه، مسجد، داراالیتام، حمام،  کوچک شامل  شهري،رشیدي ربع مجموعه .رشیدي شهرت یافت به نام ربع

  عظیم،هاي این مرکز مین هزینهأ براي ترشیدالدین،. هاي صنعتی بود عالی و کارگاه سرا، بیمارستان، مدارس همانیم
هایی از عراق، افغانستان، گرجستان، والیت روم،  نی را در نقاط مختلف اعم از ایران قدیم، بخشامالك فراوا

هاي سیاسی  ، با دسیسهقمري 718  در سالبود، خدمات فراوانی ء که منشا او. وقف این مرکز کرد،آذربایجان و سوریه
ن آثار ناچیزي از آن در تبریز باقی  اکنوکردند و غارت و ویران ،هم پس از مرگ ويرا  ربع رشیدي .کشته شد

رشیدي  نامه ربع اي را تدوین کرده بود که به وقف نامه  وقف، براي ساماندهی امالك وقفی رشیدالدین،.است مانده
 ابتدا به فهرست و حدود ،نامه وقفاین در . ه استثبت رسید  معروف است و در فهرست میراث مستند یونسکو به

فهرست امالك . رداخته شده که گویا بیشترین مقدار اوقاف او در این منطقه از ایران بوده استجغرافیایی امالك یزد پ
 تعداد این اموال و امالك که حدود . ادامه دارد103نامه شروع و تا صفحه   وقف45و رقبات موقوفه در یزد از صفحه 

عد از امالك وقفی یزد، به امالك موقوفه تبریز ب. رسد  قطعه می661و ثغور جغرافیایی یا جهات اربعه آن تعیین شده به 
در مقاطع مختلف تاریخی در . پرداخته استموصل شهر و امالکی در   اصفهان،شیراز ،و سپس به موقوفات مراغه

 .نامه، اقداماتی شده است و هنوز برخی اقدامات ادامه دارد خصوص این وقف
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  سفیر مجارستان + عکس کشاورزان نمونه 

اعطای نشان لیاقت و مدیریت به مدیرکل کشاورزی استان خراسان

مالقات با سفیر جدید مجارستان
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  عکس مراسم ترحیم والده 

مراسم بزرگداشت درگذشت والده مکرمه بانو ماه بی بی صفریان



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 586   1374   رفسنجانی                     هاشمی

هـا و ایجـاد صـنایع     یـد تـضمینی و دادن وام ارزان و مهـار آب   هاي دولت براي خر   با کمک 
تبدیلی و تهیه بـذر و کـود و سـم و ابـزار کـشاورزي در داخـل، اولویـت سـطح بـاالیی بـه                    

آقاي جمال [تقدیر دادم و به  به شش نفر از کشاورزان نمونه لوح  . کشاورزي داده شده است   
. ن درجـه سـه لیاقـت و مـدیریت دادم         ، مدیرکل کشاورزي استان خراسان، نشا     ]پورامراللهی

سخنرانی مفصلی در توضیح خدمات دولت نمودم و بر استفاده از سیاست و حمایت دولت              
هـاي روغنـی    فشار و توسعه کشت نخلستان و زیتون و نیشکر و دانـه         در توسعه آبیاري تحت   

  .1تأکید کردم
.  خانـه آمـدم  شـب بـه  . هـا، بـراي تـسلیت آمدنـد     عصر جمع زیادي از مدیران و شخصیت   

. قرار سفر به رفسنجان و نوق، براي شب هفـت حاجیـه والـده را گذاشـتیم             . اند بستگان جمع 
شان آمده بودنـد؛ دخترخالـه مـن     جمیله، همسر مرحوم کالنتري و بقیه اعضاي خانواده  بی بی

                                                             
 - این قشر شریف و زحمتکش را از جمله پیشتازان ، سختکوشهاى کشاورزان  با قدردانى از تالش،آقاى هاشمى 

منظور احیا و توسعه    به،هاى دولت گذاري ها و سرمایه با اشاره به سیاست ایشان .توسعه و پیشرفت کشورمان دانست
دادن به توسعه بخش کشاورزى و اجراى طرح  دولت با اولویت«: کشاورزى در طول برنامه اول و دوم اظهار داشت

منظور    به،ها و ایجاد صنایع تبدیلى و اعطاى تسهیالت بانکى هید تضمینى محصوالت کشاورزى، تأمین ابزار و نهادجد
 .هاى اساسى و زیربنایى مهمى در جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزى برداشته است  گام،حمایت از کشاورزان

 انقالبى در وضعیت ،تر از منابع کشور هینه و کامل براى استفاده ب،روش علمى تحت فشار  اجراى طرح آبیارى به
هاى علمى آبیارى تحت   باید با ترویج فرهنگ استفاده از شیوه.بوده استهاى مهم دولت  کشاورزى و یکى از تصمیم

 ،آقاى هاشمى» .آب، سطح زیرکشت و میزان تولید محصول را دو برابر کنیم ویژه مناطق کمه  ب،فشار در تمام کشور
هاى حمایتى دولت از بخش   سد بزرگ و کوچک در طول برنامه اول و دوم را از دیگر اقدام122ه و ساخت مطالع

 عالوه بر ، بخش کشاورزى به درصد آب موجود کشور85دولت با اختصاص «: کشاورزى دانست و اظهار داشت
بر مصرف شهرها و تصفیه آن بردارى از آب مازاد  هاى آبخیزدارى، سیاست بهره ساخت سدهاى بزرگ و اجراى طرح

با تأکید ایشان » .اى کرده است گذارى عمده کند و در این زمینه سرمایه براى استفاده در بخش کشاورزى را دنبال مى
هاى  ها و استفاده بهتر از منابع آبى و همکارى با برنامه بر ضرورت مشارکت کشاورزان در اجراى طرح مهار آب

 باعث ایجاد اطمینان و دلگرمى در کشاورزان شده است و امروز ،ها ین طرحاجراى ا«: گفتترویجى دولت 
 بخش کشاورزى رونق یافته و تحول بزرگى در زندگى قشر شرافتمند و سختکوش کشاورز و توسعه ،سرافرازیم
ر را هاى روغنى و نیشکر در کشو  توسعه باغات نخل زیتون و کشت دانه،آقاى هاشمى» .وجود آمده استه روستاها ب

با وجود «: هاى دولت برشمرد و گفت خارج و تأمین نیازهاى اساسى، از جمله برنامه  منظور قطع وابستگى به  به
 اطمینان ،هاى عظیم خدادادى و تنوع اقلیم در کشور و نیز شهرت جهانى کیفیت محصوالت کشاورزى ایران نعمت

یسته خود را در جهان پیدا خواهد کرد و عالوه بر  کشورمان جایگاه ارزشمند و شا،دارم در پایان برنامه دوم
  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . یکى از صادرکنندگان عمده محصوالت کشاورزى نیز خواهد بود،خودکفایى
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،
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او به یادم آورد که پدر والده ما، حاج محمدرضا، به دست اشرار شهید شده و در آن  . است
شـاهرخی،  ] یدمحمدنقیسـ [آقـاي  . ساله بوده و یتیم بـزرگ شـده اسـت       ع، والده ما یک   موق

  .نماینده رهبري در بنگالدش هم آمده بود و از اثرات زیاد سفر من به آنجا گفت
  

  1995 دسامبر 24                      1416 شعبان    1   1374 دي 3یکشنبه 
  

بـا  . هـا، سـخت مـورد توجـه اسـت          کمونیـست هـا، انتخابـات روسـیه و پیـروزي            در گزارش 
و نیم،کارهـا را انجـام    به دفترم رفتم و تـا سـاعت نُـه         . ها مثل دیروز صبحانه خوردیم      همشیره

اي بـراي والـده    اهللا خامنـه  براي جلسه فاتحه که از سـوي آیـت     . ها را خواندم    دادم و گزارش  
ان هـم اعـالن شـرکت      هـا و خودمـ      سـایر ارگـان   . اعالن شده، به مسجد شهید مطهري رفـتم       

هـاي داخلـی و    شخـصیت . اي هـم رسـیدند      اهللا خامنـه   چند دقیقه بعد از مـن، آیـت       . ایم  کرده
  .سنگین و پرابهت کرده بود نمایندگان کشورهاي خارجی و انبوه مردم، مجلس را خیلی

 و از 1کـرد  مداحی و قرائت قرآن انجام شد و سپس آقاي نـاطق نـوري، سـخنرانی خـوبی                 
جمع زیادي از بـستگان هـم کـه        . ظهر به دفترم برگشتم   . ، به خوبی تجلیل نمود    حاجیه والده 

عصر جمعی به قم رفتندکه براي . اند به دفتر آمدند و ناهار داده شد        عمدتاً از رفسنجان آمده   
  .روز سوم سر مزار باشند

معـاون اول  [حبیبـی،  ] حـسن [آقـاي  . عصر در جلسه هیـأت دولـت، چنـد مـصوبه داشـتیم        
] محـسن [سـردار  . ، از سوي اعضاي کابینه تسلیت گفت و من هم پاسـخ دادم     ]ورجمه رییس

                                                             
 - مقام داشتی در گرام،)  السالم همیعل ( تی ب  اهل  مداحاند،ی مج  اهللا  چند از کالم یاتی آ  از تالوت  پس ، مراسم نیدر ا   

   به ی اسالم ي شورا  مجلس سیی ر ي، نور  ناطق نی والمسلم االسالم  حجت  کردند و سپس ییسرا حهی مادر مد و منزلت
 . گفت تی تسل شان کی نزد ن و بستگا شانی ا  را بهآقاي هاشمی   مادر بلندمرتبه  درگذشت ، مجلس نی ا  سخنران عنوان

  ی داد و ط  اختصاص می کر  و قرآن  اسالم دگاهی پدر و مادر از د عی رف گاهی جا نیی تب  خود را به  سخنان، ي نور  ناطق يآقا
   مجلس سیی ر. قرار داددی مادر را مورد تأک  به  نسبت می و تکر  احترام ژهیوه  ب نی از والد  فرزندان ی قدرشناس تی اهم ،آن

   و مادران  در پدرانها یژگی و نی هم  را ثمره رانی امروز ا  نسل ، تقوا و کرامت  رشادت، ی، مردانگ  شجاعت نیهمچن
 نهادند و با  انیبن را 1342 خرداد 15   حادثه  هستند که ی و مادران  پدران  فرزندان، امروز  جوان ، نسل  و گفت دانست

 و دهای از تهدکای آمر  که  است  داده  نشان  تجربه نی بنابرا. ثمر رساندند  را به ی اسالمری کب  انقالب، خود مجاهدت
 او   تالش ، و همانند گذشته  نخواهد بست یرف طُ ،رانی ا ی و انقالب  شجاع  و فرزندان  مسلمان  ملت نی ا هی خود عل يها توطئه

 . نخواهد برد یی جا  به  راه ،رانی ا ی اسالم  نظام يانداز بر يبرا
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گزارش خوبی از کارها و تاریخ سـپاه داد و نقـش مـن را در آن         . رضایی، فرمانده سپاه آمد   
. دعوت کرد کـه وزرا، نمایـشگاه سـپاه را بازدیـد کننـد             . من هم صحبت کردم   . توضیح داد 

  . اي هم خواست که قبول شد هدیه
 والده و سفر قم و سفر به رفسنجان و مسأله اجاره دربارة. اي رفتم اهللا خامنه آیت میهمانیبه  

کار زیاد داشتم و ایشان به خاطر روزه  چون من. ست صحبت کردیم  کانال در ماهواره عرب   
  .داشتن کسل بودند، جلسه را کوتاه کردیم

عـت کـرده بودنـد، بـه دفتـرم         ها که از قـم مراج       همشیره.  در دفترم، شام ساندویچ خوردم    
کردم و ساعت دوازده شب  مقداري هم با آنها صحبت. برایشان شام از بیرون گرفتیم. آمدند

  .خوابیدم
  

  1995 دسامبر 25                    1416 شعبان   2   1374 دي 4دوشنبه 
  

. ردیم و رفتنـد هـا خـو     صبحانه را با همشیره. با صداي اذان صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم      
. ها، مسأله انتخابات ترکیه مهم است؛ حزب اسالمی رفاه، برنده انتخابـات اسـت            در گزارش 

گذارنـد سیـستم الئیـک کـشور عـوض شـود و        از پیش، ارتش ترکیه اعالن داشته کـه نمـی   
واقعـاً  . دارنـد  شدن ترکیه اظهار می آمریکا و اروپا، گستاخانه مخالفت خودشان را با اسالمی       

گونه رأي دادند؛ بـا اینکـه    با آن همه تبلیغات و آن امواج، مردم ترکیه این  . یب است هم عج 
چیللر، اتحادیه اروپا، چند روز قبـل از انتخابـات، ترکیـه را    ] تانسو[براي تقویت حزب خانم  

، ]رهبر حـزب رفـاه  [اربکان، ] الدین نجم[احتماالً آقاي . در مجموعه اقتصادي اروپا پذیرفتند    
 براي انتخابات ترکیه، ما یک میلیون دالر بـه  1.د دولت ائتالفی، مشکل داشته باشد  براي ایجا 

                                                             
 - گرا در   اسالمریوز  نخستنینخست، آلمان آخن دانشگاهاز  کیمکان آموخته رشته  دانش،ربکاناَ نیالد پرفسور نجم

 موج يایاح.  دانست1923 در سال هی ترکي جمهورسیسأ پس از تیی،گرا  اسالمکردی معمار روتوان ی را مهیترک
 اهمیت ةدهند  نشانی، آن هم در دوران جنگ سرد و جهان دو قطب ی،الم ضداس کامالًیی در فضاهیدر ترک  یاسالم

 بعد . کشور انجام داده استنی ای و خارجی داخلکردی در رو،هی ترکي جمهورسیسأ اربکان پس از تکه است ینقش
 در ییگرا  اسالم و اسالمهی عليدی هجمه شدها ستی کمال،هی ترکي جمهورلی و تشک ی عثماني امپراتوریاز فروپاش

 را ممنوع  نظایر آن قرآن ويها  کالسي اذان، برگزارجاب، حری نظ ی از شعائر اسالمياری بسي شروع و اجراهیترک
 هی ترکيگرا  حزب اسالمنی کرد که اولسیسأ را تیحزب نظام ملمیالدي،  1970 سال اربکان در نینجم الد. کردند
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  .حزب اسالمی رفاه کمک کردیم؛ سال گذشته هم کمک کرده بودیم
عالی انقالب فرهنگی، شامل دبیرخانـه، سـازمان         مجموعه همکاران و زیرمجموعه شوراي    

و مرکـز  ] هـا  لوم انسانی دانـشگاه سازمان مطالعه و تدوین کتب ع[= جهاد دانشگاهی، سمت    
] مصطفی[آقاي . هاي دانشگاهی، شوراي فرهنگی و اجتماعی بانوان و بازرسی آمدند         کتاب

گـزارش داد و مـن هـم صـحبت مفـصلی در      ] دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگـی   [میرسلیم،  
  .1عالی و زیرمجموعه داشتم ارزش کارهاي شوراي

                                                                                                                                               
اما اربکان با همان ؛ منحل شدکی الئانی و با مداخله نظامدی طول نکششتری سال بکی ود حزب حدنی اتیفعال. بود 

 12 با کسب 1973 در انتخابات سال ،حزب این . کردسیسأ ت1972 را در سال ی بالفاصله حزب سالمت مل،کادر
ست  پي و اعطای به ائتالف با حزب سالمت ملری ناگز،گری دکی به پارلمان فرستاد و احزاب الئندهی نما48درصد آرا 

 ی حزب سالمت مل؛ متوقف شد1980 ي با کودتاهی مقطع ترکنی ایاسی سروند.  به اربکان شدنديریوز معاون نخست
 تی فعالتی در دوران ممنوعاربکان . منع شدیاسی ستی ده سال از فعاليمنحل، اربکان به ده ماه زندان محکوم و برا

 ها، کی گسترده الئيها  تالشرغم ی عل. کردسیسأ حزب رفاه را ت1983 در سال میرمستقی به صورت غزی نیاسیس
 ی کرس158 درصد آرا و 22 با کسب حدود 1995سال   در انتخابات ،انهیگرا  اسالميحزب رفاه با طرح شعارها

 اربکان توانست با ائتالف با حزب راه ،سابقه ی بيروزی پنی ابا .افتی حزب به پارلمان راه نی به عنوان اول،پارلمان
 مرحله ،بی ترتنه ای ب. دست آورد ه را بيریوز ل و سمت نخستی تشکی دولت ائتالف،رللی تانسو چيهبرراست به ر

 این کشور ی و خارجی داخلاستی اربکان در سي با معماريدی جدکردی و روهی در ترک ی اسالميداری در بيدیجد
 به عنوان ي،روزی پنی از ا،ن داشتند با اربکا1375 که در سال يداری در دي که مقام معظم رهبریوع موض؛شروع شد

 کای از سلطه آمرهی ترکي بود که بارها هدف خود را آزادسازیتی شخصاربکان . نام بردندهی تجربه مبارك در ترککی
 آقاي رجب طیب . درگذشتی سالگ84در سن میالدي  2011 او در سال.  جهانى عنوان کرده بودسمیونیو صه

 .فکران اربکان استاردوغان، یکی از شاگردان و هم

 - با جاودانه خواندن و آرمانى دانستن هویت اصیل فرهنگى ،یس شوراى عالى انقالب فرهنگىی ر،آقاى هاشمى 
گذارى و تالش بیشتر براى خلق یک فرهنگ  انقالب اسالمى در شرایط حاضر و آینده تاریخ، بر ضرورت سرمایه

زرق وبرق بودن آثار خدمات فرهنگى  با اشاره به آرام و بى ایشان .ددرست و سازگار با فطرت انسانى و الهى تأکید کر
هاى تبلیغى  گذارى و استفاده از ابزار و شیوه سیاست«:  اظهارداشت،در جامعه و نقش ارزنده شوراى انقالب فرهنگى

ول احترام  براساس معیارها و مبانى اصیل و مورد قب،سازى هاى غلط گذشته و فرهنگ  در جهت اصالح روش،مناسب
 ابزارهاى مهم دفاع از ،رسانى و حکمت و صداقت اطالع .هاى آرمانى و انقالبى امروز است ترین هدف  از عمده،جامعه

 ،دلیل سرعت ارتباطات  که به  در جهان پهناور کنونى.استویژه نسل جوان جامعه ه  ب،حقیقت و هدایت افکار عمومى
هاى  ل و جاذبهیالندگى فرهنگى جامعه توجه داشت و با پرداختن به مسا باید همواره به ب،در واقع یک دهکده است

شدن از انتشار حقایق و برخورد  مانع .هاى منطقى را پذیرفت هاى حسابى و حرکت  حرف،سازگار با فطرت بشرى
قبول و ه فرهنگى قابل ی اشاعه حق و ارا،ما معتقدیم .ال مشکالت فرهنگى یک جامعه نیست حلّ،آلى با مسایل ایده

 حفاظت نسل جوان از همراهى و ارتباط با ، برمبناى میراث ارزشمند گذشته و ابتکارات نوین و در کنار آن،سازنده
 هاى تواند در اصالح فرهنگ عامه و استحکام آن در برابر فرهنگ  مى،بینانه مفاسد و نیز تبلیغات و ارشادات واقع
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 عـالى   تأهیـ  دبیـر کمیـسیون برنامـه و بودجـه و          رییس[آبادي،   نجف دري] قربانعلی[آقاي  
خواستار ادامه همکاري درگزینش شد و نیز از اینکه افراد غیرروحانی،      . آمد] کشور گزینش 

نبوي، گاهی از سوي جامعـه روحانیـت مبـارز    ] سیدمرتضی[باهنر و  ] محمدرضا[مثل آقایان   
ودجـه کـه در مجلـس اسـت، نظـرم را خواسـت و       در مـورد ب  . زنند، انتقاد داشـت     حرف می 

  . دیده که مادرخودش فوت کرده است گفت، شب قبل از فوت والده من، خواب
هـاي شـهرش را داد و      گزارش پیشرفت . بیگی، نماینده دامغان آمد    حسن] ابوالفضل[آقاي  

ر من به کاري، بعد از سف از طرح وسیع پسته   . براي تکمیل جاده دامغان تا خزر استمداد نمود       
عـام، طـرح عظیمـی را در دسـت اجـرا       دامغان، تعریف کرد که به صورت شـرکت سـهامی        

چـون و چـرایش از مـن     از شیوه کار اکثریت مجلـس انتقـاد داشـت و از اطاعـت بـی       . دارند
  .گفت

                                                                                                                                               
دلیل نداشتن تبلیغات کافىه  مجموعه بسیار مهمى است که ب،ب فرهنگىشوراى عالى انقال .بیگانه بسیار مؤثر باشد، 

 با همه ، با استفاده از هویت اصیل اسالمى و ایرانى، شوراى عالى انقالب فرهنگىمامیدوار .ناشناخته مانده است
 ی، رفسنجان هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاى مقدس نظام اسالمى موفق باشد  در تحقق هدف،افتخاراتش

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

  

  

 عکس مالقات با شوراي عالی انقالب فرهنگی

مالقات با کارکنان دبیرخانه  شورای عالی انقالب فرهنگی
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المللی تهران  غروب، براي افتتاح نمایشگاه فنی و مهندسی سپاه پاسداران، به نمایشگاه بین         
بعد از استقرار در جایگاه و عبور چند نوع . امی، تشریفات و  درود انجام شدمراسم نظ. رفتم

 از مقابل جایگاه، -ها  بوس، وانت نفربر نظامی و سواري        اتوبوس، مینی  -ماشین ساخت سپاه    
بندهاي تراکتـور و خـط    هاي آبیاري تحت فشار، دنباله از مصنوعات ابزار کشاورزي، سیستم 

  .کردمتولید شن و ماسه بازدید 
ــر        ــداکردن پیک ــراي پی ــسس، ب ــش تج ــالن بخ ــد س ــشا، از چن ــرب و ع ــاز مغ ــد از نم  بع

ارتـش  . انـد  تاکنون حدود شانزده هزار پیکر شهید را پیدا کـرده     . مفقود بازدید کردم   شهداي
هزار مفقـود و چهـارهزار پیکـر پیـدا شـده         هم پنج هزار پیکر پیداکرده و هنوز حدود هشت        

سازي اراضـی آلـوده بـه مـواد منفجـره زمـان جنـگ و بخـش             از بخـش پاکـ    . ناشناس داریم 
هـاي   وسـاز مـسکن و پادگـان و بخـش سـازه و انـسداد مرزهـاي خطرنـاك و سـالن                ساخت

ها و شناورها و  بازسازي تانک و توپ و نفربر و خودروهاي مهندسی و مسافربري و سواري       
  .ادوات جنگ بازدید کردیم که انصافاً خیلی قابل توجه است

شد؛ با توضیحات  اي داشتیم که مستقیماً اینجا پخش می      برنامه. تحقیقات رسیدیم به بخش   
ــسن[ســرداران  ــایی،]مح ــده[رض ــپاه  فرمان ــل س ــواه، ]رضــا[، ] ک ــازمان  [ایرانخ ــدیرعامل س م

قالیبـاف،  ] محمـدباقر [و  ] فرمانده نیروي زمینی سپاه   [جعفري،  ]عزیز[،  ]جهادخودکفایی سپاه 
 14 و امـضاي قـرارداد احـداث      1و سـپس صـحبت مـن      )] ص(ایـ االنب  فرمانده قرارگـاه خـاتم    [

  مجتمع کشت و صنعت در کنار مرزها، براي عمران مناطق مرزي  و تغییـر جمعیـت آنجاهـا         
                                                             

 -  هزار هکتار از اراضی مناطق مرزي کشور را یک 500آقاي هاشمی قرارداد احداث واحدهاي کشت و صنعت در 
این اقدام، سهم بسیار مهمی در افزایش اشتغال، جلوگیري از «: اقدام امنیتی سیاسی و اقتصادي دانست و تأکید کرد

ها در مناطق مرزي و کویرها،  با احداث این کشت و صنعت. شاعه  موادمخدر و عمران و آبادي کشور خواهد داشتا
» .آوریم کرد و براي کشور سازندگی می اللهی، ایجاد اشتغال خواهیم مرزهایمان را آباد می کنیم، براي نیروهاي حزب

بخش مهم نمایشگاه، بازسازي امکانات منهدم شده «:  سپاه گفتایشان با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهاي
هاي  هاي مهندسی، توپ هزاران دستگاه ماشین ارزنده از قبیل لودر، بولدوزر، تانک، ماشین. در جنگ است

در خط بازسازي تانک، هر . ها و دیگر ابزار نظامی، اکنون در اختیار نیروهاي مسلح است ها، قایق خودکششی، کشتی
هاي کوچک، مثل لندرور و   روز یک تانک و در خط بازسازي لودر، هر چهار روز یک دستگاه و در مورد ماشینپنج

هاي بزرگ، هر سه روز یک قبضه توپ، با ارزش افزوده  تویوتا، هر روز چند دستگاه خودرو و در بازسازي توپ
  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ودش جویی ارزي و ریالی قابل مالحظه تحویل داده می بسیار زیاد و صرفه

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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 .به خانه آمدم. کار مهمی است که خیلی
  
  1995 دسامبر 26                      1416 شعبان   3   1374 دي 5شنبه  سه

  
. شـان آمدنـد   ، ریـیس مجلـس عمـان بـا جمعـی از نماینـدگان       ]القطبـی  علـی  آقاي عبداهللا بن  [

، کمـک  ]پادشـاه عمـان  [تقاضا داشت به آقاي قـابوس،    .  مذاکرات دوستانه و تشریفاتی بود    
. یـر نفـت آمـد   ، وز]آقاي غالمرضا آقـازاده . [کنیم که بتواند مشکل ما با امارات را رفع کند      

ــریم     ــی از تح ــشکالت ناش ــه م ــوط ب ــاالت مرب ــی از احتم ــاي  گزارش ــدآمریکا داد و  ه جدی
داشت؛ عمدتاً برمحور اختیارات ویـژه، بـراي امکـان تحـرك و           پیشنهادهایی براي پیشگیري  

  .مانور بیشتر در خرید نیازهاي نفت و فروش نفت است
 توسـعه   دربـارة هـا     صـحبت . ، وزیـر تجـارت کویـت آمـد        ]المطیـري  آقاي جالل مشاري   [

گـزارش نتـایج سـفر بـه     . آمـد ] جمهـور  معـاون اول ریـیس    [دکتـر حبیبـی،     . ها بـود    همکاري
ترکمنستان را داد و در مورد انتخابات مجلس و سفر ایـشان بـه سـوریه و قزاقـستان صـحبت        

  .شد
 دربــارة. نهاونــدیان آمدنــد]محمــد[و آقــاي ] وزیــر بازرگــانی[اســحاق،  آل]یحیــی[آقـاي  

. گرفتنـد  زمینـی اجـازه   کردنـد و بـراي مبـارزه بـا احتکـار سـیب         رت الکترونیکی صحبت  تجا
کل کشور هـم آمـد و بـراي      رییسی، رییس سازمان بازرسی   ] سیدابراهیم[از ظهر، آقاي     پیش
کند، امروزه منزوي است، به خاطر اینکه در  جویی کرد؛ فکر می    ترکردن بازرسی چاره    فعال

اي اجرایی به آن توجهی ندارند و به صورت مزاحم به آن نگـاه  ه  قوه مجریه نیست، دستگاه   
مـشاور اجتمـاعی    [آقـاي مـسیح مهـاجري،       . بـر تبعیـت از نظـرات مـن تأکیـدکرد          . کننـد   می

  .که از مکه برگشته، براي تسلیت آمد] جمهور رییس
شب در . ها آمد عصر اخوي محمد، براي مسایل مربوط به مرحومه والده و اجراي وصیت     

هـاي غیردولتـی و    وراي عالی انقالب فرهنگی، چند مصوبه بـراي تأسـیس دانـشگاه          جلسه ش 
  . شب در دفترم ماندم. آبادي داشتیم حل مشکل مدارس شهید شاه
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  لس عمان  عکس مالقات رئیس مج

مالقات با رییس مجلس عمان
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  1995 دسامبر 27                      1416 شعبان   4   1374 دي 6شنبه  چهار
  

] رییس بنیاد مستـضعفان و جانبـازان      [دوست،    رفیق] محسن[آقاي  . زان آمدند جمعی از جانبا  
هاي   اهمیت جریان جانبازها در جامعه و شور و نشاط و فعالیت   دربارةگزارش داد و من هم      

معیـشتی   خوداتکایی کردم و بر لزوم تکمیل برنامه شان صحبت  هاي انقالبی   اجتماعی و روحیه  
از تـأمین ارز    . آمد] وزیر صنایع [زاده،   نعمت] محمدرضا[ آقاي   .1و ایجاد اشتغال تأکیدکردم   

                                                             
 - بخش و هدایتگر فرهنگ و تاریخ  اى افتخارآمیز و الهام عنوان مجموعهه  ب،  از جانبازان و ایثارگران،آقاى هاشمى

:  اظهار داشت،نیرومند و سازنده جانبازان انقالب اسالمىبا اشاره به روحیه  ایشان .انقالب اسالمى و کشور تجلیل کرد
هاى بسیارمؤثر  انسان   به،ه اسالمىعهاى ایمانى قوى و اراده انقالبى، جانبازان جام هاى انقالب و انگیزه به برکت ارزش«

 سالح مبارزه  هرگز،رغم ضعف جسمانى جانبازان ما به .اند در جهت اصالح رفتارها و کردارهاى اجتماعى تبدیل شده
 در پیگیرى اهداف مقدس و انقالبى ،اند زمین نگذاشته و تفکر و راه و رسم آرمانى خود را رها نکرده و نخواسته را به
 در کارهاى ،انگیز  با روحیه با نشاط و مشارکت حیرت،جانباز انقالب اسالمى .هاى جامعه بازمانند  از دیگر گروه،خود

هاى  افتخارات بزرگ قهرمانى در میدان  ر امور فرهنگى علمى و دینى و رسیدن به فعالیت د،اقتصادى و سازندگى
هاى   بلکه با حضور در محیط،داند  نقص عضو و ضعف جسمانى را یک عیب نمى، ثابت کرده است،ورزشى جهان

 .آید اب مىحس   جوهره اصلى انسانیت بهة حافظ و تقویت کنند،مدارج عالى تحصیلى   از جمله رسیدن به،گوناگون
  با ادامه حضور خود،هاى آمریکا هستند دیدگان از شیطنت هایى از شاهدان زنده و آسیب جانبازان که در واقع نمونه

  

  

 عکس مالقات با جانبازان

مالقات با جمعی از جانبازان و مدیران بنیاد مستضعفان و جانبازان
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گذاري و مجوز تأسیس  براي صنایع در سه ماه آخر سال، اظهار تشکرکرد و از رشد سرمایه          
 دربـارة آمـد و  ] جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [اخوي محمـد،    . صنایع جدید، گزارشی داد   

  .رکردنظ  و بقیه مسایل تعزیرات،کسب1375هاي سال  قیمت
و معاونـان و رؤسـاي      ] پزشـکی  وزیر بهداشت، درمان و آمـوزش     [مرندي،  ] علیرضا[دکتر  
 اعتبـار    هـا و دسـتاوردها، از کمـی         گزارش پیـشرفت   ضمن. آمدند هاي علوم پزشکی    دانشگاه

رییس [آیند، آقاي میرزاده،   دانستم، براي این منظور می      کردند؛ چون می    شکایت 1375سال  
بـا توضـیحاتی کـه آقـاي       . را هم خواسته بودم کـه در جلـسه باشـد          ] ودجهسازمان برنامه و ب   

 عـصر در جلـسه هیـأت   .  داد، کامالً مجاب شـدند    1375 رشد اعتبارات سال     دربارةمیرزاده،  
بحث در مورد الحـاق بـه سـازمان تجـارت جهـانی و تـسهیالت       . دولت، چند مصوبه داشتیم  

  .براي توسعه صنایع پتروشیمی، ناتمام ماند
رزمـان   اللهی و هـم  ر آمد و گفت، تقاضاهاي زیادي براي وام از طرف نیروهاي حزب       یاس

ریاسـت  [شـهید رجـایی نهـاد       ] الحسنه قرض[که پولی در صندوق    خواست. زمان جنگ دارد  
  .، براي این مراجعات گذاشته شود]جمهوري

  
  1995 دسامبر 28                      1416 شعبان   5   1374 دي 7شنبه  پنج

  
و ] آبـادي  نجـف [دري]قربـانعلی [آقایـان  . عقد ازدواج را براي یکی از کارکنـان دفتـر بـستم         

در مـورد ضـعف مـدیریت آقـاي امراللهـی،           . پـور آمدنـد    عباس]مجید[فرد و    غفوري]حسن[
رییس سازمان انرژي اتمی، مطالبی مطرح کردند که نتوانستند اثبات کنند؛ گفـتم تـا محـرز                 

شان  بنا شد مطالب. مدیریت چنین سازمان حساس و داراي اسرار بدهیم   نشود، نباید تغییر در     
  .، براي پیگیري بدهند]دبیر شوراي عالی امنیت ملی[روحانی، ] حسن[را به دکتر 

  بـا جمعـی از بـستگان، بـراي مراسـم     . رفتـیم ] مهرآباد[ساعت یک بعد از ظهر به فرودگاه    
                                                                                                                                               

رحمى، انحصارگرى، دروغگویى و  ناپذیرى و رسواکننده بى  بهترین سند شکست،هاى انقالب اسالمى در صحنه
شوند و مردم را در ایستادگى و مقاومت در   عمومى جهان محسوب مىها و منافع آمریکا نزد ا فکار شیطانى بودن هدف

 ،ها و درس نگرفتن از گذشته امریکا امروز نیز با درك نکردن واقعیت .سازند تر مى تر و مصمم برابر دشمنان با انگیزه
  هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».ثمر است  این بار نیز حرکتى بىاًخواهد راه رفته را دوباره بپیماید و مطمئن مى

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،
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  عکس روساي دانشگاه علوم پزشکی 

مالقات با مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی
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ــه والــ    ــت مرحوم ــب هف ــردیم   ش ــسنجان پروازک ــوي رف ــه س ــاي . ده، ب ] سیدهاشــم[آق
، وزیرکـشور و جمعـی دیگـر از         ]محمـد بـشارتی    علـی [و  ]  نماینده رهبـري  [محالتی   رسولی

بعـد از قـرآن و   . جمعیت زیادي بـود . یکسره به مسجد جامع رفتیم. ها همراه بودند   شخصیت
جمعـه و   تقریباً همه ائمـه   . مداحی و سخنرانی آقاي مجید انصاري، من تشکر کوتاهی داشتم         

  . سران استان کرمان و یزد آمده بودند
بـه عـده خیلـی     . شام را منزل آشیخ محمد بودیم، جمعی از بستگان بـراي تـسلیت آمدنـد              

دیشب قـم   ] ختم[بستگان، از جلسه  . زودتر از معمول خوابیدم   . خسته بودم . زیادي شام دادند  
انـد،   آملی، سخنرانی خـوبی کـرده   جوادي] عبداهللا[که مجلس خبرگان گرفته بودند و آقاي        

  .راضی بودند
  

  1995 دسامبر 29                           1416  شعبان   6   1374 دي 8جمعه 
  

 تا ساعت نُه صبح، به مطالعه و صبحانه و مالقات با. پیش از اذان بیدار شدم و دیگر نخوابیدم
، فرمانـده لـشکر ثـاراهللا در مـورد      ]یمانیآقـاي قاسـم سـل     [با  .  گذشت شان تبستگان و سؤاال  

 مـسایل عمرانـی اسـتان    دربـارة ، ]کرمـان [، اسـتاندار  ]آقاي مرتضی بانک[تحکیم امنیت و با  
ــد  ــحبت ش ــدیم     . ص ــسنجان را دی ــی رف ــع فرهنگ ــراي مجتم ــت اج ــرح در دس ــیم و ط . رفت

الب و به ،  با هدف ایجاد مرکز اسناد، کتابخانه و موزه جامعی براي آثار انق    ]هاشمی[محسن
 به عنـوان  -خصوص آثار اشیاء و هدایاي مقامات داخلی و خارجی و مردم و مربوط به من        

اش، از سـاختمان یـک مرکـز تجـاري      عمـده هزینـه  . سـازد   این مجتمع را می   -جمهور رییس
  . آید   دست می شود، به جا اجرا می بزرگ و مدرن که همان

] محمـدعلی [رسـولی، و  ] سیدهاشـم [ایـان  آق. کوپترها به سوي نـوق پـرواز کـردیم     با هلی 
بعد از زیارت قبور شهدا و امـامزاده  . زاده سه قریه فرود آمدیم      کنار امام . صدوقی هم آمدند  

.  کـه اخیـراً بازسـازي شـده، بـه مـسجد جـامع رفتـیم        - عمویمان-و قبر مرحوم آمیرزا عباس  
تـسلیت و  .  بودنـد جمعیت بسیار زیادي جمع بودند و از اطراف و شهرهاي دیگر هـم آمـده           

مـسئول بنیـاد شـهید و دادسـتان     [انصاري و فالح،  ] مجید[مداحی و قرآن و سخنرانی آقایان       
  جا بـود کـه بـه    جمعی در همان بعد از نماز جماعت به امامت من، ناهار دسته     . انجام شد ] یزد
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  عکس مراسم در نوق 

مراسم بزرگداشت والده مکرمه در روستای بهرمان
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  عکس مراسم در نوق 

مراسم بزرگداشت والده مکرمه در روستای بهرمان
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  عکس مراسم در نوق 

سخنرانی برای اهالی روستای بهرمان
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رس غـذا بـراي        شد؛ گفتنـد بیـست      بار مصرف به مردم داده می       صورت ظروف یک   هـزار پـ
  .حضار آماده شده بود

کمـی  . البیت والده، همه را متأثر و متعجب کـرد        مشاهده اثاث . سپس به خانه پدري رفتیم    
محمدتقی، کارگرمان تعریف کرد که والده، یک گوسـفند نـزد او داشـته و اوایـل         . نشستیم

دارد، اگر مرد، براي ایـشان قربـانی     به او گفته، به زودي از دنیا خواهد رفت؛ آن را نگه   سال
-کندکه چون عید قربان رسید و زنده بودند، دسـتور دادنـد بـراي شـهید محـسن شـریفیان                    

  .  قربانی شود-زاده همشیره
طیبه سوخت؛  حال   دلم به . کردیم عزاداري. بستگان جمع بودند  . طیبه رفتیم  به منزل همشیره  

تـابی    پریروز آمده و بی. کشید، ولی هنگام وفات ایشان در مکه بود       خیلی براي مادر زحمت   
بالفاصـله بـه   . وسعت اراضی پـسته جالـب اسـت   . کردیم به سمت رفسنجان حرکت  . کرد  می

  . سوي تهران پرواز کردیم
  

  1995بر  دسام30                         1416  شعبان   7   1374 دي 9شنبه 
  

تالش شدیدي بـراي جلـوگیري     . ها هنوز مسأله انتخابات ترکیه موردتوجه است        در گزارش 
مقداري از . برادران حکیم آمدند. خورد  به چشم می  - شبیه الجزایر  -از حاکمیت حزب رفاه   

مـن هـم قـول    . اوضاع عراق و تمایلی که به طرح حکومت فدرالی در عـراق دارنـد، گفتنـد      
کـردن   تواند به نفع شـیعه باشـد، ولـی فعـالً قابـل مطـرح             تنظیم شود، می  دادم که اگر خوب     

  .نیست
گزارش سـفر بـه لیبـی و مـذاکره        . ، وزیر مسکن و شهرسازي آمد     ]آقاي عباس آخوندي  [

را داد که تأکید بـر  ... هاي ساختمانی چند میلیارد دالري در مسکن و مدرسه و          طرح دربارة
چـون وقـت کمـی      . ، سـفیرمان در مـسقط آمـد       ]آقـاي محمـد عـرب     . [پیگیري جدي کردم  

نـوري،   نـاطق ] اکبـر  علـی [آقاي . داشت، نتوانست گزارش را کامل کند؛ قرار شد عصر بیاید     
آمد و مشکالتش در خصوص اجراي قرار پذیرفتن پنج نفر از جناح مقابـل             ] رییس مجلس [

  .در لیست نامزدهاي تهران را گفت؛ قرار شد بیشتر بحث شود
 گزارش مذاکره دوساعته بـا سـلطان قـابوس را داد؛         . یرمان در مسقط آمد   عصر مجدداً سف  
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گفته که در کنفرانس سران شورا در مسقط، چـون قطـر          . است که به من انتقال دهد      خواسته
سعودي را داشته باشد، کاري براي ایـران   فکري امارات در مقابل عربستان خواسته هم هم می 

انـد، بـه    س از اجالس با سران تماس گرفتـه و خواسـته    نیز آمریکا و انگلیس، پ    . نکرده است 
 کـه  1الخیمـه  براي حل مسأله رأس. اند شان نرسیده نحوي خطر ایران مطرح شود که به هدف     

پادشـاه عربـستان   [فهـد،  . در درون خاك عمان قرار گرفته، تمایـل همکـاري بـا ایـران دارد              
را در حـد  ] سـعودي  ولیعهـد عربـستان  [، قبل از جلسه به او تلفن زده که امیرعبداهللا،   ]سعودي

  . کردند کشور تحویل بگیرند و امکان رفع تیرگی روابط ایران و عربستان را مطرح رییس
ها با روسـیه و امکـان    از پیشرفت همکاري. صفري، سفیرمان در روسیه آمد   ] مهدي[آقاي  

انی، دبیـر  روحـ ] حـسن [آقاي  . هایی از گرفتن نیازهاي حساس را گفت        توسعه بیشتر و نمونه   
گزارش سفر به آلمان براي معاینه دیسک را داد و پیـشنهاد آلمـان      . شوراي عالی امنیت آمد   

در مسایل اروپا را مطـرح  ] صدراعظم[کهل، ]هلموت[براي مذاکره نماینده ویژه من و آقاي   
  .  انتخابات صحبت کردیمدربارةکرد و 

 کیفیـت مقابلـه بـا      دربارة طرح شنود تکمیل شد و    . شب شوراي عالی امنیت جلسه داشت     
، در  ]وزیـر اطالعـات   [فالحیـان،   ] علـی [در راه خانـه، آقـاي       . فشارهاي آمریکا مذاکره شـد    

ــاطق   ــاي ن ــراي    ماشــین مــن ســوار شــد و از آق ــراي اصــرار درگــرفتن اطالعــات ب ــوري، ب ن
ها گله داشت و پیـشنهادهایی در مـورد کنتـرل بیـشتر          و استیضاح ] دفتر رهبري [ویژه   بازرسی

  . طق آزاد تجاري داشتمنا
  

  1995 دسامبر 31                      1416  شعبان   8   1374 دي 10یکشنبه 
  

کـل بانـک    ریـیس [نـوربخش،  ]محـسن [آقـاي  . صبح کارهـا را انجـام دادم   و نیم   تا ساعت نُه  
دادن ارز صادراتی به واحدهاي تولیدي را داد و خواست، فشار بیشتر         گزارش. آمد] مرکزي

، تلفنـی   ]معـاون وزیرامورخارجـه   [بروجـردي،   ] عالءالـدین [آقاي  . ي مصرف ارز نیاورند   برا
روحـانی،  ]حـسن [آقـاي  . گزارش اقداماتش در افغانستان را داد؛ پیشرفت خوبی داشته است       
  .در مورد نحوه انتشار خبر سفر هیأتی به کردستان عراق سئوال کرد

                                                             
 - استعربی متحده اماراتگانه   هفتيها نینش خی از شهرها و شیکی ،مهیالخ رأس . 
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کنترل  شده براي  عزیرات وکارهاي انجام  در جلسه تنظیم بازار،گزارش سازمان بازرسی و ت       
هـاي روغنـی    قرار شد براي تقویت تولیـد دانـه    .  زمینی داده شد   گوشت و مرغ و سیب     قیمت

فروزش، ] غالمرضا[عصرآقاي . مثل سویا و زیتون، براي رفع وابستگی، اقدامات جدي شود     
فر بـه کانـادا   گردن در آلمـان و سـ      در مورد نحوه عمل دیسک    . آمد] وزیر جهاد سازندگی  [

  .راحت شده است. براي نمایشگاه فرش تورنتو توضیحات داد؛ خیلی از هر دو راضی است
] جمهـور  معـاون اول ریـیس  [تلفنی از دکتر حبیبی، . در جلسه هیأت دولت شرکت نکردم     

 1گفت با نظر وزارت امورخارجه، به خاطر بیانیه منفی  . علت تأخیر سفر به سوریه را پرسیدم      
  .پرسید است؛ گفتم بهتر بود از من میاخیر بوده 

در مـورد انتخابـات، طالبـان، شـوراي عـالی انقـالب       . اي بـودم    اهللا خامنه   شب میهمان آیت  
گـات، نمایـشگاه سـپاه و فـوت والـده،      ]تجـارت جهـانی  [فرهنگی، ایذاءهاي آمریکا، پیمان   

دن دعـاي  دا ایـشان توصـیه داشـت، بـا از دسـت        . گیري کردیم   مذاکره و در مواردي تصمیم    
مادر، با صدقه و خیرات براي ایشان، دعاي ایشان را در اثر جلب بیشتر رضایت روح ایشان،        

هـاي   کردند که هنگام مرگ پدر و مادرشان، بـه خـاطر گرفتـاري      جلب کنیم و اظهارتأسف   
بـه خانـه   . اند؛ حسرت آخرین دیدار بـر ایـشان مانـده اسـت             شغلی و خستگی حضور نداشته    

  . آمدم
  

  1996 ژوئن 1                          1416  شعبان   9   1374 دي 11دوشنبه 
  

کرج شـد و   خواستار سفرم به. آمد کرج، بدون قرار قبلی زالی، نماینده ] عباسعلی[آقاي دکتر   
] مـصطفی [مهنـدس   . کـرد  از مخالفت اکثریـت مجلـس بـا نماینـدگی او در آینـده شـکایت               

کارهـاي جـاري و عمرانـی ورزش را     گزارش. آمد] رییس سازمان تربیت بدنی[طبا،   هاشمی
موسـویان، سـفیرمان در   ] سیدحسین[آقاي . حل داد و از مشکالت تعزیزات گفت؛ بدون راه       

                                                             
 -  مصر و سوریه و شش کشور شوراي   (6+2در بیانیه پایانی اجالس وزیران امورخارجه کشورهاي موسوم به

تنب بزرگ،  –که در دمشق برگزار شد، مطلبی در خصوص تعلق جزایر ایرانی خلیج فارس )لیج فارسهمکاري خ
 به امارات متحده عربی گنجانده شده بود که با واکنش تند وزارت امورخارجه جمهوري -کوچک و ابوموسی تنب

 .اسالمی مواجه شد
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هاي مزاحم مخالفان ایران در راه افتادن        کردن تالش  گزارش اقداماتش در خنثی   . آلمان آمد 
  . خطوط اعتباري را داد

 خواستار تأسیس سازمان جوانان بودند کـه پذیرفتـه   .جلسه شوراي عالی جوانان را داشتیم  
عـصر شـوراي   . فراغـت جوانـان بیاورنـد    اي براي استفاده از اوقـات     نشد، ولی قرار شد برنامه    

اقتصاد، جلسه با چند مصوبه داشت؛ منجمله اجازه خرید هزار واگن باري قطار از اوکـراین            
گذاري واحد ششصد هزارتُنـی فـوالد    تر از تولید داخل است و نیز تصویب سرمایه    که ارزان 

  .قائم اصفهان
گیـري ملـک    هـا کنـاره   در گزارش . تا ساعت نُه شب کارها را انجام دادم و به خانه آمدم           

 -گرچـه موقـت  -ولیعهدش  ] امیرعبداهللا[فهد پادشاه عربستان و واگذاري مدیریت کشور به         
  .مورد توجه است

  
  1996 ژوئن 2                          1416  شعبان   10   1374 دي 12شنبه  سه

  
از .  را افتتـاح کـردیم  1طـرح توکامـک  . دکتر روحانی هم آمد  . به سازمان انرژي اتمی رفتیم    

اند بالفاصـله پـنج میلیـون دالر مـشتري      اند و مدعی روسیه  به قیمت هفتصدهزار دالر خریده 
اي در  جوشی هـسته  مبراي تحقیقات جهت انرژي گداخت است که از طریق ه     . داشته است 

اي بـه   آید؛ نقطه مقابل انرژي است که از ناحیـه شـکافت هـسته      دماي بسیار باال به وجود می     
پایـان خـواهیم داشـت کـه هنـوز بـا        اگر روزي به نتیجه برسد، منبع انرژي بی. آمد  وجود می 

 آقاي امراللهی توضـیحات . شصت سال سابقه تحقیق، از هیچ کشوري به نتیجه نرسیده است    
داد وگفت روسیه پیشتاز بوده ولی اکنون ژاپن جلو افتاده است و کشورهاي اروپـایی طـرح    

  . مشترك دارند
   بـا - بیوگاز و انرژي بادي ، انرژي خورشیدي و پمـپ آب بـادي       -هاي نو     از سالن انرژي  

                                                             
- ستمی سنی ا.دکن یحصورکردن پالسما استفاده م مي برایسیمغناط يها دانیاست که از م ینام دستگاه ک،توکام ،
 مانند چنبره ی و شکلشوند ی ميدار  نگهیسی مغناطدانی مي که توسط دو سراست ومیتیتر -ومی دوتري پالسماياوح

، »آندره ساخاروف« و »تام چیویوگنی گوریا« ي، شوروکدانانیزفی توسط 1950توکامک در دهه . دهند ی ملیتشک
 . استيا  روش گداخت هستهقی از طريا  هستهي انرژدی به تولیابی دستي برا، د توکامککاربر. اختراع شد
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  عکس تو کامک انرژي اتمی 

پرده برداری از طرح توکامک دماوند در سازمان انرژی اتمی ایران
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  عکس تو کامک انرژي اتمی 

بازدید از پیشرفت های سازمان انرژی اتمی و سخنرانی در جمع مدیران
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سنگین با طراحـی و      سپس مدیران طرح تولید آب    . متوضیحات آقاي احمدي، بازدید کردی    
توضـیحات طـرح سـاخت    . اجراي خودمان، توضیحات دادند کـه کـار بـسیار مهمـی اسـت           

  . نیروگاه بوشهر توسط روسیه نیز داده شد
هـاي سـاخت لیـزر و سـاخت       و نیـز از طـرح  1آمیزکردم در جمع مدیران، سخنرانی تشویق  

قنـادي،  ] محمـد [هاي نفتـی و کـار مهـم دکتـر          وضع لوله اي و نیز آزمایش         هسته ابزار جوش 
سـازي از   و از آزمایشگاه جدید غنـی     ] ي سوخت هسته ا   هی مواد اول  دیعامل شرکت تول  ریمد[

بعـد از نمـاز و ناهـار بـه دفتـر مراجعـت       . کردیم طریق شیمیایی که بکر و ارزان است، دیدن      
  .نمودیم

وزیـر امـور   [شـب،آقاي والیتـی،   . عصر شوراي عالی اداري، جلسه بـا دو مـصوبه داشـت        
هادي، سفیرمان در ریاض، در مالقات با آقاي ] محمدعلی[، اجازه گرفت که آقاي     ]خارجه

  .امیرعبداهللا تبریک بگوید؛ گفتم اظهارتأسف ازکسالت فهد هم بشود
  

  1996 ژوئن 3                          1416  شعبان   11   1374 دي 13چهارشنبه 
  

المللـی زبـان فارسـی، بـه      صبح، بـراي شـرکت در مراسـم افتتـاح مجمـع بـین      و نیم    نُهساعت  
جمع زیادي از اساتید و محققان زبان فارسی، از داخل و خـارج آمـده   . دانشگاه تهران رفتیم 

وزیر [میرسلیم،  ] مصطفی[و  ] رییس دانشگاه تهران  [عارف،  ] محمدرضا[آقایان دکتر   . بودند
 عنـوان خوشـامد، صـحبت کوتـاهی داشـتند و مـن سـخنرانی            ، بـه  ]فرهنگ و ارشاد اسالمی   

  مفصلی دربارة استعداد باالي زبان فارسی و امکانات خوب انقالب اسالمی، بـراي پرمحتـوا         
                                                             

 -آمیز  ایران اکنون این توفیق را یافته است که پایگاه استفاده درست و صلح«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ها و  مزاحمت. هاست م همه ملت حق مسل،اى جویانه از تکنولوژى هسته گیرى صلح بهره .اى باشد از انرژى هسته

اى شود که   باید انگیزه،اى جویانه هسته  براى جلوگیرى از دستیابى ایران به تکنولوژى صلح،هاى سیاسى تراشی اشکال
 ، چیزى نیست که در آینده،اى در دنیا آمیز از تکنولوژى هسته استفاده صلح .دانشمندان ایرانى بیشتر تالش کنند

داشتن آن در جایگاه واقعى خودش قرار گیرد و در همین راستا دولت جمهورى اسالمى ایران از کشورى بتواند بدون 
 پیروز ،اى سیاسى که در مورد احداث نیروگاه بوشهر داشتیم ما در مبارزه .کند اى حمایت مى تالش دانشمندان هسته

عنوان یک کار باارزش ه  ب،ى بوشهرا باید تکمیل نیروگاه هسته .شدیم و امروز مرحله اجراى کار آغاز شده است
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .رسدبنتیجه   گذارى هنگفت کشور به پیگیرى شود و سرمایه

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374سال 
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  عکس مجمع بین المللی زبان فارسی 

سخنرانی در مراسم افتتاحیه مجمع بین المللی زبان فارسی
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  للی زبان فارسی عکس مجمع بین الم

بازدید از نمایشگاه کتاب های تاریخی و خطی در مجمع بین المللی زبان فارسی
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ر ی سپس از نمایشگاه کتاب که در کنار اجالس دا1.کردن زبان و رشد و گسترش آن داشتم  
  . هاي فرسوده، بازدید کردیم؛ جالب است بود و همچنین از مرکز مرمت کتاب

ل تنظـیم   ی، براي مـسا   ]جمهور معاون اجرایی رییس  [اخوي محمد،   . به دفتر مراجعت کردم   
زنجـانی آمـد و بـراي مرکـز پـژوهش      ] مـسعود روغنـی  [آقـاي  . بازار و کارهاي دیگـر آمـد   

در مـورد  . آمـد ] وزیـر امورخارجـه  [تـر والیتـی،   دک. سازمان برنامه و بودجـه اسـتمداد کـرد      
، ]شـاهرودي [آقـاي نـوري   . تاجیکستان و سفر به هنـد و پاکـستان و افغانـستان صـحبت شـد      

گزارش اقدامات وسیع براي استفاده از بازار لیبی، براي امـور صـنعت   . سفیرمان در لیبی آمد   
دهد بعـد از   شد؛ ترجیح میدربارة زمان رفتن به عربستان صحبت . و تجارت و عمران را داد   

  .حج برود
                                                             

 -ما باید عوامل موفقیت را  ا،توان تشکیل داد  همیشه مى،گونه مجامع از این«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
 اما ؛جایى برسانیم، نتیجه نخواهیم گرفت این بزرگى را به   کار به، اگر بخواهیم شعارى و تحمیلى.با خود داشته باشد

 ادبى الزم را ۀ استعداد و مای،اولین شرط آن است که خود آن زبان . توفیق حتمى است،هاى کار درست باشد اگر پایه
  تا آنجا که به؛بینم  زبان فارسى را بسیار غنى مى،خوشبختانه من از این نظر .ها داشته باشد ترکیبها و  از لحاظ واژه

 از سوى .تواند زبان دیپلماسى جهان باشد  مى،هایى که دیپلماسى نیاز دارد  زبان فارسى از لحاظ ظرافت،اعتقاد من 
 ظرفیت ؛ این زبان،هاى علمى و فنى باشد مضمون مرکب خوبى براى تحمل بار سنگین ،تواند  زبان فارسى مى،دیگر

هاى ادبى و هنرى دلپذیرى نیز دارد که  ظرافت. این را دارد که هر مطلب علمى را در عبارات کوتاهى بگنجاند
نکته مهم در دنیاى امروز آن  .دهد عرضه کند تواند مجازات، استعارات و کنایات که روح مخاطب را نوازش مى مى

ناپذیر و متحول   هرچه زبان انعطاف.دنیا عرضه کند لحاظ محتوى چیزى داشته باشد که به   به،ه زباناست که خاستگا
 اما ،با آنکه زبان عربى نیرومند است .شود  اگر محتواى مناسبى براى مخاطب نداشته باشد، شنونده ارضا نمى،باشد

 حامالن نیرومندى براى ،زبانان  که فارسىدرستى درك کرده بودنده  ب،)ص(ظرافت دین اسالم آنجاست که پیامبر
اینجا .  از طریق ایرانیان و زبان فارسى صورت گرفت، از این رو سهم بیشترى از اشاعه دین اسالم؛اسالم خواهند بود

 ،بزرگان ایرانى. هاى روحى زیادى بودند که متولى دین شدند  با قدرت،هم زبان قوى بوده و هم استعدادهاى انسانى
ایران بعد از  .ها هستند انبکننده ز  پشتیبانى،ها ما باید بپذیریم که تمدن .زبان عربى دارند بیشترى نسبت بهحتى حق 

. طور نبود دنیا دارد که در زمان پهلوى و قاجاریه این   وضع جدیدى پیدا کرده و چیزى براى عرضه کردن به،انقالب
 دارید که در قالب یامروز شما استادان. سازیم اسب را هم داریم مى ابزار من.ایم امروز ما پایگاه سیاسى را درست کرده

 وقت آن است که این کارها را جدى ،اند حاال که اساتید زبان فارسى جمع شده. دنیا عرضه کنید  زبان فارسى به
هاى جهان  انهذخایرى از زبان فارسى در کتابخ. روز برساند فرهنگستان هم وظیفه دارد که زبان فارسى را به. بگیرند

ما تکلیف بزرگى داریم که محتواى . یمیغناى زبان بیفزا   باید آنها را پیدا کنیم و به،است که با ارتباطات قوى امروز
 مثل آسیاى میانه، قفقاز و ؛ آنجا بودیماالن موقع تجدید رابطه با جاهایى است که ما قبالً. پیام ما هم غنى باشد

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .رنوشت آنها از ما جدا نبوده استگاه س هندوستان که البته هیچ
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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بـرداري از صـد و ده هـزار     عصر در دفترم کارها را انجام دادم، سرشب براي مراسم بهـره         
وزیـر  [غرضـی،  ] سیدمحمد[آقاي . شد می تلفن در تهران رفتیم؛ مستقیم از سیما پخش        شماره

ن صـحبت  چند سئوال، ضـم . 1گزارش داد و من هم صحبت کردم] پست و تلگراف و تلفن    
بـسیار  . سپس از نمایشگاه صـنایع مربـوط بـه مخـابرات بازدیـد کـردم       . آقاي غرضی پرسیدم  

  . متنوع و جالب و پرسود و رونق است؛ اغلب راضی بودند
هاي فامیـل و   جمع زیادي از خانم. عفت امروز در منزل برنامه عزاداري براي والده داشت        

مسأله مهم داخلی، آلودگی هـواي تهـران بـه      این روزها   . ها آمده بودند    آشنایان و شخصیت  
هـا   که در زمستان خاطر پدیده وارونگی و استقرار هواي پرفشار باالي تهران و اصفهان است        

  .معموالً داریم
  
  1996 ژوئن 4                          1416  شعبان   12   1374 دي 14شنبه  پنج

  
مـذاکرات بـر محـور    . یم اسـتوارنامه آمـد  ، سفیر جدید چین براي تقد    ]جی آقاي وانگ شی  [

آقـاي شـیخ احمـد زیـن،     . [ها و اظهار رضایت در روابـط موجـود بـود    ها و دوستی  همکاري
جمعی از علماي شیعه و سنی لبنان آمدند و قدردانی کردند، از ] رییس تجمع علماي لبنان و   

ایم   و من به اسالم دادهاي اهللا خامنه ، آیت)ره(عزت و عظمتی که انقالب اسالمی ایران، امام 
هاي انقالب و  ایم که در این زمان، اسالم قدرت حاکمیت دارد و من دستاورد و اثبات کرده

  . کردم خودمان را ناشی از حقانیت اسالم دانستم و از همکاري علماي لبنان قدردانی
  وزیر[آقاي فروزش، . کردن دامپروري آمدند  کنندگان کنگره تخصصی   جمعی از شرکت  

                                                             
 - آقاي هاشمی، با قدردانی از همه کسانی که در اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی کشور 

. سال برنامه دوم، بخش مخابرات و پست بوده است  موفق برنامه اول و یکهاي یکی از بخش«: اند، گفت تالش کرده
تواند نقش بسیار  ارتباطات سریع و مطمئن، یکی از کارهاي بسیار ضروري زمان ماست و در این میان، مخابرات می

 روستاییان ما، کند، توسعه مخابرات در روستاهاست و یکی از کارهایی که مرا بسیار راضی می. مؤثري را ایفا کند
هاي حساس  در دوران طاغوت، کارشناسان خارجی در تمامی بخش. توانند با خارج هم ارتباط برقرار کنند اکنون می

مخابرات حضور داشتند، امروز بحمدهللا ، میزان ارزبري این صنعت نیز به حد بسیار زیادي کاهش یافته و طی چند سال 
  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .ي مخابراتی از کشور خارج نخواهد شدها آینده، هیچ ارزي براي تهیه دستگاه

  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،
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  دامداري  + عکس سفیرچین 

مالقات با سفیر جدید چین

سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگره دامپروری در ایران
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مـن هـم در اهمیـت دامپـروري و نقـش            . و مسئوالن کنگره، گزارش دادند    ] جهادسازندگی
  1.مهم آن در اقتصاد کشور و تأمین نیازهاي واقعی مردم گفتم و وعده حمایت بیشتر دادم

بت عفت و بستگان بـه مناسـ  . استخر گرفتم و به خانه آمدم    . تا غروب کارها را انجام دادم     
گـزارش وضـع شـهریار را بـراي     . تنهایی شام خوردم. اند  دفن والده، براي زیارت به قم رفته      

، در مـورد   ]کـل بانـک مرکـزي      ریـیس [نـوربخش،   ] محـسن [با آقاي   . آمادگی سفر خواندم  
کیفیت محاسبه تولید ناخالص ملـی صـحبت کـردم کـه نتوانـست جـواب بدهـد؛ قـرار شـد             

  . کند و جواب بدهد مطالعه
  

  1996 ژوئن 5                          1416  شعبان   13   1374 دي 15 جمعه
  

و نیم  شب اسـت، هنـوز    از سحر بارندگی شروع شد و اکنون که ساعت  نُه         . در خانه بودیم  
 هواي تهران برطرف شده و باران در کشور سراسري است و مورد نیاز هم    آلودگی. بارد  می

  .هست
ها، اختالف دو حزب  در گزارش. عصر و شب هم بستگان آمدند. ها جمع بودند   ظهر بچه 

آمریکا بر سر بودجه که منجر به بیکاري جمع زیادي از کارکنان دولت شده، مـورد توجـه              
  .است

                                                             
 - ،اشاره کرد و توسعه ها در برنامه اول  کردن نرخ ارز و قیمت آثار مثبت و مطلوب اصالح و واقعى به آقاي هاشمی

 .صرفه در کشور مبدل شده است هاى مهم و مقرون به یکى از فعالیت  رى به دامدا،در شرایط کنونى«: گفت
ن از محصوالت اساسى و ضرورى زندگى مردم را تأمین اندرکاران بخش دام که شش میلیون و پانصد هزارتُ دست

  تا دولت بهسود منطقى و منصفانه، از افزایش قیمت محصوالت دامى جلوگیرى کنند  کردن به  باید با قناعت،کنند مى
 اهمیت بخش دامدارى و تأثیرات اساسى و مستقیم آن در اقتصاد ایشان» .کننده ناچار نشود هاى کنترل اجراى تصمیم 

در شرایط موجود که زمینه براى توسعه بخش کشاورزى و دامى « :کالن کشور را خاطرنشان ساخت و تأکید کرد
از  باید .هاى بلندترى برداشت ها گام رست و اصولى از امکانات و سرمایهورى عالمانه، د  فراهم است، باید با بهرهکامالً
 با توجه به . شوداستفاده  زایى گسترده این بخش  براى توسعه دامدارى در جهان و اشتغال،هاى نوین شیوه

 ،ها کردن تخصص شدن بخش دامدارى در جهان امروز، باید براى جذب و هدایت دانشجویان و کاربردى تخصصى
 وسیله خوبى براى افزایش سطح زیر کشت و تأمین علوفه و ،اجراى طرح آبیارى تحت فشار .ریزى کرد تالش و برنامه

  ← دیکن رجوع» .دارد ضرورت هم و قانونمندکردن دامدارى در کشور استخوراك دام مورد نیاز دامدارى کشور 
 .1396ارف انقالب،، دفتر نشر مع»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  1996 ژوئن 6                          1416  شعبان   14   1374 دي 16شنبه 
  

اول وقت براي مراسم انتقال آب تهـران     . خوشبختانه دیشب و امروز هم باران جالبی داشتیم       
بیلقـان، کنـار   ] ایـستگاه آبگیـر  [کـریم، بـه کـرج در محـل      و طالقان به دشت شهریار و رباط  

 150 کیلـومتري، سـالیانه   60قـرار اسـت یـک خـط لولـه         . خانه موقت سدکرج رفتـیم     تصفیه
بـه عـالوه خـط    میلیون مترمکعب آب را به اینجا بیاورد و از اینجا بـه دشـت شـهریار بـرود؛      

هـاي زیرزمینـی تهـران را      حلقـه چـاه از آب  120 کـه آب  -دیگر از میدان محمدیـه تهـران     
، توضـیح  ]وزیـر نیـرو  [زنگنـه،  ] بیژن نامدار[آقاي . برد  کریم می  به رباط-کند آوري می  جمع

داد و گفت، حدود چهارده میلیارد تومان، هزینه دو طرح است و من هم در اهمیـت انتقـال           
هـاي    شهریار که ریه تهران و باد شهر تهران است و پس از سـد کـرج، بـا آن دشـت        آب به 

  .1آبی شده گفتم حاصلخیز، دچارکم
هـا مـردم    در خیابـان  . رفتـیم ] خـان  حسن قلعه[= براي افتتاح مجتمع فرهنگی، به شهر قدس        

. مناراحت شدم از اینکـه بـراي آنهـا برنامـه صـحبت نگذاشـته بـودی        . اجتماع عظیمی داشتند  
ها مانـده بودنـد    در طول بازدید، مردم زیر باران در خیابان. اند مجتمع جالب و جامعی ساخته  

طلبـی   بـودن بخـشی از اراضـی و توسـعه     و مسئوالن، امام جمعه و شـهردار، مـشکل موقـوفی          
  . کمک دادم شان، وعده براي تجهیز بیمارستان. اوقاف را گفتند

ها و در محـل اجتمـاع بیـرون شـهر و زیـر بـاران              باناجتماع مردم در خیا   . به شهریار رفتیم  
آقـاي  [و  ] تهـران [، اسـتاندار  ]آقـاي سـیدجلیل سـیدزاده     [سرود و خیرمقدم    . انگیز بود  تعجب
  آقــاي حــسن[، فرمانــدار و ]زاده اهللا هــادي آقــاي همــت[و ] شــهریار[جمعــه  ، امــام]اي ثمــره

                                                             
 - آباد و  کریم، سلطان آبى در مناطق شهریار، رباط براى رفع مشکل کم«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

آبى منطقه براى همیشه برطرف   مشکل کم،بردارى از آنها باشد که با بهره  دو طرح اساسى در دست اجرا مى،اکبرآباد
 حلقه آن 60 در طرح دوم تاکنون ، حلقه چاه100نبه آغاز شد و از مجموع  روز ش،یکى از این دو طرح .خواهد شد

 قادر ،ربشود که عالوه بر شُ  میلیون مترمکعب آب استحصال مى300 ساالنه ،اتمام این دو طرح ا ب .ده استشحفر 
اى را از  یگاه ویژه شهرستان شهریار جا،با تأمین این مقدار آب .است نیاز کشاورزى و آب صنعتى منطقه را تأمین کند

هاى   طرح،براى استفاده بهینه از آب و زمینباید مردم  .لحاظ اقتصادى، دامدارى، کشاورزى و صنعتى پیدا خواهد کرد
ها در  ماندگی  طرح براى جبران عقب300حدود  .اجرا درآورند  هاى یاد شده را به علمى و اصولى موجود در زمینه
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اجرا درخواهد آمد  آب بهمنطقه در دست است که با تأمین 

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374سال 
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  عکس سفر شهریار 

سفر به شهریار و سخنرانی دراجتماع پرشور مردم این شهر
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  عکس سفر شهریار 

بازدید از طرح های درحال انجام و مالقات با مسئولین شهرستان های استان تهران
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هـاي عمرانـی     و توضیح برنامه1و سپس صحبت من] کریم شهریار و رباط [، نماینده   ]شقاويق
 پـروژه عمرانـی افتتـاح    64گفتند همزمان با حضور هیأت، . ها انجام شد و منجمله انتقال آب   

  .شود می
. حـدود پنجـاه طلبـه دارنـد    . هـا بازدیـدکردیم   ها و کالس   از حجره . به مدرسه علمیه رفتیم   

مردم روستاها زیربـاران،  . سکینه رفتیم بی به دبستان بی.  مصلی را به زمین زدیمکلنگ مسجد 
بعد از نماز و ناهار و اسـتراحت،    . در محل اردوگاه نوساز فرمانداري، استقبال گرمی داشتند       

جلسه شوراي مدیران بود که نیازهاي خود، منجملـه کمبـود مدرسـه و اشـتغال و مـسکن را             
  .گفتند

با وسعت هفتصد هکتار و بـیش از   . ر در دست احداث اندیشه را دیدیم      سپس رفتیم و شه   
. نداده هزار واحد مسکونی و نیازهاي عمومی، در دست ساخت است و به انتظار وام، راکد           

. ، به روستاي زرگان رفتـیم ]ایران آزادگان[کارخانه کوچک مقواسازي  از آنجا براي بازدید 
آقـاي  [کارخانـه، ابتکـار یـک مهنـدس ایرانـی      . اشـتند مردم روستا زیرباران استقبال گرمی د 

منظورم ایـن اسـت   . سازد و همه تجهیزات آن داخلی است است که از کاه، مقوا می    ] نفیسی
این کارخانه، روزانه یک تُن مقـوا تولیـد   . که اگر خوب باشد، در سراسر کشور توسعه باید      

ـ   2.اي انجام شد    مصاحبه. کند می ه کارهـا را انجـام دادم و بـه خانـه      به دفترم رفتم تا سـاعت نُ
                                                             

 - ل آموزشى و بهداشت و تأمین یویژه مساه  ب،ل و مشکالت شهریاری بر ضرورت تسریع در حل مسا،آقاى هاشمى
 مشکل ، طرح ضربتى دولت براى حداث مدارس در شهریاربا اجراى«: اظهار داشت ایشان .آب شرب تأکید کرد

 باید ضمن کنترل ساخت و سازهاى ،مسئوالن محلى .کمبود فضاى آموزشى در این شهرستان برطرف خواهد شد
 باید با جدیت تمام ،شهریار  طرح انتقال آب محمدیه به . مانع نابودى اراضى کشاورزى در این منطقه شوند،رویه بى

 و استکریم براى کشاورزى مستعد  مناطق شهریار و رباط .تا کشاورزى این منطقه احیا شودپیگیرى شود 
گیرى از آنها تا ارتفاعات قم را  هاى فراوانى در تهران وجود دارد که با بهره آب .طلبد گذارى بیشترى را مى سرمایه

یک قطب صنعتى و کشاورزى تبدیل   ه بهبا تأمین آب مناطق شهریار و رباط کریم، این منطق. توان زیر کشت برد مى
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. شده و از مشکالت جمعیتى شهر تهران نیز خواهد کاست

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374سال 

 -ها و  داري از این طرحبا بهره بر«:  آقاي هاشمی، در این مصاحبه نتایج سفر خود به شهریار را تشریح کرد و گفت
آبی، مسایل درمانی و کمبود  کم. شود هاي در دست اجرا، چهره منطقه جنوب غرب تهران دگرگون می تکمیل طرح

هاي زیربنایی و فوري،  فضاي آموزشی، عمده مشکالت منطقه شهریار هستند که دولت مصمم است، با اجراي طرح
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .این مشکالت را رفع کند

 .1396انقالب،



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 620   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  .آمدم
  

  1996 ژوئن 7                          1416  شعبان   15   1374 دي 17یکشنبه 
  

هاشـمی، مـدیرعامل شـرکت    [مهـدي  . وقت با استراحت و مطالعـه گذشـت  . در منزل بودیم  
یـه او در  کارشناسان نفت بـا نظر  گزارش آوردکه. آمد] مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 

مهدي، مدتی پـیش نظـر داد کـه    . اند کرده جنوبی موافقت مورد محل پاالیش گازهاي پارس    
جنوبی را به پاالیشگاه کنگـان بیـاوریم و بـاالخره از سـاخت پاالیـشگاه             گاز پارس  توانیم  می

آن روز وزارت نفت موافق نبود؛ اگر کامالً پذیرفته . جویی زیادي داشته باشیم    جدید، صرفه 
از هـوش  . تـوانیم انجـام دهـیم     با همین اعتبار موجود، به جاي یک فاز، دو فـاز را مـی         شود،

  .مهدي تعجب کردم
 قیمت و شرایط طرح سـاخت بزرگـراه سـاحلی خـزر بـه روش      دربارةبا مهدي و محسن،    

عنـوان   ساحل پرورشی که وزارت راه و ترابري، براي هفـت کیلـومتر در سـاحل رامـسر، بـه       
قبالً بـا بررسـی محـسن،    . اي شوند قرار شد دعوت به جلسه. کردیم مذاکرهنمونه آورده بود،  

عفت و چند نفر از بـستگان، بـراي   . ظهر و شب هم بستگان بودند  . کار پایین آمده است    نرخ
شـان، ناراضـی    عفت ازکیفیت برخـورد و میزبـانی  . جلسه فاتحه به منزل همشیره فاطمه رفتند     

  .برگشت؛ حق هم با اوست
  

  1996 ژوئن 8                          1416  شعبان   16   1374 دي 18دوشنبه 
  
ابتدا بـا  . با هم براي افتتاح چند طرح مهم رفتیم      . ، شهردار تهران آمد   ]غالمحسین کرباسچی [

بـا حـدود دویـست و پنجـاه       . برداري از فرهنگسراي سرو در پارك سـاعی شـروع شـد             بهره
لفی براي آموزش موسـیقی، کاردسـتی، عکاسـی، زبـان     هاي مخت   میلیون تومان هزینه، بخش   

مختاباد، هنرمند معروف و همسرش، آنجـا را  ] عبدالحسین[آقاي  . دارد... خارجی، نقاشی و    
الملـک بـا امـامزاده حـسن، در خیابـان       امـین ] روگذر[از آنجا براي افتتاح پل     . کنند  اداره می 

مـردم محـل، بـراي تـشکر اجتمـاع         . دکن  مشکل ترافیک منطقه را حل می     . الملک رفتیم  امین
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  .کرده بودند
خیلی وسیع و جامع اسـت و بـا تجربـه    . به محل فروشگاه شهروند در امامزاده حسن رفتیم       

کـه فعـالً فکـر    -کاال را  گفتند مشکل تأمین.  از فروشگاه اول، مدیریت بهتري دارند  اندوخته
 و تولیدکننـدگان، بـراي      نـداریم  -اي باشـد    هـاي زنجیـره     کـردیم از مـشکالت فروشـگاه        می

اند و  درصد از کاالها را با اعتبار به فروشگاه داده حدود شصت. کنند  کاال استقبال می   تحویل
تقریباً تمام کاالها که بیش از ده هزار قلم است، ساخت داخل است و فروشگاه به صـورت         

. تبـام اسـ   پارکینـگ آن پـشت  . یک نمایشگاه جالب از قدرت ساخت داخل درآمده است    
  . مردم در مقابل فروشگاه، اجتماع پرشوري داشتند؛ از جلوشان عبورکردم

حـدود  .  رفتـیم - روي دو خیابان فداییان اسـالم و شـهرزاد  -سپس به محل پل عظیم بعثت    
بیش از یـک و  . مهندسان توضیحات دادند. هشتصد متر با تکنیک پیشرفته ساخته شده است   

هـاي زیرزمینـی بـراي کنتـرل      جـا از سـاخت تونـل     مـان ه. نیم میلیارد تومان هزینه شده است     
هاي سطحی تهران با دو میلیارد تومان هزینه هم توضیحات دادند که کار بـسیار مهمـی               آب

. دهـد  هاي سـطحی ناشـی از  بـاران نجـات مـی       آب است و جنوب تهران را از مشکل اذیت    
اع مـدیران، آقـاي   در اجتمـ . مردم اطـراف پـل، اجتمـاع پرشـوري بـه عنـوان تـشکر داشـتند            

 نــشان درجـه ســه  1.آمیــز داشـتم  کرباسـچی گـزارش داد ومــن هـم صــحبت مفـصل تـشویق     
ظهـر بـه    . دادم] معاون عمرانـی شـهرداري تهـران      [آشوري،  ]ابوالقاسم[سازندگی به مهندس    

                                                             
 -کارهاى بزرگ عمرانى.گذرد ى مکشورمان و روزهاى خوبى در تهران«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ، 

شاهد به نتیجه رسیدن  یکسره ، ما از صبح که از خانه بیرون آمدیم.کند نیازهاى واقعى مردم را به تدریج دارد تأمین مى
 است و کل کار  تهران کل اینها گوشه کوچکى از کارهاى شهردارى.م جامع بودیوهاى گوناگون و متنوع  طرح

 ، حدود صد میلیارد تومان، در تهران.شود  که در کشور انجام مىیی گوشه کوچکى است از همه کارها،شهردارى هم
 از روستا و شهر و ،درکل کشور. اندبردارى رس  را به بهره آنلیارد امروز پنج می کهکند شهردارى کار عمرانى مى

هاى عمومى،  هاى دولتى و بودجه ست که بخش خصوصى، شرکته باورى قابل ارقام غیراً واقعاینها، دریا و وها  بیابان
 هجده و فوالد نکردیم که اگر پنج شش میلیارد تُ ما روزى فکر مى. ها خیلى بزرگ است رقم. دهند دارند انجام مى

 ،کنیم  هرچه تولید مى،بینیم  ولى حاال مى؛دیگر هیچ کمبودى در کشور نخواهیم داشت، ن سیمان تولید کنیممیلیون تُ
 امکانات به طرف ساخت زیربناهاى کشور  وافتد البته من خوشحالم که این اتفاق مى. بلعد باز هم سازندگى دارد مى

 نیاز هست، استعداد ، ظرفیت سازندگى در کشور خیلى باالست.ا عوض کردیممان ر  لذا پیش بینى.شود هدایت مى
هاى طوالنى هنوز ادامه داشته  هست و هم نیروهاى خوبى در کشور جمع شدند و طبیعى است که این وضع براى مدت

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .باشد



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 622   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  .دفترم رفتم
در تمام مـسیر، آقـاي کرباسـچی در ماشـین مـن بـود و ضـمن توضـیح کارهـا، راجـع بـه                

مایـل اسـت اجـازه بـدهیم، جمعـی از وزرا، لیـست نامزدهـاي        . بت کـرد  انتخابات هـم صـح    
آقاي ناطق . خواهند فاش شود نظر رهبري هم همین است، ولی نمی  . انتخابات مجلس بدهند  

رسند که ائتالف نشود و لیـست معـارض    نوري هم تلفنی گفت، بیشتر دارند به این نتیجه می   
تا شب . ه لیست معارض انتخابات را جدي بگیرنداي نقل کرد ک اهللا خامنه از آیت . داده شود 

  .کارها را انجام دادم و به خانه آمدم
  
  1996 ژوئن 9                          1416  شعبان   17   1374 دي 19شنبه  سه

  
، سفیر جدیدمان در گرجستان، براي خداحافظی و کسب نظـر در مـوارد   ]انینیاکبر ام آقاي  [

. آمـد ] جمهـور در امـور اصـناف    بینا، مشاور رییس[توکلی] ابولفضل[آقاي  . ها آمد   همکاري
و آقـازاده،  ] وزیرامورخارجـه [آقایان والیتی، . در مورد صادرات و قیمت ارز مطالبی داشت 

، براي مسایل مربوط به نفت دریـاي خـزر و           ]معاون وزیرامورخارجه [و واعظی،   ] وزیرنفت[
 آمدنـد و  ]خلـیج فـارس   [هاي سـاحلی   دولتهاي نفتی خارجی و      کیفیت برخورد با شرکت   

گـاز   آقـاي آقـازاده، در مـورد لولـه       . گیـري کـردیم     پیشنهادهایی داشـتند؛ مـذاکره وتـصمیم      
ترکمنستان و صدور گاز به ترکیه و نخجوان صحبت کرد و آقاي والیتی در مورد سـفر بـه              

  . و سفر به پاکستان و هند1میتران] فرانسوا[جنازه  فرانسه، براي تشییع
در مـورد منـاطق آزاد و       . آمـد ] دبیـر شـوراي عـالی منـاطق آزاد        [الویري،  ] مرتضی[آقاي  

اجازه ورودکاال بیش از سقف مشخص و محدوده آزاد قشم و انتخابـات صـحبت داشـت و     
اهللا منتظـري، بـراي کمـک بـه آقـاي سیدمرتـضی شـیرازي کـه اخیـراً                  پیامی از سـوي آیـت     

  .بازداشت شده، آورده بود

                                                             
 - رانیفرانسوا ماو به مدت .  فرانسه بودجمهور سیی رنیکمی و ستی ب، اهل فرانسهاستمداری، س)1996 – 1916 (ت

 بود که به ی کسنی نخستمیتران،.  داشتاری مقام را در اختنیا - يالدی م1995 تا 1981از سال  - سال چهارده
 79 در سن 1996 هی ژانو8 در ترانیفرانسوا م. دی رسيرجمهو استی فرانسه به مقام رستیالی از حزب سوسیندگینما

 . بر اثر سرطان پروستات درگذشتیسالگ



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

623 

گـزارش سـفر بـه هرمزگـان را داد و بـراي      . آمـد ] جمهور معاون اول رییس  [،  دکتر حبیبی 
 انتخابـات مجلـس   دربـارة  بـراي جاسـک اجـازه گرفـت و          1شروع کار ساخت سـد جگـین      

  .صحبت شد
شـب شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، جلـسه بـا چنـد                . عصر کارهاي دفتر را انجام دادم     

دیـن و نیـز حـل مـشکل محـصالن         صولمصوبه داشت؛ منجمله تصویب اساسنامه دانشکده ا      
  .آبادي مدرسه شهید شاه

  
  1996 ژوئن 10                        1416  شعبان   18   1374 دي 20شنبه  چهار

  
کنندگان در مـسابقه   شرکت. دیشب در شمیران برف باریده، ولی در مرکز شهر نیامده است      

 کشور اسالمی، درکـل  18یران در بین ا. آموزان آمدند المللی حفظ و قرائت قرآن دانش     بین
در قرائت هم ایران اول شده و در حفظ کل از دختران، سوریه و از پـسران،  . اول شده است  
از دو نفـر حافظـان   . گـزارش داد ] وزیر آموزش و پرورش  [دکتر نجفی،   . اند  ترکیه اول شده  

بـی و تُرکـی هـم    با آنها عر  . کل قرآن از ترکیه و سوریه سئوال کردم؛ درست جواب دادند          
سـالم  «: اي، هنگـام اخـذ جـوایز گفـت      برنـده ترکیـه   . جـوایز شـش نفـر را دادم       . حرف زدم 

  2.آمیز نمودم برایشان صحبت تشویق. ؛ برایم جالب بود»اربکان
. اش تمـام شـده اسـت    هادي، سفیرمان در عربستان سـعودي آمـد؛ دوره      ]محمدعلی[آقاي  

                                                             
 - نیمأ دست سد و تنیی پای هکتار اراض4500 ي مترمکعب آب براونیلی م35 ساالنه نیمأ به منظور تنیسد جگ 

 و ارتفاع ی سد از نوع بتن غلتکنیا.  بندر جاسک آغاز شدي برایدنیهزار متر مکعب آب آشام 500 و ونیلیم14ساالنه 
 ي به بهره بردار1385 سد که در سال نی مخزن احجم.  متر است67 متر و ارتفاع مخزن آن 253 متر، طول تاج 78آن
 . متر مکعب استونیلی م 300د،یرس

 -المی قرآن کریم، محور و مبناي ایجاد وحدت و همدلی میان امت اس«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
در زمانی که کفر جهانی با تمام توان خود و با هدف تضعیف اسالم، به ستیز با امت اسالمی برخاسته است، . است

در جوامع اسالمی، . ترین سند براي رویارویی با این توطئه است توسل و عمل به قرآن کریم، بهترین ابزار و مطمئن
گونه مسابقات و تالش مؤثر  برگزاري این. ناپذیر است اجتنابجذب و تشویق خواهران به فراگیري و اُنس با قرآن 

ریزي براي قدردانی و بزرگداشت حافظان قرآن مجید، ارج  جهت کمال علمی و عملی نسل جوان کشور و برنامه
 هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاي الهی و حرکتی براي ترویج آن است نهادن به ارزش

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374سال 
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شرح مالقـات بـا   . ید بشود، دو سال تمدید شودمایل است اگر تمد  . گفتم تا زمان حج بماند    
نماینـده ایـران در   [آقاي صباح زنگنه،    . اي نداشت   تازه امیرعبداهللا و امیرسلطان را داد؛ مطلب     

گزارشی از سازمان کنفرانس اسـالمی و عربـستان سـعودي          . آمد] سازمان کنفرانس اسالمی  
  .داد و توصیه به گرمی و مالطفت با آنها را داشت

بـراي تبلیغـات و البـی در      . آمد] نماینده دایم ایران در سازمان ملل     [خرازي،  ]کمال[آقاي  
بر تقویت شوراي عالی . مشکینی آمد] احمد[آقاي  . مقابل فشارهاي آمریکا کمک خواست    

کردن آن تأکید داشـت و از سـفر خـارج، اظهاررضـایت              کردن یا سازمان   جوانان با معاونت  
عـصر هیـأت دولـت،    . یم بازار و بازسازي  و انتخابات آمد  اخوي محمد براي امور تنظ    . کرد

هـا و داغـستان و      گیـري وسـیع چچنـی       ها، گروگـان    در گزارش . جلسه با چند مصوبه داشت    
  .دردسر شدید روسیه مورد توجه است

  
  1996 ژوئن 11                        1416  شعبان   19   1374 دي 21شنبه  پنج

  
ــتیم  ــرف داش ــشب ب ــ. دی ــتم  دو م ــر داش ــان دفت ــراي کارکن ــد ازدواج ب ــاي دري . ورد عق آق

که براي جواب عقد آمده بـود، توضـیحاتی     ] آبادي، رییس کمیسیون برنامه و بودجه      نجف[
  .  مصوبات مجلس در باال بردن سطح بودجه داد؛ گفتم موافقت ندارمدربارة

 1محمد شـیرازي در مورد پرونده فرزند سـید . فالح از وزارت اطالعات آمد] محمد[آقاي  
تهرانی به عنوان اعتراض بـه حکـم دادگـاه اعتـصاب غـذا         . آقا تهرانی توضیحاتی داد    و علی 

در مورد سیدمرتضی . گوید اگر محاربه است، اعدام شود و اگر نیست آزاد شود کرده و می
                                                             

 -44ایشان در نجف به دنیا آمد و تا .  بودعهی شدی از مراجع تقل،)1380-1305 (يرازی شینی محمد حسدیساهللا   آیت 
 به قم 1357 رفت و در سال تی بعث از عراق به کومی رژيبر اثر فشارهااهللا شیرازي،  آیت .ی در این شهر بودسالگ

 از زمان تبعید حضرت امام خمینی در نجف اشرف، روابط خوبی با ایشان داشت، اما بعدها این او. مهاجرت کرد
داد و پس از  فتوا ن،ی حرمت کشتن مسلملی به دلها ی، به حرمت جنگ با عراقتحمیلی جنگ انی جردر. روابط تیره شد

 از یامیدر پمعظم انقالب، رهبر .  در قم درگذشت1380 آذر 27 در آن تا پایان عمر در حبس خانگی بود و
 .ند برگزار کردایشان ي در مسجد اعظم قم برای و مجلس ختمنمودند ری تقديرازی محمد شدیساهللا  آیت يها مجاهدت

، اقتصاد، حقوق، استیل مختلف سی عنوان کتاب در مسا1150 از شیبخود  ساله 75 در طول عمر آقاي شیرازي،
 ی و فارسی موضوعات به دو زبان عربگری و دخی و رجال، کالم، منطق، تارثی، فقه، اصول، طب، نجوم، حداتیاله

 . جهان ممتاز استسندگانی نوخی جهت در تارنینوشت که از ا
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شیرازي، گفتم سیاست این باشد که اصالح شود و راه درستی در اداره بیت پـدرش داشـته                
 مورد کیفیت گزارش به شوراي نگهبان در خصوص نامزدهاي انتخابات مـشورت              در. باشد
از . شده را بگویند و اتهامات غیرمسلم را مطرح نکننـد  هاي ثابت  کنند، جرم  گفتم سعی . کرد

  .  اهللا گفت خطر باند پیام دانشجو و از ضررهاي اجتماعی گروه انصار حزب
وزیــر بهداشــت، درمــان و [مرنــدي، ]یرضــاعل[آقایــان . مــدیران ســازمان بهزیــستی آمدنــد

مـن هـم   . گزارش دادنـد  ] رییس سازمان بهزیستی  [جزایري،  ]سیدمحمد[و  ] آموزش پزشکی 
از . بـشارتی، وزیرکـشور آمــد  ] محمـد  علـی [آقـاي  . 1صـحبت طـوالنی تـشویق آمیـز نمـودم     

ات هاي عمرانی کشور و از توفیقات مبارزه با قاچاق تمجید کرد و از سالمت مقدم           پیشرفت
بینی نشده و نیز اجازه شـکار بـه شـیوخ     هاي ضروري و پیش براي هزینه. کار انتخابات گفت 

  .قطر استمداد کرد
مراسم تدفین میتـران ریـیس جمهـور سـابق فرانـسه از      . ها بودند ظهر عفت و بعضی از بچه   

  .تا غروب کارها را انجام دادم و به خانه آمدم. ماهواره را تماشا کردند
  

  1996 ژوئن 12                        1416  شعبان   20   1374  دي22جمعه 
  

هـا بـه کـیش     ها، براي استفاده از وقت تعطیلی سه روزه زمـستانی بچـه    عفت و بخشی از بچه    
باریـد،   در شمیران کمی برف می. هوا سرد بود. براي اقامه نماز جمعه به دانشگاه رفتم  . رفتند

 وحی و سازندگی و عمران اسـتان تهـران و   دربارةها  در خطبه. اما در شهر بارندگی هم نبود 
                                                             

 -در . اى بدون معلول نیست  این است که هیچ جامعه،واقعیت زندگى بشر«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
ها  افتد که ما به این محیط ها اتفاق مى بعضى وقت. ند معلولیت هستگرفتاردرصدى از مردم هم ترین جوامع  پیشرفته

به هر دلیل، کوتاهى  .گیریم گونه افراد قرار مى هاى این ثیر رنجأ یک نوع احساس خاص داریم که تحت ت ورویم مى
را این چنین در  ایىه  انسان،هاى طبیعت و قوانین فطرى جهان و غیره  سیر سنت، حوادث، تصادفات،جامعه، خانواده

جواب  بىرا  البته خداوند مشکالت اینها ؛ را کم کنیمینها مشکل ا،االمکان  حتى،میوظیفه دار ما. بینیم جامعه مى
بسیارى از . شود  هر حالتى از حاالت ما در مجموعه پرونده ما حساب مى، در منطق عدالت خداوند اصوالً.گذارد نمى

کند  جبران مى  بعضى از تقصیرها را،ها بعضى از رنج. گیرند نها جاى کارهاى خوب را مى ای؛ها دارند ها را خیلى خوشى
 به هر حال اینها در مجموعه ،در جهان ابدى. شود اى  براى رشد واقعى اینها در آینده مى  وسیله،و اگر تقصیرى نکردند

 مشکالت اینها را ،هم تکلیف داریم ماگیرند و در این دوره گرفتار هستند و   حق خودشان را مى،مخلوقات خداوند
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کم کنیم
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  1.هاي کم اثر آمریکا صحبت کردم مزاحمت
تحت تأثیر استماع داستان جنگ رستم و برزو و فرامرز که در داستان هفته رادیو شـنیدم،        

هـا   عصر وقت زیادي در خواندن شاهنامه فردوسـی، بـراي آشناشـدن بیـشتر بـا ایـن داسـتان                
  .صرف کردم

خـصوص   ها، اخبار برف فراوان در اکثر نقـاط کـشور بـرایم جالـب اسـت؛ بـه       در گزارش 
فـائزه و  . عفت از کیش خبر سالمتی داد و گفت آنجا هم باد و باران است        . دیروز در شیراز  

پـاي محمـد، بـرادر    . یاسر هم که با بستگان همسرش به دیزین رفته بودند، دیروقت رسـیدند   
مهدي هم در کـیش اسـت و    . یده بود و گرفتار بیمارستان بودند     آسیب د ] همسر یاسر [مریم  

  .محسن به آبعلی رفته است
  

  1996 ژوئن 13                        1416  شعبان   21   1374 دي 23شنبه 
  

، وزیـر نفـت   ]غالمرضـا آقـازاده   آقاي . [دیشب و امروز برف خوبی باریده و سراسري است       
بـا آقـاي میـرزاده،     . صـحبت شـد   1375ها در سـال       ت فرآورده در مورد میزان رشد قیم    . آمد

  .هم تلفنی در این باره صحبت کردیم] رییس سازمان برنامه و بودجه[
از مـشکالت  . آمـد ] ریـیس سـازمان تبلیغـات اسـالمی    [محمـدي عراقـی،     ] محمـود [آقاي  

                                                             
 - مطالبی بیان شد)ص( هاى وحى، کیفیت وحى بر پیامبراکرم وحى و معانى آن، مصداق در خطبه اول، دربارة . 

 حومههمچنین منطقه شهریار در تهران و شهر اقدامات جدید عمرانى در زارشی از خطیب جمعه، در خطبه دوم، گ
 میلیون بیست تصویب بودجه باسیاست خارجى آمریکا    تزلزلتهران، به نمازگزاران ارایه کرد و تحلیلی در مورد

زها با همه امکاناتش کسى که آن رو«: در بخشی از خطبه دوم آمده است. ، بیان نموددالرى جهت خرابکارى در ایران
 بیستحاال یک الیحه   نتوانست کارى بکند،، میلیون بشکه نفت در ایران که در اختیارش بودشش ؛بکند  نتوانست هیچ

 .دهد  هیچ چیز دیگر را نشان نمى،اطالعى این پیداست که غیر از جهل و بى !گذراند میلیون دالرى را براى تهدید ما مى
را نداشتیم، آن روز ما این قدرت   آن روز ما سپاه؛ا این انقالبى که هنوز هیچ جا نیفتاده بودشما که با آن همه کار، ب

 هزار نفرى را نداشتیم، آن روز ما این همه قدرت سیصدیک میلیون و   هاى صنعتى را نداشتیم، آن روز این دانشگاه
هایمان  بکنید، حاال که ما سازمان ى نتوانستیدنداشتیم، آن روز هزار تا مشکل در کشور داشتیم، شما هیچ کار سازندگى

مان این قدر هوشیار است، این  مان سر جاى خودش است، این ملت قانونى را هم تثبیت و تقویت کردیم و همه مراکز
توانید بکنید؟ یک کشتى بخواهید از آمریکا تا خلیج   چه کار مى مثالً، میلیون دالربیستدر صحنه هست، شما با  قدر

  تهدید،این چیزى نیست که شما روى این مسایل بخواهید. شود دالر هزینه مى میلیونبیست  بیاورید، بیش از فارس
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي خطبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .کنید
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ي هـا  اش را مطـرح کـرد و بـراي طـرح     گیري  سازمان تبلیغات اسالمی گفت و احتمال کناره      
. آمدنـد ]  کاربردي-علمی[مدیران دانشگاه جامع تکنولوژي   . عمرانی فرهنگی استمداد کرد   

و دکتر توفیقی، ] گلپایگانی، وزیر فرهنگ  و آموزش عالی    [هاشمی،  ] سیدمحمدرضا[دکتر  
هـاي اجرایـی شـروع شـده      فعالیـت . گـزارش کـار دادنـد   ] کاربردي-رییس دانشگاه علمی   [

 و توضـیحاتی در     1کـردن تحـصیالت عالیـه حـرف زدم         رديمن هم در اهمیـت کـارب      . است
هـاي فنــی و کـاربردي در سـطوح کــارگري و دانـش آمــوزي و        خـصوص برنامـه آمــوزش  

وري   دانشگاهی دادم که هدف تربیت نیروي مـاهر در همـه سـطوح و بـاالبردن سـطح بهـره           
  .است، اما انعکاس آن در اخبار ضعیف بود که بار دیگر باید توضیح بدهم

از شـهرداري   . آمـد ] ریـیس سـازمان حفاظـت محـیط زیـست         [منافی،  ] هادي[صر دکتر   ع
جلـسه  . تهران به خاطر جلوگیري از ساخت ساختمان در پـارك پردیـسان شـکایت داشـت                

شب در دفتـرم  . شوراي عالی امنیت ملی، به خاطر در سفر بودن جمعی از اعضا تشکیل نشد      
  .ماندم
  
  

                                                             
 -همه امکانات و شرایط براى یک ،بینانه هاى واقع  اجراى سیاستۀدر نتیج«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

کردن علوم درکشور فراهم است و تحمل خسارت ناشى از کمبود تخصص   براى کاربردى،جهش بزرگ و بنیادین
 بتوانند با ،هاى دولتى  باید با همکارى سایر دستگاه،اندرکاران دانشگاه جامع تکنولوژى دست .دیگر جایز نیست
 از غناى طبیعى سرمایه و منابع انسانى متعهد و با ،بردى و تربیت نیروى انسانى ماهرهاى علمى، کار گسترش آموزش

هاى اقتصادى و رشد سریع  ریزي دادن به برنامه دولت با درك اصولى از نیازها و اهمیت .انگیزه کشور بهره بگیرند
اى و  آموزش فنى و حرفهتوان داخلى و گسترش صادرات، در زمینه   سوى صنایعى پویا و متکى به   به،کشور

ایجاد صنایع زیربنایى و  .گذارى خوبى کرده است هاى زیربنایى مؤثرى را آغاز و سرمایه  حرکت،کردن آن کاربردى
به لحاظ علمى و آموزشى،    بلکه به، نه تنها از جنبه تولیدى و اقتصادى،هاى بزرگ هاى صنعتى و کارخانه مادر، شرکت

 این .استهاى ملى مناسب  و فضاهاى کافى براى تربیت نیروى انسانى و حفظ سرمایههاى مجهز  آزمایشگاهعنوان 
اکنون با توجه به  .هاى کاربردى قرار گیرد  در خدمت توسعه آموزش،امکانات باید از طریق ایجاد ارتباط منطقى علمى

آموزان و دانشجویان  انشهاى علمى کاربردى براى کارگران، د هاى اجرایى آموزش ها و برنامه مشخص شدن سیاست
هاى عظیم انسانى و فضاها و ابزار آموزشى در مراکز  و فعال شدن دانشگاه جامع علمى کاربردى و وجود سرمایه

توانیم با تربیت  ها، مى صنعتى و تولیدى دیگر، همچنین وجود تقاضا براى نیروهاى متخصص و ماهر در همه عرصه
  ← دیکن رجوع» .رثمرکنیمبرند، فعال و پ ورى رنج مى مى را که از ضعف بهرههاى عظی گذاري  سرمایه،نیروهاى ماهر

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب
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  1996 ژوئن 14                        1416ان    شعب 22   1374 دي 24یکشنبه 
  
گفت مـسلمان  . ، سفیر کرواسی براي خداحافظی آمد؛ مرد خوبی است      ]آقاي عثمان مفتیج  [

اي بــا اصــالت ایرانــی هــستند؛ از  اســت و در ســارایوو بــه دنیــا آمــده و مــادرش از خــانواده 
» زاده«ج بـه جـاي کلمـه    شـوند؛ جـی   نامیـده مـی  » بختیاري جیج«هایی که اکنون هم      بختیاري

  .است
از یک بعدي بودن انتخابات در تهران . آمد] وزیر پست و تلگراف و تلفن   [آقاي غرضی،   

بعدي شـدن نظـام، کـه باعـث انـزواي نیروهـاي الیـق خواهـد شـد و انـزواي               و عواقب یک  
وزیـر   گفـت اگـر مرحـوم رجـایی، نخـست     کرد و   اظهارنگرانی ،کند  المللی را تشدید می     بین

] موبایـل [= سـیار   بـراي فعـال شـدن طـرح تلفـن     . شـد  نشده بود، جنگ علیه ایران شروع نمی 
  . استمداد نمود

گزارش صادرات غیرنفتی را دادند؛ امسال نـسبت بـه سـال        . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    
 درصد اُفت دارد که عمدتاً تحت تأثیر جلوگیري از بعضی محصوالت، مثـل         24قبل حدود   

و بخشی هم به خاطر اجبار به برگرداندن ارز به قیمت مشخص است، ولـی در        فوالد و مس    
  . تصویب شد که خروج فرش همراه مسافر را محدود کنیم. کل درست است

عیدي کل کارکنان دولت را به صورت مـساوي      . عصر و شب جلسه هیأت دولت داشتیم      
 گزارش سفر به پاکـستان و    ،]وزیر امورخارجه [دکتر والیتی،   .   هزار تومان تعیین کردیم     32

ها هم خوشحال شدند و هم در مـورد افغانـستان تـسلیم        گفت پاکستانی . هند و فرانسه را داد    
هند و پاکستان هم براي . شدند و از ما خواستند که بین آنها و دولت افغانستان میانجی شویم

  .اند تر شده عبور لوله گاز ما، به هم نزدیک
  

  1996 ژوئن 15                        1416  شعبان   23   1374 دي 25دوشنبه 
  

. کارهـا انجـام شـد    و نـیم  تا ساعت نُـه . و نیم  صبح به دفتر رسیدم مطابق معمول ساعت هشت  
. هـا را داد   گزارش مذاکره با سـعودي    . ، رییس سازمان حج آمد    ]آقاي محمدحسین رضایی  [

 هـم   کمیـل  کم دارند بـه اجتمـاع دعـاي      هاي قبل است؛ به اضافه اینکه کم        قرارشان مثل سال  
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] محمدابراهیم[آقاي رحمانی، رییس سازمان ثبت احوال و معاونش آقاي      . کنند  اعتراض می 
ها را دادند و براي شروع صدور کارت ملی براي همـه    کار شناسنامه  گزارش. طریقت آمدند 

  . سال استمداد کردند و از وزارت اطالعات شکایت داشتند15افراد باالي 
اقدامات در مورد مصوبات گذشـته بررسـی   . شوراي کشورهاي خلیج فارس جلسه داشت 

وزیر کار و [کمالی، ]حسین[عصر آقاي . شد و با تصمیمات جدیدي براي آینده تکمیل شد        
شوراي اقتـصاد   . کارگر مشورت کرد    انتخابات مجلس براي خانه    دربارة. آمد] اموراجتماعی
 با 1375ر تصویب شد و نیز قیمت سوخت را براي سال         گه فاز دوم معدن گل   . جلسه داشت 

  .معدل رشد حدود سی درصد تعیین کردیم
در مورد نشریه کیهـان  . اند از سفر آمده. پرسی کردم اي تلفنی احوال   اهللا خامنه   شب با آیت  

  .عفت هم از سفر کیش رسید. به خانه آمدم. هوایی هم صحبت شد
  
  1996 ژوئن 16                        1416    شعبان 24   1374 دي 26شنبه  سه

  
آقـاي  . [طرف جواب بـود ] آبادي نجف[آقاي دري. دو مورد  عقد ازدواج کارکنان را بستم       

پرسـیدم کـه چـرا    . آدم شـوخ طبعـی اسـت   . ، رییس مجلس سناي استرالیا آمد     ]مایکل بیهان 
 خودش و اکثریت مردم شود؛ گفت  استرالیا هنوز تابع فرمانداري است که از لندن تعیین می         

با این سنت مخالفند و به تدریج جمهوري خواهند شد و فعالً بحث در این است که چگونه      
در مـورد   . وزیـر، تـداخل وظـایف نداشـته باشـد          جمهوري داشته باشند که بـا نخـست        رییس

شان در طرح لوله گاز ایران بـه پاکـستان و نیـز مـسأله همکـاري کـشورهاي سـاحل                شرکت
از علت اختالف مـا  . ند و نیز مسأله عضویت استرالیا در شوراي امنیت مذاکره شداقیانوس ه 

خواهـد در ایـن مـسایل، نظـر      معلوم اسـت کـه مـی   . با آمریکا پرسید که جواب همه را دادم       
  .مسئوالن ایران را بداند

، براي ]عالی انقالب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   دبیر شوراي [آقاي میرسلیم،   
. از او خواستم که کیهـان هـوایی را کنتـرل کنـد          . تور شوراي عالی انقالب فرهنگی آمد     دس

هـا بعـد از رفـتن     گـزارش اصـالح   . رهبرپور، رییس دادگاه انقـالب آمـد      ] غالمحسین[آقاي  
  رییسی را داد و گفت، در گذشته در مورد وکالت ایرانیان خارج از کشور و       ] ابراهیم[آقاي  
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  عکس سمینار آسیاي میانه 

مالقات با شرکت کنندگان در سمینار بین المللی آسیای میانه و قفقاز
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حساب بوده، مشکالت زیادي براي مردم بوده کـه   کردن، بی الخروج المعامله و ممنوع   ممنوع
اختر که در حرم امام به من تیراندازي کـرد،   اي از کورش نیک  نامه. اند  اینها را اصالح کرده   

  .1محکوم به اعدام شده است. اند  تقاضاي عفو کرده؛مادرش آورده است. داد
توضـیحاتی بـراي   . آمدند] وزیر نیرو[و زنگنه ] کل بانک مرکزي رییس[آقایان نوربخش،  

هاي آبی و سیکل ترکیبی دادند که قـسمت اعظـم آن سـاخت داخـل            نحوه ساخت نیروگاه  
  . خواهد بود و براي تأمین به موقع ارز و ریال استمداد کردند

کتـر والیتـی    د. المللی آسـیاي میانـه و قفقـاز آمدنـد           شب شرکت کنندگان در سمینار بین     
 خطرهاي امنیتی و اقتصادي و محیط زیـست و  دربارةگزارش داد و من هم صحبت مفصلی     

هـاي حریـصانه    تو از رقابـ کردم نحوه مقابله با آنها و کمک به کشورهاي جدیداالستقالل     
.  دکتـر والیتـی سـپس آمـد و گـزارش مـذاکرات در کویـت را داد                2.مها انتقاد نمود    قدرت

                                                             
 -  اختر کیش ن به نام کوری، شخص)ره( خمینی  در مرقد امامی هاشماهللا یت آی، در سخنران1372  بهمن12در روز 

 شد کی شلیی هوارهای را داشت که با ممانعت مردم، تایشان قصد سوءقصد به ،ی انتظاميروی نیاسی سیدتی عقاز پرسنل
 یی از اعدام رهای هاشمي با گذشت آقاتاًی اما نها، اختر به اعدام محکوم شدکین.  را بازداشت کردندي وتاًیو نها

 دهه فجر به مرقد يها  مراسم آغاز جشنيبرا« : ست آمده ا1372  بهمن12 شنبه سه مورد در خاطرات نی ادر .افتی
 کردم الیاول خ.  شددهی از راه دور شنری تکی چهار شلي از صحبت من نگذشته بود که صداقهیچند دق. میامام رفت

 کی مرقد، روشن کرد که گلوله شلی مرگ بر منافق و تجمع مردم در ضلع غربي شعارهای ول،دهی برق ترکيها المپ
خوشبختانه . ستادیاحمد آقا هم از پشت پرده آمد و تا آخر صحبت کنار من ا. ن تعادلم را حفظ کردم میول. شده

 لیگفتم تحو.  انتظامات دادندلیآن شخص را مردم خلع سالح کرده و تحو.  حفظ کردمی خود را به خوبيخونسرد
 وزارت اطالعات اریراً متهم ابتدا در اختظاه.  استی انتظاميروی نپرسنلسرانجام معلوم شد که از . بازداشتگاه بدهند

 ». را پس گرفته استي ناجا ویبوده ول

 -جدال بزرگى بین ،طمع براى کسب سود بیشتر از منابع سرشار منطقه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
  قصد کمک بهاگر غرب .شود هاى استعمارگر ایجاد کرده است که خسارت ناشى از آن را منطقه متحمل مى قدرت

 کشورهاى تازه استقالل ،آنان دیکته کند و باید اجازه دهد هاى استعمارگرانه را به  نباید سیاست،مردم منطقه را دارد 
سالمت دریاى خزر در  .شان را تشخیص دهند خوبى قادرند منافع  زیرا آنان به؛گیرنده باشند  خودشان تصمیم،یافته

افزایش   توجهى به بى. بسیاري دارداهمیت و نقش   ،ست، منابع و آب و هواى منطقهزی توسعه ارتباطات، اقتصاد، محیط
آن اضافه خواهد شد، خسارات سنگینى را  هاى نفتى نیز به هاى چاه هاى دریاى خزر که در آینده آلودگى آلودگى

 از سالمت دریاى ،تزیس المللى حافظ محیط هاى بین تمامى کشورهاى منطقه و سازمان .متوجه منطقه خواهد ساخت
فارس و دریاى خزر  ما اهمیت و امنیت خلیج .خزر حمایت کنند و از بروز یک فاجعه زیست محیطى جلوگیرى نمایند

 مبنى بر اینکه جمهورى اسالمى ،هاى آمریکا ند که تهمتا ه امروز پى برد،کشورهاى منطقه .بینیم را با هم مرتبط مى
 حضور ایران در منطقه همراه با ،دانند ى بیش نبوده است و خوب مىید، ادعارو شمار مى  تهدیدى براى منطقه به

 سیاست جمهورى اسالمى ایران .هاى بحرانى و برقرارى صلح و آرامش و توسعه و عمران بوده است تخفیف کانون
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گـزارش خـوبی راجـع بـه        . آمـد ] جمهـور  دفتر بازرسی ویـژه ریـیس     هاشمی، رییس   [محسن
راجع به انتخابات مجلس . آمد] جمهور مرعشی، رییس دفتر رییس [حسین. صادات فرش داد  

  .صحبت کرد
  

  1996 ژوئن 17                        1416  شعبان   25   1374 دي 27شنبه  چهار
  

دیـروز بـا   . انـد  براي مسایل انتخابـات جمـع شـده    . مدیران وزارت کشور و استانداران آمدند     
بـشارتی،  ] علـی محمـد  [آقـاي  . 1هاي خوبی داشتند رهبري صحبت. اند رهبري مالقات داشته  

                                                                                                                                               
نیرومند باشند  کشورهایى مستقل و ،هاى تازه استقالل یافته  این است که جمهوري،قبال آسیاى مرکزى و قفقاز در

تواند نقش  مریکا نمى آ.دور از بحران زندگى کنند   در صلح و آرامش و به،و با همسایگان خود از جمله با روسیه
اقتصاد روسیه،   دلیل وابستگى طوالنى به   به، زیرا کشورهاى آسیاى مرکزى و قفقاز؛حساس روسیه را نادیده بگیرد

هاى تازه استقالل  روابط دوستانه روسیه با جمهورى .کنند  کشور تأمین مىاى از نیازهاى خود را از آن بخش عمده
خاطر تأمین منافع    به، نباید اجازه بدهند،مردم منطقه و غرب .باشد  به نفع همه کشورها است و یک ضرورت مى،یافته

 .له با روسیه تلخ شود از جمان،ش امریکا و یا هر کشور دیگرى روابط کشورهاى تازه استقالل یافته با همسایگان
 ،منطقه آسیاى مرکزى و قفقاز .بینانه برخورد کنند ل واقعیدانند، باید با مسا ها اگر خود را دلسوز مردم منطقه مى غربى

 لذا کشورهایى که خواستار همکارى با کشورهاى ؛به قدرى غنى و پویا است که نیاز به ترحم امریکا و دیگران ندارد
هاى ایران با  روابط همکارى . باید منافع مردم این کشورها را در نظر داشته باشند،هستندتازه استقالل یافته 

 براى ،بنادر جنوبى و شمالى ایران . به نفع همه کشورها از جمله روسیه و ایران است،هاى تازه استقالل یافته جمهورى
 ،تجهیز شده است و ایران آمادگى کامل دارد ،هاى تازه استقالل یافته ه خدمات متنوع و تأمین نیازهاى جمهوريیارا

، »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاى خود را با منطقه گسترش دهد همکاري
 .1396دفتر نشر معارف انقالب،

 - بر دی دانستند و با تأک کشور مهماری بس لی مسا  را از جمله  انتخابات ،شان  از سخنان یدر بخشاي،  اهللا خامنه آیت 
 و   عزت حفظ شرف«: دگفتن  ی و اجتماع یاسی س، ی عقل، ی شرع فهی وظ کی   عنوان  به  در انتخابات  مردم  شرکت ضرورت

  ي حفظ و بقا  خواهان  که ی ملت نیبنابرا.   هر کشور است  آحاد مردم ي برا ی و شرع ی عقل فی تکل کی  ،افتخار هر ملت
   باشد و به  داشته  فعال ي حضور، یاسی و س ی اجتماع اتی ح  در صحنهدی، با  و پسند خود است  مورد قبول ام و نظ حکومت

   هستند و در دوران می و فه قی، دق  آگاه ی مردم، رانی ا مردم.  کند  عمل  در انتخابات  شرکت  خود از جمله ی اساس فیوظا
 اقتدار و حضور   در قبضه  را همچنان  صحنه نیاند و ا  حفظ کرده  را با قدرت  انتخابات ، صحنه  انقالب يروزی از پ پس

  رهبر معظم انقالب،» . و نفوذ کند  کشور دخالت نی در امور ا ی راه چی نتواند از ه  تا دشمن  خواهند داشت خود نگه
  نی کشور در تأم  وزارت فی وظا  به شاره خواندند و با ا ي را ضرور  مردم يارهای بانظر و مع  مجلس ندگانی نما انطباق

  کی   در موضعدی کشور با  وزارت ،در امر انتخابات«: تأکید کردند   در انتخابات  مردم  شرکت ي برا  الزم امکانات
   در انتخابات  و رغبت لی با م که  آن ي برا مردم.  حاضر شود  و صد در صد خدمتگزار در صحنهنظر ی ب  مسئول دستگاه
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من هـم  . هاي سازندگی و آراي انتخابات کرد  پیشرفتدربارةصحبت کوتاهی  ] وزیرکشور[
 نیـز اهمیـت   صدر و تحمل افکار گوناگون در انتخابات و         صحبت مفصلی در خصوص سعه    

 1.هاي سازندگی و دور نماي خوب آینده و حل مشکالت داخلی در برنامه اول کردم       برنامه
                                                                                                                                               

زی ن ی کس  وجود ندارد و به يا  و سوءاستفاده  دخالت گونه چی ه  در انتخابات  کنند که  احساسدی با، کنند شرکت 
: منبع» . شود  انجام  امانت تینها  بادی بازی ن  و انتخابات  است  مردم نی کشور ام وزارت. شود ی نم  داده  سوءاستفاده اجازه

  1374اي، بیانات   خامنهاهللا دفتر حفظ و نشر آثار آیت
 -از نظر شرعى و سیاسى حکم ،در خصوص انتخابات، رهبر معظم انقالب«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

اند که وزارت کشور باید امین باشد و مردم نسبت به آزادى انتخابات اطمینان داشته  اند و تأکید کرده الزم را داده
 تشخیص درستى است و ،دانیم که تشخیص مردم ما به برکت انقالب اسالمى  داریم و مىرأى مردم اعتماد ما به .باشند

 امرى طبیعى است و ما نباید ،هاى مختلف در بین مردم  وجود سلیقه. مصلحت نظام نهفته استاً قطع،در آراى مردم
ت با کسب رأى مردم،  البته چنانچه گروهى نیرومند و صاحب صالحی؛نگران حضور تفکرات مختلف در مجلس باشیم

 در شرایط کنونى این است ،عنوان دولته وظیفه ما و شما ب.  اشکالى ندارد،مجلس و دولت را در اختیار داشته باشند
پذیر  شرکت در انتخابات کنیم و این امکان  گر را تشویق به  حتى افراد نظاره،آزادى انتخاباتو که با تأمین عدالت 

هاى  انتخابات محک خوبى است که گروه .ینه برگزارى یک انتخابات آزاد و سالم جز با فراهم کردن زم،نیست
میزان پشتوانه مردمى خود در جامعه پى ببرند و من شناختى که از آگاهى و آزادگى    به، با عقاید متفاوت،مختلف

 به نظام و انقالب اسالمى اى وفادار  مجموعه،یابند  مجموعه افرادى که به مجلس راه مى،دهم  اطمینان مى،مردم دارم
 ،انتخابات یک اصل سیاسى اجتماعى نظام است و با متخلفین در انتخابات در هر دوره و مقامى که هستند .خواهند بود

یس یعنوان ره من ب .از نظر مدیریتى هم نظم باید بر تمام شعب و ابعاد انتخابات حاکم باشد. باید برخورد جدى شود
. دانم که این امر سالم و آزاد برگزار گردد  هیچ مصلحتى را باالتر از آن نمى،ى انتخابات در دوره برگزار،جمهور

امروز مسیر حرکت  .مردم ثابت کنیم  هایى است که ما باید صداقت و خدمتگزارى خود را به انتخابات یکى از میدان
کند که ضمن پرهیز  ور ایجاب مىمصلحت کش.  مشخص شده است براى مردم و مدیران کامالً،نظام در امر سازندگى

سازندگى  .هاى اقتصاد نظام را تقویت کرده و بخشى از امکانات را صرف سازندگى زیربنایى کنیم از روزمرگى، پایه
هاى   گام،امروز به یک فرهنگ عمومى در کشور تبدیل شده و دولت با شناختى که از آگاهى و وفادارى مردم دارد

 نشان ،هاى دریافتى از منابع مختلف در کشور گزارش. و توسعه و پیشرفت برداشته استبزرگى را در امر سازندگى 
ترین نقاط ایران اسالمى را تحت  هاى سازندگى، دورافتاده دهد که سازندگى راه تثبیت شده نظام است و طرح مى

هاى مختلف براى رفاه   یارانهکند که عالوه بر اداره امور جارى مردم، پرداخت دولت افتخار مى .پوشش قرار داده است
عمران و    درصد از بودجه را به22 توانسته است ،هاى بیمه عمومى و رشد سریع بخش آموزش مردم، اجراى طرح

هاى اساسى  گذاري به لطف وجود مدیران شایسته و کارآمد و سرمایه .آبادانى و امور زیربنایى کشور اختصاص دهد
هاى بزرگ در مقیاس ملى فراهم است و فشارهاى گوناگون دنیاى   برداشتن گامهاى الزم براى  زمینه،انجام شده

 یکى پس از دیگرى با ،همین دلیل است که اقدامات امریکا علیه ایران   چندان کارساز نیست و به،زورگو علیه ایران
 نظام ما توانایى همچنین به لطف حضور رهبرى استوار و فرزانه و مردمى آگاه و وفادار،. شود شکست روبرو مى

، »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .هاى دشمنان را دارد کردن زهر توطئه خنثى
  .1396دفتر نشر معارف انقالب،
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  . اي داشتند استانداران هم مراجعه. جمعی گرفتیم عکس دسته
راجع به سفر به عمان و مطالبی که باید با سلطان عمان صـحبت کننـد،    . اخوي محمد آمد  

انـد کـه لیـست     باالخره به این نتیجـه رسـیده  . شورت کردو راجع به تنظیم بازار و انتخابات م 
دادم کـه لیـست جامعـه       تردیـد بـود؛ مـن تـرجیح مـی         . نامزدان انتخابات براي تهـران بدهنـد      

روحانیت مبارز، جامع خطوط مختلف باشـد و اینهـا لیـست ندهنـد کـه لیـست جامعـه رأي                     
 دیگـري باشـد کـه انتخابـات     اي نظرشان این بود که بهتر است لیـست        اهللا خامنه   آیت. بیاورد

  . جدي شود تا مردم براي شرکت در انتخابات، انگیزه پیدا کنند
اي را آورد کـه بنـا شـده جمعـی از وزراء و معاونـان               بیانیه. مرعشی هم آمد  ]حسین[آقاي  

فقـط چنـد اصـالحیه    . انـد   خوب نوشـته  . درآمد شرکت در انتخابات است     امضا کنند و پیش   
را ادامه راه من در سازندگی و عمران کشور و پاسخ بـه دعـوت   محور . کوچک نیاز داشت  

 احتمال جدي است که بخش قابل توجهی از آراي       1.اند  رهبري در صحبت دیروز قرار داده     
                                                             

 - 51 حضور داشت، درست رانی ایاسیها بود در ساختار س  که مدتیانی جر1374 سال ماه ي و هفتم دستیروز ب 
ها و انتقادات   که با استقبال چپيدادیرو.  کردتی اعالم موجوديا هیانی بی ط،انتخابات مجلس پنجمروز مانده به 

 نی هجمه، به انی کشور بود و ایاسی سي متکثر شدن دوباره فضالیآن استقبال به دل.  مواجه شدانیگرا گسترده راست
 نبودند؛ چه آقاي هاشمی شنهادی به پ،ارگزاران در تهران به کی حاضر به دادن پنج کرسی بود که جناح راست حتلیدل

 عضو ارشد دولت 16 ي که به امضاهیانی بنی ادر . مجلس رقابت کننديها ی کل کرسي بخواهند برانکهیرسد به ا
 نی تنها به ابتناء بر ای حزبی خدمتگزار مردم که به دور از هر وابستگرانیما مد«:  آمده بودد،ی رسی رفسنجانیهاشم

 جهاد و اجتهاد شکل يها  فرد بزرگ صحنهتی را به محوري توانمندی همبستگ، عامل مهم خدمت به مردم کهقتیحق
 جستن از ي و دوري خدمتگزارتی بر هودی تأکنیا» .میینما ی صحنه اعالم حضور منی در افهی وظي اداي برا،داده است

 که يا هیانی رنگ باخت؛ ب، دومهیانی بيت از امضا وقنهی کابریوزده  يریگ  زود و با کنارهیلی البته خی، حزبیوابستگ
 يها ی بر اساس بررسمیدار ی اعالم مرانی ملت اگزارانما خدمت«: پرداخت ی امر منی عوامل همحی آن به توضيمحتوا

 ی و معرفستی از انتشار لهیانی امضاکننده بنهی کابي وزرا،يانجام شده و به خصوص ارشادات و اشارات مقام معظم رهبر
 ساس بر ا،رانی ای خدمتگزاران سازندگي نامزدها،شانی کرده و و با اذن ايداوطلبان انتخابات مجلس پنجم خوددار

 ب،ی ترتنی ابه ». وزارت نباشندتیدار مسئول  عرضه خواهد شد که عهدهی کارگزارانریجمهور و سا سیی معاونان ردییتأ
 ریوزی،  غرضدمحمدی، سیی اقتصاد و داراریوز، حمدخان می آموزش و پرورش، مرتضریوزی،  نجفیمحمدعلآقایان 

، عی صناریوز، زاده  دفاع، محمدرضا نعمتریوز، ، اکبر ترکانی جهاد سازندگریوز، پست و تلگراف، غالمرضا فروزش
 لی تعاون و محمداسماعریوزی، ، غالمرضا شافعروی نریوز،  نامدار زنگنهژنی، بي کشاورزریوزي،  کالنتریسیع

، شهردار تهران، محسن نوربخشی،  کرباسچنی از کارگزاران کنار رفتند و غالمحسي، دادگسترریوز ي،شوشتر
 و یمعاون حقوقی،  مهاجراندعطاءالهی، سجمهور ی، معاون اجرایی رییس، محمد هاشميکل بانک مرکز سییر

 ،طبا ی هاشمیدمصطفیو س ی اتمي سازمان انرژسییجمهور و ر سییمعاون ری، هلجمهور، رضا امرال سیی ریپارلمان
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شان  ها را جذب کنند؛ چون لیست    جامعه روحانیت مبارز، به عالوه بخشی از آراي رادیکال        
  . جامع همه گرایشات است

 مخـابرات بـود     شبکه اطالعات جـامع    دربارةبیشتر بحث   . شتعصر هیأت دولت جلسه دا    
شـهاب توضـیح   ] حـسین [ و  ]وزیر پست و تلگراف و تلفـن      [،  غرضی] سیدمحمد[که آقایان   

هـر چـه پیـشنهاد اسـت     . هاي اطالعـات جهـانی وصـل کردنـد      دادند و از همان جا به پایگاه      
گیرند؛ مثل کتابخانه کنگره آمریکا است، ولی وزرا از انحـصارطلبی مخـابرات شـکایت       می

  . داشتند
جمـاران  پاسـداران گفتنـد، رفـتن بـه     . باریـد  امروز از صبح تا شب، تقریباً یکسره برف می       

از بیانیـه  . آمـد ] وزیـر اطالعـات  [آخـر شـب آقـاي فالحیـان،     . مشکل است؛ در دفترم ماندم    
  . دهد باعث دودستگی شود، اظهار نگرانی کرد انتخاباتی جمعی از وزرا که احتمال می

  
  1996 ژوئن 18                        1416  شعبان   26   1374 دي 28شنبه  پنج

  
جمعی از طالب که از طـرف سـازمان تبلیغـات    .  صبح در دفترم کار کردم    و نیم  تا ساعت نُه  

آقاي . حدود سیصد نفرند. اند، آمدند اند و براي تبلیغ در روستاهاي محروم اقامت کرده   رفته
شان کردم و کار آنها را  ، معاون سازمان گزارش داد و من تشویق]شاهرودي[سعیدي ] علی[

لت قلمداد نمودم و وعده حمایت بیشتر، منجملـه سـاختن   تکمیل برنامه محرومیت زدایی دو   
 بــاب، از بودجــه فرهنگــی منــاطق محــروم  75در روســتاها دادم کــه تــاکنون » خانــه عــالم«

  1.ایم ساخته
                                                                                                                                               

یاسی ستی البته هوریی تغنیا.  را ادامه دادندی رقابت انتخاباتی، بدنتی سازمان تربسییجمهور و ر سییمعاون ر 
 ستی از دو سرلي کهبه طور.  آنها هموارتر نمودیاسی تحرك سيتر کرد و فضا را برا  را پررنگسیتأس گروه تازه

 انتخابات مجلس پنجم دهی پدی،فائزه هاشم خانم  بهيگری و ديعبداله نورآقاي به  یکیفهرست کارگزاران در تهران، 
 ؛ شدلی تبدي شهردی در آن دوره به نماد برخاستن طبقه متوسط جد،انتخابات تهرانی، نفر دوم فائزه هاشم. دیرس

 شده بود و حاال خود را تی تقوی دولت سازندگي اصالحات اقتصادی بار پس از انقالب و در پنی اولي که برايا طبقه
  . کرد ی مهم عرضه می اجتماعيروی نکیبه عنوان 

 -به تکنولوژى ،پاى پیشرفت سازندگى در کشور  باید هم،مبلغان اسالمى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
تبلیغ در راه  .گیرند براى بیان فکر و اندیشه اسالمى بهره ،پیشرفته تبلیغات مجهز شوند و از صنعت و تکنولوژى جدید

 اندیشه و تفکر .ربرکت استرزحمت و دشوار، اما با ارزش و پ کارى پ،اسالم و فعالیت در سازمان تبلیغات اسالمى



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 636   1374   رفسنجانی                     هاشمی

هـا و مبـارزات     مسایل دوران زنـدان دربارةسپس یک مصاحبه دو سه ساعته با صداوسیما        
هـا آمـده    بند من بود، براي طرح سـئوال       آقاي جالل رفیع که در آخرین زندان، هم       . 1داشتیم

  .بود و براي یادآوري خاطرات و مسایل زندان، خیلی به من کمک کرد
هـا   گیري چچـن   ها هنوز مسأله گروگان     در گزارش . عصر استخري گرفتم و به خانه آمدم      

ها مورد توجه است؛ به خصوص که یک کشتی روسی را هم با بیش از صد مـسافر   از روس 
  .اند ن گرفتهروس، گروگا

  
  1996 ژوئن 19                        1416  شعبان   27   1374 دي 29جمعه 

  
. از نیمه شب دیشب تا ساعت سه بعـد از ظهـر امـروز، یکـسره بـرف داشـتیم            . در منزل بودم  

براي اجازه ورود کاال با بخشی از ارزهاي صادراتی شرکت تعـاونی   . عموزاده احمدآقا آمد  
کردن تجار متفرقه که باعث ارزانی پسته در   کرد و گفت، پسته را براي منزوي  پسته استمداد 

  .برند اند و اگر حمایت شوند، قیمت پسته در خارج را باال می شوند، گران خریده خارج می
 بـه عنـوان   -بروجردي، سفیرمان در فنالند] محمود[ دختر امام و همسر آقاي   -فهیمه خانم 

ت، بـه خـاطر بیکـاري و کـم معاشـرتی، در آنجـا دارد خـسته           تسلیت فوت والده آمد و گف     
انـد،   گفت در جامعه شایع است که این گروه از وزرا که اخیراً بیانیه انتخاباتی داده         . شود  می

ها جمع بودند و بحث محفلـی، همـین بیانیـه     ظهر بچه. کنند لیست مورد نظر من را مطرح می  
شـود؛   هـا دارد تمـام مـی    گیـري چچنـی   ه گروگانرسد، مسأل   به نظر می  . انتخاباتی وزرا است  

  .اند  گرچه جمعی را با خود به گرجستان برده

                                                                                                                                               
هاى حساس   با تالش و مشقات بسیارى بر کشور حاکم شده و این سند افتخار روحانیت است که در برهه،اسالمى

 همواره پیشگام و جان ،گرفته تا جبهه سازندگى و بالندگى فکرى کشور دس از خطوط مقدم جبهه دفاع مق،انقالب
دارد و مناطق محروم را متحول  هاى بزرگ سازندگى را برمى سرعت گام  اکنون که کشور به .برکف بوده است

از هر حرکتى  ،شود و من در حد توان خود ریزى و سازماندهى فکرى و تبلیغى بیشتر احساس مى سازد، نیاز به برنامه مى
 باید توأم با تحول و ،اى از کشور حضور روحانى در هر منطقه .کنم در زمینه گسترش تبلیغات اسالمى حمایت مى

 روحانیت را ملجاء و راهنماى خود ،بالندگى فکرى و حاکمیت تفکر و اندیشه اسالمى در آن منطقه باشد و مردم
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».بدانند

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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عبـایی هـم بـر دوش    . ، وزیر کشاورزي لیبی و هیأت همراه آمدنـد    ]آقاي عیسی عبدالکافی  [

سفري به تبریز داشته و . فت صنعت و عمران ایران قرار گرفته     گفت تحت تأثیر پیشر   . داشت
. سـازي و پمـپ سـازي بازدیـد کـرده اسـت       از صنایع کـشاورزي ، تراکتورسـازي، کمبـاین       

هـا   لیبـی داد و صـحبت   ] رودخانۀ مـصنوعی  بزرگترین  [توضیحاتی از طرح مهم نهرالصناعی      
  . ها بود  دوستی و همکاريدربارة

گفـت شورشـیان تامیـل را تـا قـدري           . زیـر تجـارت سـریالنکا آمـد       ، و ]آقاي ویکرا راتنا  [
انـد و بـه خـاطر بازشـدن مرزهایـشان        گرفتـه شان تاند و شهر جافنا  را از دس     سرکوب کرده 

، در سـاخت    ]ای جنـوب آسـ    يا   منطقـه  يهـا  ي همکـار  هیاتحاد[= براي اعضاي دیگر سارك     
چاي، احتیاج به همکاري ایران کاالیی براي امکان مبادله و همکاري در تجارت کائوچو و           

  . دارند
انـصاري، جانـشین    ] محـسن [و تیمسار   ] فرمانده نیروي انتظامی  [اللهی،    سیف] رضا[تیمسار  

 بـا قاچـاق موادمخـدر و آمـادگی     همبـارز گزارشی از کارهاي ناجا  و اهمیـت    . آمدند] ناجا[
دنـد و برنامـه کـاري    مسئوالن برگزاري مراسم دهـه فجـر آم     . براي برگزاري انتخابات دادند   

مـن هـم صـحبت مفـصلی بـراي محتـواي مراسـم دادم و          .  براي برگزاري دهه فجر را دادند     
  . 1اشاره به دستاوردهاي انقالب کردم

                                                             
 - هاى نظام جمهورى اسالمى ایران و ابعاد  ثبات پایهو استحکام   با توجه به«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

 باید ،اسالمى ها پس از پیروزى انقالب تمام زمینه گوناگون کشور در هاى شمگیرسازندگى و پیشرفتگسترده چ
ها و آشناکردن هرچه بیشتر نسل جوان با ماهیت و روح انقالب، ویژگى مردمى بودن این  کرد با انعکاس واقعیت تالش

 تحولى چشمگیر در عصر حاضر محسوب انقالب اسالمى ایران که در نوع خود. نهضت مقدس را حفظ و تقویت کرد
دارى را مبنى بر فرارسیدن   تبلیغات وسیع و دامنه،شود، در مقطعى از زمان شکل گرفت که بسیارى از ناظران جهانى مى

ریزى اصولى و مؤثر تبلیغاتى   لذا برنامه؛عصر انزواى دین و آغاز دوران رابطه فردى انسان با مذهب شروع کرده بودند
 سال جهاد و هجده.   براى تبیین دستاوردهاى شگفت این انقالب براى جهانیان یک ضرورت است،هه فجردر ایام د

هاى انقالب و کسب دستاوردهاى تازه و عمیق، نظام جمهورى اسالمى ایران را براى افکار  تالش در مسیر هدف
هاى خصمانه علیه  و اعمال سیاستاى که امروز در کانون دشمنى  گونه ه بیشتر روشن ساخته است، ب،عمومى جهان

  توان به کنند، انقالب اسالمى پایدار است و نمى هاى مؤثر آن اعتراف مى نظران و شخصیت  یعنى آمریکا، صاحب،ایران
 هاى  در جهت تضعیف و انحراف از اصول و آرمان،تمام تالش مخالفان ایران اسالمى. اصل آن خدشه وارد کرد
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از توجهـات خـاص     . سـفیرمان در ترکمنـستان آمـد       ،] مقـدم  يغالمرضا بـاقر  آقاي  [عصر  
مـن خبـر داد و از اظهـارات      العاده نسبت بـه       جمهور ترکمنستان به ایران و احترام فوق       رییس

المللـی،   هـاي بـین   المللی با حـضور سـفرا و شخـصیت    انگیزش در جلسه رسمی و بین   ستایش
زمینـی   اظهار تعجب کرد و خواست بـراي رفـع مـشکالت غـذایی و دارویـی، آرد و سـیب                   

  . کمکش کنم
 هاي خاص به وزارت  براي دادن تسهیالت و اجازه    . شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت     

هاي حامل تجهیزات نظامی  هاي آمریکا و مسأله لو رفتن کامیون نفت، جهت مقابله با تحریم  
حــل مطــرح شــد،  انــد کــه بــراي یــافتن راه ایــران در ترکیــه کــه عــازم ســوریه و لبنــان بــوده

  .گیري کردیم تصمیم
گزارش آنجا را داد و گفت . محمدتقی، کارگرمان در نوق آمد. بعد از شام به خانه آمدم

بعد از پیدا شدن جسد فرزند شهید مفقودش، فرماندهان سپاه به نوق آمدنـد و تـازه فهمیـده            
گفت یک میلیون و هفتصد هزار تومان هزینـه  .  بوده است410که فرزندش، فرمانده گردان  

  .مراسم کرده که من ششصد هزار تومان کمکش کردم
  
  
  

                                                                                                                                               
هاى قرآنى و   وظیفه دارند با استفاده از شیوه،بنابراین همه محافل تبلیغى و فرهنگى. انقالب متمرکز شده است

به برکت این  . از این انقالب الهى و استقالل و آزادى خود حفاظت کنند،تقویت هوشیارى و آگاهى آحاد جامعه
 یکى از ،اى توسعه و سازندگىه لحاظ نظامى، مقتدرترین کشور منطقه و از جنبه   ایران امروز به،انقالب شکوهمند

 عمران و سازندگى و ،المللى بینو نظران و آگاهان داخلى  اعتراف همه صاحب  پیشتازترین کشورهاى جهان است و به
 .سابقه بوده است  در تاریخ بى، از دوران حاکمیت قاجاریه تا امروز،برنامه انجام شده براى استحکام بنیان اقتصاد کشور

را  و تکنولوژى، رشد تولید و شکل گرفتن جامعه براساس معیارهاى اسالمى، استقالل ایران اسالمىتوسعه علوم فنى 
حتى براى عنودترین  - این نظام مقدس را ةهاى مهم و پیچید ریزى اجراى طرح انکار کرده و قدرت برنامه غیرقابل

 است که باید با یادآورى خاطرات  زمان مناسبى،دهه مبارك فجر . اثبات کرده است-دشمنان مردم انقالبى ما
مورد، شرایطى فراهم   جلوگیرى از اعمال نفوذهاى بى وارزشمند به جامعه و پرهیز از برخوردهاى خطى و گروهى

کرد که تمام آحاد جامعه احساس کنند، در این جشن شکوهمند ملى و اسالمى و در حفاظت از این نعمت بزرگ 
 ».اند  شریک،ایجاد شده و به رهبرى مقام معظم رهبرى ادامه یافته است) ره(راحل الهى که در سایه حرکت الهى امام 

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع
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  1996 ژوئن 21                        1416  شعبان   29   1374 بهمن  1یکشنبه 
  

و نـیم    تا  سـاعت نُـه  . و نیم  به دفتر رسیدم    مطابق معمول، هشت صبح حرکت کردم و هشت       
 ارامنـه  و رهبـر دینـی  [خلیفه آرام کشیشیان، رییس شوراي جهانی کلیساها     . کارها انجام شد  

بـراي بازدیـد از کلیـساهاي ارامنـه، ده روز در ایـران      . مرکزشان در لبنـان اسـت   . آمد] جهان
از رفتار دولت ایران با ارامنه، خیلی راضی و ممنـون بـود و چنـد تقاضـاي کوچـک              . هستند
ها و نحوه انتخاب  شان با پاپ و کاتولیک شان  و اختالف سئواالت زیادي از فرهنگ. داشت

  .تقاضاي عکس دسته جمعی داشتند؛ پذیرفتم. هاي جاري نمودم و هزینه
، وزراي امورخارجه ترکمنستان و ارمنـستان    ]مرادف و واهان پاپازیان    آقایان بوریس شیخ  [

جانبه  گزارش مذاکرات وتصمیمات چهارمین اجالس سه     . و همراهان و دکتر والیتی آمدند     
  .شان کردم و قول حمایت دادم ها تشویق را دادند و من هم براي تقویت همکاري

، وزیران امورخارجه،  ]اکبر والیتی، اکبر تُرکان و بیژن نامدار زنگنه        آقایان علی [با حضور   
و معاون استانداري ] رضوي[قدس  کریمی از آستان]علی[راه و ترابري، نیرو، معاونان، آقاي    

 تجـن در  – مـشهد  – آهـن سـرخس   برداري از راه اي براي برنامه مراسم بهره خراسان، جلسه 
تعداد زیادي از سران کشورها، بـه اضـافه       .  داشتیم؛ مسأله مهمی است    1375اردیبهشت سال   

شوند که قرار است در مشهد جمع شوند   اکو، دعوت می  ]  اقتصادي  سازمان همکاري [سران  
ناهار را در سـرخس ترکمنـستان بخـوریم و    . و با قطار به سرخس برویم و مراسم آنجا باشد       

همزمان، افتتاح منطقـه آزاد  . براي همه موارد تصمیم گیري کردیم. آباد برویم قسپس به عش 
  . خاتون هم خواهدبود زنی سد پل سرخس و کلنگ

عصر در جلـسه هیـأت   . راجع به کاندیداهاي انتخابات مشورت کرد     . آمد] مرعشی[حسین
کـه نـشد و   وجـود آورم    دولت به وزرا گفتم که تالش کردم در لیست نامزدها، ائـتالف بـه             

  .  بحث ناتمام داشتیم1375 قیمت ارز در سال دربارة. هاي جداگانه شد منجر به لیست
 انتخابات، ترکمنستان ، ترکیه، کیهـان هـوایی،   دربارة. اي بودم اهللا خامنه  شب میهمان آیت  

  .قیمت ارز، صادرات فرش و روزنامه سالم صحبت کردیم
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  عکس سفر رئیس جمهور ترکمنستان 

استقبال رسمی از آقای صفرمرادنیازف، رییس جمهور ترکمنستان
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  عکس سفر رئیس جمهور ترکمنستان 

سفر رییس جمهور ترکمنستان و هیأت همراه به تهران
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  1996 ژوئن 22                        1416 رمضان   1   1374 بهمن  2دوشنبه 
  
ساعت چهار بامداد، با زنگ ساعت، براي سحري خوردن از خواب .] اول ماه رمضان است[

و نـیم، پـس از سـحري و نمـاز      سـاعت شـش   . ساعت پنج دیگران را بیـدارکردم     . بیدار شدم 
  .و نیم به دفترم رسیدم هشتساعت . خوابیدم

ضـمن گـزارش، خواســتار عـدم تغییـر محـل خـدمت شــد و از       . سـفیرمان در ایرلنـد آمـد   
 بـه خـاطر حـضور بـیش از چهـل      ،آمریکـا در  نفـوذ    همچنـین  دینداري خوب مردم ایرلند و    

شـاهرخی، نماینـده رهبـري در    ] سـیدمحمدنقی [آقـاي  .  ن کشور گفت  میلیون ایرلندي در آ   
. خواسـت  از تأثیر مهم سفر من در آنجا گفت و براي بهتر کارکردن کمـک         . بنگالدش آمد 

اظهـار آمـادگی بـراي      . آمد] ملل  در سازمان  رانیم ا یدا ندهی و معاون نما   ریسف[صادق خرازي   
  .تري کرد؛ اخیراً مرض سختی گرفته بود شغل فعال

] مهرآبـاد [دگـاه   جمهور ترکمنستان به فرو    ، رییس ]آقاي صفرمراد نیازف  [براي استقبال از    
مراسم استقبال و مصاحبه ما هر دو و معارفه همراهـان و حرکـت بـه سـوي سـعدآباد               . رفتیم

یلتـسین صـحبت کـرد و سـالم یلتـسین و      ] بـوریس [ روسـیه و  دربارةدر راه بیشتر   . انجام شد 
اند و در اجتماع سران   ها مصمم به تقویت همکاري با ایران        گفت روس . پریماکف را رساند  

المنـافع، یلتـسین از سیاسـت همکـاري بـا ایـران دفـاع کـرده و از سـران                  اي مشترك کشوره
آذربایجان و اُزبکستان و قزاقستان و اوکراین، به خـاطر عـدم صـداقت بـا روسـیه در مقابـل               

حال یلتسین بهتـر از گذشـته اسـت و امیـد زیـادي بـه پیـروزي در        . آمریکا انتقاد کرده است 
گفـت  . المنافع به نفع او بیانیه بدهند  بنا شده، سران مشترك.انتخابات ریاست جمهوري دارد  

هـا اسـت، دو وزیـر مهـم یلتـسین را سـاقط        مجلس دوماي روسیه که تحت تأثیر کمونیـست      
  .وزیر روسیه دارد کرده و اکنون فشار براي حذف نخست

گفـت روسـیه در تاجیکـستان،    . عصر هم قسمتی از وقت بـه مـذاکره خـصوصی گذشـت     
نـوري هـم میانـه خـوبی       ] سـیدعبداهللا [داند و با آقاي       اف را عاجز می    رحمانُ] لیامامع[آقاي  

اف  بـه زودي مـشاورانی بـراي رحمـانُ    . زاده را قبـول نـدارد   تورجـان ] اکبر[دارد، ولی آقاي   
 دربـارة سیاسـت روشـنی   . جـایی برسـاند   گمارند و مهلت داده که تا شش ماه، صلح را به     می

. کند باغ، قبل از انتخابات، تالش می     براي حل مشکل آبخازیا و قره      یلتسین. افغانستان ندارند 
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  . کنند گفت بیش از یک میلیارد دالر ذخیره ارزي دارند و به زودي بورس ارز دایر می
ها بود و مسأله نرخ بیمـه صـادراتی    ها بر سر توسعه همکاري در مذاکرات رسمی، صحبت   

طرفـی کـشورش، خیلـی     از تـصویب بـی    . کردیمرا حل   » اکو ایر «] هواپیمایی[را  و شرکت     
  .  جمعی از بستگان اینجا بودند. بعد از ضیافت شام به خانه آمدم. خوشحال است

  
  1996 ژوئن 23                        1416 رمضان   2   1374 بهمن  3شنبه  سه

  
[= متگزاران ها، مباحثه دو گروه انتخاباتی از جامعه روحانیت مبارز و گروه خـد             در گزارش 

که شـعار  » حمایت من«و عمدتاً بر سر شیوه از قوه مجریه، داغ  شده      ] کارگزاران سازندگی 
براي دور دوم مذاکرات با میهمانان تـرکمن، بـه   . دو دوره جامعه روحانیت مبارز بوده است      

در جلسه غیررسمی، نتیجه مذاکرات وزرا را بررسی کردیم و مـواردي کـه              . سعدآباد رفتیم 
نسته بودند به توافـق برسـند، بـا تـصمیم مـن و آقـاي نیـازف تکمیـل شـد و همـه مـوارد                 نتوا

سپس در حضور ما، سند توافق نامه مالیات مـضاعف امـضا شـد و          . مذاکرات به نتیجه رسید   
  .  تجن به نتیجه رسید– سرخ –برداري از راه آهن مشهد  نحوه برگزاري مراسم بهره

.  مـسایل ارزي ترکمنـستان صـحبت شـد    دربـارة راه در . به سوي فرودگاه حرکت کـردیم  
. بـه نظـرم رسـید   . مشکالت تأسیس بورس ارز را که با کمبود ارز در نظر دارند، تذکر دادم          

 دربـارة در فرودگاه مصاحبه مفـصلی بـا صـحبت هـر دوي مـا          . مشکل جدي مدیریتی دارند   
خواسـتم، بـدون    جالب است که هـر چـه مـی   . با بدرقه رسمی رفتند   . 1تصمیمات و نتایج شد   

                                                             
 -ه نحو  ب،همه آنچه در دستور کار بود. مان خیلى فشرده بود مذاکرات «:  در بخشی از این مصاحبه آمده است

هاى   یعنى اتصال شبکه،د و همچنین انتقال برقودر مورد نفت و گاز و سد مشترك روى هریرر. مطلوبى به نتیجه رسید
 ،سازى، خط فیبرنورى و آبرسانى به شهر مرو  سیلوسازى، راه، و در مورد کارهایى که ایران در آنجا دارد دوکشوربرق

 . به نتایج نهایى رسیدیم،گیرد ها قرار مى زمین و آب در اختیار ایرانیهاى عمرانى دیگر و کشاورزى که مقدارى  طرح
 با حضور ،شاءاهللا در اردیبهشت سال آتى برنامه شروع بهره بردارى از قطار جاده ابریشم را اینجا توافق کردیم که ان

 با سرعتى قابل ،و ایرانکار بسیار بزرگى است که باتالش ترکمنستان .  آغاز خواهیم کرد را کار،هاى جهانى شخصیت
هاى مرسوم در   مالیات وهاى عملکرد بانکى، بیمه هاى پرداخت و سیستم براى روش. تحسین به نتیجه رسیدیم

 در اولین بار به ،حال روى آن  مذاکره کرده بودیمه هاى مناسبى شده که تا ب گیري شود، تصمیم هایى که اجرا مى طرح
 بیشتر مورد تقاضا ،ى مورد نیاز دو کشور که از طرف ترکمنستان آرد و گندم و دارودر مبادله کاالها. نتیجه رسیدیم

  االن دیگر تکلیف شیوه؛شود  جابجایى مىاً شکل خوبى تنظیم شد که سریع به این هم؛بود و از طرف ما هم پنبه
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  .کرد درنگ موافقت می
گلپایگـانی، وزیـر فرهنـگ و آمـوزش         [هاشـمی   ] محمدرضـا [آقاي دکتـر    . به دفترم رفتم  

دانـم چـرا ایـن بـار، بـرخالف         نمـی . هـاي وزارت علـوم را توضـیح داد          دستاورد. آمد] عالی
یروس عصر آقاي سـ . ها را گفت کرد، فقط پیشرفت   هاي قبل که مشکالت را مطرح می  دفعه

پادشـاه  [مذاکرات با ملک حسین،    . آمد]  در دفتر سازمان ملل در ژنو      رانی ا ندهینما[ناصري،  
اي  قرار شده نماینده. کردن عراق است را گفت که توضیحات ناقصی بر طرح فدرالی      ] اُردن

  .به اردن بفرستند و اصرار بر ایجاد رابطه با مصر داشت
 تعـداد دانـشجویان   دربارةبحث اساسی . شتشب، شوراي عالی انقالب فرهنگی جلسه دا     

. تمـام رسـیدیم و قـرار شـد تکمیـل شـود         پزشکی مورد نیاز بود که به یک جمع بندي نیمـه          
رسد  به نظر می. ها است و بعضی مخالفند وزارت بهداشت، خواستار کم شدن تعداد ورودي

 طـرح  .چنـد ریـیس دانـشگاه تـصویب شـد     . وضع موجود، براي چند سال دیگر خوب باشد  
هاي دینی تکمیل و تصویب شد که مهـم اسـت و تحـولی در        رسمی شدن تحصیالت حوزه   

هــا، انتخابــات و  بحــث داغ رسـانه . و نـیم  شــب بـه خانــه رسـیدم    سـاعت  نُــه . هاســت حـوزه 
  .العمل نسبت به بیانیه شانزده تن از اعضاي کابینه است عکس

  
  1996 ژوئن 24                        1416 رمضان   3   1374 بهمن  4شنبه  چهار

  
گزارش رشد همکاري ایران و ایتالیـا،  . زاده، سفیرمان در ایتالیا آمد  هدایت] سیدمجید[آقاي  

رغم فشار آمریکا را داد و اینکه صادرات ایران بیشتر است و اعتبـارات محـدود برقـرار           علی
  . شند با شده و منتظر بیمه دولتی می

، گزارش سفر به عمان و مذاکرات طوالنی با ]جمهور رییسمعاون اجرایی [اخوي محمد، 
او پذیرفته که آمریکا و انگلیس، مانع حسن روابط عربستان سعودي با . سلطان قابوس را داد   

                                                                                                                                               
هم دولتى دو  ، هم بخش خصوصى؛ همه چیز مشخص استاً تقربی،هاى فنى گذارى، تجارت و همکاري سرمایه

ل سیاسى منطقه و یل دریاى خزر ومسایهاى بسیار مفیدى در مسا  بحث.تر عمل کنند توانند مطمئن  مى،کشور
 رفسنجانی،  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» . در همه موارد اتفاق نظر بوداًهاى چندجانبه داشتیم که تقریب همکاري
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه
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شوند و پذیرفته براي انتقال نفت منطقه هنگام و مبارزه با قاچاق، همکـاري شـود و           ایران می 
کنند و سـایر کـشورهاي عـرب منطقـه هـم بـا        یگفته به زودي سوریه و اسراییل هم صلح م        

 انتخابـات هـم   دربارة. اند و آنها غیرعلنی اسراییل روابط دارند، ولی عمان و قطر علنی کرده     
  . صحبت شد

نیازهاي مقرراتـی و مـالی را     . گزارش کار دادند  . هیأت امناي دانشگاه شاهد جلسه داشت     
. بنا شد تا پنج سال دیگر دو برابر شوند    . بیش از دو هزار دانشجو دارند     . به تصویب رساندیم  

در همان  1375عصر در جلسه هیأت دولت تصویب کردیم که قیمت ارز صادراتی در سال    
  . حفظ شودقیمت سیصد تومان

البالغـه را خواندنـد و     مقـداري از نهـج    . براي افطار، اعضاي کابینه میهمان رهبـري بـودیم        
، ]کـارگزاران [ نفـري 16تی بعد از اعالن بیانیه گروه    موعظه کردند و از شیوه تبلیغات انتخابا      

شوند، در امضاي لیست  گفتند وزرا که با رأي مجلس انتخاب می       . رضایت کردند  اظهارعدم
ها که نیاز به رأي مجلس ندارند،  جمهور و سایر شخصیت شرکت نکنند، ولی معاونان رییس

رسـیدم کـه قـرار شـد، بعـداً       پس از افطار، علـت تغییرنظرشـان را خـصوصی پ          .لیست بدهند 
کمالی، براي کـسب نظـر مـن در       ] حسین[مرعشی و   ] حسین[آقایان  . به دفترم آمدم  . بگویند

گفتم در جمع خودشان بررسی کنند . مورد چگونگی عمل به خواست جدید رهبري آمدند  
تـصویبِ    اعـالن عـدم  – 1: باالخره آمدند و سه احتمال  را  مطرح کردنـد         . و پیشنهاد بدهند  

 اعالن – 2. دهند اند که لیست می    با توجه به شرایط جاري؛ هنوز صریحاً نگفته         دادنِ لیست، 
.  اعالن لیست با عنوان دیگري که به ثبت برسـد – 3لیست توسط معاونان و اشخاص دیگر   

  . تلفنی با رهبري در این باره مشورت کردم؛ قرار شد فکرکنند و فردا جواب بدهند
  
  1996 ژوئن 25                        1416 رمضان   4   1374   بهمن 5شنبه  پنج

  
بـراي تهیـه محلـی جهـت دانـشکده فقـه مـذاهب        . آمـد ] خراسانی[زاده   واعظ] محمد[آقاي  

اسالمی استمداد کرد؛ به وزیر آموزش و پرورش گفتم، ساختمانی که براي فـروش دارنـد،         
گـزارش سـفر بـه      . آمـد ] کمیتـه عـراق   مـسئول   [آقامحمـدي،   ]علـی [آقـاي   . به آنها بفروشند  

نـسبت بـه   . انـد  در همه شهرها، مردم و احزاب اسـتقبال خـوبی کـرده   . کردستان عراق را داد   
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  .کند مندند و کاالهاي ایرانی، بخش مهمی از نیازهایشان را تأمین می ایران خیلی عالقه
ارا و مونـا  روشن براي تسلیت فوت والـده آمدنـد؛ سـ         آموزان و معلمان مدرسه آیین     دانش

 اهمیـت تحـصیل   دربارةمدیر مدرسه صحبت کوتاهی کرد و من هم     . خوانند  آنجا درس می  
دادن در   مـسأله لیـست  دربـارة . محمـد آمدنـد  ]اخـوي [دکتر حبیبـی و  . 1بانوان صحبت کردم  

دهـد کـه لیـست     ، تـرجیح مـی  ]جمهـور  معاون اول ریـیس [دکتر حبیبی،  . انتخابات بحث شد  
اي، ایـن اسـت    اهللا خامنـه    دهد که بدهند؛ با توجه به اینکه نظر آیت         محمد ترجیح می  . ندهند

  2.که معاونان امضا کنند نه وزرا
اي تلفن کردند و در مورد سه احتمال و راهکار معرفی نامزد، همان راه دوم  اهللا خامنه آیت

داننـد و انـصراف و راه سـوم را     هاي غیروزیر را ارجح مـی      یعنی امضاي معاونان و شخصیت    
بـه  . هـا بـشود   گذارند دخالتی در جهت تقویت هـیچ یـک از طـرف     گفتند، نمی.پسندند  مین

گفتم که به ] مرعشی[نتیجه را به حسین . خاطر سرماخوردگی، صدایشان سخت گرفته است 
بـودن بیانیـه     قرار شد در مورد ادعاي مجلسیان در خصوص مـوهن         . شان اطالع دهند   دوستان

کارکنـان  .  اهانـت بدهنـد   ب سئوالی را در جهـت رفـع تهمـت   ، جوا]کارگزاران[شانزده نفر  
                                                             

 -هاى فرهنگى باید در جهت شکوفا ساختن استعدادها و حضور  تمام برنامه «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
اظهارات دینى، سیاسى و  . در چارچوب اهداف آرمانى اسالم و قرآن باشد،هاى مختلف آگاهانه زنان در صحنه

 مؤثر است و تقویت بنیه علمى و تحکیم ایمان در  کامالً،اجتماعى و ادراك عمیق بانوان در تربیت نسل آینده جامعه
آموزان دختر، تالش و توجه  گذارى الزم براى افزایش سطح دانش و آگاهى دانش سرمایه .این راستا ضرورى است

آموزش و عمل به  .آشنا کردن هرچه بیشتر آنان با معارف، اخالق و مسایل دینى بسیار اهمیت دارد خاص به
 .شود  باعث فراگیر شدن تربیت الهى و برخوردارى جامعه از آثار جاودان آن در حال و آینده مى،رآنرهنمودهاى ق

 ،کند جایگاه شغلى زنان را از طریق افزایش سطح علم و دانش و تقویت حضور اجتماعى آنان دولت همواره تالش مى
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي نرانیسخ  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اى برساند به سطح شایسته

 .1396انقالب،

 - نظام  کارگزاران  نفرهشانزده  هیانی ب رهبر انقالب«:   عنوان  تحت1374 بهمن 8   مورخ  سالم  روزنامهتری ت  انتخاب یدر پ   
 نظر ری را مغا يتری ت نی چن  انتخاب،  سالم  روزنامه  به يا  نامه ی ط ي رهبر  معظم  دفتر مقام،» ندانستند  مجلس  به را اهانت

   به ي رهبر  معظم  دفتر مقام  نامه متن .  دانست یی اجرا نی از وزرا و مسئول ی جمع  نامه به   در پاسخ ي رهبر  معظم مقام
  ، به) ی العال مد ظله(  ي رهبر  معظم  مقام  که یپاسخ،   سالم  محترم روزنامهی، تعال بسمه «:  است  شرح نی ا  به  سالم روزنامه

   روزنامه  آن  و آنچه  آمده  آنان  در سؤال  که  است ی مطلب  همان اند، ناظر به  داده یی اجرا نی از وزرا و مسئول ی جمع سؤال
 القاء ، انی آقا ي از سو  صادره هیانی را از مفاد ب شانی ادیی تأ يا گونه ه و ب  داده  نسبت له  معظم  به1353   شماره  اول در صفحه

   مقامدفتر .کار برود ه ب ستهی با  دقت  اخبار و مطالب  در نقلرود ی مانتظار .  است ي رهبر  معظم  نظر مقامری مغا،کند یم
  ».یگانی گلپا يمحمد،  ي رهبر معظم
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  1.برایشان صحبت کوتاهی هم کردم. هایشان، افطار میهمانم بودند دفتر و خانواده
  

  1996 ژوئن 26                        1416 رمضان   5   1374  بهمن  6جمعه 
  

ه بودم گذشت؛ منجمله اصالح تمام وقتم به مطالعه کارهایی که از دفتر آورد. در منزل بودم 
دو متنی که براي شرح حال و کارهـاي مبـارزاتی مـن در قبـل از انقـالب، شـامل بخـشی از            

. هـا جمـع بودنـد    افطار بچه. هاي من در ساواك، تهیه شده بود  دست آمده از پرونده    اسناد به 
ــین جامعــه روحانیــت مبــارز و گــرو    بحــث ه هــا بیــشتر بــر ســر مــسأله انتخابــات و رقابــت ب

  .بود] کارگزاران سازندگی[=خدمتگزاران 
  

  1996 ژوئن 27                        1416 رمضان   6   1374  بهمن  7شنبه 
  

در مـورد وضــع فــوالد و مــس و  . آمــد] وزیـر معــادن و فلــزات [محلــوجی، ] حــسین[آقـاي  
.  شـد هـا صـحبت    گزارش داد و راجع به انتخابـات و مخالفـت     ،هاي جدید   آلومینیوم و طرح  

بـراي بهبـود معیـشت فرهنگیـان     . آمـد ] وزیر آمـوزش و پـرورش   [نجفی،  ] محمدعلی[دکتر  
  . استمداد کرد و براي ادامه کار انتخابات صحبت نمود

گزارش وضع  . و معاونان بانک مرکزي آمدند    ] کل بانک مرکزي   رییس[دکتر نوربخش،   
یـارد دالر بـازار تجـاري     امسال بیش از شش میل  . ارزي و ریالی دادند؛ وضع ارز خوب است       

بنـدي سـه سـاله و     ها روشن شده است، بعضی بـا زمـان       ایم و تقریباً تکلیف تمام معوقه       داشته
فقط حدود سیزده میلیارد دالر پرداخت نشده مانده که بـا تعهـدات جدیـد بـالقوه، مجمـوع           

.  دارد میلیـارد دالر بـدهی  170 میلیارد دالر است؛ در حـالی کـه دولـت ترکیـه،     23ها   بدهی
 آقـاي  .شـود، ولـی نقـدینگی زیـاد اسـت          نیازهاي ریالی بودجه هم بدون کسري تـأمین مـی         

اي در  اهللا خامنه آمد؛ اظهار تعجب کرد از اظهارات آیت ] وزیر کشور [بشارتی،  ] محمد علی[
   .مالقات با دولت که گفتم ناراحتی ندارد

  آقـاي . خابـات آمـد  اخوي محمـد بـراي مراسـم شـب چهلـم والـده مرحومـه و مـسایل انت           
                                                             

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  عکس مالقات معاونین وزیرا 

مالقات و صرف افطاری با معاونین وزرا
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امینی از قم تلفن کرد و خواست، در صورت سفر بـه قـم، وقتـی بـراي مـذاکره بـا             ] ابراهیم[
  .جامعه مدرسین در نظر بگیرم

گـزارش برگـزاري کنفـرانس دیـالوگ پیـروان       . جاللی از لنـدن آمـد     ] احمد[عصر آقاي   
نظـر   کـار کـسب    خوب آن را گفت  و بـراي ادامـه  مذاهب زیرنظر یونسکو را داد و تأثیرات     

 دربـارة گزارشـی  . مهـدوي، سـفیرمان در آفریقـاي جنـوبی آمـد     ] محمد شریف[آقاي  . کرد
هـا و عالقـه زیـاد آنهـا      اهمیت آنجا و امکانات زیاد و نفوذ جدي اسراییل و انواع همکـاري         

  . براي سفر من داد که قرار شد وقت معین شود
گزارش . آمد] دبیر شوراي عالی امنیت ملی و نایب رییس مجلس        [روحانی،  ]حسن[دکتر  

جلسه جامعه روحانیـت مبـارز و نـاراحتی آنهـا از بـروز رقیـب جدیـد و اعتـراض بـه آقـاي                
نوري را داد که بدون مشورت با جامعه روحانیت، برنامه بیانیه اعتراض مجلـسیان علیـه             ناطق

اي در  معه روحانیت مبارز، براي تشکیل جلسهتصمیم جااز  بیانیه کارگزاران را اجرا کرده و       
  . حضور من براي حل مشکل گفت

ــاد   ــگاه نه ــاردر باش ــت[افط ــوري ریاس ــان ]جمه ــاونین ، آقای ــد مع ــانم بودن ــا . وزرا میهم ب
 انتخابات و اوضـاع  دربارةنمازجماعت و افطار و خیرمقدم دکترحبیبی و صحبت مفصل من    

مرعـشی، اطـالع داد کـه رهبـري      ] حـسین [ي  آقـا . به خانـه آمـدم    .  و نصایح گذشت   1کشور
                                                             

 -ها و  وحدت و یکپارچگى گروه   نباید به،طرح عقاید مختلف در انتخابات«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
، کنم تالش مى، عنوان تکلیف   مخالف بوده و هستم و به،ى نیروهایمن با انشعاب و جدا .اى بزند سالمت جامعه لطمه

 باید براى ،تالش همه مدیران کشور .وهاى جامعه را حفظ کنمآزادى و سالمت انتخابات و وحدت و انسجام همه نیر
وجه  هیچ   به،اند رشور بسیج شود، تا کسانى که تمایل شرکت در مبارزه انتخاباتى را داشتهبرگزارى انتخابات آزاد و پ

 باید حافظ ،کسانى که امکانات دولتى را در اختیار دارند .نگران تبعیض در انتخابات و تضییع حقوق خود نباشند
تمایالت قلبى مسئوالنى که امکانات دولتى را در اختیار . هاى شخصى پرهیز کنند المال باشند و از اعمال سلیقه بیت

 باید در چارچوب قانونى حرکت کنیم و ،عنوان مدیران نظام  ما به.  خود آنان تجلى کندي باید فقط در برگه آرا،دارند
عنوان یکى از افراد قدیمى   من به. نفع کشور است صالحیت توسط مردم به انتخاب افراد صاحب ،مطمئن باشیم

 روحانیت به دو ی را بگیرم و از ابتدا با انشعاب جلوى هرگونه انشعاب،ام  همواره تالش کرده،روحانیت مبارز جامعه
عنوان   ده است و بهگروه روحانیت و روحانیون مخالف بوده و هستم و امروز درستى این عقیده بیشتر برایم ثابت ش

کنم وحدت و انسجام گذشته بازگردد و پیشنهاد گنجاندن تعدادى از افراد جریان مقابل را در لیست   تالش مى،تکلیف
اى براى این وحدت  را موقعیتى مناسب و مقدمه کردم و این عنوان گامى در راه تجدید وحدت عنوانه  ب،روحانیت

هاى جوان کشور   از بین مدیران و شخصیت»کارگزاران نظام«عنوان   گروهى که به.ما  هم دادههاییدانستم و پیشنهاد مى
  انشعاب جدیدى نیست، بلکه، لیستى از کاندیداهاى مورد نظر خود را منتشر کنند، قصد دارندومطرح شده است 
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اند و گفتند که در بیانیـه، اهـانتی بـه     را داده ] کارگزاران[=جواب سئوال گروه خدمتگزاران     
. 1انـد   نفـري مجلـس کـه آن را اهانـت دانـسته     150مجلس نشده است؛ برخالف اظهار بیانیه       

 گفـتم تقـصیر   .از وضع پـیش آمـده ناراحـت اسـت       . آمد] رییس مجلس [آقاي ناطق نوري،    

                                                                                                                                               
تى جریان یابد و تجربه جدیدى از نیروهاى مجرب کشور است و باید با متانت و رقابت سالم، مبارزات انتخابا

ها تصور  اى نوشتند که برخى گونه ه ب،ها روزنامه .ها پیش بیاید ها و اهانت ها و انگ ها، تهمت درست نیست که در رقابت
.  قرار است انشعاب جدیدى در جامعه روحانیت صورت بگیرد، در صورتى که منظور من این نبوده است،کرده بودند

 روشن و نویدبخش  کامالً، سیاسى و فرهنگى کشور، امروز وضع اقتصادى، مردمهمت مدیریت کشور و پشتیبانى  به
 نظردولت درباره ،هاى کارشناسى خود ایم و مجلس نیز در بحث است و ما مشکالت گذشته را پشت سر گذاشته

د و بخشى بینى شده در بودجه تحقق پیدا کر  درآمدهاى پیشاً تقریب،1374در سال  . را تصویب کرد1375بودجه سال 
هاى   نظیر پروژه،هاى ارزبر زیربنایى با سیاست صحیح تکمیل پروژه . طبق قانون هزینه خواهیم نمود،را که اضافه داریم

هاى بزرگ   گام،هاى نفت و گاز و نیرو معظم فوالد، مس، آلومینیوم، سرب، روى، احداث معادن و تأسیس پاالیشگاه
هاى جدید  با سیاست .م است و در سال آینده نیاز ارزى کمترى خواهیم داشتاتما و بسیارى از صنایع دیگر نزدیک به

 صادرات برخى از کاالها را .خواهیم داشت رشد تورم کنترل شده و در سال آینده تورم کمتر ،اقتصادى و ارزى
یل سیاستى دل   به،شود کاهش دادیم و صادرات برخى دیگر را نیز قطع کردیم و اگر کاهشى در صادرات مشاهده مى

هاى دولتى از یک مجموعه هماهنگ  ها و سازمان همه وزارتخانه .است که در جهت حمایت از مردم اتخاذ شده است
فکر موفقیت زیرمجموعه خود باشند، بلکه ما مجموعه واحدى هستیم که تحت   هستند و مدیران نباید فقط به

رشتاب به  باید هماهنگ و پ،ى کشور اسالمى و سعادت مردم براى رشد و اعتال،هاى داهیانه رهبر معظم انقالب رهبري
اگر مردم کارهایى را که  .اى باشد که کرامت دولت و دستاوردهاى نظام حفظ شود گونه پیش برویم و عملکرد ما به

اجرایى بدنه نظام  .طور قطع بیش از پیش امیدوار و قدردان شما خواهند بود   به، خوب بدانند،ایم تاکنون انجام داده
اى محدود در میان هزاران مدیر   تخلف عده. قابل قیاس با هیچ کشورى در دنیا نیست، از نظر سالمت،کشور ما

 مردمى ،ملت ایران .پاى کل مدیریت اجرایى کشور گذاشته شود   نباید به،زحمتکش و متخصص در سراسر کشور
 انتظار ،عنوان مدیران ارشد کشور  دهند و از شما به را از بد تشخیص مى راحتى خوب وفادار و قدرشناس هستند که به

عنوان مدیر، حق ه  ما ب.شدت برخورد کنیده  ب،گیرد دارند با هر تخلفى که مصالح اجتماعى نظام و مردم را نادیده مى
» .موظیفه ما این است که افراد متخلف را شناسایى کنیم و از بدنه نظام جدا سازی. نداریم متخلفین را عفو کنیم

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 -جمهور و مسئوالن اجرایی،  اي، رهبر معظم انقالب، در پاسخ شانزده تن از وزیران، معاونان رییس اهللا خامنه  آیت
، پس از دورانی که آقایان بدان اشاره کرده اید، تعالی، بحمداهللا مجلس محترم شوراي اسالمی بسمه«: اعالم کردند

همچنان روند کمال و رشد را ادامه داده و بعد از این هم ان شاءاهللا ادامه خواهد داد و تکیه بر یک دوره خاص، اهانت 
گردد و در این اوقات که ملت رشید، خودرا آماده حضور در صحنه مهم  هاي بعد آن محسوب نمی به مجلس و دوره

خداوند همه آحاد . کند، همه موظفند از هرآنچه موجب کدورت و تشنج افکار و اذهان است، پرهیز کنند خابات میانت
روزنامه کیهان، شماره : منبع» 7/11/74. اي سید علی خامنه. این ملت عزیز را مشمول فضل و توفیق خود فرماید

 .3، صفحه 15558
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 از سـوي آقـاي    1نامـه بهمـن    از تعـرض هفتـه    . براي حل مشکل استمداد کـرد     . خودتان است 
  .مهاجرانی ناراحت است] عطاءاهللا[

  
  1996 ژوئن 28                        1416 رمضان   7   1374  بهمن  8یکشنبه 

  
وعـد فراخوانـده شـده      زودتـر از م   . ، سفیر کُره جنوبی براي خداحافظی آمد      ]آقاي اوه شین  [

هـاي اصـالح در     جمهور سابق و برنامـه     است؛ گفت وضع کشورش به خاطر محاکمه رییس       
هـاي آب سـبک اتمـی کُـره شـمالی،       گفـت نیروگـاه   . دست اجرا، دچار عـدم ثبـات اسـت        

براساس خواست آمریکا به شرکت کیدو که شـرکاي آن کُـره و آمریکـا هـستند، بـه مبلـغ             
واگذار شده که قیمت آن خیلی بیش از قیمت معمول اسـت و در        حدود چهار میلیارد دالر     

  .شود کُره جنوبی ساخته می
عـصر سـاعتی در جلـسه    . ستاد تنظیم بازار، جلسه با چند مـصوبه و چنـد گـزارش داشـت             

موسـوینی،  ] یـوري [مراسـم اسـتقبال آقـاي    . بـه سـعدآباد رفـتم   . هیأت دولت شرکت کـردم  
نظـم و  .  برگـزار کـردیم   سعدآباد بار در فضاي باز کاخ       جمهور اوگاندا را براي اولین     رییس

معموالً کشورهاي بزرگ، مثل روسیه، چین، ژاپن، اندونزي،        . اُبهت بهتري از فرودگاه دارد    
ام و اکثرکشورهاي عربی، مراسـم را در فرودگـاه برگـزار     هند و بنگالدش که من سفرکرده   

 عازم چین هستند و امشب را در تهران اش  با همسر و دو دختر و وزیر امورخارجه       . کنند  نمی
عفت و فاطی هم براي استقبال همـسرش آمـده بودنـد و           . کمی درکاخ نشستیم  .اقامت دارند 

  . آنها به اقامتگاه رفتند
ــزل آیــت  ــه من ــه مــن ب ــتم اهللا خامن ــودم . اي رف ــشان ب ــر  حــال. افطــار میهمــان ای شــان در اث

و ] انکـارگزار [=ل گروه خدمتگزاران   انتخابات و مسای   دربارة. سرماخوردگی مساعد نیست  
علت تغییر عقیده ایشان را پرسیدم که ابتدا موافقت با اقدام وزرا را داشتند و سپس مخـالف               

هـاي   اکنون نظر این اسـت کـه معاونـان مـن بـا شخـصیت      . که دلیل آن براي من روشن نشد      
اي مـصاحبه  تقاضو  ] قمی[ درخواست کمک از سوي آقاي آذري        دربارة .دیگر ادامه دهند  

  سفر موسوینی و وضع خوب ارزي کشور و سفر احتمالی من به قماعضاي نهضت آزادي و  
                                                             

 - شد  منتشر می1375 تا 1373از سال اءاهللا مهاجرانی، ی آقاي عطمسئولری مد، باهفته نامه بهمن. 
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  عکس سفر رئیس جمهور اوگاندا 

استقبال رسمی از آقای موسوینی، رییس جمهور اوگاندا
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  کس سفر رئیس جمهور اوگاندا ع

سفر رییس جمهور اوگاندا به تهران



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 656   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  . صحبت کردیم
قرار شـد، قـرارداد ایجـاد    . یک دور مذاکره با میهمان اوگاندایی داشتیم     . آباد رفتم  به سعد 

آفریقـاي جنـوبی را از طریـق اوگانـدا دایـر کنـیم و درخواسـت        خط هـوایی بـین ایـران بـه          
آمادگی براي کمک به صلح بین    . همکاري و استفاده از زمین و آب فراوان اوگاندا بنماییم         

سر میز شام، سئواالت زیادي راجع به اوضاع طبیعی . آنها و سودان نمودیم که استقبال نکرد  
  .به خانه آمدم. بخشی را نهگفت و  بخشی را می. و اجتماعی کشور نمودم

  
  1996 ژوئن 29                        1416  رمضان   8   1374  بهمن  9دوشنبه 

  
ــگنه  [ ــوبکراي ش ــاي ب ــد   ]آق ــا آم ــه گامبی ــر امورخارج ــه . ، وزی ــامع  [نام ــی ج ــاي یحی ] آق

نظامیان جوان و  . اخیراً این گروه با کودتا سرکار آمده است       . جمهورش را آورده بود    رییس
خیلـی حـرف زد و بیـشتر در    . شباهت بـه گـروه نظـامی انقالبـی لیبـی نیـستند           اند؛ بی  مسلمان

هاي سازمان ملل و دول غربـی   توضیح اهداف کودتا و نقاط ضعف رژیم سابق و کارشکنی      
جمهورشـان   اي هـم همـراه نامـه ریـیس       جـزوه .  استمداد کرد  شان تو از ما براي رفع مشکال     

کارشـناس   وعده کمک دادم، به این صورت کـه گروهـی  . براي توضیح همین مطالب است    
 و نظـایر آن،  شـان  تبفرستیم و با استفاده از منابع خودشان، مثالً با استفاده از منابع غنی شیال   

  .کنیم  را حلشان تمشکال
ــصري [ ــضوي و ســیداحمد ن ــان ســیدفتاح مرت ــزوین و ]آقای ــاي هــادي [، نماینــدگان ق آق

شدن قزوین استمداد کردند؛ وعده دادم که بعد از     براي استان  .جمعه آمدند  ، امام ]بین باریک
آقـاي  . براي رفتن سفري به قزوین اصـرار داشـتند  . دهم اش را به مجلس می      انتخابات، الیحه 

هـاي سـازندگی و       کلـی از اهمیـت سیاسـت      . جمشیدي، نماینـده بهـشهر آمـد      ] محمدحسن[
کرد؛ بناست به زودي کلنـگ  اقتصادي من گفت و براي سرعت ساخت سدگیلور استمداد        

  . سد مهمی براي توسعه کشاورزي است. آن زده شود
فـشار  . براي مراسم امروز چهلم والده در قـم، قـرار شـد کـه مـن نـروم         . اخوي محمد آمد  

افطار فاطی . زیادي از سوي علماي قم است که من بروم، اما کار زیاد و خستگی، مانع است
  اند براي سفر قم، به موقـع از شـهر خـارج    سنگین، نتوانسته به خاطر ترافیک    . ها آمدند   و بچه 
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  عکس مالقات وزیر خارجه گانبیا 

مالقات با وزیر امور خارجه گامبیا
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  .شوند
 شرایط جاري و انتخابات و نقاط ضعف و قـوت  دربارة. دکتر روحانی، افطار میهمانم بود    

قبـل از افطـار،   . صحبت کردیم... وضع موجود، مذاکره با آلمان و طرح محدودیت شنود و   
خواست دو نماینده از سوي او . هل، صدراعظم آلمان، تلفنی تماس گرفتکُ]هلموت[آقاي  

، خلبـان  ]رون آراد[اي مـذاکره کننـد و تکیـه روي مـسأله        و من براي مسایل جاري و منطقه      
هاي آلمان و مواضع جدید اروپا  من هم از همکاري. مفقود  اسراییل و صلح خاورمیانه باشد      

از . عفت و فـائزه از قـم برگـشتند   . به خانه آمدم. کردمعلیه سیاست تحریم آمریکا قدردانی    
  .برگزاري مراسم چهلم والده تعریف کردند

  
  1996 ژوئن 30                        1416  رمضان   9   1374  بهمن  10شنبه  سه

  
گزارش سفر به قزاقستان را داد؛ منجمله توافق    . آمد] جمهور معاون اول رییس  [دکتر حبیبی،   

 انتخابـات و مـسایل بودجـه در شـوراي     دربـارة . شان بـه پاالیـشگاه تهـران    نفت] انتقال[روي  
  .نگهبان صحبت شد
علما و مردم شرکت   . از برگزاري مراسم چهلم والده در قم راضی بود        . اخوي محمد آمد  

هم پذیرایی خوبی )] س(تؤلیت آستان حضرت معصومه[اند و آقاي مسعودي،   وسیعی داشته 
  .ع به انتخابات بحث شدراج. کرده است

از علـت عــدم امـضاي بیانیــه خــدمتگزاران   . ، وزیــر نفـت آمــد ]آقـاي غالمرضــا آقـازاده  [
گفتم براي من اصالً تفاوتی ندارد . ام کند که من ناراحت شده     فکر می . گفت] کارگزاران[=

بـراي  . عازم سـفر بـه ترکیـه اسـت    . ام و این خواست من نبوده است، من فقط رفع منع کرده          
 بگویدکه مناسب   ]جمهور ترکیه  رییس[،  دمیرل] سلیمان[رارداد فروش گاز، گفتم به آقاي       ق

هاي حامل سالح قاچاق، بیش از آنکه حقیقت روشـن    کامیوندربارةهاي ترکیه  نبود، رسانه 
  .شود، تبلیغات کردند

قطعـه اول را در شـمال رامـسر در     . اي براي شروع کار بزرگراه ساحلی خزر داشتیم         جلسه
اي که با ساحل پرورشـی، یـک میلیـون     اند و پنج کیلومتر در داخل دریا، به گونه        نظر گرفته 

  قیمـت . هاي شن کف دریا مناسب است  شود؛ جایی که دانه     مترمربع زمین هم استحصال می    
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  عکس افطار نمایندگان 

مالقات و صرف افطاری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

دکتر حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملیدکتر حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور
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  عکس مراسم ختم والده در قم 

مراسم بزرگداشت والده مکرمه در مسجد اعظم قم
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هـم  . دیم که به پیمانکـار داده شـود  ریزي را در حد یک دالر تصویب کر  هر مترمکعب شن  
کـار بـراي    کمربندي براي رامسر و هم آزمایش اصل این طرح بزرگ است و هـم آمـوزش       

 چالوس هم با بنیاد مستضعفان منعقد     -خبر دادندکه قرارداد احداث بزرگراه تهران     . خودمان
  .قرار شد براي ترویج هر دو کار شرکت کنیم. شده است

بردنـد،  . را آوردند دیدم ] کارگزاران سازندگی  [= انگروه خدمتگزار بیانیه دوم انتخاباتی    
کنند و فقط معاونان لیـست را   گویند وزرا امضا نمی     می. اند اند و تأیید کرده    رهبري هم دیده  

. نمـاز جماعـت و افطـار انجـام شـد        . افطار، نمایندگان مجلس میهمانم بودنـد     . کنند  امضا می 
تر شدن روابـط ترکیـه و    ها تیره در گزارش. نتخابیه داشتندهاي ا مراجعات زیادي براي حوزه  

  . یونان بر سر یک جزیره در دریاي اژه و اقدام به تهدید یکدیگر مورد توجه است
  

  1996 ژوئن 31            1416  رمضان   10   1374  بهمن  11شنبه  چهار
  

ــشگاه برنا   ــیم و از نمای ــه ســازمان برنامــه و بودجــه رفت ــزل ب ــد کــردیم؛ از   مــهاز من ــا بازدی ه
 تـا  1337 از سال -هاي اسناد و مدارك شش برنامه توسعه مربوط به قبل از انقالب   مجموعه

هـاي مختلـف برنامـه، نظـارت، انفورماتیـک،         و از کتابخانه جامع اقتصادي و بخش       - 1357
 بـراي پیـداکردن    -یـاب سـیار    هاي حامـل جهـت      هاي عمرانی، ماشین    مرکز کامپیوتر و طرح   

بعد از شـرکت در مراسـم و اسـتماع گـزارش آقـاي          .  دیدن کردیم  –هاي غیرمجاز     فرستنده
، در مـورد مقایـسه وضـع موجـود بـا وضـع قبـل از               ]سازمان برنامه و بودجـه     رییس[میرزاده،  
ها صـحبت    و من هم در همین زمینه-ها قابل توجه است که در همه موارد پیشرفت  -انقالب  

  . رحی براي امحاي فقر از جامعه ارایه بدهند و پیشنهاد نمودم، ط1کردم
                                                             

 -زیبنده کشور اسالمى ایران نیست که با منابع طبیعى غنى و موقعیت «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
هاى عمرانى بزرگ و تحقق  اجراى طرح . در زیر خط فقر باشد،اى از مردم محروم  شاهد زندگى عده،استراتژیک
 ،هاى خارجى را از پیش روى برداشته  در کشورى مثل ایران که دوران انقالب، موانع جنگ و توطئه،دگىاهداف سازن

هاى عمرانى که در  برنامه .پذیر نیست  امکان،رتالش و مصممجز با اراده قوى و تالش پیگیر نیروهاى انقالبى مؤمن، پ
جرا گذاشته شد، آثارى جز تخریب و ویرانى منابع ا  ها تهیه و به  توسط غربی، سال دوران حکومت رژیم طاغوت41

زمانى که برنامه اول  .کنیم که اهداف برنامه پنج ساله با موفقیت محقق شد طبیعى ایران نداشت و ما امروز افتخار مى
 ،انقالب اما نیروهاى تواناى ،دانستند  خیلى از کارشناسان آن را بلندپروازانه و اجراى آن را بعید مى،ه شدیاراتوسعه 
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هایـشان   افطـار محافظـان و خـانواده   . عصر در جلـسه هیـأت دولـت، چنـد مـصوبه داشـتیم        
و نیم شـب، بـراي    ساعت هشت . 1در آخر صحبت کوتاهی برایشان نمودم     . مان بودند  میهمان

) ص(االنبیاء    تم، به بیمارستان خا   ]عضو فقهاي شوراي نگهبان   [مؤمن،  ] محمد[عیادت آقاي   
دانم من را شناخت یا نه؛ تأکید بر مراقبـت کـافی کـردم؛           نمی. دیده است  آسیب رفتم؛ خیلی 

  .اند البته کوتاهی نداشته
  
  1996 فوریه 1             1416  رمضان   11   1374  بهمن  12شنبه  پنج

  
و سـاعت چهـار   هاي ماه رمضان، حدود ساعت یازده شب خوابیدم           مطابق معمول همه شب   

بعـد از سـاعتی دعـا و قـرآن،     . سـماور را روشـن نمـودم    . بامداد، با زنگ ساعت بیدار شـدم      
. عفت هم سر شب، غذاي سحر را مطابق معمول درسـت کـرده بـود   . دیگران را بیدار کردم 

پس از نماز صبح تا ساعت هشت، به اخبار رادیوهاي خارجی گوش دادم       . سحري خوردیم 
  .و قسمتی هم خوابیدم

  هاي دهه فجـر، بـه مرقـد    براي مراسم شروع جشن   . تا ساعت ده صبح در دفترم کار کردم       
  

                                                                                                                                               
برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى،  .هاى بزرگتر از آن را نیز دارند ثابت کردند که قدرت طراحى و اجراى برنامه

کنیم و  نحوى که بیشتر نیازهاى اساسى خود را در داخل تأمین مى چهره ایران را نسبت به گذشته متحول کرده است، به
در آستانه هجدهمین سالگرد  .کلى دگرگون و قدرت ایران روزافزون خواهد شد  چهره ایران به،با اجراى برنامه دوم

 اسالمى ایران تهیه و به  جمهوري زمان آن فرا رسیده است که طرح جامع،ریزى پیروزى انقالب اسالمى و روز برنامه
رشناسان آن روى موضوع که کا است  این،زیبنده یک سازمان برنامه و بودجه اسالمى .ساله دوم اضافه شود برنامه پنج

ه دهند و یهاى کاربردى براى محو فقر جامعه اسالمى ارا  مطالعه کنند و طرح،طور گسترده و عمیق  فقر و ابعاد آن به
 .غذا و پوشاك، مسکن، درمان و تحصیل و سایر موارد خط فقر را مشخص سازند   با بررسى نیاز به،قبل از هر کارى

با اجراى برنامه بیمه درمان همگانى و تأمین  .ف جامعه باید باالى خط فقر باشدسطح زندگى تمامى اقشار مختل
 اما براى محو فقر ،طور نسبى حل خواهد شد   به، بخشى از مشکل محرومین، در دست اقدام استچه نظیر آن،اجتماعى
طور جدى روى آن کار    به،بودجه سازمان برنامه و ، نیاز به مطالعه عمیق و کاربردى داریم و من انتظار دارم،از جامعه

 دل آقا ،اطمینان داشته باشید که با این طرح .ه نمایدیهاى پیشنهادى را هرچه زودتر ارا کند و نتیجه مطالعات و طرح
، دفتر »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شنود خواهیدکردورا خ) عج(زمان  امام

 .1396نشر معارف انقالب،

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  عکس بازدید از سازمان برنامه و بودجه 

بازدید از سازمان برنامه و بودجه



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 664   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  عکس بازدید از سازمان برنامه و بودجه 

بازدید از نمایشگاه دستاورد های سازمان برنامه و بودجه 
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 1.خیرمقـدم گفـت و مـن هـم سـخنرانی مفـصلی نمـودم              ] خمینـی [آقا   حاج حسن . امام رفتم 
  .مراجعت کردیم

مـن هـم   . چنـد نفـر قـرآن خواندنـد    . آمدنـد عصر جمعی از قاریان قرآن ایرانی و مـصري        
  افطـار میهمـان  . شد  مستقیم از رادیو قرآن پخش می   2شان نمودم؛  صحبت کوتاهی در تشویق   

                                                             
 - هاى تاریخى این   ویژگى،تر  باید با بررسى عمیق،پژوهشگران و نویسندگان«: در بخشی از این سخنرانی آمده است

در شرایطى  .فراموشى سپرده شود   به،خار عظیم تاریخىروز را بیش از پیش روشن و آشکار سازند و نگذارند این افت
 ،کشور کردند که درخواست امام براى مراجعت به که هنوز همه چیز در دست حکومت طاغوت بود، بسیارى فکر مى

 به معنى سقوط کامل حکومت شاه بود و چنین تحول مهمى در ،حضور امام در تهران آن روز .یک مانور سیاسى است
خواستند  هایى که امام مى  آن لحظهاًواقع .وجود آورده بوده المللى ب ن، انتظارهاى عجیبى را نزد ناظران بینتاریخ ایرا

ها حساب  ر خدا در خیابانکعنوان لشه  ب،ها حبس بود و ما فقط بر روى مردم ها در سینه وارد تهران شوند، نفس
 باید شکرگزار باشند که پس ، بود و مردم ایرانيز ائمه هدنظیرى در تاریخ اسالم پس ا امام راحل، فرد بى .کردیم مى

براى  .کنند ترین فرزندان امام و شاگردان تربیت شده ایشان، سنگر والیت را پاسدارى مى از ایشان نیز یکى از شایسته
ها کسانى  نیاز به مطالعه بیشترى است و ایشان را تن، رهبر معظم انقالب اسالمى،اى  خامنههللا شناخت حضرت آیت

 فردى است که یک لحظه از ،اى  خامنههللا حضرت آیت .اند  در حضورشان بوده،شناسند که در دوران سخت مبارزه مى
عنوان مشاور نیرومند و باهوش و    در جریان انقالب به نیزیادگار امام. حرکت اسالم و انقالب غافل نبوده و نیست

به برکت  .رم امام را براى همیشه شریف و عظیم و مکرم داشته باشیمباید بیت مک. ، نقش مهمی داشتبازوى انقالب
امروز در  . تالش یکپارچه مسئوالن و مردم، امروز ایرانى آباد و آزاد و مستقل داریم،رهنمودهاى مقام معظم رهبرى

قایسه با هیچ کشورى  قابل م،تواند بگوید مانند ایران مستقل است و آزادى نیز تبلورش در ایران  هیچ کشورى نمى،دنیا
 همین ،ترین رکن استحکام نظام اسالمى ما مهم .کنند آزادترین مردم دنیا، امروز زیر آسمان ایران زندگى مى .نیست

اگر امروز کشور را به یک کارگاه  .ایثارگران بها داده شود روحیه فداکارى و ایثارگرى است و باید بیش از پیش به
  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .، در سایه همین ایثار و تالش ایثارگران استایم بزرگ سازندگى تبدیل کرده

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،

 -،شاءاهللا از نورانیت شما و قرآن،  ان«: گفت  کریم قاریان و حافظان قرآن  آمدگویى به  ضمن خوش آقاي هاشمی
آنها . اید اید که در این وادى قرارگرفته توفیق را پیداکرده که این گویم شما تبریک مى  من بهبرکاتى نصیب ما بشود و 
ها و   بهترین کلمهشان، ت سلیقه خوبى هم داده که در عرضه صو،آنها داده  خوب را به که خداوند نعمت صوت

هاى خوب و دلنشین قرآن،  ها و قرائت مهخیلى از مردم با همین برنا .هاى آهنگین تاریخ انسانى را انتخاب کنند جمله
هاى قرآن  جلسه  تشکیلایشان،» .شوند مى شود و از این طریق جذب و هدایت خدا و قرآن و اسالم نزدیک مى  دلشان به

ها و   ما موج خوبى از توجه نوجوان،این روزها«: ها دانست و گفت ترین سرگرمی رمنفعتترین و پ را زیباترین، سازنده
ها و  هاى سازمان اوقاف و مسابقه در این زمینه برنامه. بینیم و این از برکات انقالب است قرآن مى  ا در جامعه بهه جوان

 براى تقویت این برنامه مؤثر همحضور استادان قرآن از مصر و دیگر کشورها  .هاى گوناگون مؤثر بوده است تشویق
  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .مضامین آن نیز عمل کنید  بهسعى کنید عالوه بر خواندن و یادگرفتن قرآن،  .است

  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،
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  عکس سخنرانی در مرقد امام 

سخنرانی در مراسم آغاز جشن های دهه فجر در مرقد امام خمینی)ره(
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  ریان قرآن ایرانی و مصري عکس مالقات با قا

مالقات با قاریان قرآن ایرانی و مصری
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  .من بودند
یـت  ها، صدور قطعنامه شـوراي امن  در گزارش. بارید؛ الحمداهللا   باران هم می  . به خانه آمدم  

سنی مبـارك،      در ] جمهـور مـصر   ریـیس [علیه سودان، براي تحویل سوءقصدکنندگان بـه حـ
 در حالی که بحـران بـین   1.رسد، مقدمه فشار بر سودان باشد اتیوپی، مهم است که به نظر می  

  .ترکیه  و یونان با پادرمیانی آمریکا به سرعت رفع شد
  

  1996 فوریه 2                         1416  رمضان   12   1374  بهمن  13جمعه 
  

طباطبـایی، ریـیس دانـشگاه علـوم        ] سـیدمحمود [دکتـر   . مرتباً بـاران داشـتیم    . در منزل بودیم  
گـزارش عملکـرد و مـشکالت ناشـی از دوره انتقـالی بـه بیمـه               . پزشکی شهید بهـشتی آمـد     

  .قواره است ها، خیلی زیاد و بی هاي پرسنلی بیمارستان هزینه. عمومی را داد
اسـناد تهیـه شـده بـراي کتـاب      . آمـد ] هاشمی، مدیرعامل دفترنشر معارف انقالب[محسن  

ها و محاکمـات   هاي ساواك و بازجویی ام را آورد؛  بیشتر از گزارش       نامه شرح حال زندگی  
ها را  بخشی از بازجویی.  کیفیت تنظیم کتاب بحث ناتمام داشتیم     دربارة 2.استفاده شده است  

  . ها حالم را گرفت ها و خشونت جهخواندم؛ یادآوري شکن
همـین بحـث را بـا      . آمـد ] رییس بنیاد تاریخ انقـالب    [معادیخواه،  ] عبدالمجید[عصر آقاي   

حضور محسن ادامه دادیم و سرانجام قرار شد در دو جلد نزدیـک بـه دو هـزار صـفحه، بـه              
                                                             

 -سنی مبارك، رییسقایآفرسران  حضور در اجالس انیدر جرمیالدي،  1995 در سال جمهور وقت مصر،  ح 
از رهبران جماعت »  حمزهیمصطف«عامل این ترور،  .به در بردپایتخت اتیوپی، از یک ترور جان سالم آبابا  سیدرآد
 مسئوالن می، حمزه از خارج بازگشت و خود را تسل2011 سال هی ژانو25  مصر در از انقالبپس. ی معرفی شداسالم
 التی تشکي و رهبرتی حمزه را از اتهام عضویی مصر،دادگاه جنا .نمود کرد و درخواست محاکمه دوباره يمصر

 به اعدام ، ترور مباركي تالش برالی اتهام محاکمه و به دلنی با ایابی به صورت غي که وی جماعت اسالمینونرقایغ
  .محکوم شده بود، تبرئه کرد

 - به 1375، به اهتمام محسن هاشمی، در سال »هاشمی رفسنجانی؛ کارنامه و خاطرات دوران مبارزه« کتاب دو جلدي 
 تا پیروزي انقالب اسالمی -1313-اهللا هاشمی در مقطع تولد  ب، حاوي خاطرات آیتاین کتا. زیور طبع آراسته شد

هاي متعددي که آقاي عبدالمجید معادیخواه و همکاران بنیاد تاریخ، با ایشان دربارة  متن این کتاب از مصاحبه. است
فاده از اسناد و مدارك، به ویژه شاهی انجام داده بودند، استخراج و با است وقایع مختلف دوران مبارزه با رژیم ستم

 .  صفحه تکمیل و منتشر شده است1617پرونده ساواك، در دو جلد و 
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وم آمـاده  تري براي عم حجم سپس خالصه آن را در کتاب کم    . عنوان نشر اسناد منتشر کنیم    
.  لیست نامزدهاي انتخابـات تهـران مـشورت کـرد    دربارةمرعشی آمد و ] حسین[آقاي  . کنیم

  .ها جمع بودند افطار اکثر بچه
  

  1996 فوریه 3                          1416  رمضان   13   1374  بهمن  14شنبه 
  

)] س(زهـرا   اطمـه ف[از خانه بـه مرکزجدیداالحـداث خوابگـاه دختـران       . دیشب برف داشتیم  
چهـار بلـوك، بـراي هـزار و     . عصر رفتیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خیابان ولی      

بـرداري از لـوح    بعد از پرده. اند هاي سه نفره و نیازهاي جنبی ساخته دویست دانشجو، با اتاق  
ر وزیـ [یادبود و بازدید از چند اتاق و حضور در مراسم، با اسـتماع گـزارش دکتـر مرنـدي،                

رییس دانشگاه علوم پزشکی شـهید  [و دکتر طباطبایی، ] بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 کل بخش بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی، وضـع خـاص دانـشگاه و           دربارة،  ]بهشتی

هـاي برنامـه اول و ارتقـاي ایـران بـه مرتبـه        هاي تابعه، و مـن در توضـیح دسـتاورد       بیمارستان
 سـپس از سـاختمان در   1.کردم و نویـد بـه آینـده بهتـر دادم      مناسب در این بخش، سخنرانی      

احمر داده اسـت؛ گرچـه آسـتان     زمین را هالل  . دست احداث چهار دانشکده بازدید کردیم     
دانـد و بـراي     را وقـف مـی  - از میدان آزادي تا میدان ونـک -قدس رضوي، کل این منطقه    

  .کند گرفتنش، پیگیري می
  طـاهري، نماینـده   ] محمدصالح[تاندار لرستان و آقاي     ، اس ]زاده آقاي محمدجواد محمدي  [

                                                             
 -بخش آموزش پزشکی و به طور کلی بهداشت و درمان، علیرغم کمبودها «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

دستیابی جمهوري اسالمی به استانداردهاي . ایم مان دست یافته به نقطه خوبی رسیده است و در برنامه اول به اهداف
در مورد کاهش . المللی مایه افتخار است و در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو به رقم قابل قبولی رسیده است بین

پذیرش دانشجوي پزشکی، وزارت بهداشت با این مسأله موافق بود، اما مجلس شوراي اسالمی جلوي این کار را 
ایم که هنوز نباید پذیرش دانشجوي پزشکی را  شوراي عالی انقالب فرهنگی به این نتیجه رسیدهگرفت؛ البته ما در 

تري براي رفع  هاي جدي در خصوص مسایل رفاهی اساتید و دانشجویان، من قبول دارم که بایستی گام. کاهش دهیم
ین کار قطعاً هم در مورد استادان و هم نیاز استادان برداشت تا آنان بیش از پیش به کار تحقیق و آموزش بپردازند و ا

هاي جامعه از یک  اي باید همه بخش جانبه با حرکت همه. در مورد معلمان آموزش و پرورش، صورت خواهد گرفت
، دفتر نشر »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .سطح نسبی رفاه برخوردار شوند

 .1396معارف انقالب،
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  عکس افتتاح خوابگاه دختران 

افتتاح خوابگاهٌ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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آباد  آباد و نیز احداث آزاد راه بین خرم       آمدند و براي تأسیس پتروشیمی در خرم      ] آباد خرم[
هایی که در سفرم به استان با کمک من  و اندیمشک و شروع پرداخت اقساط آخرین پروژه    

از رهبري و وزارت ارشـاد،  . معادیخواه آمد] عبدالمجید[آقاي . دندشروع شده، استمداد کر   
به خاطر عدم همکاري با کارهاي بنیاد تـاریخ و رویکردش،گلـه داشـت و نیـز بـراي تـأمین        

  .کاغذ استمداد کرد
بـه  . کـردیم  هـا صـرف   افطار را بـا بخـشی از بچـه   . عصر پس از انجام کارها، به خانه آمدم    

جمهـور اوگانـدا و برگـشت از چـین، برنامـه شـوراي عـالی                سخاطر مطرح بودن سـفر ریـی      
کوناکري  ها، تشنج در تاجیکستان و کودتا در گینه      در گزارش . ملی را لغوکرده بودیم    امنیت

  . موردتوجه است
  

  1996 فوریه 4                        1416  رمضان   14   1374  بهمن  15یکشنبه 
  

کارشـان   آمدند و در مـورد شـیوه      ] کارگزاران سازندگی  [=گروه شانزده نفري خدمتگزاران   
من هم تذکراتی در جهت برخورد دوستانه با دیگـران و توجـه بـه عواقـب       . مشورت کردند 

براي رفـع مـشکالتی کـه بـا وزارت کـشور، صداوسـیما و وزارت ارشـاد دارنـد،          . کار دادم 
  .استمداد نمودند

 دربـارة .  افطـار میهمـان رهبـري بـودم    .عصر در جلسه هیأت دولت، چنـد مـصوبه داشـتیم        
مـان بـا روسـیه، نیروگـاه اتمـی بوشـهر، برنامـه         مسایل شوراي عالی انقالب فرهنگی، روابـط  

] صدراعظم آلمـان [کُهل، ] هلموت[هاي ویژه من و آقاي       دیالوگ با آلمان از طریق نماینده     
را ] تهـران [نمازجمعـه  قرار شد، ایشان جمعه آینده، . که کُهل پیشنهاد کرده، مذاکره کردیم    

  .اقامه کنند
  

  1996 فوریه 5                 1416  رمضان   15   1374  بهمن  16دوشنبه 
  

بـا نـیم سـاعت تـأخیر، بـه وزارت      . بارید از نیمه شب دیشب تا عصر امروز، یکسره برف می       
هـاي    طـرح کالبـدي ملـی توضـیحات دادنـد و از قـسمت      دربـارة . مسکن و شهرسازي رفتیم 
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بـه دفتـرم   . 1صحبت کوتـاهی در تـشکر و تشویقـشان داشـتم         . گوناگون طرح بازدید کردیم   
اي بـراي سـالگرد درگذشـت احمـدآقا      مـصاحبه . بروجردي، نوه امام آمد  ] لیلی[خانم  . رفتم

  . شغل وکالت دادگستري بگیرد گفت حقوق خوانده و مایل است2.ضبط کرد
هـاي مختلـف    از بخـش . ارسـتان مجلـس رفتـیم   عصر براي نمایشگاه قرآن، به ساختمان به     

] احمـد [، وزیـر ارشـاد و آقـاي    ]آقاي مـصطفی میرسـلیم  [در مراسم، گزارش  . بازدیدکردیم
کـار    اهمیـت دربـارة کوتاهی  صحبت. را شنیدیم ] معاون فرهنگی وزیر ارشاد   [مسجدجامعی،  
تظامـات بـه همـراه    افطـار، بخـشی از ان  . جوایز خادمان برگزیده قرآن را دادم    . با قرآن نمودم  

  3.کردم بعد از افطار، کمی برایشان صحبت. هایشان میهمانم بودند خانواده
  
  

                                                             
 -  ى زراعى، ها یابى براى توسعه شهرهاى جدید با توجه به حفظ منابع طبیعى، زمین با هدف مکانکالبدي ملی، طرح

وسط وزارت مسکن و شهرسازى و با تهاى موجود  تر از زیربناها و زیرساختمان زیست و استفاده مناسب محیط
ست و تلگراف و تلفن و سازمان  پ و فلزات، معادن،د سازندگى، نیرو، صنایعهاى کشاورزى، جها همکارى وزارتخانه

 قدم مؤثرى براى استفاده ،طرح کالبدى ملى«:  آقاي هاشمی در این مالقات گفت.شد زیست اجرا مى محیطحفاظت 
  به،فع مشکل مسکنریزى اصولى و بنیانى براى ر برنامه .تر از منابع طبیعى و زمین و افتخارى براى کشور است مناسب

با اقداماتى که در زمینه م، امیدوار . ضرورى است،عنوان یک مسأله مهم که جمعى از مردم کشور با آن درگیر هستند 
 در برنامه ،نیازهاى مصالح ساختمانى و تربیت نیروى انسانى و کار بنیادى که در طرح کالبدى ملى ایران انجام شده

، »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .حل شود مشکل مسکن در کشور ،دوم توسعه
 .1396دفتر نشر معارف انقالب،

 - آقا مصطفى را هم تبعید کردند،   را تبعید کردند و حاج)ره (بعد از آنکه امام«: در بخشی از این مصاحبه آمده است
 حاال یا ؛ هم کار داشتیماًدائم.  احمد آقا بودند،رسى به اماممان براى دست ترین وسیله ترین و طبیعى  ما نزدیکاًطبع
هاى مختلف براى این   راه.خواستیم پیغامى به امام بدهیم، خبرى بدهیم  یا مى،ل ببینیمیخواستیم نظر امام را در مسا مى

رى با احمدآقا کار جو در طول این مدتى که این.  احمدآقا بود،شد منظور بود، بهتر از همه که خیلى مطمئن عمل مى
هاى آخر ما بازداشت  سال. تر شد ها قوى یی اطمینان سطح باالیى، و هم آشنا؛کردیم، اطمینانى هم به وجود آمد مى

وقتى هم که از زندان آزادشدیم، .  درحد پیغام و اینها دیگر از دور بود؛ این رابطه کم شد.شدیم و در زندان بودیم
 ازطریق تلفن و دیگر ارتباطات رسمى و ؛مان دوباره شروع شد ودند که دیگر ارتباطاحمدآقا در پاریس خدمت امام ب

ل انقالب داشتند و همچنین نقشى که من یل اوایگرفتن مسا احمدآقا در شکل با برگشتن امام و نقشى که حاج. علنى
 کتاب  ← دیکن رجوع» .رسیدترى  تر و خیلى ملموس و وسیع ها به مرحله عملى ها و همکارى داشتم، دیگر این آشنایى

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي مصاحبه  رفسنجانی، هاشمی«

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  عکس نمایشگاه قرآن 

سخنرانی در نمایشگاه قرآن و اهدای جوایز خادمان برگزیده قرآن
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  عکس نمایشگاه قرآن 

سخنرانی در نمایشگاه قرآن و اهدای جوایز خادمان برگزیده قرآن
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  1996 فوریه 6              1416  رمضان   16   1374  بهمن  17شنبه  سه
  

] انتظـامی  فرمانده نیروي [اللهی،    سیف] رضا[آقاي  . نواحی آمدند  انتظامی، فرماندهان  از نیروي 
ها و آمادگی براي حفـظ   عملکرد نیرو در مبارزه با قاچاق و شرارت     گزارش سمینار و روش   

طرفی در انتخابات و   تشکر کردم و برحفظ بیشان تمن هم از خدما. امنیت انتخابات را داد
ریـان، سـفیر جدیـدمان در    طاه] بهمـن [آقاي . 1جدیت بیشتر در مبارزه با قاچاق تأکید کردم   

قبالً در نیجریه بوده؛ به خاطر ابتالي همـسرش بـه   . برزیل براي خداحافظی و کسب نظر آمد 
مـدعی اسـت،   . گزارشـی از وضـع نیجریـه داد   . انـد  کـرده  ماالریا، محل خـدمتش  را عـوض       

همچنـین امکانـات   . انـد   نشانده انگلـیس   ها سال پیش تاکنون، دست      هاي آنجا از ده     حکومت
فرزندش مـشکل قطـع نخـاعی دارد کـه در اثـر         . اوان برزیل را براي همکاري توضیح داد      فر

  . ها، فلج شده است بمباران بعثی
 در خـصوص    در مورد مـسایل مـورد بحـث       . آمد] جمهور معاون اول رییس  [دکتر حبیبی،   

                                                             
 -در تمام انتخابات آزاد دنیا که تبلور مشارکت مردم در امور و صحنه «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى گروهى و اجتماعى است، در مقاطعى وضع  ها و حیثیت ها، آرمان هاى سیاسى مبتنى بر تعصب آشکار رقابت
در جمهورى  .از این رو نقش نیروى انتظامى در این برهه مورد توجه و اهمیت خاصى است. آید وجود مىه اى ب ویژه

منظور انتخاب    به،ها و افکار رخورد سالم اندیشهآزاد و مناسب براى ب اسالمى که تالش جهت ایجاد فضایى کامال ً
مبارزه با قاچاق  همچنین . همانند انتخابات گذشته اولویت دارد، محور قرار گرفته است، حفظ امنیت و آرامش،اصلح

در  .شیارى بیشترى دنبال شودو همواره باید با ه،کاال که بخشى از سیاست دولت جهت حمایت از اقتصاد کشور است
 قصد ،المللى هاى فاسد بین  با همکارى عوامل داخلى خود و سردمداران شبکه،شرایط که دشمنان خارجىاین 
امنیت پایدار و ملموس کنونى در  .زدن به اقتصاد کشور را دارند، مقابله جدى و قاطع با آنان ضرورت دارد ضربه

 به برکت ایجاد و .است قابل تحسین ،نطقهرغم وجود بحران در برخى کشورهاى م  به،مرزهاى جمهورى اسالمى ایران
گونه مناطق  هاى اقتصادى در این ترین طرح ترین و مهم  اجراى عظیم،حفظ امنیت و آرامش در نقاط مرزى کشور

 طرح کشت و صنعت و حضور نیروهاى متخصص و فعال 14هاى مرزى و اجراى  ایجاد بازارچه .پذیر شده است امکان
قع عمران و آبادانى و بهترین نوع مرزبانى است، نشان دیگرى از استحکام امنیت در در حاشیه مرزها که در وا

هاى عمرانى دولت،   در کنار اقدام،شیارانه نیروى انتظامى در مرزهاى کشوروحضور ه .جمهورى اسالمى ایران است
مبارزه قاطع با  .شودتواند منکر  کس نمى سد محکمى در برابر بدخواهان نظام اسالمى ایجاد کرده است که هیچ

 با توجه .استهاى فساد و تباهى در کشور   حرکتى موفق براى از بین بردن ریشه،سوداگران مرگ و قاچاق مواد مخدر
 برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر که نسل جوان و کوشاى جوامع بشرى را تهدید ،به موقعیت خاص جغرافیایى ایران

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .انى و مورد تحسین جهانى استکند، یک اقدام خداپسندانه، انس مى
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی
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بـراي رفـع    ،سـازندگی در انتخابـات  ] کـارگزاران [=اران ز خدمتگشبهات قانونی در حرکت 
هـاي برگزیـدة سـال، بـه تـاالر         عصر براي مراسم اعطاي جوایز به کتـاب       . بحث شد  شکال،ا

من هم صـحبت  . گزارش داد] وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  [آقاي میرسلیم،   . وحدت رفتیم 
آمد و بـراي  ] ارتش[آقاي ریاضی از حفاظت اطالعات .  و جوایز را دادم1آمیز داشتم  تشویق

هـاي چندشـهیدداده، در محـل باشـگاه نهـاد       افطـار، خـانواده  . دوام خرید خانه اسـتمداد کـر   
و مـن  ] رییس بنیاد شـهید [رحیمیان، ] محمدحسن[پس از نماز و افطار، آقاي . میهمانم بودند 

  2.هاي شهدا و بازماندگان آنها صحبت کردیم  ارزشدربارة
فرمانـده   [شـمخانی، ] علـی [و ] کـل سـپاه   فرمانـده [رضـایی،  ] محسن[آقایان . به خانه آمدم  

که از ناحیه اعالم حـضور خـدمتگزاران   آمدند و از آثار اختالفات انتخابات     ] نیروي دریایی 
اللهـی بـه وجـود     آمده و ابهاماتی که در مردم و نیروهاي حزب       پیش] کارگزاران سازندگی [

بـا توضـیحاتی کـه      . آورده و احتمال وجود اختالف بین من و رهبري اظهـارنگرانی کردنـد            
و ] نیروهـاي مـسلح  [سپس مشکالت خودشان را در ارتباط بـا سـتادکل      . حت شدند دادم، را 

  . ستاد ارتش بیان کردند
  

                                                             
 -انقالب و نظام بسیار    به،توده مردم و محققان و دانشمندان کشور«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

 مأیوس ،اهداف خود دست یابد   درصدد هستند که نگذارند انقالب به،و آنها که با  فشارهاى نابخردانهمندند  عالقه
جلو در تاریخ علمى   تواند گامى به هایى در کشور هستیم که مى امروز ما شاهد تألیف، ترجمه و نوآوري .اند شده

دى براى اندیشمندان است و اهل علم نیز باید آوردن فضایى معنوى و ابزار ما کشور محسوب شود و وظیفه ما فراهم
خوشبختانه قرآن  .هاى خود را از فرزندان اجتماع دریغ نکنند و علم و دانش خود را در اختیار آنان بگذارند اندوخته

 مشوق ما در این زمینه است و استعداد مردم ما نیز در این مسیر کارساز ،ترین سند زندگى اجتماعى است که اصیل
 براى تقویت .استهاى دولت  ترین برنامه  یکى از اساسى،ها و آموزش در کشور تقویت دانشگاهدر این زمینه،  .است

خوبى   اند و به هاى جدى برداشته هاى ایران گام  دانشگاه،بینیم ایم و امروز مى  هرگونه امکاناتى را گذاشته،این بخش
اى  اندازه  کنند و وسعت حضور دانشجویان به ر مى دنیا پهاى جدید تخصصى را در رشته  و فوقتخصصیمقاطع عالى 

 تربیت ،اى با ارزش ماه  یکى از بخش،در این میان. آینده براى آنها هستنددر آوردن شغل  است که برخى نگران فراهم
 از آنان در هاى خود را در اختیار دیگران بگذارند و برنامه امروز تجلیل محققان و مؤلفان عالیقدرى است که اندوخته

 براى آنان در این ،ل مادى سدىی مسا،هایى که داریم دانم و با برنامه کافى نمى همین زمینه است که من این تجلیل را
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».بخش نخواهد بود

 .1396انقالب،

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی سنجانی، رف هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  عکس مالقات با فرماندهان نیروي انتظامی 

مالقات با  فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسالمی )ناجا(



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 678   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  عکس مراسم کتاب سال 

سخنرانی در مراسم کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
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  عکس مراسم کتاب سال 

اهدای جوایز برگزیدگان کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
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  1996 فوریه 7             1416  رمضان   17   1374  بهمن  18شنبه  چهار
  

، براي مسایل تنظیم بـازار و مـسایل انتخابـات و    ]جمهور  اجرایی رییس معاون[اخوي محمد،   
از ] مرکـزي  کل بیمـه   رییس[همتی،  ] عبدالناصر[آقاي  . هاي مراسم عزاداري والده آمد      هزینه

گزارش توفیقات و مشکالت را داد و براي رفـع مـشکالت اسـتمداد کـرد؛ بـراي            . بیمه آمد 
  .ارد، ولی مشکل قانون اساسی داریمکردن بخشی از صنعت بیمه تالش د خصوصی

 سواد و دانش و تجربه خـود      دربارةتوضیحاتی  . آمد] شناس روان[افروز،  ] غالمعلی[آقاي  
بـراي  ] جمهوري ریاست[داد و نسبت به من اظهارخضوع و ارادت نمود و براي کار در نهاد      

؛ اسـم نوشـته     کـرد  شناسی اجتماعی در تبلیغات و نیز نمایندگی مجلـس اظهارآمـادگی           روان
هـاي چهارمحـال و بختیـاري و خوزسـتان و لرسـتان و         با جمعـی از نماینـدگان اسـتان       . است

پیشنهادهایی براي توسـعه منطقـه از   . زاگرس را داشتیم  کهکیلویه و بویراحمد، جلسه توسعه      
  . اي داشتند؛ قرار شد پیگیري شود طریق طرح عمران منطقه

صـرف بررسـی مـسایل انتخابـات در ارتبـاط بـا       عصر در جلسه هیأت دولت، بیشتر وقـت        
فـشار زیـادي   . شد؛ کمی پیشرفت کـردیم   ] کارگزاران[=مشکالت قانونی کار خدمتگزاران     

  .روي وزارت کشور و ارشاد، براي محدود کردن اینها است؛ خودشان چنین تمایلی دارند
بعـد از نمـاز و   . افطار، وزرا و معاونان و مشاوران و اعضاي خـانواده آنهـا میهمـانم بودنـد            

 بهمـن و وضـع اقتـصادي و سیاسـی ایـران          22 انتخابـات و راهپیمـایی       دربارةافطار، مقداري   
  1.صحبت کردم

                                                             
 -گیرى صریح و عملى آمریکا دلیل موضعه  ب، بهمن امسال22راهپیمایى «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است، 

   به،هاى تمام دوستان و دشمنان ایران، از ویژگى و حساسیت خاصى برخوردار است و اکنون چشم زدن به براى ضربه
مردم ایران هوشیارند  .حضور و مشارکت مردم غیور و شجاع ایران در آن دوخته شده استاین راهپیمایى و چگونگى 

هاى مذبوحانه آمریکا   پاسخ مناسب و قاطعى به تالش، بهمن22کنند و در روز  خوبى درك مى  ها را به و موقعیت
باید در تمام مراحل انتخابات،  ،انتخابات پنجمین دوره مجلس از لحاظ سیاسى و عملى با توجه به اهمیت .خواهند داد

جهانیان ثابت    به،ایران در تمام انتخابات گذشته .جانبه رعایت شود طور همهه  ب،مصلحت نظام اسالمى و حقوق مردم
 حاضر بوده و اکنون نیز مردم آگاه و هوشیار ایران که ،ساز کشور هاى سرنوشت کرده است که همواره در صحنه

خود انتخاب  عنوان نمایندگان ه افراد اصلح را ب،اند اثبات رسانده  خود را در گذشته بارها بهمراتب بلوغ فکرى و سیاسى
حفظ آبرو و شئون مردم در . هاست گیري جهت و ها  محور حرکت،که اسالم و قرآن اسالمى ایران در نظام .خواهندکرد

  حفظ آبروى برادر مسلمان خود، تقواى الهى بسیار حائز اهمیت است و باید کاندیداها با رعایت،تبلیغات انتخاباتى



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

681 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1996 فوریه 8            1416  رمضان   18   1374  بهمن  19شنبه  پنج
  

هـاي   حاز نمایـشگاه کوچـک طـر   . براي مراسم جشنواره خوارزمی، به هتـل اسـتقالل رفتـیم       
در مراسـم، گـزارش دکتـر      .  بازدید کردیم  - با استماع توضیحات صاحبان طرح       -برگزیده  
 دسـتاوردهاي  دربـارة سـپس مـن   . معتمـدي را شـنیدیم    ] احمـد [و دکتر   ] گلپایگانی[هاشمی  

چنـد  .  و جـوایز برنـدگان را دادم   1علمی و فنی برنامه اول توسعه، سخنرانی مبسوطی نمـودم         
  . د نفر از کشورهاي دیگر هم برنده بودندنفر از حوزه قم و چن

هـاي اسـتان در    گـزارش پیـشرفت  . ، استاندار همدان آمد]آقاي احمد خرم  . [به دفترم رفتم  
آقـاي مـسیح   . آهـن اسـتمداد کـرد    برنامه اول را داد و براي توسعه توریـسم و تأسـیس ذوب    

ــاجري،  ــیس [مهـ ــاعی ریـ ــشاور اجتمـ ــور مـ ــد] جمهـ ــسایل . آمـ ــورد مـ ــات در مـ   وانتخابـ
  ، سـؤاالتی داشـت و نظراتـی ارایـه کـرد؛ از ایـن حرکـت                ]کارگزاران[=خدمتگزاران   گروه

                                                                                                                                               
امروز تمامى شرایط و امکانات خدمت و سازندگى در کشور فراهم است  .و حقوق و شئون مردم را اصل قرار دهند

باید تمام  . در حد بسیار مطلوبى قرار دارد،و ایران از لحاظ وضعیت بودجه ارزى و همچنین مواد اولیه صنعت
» .ایى کشور با پشتوانه عظیم مردمى، تمامى همت خود را صرف سازندگى و عمران کشور کننداندرکاران اجر دست
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 

  

  

 عکس جشنواره خوارزمی

بازدید از نمایشگاه طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی
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  عکس جشنواره خوارزمی 

سخنرانی در نمایشگاه طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی

بازدید از نمایشگاه طرح های برگزیده جشنواره خوارزمی
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   جشنواره خوارزمی عکس

اهدای جوایز به برگزیدگان جشنواره خوارزمی



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 684   1374   رفسنجانی                     هاشمی

توضیحات کافی براي اطـالع او از علـت بـروز ایـن وضـع      . خوشحال است و حمایت کرده    
ارش مذاکره با وزارت کـشور،  گز. آمد] جمهور معاون اول رییس [عصر دکتر حبیبی،    . دادم

  .براي حل مشکل تبلیغات انتخابات داد
. مان بودند افطار سفیران خارجی، به مناسبت سالگرد پیروزي انقالب، در سعدآباد میهمان       

فرا          . نماز و افطار مختصري با سفراي کـشورهاي اسـالمی داشـتیم            سـپس شـام را بـا همـه سـ
 سـوریه اسـت و صـحبت دکتـر والیتـی و سـپس           تبریک مقدم السفرا کـه از     . صرف کردیم 

صحبت مفصل من در توضیح سیاسـت خـارجی و وضـع مـستحکم سیاسـی و اقتـصادي در              
پرسـی داشـتم     سرانجام با یک یک سفیران و کارداران، مصافحه و احوال        1.کشور انجام شد  

  .مجموع مراسم، نزدیک چهار ساعت طول کشید. که خسته شدم
  

  1996 فوریه 9                         1416  رمضان   19   1374  بهمن  20جمعه 
  

  امروز در منزل بودم؛ با استراحت و مطالعه و اصـالح بخـشی از خـاطراتم کـه محـسن بـراي         

                                                             
 - سیاست «: کرد تأکید ایران اسالمى جمهورى و علمى  واقتصادى سیاسى، اوضاع از تحلیلى بیان با ،هاشمى آقاى

 است و از هر کشورى که مایل -یلی به استثناء امریکا و اسرا- مبتنى بر دوستى با تمام کشورهاى جهان،خارجى ایران
 استقبال ،سیاسى، اقتصادى، بازرگانى، علمى و فرهنگى باشدهاى گوناگون  به گسترش همکارى با ایران در زمینه

: کرد تصریح آمریکا با روابط نداشتن و اسراییل شناختن رسمیت به عدم بر ایران دالیل بیان با ایشان» .کنیم مى
ند و ک  اعمال زورگویانه و غاصبانه این رژیم را محکوم مى، رژیمى نامشروع است و جمهورى اسالمى ایران،یلیاسرا«

ها و اقدامات خصمانه آمریکا علیه نظام اسالمى و رفتار نامناسب  ادامه سیاست .شناسد رسمیت نمى وجه به  آن را به هیچ
دریغ از رژیم صهیونیستى، از جمله  هاى بى  برخوردهاى زورگویانه و قلدرمآبانه و حمایت،این کشور با دنیاى اسالم

 اصول از ،دیگران امور در دخالت عدم سیاست .دهد ا تحت تأثیر قرار مىموانعى است که روابط ایران و آمریکا ر
 مبنى بر ، برخالف تبلیغات گسترده منفى دشمنان.است ایران اسالمى جمهورى خارجى سیاست آرمانى و اساسى

ع اصولى  معتقدیم که افکار و مواضاًتالش ایران براى صدور انقالب از طریق دخالت در امور سایر کشورها، ما عمیق
معناى دخالت در امور   ویژه جهان سوم، طرفداران زیادى دارد و این به هاى جهان به  در بین ملت،انقالب اسالمى
اى است که  هاى منطقه حل اختالف آمیز، بهترین راه گو در فضایى دوستانه و مسالمتو ما معتقدیم گفت .دیگران نیست

 دیکن رجوع» .شود آمیز تبدیل توزانه و خشونت  به برخوردهاى کینه،ىهاى جزی ها و اختالف ىینخواهد گذاشت نارسا
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،  هاشمی« کتاب ←
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  عکس مالقات سفیران خارجی 

مالقات با سفیران کشورهای اسالمی در مراسم افطاری
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  عکس مالقات سفیران خارجی 

مالقات با سفیران کشورهای اسالمی در مراسم افطاری
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 تهیـه مـوزه   کند و توضیح براي محسن، از مسایل مهم دوران انقالب، بـراي            انتشار آماده می  
افطـار، جمعـی زیـادي از    . تاریخ انقالب که طراحی آن را براي رفسنجان شروع کرده است  

کـشور در مـورد کیفیـت برخـورد بـا نـامزدي اعـضاي            بـه وزارت  . مان بودند  بستگان میهمان 
  .آزادي در انتخابات، تذکراتی دادم نهضت

  
  1996 فوریه 10                       1416  رمضان   20   1374  بهمن  21شنبه  

  
شــافعی آمدنــد و بــراي تــصویب ] غالمرضــا[نجفــی و ] محمــدعلی[ترکــان، ] اکبــر[آقایـان  

مـسئوالن ورزش جانبـازان   . التحصیالن دانشگاه شریف استمداد کردند    اساسنامه انجمن فارغ  
، وزیــر ]آقــاي عیــسی کالنتــري. [و معلــوالن آمدنــد و بــراي توســعه کــار اســتمداد کردنــد 

بـا  . رزي و مدیران طرح نیشکر اهواز آمدند و براي تأمین ارز و ریال اسـتمداد کردنـد               کشاو
و آقاي افخمی، معـاون سـازمان تـأمین     ] کل بانک مرکزي   رییس[توضیحات آقاي نوربخش  

  .اجتماعی، مشکالت را حل کردیم
 نویـسی  گزارش مقدمات کار انتخابات و نام. آمد] وزیرکشور[بشارتی،  ] محمد علی[آقاي  

کــه در مراحــل مقــدماتی، اعــضاي  تأکیــدکردم. نامزدهــا و  ردشــدن بعــضی نامزدهــا را داد
  .کشور از اقدامات خطی پرهیزکند کردم که وزارت آزادي را رد نکنند و نصیحت نهضت

قرار شد، برخی از اعضاي نهـضت آزادي را      . عصر شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت      
بعد از افطار، دکتر روحانی، .  کربال هم بحث ناتمام داشتیمدر مورد سفر زائران به. رد نکنند

عـالج اخـتالف در جامعـه      ، راجـع بـه انتخابـات تهـران و راه          ]دبیر شوراي عالی امنیت ملی    [
ها از لیست آنها در لیست خدمتگزاران  روحانیت مبارز، در خصوص پذیرفتن و بودن بعضی    

ها از احتمال عـدم پیـروزي جامعـه     عضیسر افطار، ب. صحبت کرد ] کارگزاران سازندگی [= 
  .روحانیت مبارز، اظهار نگرانی کردند

  
  1996 فوریه 11            1416  رمضان   21   1374  بهمن  22یکشنبه  

  
ــراي مراســم راهپیمــایی   ــد .  بهمــن رفتــیم22از منــزل ب ــان آزادي پیــاده شــدم و چن   در خیاب
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   بهمن 22عکس راهپیماي 

شرکت در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن
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   بهمن 22عکس راهپیماي 

سخنرانی در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمٌی
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جمهورشان به هیجان آمدند و   مردم از دیدن رییس   .  صدمتري، همراه مردم راهپیمایی کردم    
آقاي لوئیس فراخـان،  . سپس به میدان آزادي رفتیم. دادند بودم، یکسره شعار می   که  تا آنجا   

مـدتی  . به استقبال آمدند... جنتی و ] احمد[رهبر مسلمانان سیاهپوست آمریکا، همراه آقایان   
وسـت کـه چنـد مـاه پـیش، بـا       ا سـئواالت زیـادي از فراخـان کـردم؛ هـم       . در جایی نشـستیم   

شـدن وضـع و    انداختن تظاهرات میلیونی سـیاهان در آمریکـا، مـشهور و باعـث مـشخص           راه
 تعـداد سـیاهان آمریکـا، وضـع فرهنگـی و      دربـارة سئواالتم . اهمیت مسلمانان درآمریکا شد 

گفت بـیش از سـی میلیـون    . براي حضور مؤثر در امور کشور بود   اقتصادي آنها، برنامه آنها     
ریزي بـراي ایجـاد تـشکیالت         مشغول برنامه . نفرند که حدود پنج میلیون نفر، مسلمان هستند       

. کنـد  گفت دولت آمریکا، بنا دارد پس از مـراجعتش بـه آمریکـا، او را محاکمـه             .اند  سیاسی
شدن، آن را تـرك   کرده و پس از مذهبی یگفت قبالً در موسیقی کار م    . روحیه خوبی دارد  

جالب است که بـا  . سخنران نسبتاً خوبی است. اش، وعظ و خطابه است کرده و اکنون حرفه   
کنـد؛   گونه صریح از انقـالب ایـران دفـاع مـی     توجه به خصومت آمریکا نسبت به ایران، این       

شرفت من هم سخنرانی مفصلی در خـصوص عوامـل اسـتحکام و قـدرت و پیـ         . شجاع است 
امـروز هـم هـواي    . دیشب باران خوبی داشتیم . کوپتر به خانه برگشتم      با هلی  1.انقالب نمودم 

                                                             
 -چه باك؛بگذار که دشمنان ما اسم این را صدور انقالب بخوانند«:  در بخشی از این سخنرانی حماسی آمده است ! 

 ؛ از کلمه نباید ترسید، صدور انقالب است،ایم و اگر فریاد قرآن و دعوت به عدالت آن را امروز بلند کردهما فریاد قر
کردن افکار آزادیخواه و  این اعالن راه نجات مردم است و این وسیله مرتبط.  نیستاناین دخالت در امور دیگر

ه انقالبش و در سایه افکار نورانى اسالمش و در سایه بیند که در سای ملت ما امروز با روشنى مى. پرور دنیاست عدالت
اسالمى، افکار قرآنى، باعث شده که ایرانى در  فرهنگ. سازد  کشورش و مملکتش را دارد با قرآن مى،هایش فداکاري

هاى  گونه روى پاى خود و مستقل در مقابل شرارت  نتوانسته از منابعش استفاده بکند و این،تمام دوران تاریخش
هاى مظلوم دنیا  خواهى انسان  امروز خاستگاه فریاد عدالت،تکبار بایستد و منادى فریاد عدالت انسانى در دنیا باشداس

بیند که در   چگونه توانسته کشور خودش را بسازد و مى،هاى جهانى بودن بایکوت قدرت محاصره وبا  .شده است
 امروز با سرعت امکانات ،گ آثار تمدن را ندیده بودندوقت رن  در روستاهاى محرومى که هیچ،دورترین نقاط کشور
ها،   فرهنگ، ارتباطات، تلفن و در عین حال سازندگی، آب، برق، راه، بهداشت، مدرسه؛یابد شهرى گسترش مى

اى و  اى و کارخانه  هر روز طرحى و پروژه، در کنار مرزها و در دورترین نقاط کشور.باالبردن سطح زندگى مردم
آورد و ایران بزرگ را یکپارچه تحرك معنوى و تحرك مادى  ر مىب سر از زمین ،و دانشگاهى و مسجدىاى  مدرسه

 امروز در داخل کشور و براى خود مردم ،رفته المللى از کشور بیرون مى  آنچه در گذشته توسط غارتگران بین.بیند مى
الشان  هاى اسالمى توسط نیروهاى عظیم ش عمق فرهنگ اسالمى و آموز،گیرد و همراه آن مورد استفاده قرار مى

 هایى که یک روز در جبهه و یک روز در کارخانه و میدان و صحرا و یک روز در دانشگاه و  بچه؛ما ایثارگر
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  .خوبی براي راهپیمایی داشتیم
  

  1996 فوریه 12           1416  رمضان   22   1374  بهمن  23دوشنبه  
  
معـه و   ج امـام . ، سفیر هلند براي خداحافظی آمد؛ حرف مهمی نداشتیم        ]آقاي هنک هارنین  [
از رونق انقالب و توجـه مـردم بـه    . ، نماینده اسدآباد همدان آمدند    ]آقاي محمدباقر بهرامی  [

، ]زاده آقـاي کامـل عابـدین   . [دین گفتند و براي مـسجد و مـصلی و سـفرم اسـتمداد کردنـد         
  .نماینده خوي آمد و براي تکمیل فرودگاه و تأسیس دانشکده فنی استمداد کرد

بادامچیـان و  ] اسـداهللا [پور،  عباس] علی[پرورش،  ] اکبر[سکراوالدي،  ع] اهللا حبیب[ آقایان  
آمـده در اثـر اعـالن حـضور کـارگزاران در             از وضـع پـیش    . آمدند] بینا[توکلی  ] ابوالفضل[

د که لیـست  ترجیح دادیکه  گفتم تقصیر خودتان است  . کردند عرصه انتخابات، اظهارنگرانی  
دادن آنهـا بـه دیگـران     اي را مبنی بر ترجیح لیست منهاهللا خا بدهند و آقاي ناطق هم نظر آیت    

گفت و حتی بعد از اظهارات رهبري، در منع امضاي وزرا، اینهـا پیـشنهادکردند کـه اعـالن           
. انصراف نمایند، رهبري قبول نکردند و برخورد مجلس هم درست نبود و به نفـع آنهـا شـد        

خبـر دادنـد کـه    .  عالج پیدا کـنم از من خواستند، راه  . حرف حسابی نداشتند و منفعل شدند     
هــم ... رییــسی و ] ســیدابراهیم[قرائتــی و ] محــسن[شــهري و  ري] محمــد محمــدي[آقایــان 

  .کند تر می خواهند لیست بدهند؛ آن هم جبهه جامعه روحانیت مبارز را ضعیف می
پس از افطار و انجام کارهاي دفتر به . عصر شوراي اقتصاد، جلسه با چندین مصوبه داشت 

  .نه آمدمخا
  
  1996 فوریه 13           1416  رمضان   23   1374  بهمن  24شنبه   سه

  
  ریـیس سـازمان   [یـسی،   یر] سـیدابراهیم [آقـاي   . کـشور آمدنـد    کـل  مدیران سـازمان بازرسـی    

                                                                                                                                               
هى که همیشه پیکان حرکت انقالب لال نیروهاى حزب. اند مدرسه، اسالم را، اسالم ناب را براى مردم معرفى کرده

  هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .دن عهده داررچنین ب هاى کشور، سازندگى کشور را این مدیریتاند و امروز در  بوده
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی رفسنجانی،
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من هم در اهمیت بازرسی . هاي من تشکر کرد     گزارش داد و از حمایت    ] کشور کل  بازرسی
و ضروري بودن براي سـالمت نظـام و لـزوم پرهیـز از جنجـال و پخـش اخبـار        و مفید بودن   

یـسی بـه   یقبل از جلسه، آقاي ر. 1آمیز و هتک آبروي دیگران،  تأکید و صحبت کردم       مبالغه
                                                             

 -بزرگترین سرمایه و پشتوانه ،اعتماد و اطمینان میان مسئوالن و جامعه«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
لحاظ منابع و نیروى انسانى    به، در این مقطع تاریخى که جمهورى اسالمى.است نظام جمهورى اسالمى انقالب و

 به ، در جهان نمونه است، نظارت دقیق و صادقانه بر روند اجراى امور، از نظر تشکیالت اجرایى،کارآمد و دلسوز
 ،ها و نهادهاى کشور گاه اجرایى و سایر ارگانبدنه اصلى دست .کند  بسیار کمک مى،هاى متعالى نظام تحقق بهتر هدف

اند و همواره آثار انقالب  که در فضاى انقالب و دوران دفاع مقدس تربیت شده از نیروهاى ایثارگرى تشکیل شده است
بازرسى . هستندهاى بازرسى  از اصول اساسى و ضرورت، نگرى، دوراندیشى و ظرافت جامع .را در وجود خود دارند

اى عمل شود که آبروى  گونهه انجامد و باید ب ها مى اصالح امور و تقویت مدیریت   به،غرض  بدونمنصفانه و
 باید با ،سازمان بازرسى کل کشور . حقى از کسى ضایع نشود،ناحق   آسیب نبیند و به،هاى حقوقى و حقیقى شخصیت

 بر اجراى دقیق و درست ،و مسئوالننیت مدیران  سنهاى کشور و با شناخت از ح ها و اولویت آگاهى از سیاست
رسالت خود    به، اعالم منطقى تخلفات احتمالى،برانگیز و در عین حال ضوابط نظارت کند و بدون تبلیغات جنجال

هاى  ها و دستگاه  میان سازمان بازرسى کل کشور و ارگان،تر برقرارى ارتباط و همکارى نزدیک و صمیمانه .عمل کند
 براى اصالح امور ادارى کشور، حذف مقررات ،هاى دولت  با تصمیم.است هرچه بهتر امر نظارت  الزمه انجام،اجرایى

 ،وپاگیر و کارهاى موازى، راه براى سرعت و سالمت اجراى امور هموار شده است که این مسأله د و دستیزا

  

  

 عکس مالقات با بازرسی کل کشور

مالقات با مسئوالن سازمان بازرسی کل کشور
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شهري و جمعـی از همفکـرانش، بـه فکـر اعـالن لیـست        تنهایی آمد و خبر داد که آقاي ري  
کـرد کـه جـوابی     ي لیست از سوي خودش مـشورت اند و براي امضا     نامزدان انتخابات تهران  

، تلفنـی صـحبت کـردم؛ از آن اقـدام     ]ریـیس قـوه قـضاییه   [یـزدي،  ] محمـد [با آقـاي    . ندادم
قرار شد، آقاي . یسی گفته که مناسب نیست او امضا کندیکه به آقاي ر است و گفت ناراضی

سنگین از اتوبـان  هاي  یزدي در مورد اعالن دادستان، در خصوص جلوگیري از عبور ماشین   
دهـد،   کـاري در جریـان انتخابـات مـی     قم و اعالن دادگاه علنی براي بانک که بوي سیاسـی      

  .کنند جلوگیري
کـار دیــوان عــدالت اداري را داد و بــراي   گــزارش. پـور آمــد  فردوســی] اســماعیل[آقـاي  

ابق موسـوي تبریـزي، دادسـتان سـ    ] سیدابوالفضل[آقاي . اش و بیمارستانی استمداد کرد  خانه
تـأثیر   آمد و از شهردار تهران بد گفت؛ البته درخواست عوارض شهرداري از ساختمانی، بی    

  .نبود؛ لذا نصیحتی کردم
ل انتخابـات و  ی آمـد، بـراي امـور جـاري و مـسا        ]جمهـور  معاون اول ریـیس   [حبیبی،  دکتر  

گفـت، آقـاي   . شوراي نگهبان که حکم غیراصولی در مـورد گـروه کـارگزاران داده اسـت       
عـصر  . ، دنبـال اصـالح حکـم اسـت       ]عضو فقهـاي شـوراي نگهبـان      [کاشانی،   امامی] مدمح[

ایـن تغییـر موضـع سـریع، مجموعـاً بـه نفـع          . گزارش اصالح حکـم در جلـسه امـروز رسـید          
عصر شـوراي عـالی اداري،   . کارگزاران و باعث ضعف موقعیت شوراي نگهبان خواهد بود       

  .طیور جهادسازندگی تصویب شدجلسه داشت؛ ادغام چند شرکت مربوط به دام و 
  

  1996 فوریه 14           1416  رمضان   24   1374  بهمن  25شنبه   چهار
  

التحصیلی دانشجویان، به مرکز دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی          براي افتتاح و مراسم فارغ    
دویست  با حدود هزار و صد دانشجو که اکثرشان دخترانند و -در منطقه دروس و پاسداران 

مراجعان زیادي هم بودند که اکثراً توسط دانشجویان، زیر نظـر          .  رفتیم -یونیت دندانپزشکی 
  نسبت استاد به دانشجو یک بـه هفـت  اسـت کـه اسـتاندارد خـوبی         . شدند  اساتید معالجه می  

                                                                                                                                               
دفتر »1374 سال هاي انیسخنر  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .سازد نظارت و بازرسى را کاراتر مى ،

 .1396نشر معارف انقالب،



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 694   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  عکس افتتاح مرکز دندانپزشکی 

پرده برداری از مرکز دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
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  عکس افتتاح مرکز دندانپزشکی 

بازدید از مرکز دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 696   1374   رفسنجانی                     هاشمی

 و سـوگند دانـشجویان و   1بی و صحبت مـن استماع گزارش دکتر قاضی و دکتر جاس      .  است
  .اهداي جوایز انجام شد

. آمـد ] جمهـور  معـاون اجرایـی ریـیس   [اخـوي محمـد،   .  به دفترم رسیدم  و نیم     ساعت ده   
گزارش سفر به اهواز، براي شروع کار سد رامهرمز، با ظرفیت سیصد میلیون مترمکعب آب    

ضـرغامی،  ] اهللا عـزت [آقایـان   . ت کردیم دربارة سیاست تنظیم بازار و انتخابات صحب      . را داد 
و اسـالمی از معاونـت سـینمایی    ] معـاون امـور سـینمایی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی      [

ــد ــراي جــشنواره   . وزارت ارشــاد آمدن ــیلم ب ــصت ف ــادگی ش ــر[گــزارش آم ــه] فج   و برنام
  .سازان استمداد کردند هاي استانی را دادند و براي تقویت بنیۀ مالی فیلم جشنواره
گــزارش . آمـد ] و ریـیس سـتاد انتخابــات  [کــشور  تــابش، معـاون وزارت ] علیرضـا [آقـاي  

نویسی و کار ستادهاي اجرایی انتخابات را داد و در مورد ادامه کار کـارگزاران         عملکرد نام 
عصر در جلسه هیأت دولـت،  . گفت، اگر امضا کنند، احتیاج به ثبت عنوان خودشان ندارند     

هـا تـذکر    گیـري  ، به خاطر سـخت ]وزیرکشور[به آقاي بشارتی، . ودها بحث ب در همین زمینه 
  . دادم

بعد از افطار، اخوي محمـد گـزارش اقـدامات را داد و          . افطار را با کارکنان نهاد خوردیم     
گزارش جلسه جامعه روحانیت    . روحانی آمد ] حسن[ دکتر   2.من هم صحبت کوتاهی کردم    

اد لیـست آنهـا در لیـست کـارگزاران را داد کـه      مبارز و بحث بر سر اجازه یا منع حضور افر   
هاي بـین چـین و آمریکـا و     در خبرها، داغ شدن بحث   . سرانجام قرار شده است، مانع نشوند     

  .تایوان مورد توجه است
  

                                                             
 -براى تقویت بنیه علمى کشور و جلوگیرى از ،ایجاد دانشگاه آزاد اسالمى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 

خروج مبالغ هنگفت ارز براى تحصیل دانشجویان ایرانى، قدم بسیار با ارزشى بود که امروز آثار و ثمرات آن هرچه 
کنند   فکر مى،امکانات کشور  متأسفانه هنوز هم در جامعه کسانى هستند که بدون توجه به .شود شتر نمایان مىبی

 بلکه دست به ،کنند  نه تنها به توسعه این دانشگاه کمکى نمى،تحصیالت عالیه باید دولتى باشد و با این طرز تفکر
هاى غیردولتى دنیا مبدل شده  نون به یکى از بزرگترین دانشگاهاک  هم،دانشگاه آزاد اسالمى .زنند هایى هم مى کارشکنى

عنوان یک دستاورد انقالب    به، از دانشگاه آزاد،و امیدواریم که با افزایش بیش از پیش سطح کیفى این دانشگاه
، دفتر نشر معارف »1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .اسالمى نام ببریم

 .1396قالب،ان

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  عکس روز قدس 

اقامه نماز جمعه در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس شریف



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 698   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  1996 فوریه 15           1416  رمضان   25   1374  بهمن  26شنبه  پنج
  
هـاي بـزرگ پتروشـیمی و     گزارش پیشرفت طـرح . ، وزیر نفت آمد]زادهآقاي غالمرضا آقا  [

.  اظهـار نگرانـی کـرد   - با آمدن عـراق بـه بـازار   -پاالیشگاهی را داد و از سقوط قیمت نفت       
و معاونـان آمدنـد و بــراي   ] زیــست ریــیس سـازمان حفاظـت محـیط   [منـافی،  ] هـادي [دکتـر  

، وزیرکـشاورزي و   ] عیسی کالنتـري   آقاي. [زیست استمدادکردند  هاي محیط   پیشرفت برنامه 
هاي کشاورزي را دادنـد کـه جـاي     گزارش عملکرد تعاونی. معاونش آقاي طباطبایی آمدند   

سازي اراضـی در حـد    یان و کشاورزان باز کرده و تاکنون با یکپارچه      یخود را در بین روستا    
ن بـازدهی تـا   وجود آمده است که باعث باال رفت      واحد موفق، به   198سه هزار هکتار، تعداد     

  .جویی در مصرف آب، بذر و ابزار کشاورزي و نظایر آن شده است سه برابر و صرفه
آمد و از ردشدن صالحیت خود شکایت ] نماینده شیراز[سعدي،  شعله] قاسم[ عصر آقاي 

بعـد از نمـاز و   . نم بودنـد  میهمـا افطار، جمع زیادي از اربـاب مطبوعـات و صداوسـیما            . کرد
کرباسـچی،  ] غالمحسین[،  ]وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی   [میرسلیم،  ] صطفیم[افطار، آقایان   

، صـحبت  ]ریـیس سـازمان صداوسـیما    [الریجـانی،   ] علی[و  ] مدیرمسئول روزنامه همشهري  [
ها داشـتم و از دسـتاوردهاي     کردند و من هم صحبت طوالنی در نقاط قوت و ضعف رسانه           

درخواسـت دارد کـه در   . آقا خمینی آمد  شب حسن1.مهم انقالب و برنامه اول توسعه گفتم      
                                                             

 - با تأکید برنقش مهم و آثار گسترده تبلیغ در سالمت هدایت افکار عمومى در جهت تحقق ،آقاى هاشمى 
د توسعه و تکامل همه جانبه کشور ارزشمند و هاى جمعى را در رون هاى آرمانى، جایگاه و رسالت بزرگ رسانه هدف

ها ابزارى  رسانه«: در دوران پس از پیروزى انقالب اسالمى تأکید کرد ها  با قدردانى از عملکرد رسانه واساسى دانست
هاى  کارگیرى روش به .ها، مواضع و اصالح ساختار اجتماعى و فرهنگى هستند گیرى اصولى بینش مؤثر در شکل
 براى ،نگارى  از طریق ایجاد مراکز آموزش عالى و تربیت نیروهاى متخصص در حرفه روزنامه،ب تبلیغىدرست و مناس

 ،شناساندن مسیرهاى مورد نظر نظام جمهورى اسالمى در بلوغ افکار عمومى .آگاهى و رشد جامعه یک ضرورت است
جامعه تزریق کرده و بستر مناسبى براى   گى بهتواند نشاط فرهن در کنار انتقادهاى سازنده در امور بنیانى و اساسى، مى

قدمت و نفوذ فراگیر و عمیق زبان و ادب فارسى در ایران و   باتوجه به .ها فراهم کند حضور و برخورد سالم اندیشه
ر و  بسیار مؤث،معناى کامل   به،تواند در انتقال مفاهیم توسعه  مى،ها و کاربرد درست این زبان کارگیرى واژه  به،منطقه

ها را مورد  یق آن در رسانهقارقام از سوى مسئوالن و انعکاس دو ه آمار یدقت و حساسیت الزم در اراایشان » .نافذ باشد
انتقاد  .کند تر مى ها را مستحکم این کار اعتماد و اطمینان متقابل میان مردم، مسئوالن و رسانه«: تأکید قرار داد و افزود

اى  ل اساسى و بنیانى، زمینه برطرف ساختن ریشهیمسا   بلکه باید با پرداختن به،عارى باشد نباید سطحى و ش،ها در رسانه
 هاى دولت در اصالح ساختار اقتصادى کشور  با اشاره به موفقیت،جمهور یسیر» .دار را فراهم کنیم مشکالت دامنه
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  . کنم  سخنرانی- مرحوم احمدآقا -مراسم سالگرد پدرش 
  

  1996 فوریه 16                       1416  رمضان   26   1374  بهمن  27جمعه 
  

هـاي    را  بـراي خطبـه  - ترجمـه  خـودم  -پیش از ظهر، بخشی ازکتاب سرگذشـت فلـسطین          
در .  هنوز براي ایـن زمـان هـم کتـاب خـوب و سـودمندي اسـت       جمعه امروز مطالعه کردم؛ 

خطبـه اول را دربـارة فلـسطین و در خطبـه دوم           . دانشگاه تهران، نماز جمعـه را اقامـه کـردم         
عصر هم مقداري از وقتم، صرف اصـالح خـاطراتم   . توضیحاتی دربارة طرح فقرزدایی دادم   

  . مازندران صحبت کردیمها که جمع بودند، دربارة سفر به با بچه. براي چاپ شد
  

  1996 فوریه 17                       1416  رمضان   27   1374  بهمن  28شنبه 
  

هاي بانک در جـذب   گروه، گزارشی از موفقیت  یسیر. مدیران ارشد بانک صادرات آمدند    
مـن هـم ضـمن صـحبت     . هاي کالن داد گذاري   ساالنه و سرمایه    درصد ها با رشد سی     سپرده

 تشویقشان کردم و تأکید نمودم کـه بـراي جلـوگیري از نفـوذ افـراد نابـاب، دقـت                مفصلی،
  1.بیشتري بنمایند

ل مـورد  ی آمد و در مـورد سـفر بـه سـوریه و مـسا      ]جمهور معاون اول رییس  [حبیبی،  دکتر  
، وزیـر  ]آقـاي عبـاس آخونـدي     . [دربارة انتخابـات هـم صـحبت شـد        . مذاکره مشورت کرد  

  آیـد،  واست نمود که به وزیر مسکن فرانسه که بـه ایـران مـی           درخ. مسکن و شهرسازي آمد   
                                                                                                                                               

ت رهبر معظم انقالب است و تعیین تهیه و تدوین طرح فقرزدایى که مورد عنای«: در طول برنامه اول توسعه گفت
 ، در دستور کار دولت قرار دارد و با توجه به فراهم بودن امکانات مقدماتى و مطالعاتى این طرح،در جامعه خط فقر

 از تمام صاحبنظران، ،آقاى هاشمى» .پذیر خواهد بود تر در جهت فقرزدایى در جامعه امکان هاى سریع برداشتن گام
سازمان برنامه و بودجه، در تهیه   ها و نظرهاى کارشناسى خود به ه دیدگاهیشگران دعوت کرد با ارااندیشمندان و پژوه

 ،امید به آینده درخشان و اعتالى کشور در جامعه«: ایشان خاطرنشان کرد» .این طرح مهم و اساسى مشارکت کنند
ها و  واقعیت  ها باید با استناد به بنابراین رسانه. اى مستحکم در صحنه نگه داشته است  ارادها ملموس و مردم را بکامالً

  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».آینده را در مردم تقویت کنند انعکاس مطلوب حقایق، امید به
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی

 - 1396 دفتر نشر معارف انقالب،،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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  ن مطبوعات عکس افطار با نویسندگا

صرف افطاری و سخنرانی در جمع مسئوالن رسانه های ارتباط جمعی کشور
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  بسیجیان + عکس مالقات مدیران بانک صادرات 

اقامه نماز جماعت با بسیجیان نهاد ریاست جمهوری

مالقات با مدیران ارشد بانک صادرات ایران
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رونـد،   جمهـور فرانـسه بـه وزراي مـا کـه بـه  پـاریس مـی              یسیمالقات بدهیم؛ گفتم چون ر    
داد؛ گزارش شرکت سهامی عام مهندسان ساختمان را . دهد، من هم نباید بدهم مالقات نمی

  . شمال را به آنها بدهیم-پیشنهاد نمود که طرح بزرگراه تهران
فیروزآبادي، معاون فنـی وزارت اطالعـات آمـد و گـزارش خـدمات      ] ابوالحسن[مهندس  

از وزیر و معاونان دیگر به خاطر فشار زیـاد بـراي اسـتفاده از ابـزار فنـی           . فنی خودش را داد   
  . او گله داشتبراي شنود و کنترل و عدم قدرشناسی زحمات

گـزارش وضـع انتخابـات و    . آمـد ] جمهـور  رییس دفتر بازرسی ویژه رییس    [ ظهر محسن،   
از او بـه خـاطر      . بشارتی، وزیرکشور آمد  ] محمد علی[عصر آقاي   . ها را داد    شکایات ردشده 

دربـارة کیفیـت تبلیـغ  کـارگزاران     . اوقات تلخی در جلـسه هیـأت دولـت، دلجـویی نمـودم      
، تلفنـی  ]عضو شوراي مرکزي کارگزاران سازندگی [نوربخش،  ] حسنم[آقاي  . صحبت شد 

. را داد] حوزه علمیـه قـم  [گزارش سفر به قم و مذاکره در مورد انتخابات با جامعه مدرسین            
افــشار، ] علیرضــا[بعــد از نمــاز و افطــار، آقــاي . نم بودنــدمیهمــاجمعــی از بــسیجیان ادارات 

  1.کوتاهی تشویقشان کردم صحبت، گزارشی داد و من هم با ]فرمانده بسیج[
دیروز صبح، رادیو آمریکا خبر کشف یک مرکز نظامی از مجاهدان خارجی مـسلمان در      

تا عصر از طریق وزارت امورخارجه   . اند  سارایوو را داد که سه ایرانی هم آنجا دستگیر شده         
ست و وزارت اطالعات،گزارش رسید که آن مرکز را مأموران وزارت اطالعات، با درخوا           

دولت بوسنی و هرزگوین، براي آموزش آنها دایر کرده بودنـد و مخفـی هـم نبـوده و آزاد             
  .ها ادامه دارد اند و بناست مراجعت کنند، ولی تبلیغات آمریکایی شده
  

                                                             
 -شکل«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است ترین  اى از خالص  با مجموعه،رشورگیرى بسیج در فضاى حماسى و پ

اى که امروز نیز با شناخت  گونهه  ب؛هاى این نیرو را در دوران صلح نیز استمرار بخشید ها، جاذبه ترین انسان و مؤمن
رشور در  همچنان آگاه و پ،وردهاى انقالب اسالمىا خود در عرصه سازندگى و پاسدارى از دستجایگاه و مسئولیت

هاى   الگویى شایسته براى دیگر افراد جامعه و انسان،هاى شخصیتى بسیجیان اخالص، ایمان و ویژگی .صحنه است
نیت از طریق انس بیشتر با تهذیب نفس، صحت عمل و اخالص در دارد،  و ضرورت استعالقمند به تعالى و تکامل 

 ،هاى مختلف جامعه  حضور نیروهاى بسیج در بخش استمرار داشته باشد تابنیه معنوى و فرهنگى  قرآن و تقویت
 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع» .شودموجب سازندگى و رضایت مردم از روند امور 

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374
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  عکس مالقات پاکستان و افغانستان 

مالقات با وزیر مشاور در امورخارجه افغانستان

مالقات با قائم مقام وزارت امورخارجه پاکستان
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  1996 فوریه 18             1416  رمضان   28   1374  بهمن  29یکشنبه 
  

عـصر در جلـسه هیـأت دولـت،     . ار، جلسه با چنـد گـزارش و مـصوبه داشـت       ستاد تنظیم باز  
ها در دادن تسهیالت بحث بود و کارکنان سازمان تبلیغات    دربارة نحوه انجام تکالیف بانک    

  .اسالمی رسمیت یافتند
فراخـان  ] لوئیس[ل بوسنی و هرزگوین و یدربارة مسا.  بودماي اهللا خامنه آیتن  میهماافطار  

ایـشان مایـل   . مذاکره کردیم ] ي اخذ صالحیت در شوراي نگهبان     [ها  و مردودي و انتخابات   
قرار شد به شوراي نگهبان تـذکرداده  . ها رد شوند    نیست که داوطلبان به ادله خطی و رقابت       

اند، مگـر اینکـه    شود؛ حتی در مورد افراد نهضت آزادي که به صورت فردي ثبت نام کرده     
هم از رأي نیاوردن نامزدهاي جامعه روحانیت مبـارز ندارنـد و   نگرانی  . قانون مانع آنها باشد   
  .دهند شدن رقباي آنها نمی اهمیتی هم به برنده

  
  1996 فوریه 19                      1416  رمضان   29   1374  بهمن  30دوشنبه 

  
 و وزیـر  مقـام وزارت امورخارجـه پاکـستان      ، قائم ]اهللا لفرایی  الدین شیخ و نجیب    آقایان نجم [

. ل افغانـستان صـحبت کـردیم   یدربارة مـسا . مشاور در امورخارجه افغانستان، جداگانه آمدند  
  احـساس نگرانـی   - با حمایتی که پاکستان از طالبان دارد-دولت افغانستان در مقابل طالبان      

ربانی را آورد؛ سخت ]الدین برهان[نامه آقاي   . دارد و دنبال حل مشکالتش با پاکستان است       
حدادي، سفیرمان در افغانستان هم ] غالمرضا[آقاي .اند هاي ایران، راضی و ممنون    حمایت از

  . گزارشی از وضع آنجا داد
نماینـده  . پرور آمـد و بـراي بنیـاد نهـج البالغـه اسـتمداد کـرد           دین] الدین سیدجمال[آقاي  

جمعـی   . دهنـد   در هندوستان است، ولی در هند، ویزا تحت این عنوان نمی      اي  اهللا خامنه  آیت
دفتر تبلیغات اسـالمی قـم آمدنـد نمایـشگاهی از     ]  رآن  ق ارف ع  و م گ ن ره ز ف   رک  م[از محققان   

نامـه ائمـه کـه از     بخش قرآنی و زندگی. شان را در دفتر مجمع برپا کرده بودند   کارهاي مهم 
داد مسئول بخـش توضـیحات   . ترین هستند کنند، از مهم    کارهاي من است و آنها تکمیل می      
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 به خوبی بـه  1.من هم تشویقشان کردم. ه کرد یجعفري گیالنی، گزارشی ارا   ] محمد[و آقاي   
نمازجماعـت  . خورد که درکارهاي حوزه، استفاده از کامپیوتر هم باب شده اسـت     چشم می 

  .خواندیم و رفتند
گزارشـی از کارهـاي مهمـی کـه در     . آصفی، سفیرمان در فرانـسه آمـد      ] رضاحمید[آقاي  
شـرکت  [هاي مـؤثر فرانـسه در همکـاري، مثـل      کردن روابط انجام شده و گام ا فعالارتباط ب 

. آمریکـا علیـه ایـران و رفـع مـشکالت روابـط داد       توتال و مخالفت صریح با اقـدامات      ] نفتی
  . مالقات بدهیم-آید  که به زودي به ایران می-اصرار دارد، به وزیر حمل و نقل فرانسه

ي انتخابات و نامۀ اخیر وزارت کـشور در مـورد حـدود      نوربخش، برا ] محسن[عصرآقاي  
. هـا در دفتـرم بودنـد    افطـار بچـه  . شوراي اقتصاد، جلسه با چند مـصوبه داشـت     . تبلیغات آمد 
  .کیـا را دیـدیم؛ جالـب بـود     ، ساخته آقاي ابـراهیم حـاتمی  2»بوي پیراهن یوسف «سپس فیلم   

                                                             
 -استفاده از امکانات پیشرفته و دسترسى آسان به منابع تحقیقاتى و جذب «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

هاى متعالى  اندیشه .هاى علمیه ایران را در آستانه تحولى جدید و بزرگ قرار داده است نیروهاى اهل تحقیق، حوزه
هاى   انسانى، طرفداران و مخاطبان بسیارى در جهان دارد که باید از طریق ارتباط با شبکهویژه در بخش علومه  ب،اسالم
 .ها، خود را در کنار افکار دیگر بزرگان علوم در جهان مطرح سازیم رسانى جهانى و برداشتن مرزهاى اندیشه اطالع

تواند افکار بزرگان و علوم   مى،اى زنده دنیاه استفاده از ابزار نیرومند و نیروهاى کارآمد و اندیشمند و مسلط به زبان
هاى نوین و رایج در اختیار  شیوه   به،ها و زیربناى تمدن جدید اسالم و غرب بوده است انسانى را که مبناى تحرك

هاى حوزه علمیه و رفع  حمایت و تأیید رهبر معظم انقالب اسالمى از تحوالت و پیشرفت .بشریت بگذارد
این حرکت    پشتوانه بزرگى براى سرعت بخشیدن به،هاى نوین در این زمینه اتى و استفاده از شیوههاى تبلیغ محدودیت

هاى متمادى   سال،نگر  با دید جهانى و جامع،عنوان عالمى دلسوز و بزرگه  ب،رهبر انقالب و نظام اسالمى .استبنیانى 
ها به پایگاه نیرومند علمى و اجتماعى  بدیل حوزهگذاران ت اند و از پایه هاى علمیه تالش کرده براى اعتالى حوزه

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن  رجوع».هستند

 - ی و می کریکین، انیری نصیعل بازي  وایک ی حاتممی ابراهی و کارگردانیسندگی به نویلمی نام ف،وسفی راهنی پيبو
 ی تاکسکی راننده ، غفورییدا. داستان این فیلم در مورد آزادگان است. باشد ی م1374 محصول سال ،ن دهقاجعفر

 که او زنده کند ی شده، هنوز فکر مدی در جنگ شهوسفی پسرش کند ی که ثابت میفرودگاه، با وجود همه مدارک
 را هم در شکم وسفی که پالك نیااو با . کند ی بوده قبول نموسفی حرف دامادش اصغر را که همرزم یاست و حت

 آشنا نیری به نام شی غفور در فرودگاه با دختر جوانییدا.  بازگرددپسرش منتظر است شهی هماند، افتهی کوسه کی
 از آزادگان که در یکی.  آمده استرانی برادرش خسرو که در جنگ گم شده از اروپا به اافتنی ي که براشود یم

 و نیریش.  بدهدیات اطالعخواهد ی و مردیگ ی تماس منیری بازگشته، با شرانی بوده و به انیریزندان با خسرو، برادر ش
 یی به دایاما پنهان. گردد ی بازمي که خسرو سالم است و به زوددیگو ی و آزاده به آنها مروند ی او مدنی غفور به دییدا

 اعتصاب در اردوگاه اعدام شده کی انی جر خسرو دررای زد،ی بگونیری را به شقتی که نتوانسته حقدیگو یغفور م
 کند ی غفور فکر میی معالجه اش را در آلمان ناتمام گذاشته و برگشته، مانند داکه غفور ییاصغر، داماد دا. است
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 خبـر دادنـد کـه رؤیـت هـالل شـوال، بـراي            .داد   خودش هم در کنار من توضیحات مـی       
  .رهبري ثابت شده و فردا عید است

  
  

                                                                                                                                               
در تدارك استقبال از خسرو نیریش. رود ی ـ محل ورود اسرا ـ منیری به مرز قصرشلی دلنیبه هم.  زنده استوسفی 

 توهم ری مانند خودش، اسم او را هخواسته ی که مکند ی غفور اعتراض مییااو به د. شود ی آگاه مقتیاست که از حق
 که دهد ی غفور خبر میی به دای را دارد، اصغر تلفنسی قصد رفتن به پارنیری که شیشب.  کندزشیبازگشت عز

 نیری قصر ش شبانه به سمتنیری غفور و شییدا. گردد ی بازمرانی به اي از خسرو به دست آمده و او به زودیاطالعات
 را وسفی ناباورانه گردد، ی آزادگان به دنبال خسرو مانی در منیری که شیصبح روز بعد، هنگام. کنند یحرکت م

 .دهد ی غفور را به او میی دازی و مژده بازگشت عزندیب یم

  

  

 عکس مالقات محققان حوزه

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسالمی قم
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  1996 فوریه 20                            1416 شوال    1  1374 اسفند  1شنبه  سه
  

مـن از طـرف حـضار، بـا صـحبت کوتـاهی       . ر رهبـري رفتـیم  ، به دفتـ ]فطر[براي مراسم عید   
گفـتم بـه   . بـه دفتـرم رفـتم   1.کوتاه معمـولی داشـتند   اي صحبت اهللا خامنه تبریک گفتم و آیت   

طرح دفتر تبلیغات اسـالمی قـم بـراي چـاپ فهرسـت             . به خانه آمدم  . کارکنان عیدي بدهند  
  .کلید قرآن را دیدم؛ نپسندیدم موضوعی

کرباسـچی آمدنـد و   ]غالمحـسین [مهـاجرانی و   ] عطاءاهللا[نوربخش،  ] محسن[عصر آقایان   
نـاطق نـوري در لیـست کـارگزاران صـحبت           ] اکبـر  علی[ شرایط گنجاندن اسم آقاي      دربارة
گزارشـی از مـذاکراتش بـا    . آمـد ] کـل سـپاه   فرمانده[سر شب آقاي محسن رضایی،    . کردند

سـهام کارخانجـات بـه ایثـارگران        ل اختالفی جامعـه داد و بـراي انتقـال           ی مسا دربارةرهبري  
  . استمداد کرد و حضور کارگزاران در انتخابات را مثبت ارزیابی کرد

شـب  . آشیخ حسن صانعی بـراي جـواب عقـد آمـد     . عقد ازدواج پسر خانم نقاش را بستم      
به اتفاق نظر، حضور مـردم  . ل انتخابات گرم بود  یبحث بر سر مسا   . ان بودند م نمیهمابستگان  

  هـاي قبـل   ، بهتـر از سـال  ]رمضان[امروز و سایر مراسم ماه مبارك     ] فطر[از عید   در مراسم نم  
                                                             

 - فطر را دی سعدی ع ،ی کوتاه  در اظهارات ی هاشم ي آقا  سپس، شد  تالوت می کر  چند از قرآن یاتی آداری د نیدر ا 
اظهار و   خواند  اسالم  امت ي برا ی اله  و رحمت  فضل يها  جلوه  کردن  نظاره  جهت یفرصتتبریک گفت و این عید را 

   قرآن  و معارف  احکام هیو در سا)  هر ( الشأن می عظ  امام يها شهی اند  و در چارچوب  انقالب هی در سا رانی ا مردم«: داشت
   توسعه  را در جهت یعی سر يها  گامکا،ی آمر يها ی و با وجود کارشکنکنند ی م  حرکت  کمالریاند و در مس ه شد ساخته

  تی فطر، موقعدی سعدی ع  متقابل کی با تبري، رهبر معظم انقالب نیزا  خامنه اهللا تیآ» .دارند ی بر م شی پ  به یو سازندگ
   محض ی اسالمدی ع کی فطر، دی سعدیع«: ندگفت قرار دادند و  يا مورد بازنگر ر  مسلمان يها  و ملت  اسالم  جهان یکنون
 ، سندگانی، شعرا، نو  علما، روشنفکران  جملهز ا  مسلمانان ی افکار عموم تگرانی و هدا  رهبران  و جا دارد که است

 را مورد   اسالم يای دن  و کالن ی عموم، ی اساس لی مسا،  فرصت نی از ا ، با استفاده  اسالم  جهان ونیاسی و س هنرمندان
از ایشان » .  استر فطدی سعدی ع نی از مضام یکی خود  نی نهند و ا انی در م  مسلمان يها  را با ملت  قرار دهند و آن يبازنگر
 در   اسالم که  يکشور«:  کردند و فرمودندادی  ي و آزاد تی هدا، شرفتی پ، ی مل  سرشار قدرت  منبع کی   عنوان  به اسالم

 خود را از تواند ی خود دارد و م  را در بطن ی اقتدار مل می عظ  عامل کی،   است  حاکم  آن  مردم شهی و اند ، عقل دل
 امروز در   ببخشد اما متأسفانه تی و شخص یی آقا  آحاد ملت  حفظ کند و به  دشمنان ی و تسلط فرهنگ یی زورگو، رضتع
: منبع» .شود ی م  محسوب  اسالم  امت ي برا  تلخ يا دهی خود پد نی و اشود ی نم  استفاده می عظ ییوانا ت نی از ا  اسالم يایدن

  .1374اهللا خامنه اي، بیانات  دفتر حفظ و نشر آثار آیت
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  . بوده است

  
  1996 فوریه 21                        1416  شوال   2   1374 اسفند  2شنبه  چهار

  
هـایی از   مد و نمونهل انتخابات آیاخوي محمد براي امور تنظیم بازار و وضع بازسازي و مسا      

وزیـر  [بـه آقـاي آقـازاده،    . اجناس غیرضروري را که وزارت نفت وارد کـرده اسـت، آورد         
  .کنند ، تذکر دادم پیگیري]نفت

از تبلیغـات سـنگین   . نگران وضـع انتخابـات اسـت   . آمد] رییس مجلس [نوري،   آقاي ناطق 
 اینکه فائزه هم با آنهـا اسـت،   کنند و کارگزاران و از اینکه آنها از نام من زیادي استفاده می       

 گفتم این وضع را خودتان و با نظر رهبري پیش آوردیـد کـه بـه پیـشنهاد مـن               .انتقاد داشت 
سـپس آقایـان   . به ایـشان گفـتم کـه بنـا دارنـد، اسـم شـما را در لیـست بگذارنـد           . توجه نشد 

در مـسأله گنجانـدن نـام آقـاي نـاطق      . کرباسچی ، اخوي محمد، مرعشی و نوربخش آمدند    
  . شان کرده و با توضیحات و توجیهات من، وضعیت مساعد شد لیست، دچار مشکل

رفتـیم و بـا بخـشی از اعـضاي خـانواده،         ] مهرآبـاد [ساعت چهار بعد از ظهر بـه فرودگـاه          
قبل . در رامسر هم هوا ابري و بارانی و سرد بود. همه جا ابر بود . سوي رامسر پرواز کردیم    به

چنـد مـاهی اسـت کـه پیـشروي آب دریـا       . در سـاحل قـدم زدم  از غروب و شب، مقـداري   
متـر هـم    گفتند، سطح آب دریا از مهرماه تـاکنون، حـدود هفـت سـانتی             . متوقف شده است  

  .تر رفته که عمالً حدود ده متر از ساحل عقب نشسته است پایین
  
  1996 فوریه 22                        1416  شوال   3   1374  اسفند  3 شنبه پنج

  
هاي زیادي با خودم آورده  بولتن. هوا ابري و سرد بود    . تا شب در همان اقامتگاه رامسر بودم      

  .خالی را پر کرد و جز قدم زدن در ساحل، برنامه دیگري نداشتم که تمام وقت بودم
در جریان قدم زدن صـبح زود  . ها هم تا جواهرده براي تماشا و تفریح رفتند   جمعی از بچه  

رفتنـد و نیـز    هاي منظم از غرب به شرق مـی      عبور انبوه مرغان مهاجرکه در صف     در ساحل،   
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 برایم -که درگذشته ندیده بودم-شدند  هاي فراوانی که در سطح آب دریا ظاهر می       مرغابی
  .جالب بودند

  
  1996 فوریه 23                            1416  شوال    4  1374  اسفند  4جمعه 

  
هـا بـه نوشـهر، در     بـا ماشـین  . بینی هواشناسی، هوا خوب و آفتـابی بـود         پیشامروز برخالف   

] احمـد [صـاحب باغ،آقـاي مهنـدس    . روستاي نیرنگ، براي دیـدن بـاغ گـل اُرکیـده رفتـیم        
ــد و توضــیح دادنــد  ــاي عیــسی کالنتــري  [1.شــیخی و همــسرش خیرمقــدم گفتن ــر ]آق ، وزی

هـاي    بازدیـد کـردیم؛ عمـدتاً گـل     هاي متعدد و جـالبش      از گلخانه . کشاورزي هم آمده بود   
هاي نادر دیگر بود؛ با حدود چهـل سـال سـابقه و     هاي گرمسیري و گل متنوع اُرکیده و میوه 

بعضی از مردم روستا هم آمدند و بـراي احـداث   . تجربه که مجموعه بسیار ارزشمندي است 
  . مسجد  استمداد کردند

. یم که از بخـش خـصوصی اسـت      از آنجا به مجتمع کشاورزي کندلوس در کالرآباد رفت        
شـان پـرورش گیاهـان       هـدف . جهانگیري و برادرانش توضیحات دادند    ] اصغر علی[مهندس  

کلکسیون جالبی از گیاهـان بـاارزش دارویـی بـه     . دارویی براي تولید داروهاي گیاهی است   
گیري است و فروشـگاه و   لوت، براي اسانسیاند و یک واحد صنعتی در حد پا      وجودآورده

  .گاه جالب براي جذب مشتري و ایرانگردان، با دکورهاي جالب و ابتکاري دارندنمایش
. نمـاز و ناهـار و اسـتراحت آنجـا بـودیم     . به ویالي سـازمان چـاي در سـاحل دریـا رفتـیم           

نـوعی از  . هـاي کـشت و صـعنت چـاي را شـنیدیم      توضیحات مدیر سازمان چاي و پیشرفت     
                                                             

 - يها وهیم «يها لف دو کتاب به نامؤمازندران، ماستان  زهی گلخانه مکاننیتر یمیسس قدؤ م،یخیاحمد ش  مهندس 
او در  .است برتر نی چهره ماندگار و کارآفر،»رانی در اشرفتهی پيری گرمسیعلوم باغبان« و »يریگرمس مهی و نيریسگرم

 و به منزل خود دی بوته خر300   و مشتاقانهدی بار در بروکسل دنی اولي را برادهیرک گل اُ،کی به بلژشی از سفرهایکی
 و ختی رزهی محصور کرد، کف آن را سنگ رشهی خانه اش را با شریگ هیبالکن بزرگ و سااو .  منتقل کردرانیدر شم

 ، مرتبی آنجا را با آبپاشي و هوادی سطح مرطوب چنی اي گلدان رو500لنگ در کف آن ی شي شبکه هاجادیبا ا
 رانی وارد ا بارنی اولي برازی را نایکونی و هلایزی استرلوم،ی آنتروم،یلی، لدهیرکعالوه بر اُ آقاي شیخی، .شتدا  نگهیشرج
 ي در روستاي هکتارده نی کرد و زملیدر تهران تعطرا  خود يهزار متر150 گلخانه  وي بعد از چند سال فعالیت،.کرد

از او به عنوان پدر اُرکیده . نمود احداث ،يری گرمساهانیگتولید  ي برايهزار متر ششسالن و  دی نوشهر خررنگین
 .شود ایران یاد می
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انـد، بـراي نمونـه مـصرف کـردیم؛ جالـب        محصوالت صنعت چاي را که با زعفران آمیخته    
و حمیـد  ] مرعـشی [ها به تهران مراجعت کردند و مـن، کـاظم          بچه. به رامسر برگشتیم  . است

  .با قدم زدن در ساحل و مطالعه گذشت. الهوتی ماندیم
  

  1996 فوریه 24                                1416  شوال   5   1374 اسفند  5شنبه 
  

تا ساعت هفـت و ربـع    . ت و ربع صبح که از فرودگاه رامسر به پرواز درآمدیم     از ساعت هف  
شب که در فرودگاه مهرآباد فرود آمدیم، یکسره کار کردم؛ یا در پرواز و یا در بازدیـد از               

بـا اسـتقبال   . کاللـه، یـک سـاعت و ده دقیقـه در پـرواز بـودیم       از رامسر تا فرودگـاه  . ها  طرح
 در جـوار  -کوپترها به محل سـد گرکـز  روي رودخانـه گرگـانرود          مسئوالن و علما، با هلی    

   1. در ساحل شهر گنبد رفتیم-»عرب سورنک«روستاي 
در مراسـم،  . هاي سدسازي و انتقال آب مازندران بازدید کـردیم   از نمایشگاه جالب برنامه   

ها و  گزارش سد را داد؛ دو سد مخزنی و یک سد انحرافی و کانال ] وزیر نیرو [آقاي زنگنه،   
شـود کـه تـأثیر عمـده بـر       ها با اعتبار نود میلیارد ریال، براي مدت دو سال سـاخته مـی         شبکه

زدم و اینکه اعتبـارات   ها حرف هاي مهارآب من هم در اهمیت برنامه. کشاورزي منطقه دارد  
 برابـر شـده و اشـاره بـه طـرح مهـم انتقـال یـک             170 تاکنون،   1364استان مازندران از سال     

  2.ترمکعب آب از غرب و مرکز مازندران، به منطقه شرق استان نمودممیلیارد م
در ] مازنـدران [، اسـتاندار   ]پـور   هیـ اصـغر گرانما   یعلـ آقاي  . [به سوي بندرگز پرواز کردیم    

آلـود شـدید منطقـه     هـواي مـه  . داد، ولی اطالعاتش وسیع و کامل نیست مسیر توضیحات می 
  یانی در آنجا پس از جواب به احساسات روستا.بندر، باعث شد که بیرون شهر پرواز کردیم   

                                                             
 - گرکز سد.  گرکز واقع شده استي روستای شمال غربيلومتری ککیگلستان در   سد استاننیتر یمی قد،سد گرکز 

 سد در وارهی متر، عرض د500 طول سد . استی از نوع خاکی آن سازه اصلو رودخانه گرگانرود بسته شده يبر رو
 اطراف ي هانیکز از سطح زمارتفاع سد گر.  باشدی مری متر متغ5 تا 10 نی بی متر و در بخش فوقان90 یقسمت تحتان

 باشد  و جهت ورود آب رودخانه ی ملومترمربعی ک5/7 سد حدود نی ايری مخزن آبگمساحت.  متر است16در حدود 
 دست نیی باال دست و پاي کشاورزيها نی بوده که زميا  سد به گونهییجانما. گرگانرود به سد از شرق به غرب است

 .دو شياریاز آب سد آب

 - 1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374 سال هاي سخنرانی  رفسنجانی، هاشمی« کتاب  ← دیکن رجوع. 
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یکــسره بــراي افتتــاح بــه محــل بنــدر  .  کــه جمــع شــده بودنــد، بــا ماشــین بــه شــهر آمــدیم 
دو سال پیش که به این شهر آمدم، مردم تقاضا داشـتند کـه بندرشـان    . جدیداالحداث رفتیم 

پس از جنگ جهانی اول و تشکیل . کردند، به این سرعت ساخته شود      و باور نمی  را بسازیم   
  .شوروي، این بندر تعطیل و منهدم شده بود

هـاي مـستقر    کمی هم دور قایق. هاي بندرسازي هم داشتند که دیدیم  نمایشگاهی از برنامه  
کـه راهـشان   تشریح و تقاضا کردند که کانال خزینی را هـم الیروبـی کنـیم    . در بندر گشتیم 

در مراسـم،  . ، گفـتم کـه اقـدام کننـد        ]وزیـر راه و ترابـري     [تُرکـان،    به مهندس . نزدیک شود 
ــشان   ــاي تُرکــان را شــنیدیم و ن ــه مهنــدس ] درجــه ســه[گــزارش آق ] عبــداهللا[خــدمت را ب

ــم،  ــت بنــادر در خــزر و بخــش    ] معــاون وزیــر راه و ترابــري  [محمدهاش دادم و در اهمی
  .1مشرقی کشور، صحبت کرد جنوب

کالـه  ندر مسیر از خلـیج میا     . سازي در کنار نیروگاه نکا پروازکردیم      کشتی کارخانه سوي به
وجـود آمـد کـه دهانـه خلـیج را ببنـدیم و آن را         جزیره آن بازدید نمودیم؛ فکـري بـه        و شبه 
آهـن    و راه -ساختمان  در دست  -از فضا، بندرامیرآباد    . شیرین کنیم  عظیم آب  به مخزن  تبدیل

  . کشی که در آنجا ساخته شده است، به آب انداخته شد پس از فرود، یدك. مرا دیدی
. خـزر پروازکـردیم   پس از نماز به سوي سکوي ایران    . ن وزارت نفت بودیم   میهماناهار را   

 میلیـون  73صدرا و با همکاري فنالند، با هزینـه   در شرکت ایران. دکل حفاري عظیمی است  
دکـل دوم را بـا مبلـغ        . ن این تکنولوژي، باارزش است    آورد دست دالر ساخته شده است؛ به    

مـا  . کوپتر بر فراز سکو فرود آمـد      هلی. خواهد بسازد    میلیون دالر، خود شرکت نفت می      55
هـاي مختلـف بازدیـدکردیم و در سـالن      از بخش. را پیاده کرد و براي آوردن دیگران رفت     

بعـد از  . شـد  ا پخـش مـی  اجتماعات مراسم شرکت کردیم؛ مستقیم از شـبکه سراسـري سـیم      
معـاون وزیـر   [فـرد،   غنیمـی ]اهللا حجـت [، وزیرنفت و آقـاي    ]آقاي غالمرضا آقازاده  [گزارش  

                                                             
 -   از کمبودهاي « :برابري بودجه استان مازندران در بخش آب اشاره کرد و گفت170آقاي هاشمی، به افزایش

 مترمکعب آب در سال را  میلیارد9کارگیري  هایی مثل مازندران که توانانی به جدي کشور این است که در استان
هاي غرب و مرکز مازندران را به  وزارت نیرو طرحی دارد که آب. آبی لطمه ببینند دارد، محصوالت کشاورزي از بی

با اجراي این طرح، امکان انتقال یک میلیارد مترمکعب آب وجود دارد که در این صورت . شرق این استان انتقال دهد
 رفسنجانی،  هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .اي همیشه برطرف خواهد شدآبی شرق مازندران، بر مشکل کم

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال  سخنرانی
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هـا محرومیـت از    سازي، بعد از سـال  ، من در اهمیت ساخت این دکل و شرکت کشتی ]نفت
  1.این صنعت و ضرر آن و اهمیت اکتشاف منابع نفت و گاز در اینجا، صحبت کردم

در جمـع  . در لفـور  پیـاده شـدیم   .  پروازکـردیم 2]سـد البـرز  [=  سد پاشاکال   به سوي محل  
مردمی که بناست روستاهایشان در دریاچه سـد غـرق شـود و طرحـی بـراي اسـکان آنهـا و            

خاطرشـان شـرکت کـردم و توضـیح        تعویض اراضی آنها اجرا خواهـد شـد، بـراي آرامـش           
، گـزارش داد و  ]وزیر نیـرو  [ زنگنه،   آقاي. به محل سد رفتیم   . شان را زدم    کلنگ طرح .3دادم

کـار بـا دو   . میلیارد تومان اسـت 25ها، حدود  هزینه سد و کانال . 4من صحبت کوتاهی کردم   
، بـه سـوي سـاري پروازکـردیم و از فرودگـاه      ]غروب[= ست  بعد از سان . انفجار شروع شد  

  .ساري به سوي تهران رفتیم
  
  

                                                             
 -1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید   رجوع.  
 - رودخانه  ي بر روی سد مخزنکی احداث یسنج  و امکانهی مطالعات اولي، پهلو آخر حکومتيدرسال ها 

، موضوع احداث سد در متطقه ی اما با وقوع انقالب اسالم،کنار از توابع شهرستان بابل انجام شد رود درمنطقه بابل بابل
 محل رییث آن گرفت و با تغ به احداي جدمی تصمسازندگی، دولت 1374 درسال نکهی سپرده شد تا ایلفور  به فراموش

 با ساخت و ه هدف کنیپروژه سد پاشاکال با ا . طرح را صادر کردي، دستور اجرارکنار به منطقه لفو احداث آن از بابل
 د،یشهر و جویبار را تأمین نما  هزار هکتار از اراضی کشاورزي بابل، بابلسر، قائم54برداري از آن، آب مورد نیاز  بهره

 .آغاز شد

 -  آنها به دنبال . شان بودند ندهی و سرنوشت آی در زندگی نگران وقوع اتفاق بزرگ، مردم منطقه لفور70ل دهه یاز اوا
 بر احداث سد شان می تصماز را آنها برسانند و نی نظرات خود را به گوش مسئول، بودندکه به هر نحو ممکننیا

. شد می سد غرق اچهی در آب درشانیها ها وخانه نی زم بود کهیی روستاهای صحبت روزمره اهالنی ا.ندیمنصرف نما
 به چهل روز تجمع نمودند و کی نزد-محل احداث سد - در منطقه دئوتک يدی نااماوج لفور در ي روستاسیزدهمردم 

 ییها نی در همان منطقه لفور، زم، پروژه سدیزن ، همزمان باکلنگشدمقرر  در نهایت، . کردنديبر خواسته خود پافشار
 ی، هاشميآقا. افتی مردم کاهش ی نگران، معوضيها نی با قبول طرح زم.ندی واگذار نمامردما به عنوان معوض به ر

 در جمع مردم، ی سخنرانی زد و طنی معوض را هم بر زميها نی پروژه زمگ سد، کلنیزن ن روز مراسم کلنگیهم در
 .کنند  شروعزی معوض را نيها نیاسکان مردم در زم پروژه ، سدساختهمزمان با شروع ، داد  دستوریبه مقامات محل

محل « با عنوان  ، در شارقلتيگری و درارکالی مي در روستایکی بزرگ ي دو تابلوی، هاشمي آقاصریحدستور بنا به
 به 1387این سد در نهایت در سال .  نصب و ساخت سد البرز هم شروع شد» معوضيسراها ها و خانه نیاحداث زم

   .رداري رسیدمرحله بهره ب

 -1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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  عکس سفر مازندران 

بازدید از کارخانه کشتی سازی استان مازندران

سخنرانی در اجتماع مسئوالن استان مازندران
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  1996 فوریه 25                            1416  شوال   6   1374  اسفند  6 یکشنبه
  

ابتـدا بـه زیـارت    . کوپترها به قـم رفتـیم   صبح براي شرکت در جلسه مجلس خبرگان، با هلی 
. بـه جلـسه خبرگـان رفـتم    . رفتم و بر قبر والده، فاتحه و قـرآن خوانـدم        )] س(معصومه[حرم  
. 1کـردیم  و من، قبل از دستور صحبت  ] س مجلس خبرگان رهبري   ریی[مشکینی،  ]علی[آقاي  

  .قسمتی از بحث دستورجلسه را ماندم
عفت و فاطی و .  رفتیم- به نام فاطمیه- سپس به دانشگاه علوم پزشکی مخصوص دختران 

در جلسه مدیران،آقاي . مدیران و استادان و دانشجویان، همگی آمدند  . فائزه هم آمده بودند   
اف،  ] طـاهره [و خانم دکتـر    ] عضو هیأت مؤسس  [رعی،  ش] محمدعلی[ ریـیس دانـشگاه  [لبـ[  

  
                                                             

 -به این خاطر است که ملت  شوراي اسالمی،مجلسانتخابات اهمیت «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
ها به   جا اعتبار مجلسهمه. کنند ل را مطرح مىی مسااًکند، نمایندگانش آنجا هستند و از طرف آنها، وکالت احساس مى

امروز عالمت این وکالت و نمایندگى واقعى، آزادى انتخابات و میدان . این است که مجلسیان نماینده مردم باشند
معلوم است که براى انتخاب دویست و هفتاد نفر، این صحنه . هاست هاى صالح براى حضور در این رقابت داشتن انسان

 رقابت است و در بین این اًواقع. داریم دانند راضى نگه ى را که خودشان را الیق مىتوانیم همه کسان محدود، ما نمى
هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .شوند افراد فراوان واجد صالحیت، تعدادى انتخاب مى

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374

  

  

 عکس سفر قم

اجالس ساالنه مجلس خبرگان رهبری
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  عکس سفر قم  

زیارت مرقد شریف حضرت معصومه)س( و فاتحه بر مزار والده مکرمه
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سـپس در جلـسه عمـومی، خـانم         .  کـادر علمـی دارد     120 دانشجو و    450دادند؛    توضیحات
سـپس از  . 1هـا صـحبت کـردم    دکتر لباف خیرمقدم گفت و من هم در اهمیت تحصیل خانم    

  .ها بازدید نمودم ها و کالس آزمایشگاه
عفت براي ناهار . فاطی و فائزه با من برگشتند. کوپترها به سوي تهران پرواز کردیم       با هلی 

عـصر در جلـسه   . ساعت دو بعد از ظهر به تهـران رسـیدیم  . ماند؛ ما ناهار را بین راه خوردیم   
در مـورد مـردودان صـالحیت       . بـودم ن رهبري   میهماشام  . هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم    

یس یکــی از یــکــردیم و نیــز در مــورد اظهــاراتی کــه ر  شــوراي نگهبــان و انتخابــات بحــث
یس شرکت نفت ما کـرده کـه آمریکـا قـصد ایـذاء ایـران را       یهاي نفتی در لندن با ر    شرکت

کنـد و در صـدد سـاخت بمـب      ندارد و اگر مطمئن شود که ایران تروریسم را محکـوم مـی            
قـرار شـد بگـویم،    . یست، دیگر مسأله ندارد؛ این را دیروز، وزیر نفـت بـه مـن گفـت      اتمی ن 

  .کنیم جواب بدهدکه از این نظر آمریکا استقبال می
  

  1996 فوریه 26                          1416  شوال   7   1374  اسفند  7دوشنبه 
  

   -کـودك  ر کنار خیابـان جهـان   د-یک در ایستگاه اول خط. از منزل براي بازدید مترو رفتیم  
                                                             

 -در ، صالحیت زنانة دربار،ها و نظرها ترین دیدگاه بینانه  واقعکه  یحالدر «:  در بخشی از این سخنرانی آمده است 
 ظلمى بزرگ و ،دارى و تربیت فرزند اسالم وجود دارد، محدود و منحصرکردن استعدادهاى بانوان مسلمان در خانه

ه اختالف ما با ترین نقط دانیم و مهم بارى را مزاحم رشد و کمال بشریت مى و بند  ما بى .تحریف اسالم ناب است
پذیرى، دقت و  روحیه انضباط .اند بارى و فساد قرار داده و بند  اى براى بى  در این است که آنها زن را وسیله،غرب

 در منطق اسالم پذیرفته شده و ما باید در ،عنوان یک انسان کامل و مکمل جامعه بشرى   به،استعدادهاى شکوفایى زن
 جایگاه و موقعیت در ،زنان باید از طریق آموزش، تحقیق و تحصیل .را اثبات کنیم این واقعیت ،شرایط امروز جهان

بازشدن راه رشد  . تحقق یافته و روبه رشد است، در جامعه کنونى ما،حال کمال خود را بازیابند و این رویداد مهم
هاى علمى، آموزشى  ابتعلمى، توسعه مدیریت زنان، افزایش تعداد دانشجویان و درخشش زنان میهن اسالمى در رق

هاى   نشان از درست بودن مسیر انتخاب شده در کشور جهت تعالى زن مسلمان و انقالبى است و به بینش،المللى بین
تربیت نیروى انسانى با ارزش، همراه با حفظ مبانى و  .دهد غلط و القائات منفى درباره زن در ایران اسالمى پایان مى

 از افتخارات بزرگ نظام مقدس جمهورى اسالمى است و اثبات ،وم پزشکى فاطمیه قماصول اخالقى در دانشگاه عل
هاى اخالقى و حرمت  هاى مختلف و پاسدارى از ارزش  زنان ایران با حضور آگاهانه و متعهدانه خود در صحنه،کند مى

 رفسنجانی،  هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .اند  الگوى مناسبى براى جهانیان شده،و شخصیت واالى خود
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال  سخنرانی
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  عکس بازدید از پروژه مترو 

پرده برداری از ساختمان دانشکده شرکت راه آهن شهری  تهران و حومه )مترو(
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  عکس بازدید از پروژه مترو 

بازدید از پیشرفت های پروژه خط یک متروی تهران



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

725 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  عکس بازدید از پروژه مترو 

بازدید از پیشرفت های پروژه خط یک متروی تهران

سخنرانی در جمع مسئوالن شرکت متروی تهران
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  7/12/74سند 

پی نوشت آقای هاشمی بر هامش نامه دفتر امور مناطق محروم کشور:
» موافقت دارم. اینگونه طرح ها برکات زیادی برای مردم و کشور دارد.«
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  9/12/74سند 

پی نوشت آقای هاشمی بر هامش نامه دفتر امور مناطق محروم کشور:
» موافقت می شود. امیدوارم با این طرح ها مشکل آب این روستای محروم برای همیشه برطرف شود.«
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 سکوها بازدید کردیم و  وها، مراکز تجاري، دکورها    ها، سالن    پله ،هاي مختلف آن    از بخش 
 90را شــنیدیم؛ ] مــدیرعامل شــرکت متــروي  تهــران[ابراهیمــی، ] اصــغر[توضــیحات آقــاي 

سـپس تـا ایـستگاه آخـر     .   ایستگاه، در حال کـار دارنـد     53کیلومتر خط مترو در سه خط و        
طبقـه و    رفتیم و در مـسیر، از چنـد ایـستگاه یـک    - در خیابان شوش-زیرزمین در خط یک     

 هـزار  100اند و بیش از  کرده گذاري را ریل   گویند قسمتی از مسیر     دوطبقه بازدیدکردیم؛ می  
بـه آقـاي   . شـان بردارنـد   هـا بـراي طلـب    تجـاري دارنـد کـه قـرار شـده بانـک        مترمربع فضاي 

سـپس  . موقـع اعتبـارات تأکیـدکردم     ، بـراي پرداخـت بـه      ]رییس بانـک مرکـزي    [نوربخش،  
] محمـد  علـی [درآنجـا هـم خیرمقـدم آقایـان     . که خیلی مفصل است    دانشکده مترو را دیدیم   

و صـحبت مفـصل مـن       ] مدیرعامل شرکت مترو  [ابراهیمی،  ] اصغر[و  ] وزیر کشور [بشارتی،  
  .سپس ناهار و نماز و مصاحبه انجام شد. 1نظیر خواندم بودکه طرح را افتخارآمیز و بی

] علی[کرده و او به آقاي  عفت آنجا بود؛ گفت به خانم آقاي مطهري تلفن      . به دفترم رفتم  
دادن     نـشان  کرده و به کم ، تلفن]د شهید مطهري و رییس سازمان صدا وسیما  داما[الریجانی،  

هـایم در   کـه گفـتم اشـتباه کـرده اسـت؛ مـن از زیـادي برنامـه            کـرده  هاي من اعتـراض     برنامه
  .صداوسیما ناراحتم

بـراي تمایـل فرانـسه جهـت     . ، وزیر مسکن و حمل و نقل فرانسه آمد        ]آقاي برنارد پونس  [
من هم از آمـادگی همکـاري   . ان تأکید کرد و از استقبال ما خیلی ممنون بود       همکاري با ایر  

والیتی، ] اکبر علی[دکتر . با فرانسه گفتم و از اینکه نباید مسأله بوسنی و هرزگوین مانع باشد  
  بروجـردي، ] عالءالـدین [و  ] معاون اروپا و آمریکـا    [واعظی،  ] محمود[و  ] وزیر امورخارجه [

                                                             
 -درخشان خود توانستند  با عملکرد،اندرکاران احداث مترو مجموعه دست«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است، 

 مانع خروج ،دانگیز و افتخارآمیزى را خلق کنند و ما باید به متخصصان ایرانى که با تالش خو اثرجاویدان، تحسین
ها با بیش   طرحى را که خارجى، با تالش خود موفق شدند،متخصصان ایرانى . بنازیم،شوند ارزهاى کالن از کشور مى

 پاسدارى و ، میلیون دالر بسازند و از منافع کشور خود750 با حدود ، قصد ساخت آن را داشتند، میلیارد دالرچهاراز 
 اهمیتش از طرح تونل مانش که توسط فرانسه و ،عى شویم که طرح مترو اگر مد،اغراق نیست .دارى کنند نگه

اشاعه فرهنگ نظم و سرعت و دقت و ایمنى در  . کمتر نیست، دو قدرت بزرگ صنعتى جهان احداث شده،انگلیس
هاى توسعه شهرى و کاستن از اتالف وقت مردم در  زیست، مصرف سوخت، هزینه آلودگى محیط جامعه، کاهش

 متروى ،تر  هرچه سریعم امیدواراست و از ثمرات احداث مترو ،هاى امن در مواقع اضطرارى ایجاد پناهگاهترافیک و 
، دفتر نشر »1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .رسدببردارى  تهران تکمیل و به بهره

 .1396معارف انقالب،
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ــد] ون آســیا و اقیانوســیهمعــا [ ــراي مراســم  در مــورد دعــوت از رؤســاي. آمدن جمهــور ب
  .چند نامه را امضاکردم. آهن سرخس بحث شد برداري از راه بهره

 آمـد و گـزارش   ]جمهور و عضو شـوراي نگهبـان   معاون اول رییس[حبیبی،  ] حسن[دکتر  
ر مردودین، دوباره تأیید   صالحیت نامزدهاي انتخابات در شوراي نگهبان را داد؛ بیشت         بررسی

 انجام دادم و به خانـه   راتا ساعت نُه شب،کارها   . نظرکرد براي سفر به سوریه کسب    . اند  شده
 دربـارة آمد و گزارش نظرسـنجی      ] رییس سازمان صداوسیما  [الریجانی،  ] علی[آقاي  . آمدم

  .انتخابات را آورد
  
  1996 فوریه 27                          1416  شوال   8   1374  اسفند  8شنبه  سه

  
مقـداري از کارهـاي   . بـه سـوریه رفتنـد     حبیبـی،   عفت و همسر شهید مطهري، همـراه دکتـر          

، بـراي امـور تنظـیم    ]جمهـور  معاون اجرایـی ریـیس  [اخوي محمد، . مانده را انجام دادم  عقب
 دفتـر  خُبرگان بـا رهبـري، بـه     براي شرکت در مالقات اعضاي مجلس     . بازار و انتخابات آمد   

  

  

 عکس مالقات با وزیر مسکن فرانسه

مالقات با وزیر مسکن و حمل و نقل فرانسه
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کوتاهی، گزارش اجـالس     ، با صحبت  ]نایب رییس دوم  [امینی،  ] ابراهیم[آقاي  . رهبري رفتم 
فقیـه دفـاع کردنـد و آن را در معـرض      رهبري هم صحبت کردند و از اصـل والیـت         . را داد 

ریـیس  [آقـاي مـشکینی،     . سپس اعضاي خبرگان بـه دفتـر مـن آمدنـد          . گفتند هجوم دشمنان 
مـن هـم در صـحبت    . ت کردنـد و نـصایح اخالقـی نمودنـد    صـحب ] مجلس خُبرگان رهبـري   

نـان  میهمانمازجماعـت و ناهـار و جـواب مراجعـات           . 1هاي دولت گفتم    کوتاهی از موفقیت  
  . انجام شد

انـد،   عصر جمعی از نمایندگان مجلس کـه از سـوي شـوراي نگهبـان رد صـالحیت شـده             
خـارجی وزارت    اتمعـاون اطالعـ   [پورمحمـدي،   ] مـصطفی [آقـاي   . آمدند و تظلـم نمودنـد     

  .مذاکره کسب نظر کرد آمد و براي سفر به عراق، در موارد قابل] اطالعات
معـاون امـور    [ضـرغامی،   ] اهللا عـزت [آقایـان   . جمع زیادي از هنرمندان سینما و فیلم آمدند       

  مـن هـم  . و داود رشیدي صحبت کوتاهی داشتند] سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
                                                             

 - خیمه انقالب اسالمى و نقطه اتکال و عظمت انقالب عمود  ،فقیه والیت«: در بخشی از این سخنرانی آمده است
این   با اتکا به،ى بزرگ است و انقالب اسالمىا  براى کشور سرمایه،فقیه محوریت رهبرى والیت .اسالمى ایران است

هاى مقدس  ها و ارزش محوریت پیروز شد و حرکت در حول همین محور، توطئه دشمنان را خنثى کرده است و آرمان
 دو اصل تفکیک ناپذیر و در کنار هم هستند و سیاست دولت ،توسعه و عدالت .انقالب اسالمى را حفظ خواهد کرد

 اقدامات فراوانى که دولت در مناطق محروم، روستاها .هاى اول و دوم عمال برهمین اساس بوده و خواهد بود در برنامه
. عدالت در کنار توسعه بوده است   بهترین مصداق توجه دولت به،ه استدیده از جنگ و زلزله انجام داد  نقاط آسیبو

 به مناطقى آباد و ، درصد کشور از نعمت برق، آب و بهداشت برخوردارند و اکثر مناطق محروم گذشته96اکنون 
دهد،  اختصاص مىکاالهاى اساسى و مورد نیاز مردم  هاى بسیار سنگینى که دولت به عالوه بر یارانه .اند مرفه مبدل شده

 براى کمک به افراد جامعه پرداخت ،المنفعه و خیریه ها و نهادهاى عام  به سازمان، نیز ار سوى دولتیساالنه مبالغ
ما معتقدیم توسعه عین عدالت است و  .شود شود که این کار در جهت تحقق عدالت اجتماعى در جامعه انجام مى مى

هاى بسیار سنگینى  شود، هزینه نایى که براى پیشرفت و اعتالى نظام اسالمى مىهاى هنگفت زیرب گذاري در کنار سرمایه
در سایه توسعه کشور، مقدمات تهیه طرح فقرزدایى از جامعه محقق  .شود نیز براى اجراى عدالت در جامعه صرف مى

 عظیم مردمى وفادار، ۀایران اسالمى با رهبرى شخصیتى حکیم، فقیه، عادل و آگاه و برخوردارى از پشتوان .شده است
انقالبى و باهوش، بسیار مقتدر و با صالبت است و حفظ وحدت و انسجام در داخل و هوشیارى و آگاهى در مقابل 

ایران از لحاظ برخوردارى از مازاد درآمد ارزى  . اقتدار آینده نظام اسالمى استةکنند هاى خارجى تضمین توطئه
از افتخارات اقتصادى ایران است، افزایش تولید، وضعیت مطلوب اشتغال، مخارج، عدم کسرى بودجه که   نسبت به

متخصص و کارآمد و رشد چشمگیر  گذارى، آموزش نیروهاى  بخش خصوصى براى سرمایه ازاستقبال روزافزون
کنید  رجوع» .تر خواهد شد برد و این روند در آینده نیز مطلوب سر مى  سازندگى در کشور، در وضعیت بسیار خوبى به

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←
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  نمایندگان خبرگان عکس مالقات با 

اجالس ساالنه مجلس خبرگان رهبری در قم
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  عکس مالقات با سینما گران 

مالقات با اهالی سینما و هنرمندان عرصه نمایش

مالقات با اعضای ستاد اقامه نماز
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  . 1مفصالً  از اهمیت کار سینما و فیلم و وظایف و نقاط قوت و ضعف گفتم
کمالی وزیرکار آمد ] حسین[آقاي . شب،کارهاي دفتر را انجام دادمو نیم  تا ساعت هشت 

کروبـی هـم تلفنـی همـین     ] مهـدي [آقـاي  . کـرد  و از برخورد خطی شوراي نگهبان شکایت      
تا آخر شب هم جمعی از مردودشدگان آمدنـد؛ دلـم برایـشان سـوخت،      . را داشت شکایت  

تنهـایی شـام    . به خانـه آمـدم    . قرار شد از رهبري استمدادکنند    . شودکرد  دیگرکاري هم نمی  
  .خوردم

  
  1996 فوریه 28                      1416  شوال   9   1374  اسفند  9شنبه  چهار

  
کـشورش داد و از   گزارشـی از وضـع   . وزیـر یمـن آمـد      ون نخـست  ، معـا  ]آقاي سعید العطار  [

                                                             
 -  ،هاى گوناگون سینماى ایران در داخل و خارج از کشور پس از پیروزى  با ارزیابى مثبت از موفقیتآقاي هاشمی

هاى فنى و هنرى قابل قبول در  ز تکنیکگیرى ا  با محتوایى درست و بهره،سینماى ایران«:  اظهار داشت،انقالب اسالمى
هاى مفید و تاریخى پیشکسوتان هنرى متعهد و  هاى انسانى توانا، موفق و تجربه سطح جهان و نیز با استفاده از سرمایه

ویژگى و جایگاه ممتاز  .مورد احترام جامعه اسالمى، توانسته است به سطح مناسبى برسد که البته کافى و شایسته نیست
هاى هنرى  رقیب است و قدرت تکنولوژى پیشرفته و تخصص دهنده بى  در میان ابزارهاى تبلیغى و آگاهىسینما

 ،ترین هدف پرورش و تربیتى اسالم است ویژه در نسل جوان که مهمه  دامنه تأثیرگذارى آن را در جامعه ب،روزافزون
پسندد و  معه و کشور اسالمى، منش و مشى ما را نمىلحاظ تضادهاى فرهنگى با جا  با اینکه دنیا به .کند تر مى گسترده

تواند  هاى آرمانى ما را نمى  اما رشد و کمال هنرى برمبناى هدف، نظر مساعدى ندارد، محصوالت سینماى ایرانةدربار
با بیان شان ای» .شود  مثبت ارزیابى مى،المللى  بنابراین سینماى ایران از دیدگاه ناظران و داوران منصف بین؛نادیده بگیرد

موضوعات اجتماعى، سیاسى و   نگرى و افزایش قلمرو نگرش به ها، جامع تر کردن محتواى فیلمنامه ضرورت غنى
 با برخوردارى از روحیات خاص و ،نویسان نامه ویژه فیلمه  ب،سینماگران«: نویسان تأکیدکرد نامه فرهنگى در دیدگاه فیلم

بزرگ انقالب و نظام اسالمى در سازندگى و توسعه و معرفى هرچه بهتر اقتدار هاى  توانند در زمینه موفقیت  مى،لطیف
هاى  نباید دیدگاه.  بسیار مؤثر و مفید باشند که متأسفانه جاى آن در سینماى کنونى ما خالى است،و عظمت کشور

 ،ها باشد و بدبختى از جمله نمایش فقر ،ها، موضوعات تلخ و ناگوار  تنها متوجه ضعف،احساسى و لطیف سینماگران
معرفى  .نمایش درآید  ها نیز مطرح شود و به ها و توانمندي ها، جاذبه ها، پیشرفت  زیبایى،بلکه باید در کنار آن

 بلکه ، تبلیغ از یک فرد یا گروه خاصى نیست،هاى افتخارآمیز سازندگى و استحکام زیربنایى اقتصاد کشور شاخص
خدمات نیروهاى مخلص، فعال و متخصص جامعه انقالبى است و موجب   نهادن بهشناساندن و اثبات اقتدار ملى و ارج

با وجود تفکرهاى گوناگون و مخالف حضور زن  .شود ویژه نسل آینده مىه  ب،ایجاد و تقویت نشاط و امیدوارى مردم
نقش  سلمان، ایفاىاى حرکت کرد که با حفظ موازین اخالقى و شأن و منزلت زن م گونهه در عرصه هنر سینما، باید ب

، »1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» . دچار ضعف و آسیب نشود،این قشر در سینما
 .1396دفتر نشر معارف انقالب،



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 734   1374   رفسنجانی                     هاشمی

که با عربـستان و مـصر و اریتـره دارنـد و مـشکالت مانـده از جنـگ داخلـی و از                       مشکالتی
را الگـوي مناسـبی بـراي کـشورهاي      ها و توفیقـات ایـران بـا اعجـاب یـادکرد و آن             پیشرفت

جمهـور   یسیـ اهللا صـالح، ر   سپس پیام عبد  . تقاضاي وقت خصوصی نمود   . کرد اسالمی عنوان 
 و 1شان به منظور مقابله با اریتره در جزیره حنیش یمن را گفت و براي تقویت نیروي دریایی      

جزایر دیگر  در دریاي سرخ کمک خواست و توضیحاتی دربارة ایـن جزایـر داد؛ احتمـال                 
یل در پشت جریـان اشـغال حنـیش باشـد را مطـرح کـرد؛ قـایق تنـدرو و سـالح               یاینکه اسرا 

. انتظارکمک بالعوض دارندکـه نپـذیرفتم     . گفتم باید قرارداد خرید منعقد کنند     . خواهند  یم
  .وزیر نفت هم بود؛ براي همکاري نفتی هم استمداد کرد. فروشیم گفتم با مهلت می

، سفیر گامبیا براي تقدیم استوارنامه آمد؛ اولـین سـفیر ایـن کـشور        ]آقاي باباابوبکر درامه  [
، آقـاي   ]جمهورشان رییس[نامه  . ، وزیر نفت قزاقستان آمد    ]ایف نورالن آقاي بلگین ب  . [است

گرفتن نفت آنها در شـمال و تحویـل نفـت      نظربایف را آورد که خواستار موافقت با تحویل       
مـسأله مهمـی   . خواستار تخفیف در حق ترانزیـت شـد  . در جنوب شده است؛ موافقت کردم  

کنـیم،   یاالیشگاه تهران، براي خودمان تـصفیه مـ  فعالً نفت آنها را در پ    . براي ما و آنها است    
رییس سـازمان  [آقاي میرزاده، .  جنوب براي آینده مطرح است   ولی بحث ایجاد خط لوله به     

پیشنهاد جالبی در مـورد  . هاي بودجه اجازه گرفت آمد و براي تأمین کسري] برنامه و بودجه  
  .اداستفاده ترکیبی از معادن کشور و عناصر موجود در ایران د

دربـارة انتخابـات و     . آمـد ] آستان قـدس رضـوي     تؤلیت[طبسی،  ] عباس واعظ [عصر آقاي 
آهـن   هاي عمرانی سـرخس و برنامـه افتتـاح راه       قدس در تهران و طرح      اراضی موقوفه آستان  

شب در دفتـرم  . در جلسه هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم    .  سرخس مذاکره کردیم   -مشهد
شب، برف تندي در بخشی از تهران .  کارها را تکمیل کردم   ماندم و به خاطر مسافرت فردا،     

  . بارید و امروز هم باران خوبی داشتیم
  

                                                             
 -» یتیکه از اهم یاتی حيا در منطقهاین جزیره  . شده است سرخ واقعيای در درمنی رهی جزنیبزرگتر، »حنیش 

 یعنی که است که سه قاره جهان يا گونه بهآن  ییای جغرافنقشه، قرار دارد و  برخوردار استیکیتراتژ و اسيراهبرد
شمار    بهای در دنییای دري ناوبريرهای مسنیتر  از مهمرهی جزنی اقتی در حقدهد؛ ی موندیهم پ  و اروپا را بهقای آفرا،یآس

 .رود یم
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  وزیر نفت قزاقستان+ عکس مالقات با وزیر نفت لیبی 

مالقات با وزیر نفت قزاقستان

مالقات با وزیر نفت لیبی
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  1996 فوریه 29                   1416  شوال   10   1374  اسفند  10 شنبه پنج
  

وزیـران نیـرو،   . مرفتـیم و بـه سـوي زاهـدان پـرواز کـردی          ] مهرآبـاد [اول وقت بـه فرودگـاه       
. خرازي همراه بودنـد ]کمال[میرزاده و  ]حمید[منافی،  ]هادي[جهادسازندگی، صنایع، آقایان    

هـا   هـاي فـشارهاي آمریکـا و راه حـل       ل آمریکـا و برنامـه     یدر راه آقاي خرازي دربـارة مـسا       
  . مطالبی گفت؛ به همین خاطر آمده بود

اپیماي کوچکتري بـه سـوي خـاش پـرواز     بالفاصله با هو . در فرودگاه زاهدان استقبال بود    
در فرودگاه خاش که متعلق به ارتش و کوچک و خراب است، هواپیماهاي بزرگ . کردیم

  . ابر هم بود و هواپیما به زحمت فرود آمد. توانند بنشینند نمی
در آنجـا  . از کمربنـدي شـهر عبـور کـردیم     . از آنجا به محل کارخانه سیمان خاش رفتـیم        

 تــن آن از نــوع 500 تُــن ســیمان دارد کــه 2500ظرفیــت تولیــد . ت دادمــدیرعامل توضــیحا
 57هشت میلیارد تومان، هزینه ریالی و . پزوالنی با استفاده از مواد کوه آتشفشان تفتان است      

میلیون دالر، هزینه ارزي داشته است، ولی با پیشرفت اطالعات فنی و تکنولوژي، از این بـه            
  .  خواهدداشت  میلیون دالر ارزبري20دود اي ح کارخانه بعد، ساختن چنین

شکن تا بـارگیري و توضـیحات مفیـدي         سپس از تمامی کارخانه بازدید کردیم؛ از سنگ       
هاي پـاکتی و فلـه را دادم و از لـوح افتتـاح      هاي حامل سیمان اجازه حرکت کامیون  . شنیدیم

گـزارش  ] زیر صنایعو[زاده،  نعمت] محمدرضا[در جمع کارکنان، آقاي . برداري نمودم  پرده
ــارة  . وضــع صــنعت اســتان و صــنعت ســیمان کــشور را داد   مــن هــم صــحبت مفــصلی درب

نمایشگاهى از محصوالت معدنى استان، درست کرده بودند که    . 1هاي استان نمودم    پیشرفت
توانـد اسـتان را تحـت تـأثیر قـرار       متنوع و غناى آنها بسیار قابل توجه و ارزشمند است و مى   

                                                             
 -در این منطقه کارخانه سیمان  خوشحال و مسرورم که طرح مهم خیلى«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است

بار دیگر هم براى دیدن این طرح  من یک. هاى توسعه عملیاتى امروز استان است دورافتاده به ثمر رسید و یکى از پایه
شکر با خاطر همین تقدیر و ته امروز هم عمدتاً ب. کشند  به خاطر تشکر از کسانى که اینجا زحمت مى،آمده بودم

در استان هاى توسعه  هدفما  . داشته باشیمسهمیگونه کارها  مان آمدیم، تا در اظهار اهتمام به این جمعى از دوستان
و هم  ها و مدارس و مدارس فنى  هم نیروى انسانى در دانشگاه، هم صنعت، هم کشاورزىسیستان و بلوچستان را،

  کتاب ←کنید  رجوع» .روند داهللا اینجا به موازات هم دارند پیش مى که الحمایم ه مورد توجه قرار دادابخش شیالت ر
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«
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  .دهد
کوپترهـا بـه     بالفاصـله بـا هلـى     . اهار و نماز به پایگاه هوایى کُنـارك پروازکـردیم         بعد از ن  

از هـوا سـد پیـشین را دیـدیم کـه در آن منطقـه خـشک،                . منطقه باهوکالت پـرواز نمـودیم     
و ] وزیر نیرو[آقاى زنگنه، .  فرود آمدیم1در محل باهوکالت. دلپذیر و پر از آب است خیلى

حـدود هـشت   . ضى زیر سد و نماینده بانک زمین توضیح دادنـد   سازى ارا  مشاور طرح آماده  
کنند؛ بناست از نیمـه سـال    هزار هکتار را براى واگذارى جهت آّبیاري تحت فشار آماده مى  

  .  کاشت شروع شود1375
در محلـى کـه بـراى مراسـم شـروع      . بعد از مغرب رسـیدیم . به سوى چابهار پرواز کردیم    

مردم خیلى خوشحالند و با سـاز و  . ه چابهار بود، فرود آمدیم  بردارى از طرح آبرسانى ب      بهره
وزیر نیرو و مدیرکل آب اسـتان و  . شیر را باز کردیم. دهل و تُمبک و سرود استقبال کردند    

 میلیـارد  45 کیلومتر خط انتقال آب با چند پمپاژ و با هزینـه           103. نماینده سپاه توضیح دادند   
کُن، خریده بودند که  براى آب شهر دو دستگاه، آب شیرین    قبالً  . ریال و دو سال و نیم کار      

تـر و هـم    با ساخته شـدن سـد پیـشین، تـرجیح دادنـد کـه آب را از سـد بیاورنـد؛ هـم ارزان             
هـا را بفروشـند و پـول آن را صـرف سـاخت سـد        کُن قرار است آب شیرین . تر است   مطمئن

یـت ایـن طـرح و اقـدامات     من هم صحبت مفـصلی دربـارة اهم    . زیروان در بلوچستان نمایند   
زیربنایی دیگر براي استان و به خـصوص بـراي چابهـار و جنـوب شـرقی کـشور و منجملـه                 

  .2منطقه گواتر نمودم
  

                                                             
 - و بلوچستانستانی شهرستان چابهار در استان سياری است از توابع بخش دشتیی روستا،باهوکالت . 

 -بهار که ما  خیلى خوشحالیم که این آرزوى دیرینه مردم خونگرم و عزیز چا«: ت در بخشی از این سخنرانی آمده اس
باید صمیمانه از همه . است به نتیجه رسیده و امروز شیرآب این شهر باز شده ،خاطر آنها همین آرزو را داشتیم ههم ب

 برادران ؛کنیم قدردانىکنند،  کنند و تالش و دلسوزى مى سخت، نیرو مصرف مى که در این کارهاى بزرگ و کسانی
شان را  ییهاى قابل ستایش از کارهاى بزرگ زیربنا  نمونه،رویم  ما در هر شهرى و استانى که مى،در وزارت نیرو ما

ها ، انتقال برق که همه اینها بنیان استقالل و اقتصاد کشور را تضمین  سدسازى، انتقال آب، فاضالب و نیروگاه. بینیم مى
دو سال . دهند  کافى کارهاى بزرگ را انجام مى،پیمانکار که انصافاً با سرعت و دقت و ظرافتکند و نیروهاى  مى

 وقتى که بنده اینجا بودم و کلنگ این طرح زده شد، واقعاً برایم سخت بود که باور بکنم با بیش از صد کیلومتر ،پیش
انجام این کار بزرگ بحمداهللا  اما .ع اجرا کرد بشود این طرح بزرگ را به موق،راه، در این منطقه محروم و دورافتاده

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع»  .شد
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  ه سیستان و بلوچستان عکس سفر ب

بازدید از طرح های سازندگی در استان محروم  سیستان و بلوچستان



  
  

   
               

                                                                                                                   
  مرد                                                                                                                      

  ها بحران                                                                                                                            
 

743 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در غرب خلیج چابهار براي مراسم کلنگ زنی اردوگاه تربیتی 1با ماشین به منطقه شهر تیس   
ربـانی، نماینـده   ]  حـسن دیسـ [آقـاي   . هاي من شروع شده اسـت       زمستانی رفتیم که با کمک    

مـن  . ، خیرمقدم گفـت و توضـیح داد  ]سیستان و بلوچستان  [رهبري در امور اهل سنت استان       
  . م و وعده کمک بیشتر دادمشان کرد هم تشویق

مـدیران  . ، ماهی، میگو بـه پـا کـرده بودنـد        نمایشگاه مفصلی براي شیالت   . به پایگاه رفتیم  
تحقیقـات در پـرورش میگـو و آمـادگی بـراي تولیـد الرو و               . جهادسازندگی توضیح دادند  

 خوزسـتان، بوشـهر،     غذاي میگو و مشخص شدن جاهاي مناسـب در سـواحل چهـار اسـتان              
ــستان و بلوچــستان در ســطح  هرمزگــ ــراي   110ان و سی ــاز  ب ــالغ مــورد نی ــار و مب  هــزار هکت
ــرمایه ــه  س ــذاري و نمون ــدیم   گ ــداثی را دی ــاي اح ــاي . ه ــا[آق ــروزش، ] غالمرض ــر[ف   وزی

  
                                                             

 - در يا هی است که در منطقه کوهپارانی و بلوچستان استانی از توابع شهرستان چابهار استان سی باستانیی روستاسیت 
 یخی و آثار تارگردد ی بازمانی بندر به دوران هخامنشنی ای باستاننهیشیپ. است  چابهار واقع شدهیشمال غرب يلومتری ک5

 در آن . بوده استانی مکران در زمان هخامنشيای در دررانی از بنادر مهم ایکی سیت . روستا وجود داردنی در اياریبس
 و قفقاز انهی ميای آسانه،ی و به مناطق مختلف خاورماند دهآم ی مسی و هند به بندر تی شرقيایدوران کاالها از آس

 . مهم بوده استي بندرزی نی اسالمهی اوليها  در سدهسیت. شدند یفرستاده م

  

  

 عکس سفر سیستان و بلوچستان

مالقات با هموطنان استان سیستان و بلوچستان
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  1.و من صحبت کوتاهی در این موضوعات داشتیم] دگی جهادسازن
. شـام خـوردیم  . در راه کمـی خوابیـدم     . شب به سوي تهران پرواز کردیم     و نیم     نُه ساعت  

عفت هم از سفر سوریه برگشته بـود؛  . خیلی خسته بودم . ساعت دوازده شب به خانه رسیدم     
، اینجـا بـود   ]جمهور ییسهاشمی، رییس دفتر بازرسی ویژه ر   [محسن،  . مقداري تعریف کرد  

  . و از مشکل رد شدن مجدد چند نفر از نامزدان گفت
  

  1996 مارس 1                         1416  شوال   11   1374  اسفند  11جمعه  
  

و معارف دفتر تبلیغات اسالمی قـم،   دفتر فرهنگ. بیشتر به استراحت گذشت. در منزل بودم
بررسی . فرهنگ موضوعی قرآن براي کلید قرآن فرستاده بود      اي به عنوان نمونه طرح        جزوه

  .ها جمع بودند ظهر همشیره فاطمه و بعضی دیگر از بستگان و بچه. کردم؛ خیلی ناقص است
و جاهـاي  ] جمهـور  دفتـر ریـیس  [مراجعات زیادي از سوي وزارت کشور و بازرسی ویژه        

هـا را مخـالف قـانون     ، پالکـارد کمیـسیون نظـارت  . دیگر بر سر مسأله تبلیغات انتخابات بـود  
آوري آنها را دارد که کار مشکلی اسـت و فـضاي انتخابـات را سـرد          دانسته و پیشنهاد جمع   

  . کنند می
از اصـفهان تلفنـی گفـت، تجدیـد نظـر شـوراي       ] فرمانده کل سـپاه [آقاي محسن رضایی،   

راحتی بعضی از  باعث نا- منجمله سه نفر  در اصفهان     -نگهبان و رد مجدد بعضی از نامزدها      
 گویا بعد از تأییدها، وزارت اطالعات، مطالب جدیدي در مورد چنـد نفـر        .مردم شده است  

 .اند، استعفا بدهند و یک نفر هم سلب صالحیت شده است      مطرح کرده که به پنج نفر گفته      
بودن تبلیغات جاري جدي شده و شـوراي نگهبـان هـم بـه همـین نتیجـه               بحث خالف قانون  

کاشـانی و   امـامی ] محمـد [جنتی،  ]احمد[راي عالج، تلفنی با رهبري و آقایان   ب. رسیده است 
                                                             

 -از آن روزى که در . ن به بحث شیالت و پرورش میگو خیلى عالقمندمم«:  در بخشی از این سخنرانی آمده است
نیروى بیشترى . خوبى داشتیم  پیشرفت خیلى،کنم  تا امروز نگاه مى، را دیدمشان  سایت بزرگ وآبادان مزرعه وسیع

بینى   متقاضى فراوانى آمده و پیش. وارد میدان وسیعى شدیم، عمالًودر مورد تولید بچه میگو به الر. الزم داریم
 با آنچه که ما .بود عقب نخواهد ، اگر جلو نباشدوشود که ما به موازات پیشرفت مزارع کشت یوگا تولید الر مى

  هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .ریزى خوبى شد و خطوط روشن شد  براى تولید غذاى میگو هم باز برنامه،دیدیم
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال  رفسنجانی، سخنرانی
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  .کردم مهاجرانی صحبت] عطاءاهللا[حبیبی و ] حسن[
  

  1996 مارس 2                          1416  شوال   12   1374  اسفند  12شنبه  
  

، ]وماناز انگونیـا آقـاي سـ  . [از غروب دیشب تا امروز عـصر، یکـسره  بـرف و بـاران داشـتیم           
براي دفـاع  .  خود آمد؛ سرگردي است کودتاي اخیر نیجر با نامه رییس    فرستاده ویژه فرمانده  

از کودتا توضیحات داد و تأکیـد داشـت کـه شـرایط فرهنگـی مـردم نیجـر، قـدرت هـضم                   
گفتم هیـأتی بـراي بررسـی    . براي رفع مشکالت کشورش استمدادکرد   . دموکراسی را ندارد  

  . فرستیم هاي همکاري و کمک می  راهوضع آنجا و 
از مـصوبه اخیـر   . جمهـور سـودان آمـد      یسیـ ، فرسـتاده ویـژه ر     ]الـدین  آقاي غازي صالح  [

سنی [، در ارتباط با تحویل سه نفري که در اتیوپی بـه جـان            ]سازمان ملل [شوراي امنیت    حـ [
کننـد، در   بینـی مـی   پـیش . کرد سوءقصد کردند، اظهار نگرانی   ] جمهور مصر  رییس[مبارك،  

 مـصوبه دیگـري علیـه سـودان     -رسـد   که یک ماه دیگر بـه پایـان مـی     -پایان مهلت دو ماهه   
از ما خواست که براي جلـوگیري از تـصویب آن تـالش کنـیم؛ بـه خـصوص از                 . بگذارنند

شـان  130-نیز گفت اخیراً  یکی از سـه هواپیمـاي سـی   . طریق چین و هند که حق وتو دارند   
. ی جنگ جنوب، مشکل دارند؛ تقاضاي ادامه کمک نظـامی کـرد  ساقط شده و براي پشتیبان 

گفتم، لیبی موافقت خودش را براي پرداخت طلب آنها از ایـران بـراي کمـک بـه سـودان،               
  .گرفته است پس

دربارة انتخابات صحبت کرد و از نامه دفتر رهبري اظهـار           . غرضی آمد ] سیدمحمد[آقاي  
یر جدیـدمان در موزامبیـک بـراي خـداحافظی و           ، سف ]آقاي عبدالعلی توکلی  . [نگرانی نمود 

ربانی از افغانستان بیاید که به فردا موکـول  ] الدین برهان[بنا بود، عصر آقاي   . کسب نظر آمد  
  .کارها داشتم شد، در نتیجه عصر و شب، وقت زیادي براي مطالعه و انجام

ي ضـمن قبـول   ا اهللا خامنـه  ، اطـالع دادکـه آیـت    ]وزیرکـشور [بـشارتی،   ] محمد علی[آقاي  
اند مجمع تشخیص مصلحت، براي اصالح قانون انتخابات تشکیل   تذکرات دیشب من، گفته   

حبیبی اطالع داد که شوراي نگهبان، حاضر است نظرش را تعـدیل      ] حسن[شود، ولی آقاي    
هـاي   هاي حاوي اسامی نمایندگان باشـد و پالکـارد          شدن پالکارد  کند و فقط خواستار جمع    



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 750   1374   رفسنجانی                     هاشمی

عـصر بیانیـه   . د؛ پذیرفتم که این مقدار کنترل بشود و اصالح قـانون بکنـیم       کلی را مجاز بدان   
  .اصالح شده شوراي نگهبان منتشر شد

  
  1996 مارس 3                       1416  شوال   13   1374  اسفند  13یکشنبه  

  
گزارشـی از پیـشرفت   . وزیـر  بوسـنی و هرزگـوین آمـد       ، نخـست  ]آقاي حـسن موراتـوویچ    [

رغم مخالفت آمریکا،    تأکید داشت که علی   .   داد و اظهار رضایت کرد      1 صلح دیتون  اجراي
از مــا خواســت کــه در بازســازي و امــور نظــامی و اداره  . اندکــه بــا ایــران کارکننــد مــصمم
تقاضاي وقت خصوصی کـرد و گفـت، آمریکـا و          . کنیم شان دیدگان  جنگ، کمک    آسیب

یل را بـه  یخواهنـد کـه بوسـنی، اسـرا       ک مـی  کردنـد و اینـ     یهودیان، در جنگ کمک زیادي    
هر . خواهیم نظرمان را به شما تحمیل کنیم      گفتم ما نمی  . رسمیت بشناسد؛ نظر ما را خواست     

دانیم که  کنیم، ولی می دانید، عمل کنید و وضع شما را هم درك می     چه خودتان صالح می   
ي مسلمان که بـا آمریکـا   دهید و بسیارند کشورها بخشی از حامیان مسلمانتان را از دست می      

مـان بـر کُرواسـی،     خواسـت از نفوذ   . انـد   رسمیت نشناخته  یل را به  یروابط خوبی دارند و اسرا    
براي حل مشکالت مسلمانان بوسـنی اسـتفاده کنـیم؛ از مـشکالتی کـه بـا کُرواسـی دارنـد،               

  . اند نگران
ه ایـن  یـ ه و اراستاد تنظیم بازار، جلسه با چند مصوبه و ارزیـابی مثبـت در عملکـرد گذشـت       

عصر در جلسه هیأت دولت، ارتقاي حقوق و . ها با اصالحاتی در سال آینده، داشت سیاست
، ]الـدین ربـانی    آقـاي برهـان   [بـراي اسـتقبال از      . گروه کارکنـان دولـت را تـصویب کـردیم         

آنها بـه سـعدآباد رفتنـد و مـن بـه دفتـر           . رفتم] مهرآباد[جمهور افغانستان، به فرودگاه      یسیر
  . ل بوسنی و هرزگوین صحبت کردیمی انتخابات و مسادربارة. ي رفتمرهبر

  اوضـاع افغانـستان را    . بـا آقـاي ربـانی، ابتـدا مـذاکره خـصوصی داشـتم             . به سعدآباد رفتم  

                                                             
 - نی و هرزگوی صلح در بوسنینامه چارچوب عموم  موافقتای  سیپار  با نام پروتکلیگاه که تونینامه د موافقت 
 آمریکا يوی در اوهاتونی دکیپترسون نزد-تی رایی هوايروی نگاهی بودکه در پاینامه صلح  موافقت،شود یگفته مزین

 بر یانیپانقطه  ،نامه  موافقتنیا . امضا شد1995 دسامبر 14 در سیدست آمد و رسماً در پار بهمیالدي  1995 مبردر نوا
 . بودیجنگ بوسن
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  فرستاده نیجریه + عکس نخست وزیر بوسنی 

مالقات با نخست وزیر بوسنی و هرزگوین

مالقات با فرستاده ویژه نیجر
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   افغانستان عکس سفر آقاي ربانی

استقبال رسمی ار آقای برهان الدین ربانی، رییس جمهور افغانستان
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  عکس سفر آقاي ربانی افغانستان 

مالقات با رییس جمهور افغانستان
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سفیرشان در مسکو و یکـی از سـران احـزاب، بـه      ها از طریق      توضیح داد و گفت، پاکستانی    
. دخـور  انـد کـه طالبـان شکـست مـی          ه شـده  گفت، متوج . اند  طور غیررسمی پیام آشتی داده    

گفـت  . اند اند و اکنون پشیمان  کرده  مدعی است که آمریکا و پاکستان از طالبان حمایت می         
شدن است   در حال حل] افغانستانیحزب اسالمرهبر  [حکمتیار،  ] گلبدین[لش با آقاي    یمسا

حل شده و مشکل مهمـی      ]  افغانستان یرهبر حزب وحدت اسالم   [خلیلی،  ] محمدکریم[و با   
 ایران ممنون است و از اطاعت زیاد  هاي کمک خیلی از. کافی براي دفاع دارد ندارد و نیروي 
جریانی از زمان جهـاد افغانـستان نقـل کـرد کـه در             . سعودي از آمریکا گفت    سران عربستان 

کـه   انـد   فهمیـده  انـد و وقتـی   سفر به عربستان، تقاضاي مالقات با شاه عربـستان داشـته، نـداده          
  .  مذاکرات رسمی و شام انجام شد. اند بناست به آمریکا برود، با دستپاچگی مالقات داده

  
  1996 مارس 4                        1416  شوال   14   1374  اسفند  14دوشنبه  

  
سـئواالت  . مذاکرات تشریفاتی بـود   . ، وزیر دادگستري روسیه آمد    ]یتن کووالیوف آقاي وال [

زیادي از وضع روسیه و احتماالت انتخابـات آینـده کـردم و در همکـاري بیـشتر و امـضاي             
از فـشارهاي  . متکی، سـفیرمان در ژاپـن آمـد   ] منوچهر[آقاي . نامه حقوقی صحبت شد   توافق

 و -کـه باعـث راکدشـدن وام سـد شـده      -ري بـا ایـران   آمریکا به ژاپن در مخالفت با همکا   
اي، بـراي   تر بودن دولت جدید ژاپن نسبت به ایران گفت و خواست که نماینـده ویـژه     مثبت

  .از کمک من براي ساخت اسکله بندرگز تشکر کرد. تقویت روابط بفرستم
ارش گـز . آمـد ] جمهـوري  نهاد ریاسـت  [بشارتی، مسئول دفتر مناطق محروم      ] جلیل[آقاي  

جمهور افغانـستان   یسیعصر ر. کرد کردن اعتباراتش گله کار را داد و از مجلس به خاطر کم 
  . و بدرقه کردیم1اي داشتیم مصاحبه. براي دور دوم مذاکرات آمد و با هم به فرودگاه رفتیم         

                                                             
 - ما نگرانى . بیشتر بحث کنیم،ل افغانستانیفرصتى شد که درباره مسا«: ر بخشی از این مصاحبه آمده استد 

ها   براى اینکه این نزاع،اى را شروع کردیم  تالش عمده،هاى داخلى افغانستان است که مدتى است مان از نزاع عمده
ولیت بازسازى و اداره کشور را به ئ بتواند مس،فغانستان دولت ا ووجود بیایده ختم بشود و هماهنگى جهادى افغانستان ب

فق بوده است و این سفر فرصتى شد که براى و م نسبتاً،اقداماتى که در چند ماه گذشته کرده بودیم. عهده بگیرد
ى  کارهاى بازساز،پیشرفت بیشتر کارهایمان و همچنین راجع به آینده افغانستان بحث کنیم که بعد از استقرار امنیت

 شاءاهللا آثارش را بعداً  ان و نتایج خوبى گرفتیم،داشتیم که در مجموع ما از مذاکراتى. افغانستان چگونه انجام شود
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  . فردا به ترکمنستان بروند  به مشهد رفت که فردا در مشهد باشند و پس
بروجـردي، خبـر داد کـه آرد مـورد قـرار مـا بـه موقـع بـه ترکمنـستان                    ] الءالدینع[آقاي  

ــت      ــده اس ــاهرات ش ــد و تظ ــان دارن ــود ن ــیده؛ کمب ــاي  . نرس ــه آق ــی[ب ــحاق،  آل] یحی اس
وزیـر  [مرنـدي،  ] علیرضا[در برگشت، آقاي دکتر     . ، گفتم فوراً پیگیري کند    ]وزیربازرگانی[

ــا مــن آمــد ] بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و از مــشکالت اجــراي بیمــه درمــانی  ب
تـا سـاعت نُـه شـب طـول        . شوراي اقتصاد جلسه داشـت    . عالج خواست  گفت و راه   همگانی

  .مصوبات زیادي داشتیم. کشید
  
  1996 مارس 5                      1416  شوال   15   1374  اسفند  15شنبه   سه

  
محسن آمـد و گـزارش   . خابات داغ استتبلیغات انت . تا ساعت ده صبح کارها را انجام دادم       

                                                                                                                                               
1374هاي سال   رفسنجانی، مصاحبه هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .هاى افغانستان خواهید دید شما در صحنه« ،

 .1396دفتر نشر معارف انقالب،

  

  

 عکس وزیر دادگستري روسیه

مالقات با وزیر دادگستری روسیه
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گوینـد، فـائزه مـا بـیش از تمـام        افکارها می  وضع انتخابات را داد و گفت، بعضی از سنجش        
  . دانم چنین باشد  که بعید می درصد65نامزدها رأي دارد؛ حدود 

جهادسـازندگی، بـراي درختکـاري و هفتـه منـابع       ] جنگـل و مراتـع    [به مؤسسه تحقیقـات     
سـفیر  ، ]یجـ  ی وانگ شـ يآقا[رفتیم؛ ] شناسی در باغ گیاه[باغ چین و ژاپن     طبیعی در منطقه    

کارهـاي خـوبی   . ها غرفـه را دیـدیم    ده. از نمایشگاه منابع طبیعی بازدیدکردیم    . چین هم بود  
سـازمان   ریـیس [فالح، ] ربیع[سپس گزارش آقاي . اند انجام شده و محققان خوبی جمع شده 

اي مفصل من در اهمیت استفاده درست از منابع طبیعـی     ه  و صحبت ] کشور ها و مراتع   جنگل
  . 1انجام شد

ــاي فالحیــان،  ــر اطالعــات[عــصر آق ــاي  ] وزی ] مــصطفی[آمــد و گــزارش مــذاکرات آق
مالقـات  ]  عـراق جمهور سیی رن،یحس[با شخص صدام . پورمحمدي را که به عراق رفته داد    

ق بـراي مـصالحه بـا ایـران     هاي صدام را مبنی بر تصمیم جدي و سیاسی عرا داشته و صحبت 
  .گزارش نمود

شب، شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، جلـسه بـا چنـد مـصوبه،             . سلمانی براي اصالح آمد   
] کمـال [قایان آ. به خانه آمدم . آبادي داشت  تکلیف محصالن مدرسه عالی شاه     منجمله تعیین 

، ]ن در فرانـسه سفیر ایرا[آصفی، ] حمیدرضا[و  ] م ایران در سازمان ملل    نماینده دای [خرازي،  
از نیویورك و پاریس، تلفنـی گـزارش دادنـد کـه تبلیغـات شـدیدي علیـه ایـران بـه خـاطر                   

المقدس راه افتاده و خبر تأییدآمیز خبرگزاري جمهوري اسـالمی            آویو و بیت   انفجارهاي تل 
 نـژاد،  وردي] فریـدون [به آقاي   . است» انتقام الهی «اند که گفته      را دستمایه تبلیغات قرار داده    

  . کند گفتم، به نحوي تعدیل)] ایرنا(مدیرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی [
  
  

                                                             
 -ویژه در زمینه حفظ منابع طبیعی، از آنان خواست   آقاي هاشمی با قدردانی از محققان و دانشمندان تالشگر ایرانی به

ایران جزو «: ایشان گفت. هاي آینده تالش کنند بیش از پیش در راه حفظ منابع طبیعی کشور به عنوان سرمایه نسل
توان بخشی از  ار غنی دارد که با آموزش و شناساندن آنان به جامعه، میکشورهایی است که تنوع گیاهان دارویی بسی

زدایی  داري علمی و بیابان ها، مرتع شیالت، حفظ جنگل. هاي بخش خصوصی کشور را به این سمت سوق داد سرمایه
ارف ، دفتر نشر مع»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .مورد توجه دولت است

 .1396انقالب،
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  عکس روز درختکاري 

مراسم روز درختکاری در باغ گیاه شناسی تهران
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  عکس روز درختکاري 

کاشت درخت در روز درختکاری
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  1996  مارس 6                    1416  شوال   16   1374  اسفند  16شنبه  چهار
  

فـائزه  . و به محسن گفتم که پیگیـري کنـد   انتخابات دادم   دربارةبه وزارت کشور، تذکراتی     
اش تذکري دادم؛ به نتیجه انتخابات در مورد خودش خوشبین است  آمد و در مورد مصاحبه 

  .دارد... ل سیاسی ویها در مسا و انتقاداتی به عدم صداقت خیلی
 کـه فـاطی    -و دویست خانه مسکونی براي آنهـا      ] سوده[از منزل، براي افتتاح مرکز دیالیز       

با ظرفیـت  . ها را خوابانده بودند اولین مریض. عفت هم آمد.  به شهرك واوان رفتیم    -هساخت
] هـاي خـاص   رییس بنیاد بیماري[فاطی،  . دیالیز حدود صد مریض در روز؛ کار خوبی است        

هـاي   توضیحاتی داد و پیشنهادهایی در جهت اصالح وضـع ایـن مریـضان سـخت و مـریض             
، وزراي مـسکن و  ]عبـاس آخونـدي و علیرضـا مرنـدي     آقایان  . [تاالسمی و هموفیلی داشت   

هـاي مـسکونی هـم بازدیـد کـردیم؛       از سـاختمان . شهرسازي و بهداشت و درمان هم بودنـد   
  .خوابه، با قیمت مناسب هستند خوابه و دوخوابه و سه یک

، وزیـر نفـت   ]آقاي غالمرضـا آقـازاده    . [سپس براي افتتاح طرح گازرسانی به واوان رفتیم       
گرم جمع شده بودنـد؛ باشـکوه    مردم هم با احساسات. 1و من هم قدردانی کردم   توضیح داد   

. کرد خوبی هم صحبت فاطی. ها بودند  زیادي از شخصیت   شان و جمع   سفیران و همسران  . بود
کـه جالـب    ها هم از یکی از گویندگان زن صداوسیما استفاده کرده بودند        براي اعالن برنامه  

ارشـی از وضـع شـهرك و برنامـه توسـعه و کارهـا داد و از           مدیر شهرك واوان هم گز    . بود
هـا داشـتم کـه     کوتـاهی در اهمیـت خـدمت بـه کلیـوي          صحبت. شان دیدن کردیم    نمایشگاه

  جهـت و نیـز اهتمـام بـه رفـع استـضعاف از جنـوب        کوچک را هم از این     اهتمام به این طرح   
  

                                                             
 - هاي کالن انجام شده براي جبران  گذاري  هاشمی، به مستضعف بودن منطقه جنوب شهرتهران و سرمایهآقاي

هاي دولت  گونه مناطق اشاره کرد و توجه به مسایل و مشکالت و تأمین نیازهاي مردم را از آرمان هاي این ماندگی عقب
اي تأمین آب، برق و گاز منطقه اسالمشهر و ه ما سرافرازیم که امروز طرح«: و رهبر معظم انقالب برشمرد و گفت

حضور نیروي کار فعال مراکز اقتصادي وصنعتی اطراف تهران در منطقه اسالمشهر و . شهرك واوان انجام شده است
هاي این منطقه است و مسئوالن اگر کمبودها و مشکالت مناطق محروم  و نزدیک  واوان در جنوب تهران، از ویژگی

  ←کنید  رجوع» .اند ي کشور را برطرف سازند، گام مؤثري براي تحقق عدالت اجتماعی برداشتهگیر به مرکز تصمیم
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«کتاب 
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  عکس افتتاح مرکز دیالیز 

پرده برداری از مرکز دیالیز سوده در منطقه محروم واوان در جنوب تهران
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  عکس افتتاح مرکز دیالیز 

بازدید و افتتاح دویست واحد مسکونی در شهرک واوان برای بیماران خاص
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بازدید و افتتاح دویست واحد مسکونی در شهرک واوان برای بیماران خاص
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  1.تهران توصیه کردم
. تـا سـاعت نُـه شـب کارهـا انجـام شـد         . عصر در جلسه هیأت دولت، چند مصوبه داشتیم       

یل و اروپا علیـه ایـران در ارتبـاط بـا      یمراجعات زیادي در مورد فشار تبلیغاتی آمریکا و اسرا        
  .چاره آن داشتم آویو و راه انفجار تل

  
  1996 مارس 7                       1416  شوال   17   1374    اسفند17 شنبه پنج

  
از عملکرد  . بالمی، مدیراجرایی صندوق کمک به کودکان سازمان ملل آمد        ] کارول[خانم  

ایران براي اجراي مصوبات مراکز جهانی در بهداشـت و آمـوزش کودکـان ابـراز رضـایت               
  . یسف، براي تحقق اهداف انسانی نمودمهایی در مورد جدیت بیشتر یون من هم توصیه. کرد

گزارشـی از ادامـه سـفر آقـاي         . آمـد ] وزیـر جهادسـازندگی   [فـروزش،   ] غالمرضـا [آقاي  
به مشهد و سپس به ترکمنستان و رضایت آنها ] جمهور افغانستان  رییس[ربانی،  ] الدین برهان[

هاي افغانی داشـتند   ههاي زیادي با گرو گفت در مشهد، مالقات. هاي ایران را داد     از پذیرایی 
هـا، بـراي اصـالح     همچنین ضمن گزارش رشد تولید مواد لبنـی و پـروتئین       . و با تأخیر رفتند   

  .قیمت شیر در جهت حمایت از دامداران، استمداد کرد
گـاز داشـتیم؛ بـا تـصویب ترازنامـه و سـرمایه و اسـتماع            جلسه مجمع عمومی شرکت ملی    

دکتـر  . از استخر استفاده کردم و به خانه آمدم. دادمعصر کارها را انجام . گزارش انجام شد 
 اطـالع داد کـه شـوراي نگهبـان، مـصوبه دیـشب هیـأت        ،]جمهور معاون اول رییس[حبیبی،  

  .ها را خالف قانون دانسته است دولت، در مورد بازخوانی صندوق

                                                             
 -جه و اهتمام نظام اسالمی به مسایل دهنده تو  آقاي هاشمی، خدمت به بیماران کلیوي و خانواده آنان را نشان

آور و دایمی دانست و با تأکید بر  هاي رنج نیازمندان و محرومان و اظهار همدردي و محبت به بیماران مبتال به بیماري
توجهی به آن براي  العالج، بی هاي صعب گذاري و هر چه بیشتر براي پیشگیري از بروز جنبی بیماري ضرورت سرمایه

ایشان توجه دولت به بیماران کلیوي، گسترش مراکز درمانی و تجهیز آن را . توجیه است ناگوار و غیرقابلانسان تلخ و 
تأسیس یک نهاد جامع «: هاي پیشرفته دیالیز در داخل مورد تأکید قرار داد و گفت با وجود توان باالي ساخت دستگاه

راد نیکوکار در امور کشور، یک ضرورت است و براي تمرکز خدمات ویژه و مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم و اف
»  .توان با استفاده از روحیات خیرخواهانه و عواطف اسالمی و انسانی جامعه در این زمینه به خوبی بهره جست می

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع
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 دوم را گویند، فائزه مقام اول یا  ها را دیدم؛ اکثر آنها می       هاي مربوط به نظرسنجی     گزارش
، از نظرسـنجی  ]ریـیس سـازمان صداوسـیما   [الریجـانی،  ] علـی [عـصر آقـاي   . در تهران دارد 

 و کارگزاران سـازندگی   درصد48گوید، جامعه روحانیت مبارز       صداوسیما خبر داد که می    
گویـد، جامعـه روحانیـت       درصد رأي دارند؛ ولی شب خبر داد که گزارش جدیـد مـی               21

  . مضطرب بود درصد است؛37ان سازندگی   و کارگزار درصد36مبارز 
  

  1996 مارس 8                         1416  شوال   18   1374  اسفند  18جمعه 
  

هایی گفت؛ امیدوار  اش، نمونه دیشب، آخر شب فائزه آمد و از سوءاستفاده رقباي انتخاباتی       
ان را بـا اسـتفاده از دو   اول وقت، با عفت لیست موردنظرم   . است که رأي اول را داشته باشد      

مـان   جماران رفتـیم و رأي  به حسینیه. کردیم لیست کارگزاران و جامعه روحانیت مبارز تنظیم 
سـاعت  . 1مصاحبه کوتاهی هم کـردم . خبرنگاران زیادي جمع بودند. را به صندوق انداختیم  

از . دگــزارش نحــوه عملکــرد را دادنــ. کــشور رفتـیم  بــه ســتاد انتخابــات در وزارتو نـیم   ده
. عــادي اسـت و حــضور مـردم خــوب اســت   وضــع انتخابـات . کارهــا بازدیـدکردم  مجموعـه 

  . به خانه برگشتم. 2ها داشتم اي هم با رسانه مصاحبه. شکایاتی هم هست
                                                             

 -،ها خبرنگار، فیلمبردار و عکاس داخلى و  ، در جمع ده پس از آنکه رأى خود را در صندوق انداخت آقاي هاشمی
 .ما ها و افراد داوطلب و انقالبى انتخاب کرده  را از مجموعه لیستم نفر از نمایندگان مورد نظرسی«: خارجى گفت

 فشار خود را با هدف ،ها یلىیها و اسرا شود که آمریکایى  درست در زمانى برگزار مى،انتخابات مجلس پنجم
 تاکنون ،له هستند که این فشارهاأردن مردم نسبت به شرکت در انتخابات آغاز کردند، اما آنها غافل از این مسدلسردک

هاى توسعه اول و دوم آماده  اینکه کشور در مسیر سازندگى قرار گرفته و برنامه  با توجه به .نتیجه معکوس داشته است
اندرکاران  دست  بهایشان» .توانند در این شرایط کشور را اداره کنندافرادى داریم که ب  شده و در حال اجراست، نیاز به

طور قطع به   رأى مردم به«:  و گفت محافظت کنند،عنوان یک امانته ب، کرد، از رأى مردم برگزارى انتخابات توصیه
سترده زنان در حضور گ   بهایشان» .ایم  هرگز ضرر نکرده،افکار عمومى  خیر و صالح مملکت است و ما از توجه به

اند که باید در صحنه حضور داشته باشند و  زنان ایرانى اکنون درك کرده«: صحنه انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت
، دفتر نشر معارف »1374هاي سال   رفسنجانی، مصاحبه هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .خانه نکنند خود را محدود به

 .1396انقالب،

 -خوبى درك    شرایط کنونى کشور را به،مردم همیشه در صحنه ایران«: ه آمده است در بخشی از این مصاحب
دشمنان انقالب نشان دادند که انقالب پشتوانه   بار دیگر به،اند و با حضور یکپارچه در انتخابات مجلس پنجم کرده

 هاى مختلف انقالب  صحنه باید از این حضور یکپارچه مردم در،دشمنان انقالب .همراه دارد  قدرتمند مردم را به
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مـشهور  «  عفت از اینکه در کنار اسم فائزه، در صورت اسامی نامزدهاي انتخابات، جملـۀ    
مـن  . کرد و تلفنی، وزیرکشور را به تلخی سرزنشنوشته نشده، ناراحت است   »  به رفسنجانی 
که در فرم اول، ایـن عبـارت    گویا معلول مسامحه ابتدایی خود فائزه است  ام؛ ولی  هم ناراضی 

کـشور   را ننوشته و بعد هم مواجه با مخالفت ناظران شوراي نگهبان شـده اسـت کـه وزارت              
  .نتوانسته کاري بکند

هـم بـودن آراي دو لیـست جامعـه روحانیـت       همجموعه خبرهاي غیررسمی، از نزدیـک بـ     
بیـشتر وقـتم بـه    . وضـع فـائزه، بهتـر از دیگـران اسـت     . دهد مبارز و کارگزاران سازندگی می 

  . اصالح خاطرات قبل از پیروزي انقالب گذشت
 کـه  -، بـراي تکمیـل خـاطرات      ]ریـیس بنیـاد تـاریخ     [معادیخواه،  ] عبدالمجید[عصر آقاي   
انـد، سـري بـه     هـا رفتـه   بچـه .  آمـد  -ارم و سفرهاي خارجی بود    هاي سوم و چه     دربارة زندان 

  .هاي انتخاباتی، براي بررسی وضع آراء بزنند حوزه
  

  1996 مارس 9                           1416  شوال   19   1374  اسفند  19شنبه 
  

یمـی از  ها خوانـده شـد؛ حـدود ن    تا شب تعداد زیادي از نتایج آراي شهرستان. به دفترم رفتم  
 – کـارگزاران و جامعـه روحانیـت مبـارز          -هـر دو طـرف    . شوند  نمایندگان فعلی حذف می   

 از حـدود  -هاي تهـران، مـشخص شـده     تعدادي از صندوق . اند  اند که اکثریت آورده    مدعی
  نوري، با تفاوت حـدود  شده، فائزه اول و آقاي ناطق  که تا آخر شب مرتب-هفتاد هزار رأي 

                                                                                                                                               
با توجه به ،انتخابات در سراسر کشور .عبرت گیرند و از توطئه علیه نظام اسالمى دست بردارند درس 

کنند و از  خوبى شرایط کشور را درك مى مردم به . با آرامش کامل در جریان است،هاى وزارت کشور ریزى برنامه
  هاشمى بهآقاي » .طور حتم براى آینده کشور مفید است  به،ثارگرى رأى چنین مردم تالشگر و ای؛تحوالت آگاهند

 اگر ،این گروه«: ها خبرنگار، فیلمبردار و عکاس از کشورهاى خارجى در ایران اشاره کرد و اظهارداشت حضور ده
هم  .س کنندتوانند منظره جالبى را از حضور یکپارچه مردم ایران در انتخابات منعک خرج دهند، مى  دستکم انصاف به

هاى اجرایى دمکراتیک براى حفظ آراى مردم و در این شرایط  حضور مردم خوب است، هم تبلیغات و هم شیوه
این پرسش که چگونه لیست خود را انتخاب   در پاسخ بهایشان» .انصافى است که این همه زیبایى منعکس نشود بى

ها و افراد مستقل را مرورى کردم و آن سى نفرى را  گروه شناختم، لیست چون اکثر نامزدها را مى«: کرده است، گفت
هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» . برگزیدم، براى مجلس مفیدند،که تشخیص دادم

 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374
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  روایت فتح + عکس کمیته امداد 

مالقات با مسئولین کمیته امداد امام خمینی)ره(

مالقات با دست اندرکاران گروه تلویزیونی روایت فتح
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  . هفتصد رأي، دوم است
سرپرست [نیري،  ] سیدرضا[آقاي  . آمدند)] ره(خمینی امام[جمعی از مسئولین کمیته امداد      

 پـانزده میلیـون تومـان بـراي     1.آمیز کـردم  گزارش داد و من هم صحبت تشویق    ] کمیته امداد 
. نان آمدندو معاو] وزیر بازرگانی[اسحاق،  آل] یحیی[آقاي  . جشن نیکوکاري کمک نمودم   

.  را دادنـد ]تجـارت  و تعرفـه  عمـومی  نامـه  موافقت [=گزارش کار تعزیرات و مقدمات گات  
. کنـد، شـروع مـذاکرات بالمـانع اسـت         اند، اگر مذاکرات تعهـدي ایجـاد نمـی          رهبري گفته 

گزارش کار دادند و اسـتمداد  . جمعی از مسئولین گروه هنري و فرهنگی روایت فتح آمدند       
  .صاحبه براي پل بعثت داشتند تقاضاي م2.کردند

                                                             
 - ،از محرومان و رشد ساالنه آن اختصاص سهم قابل توجهى از بودجه کشور به حمایت   با اشاره به آقاي هاشمی

گذارى براى حذف  ریزى و سرمایه برنامه«:  آن را از تحوالت بنیانى دانست و اظهارداشت،ها براى کاهش محرومیت
 از کارهاى اساسى و موفق دولت و کمیته امداد ،هاى محروم فقر از طریق ایجاد اشتغال، تولید و خوداتکایى خانواده

تر   به نقاط دورتر و محروم،هر اندازه  امروز به .آثار گسترده و فراگیرى در بر داشته استاست که ) ره(امام خمینى 
 درك و لمس آنها از میزان توجه ةدهند بینیم که نشان انقالب بیشتر مى  رویم، صمیمیت و عشق مردم این مناطق را به مى

 ،)ره(رزش و گسترده کمیته امداد امام خمینى با قدردانى از خدمات بااایشان » .ل آنها استیمسا  دولت و نظام به
هاى  التحصیل را از خانواده  دانشجوى فارغ1200هزار دانشجوى شاغل به تحصیل و 15آموز،   هزار دانش650تحصیل 

:  و گفتیى محرومیت برشمرد هاى ارزنده تالش براى حل ریشه  از نمونه،درآمد تحت پوشش این کمیته محروم و کم
 ،امه اول و دوم توسعه و استحکام بنیان اقتصاد و رونق تولید در کشور، زمینه براى اجراى طرح حذف فقربا اجراى برن«

گسترش  .تر گرفته شود  باید جدى،دور از شعار، کار زیربنایى در این بخش   فراهم است و با اطمینان و بهکامالً
 سازمان .دارداى برنامه دوم توسعه، ضرورت ه هماهنگ در مسیر هدف هاى درمانى، توسعه، اشتغال و حرکت بیمه

 باید در حذف فقر از جامعه ، با استفاده از کارشناسان و پژوهشگران،)ره(برنامه و بودجه و کمیته امداد امام خمینى
» . آمادگى کامل دارد،ریزى منسجمى داشته باشند و دولت براى پشتیبانى از اجراى آن  تالش و برنامه،اسالمى
 .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع

 - در دیدار مسئوالن مؤسسه فرهنگى روایت فتح، ابعاد سیاسى، اجتماعى و فرهنگى دوران دفاع ،آقاى هاشمى 
 براى حفظ ،هاى هنرى  و شیوهاستفاده از تجهیزات «:سابقه و بسیارمهم دانست و تأکید کرد مقدس را در تاریخ ایران بى

هاى آینده و جهانیان از جمله کارهاى مقدس  دستاوردهاى چشمگیر این دوران و انعکاس تاریخ جنگ تحمیلى به نسل
آوینى و با تشکر از عملکرد گروه فرهنگى روایت فتح و سایر   مرتضییاد و خاطره شهید   با گرامیداشتایشان،» .است

انعکاس «:  اظهار داشت،کنند ظ روحیه و نشاط دوران دفاع مقدس در جامعه تالش مىمراکز هنرى که در جهت حف
 مستلزم استفاده از امکانات تمامى ،تمامى ابعاد رشادت و مقاومت رزمندگان اسالم و مردم انقالبى ایران در این دوران

. حد استانداردهاى جهانى استهاى هنرى در   کیفیت فعالیتينیروهاى نظامى و هماهنگى همکارى آنان براى ارتقا
 جایگاه و ارزش بیشترى در جامعه و تاریخ ایران و جهان ،تر انجام شود هاى هنرى، علمى و واقعى هر مقدار که فعالیت

 هاى بارز دوران دفاع مقدس در شما باید روحیه اخالص، فداکارى و ایثار را که از مشخصه .پیدا خواهد کرد
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گزارش سـفر بـه قفقـاز و آسـیاي          . آمد] وزیر امورخارجه [والیتی،  ] اکبر علی[عصر دکتر   
گفـت آقـاي یلتـسین بـه مـن پیـام فرسـتاده کـه         . میانه و روسیه و اوکراین را داد؛ راضی بود    

. م قبول شدمشترکاً کنگره مبارزه با تروریسم بگذاریم؛ در جلسه شوراي عالی امنیت ملی ه           
گـزارش سـفر    .  آمـد  ]جمهـور  معاون اول ریـیس   [حبیبی،  ] حسن[دکتر  . قرار شد اعالن شود   

  . روسیه را داد و کارهاي جاري را مطرح کرد
ل فشارهاي آمریکا و احتمال اثر بر روي      یمسا. شب شوراي عالی امنیت ملی جلسه داشت      

معـاون اطالعـات   [رمحمـدي،  پو]مـصطفی [آقـاي  .  مقابلـه بـا آن مطـرح بـود    يها اروپا و راه  
جمهـور   حسین، رییس[، گزارش سفر به بغداد و مذاکره با صدام     ]خارجی وزارت اطالعات  

  . شام خوردیم. پیغام صدام براي من را خواند. را داد] عراق
در راه خانه، بدون اطالع قبلـی، بـه   . آرا کُند است مهدي تلفن کرد و گفت، کار شمارش      

اطمینان دادند که جریان شمارش و انتقال آرا . یوه کارشان را دیدم ش. فرمانداري تهران رفتم  
انـد از کـامپیوتر اسـتفاده کنـد و مـسلط       تأخیرشان بـراي ایـن بـوده کـه خواسـته          . سالم است 

  .اند نبوده
  

  1996 مارس 10                       1416  شوال   20   1374  اسفند  20یکشنبه 
  

هاي انتخابات، از منزل به فرمانداري شـمیرانات رفـتم؛        صندوقبراي بازدید از وضع شمردن      
. کارشان خیلی مرتب بـود    . بدون خبر قبلی رفتم، ولی خیلی خوشحال شدند       . غافلگیر شدند 
نتیجـه آراي لواسـانات،   . هـایی تنظـیم شـده بـود     ها را خوانده بودند و در ورقـه    اکثر صندوق 

، میـدان تجـریش،     ]شهیدبهـشتی [= شگاه ملـی    لویزان، کامرانیه، قیطریه، مـسجد فرشـته، دانـ        
به طور عموم، در اکثـر مـوارد، لیـست جامعـه روحانیـت مبـارز،         . نیاوران و جماران را دیدم    

کمی از کارگزاران جلو بود، ولی رأي فائزه ما، در اکثر موارد از همه بیشتر بود؛ بـه جـز در        

                                                                                                                                               
سعى کنید از هنرمندانى ،مقدسدفاع دوران    در خلق آثار هنرى و فرهنگى مربوط به حفظ کنید و،ها بود جبهه 

هاي سال   رفسنجانی، سخنرانی هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع» .اند استفاده کنید که در این دوران مشارکت داشته
  .1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374
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  .قیطریه و تجریش و لواسانات
وزیر و معاون و کسی که بتواند جواب کافی . کشور رفتم سپس به ستاد انتخابات وزارت      

آنجـا هـم   . دبیرسـتان البـرز رفـتم   ] گیري حوزه رأي[سپس به طور سر زده، به     . بدهد، نبودند 
. کشور را دیدیم برنامه ارسالی آمار با کامپیوتر براي وزارت . مرتب و وضع شبیه شمیران بود     

محسن .  و احساسات پرشوري ابراز داشتند  آموزان دبیرستان هم خیلی خوشحال شدند      دانش
  .و مهدي هم بودند

آوردن بعـضی از کاالهـا  از     بیـرون دربـارة . ستاد تنظیم بازار جلـسه داشـت   . به دفترم رفتم  
هـاي انتخابـات سراسـر کـشور، نزدیـک بـه         گـزارش . لیست تعزیرات، بحث ناتمـام داشـتیم      

بـشارتی،  ] محمد علی[عصر آقاي . نداند که اکثریت را دار   تکمیل است؛ هر دو گروه مدعی     
بـه  . اي که پیش آمده، کلـی حـرف زد     براي حفظ اعتماد من و رفع شبهه       .آمد] وزیرکشور[

 از اینکه مجلـس  .هاي بحق فائزه توجه نکرده و تمایل به یک طرف نشان داده است       خواسته
ن وضع بهتـر  گفت، براي دولت ای. به دو گروه تقریباً مساوي تقسیم شده اظهاررضایت کرد        

  .جمهوري داشت باز هم اصرار به پذیرش ادامۀکار، بعد از اتمام دوره ریاست. است
نـوري اول   براي اولین بار، بخشی از نتایج قرائت آرا در تهران را اعالم کردند؛ آقاي ناطق     

انـد   ها، عمداً در این مقطـع خوانـده   به نظر بعضی.  رأي 400با تفاوت   : و فائزه دوم اعالن شد    
مرعـشی  ] حـسین [مجلس اول باشد؛ گرچـه امـروز عـصر، آقـاي             یسی در اولین اعالن، ر    که

معتقد است که رونـدکار سـالم اسـت و بـه زودي     . رفت در فرمانداري و جریان کار را دید       
داند، با همین منظور، این مقطـع   گرچه او هم بعید نمی. شود  واقعیت هر چه باشد، روشن می     

دانم که بنا بود امشب بخوانند و بـا تأکیـد مـن         ، اما خودم می    انتخاب شده است   ،براي اعالم 
  .  آرا رسیدیم، بخواننددرصد که به سی قبالً قرار گذاشته بودند، وقتی. اقدام کردند

  
  1996 مارس 11                      1416  شوال   21   1374  اسفند  21دوشنبه 

  
راي تقـدیم اسـتوارنامه آمـد؛ مـذاکرات     ، سـفیر جدیـد بلژیـک بـ    ]آقاي کریـستیان کورتـوا   [
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 خبرنگـاران زیـاد بودنـد و    1.مـصاحبه رادیـو تلویزیـونی و مطبوعـاتی داشـتیم      . تشریفاتی بود 
کننـد،   قرار بود یک ساعت پخـش . ان، داوطلبانه مصاحبه را پخش مستقیم نمود ان سیشبکه  

 دقیقه طـول  حدود یک ساعت و بیست. ولی چون برایشان جالب بود، تا آخر پخش کردند       
سـئواالت جـدي و جـامع بـود و مـن هـم بـا صـراحت و          . هم زد  کشید که برنامه شبکه را به     

بالفاصله انعکاس مثبت آن از سراسـر  . شجاعت و حوصله و خونسردي، همه را جواب دادم    
  .  رسد جهان می

تـا سـاعت هـشت و نـیم شـب طـول کـشید؛ چـون            . عصر شـوراي اقتـصاد جلـسه داشـت        
شب را هم در دفترم ماندم که کارهاي .  دستورها را قبل از عید تمام کنیم    خواستیم، تمام   می

  .تا ساعت دوازده شب بیدار بودم. مانده را انجام بدهم عقب
  
  1996 مارس 12                     1416  شوال   22   1374  اسفند  22شنبه  سه

  
  یونی براي تبریک سـال نـو در   سپس مصاحبه تلویز.  صبح کارها انجام شد  نُه و نیم  تا ساعت   

                                                             
 -،ارزیابى نتایج اولیه انتخابات پنجمین دوره مجلس شوراى اسالمى و سئوالى پیرامون    در پاسخ به  آقاي هاشمی

 اما ،نهایى کنیم هنوز زود است که در این رابطه قضاوت «: گفت،احتمال موفقیت گروه کارگزاران در این انتخابات
گزاران و هم که هر دو جناح کار در صورتى. طور نیست  فقط گروه کارگزاران از حامیان من هستند، این،اینکه گفتید

هاى   حمایت از برنامه، آنها در شعارهاى تبلیغاتى خودي هر دو از دوستان من هستند و هر دو،روحانیت مبارزجامعه 
 ة پاسخ شما دربار،سى که پرسید  بى  بىتلویزیون سئوال خبرنگار    در پاسخ بهایشان» .دولت را مطرح کرده بودند

ما از  «: گفت،م از سوى ایران و جلوگیرى از روند سازش چیستسیت تروری براى محکوم،تصمیم دیروز جامعه اروپا
 که ستها دانیم عادالنه نیست و حق فلسطینى  مى. موافق نیستیم،نام صلح در جریان استه  با آنچه ب،لحاظ نظرى

تواند بپذیرد  نمى ، هیچ آدم متفکر و عاقلى،له صورت نپذیردأآواره مشخص شود و تا این مس ها فلسطینى تکلیف میلیون
 پیدا کنید که ایران در روند يتوانید مورد  نمى،شما از لحاظ عملى اما . یک صلح عملى خواهد بود،که این صلح

گروه  در صورت برترى ،پرسیدکه نیوز  ایرانآقاي هاشمی، در پاسخ به خبرنگار روزنامه » . دخالتى داشته باشد،سازش
، جمهورى مطرح خواهد شد ست ریاستاى در مورد ابقاى شما در پ  الیحهشود که  گفته مى،کارگزاران در مجلس

با ابراز رضایت از برگزارى انتخابات ایشان » .پذیرم عه تبلیغاتى در انتخابات بود و من نمىیاین یک شا«: تصریح کرد
اطق از دوستان من آقاى ن«:  ناطق نورى گفتآقايفائزه هاشمى و خانم پنجمین دوره مجلس شوراى اسالمى و رقابت 

و مبارز  جامعه روحانیت -و فائزه نیز دختر من است و این دو در آینده با هم همکارى خواهند داشت و هر دو گروه 
  هاشمی«  کتاب ←کنید  رجوع » .و آن را دنبال خواهند کردهستند هاى سازندگى   موافق برنامه-کارگزاران

 .1396ر معارف انقالب،، دفتر نش»1374هاي سال  رفسنجانی، مصاحبه
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   مطبوعاتی عکس مصاحبه

مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی با خبرنگاران
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  عکس مصاحبه مطبوعاتی 

مصاحبه مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی با خبرنگاران
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 آقـاي شـریف از طـالب قـم     1. کـردم - براي ایرانیان خارج از کشور -لحظه تحویل سال نو     
.  را آورد و براي چاپ آنها اسـتمداد کـرد  -کاشانی  شریف –اي از آثار جدش       آمد و نمونه  

هـاي   هـایی از بچـه   گالیـه . گزارشی از کارهاي خودشـان را داد   . آمدشهبازي  ] علی[تیمسار  
معــاون اول [حبیبــی، دکتـر  . سـپاه داشــت و بـراي بعــضی از نیازهــاي ارتـش اســتمداد کــرد   

  .ل شوراي نگهبان آمدی براي امور جاري و انتخابات و مسا]جمهور رییس
ه کـار هیـأت   گـزارش نحـو  . آمـد ] معـاون وزیـر دفـاع     [ی،  یتوال] محمدحسن[عصر آقاي   

شـان بـا فرمانـداري و     تر اسـت؛ نظـم و ترتیـب     کار وزارت کشور دقیق   . نظارت استان را داد   
بـا  . هیأت اجرایی تفاوت دارد و لذا در نتیجه شمارش آنها، از دیشب فائزه جلو افتاده اسـت       

ــا وزیرکــشور صــحبت کــردم   هــاي  قاعــدتاً صــندوق. فرمانــداري تهــران چــک کــردیم و ب
  .رسند هم می ون، در دو مرکز متفاوت است و بعداً بهشده تاکن خوانده

  
  1996 مارس 13                  1416  شوال   23   1374  اسفند  23شنبه  چهار

  
اشکاالت کارشان . محققان گروه فرهنگ و معارف قرآن از دفتر تبلیغات اسالمی قم آمدند   

 دفـاعی بکننـد و معلـوم شـد از        را در مورد تنظیم فرهنگ موضوعی قرآن گفـتم؛ نتوانـستند          
ه یـ قرار شـد، طـرح جدیـدي ارا   . اند و نشان داد که آن هم ناقص است  روي تبیان تهیه کرده   

  .دهند و من هم پیشنهادي تهیه کنم
. قرار شد فوالد را از تعزیـرات بیـرون بیـاوریم و آزادکنـیم    . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت   

ز نحوه تشکیل گـروه بازرسـی انتقـاد داشـت کـه      عصر آقاي باوند از وزارت کشور آمد و ا    
شـب آقـاي   . هاي بودجه مطـرح بـود   ین نامهیدر جلسه هیأت دولت، آ. حرف مهمی نداشت  

] وزیـر اطالعـات  [آقـاي فالحیـان،   . داشت... پیشنهادهایی براي تحزب و  . عبداهللا نوري آمد  
  .آمد و براي کمبود بودجه استمداد کرد

آمریکا . را دیدم ] مصر[الشیخ   شرم] مبارزه با تروریسم در   [نس  از ماهواره، قسمتی از کنفرا    
جمهـور   ریـیس [شـیراك،   ] ژاك[آقـاي . نتوانسته است، علیه ایران چیزي از کنفرانس بگیرد       

، به صراحت اعالن نموده که اتحادیه اروپا زیر بار فشار آمریکا بـراي انـزواي ایـران           ]فرانسه
                                                             

 -1396، دفتر نشر معارف انقالب،»1374هاي سال   رفسنجانی، مصاحبه هاشمی«  کتاب ←کنید   رجوع. 
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  .رود نمی
  
  1996 مارس 14                    1416  شوال   24   1374  اسفند  24 شنبه پنج

  
ازخدمات . قبل از انقالب شروع شده است. گزارشی از کارشان دادند   . انجمن صنایع آمدند  

مـشکلی جـز کمبـود نقـدینگی بـراي      . العاده اظهار امتنان کردند     جاویدان من به صنایع، فوق    
هـا و امنیـت شـغلی     نرژي، بازار، وضع قیمت   از وفور مواد اولیه و ا     . بعضی از واحدها نگفتند   

  .تشکر کردند
. و تجلـی آمدنـد    ] رییس سازمان اوقـاف و امورخیریـه      [امام جمارانی،   ] سیدمهدي[آقایان  

. کننـد  براي توسعه چاپخانه قرآن استمداد کردند؛ فعالً روزانه چهارهزارجلد قرآن چاپ می      
جمهـور   مشاور رییس[میرباقري، ] مرتضی[آقاي . خواهند به ده هزار جلد در روز برسانند  می

آمد و براي تبدیل مشاورت جوانان به معاونت یا تبدیل دبیرخانه به سازمان      ] در امور جوانان  
آقـاي  . [رویـه ادارات دولتـی، نپـذیرفتم    استمداد کردکه بـه خـاطر جلـوگیري از توسـعه بـی        

مرانـی در امـور   عمـل کارهـاي ع     گزارشـی از سـرعت    . ، وزیـر نفـت آمـد      ]غالمرضا آقازاده 
گفـت، رأي بـاالي مـردم تهـران بـه فـائزه،       . داد... ها، پتروشیمی، گاز و متـانول و       پاالیشگاه

  . قدرشناسی جالبی از خدمات من بوده است؛ دیروز هم این حرف در جلسه تنظیم بازار بود
م شان در قـ  گزارشی از پیشرفت کار ساختمان بیمارستان. مشکینی آمد] علی[اهللا  پسر آیت 

دادکه بیشتر با فروش امالك اهدایی در گیالن امکان پذیر شده است و براي نیازهاي ارزي      
  . استمداد کرد

هـا و   گـزارش . سپس به خانه آمـدم . عصر براي سالگرد احمدآقا خمینی به مرقد امام رفتم 
وان در اخبار، تشنج بین چین و تایوان و حمایـت آمریکـا از تـای       . ها را در خانه خواندم      بولتن

  . مورد توجه است
  

  1996 مارس 15                        1416  شوال   25   1374  اسفند  25جمعه 
  

ظهـر  . تمام وقت درخانه بودم. هایش، صبح زود براي سفر به لیبی رفتند   عفت و فاطی و بچه    
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 هـا  شـب هـم بچـه   . وقت به استراحت و مطالعه و تنظیم کتابخانه گذشت       . ها جمع شدند    بچه
، تلفنی اطالع ]وزیر اطالعات[آقاي فالحیان، . یاسر براي شام برایمان ساندویچ خرید  . بودند

داد که دادگاهی در آلمـان، حکـم دسـتگیري او را بـه اتهـام اداره برنامـه تـرور کُردهـا در                      
  . 1برلین صادر کرده است] رستوران میکونوس[

  
  1996 مارس 16                          1416  شوال   26   1374  اسفند  26شنبه 

  
. شهري آمـد   ري]محمدمحمدي[آقاي  . به دفترم رفتم  . داشت بارید و ادامه    از دیشب برف می   

. انـد  براي تشکیل جمعیتی مشورت کرد؛ البته لیست داده و در انتخابات هـم شـرکت کـرده                
براي کارهـاي  . ادمقبل از این، وقت خواسته بود که نوبت نشد و به امروز افتاد؛ نظر موافق د     

و دانـشکده حـدیث هـم ادامـه کمـک را         )] س(حـضرت عبـدالعظیم حـسنی     [عمرانی حـرم    
                                                             

 -  کی وارد ، دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند، شبیازدهساعت میالدي،  1992 سپتامبر سال 17در 
 کی رستوران را با اسلحه اتوماتی شدند و اتاق پشتنیرل بلمرسدورفی در منطقه وکونوسی به نام میونانیرستوران 

 حزب دموکرات يدی تبعلکری دبي، از جمله صادق شرفکندنفر چهار و ند رولور به رگبار بستشالی و الما ـ اسپيوزی
 ی اسمکونوسیاگرچه رستوران م.  بودي عادانی رستوران مملو از مشتریی جلواتاق . را به قتل رساندندرانیکردستان ا

 مخالف که به یرانی ايها  چهرهیشگی به پاتوق هملی بود و تبدیرانی رستوران تماماً اکی قتی داشت، در حقیونانی
 از اعضا ی حمله، به همراه برخی هدف اصلي،صادق شرفکند . بوددهی شدند، گردی چپ شناخته ميعنوان سازمان ها

 الیآن سال حزب سوس.  از آلمان بودنددارید آلمان در حال ستیالی حزبش به دعوت حزب سوسندگانیو نما
 بالفاصله ی جمعيپس از حادثه، رسانه ها .را بر عهده داشت» الملل نی بستیالیکنفرانس سوس «یزبانی م،دمکرات آلمان

  را مجرمرانی ایتی امنسی واقعه و قتل قاسملو، سرونی انی ارتباط بجادی کردند و با هدف ارانیاتهام را متوجه مقامات ا
 و محاکمه ری آلمان دستگسی توسط پلیلبنانو چهار  ی به نام کاظم دارابیرانی اکی ، سال بعد از حادثهکی .دانستند

 نفر در دادگاه 170 از شی دادگاه بنی در جلسات ا.دی جلسه طول کش247 سال و پنج عده حدود نی دادگاه ا.شدند
 يا هی دادگاه، احضاری، قاض)1374 (1996 مارس سال 16در روز . حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند

 که توسط هی احضارن ای.ها به دادگاه فراخواند تل را به عنوان مظنون به قاو صادر کرد و رانی اطالعات اری وزيبرا
 ی قطعلی دال، بودی مدعيو. صادر شده بود  به درخواست دادستان کل آلمان، شددأیی تزی فدرال آلمان نی عالوانید

 هی احضار،وزارت امور خارجه . صورت گرفته استرانیها با نظارت وزارت اطالعات ا  قتلنکهی بر ای مبن،وجود دارد
 چی ه، کرد اعالمو قابل قبول خواندریالملل و غ نی معمول در رفتار بي استانداردهاری را مغاانی فالحي آقايصادره برا

 وجود نداشته و ، باشدکونوسی مهی با قضی اسالميات جمهور مقامانی که متضمن وجود ارتباط ميمدرك معتبر
 ي و فشار وارده از سوی المللنی بغاتی دادستان کل آلمان، تبلي از سوهی پشت صحنه درخواست احضاریهدف اصل

 .دنا  دو کشور مخالفی منافع ملي و آلمان بر مبنارانی اانی سازنده مبط است که با ادامه روند روایگروه ها و محافل
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  . خواستار شد
گزارش بازسازي و تنظـیم بـازار را داد        . آمد] جمهور معاون اجرایی رییس  [اخوي محمد،   

،  مجلس، انتخابات و نیز سفر به نوق براي عید اول بعد از فوت حاجیه والده مرحومدربارةو 
  .مذاکره شد

عصر شوراي عالی مناطق آزاد، جلسه با چند مصوبه داشت؛ منجمله تعیـین حـدود منطقـه       
حراسـت شــده ســرخس و رفــع محـدودیت از ســقف ارزي منــاطق آزاد و اجــازه بــاالبردن   

شب در دفترم ماندم و تا سـاعت دوازده شـب   . کردن ورودکاال عوارض ورودکاال براي کم   
  .خسته خوابیدم. کار کردم

  
  1996 مارس 17                       1416  شوال   27   1374  اسفند  27یکشنبه 

  
گزارش وضـع ارز و ریـال را داد؛        . آمد] کل بانک مرکزي   رییس[نوربخش،  ] محسن[آقاي  

 در -یس را بـه خـاطر احتیـاط    یاجازه خواست که طالهاي سپرده در سو     . وضع خوب است  
از برخوردهـاي  .  بـه ایـران برگردانـد   -ها علیه ایران در آینـده   ل احتماالت اقدامات غربی اقب

جهـت هـم نگـران     کـرد؛ بـی   نادرست با کارگزاران در مرحله دوم انتخابـات اظهـار نگرانـی      
  .هایی شروع شده است زمزمه. نیستند

از آزادکـردن   . قرار شـد مـس و آلومینیـوم هـم آزاد شـود            . ستاد تنظیم بازار جلسه داشت    
عـصر در جلـسه هیـأت دولـت،      . باعث کاهش قیمت در بازار آزاد شد      . یمفوالد راضی هست  

  .چند مصوبه داشتیم
وقت خوبی .  به مشهد، جلسه نداشتیم   اي  اهللا خامنه  آیتبه خاطر سفر    . شب در دفترم ماندم   

ل چـین و تـایوان بـا    یدر اخبـار، مـسا  . باریـد  برف و باران هم مـی    . براي انجام بقیه کارها بود    
  .ده است؛ آمریکا و چین، تهدید و خط و نشان علیه یکدیگر دارندآمریکا حساس ش

  
  1996 مارس 18                      1416  شوال   28   1374  اسفند  28دوشنبه 

  
یک خانم مسلمان است و براي اولـین بـار سـفیر       . سفیر سیرالئون براي تقدیم استوارنامه آمد     
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فـردي بـا سـواد و داراي آثـار قابـل توجـه         . نت کامل ایم و با حجاب کامل و متا        زن پذیرفته 
شان کنیم و خبر  شان براي بازسازي کمک   توقع دارند بعد از تمام شدن جنگ داخلی       . است

  .جمهور غیرنظامی و مسلمان در سیرالئون انتخاب شده است یسیداد که امروز ر
سـفیر  . خوبی داشـت نطق . مذاکرات تشریفاتی بود  . سفیر هلند براي تقدیم استوارنامه آمد     

گفت کُره شمالی . صحبت از توسعه روابط بود. کُره جنوبی آمد و استوارنامه را تقدیم کرد     
هنـوز سـفیر    . وپی براي خداحافظی آمـد    یتسفیر ا . حاضر به مذاکره براي رفع اختالف هست      

  .اند جدید تعیین نکرده
آقایـان  . ت کـرد راجع به انتخابات و آینده مجلـس صـحب     . غرضی آمد ] سید محمد [آقاي  

دبیرکـل  [میرمحمـدي،  ] سـیدمحمد [و ] وزیر آمـوزش و پـرورش  [نجفی، ] محمدعلی[دکتر  
هـا و   التدریـسی  برنامه اسـتخدام رسـمی حـق   . آمدند] سازمان امور اداري و استخدامی کشور   

التحصیالن و معلمان نهضت سوادآموزي را براي مدت چهار سال آوردنـد؛ خوشـحال              فارغ
  . کنندگفتم اعالن . شدم

استخري گـرفتم و بـه   . هاي عید کاري نماند عصر تمام کارها را تمام کردم که در تعطیلی  
تلفنـی بـا رهبـري کـه در مـشهد      . این روزها برف زیاد آمده است     . بارد  برف می . خانه آمدم 

العمل نسبت به اقدام دادستان آلمان در صـدور حکـم بازداشـت            نحوه عکس  دربارةهستند،  
دولت، مبنی بر انتقـاد      خبري به عنوان هیأت   . کردیم صحبت] وزیر اطالعات [آقاي فالحیان،   

  .ها دادیم از این اقدام غیرموجه، به رسانه
االسالم از وزارت امور خارجه تلفنی، در مورد اقدام نادرست سـودان             شیخ] حسین[آقاي  

دا و  ریـیس سـازمان صـ     [الریجـانی،   ] علـی [آقاي  . در خصوص اعزام افرادي به ایران گفت      
تلفنی گفت، خبر مربوط به آلمان تند اسـت؛ گفـتم از رهبـري در مـشهد هـم سـئوال               ] سیما
  .پسندد پس از سؤال گفت که ایشان تندتر از این را می. کنند

آشیخ حسین و محسن هاشمیان . عازم سفر به اسپانیا و پرتغال است . آخر شب محسن آمد   
 کـه در رفـسنجان در رقابـت بـا      - بهرامی مقداري از اشکاالت مربوط به آقاي حمید      . آمدند
گفـتم   کردم و شان تنصیح.  گفتند؛ خیلی ناراحتند  -هاشمیان پیروز شده است   ] حسین[آقاي  

  .کارهاي دیگر را رها نکنند
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  هلند + کره جنوبی + عکس مالقات با سفیر سیرالئون 

مالقات با سفیر جدید هلند

مالقات با سفیر جدید سیرالئون
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  1996 مارس 19                      1416  شوال   29   1374  اسفند  29شنبه  سه
  

هواشناسـی  . تقریبـاً در تمـام کـشور وضـع همـین اسـت      . تا ظهر برف داشـتیم   . دمدر منزل بو  
ظهر فائزه . وقت به استراحت و مطالعه گذشت. گویدکه تا چند روز دیگر هم ادامه دارد      می

بـستگان از مـسأله انتخابـات    . هاي مهدي و بعضی از بـستگان رفـسنجانی اینجـا بودنـد             و بچه 
  .کردند هاي زیاد بحث می رفسنجان، با آب و تاب و تحلیل

العمـل   راجع به بودجه وزارت و نحـوة عکـس  . آمد] وزیر اطالعات[عصر آقاي فالحیان،  
عفـت از لیبـی تلفنـی صـحبت     . ها بودند   شب هم بعضی از بچه    . در مقابل آلمان صحبت شد    

به لطـف خداونـد، توفیـق ثبـت     . از جریان سفرشان راضی هستند. کرد و خبر سالمتی را داد   
  . امید است سهمی در تدوین تاریخ کشورمان داشته باشد. دست آمد  به1374ت سال خاطرا

  
  اکبر هاشمی

29/12/1374 



روزشمار رویدادهای سال 1374
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منبع روزشمار: کتاب اطالعات 80 سال، جلد چهارم، انتشارات مؤسسه اطالعات، 1388
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  152، 133، 90، 87، 76، 75، 74آبادان، 
  644آبخازیا، 

  626آبعلی، 
  513، 512آبیدر، 
  450، 354آتالنتا، 

  123آجارستان، 
  257آجی چاي، 

، 349، 300، 277، 245، 131آخوندي، عباس، 
405 ،603 ،699 ،759  

  270، 187آدیس آبابا، 
  249، 248آذر شهر، 

، 208، 194،  164 ،143، )جمهوري(آذربایجان
218 ،223 ،258 ،284 ،288 ،238 ،248 ،249 ،306 ،
331 ،332 ،349 ،417 ،473 ،491 ،493 ،499 ،562 

،583 ،644  
، 223، 217، 213، 135، 28آذربایجان شرقی، 

225 ،226 ،227 ،265 ،266 ،269 ،274 ،284 ،289 ،
290 ،298 ،487 ،558 ،559 ،560 ،561 ،562 ،563  

، 388، 385، 293، 269، 236، 28آذربایجان غربی، 
417 ، 421 ،429 ،487 ،522  

  653، 582، 538، 509قمی، احمد،  آذري
  658، 346آراد، رون، 

  74آرسو، 
  558، )روستا(آروق

  329 شمال، –آزاد راه تهران 
  50المللی انرژي اتمی،  آژانس بین

  419آستارا، 
  203، )س(آستان حضرت عبدالعظیم 

  719، 658، 582، )س(آستان حضرت معصومه قم 
، 385، 330، 217، 131، 91آستان قدس رضوي، 

490 ،546 ،641 ،669 ،734  
  95آسه آن، 

  768، 565، 549، 546، 167، 127آسیاي میانه، 
  621، 21آشوري، ابوالقاسم، 
  756، 705، 331آصفی، حمیدرضا، 

  395آغ چاي، 
  656، 442، 369، 346، 131آفریقاي جنوبی، 

  330آقاجالل، 
، 161، 150، 131، 107، 77، 59غالمرضا، آقازاده، 

209 ،220 ،300 ،327 ،344 ، 345 ،384 ،389 ،
398 ،439 ،476 ،489 ،537 ،594 ،622 ،626 ،658 ،
698 ،711 ،716 ،722 ،759 ،774  

  230آقازاده، نجف، 

  408آقامحمدخان قاجار، 
  647، 421آقامحمدي، علی، 

  300آکسفورد، 
  450آکینو، بنیتو، 

  450ازون، آکینو، کر
، 324، 320، 134، 115، 86آل اسحاق، یحیی، 

437 ،543 ،476 ،594 ،755 ،767  
  67غفور، سیدمحمدحسن،  آل

، 297، 292، 223، 152، 127، 49، 18، 17آلمان، 
314 ،346 ،348 ،370 ،374 ،437 ،439 ،474 ،475 ،
500 ،508 ،509 ،562 ،604 ،605 ،606 ،658 ،671 ،
774 ،775 ،777 ،779  

  541آلومینیوم المهدي، 
  450، 437، 364، 346، 342، 187آفریقا، 
، 99، 97، 95، 90، 53، 50، 47، 22، 21، 17آمریکا، 

101 ، ،113 ،118 ،127 ،128 ،131 ،137 ،137 ،
143 ،146 ،148 ،149 ،150 ،152 ،153 ،155 ،156 ،
159 ،160 ،161 ،163 ،164 ،168 ،169 ،175 ،182 ،
192 ،194 ،198 ،200 ،202 ،209 ،220 ،223 ،225 ،
266 ،274 ،282 ،284 ،285 ،288 ،290 ،292 ،300 ،
302 ،320 ،323 ،327 ،328 ،331 ،332 ،345 ،348 ،
349 ،351 ،356 ،370 ،376 ،378 ،383 ،430 ،435 ،
443 ،449 ،450 ،456 ،473 ،475 ،489 ،491 ،508 ،
510 ،514 ،530 ،531 ،545 ،569 ،575 ،604 ،605 ،
615 ،629 ،638 ،644 ،646 ،653 ،658 ،660 ،668 ،
680 ،690 ،696 ،702 ،705 ،722 ،736 ،750 ،754 ،
763 ،768 ،773 ،774 ،776  

  213آمل، 
  509آموزش موسیقی، 

  488، 145آموزش و پرورش، 
  218آندرئوتی، جولیو، 
  517آهنگران، صادق، 

  728، 94 ، اصغر،  اصلابراهیمی
  491ابن ادریس، 

  356علی اکبر، ابوترابی، 
  441ابوحمدان، محمود، 

  450ابومرزوق، 
  605ابوموسی، 

  214، 133ابیانه، 
، 491، 439، 314، 289، 94، 48، 22اتحادیه اروپا، 

773  
  342خزر،  دریاي ساحل هاي خبرگزاري اتحادیه

  542اتحادیه صادرات فرش، 
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  489اتریش، 
  777، 749، 668، 270، 187اتیوپی، 

  433اجالس دریانوردي، 
  225، 224اجالس گروه هفت، 

  387احمد الصباح، صباح، 
  179، 153احمدي نژاد، محمود، 

  609، 402احمدي، 
  344اختري، محمد حسن، 

  342اخوان المسلمین ، 
  299ادریسی، مسعود، 

  95ادیت سینک، داتو، 
  208اراکی، محسن، 

  623، 588الدین،  اربکان، نجم
  514، 496ارتش جمهوري اسالمی، 

  179، 153، اردبیل
  298اردکان، 

  646، 500، 425، 383، 378، 349، 348اردن، 
  340اردوگاه ایثار، 

  450اردوگاه شهید باهنر، 
  397 ، 396، 261، 235، )رودخانه( ارس

  259ارسباران، 
  641، 491، 417، 332، 150، 143، 138ارمنستان، 

، 475، 346، 323، 320، 319، 288، 163اروپا، 
489 ،564 ،588 ،604 ،606 ،658 ،763 ،768 ،773  

، 393، 392، 391، 390 ، 389، 387، 257ارومیه، 
394 ،395 ،398 ، 404 ،409 ،413 ،515  

  133، 75اروندکنار، 
  77، 74اروند، 

  734اریتره ، 
  644، 384، 324 ، 323، 307، 288، 149اُزبکستان، 

  168، 74اي ، جواد،  اژه
  332، 331، )سامانه پدافند هوایی (300 –اس 

  777، 439اسپانیا، 
  512نیا،  استادیوم ملک

  629، 430استرالیا، 
  436اسحاق مدنی، محمد، 

  380، 344اسد، حافظ، 
  691اسدآباد، 
، 348، 346، 344، 288، 270، 266، 21اسراییل، 

378 ،417 ،419 ،435 ،439 ،474 ،498 ،500 ،508 
 ،510 ،557 ،571 ،647 ،658 ،734 ،750 ،763  

  525باد، اسفندآ
  264اُسکو، 

  500اسالم آباد، 

  138، 63، 54، 28، 8شهر،  اسالم
  696اسالمی، 
  384، 381، 94خان،  اسماعیل
  412زاده، ابراهیم،  اسماعیل
  42اشپیگل، 

  368، 344، 224، 148اکبر،  اشعري، علی
  405اُشنویه، 

  523اصغرنیا، محمدحسن، 
  489اصغري، سیدمحمد، 

، 433، 381، 301، 298، 289، 210، 145اصفهان، 
437 ،440 ،477 ،488 ،495 ،532 ،583 ،606 ،613 ،
748  

  278اعالیی، 
  566، 297افتخارجهرمی، گودرز، 

  687افخمی، 
  680افروز، غالمعلی، 

  ،702، 541، 538، 492، 213افشار، علیرضا، 
 380، 373، 318، 314، 224، 50، 49، 40افغانستان، 

 ،381 ،384 ،385 ، 386 ،387 ،417 ،425 ،430 ،
444 ،463 ،473 ،477 ،484 ،496 ، 498 ،499 ،500 

 ،502 ،505 ،509 ،575 ،583 ،604 ،644 ،704 ،
749 ،750 ،754  

  225اقبالی، 
  15اقیانوس اطلس، 

  629اقیانوس هند، 
  264اکبر، عظیم، 

  616، 54اکبرآباد، 
  435اکبرزاده، 

  641، 95اکو، 
  450، 354المپیک آتالنتا، 

  332، 329الموت، 
  74ام الرصاص، 

، 492، 487، 383، 323، 237امارات متحده عربی، 
604 ،605  

  351، ) ع(امام جعفرصادق
  774، 579، 571جمارانی، سیدمهدي،  امام

  579، 90، )ع(امام حسن 
  549، 546، 487، 344، 278، 91،)ع(رضا  امام

  103، )ع(امام علی 
  203، )س(امامزاده حمزه 
  203 ،)س(امامزاده طاهر

  329امامزاده عقیل، 
  748، 693، 293، 131امامی کاشانی، محمد، 

  497امامی، لیال، 
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  282، 218پور،کریستین،  امان
  319امبیرش، طهري، 
، 253، 159، 152، 133، 50، 26امراللهی، رضا، 

277 ،292 ،307 ،347 ،357 ،386 ،402 ،437 ،440 ،
474 ،536 ،606 ،634  

  441امل، 
  383ضا، امیرخیزي، محمدر

  624امیرسلطان، 
  624، 609، 606، 604امیرعبداهللا، 

  716امیرآباد، 
  384امین ارسال، هدایت، 

  620الملک،  امین
  730، 651، 582امینی، ابراهیم، 

  570، 319امینیان، 
  622امینیان، اکبر، 

  363، ) شهر(انار
  22انتشارات مرغ آمین، 

  488انجمن جغرافیاي ایران، 
  774انجمن صنایع ، 

  494انجمن صنایع غذایی، 
  687انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه شریف، 

  388انجمن همبستگی زنان، 
  653، 557، 503، 148، 88اندونزي، 

  671، 474، 86اندیمشک، 
  402انرژي زمین گرمایی، 

  555انزلی، 
  625، 499، 474، 382، 372انصار حزب اهللا، 

  101انصاري، احمدعلی، 
  345انصاري، غالمرضا، 

  599انصاري، مجید، 
  637انصاري، محسن، 

  209، 186، 40انصاري، محمدعلی، 
  229انگجی، سیدجواد، 

، 297، 208، 156، 143، 108، 103، 68انگلستان، 
336 ،604 ،629 ،646 ،675  

  409، 29انگوران، 
  749انگونیا، سوماناز، 
  442انه، لی دوك، 

  99انوار، فخرالدین، 
  490انواري، محی الدین، 

  562، 261، 260، 259ر، اه
، 687، 88، 87، 84، 83، 68، 67، 59، 58، 55اهواز، 

696  

  537، 498اوپک، 
  292اورتونا، لودویکو، 

، 566، 531، 489، 388، 376، 127، 88اوکراین، 
606 ،644 ،768  

  135، 128اوکالهما، 
  671، 656، 655، 654، 653، 346اوگاندا، 

  543اویمن، انور، 
  289، 95 ،)ابکت(آیات شیطانی

  347آیت اللهی ، محمد صادق، 
  378آیت اللهی، سید عبدالعلی، 

  646، 292، 222، 218ایتالیا، 
  348ایثار، 
  83، 64، 63ایذه، 

  716ایران خزر، 
  716ایران صدرا، 

، 103، 94، 88، 50، 42، 40، 30، 25، 12، 10ایران، 
107 ،115 ،143 ،146 ،149 ،152 ،155 ،161 ،175 ،
181 ،182 ،186 ،192 ،200 ،208 ،216 ،218 ،225 ،
282 ،284 ،288 ،289 ،314 ،318 ،319 ،328 ،332 ،
335 ،344 ،346 ،356 ،370 ،374 ،378 ، 380 ،
381 ،388 ،430 ،431 ،437 ،439 ،450 ،463 ،473 ،
474 ،488 ،489 ،492، 500 ،508 ، 509 ،541 ،
553 ،555 ،564 ،569 ،570 ،571 ،604 ،606 ،623 ،
624 ،628 ،637 ،638 ،644 ،647 ،665 ،669 ،690 ،
722 ،749 ،750 ،754 ،756 ،763 ،773 ،775 ،776 ،
777  

  591ایرانخواه، رضا، 
  487ایرانی، حسین، 

  644، 489ایرلند، 
  163، 159ایروانی، محمد جواد، 

  203ایزدي، شیخ عباس، 
  628ایل بختیاري، 

  499ایالم، 
  385اینونو، آردال، 

  648، ) مدرسه(آیین روشن 
  408بابایی، زلفعلی، 

  213بابلسر، 
  119باتومی، 

  691، 193بادامچیان، اسداهللا، 
  402، ) روستا(بارون

  656باریک بین، هادي، 
  702جمهور،  بازرسی ویژه رییس

  375، 351، 299بازرگان، مهدي، 
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  505 ، 503حق، محمد حسن،  باستان
  35، 31تبریزي، قادر،  باستانی

  83باغملک، 
  334فت کرمان، با

  113بافق، 
  299، )ع(باقرالعلوم 

  250باقري بنایی، مصطفی، 
  638باقري مقدم، غالمرضا، 

  493، 123باکو، 
  150باگراتیان، هراند، 

  340بالکان، 
  224بامیان، 

  492بانک جهانی، 
  194بانک رفاه کارگران، 

  699، 532، 384صادرات ایران،  بانک
  320بانک کشاورزي، 

، 508، 433، 327 ، 326، 320، 149بانک مرکزي، 
510 ،546 ،564 ،565 ،569 ،571 ،604 ،615 ،649 ،
776  

  599، 220، 46بانک، مرتضی، 
  461بانگسا مورو، 

  524، 517، 29بانه، 
  538، 374، 292باهنر، محمدجواد، 

  590، 193باهنر، محمدرضا، 
  737باهوکالت، 

  773باوند ، 
  734بایف نورالن، بلگین، 

  383بحرین، 
  198بخارایی، محمد، 

  628بختیاري، 
  543بدر عراق، 
  474، 22برج سفید، 

  490، 330البرز، 
  675، 571برزیل، 
  775، 42برلین، 

  11، 10برنامه پنج ساله اول توسعه ، 
  10برنامه پنج ساله دوم توسعه ، 

  425بروجردي، سیدحسین، 
، 444، 430، 372، 229، 48بروجردي، عالءالدین،

463 ،474 ،477 ،498 ،505 ،604 ،728  
  672بروجردي، لیلی، 

  636، 417، 40بروجردي، محمود، 
  90برونئی، 

  702، 661، 175شمال،  –بزرگراه تهران

  658، 620بزرگراه ساحلی خزر، 
  541بزرگراه نیایش، 
  541بزرگراه همت، 

  541بزرگراه یادگار امام، 
  245آباد،  بستان
، 541، 538 ،493، 492، 277، 213مستضعفین، بسیج
702  

  754، 538، 419، 284، 134بشارتی، جلیل، 
، 307، 225، 192، 128، 99محمد،  بشارتی، علی

357 ،382 ،386 ،436 ،473 ،506 ،508 ،511 ، 
515 ،525 ،547 ،599 ،625 ،632 ،649 ،687 ،696 ،
702 ،728 ،749 ،769  

  348بشمان، هورست، 
  749البشیر، عمر، 

  277، 274، 153بغداد، 
  489، 478بقایی، حبیب، 
  545عزت،  بگوویچ، علی

  763بالمی، کارول، 
  529بلبالن آباد، 

  769، 570، 569، 354، 319بلژیک، 
  544، 302بلغارستان، 

  616بلیقان، 
  50بلیکس، هانس، 

  328حمد،  ثانی، شیخ آل جابر بن جاسم بن
  272ثانی، خلیفه،  حمد آل بن
  272ثانی، حمد،  خلیفه آل بن
  198ثانی، محمد،  فه آلخلی بن
  604عبدالعزیز، عبداهللا،  بن
  382علوي، یوسف،  بن
  377علی االنصاري، علی،  بن
  595، 594علی القطبی، عبداهللا،  بن
  198علی سلطان، مقبول،  بن

  558، 253، 250، 133بناب، 
  77، 28بندر امام خمینی ، 

  716بندر امیرآباد، 
  555بندر انزلی، 
  123بندر پوتی، 

  622 جاسک، بندر
  75بندر چوئبده، 
  456بندر سوبیک، 

  236بندر شرفخانه، 
  754، 716، 713بندرگز، 

  541، 535، 209، 49، 48، 43، 41بندرعباس، 
، 435، 378، 307، 290، 200، 95، 30بنگالدش، 
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437 ، 439 ،462 ، 463 ،464 ،465 ،466 ،467 ،
468 ،469 ،470 ،471 ،472 ،510 ،587 ،644 ،653  
  538، 292، 216در، ابوالحسن، ص بنی

  759هاي خاص،  بنیاد بیماري
  668، 497، 208بنیاد تاریخ انقالب اسالمی، 

  550بنیاد رفاه، 
، 340، 58، 51 ، 50بنیاد شهید انقالب اسالمی، 

558 ،676  
،  186، 145، 133بنیاد مستضعفان و جانبازان، 

353 ،550 ،596 ،661  
  704بنیاد نهج البالغه، 

  78 بهبهان،
  547بهرامی، 

  777بهرامی، حمید، 
  691بهرامی، محمدباقر، 

  257، ) آذربایجان(بهرمان 
  363بهرمان، 

  306بهزیستی، 
  579، 576، 368، 168، )س( زهرا  بهشت

  168بهشتی، 
  538، 292، 272بهشتی، سیدمحمد، 
  143بهشتی، سیدعلیرضا، 

  656بهشهر، 
  298، 82بهمئی، محمدرضا، 

  653، ) هفته نامه(بهمن 
  74شیر،  بهمن

  509، 502، 501 ، 500، 113نظیر،  بوتو، بی
، 299، 297، 209، 153، 138بوسنی و هرزگوین، 

310 ،319 ،327 ،330 ،332 ،335 ، 336 ،336 ،
343 ،348 ،376 ،385 ،388 ،417 ،437 ،439 ،471 ،
473 ،496 ،531 ،542 ،545 ،704 ،728 ،750  

، 389، 370، 323، 307، 288، 277، 168، 50بوشهر،
609 ،743  

  433، 292، 41بوشهري، بهروز، 
  413بوکان، 

  541بوکسیت، 
  90بولیکاه، حاجی محمد، 

  169بومهن، 
  557بونتر، سور، 

  705، ) فیلم( بوي پیراهن یوسف
  586بی بی جمیله، 
  619بی بی سکینه، 

  510بی بی سی، 

  87، 63اهللا،  طرف، حبیب بی
  388 الجزایر، 1975بیانیه 
  756 المقدس، بیت

  524، 523، 494، 29بیجار، 
  487، 474بیرجند، 

  472، 462بیسواس، عبدالرحمن، 
  302بیگلري، 

  349بیگدلی، علیرضا، 
  543، 494بیمارستان اختر، 

  503، ) ره(بیمارستان امام خمینی 
  546، 545، ) ع(بیمارستان امام رضا 

  662، ) ص(االنبیاء  بیمارستان خاتم
  492 بیمارستان روزبه،
  544بیمارستان سینا، 

  432بیمارستان شهید شوریده، 
  74، )س(بیمارستان فاطمه زهرا 

  430بیمارستان قلب، 
  680، 548بیمه مرکزي ایران، 

  342، 336بیهاج، 
  543، 225، 193، 187، 181ك، .ك.پ

  641پاپازیان، واهان، 
  138پاپولیاس، کاربوس، 

  231شاه،  پادگان باغ
  175پادگان قلعه مرغی، 
  84پادگان ولی عصر، 

  620پارس جنوبی، 
  482پارسایی، مجید، 

  512پارك آبیدر، 
  42پارك آهوان، 

  627، 436، 248پارك پردیسان، 
  156پارك خواجوي کرمانی، 

  620پارك ساعی، 
  512پارك کشاورز، 
  508پارلمان آلمان، 

  113پارلمان هند، 
  756، 750، 702، 565، 42پاریس، 

  693پاسداران، 
  384آمین، محسن،  پاك

، 270، 224، 220، 175، 115، 90، 49پاکستان، 
323 ،341 ،345 ،372 ،384 ،430 ،450 ،464 ،497 ،
500 ، 502 ،612 ،622 ،628 ،629 ،704 ،754  

  209پاالیشگاه بندرعباس، 
  230پاالیشگاه تبریز، 
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  734، 658پاالیشگاه تهران، 
  53، 43پاالیشگاه فروکروم، 

  620 پاالیشگاه کنگان،
  301پان تُرکیسم، 

  179پاوه، 
  119پایگاه اساکی، 

  86پایگاه هوایی دزفول، 
  737پایگاه هوایی کُنارك، 

  77، 28پتروشیمی بندرامام، 
  230، 28پتروشیمی تبریز، 

) ر.م.ش(پدافند شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو 
 ،149 ،547  

  777پرتغال ، 
  346پرس تی وي، 

  264، 245پرلیت، 
  691کبر، پرورش، ا

  301پروین، 
  42پري، ویلیام، 

  644پریماکف، 
  431، 388، 370، 364، 345، 265، 213پکن، 

  620پل امین الملک، 
  767، 621پل بعثت، 
  41پل الفت، 

  353پهلوي، رضا شاه، 
  454، 319، 10پهلوي، محمدرضا، 

  216پورمحمدي، مصطفی، 
  298پورزمان، رسول، 

  260پورقربان، خانعلی، 
، 575، 373، 187، 153مدي، مصطفی، پورمح

730 ،756 ،768  
  537، 90پورنجاتی، احمد، 

  729، 728پونس، برنارد، 
  541پونک، 

  231، )روستا(پیام 
  625، 538، 384، 331، )نشریه(پیام دانشجو 

  407 ، 405پیرانشهر، 
  334پیش بین، احمد، 

  629پیمان، مایکل، 
  435پیمان اسلو، 

  696تابش، علیرضا، 
، 335، 331، 323، 318، 314، 310، 307کستان،تاجی
450 ،575 ،612 ،644 ،671  

  369، )کتاب(شاهیان  تاریخ خوارزم
  353، )کتاب(شاه  تاریخ دوران ناصرالدین

، )کتاب(تاریخ روابط خارجی در دوران مشروطه 
319  

  566، 531، 497، 208، )کتاب(تاریخ شفاهی 
  258تازه کند، 

  676، 506، 369، 182تاالر وحدت، 
  637، 145تامیل، 

  495 ، 72 –تانک تی 
  428تانک ذوالفقار، 

  494تایباد، 
  54تایلند، 

  776، 774، 696تایوان، 
، 229، 228، 227، 226، 225، 200، 153 ،28تبریز، 

230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،238 ،
239 ،240 ،246 ،247 ،257 ،258 ،264 ،265 ،288 ،
298 ،301 ،558 ،562 ،566 ،583 ،637  

  566تبریزي، جواد، 
  769، 768تجریش، 

  613تجمع علماي لبنان، 
  641تجن، 

  474، 22، )فیلم(تحفه هند 
  318تخت جمشید، 
  409تخت سلیمان، 
  342الترابی، حسن، 
، 230، 225، 175، 115، 74، 49، 26تُرکان، اکبر، 

285 ،324 ،336 ،429 ،476 ،535  ،634 ،687 ،716  
، 288، 285، 274، 220، 209، 131، 88نستان، ترکم
297 ،332 ،344 ،370 ،388 ،417 ،439 ،450 ،557 ،
622 ،638 ،641 ،644 ،645 ،755 ،763  

  134ترکی فیصل، 
، 150، 131، 124، 123، 50، 48، 42، 41ترکیه، 

152 ،181 ،182 ،186 ،187 ،192 ،194 ،225 ،229 ،
236 ،288 ،385 ،500 ،543 ،557 ،588 ،603 ،622 ،
623 ،638 ،641 ،649 ،658 ،661 ،668  

  491تروئیکا، 
  431تسخیري، محمدعلی، 

  736تفتان، 
  582، )کتاب(تفسیر راهنما 

  127، 124، 115تفلیس، 
  619تفیسی، 
  114تقوي، 
  411 ، 409تکاب، 

  348تکریت، 
  763، 756، 498آویو،  تل

  257، 231تلخه رود، 
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، ABC( ،167 ،176 ،169( سی بی اي �تلویزیون
172  

  CNN( ،282 ،290 ،345(تلویزیون سی ان ان 
  605تنب بزرگ، 

  605تنب کوچک، 
  155تهران پارس، 

، 54، 50، 47، 40، 28، 26، 22، 20، 19، 8تهران، 
94 ،115 ،127 ،128 ،153 ،156 ،159 ،161 ،167 ،

172 ،192 ،198 ،200 ،236 ،237 ،248 ،277 ،314 ،
326 ،329 ،335 ،340 ،345 ،354 ،363 ،372 ،376 ،
381 ،413 ،466 ، 472 ،474 ،483 ،487 ،488 ،
490 ،492 ،498 ،503 ،505 ،529 ،536 ،537 ،541 ،
545 ،546 ،547 ،550 ،553 ،554 ،562 ،566 ،579 ،
582 ،591 ،603 ،609 ،613 ،615 ،616 ،621 ،628 ،
634 ،653 ،658 ،661 ،669 ،671 ،687 ،699 ،713 ،
717 ،722 ،734 ،748 ،764 ،765 ،768 ،773 ،774  

  624،  217، 213، 208، 153علی،  تهرانی، شیخ
 302، 300، 161، 48، 21، )شرکت نفتی(توتال 

،705  
  336توجمان، فرانیو، 
  583تودي، استفان، 

  644، 335توره جان زاده، اکبر، 
  562، 506توسلی، محمد رضا، 

  627توفیقی، 
  608، 607، 606، 18توکامک ، 

  691، 622، 554، 345، 212بینا، ابوالفضل،  کلیتو
  749توکلی، عبدالعلی، 
  499توکلی، محمدباقر، 

، 531، 489، 388، 376، 374توالیی، محمدحسن، 
566 ،773  

  475، 331، 190، 187تونس، 
  329تونل تالون، 

  743، )شهر(تیس 
  637ثمرالصناعی، 

  616ثمره اي، 
  541جاجرم، 

  85جادري، جاسم، 
  175، 169وه، جاده سا

  565جاده قدیم کرج، 
  340 تهران، -جاده نور 

  432، 328جازموریان، 
، 523، 425، 407، 229، 161، 62جاسبی، عبداهللا، 

696  

  637جافتا، 
  656جامع، یحیی، 

  152، )س(جامعه الزهرا
، 193، 27، 24، 23جامعه روحانیت مبارز تهران، 

194 ،208 ،222 ،277 ،282 ،284 ،293 ،300 ،330 ،
345 ،370 ،489 ،491 ،531 ،535 ،538 ،543 ،547 ،
558 ،565 ،566 ،590 ،634 ،645 ،649 ،651 ،687 ،
691 ،696 ،704 ،764 ،765 ،768  

  133، )س(جامعه زینب
، 538، 509، 278جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

582 ،651 ،702  
  298جبارزاده، اسماعیل، 

  461جبهه آزادیبخش مورو، 
  603، 388الجزایر، 

  625، 306جزایري، سید محمد، 
  42جزیره ابوموسی، 

  74 الرصاص،  جزیره ام
  42جزیره تُنب، 

  734جزیره حنیش، 
  42، 21جزیره سیري ، 

  113، 41جزیره قشم، 
  77جزیره مینو، 

  681جشنواره خوارزمی، 
  148جشنواره مطبوعات، 

  332جطو، ادریس، 
  705، 74جعفري گیالنی ، محمد، 

  353 جعفري ملک،
  487جعفري، 

  394جعفري، بیت اهللا، 
  591جعفري، عزیز، 

  499جاللی خمینی، حیدرعلی، 
  651جاللی، احمد، 

  182جالیی، شهربانو، 
  246، 235جلفا، 

  768، 764، 635، 579جماران، 
  270جماعت اسالمی، 

  436جمالی، 
  656جمشیدي، محمد حسن، 

  152، 75جمی، غالمحسین، 
  475جنبش امت اسالمی، 

  367بالط، ولید، جن
  160، 159جنت رودبار، 

، 372، 336، 222، 212، 143، 142جنتی، احمد، 
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690 ،748  
  222جنتی، علی، 

  197جندق، 
  376جنگل گلستان، 

  498جهاد اسالمی فلسطین، 
  593، 592، 591جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، 

  428جهاد خودکفایی، 
  589، 54جهاد دانشگاهی، 
، 169، 161، 160، 155، 146، 82جهادسازندگی، 

209 ،217 ،218 ،235 ،260 ،277 ،298 ،336 ،345 ،
386 ،396 ،432 ،509 ،510 ،522 ،547 ،579 ،693 ،
743 ،756 ،763  

  557، 168جهانبخش، علی بخش، 
  495، 488، 145جهانگیري، اسحاق، 

  712جهانگیري، علی اصغر، 
  248جهرمی، 

  49جهرمی، محمد، 
  599، جوادي آملی، عبداهللا

  179جوانرود، 
  161جواهرده، 

  290جودي، 
  571، 266جوالن، 

  449جیاپ، ووکوین، 
  377جیرفت، 

  743، 737، 292، 97چابهار، 
  237چاپرنگ، 
  661، 329چالوس، 
  395چایپاره، 

  636، 624، 257، 222، 115چچن، 
  323چرنوبیل، 

  498 ، 496، 285، 159چرنومردین، 
  74چمران، مهدي، 

  131چناران، 
  680، 300، 223چهارمحال و بختیاري، 

  75چوئبده، 
  471 ، 466چیتاگونگ، 

  588، 475، 288، 194، 182، 181چیللر، تانسو، 
، 202، 168، 163، 156، 149، 54، 46، 18چین، 

293 ،373 ،377 ،383 ،440 ،449 ،450 ،475 ،489 ،
543 ،613 ،653 ،696 ،749 ،756 ،774 ،776  

  203فروشان، محسن،  چینی
  705کیا، ابراهیم،  حاتمی

  182حاج علینقی، صغري، 
  198حاجی بابا، علی اصغر، 

  318حافظیه، 
  301حایري، مهدي، 

، 209، 175، 138، 133، 99، 13حبیبی، حسن ، 
225 ،270 ،277 ،293 ،302 ،320 ،332 ،345 ،354 

 ،356 ،364 ،370 ،378 ،381 ،386 ،425 ،487 ،
494 ،502 ،531 ،557 ،587 ،594 ،605 ،622 ،648 ،
651 ،658 ،675 ،684 ،693 ،699 ،729 ،749 ،749 ،
763 ،768 ،773  

  431، 190حبیبی، شهال، 
  62حجازي، جعفري، 
  53اصغر،  حجازي، سیدعلی
  478، 87، 86حجتی، محمود، 
  244حججی سجاد، 

  334، 302حدادعادل، غالمعلی، 
  704حدادي، غالمرضا، 

  775، ) س(حرم حضرت عبدالعظیم 
  754حزب اسالمی افغانستان، 

  603، 588، 152حزب اسالمی رفاه، 
  571، 441، 344، 301اهللا لبنان،  حزب

  348حزب بعث، 
  471حزب جماعت اسالمی، 

  775حزب دموکرات کردستان، 
  775حزب سوسیالیست آلمان، 
  182، 181، )پ ك ك(حزب کارگران کردستان 

 ،27، 26، 25، 24، 8حزب کارگزاران سازندگی، 
34 ،634 ،636 ،645 ،648 ،649 ،651 ،652 ،653 ،

658 ،661 ،671 ،676 ،680 ،681 ،687 ،691 ،693 ،
702 ،709 ،711 ،764 ،765  

  443حزب کمونیست، 
  113، 108حزب کنگره، 

  754حزب وحدت اسالمی، 
  550آباد،  حسن
  590بیگی، ابوالفضل،  حسن

  390حسنی، غالمرضا، 
  247پور فیضی، محمدعلی،  حسین

  624حسینی شیرازي، سیدمحمد، 
  351، 347مقامی،سیدعباس، قائم حسینی

  212حسینی، 
  175حسینی، حمیدي، 

  494حسینی، سید محمد، 
  108حسینیه آصف الدوله، 

  571حسینیه ارشاد، 
  349، ) س(حسینیه الزهرا

  764حسینیه جماران ، 
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  217حصارك، 
  775، )س(حضرت عبدالعظیم حسنی 

  493، 490، 482، )س(حضرت فاطمه زهرا
  351، )ص(حضرت محمد

  719، 658، 582، 575، 31، )س(حضرت معصومه
  181، )س(حضرت یوسف 

  754، 498، 224حکمتیار، گلبدین، 
  603حکیم، 

  535حکیمی، 
  348حلبچه، 

  197حلوایی، کریم، 
  571، 450حماس، 

  331الحمدانی، نورالدین، 
  363حمیدیا، عبدالعلی، 

  734حنیش، 
  702 ، 511، 328 حوزه علمیه قم،

  542حوزه علمیه نجف، 
  300هنري سازمان تبلیغات اسالمی،  حوزه

  113، 102حیدرآباد، 
  192، 118، 99خاتمی، سید محمد، 

  736، 29خاش، 
  236، )شهر(خامنه 
، 31، 27، 26، 24، 7اهللا سیدعلی،  اي، آیت خامنه

33 ،39 ،55 ،53 ،54 ،131 ،143 ،148 ،149 ،150 ،
153 ،159 ،163 ،164 ،169 ،172 ،175 ،194 ،208 ،
210 ،217 ،223 ،269 ،270 ،274 ،282 ،292 ،297 ،
310 ،323 ،330 ، 331 ،332 ،346، 349 ، 351 ،
372 ،374 ،380 ،382 ،387 ،394 ،421 ،428 ، 
429 ،431 ،433 ،437 ،441 ،473 ،484 ،488 ،498 ،
499 ،509 ،530 ،531 ،532 ،538 ،542 ،545 ،547 ،
553 ،565 ،570 ،576 ،587 ،588 ،605 ،613 ،622 ،
629 ،632 ،634، 641 ،647 ،652 ،653 ،661 ،671 ،
691 ،704 ،709 ،722 ،729 ،730 ،733 ،748 ،749 ،
767 ،776 ،777  

  293، 131خاموشی، میرعلی نقی، 
  629، 375، 192خانه کارگر، 

  182خانیان، فاطمه خاتون، 
  200، 169، 74خاورمیانه، 

، 47، 35، )ایرنا(جمهوري اسالمی خبرگزاري 
274 ، 342 ،354 ،756  

  258خداآفرین، 
  384خداداد، فاضل، 

  386، 380، 378، 344، 266خدام، عبدالحلیم،

، 671، 661، 653، 645خدمتگزاران سازندگی، 
676 ،680 ،681 ،687  

  644، 300خرازي، صادق، 
، 508، 332، 300، 175، 153، 148خرازي، کمال، 

624 ،736، 756  
  641، 545، 474، 330، 153، 94خراسان، 

  671خرم آباد، 
  681خرم، احمد، 

  353خرم، رحیمعلی، 
  476، 182، 73خرمشهر، 

  524خسروآباد بیجار، 
  264خسروشاه، 
  264خسروشهر، 

  492خسروشاهی، هادي، 
  282خسروي، پریسا، 

  17، 16خط فقر، 
  722خط یک مترو، 

  118، 99اي،  خلع سالح هسته
  442نگال، خلیج ب

  743خلیج چابهار، 
، 220، 198، 197، 194، 192، 42خلیج فارس، 

237 ،348 ،356 ،432 ،450 ،489 ،509 ،535 ،554 ،
557 ،569 ،605 ،629  

  716خلیج میانکاله، 
  138خلیلی، 

  754خلیلی، محمد کریم، 
  186خلیلیان، 

  499خمین، 
، 40، 39، 11، 10، 7خمینی، امام سیدروح اهللا، 

51 ،54 ،135 ،137 ،153 ،163  ،186 ،187 ،209 ،
210 ،292 ،297 ،368 ،388 ،417 ،429 ،490 ،538 ،
579 ،613 ،624 ،631 ،665، 672 ،774  

، 135، 134، 131، 53، 50، 40خمینی، سیداحمد، 
212، 299 ،631 ،672 ،699 ،774  

  698، 665، 212، 40خمینی، سیدحسن، 
  672خمینی، سیدمصطفی، 

  669، ) س( زهراخوابگاه فاطمه
  251خواجه نصیرالدین طوسی، 

  156خواجوي کرمانی، 
  681خوارزمی، 

  115خورشیدي، سلمان، 
، 68، 67، 63، 62، 55، 53، 51، 42، 28خوزستان، 

74 ،85 ،90 ،97 ،101 ،134 ،135 ،137 ،168 ،320 ،
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324 ،431 ،680 ،743  
  417خوزه مارکز، فرناندو، 

  372بین، رضا،  خوش
  278القاسم، خوشرو، ابو

  691، 398 ، 395، 29خوي، 
  259خویی، 

  425خویی، ابوالقاسم، 
  690، 687خیابان آزادي، 

  23خیابان پاسداران، 
  728خیابان شوش، 

  621خیابان فداییان اسالم، 
  22خیابان کریم خان، 
  669خیابان ولی عصر، 

  620خیابان امین الملک، 
  722خیابان جهان کودك، 

  216خیابانی، موسی، 
  175، 169دادبین، احمد، 

  351دادگاه انتظامی قضات، 
  425دادگاه قانون اساسی، 

  278دادگاه ویژه روحانیت، 
  624داغستان، 

  463 ، 462داکا، 
  48، 21داماتو، 

  179اهللا،  دامادي، عزت
  590، 435، 197دامغان، 

  437دانش مهر، 
  623دانشکده اصول دین، 

  566دانشکده الهیات، 
  775دانشکده حدیث، 

  301دانشکده دارالقرآن، 
  647دانشکده فقه مذهب اسالمی، 

  728دانشکده مترو، 
  388دانشکده مدیریت، 

، 229، 161 ،84، 62، 41، 19دانشگاه آزاد اسالمی، 
335 ،336 ،401 ،407 ،425 ،523 ،693 ،696  

  300دانشگاه آکسفورد، 
  492دانشگاه االزهر، 

  19دانشگاه امیرکبیر، 
  83دانشگاه اهواز، 
  246دانشگاه تبریز، 

  118دانشگاه تفلیس، 
، 425، 388، 376، 351، 192، 22دانشگاه تهران، 

474 ،477 ،536 ،566 ،579 ،609 ،625 ،699  
  583دانشگاه ربع رشیدي، 

  647دانشگاه شاهد، 
  768، 432دانشگاه شهید بهشتی، 

  687دانشگاه صنعتی شریف، 
  627دانشگاه علمی کاربردي، 

  503 پزشکی تهران، دانشگاه علوم
، 668، 544دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

669  
  719دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه، 

  362دانشگاه علوم پزشکی یزد، 
  516دانشگاه کردستان، 

  535دانشگاه الوال، 
  181دانمارك، 

  298داودي شمسی، سید اسماعیل، 
  769دبیرستان البرز، 

  734درامه، بابا ابوبکر، 
  523دربند، 

  541دره پونک، 
  402دره قوتور، 
  156دروازه غار، 

  693دروس، 
  137درویش، محمد، 

، 597، 590، 555آبادي، قربانعلی،  دري نجف
624 ،629  

  257دریاچه ارومیه، 
  323دریاچه اورال، 

  661دریاي اژه، 
، 432، 288، 238، 197، 123، 40دریاي خزر، 

492 ،495 ،554 ،590 ،620 ،658  
  734، دریاي سرخ

  124، 123دریاي سیاه، 
  169دریاي عمان، 

  482، 478، 86، 85دزفول، 
  85دشت آزادگان، 

  515دشت بیلوي، 
  522دشت لگزي، 

  175دشتی، محمد، 
  572، 351، 347، 341، 152دعایی، سید محمود، 

  72دعبل خزایی، 
، 337، 149، 8جمهور،  دفتر بازرسی ویژه رییس

474 ،564 ،632 ،748  
، 704، 327، 119، 74ات اسالمی قم، دفتر تبلیغ

709 ،748 ،773  
  475دفتر تحکیم وحدت، 

، 289، 284، 270، 203، 149، 97دفتر رهبري، 
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300 ،351 ،357 ،421 ،545 ،572 ،604 ،648 ،709 ،
730 ،749 ،750  

  748دفتر فرهنگ و معارف، 
  569دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 

، 538، 134، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوري
754  

، 429، 213، 35، 34، 31دفتر نشر معارف انقالب، 
497 ،564 ،668  

  370دل، باب، 
  605دمشق، 

  658، 543، 288، 41دمیرل، سلیمان، 
  63دهدز، 

  440دهقان پور، 
  182دهقان نژاد، فاطمه، 

  705دهقان، جعفر، 
  525دهگالن، 
  109، 102دهلی نو، 

  477دو ونیشا، خوزه، 
  765، 668، 649، ) کتاب(ه دوران مبارز

  496، 487 ، 484، 384 ، 224دوستُم، عبدالرشید، 
  450دوشاي وسوپل، خوزه، 

  449دون چان، جوان، 
  750دیتون، 

  128دیزنی لند، 
  626دیزین، 

  448 ، 444دین بین فو، 
  114، 109دین پرور، 

  704دین پرور، سید جمال الدین، 
  693دیوان عدالت اداري، 

  345، 300، دیوان محاسبات
  524، 523، 522، 517، 29دیواندره، 

  200دیوناس، آنتوینو، 
  525، 29ذوب آهن قروه، 

  306رئوفی، عبدالمحمد، 
  115، 113، 103، 102رائو، ناراسیما، 

  510 ، 508، 500، 499 ، 498رابین، اسحاق، 
  637راتنا، ویکرا، 

  408راثی، محسن، 
  564رادینا، محسن، 
  702رادیو آمریکا، 

  274دیو بغداد، را
  284رادیو بی بی سی، 

  665رادیو قرآن، 

  604رأس الخیمه، 
، 661، 658، 620، 354، 353، 352، 159رامسر، 

711 ،713  
  298، 83، 82رامهرمز، 

  461 ، 450راموس، فیدل، 
  641 تجن، - مشهد –راه آهن سرخس 

  348راه آهن، 
  619، 616، 54، 28کریم،  رباط

  351م، ربانی شیرازي، عبدالرحی
، 500، 498 ، 496، 463، 430ربانی، برهان الدین، 

704 ،749 ،750 ،763  
  743ربانی، سیدحسن، 

  583ربع رشیدي، 
  557، 341، 192ربیعی، علی، 

  628، 374، 345رجایی، محمد علی، 
  216رجوي، مسعود، 

  510رحمان، سیف اهللا، 
، 323، 318، 314، 310، 307رحمانف، امامعلی، 

644  
  629رحمانی، 

  351رحمانی، محمدعلی، 
، 512، 357، 298، 175، 135رحیمی، محمدرضا، 

515 ،523 ،538  
  383رحیمی، مرتضی، 

، 558، 340، 292، 210، 50رحیمیان، محمدحسن، 
676  

  494رزن، 
  582رستگاري، محمود، 

  599رسولی محالتی، سید هاشم، 
  475، 314، 289، 95، 94رشدي، سلمان، 

  583رشیدالدین فضل اهللا، 
  730رشیدي، داود، 

، 377، 324، 192، 87، 65، 55رضایی، محسن، 
417 ،419 ،478 ،537 ،588 ،591 ،676 ،709 ،748  

  628، 492، 90رضایی، محمدحسین، 
  109رضوي، 

، 223، 217، 212، 137، 97، 51، 50، 41رفسنجان، 
352 ،363 ، 364 ،367 ،387 ،389 ،404 ،436 ،
491 ،495 ،505 ،542 ،557 ،564 ،572 ،576 ،579 ،
582 ،586 ،587 ،588 ،599 ،603 ،777 ،779  

  636رفیع، جالل، 
  502دوست، جواد،  رفیق
  596 ،502، 384، 186دوست، محسن،  رفیق
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  502دوست، مرتضی،  رفیق
  218رم، 

  629رهبرپور، غالمحسین، 
  300رهبري، محمدهاشم، 

  230، 77، 59، ، احمدرهگذر
  345رهیده، شفیقه، 

  767، 496، 495تح ، روایت ف
، 330، 284، 208، 101، 55، 54روحانی، حسن، 

370 ،380 ،473 ،531 ،597 ،604 ،606 ،651 ،658 ،
687 ،696  

  261رودخانه ارس، 
  524، 244، 238رودخانه قزل اوزن، 

  442رود سرخ ، 
  43رودان، 

  561رودخانه صوفی، 
  512رودخانه قشالق، 

  115رودخانه متکواري، 
  200ابگردان، روزنامه آفت

  341روزنامه ابرار، 
  347المللی،  روزنامه اطالعات بین

  429، 341، 152روزنامه اطالعات، 
  429، 349، 347، 152روزنامه ایران، 

، 429، 341، 212، 152روزنامه جمهوري اسالمی، 
546  

  509، 429، 341روزنامه رسالت، 
  648، 641، 474، 429، 341، 23، 22 سالم،  روزنامه

  270امه صبح، روزن
  341روزنامه کار وکارگر، 

  429، 382، 347، 341، 152کیهان،  روزنامه
  698، 546، 429، 200، 152، 20 همشهري،  روزنامه

  194روستاي بیدستان، 
  194روستاي معلمان، 

، 159، 156، 152، 127، 118، 101، 50، 18روسیه، 
163 ،167 ،168 ،186 ،198 ،220 ،222 ،224 ،231 ،
257 ،265 ،277 ،282 ،285 ،288 ،289 ،292 ،297 ،
298 ،307 ،319 ،323 ،327 ، 328 ،331 ، 332 ،
370 ،376 ،386 ،388 ،473 ،476 ،489 ،491 ،492 ،
495 ،496 ، 498 ،499 ،587 ،604 ،606 ،624 ،
636 ،644 ،653 ،671 ،754 ،768 ،768  

  302روسیه سفید، 
، 181 ،163، 155، 138، 55روغنی زنجانی، مسعود، 

194 ،289 ،320 ،326 ،346 ،347 ،377 ،612  
  213، 182روغنی، سیدجالل، 

  212رومانی، 

  609، 510ریاض، 
  676ریاضی، 

  471ریشکا، 
  439ریگل ایرویچ، جان، 
  692، 691، 629، 594رییسی، سیدابراهیم، 

  373رییسی، محمد، 
  78زارعی قنواتی، 

  680زاگرس، 
  605زالی، عباسعلی، 

  736زاهدان ، 
  357، 145، 28زاینده رود، 

  409زرشوران، 
  619زرگان، 

  544زرگر، موسی، 
  561، 522 ،412، 409 ، 408زرینه رود، 

  515زریوار، 
  300زم، محمدعلی، 

  411 ، 409، 238، 230، 28زنجان، 
  397زنگمار، 

  624، 345زنگنه، صباح، 
  474زنیلی، محمد حسین، 

  175، 50اي، سید رضا،  زواره
  377 زواوي، صالح،

  417الزواوي، عبدالمغم، 
  374زومانیکو، کوزو، 

  223زیمنس آلمان، 
  613زین، شیخ احمد، 

، 443، 387، 383، 375، 274، 163، 149، 66ژاپن، 
606 ،653 ،754 ،756  
  330، 327، 319، ) شهر(ژپا 

  646، 385، 320ژنو، 
  198ساخالین، 

  433سادات، 
  702، 628سارایوو، 
  637سارك، 
  717، 404، 179ساري، 

  296، 295، 294، 293سازمان اسناد ملی ایران، 
  35سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 

  341، 270، 190سازمان امور اداري و استخدامی، 
، 277، 223، 168، 159، 152سازمان انرژي اتمی، 

292 ،307 ،386 ،402 ،437 ،440 ،531 ،606 ،607 ،
608  

  774سازمان اوقاف و امور خیریه ، 
، 692، 691، 594، 300مان بازرسی کل کشور، ساز



  
  

   
               

                                                                                                                   
                                                                                   مرد                                           

                              ها                                                                                                                                      بحران
                 

 

825 

693  
  565سازمان بازنشستگی، 

، 508، 347، 346، 194سازمان برنامه و بودجه، 
536 ،537 ،569 ،661  

  492سازمان بهداشت جهانی، 
  625سازمان بهزیستی، 

  50سازمان بیمه مرکزي، 
  441هاي علمی و صنعتی،  سازمان پژوهش

، 387، 363، 353 ،194سازمان تأمین اجتماعی، 
502 ،522 ،565  

، 627، 300، 265، 181سازمان تبلیغات اسالمی، 
635 ،704  

  597سازمان تجارت جهانی، 
  168سازمان تربیت بدنی، 

  756ها و مراتع،  سازمان جنگل
  54سازمان جهاددانشگاهی، 

  713، 712سازمان چاي، 
  492، 90سازمان حج و زیارت، 

، 436، 220 ،84سازمان حفاظت محیط زیست، 
627 ،698  

  175سازمان حقوق بشر، 
  115سازمان خلع سالح شیمیایی، 

  495سازمان صنایع دفاع، 
  553، 42سازمان عمران کیش، 

  624، 531، 345سازمان کنفرانس اسالمی، 
  216سازمان مجاهدین خلق، 

، 341، 332، 327، 300، 148سازمان ملل متحد، 
378 ،383 ،430 ،508 ،624 ،644 ،646، 749 ،756 ،
763  

  774، 624، 606سازمان ملی جوانان، 
  292، 175سازمان مناطق آزاد تجاري، 

  641، )اکو(سازمان همکاري اقتصادي 
  477سازمان هواپیمایی کشوري، 

  190، 187سازمان وحدت آفریقا، 
  393ساسان شهد، 

  382، )سریال(خوش  ساعت
  86ساعدي، سیدجاسم، 

  583ساالرالدین، 
  626، ساالري، محمد

  380ساالري، محمود، 
، 537، 491، 450، 425، 419، 380ساالري، مریم، 

549 ،572 ،626  
  347سام، احمد، 

  345ساواك، 
  387ساوجبالغ، 

  175، 169ساوه، 
  416، )هواپیمایی نیروي هوایی(ساها 

  454 ، 450، 449سایگون، 
  378سبحان، فاروق، 
  49سبحانی، احمد، 

  566سبزواري، حمید، 
، 133، 86، 84، 50سداران انقالب اسالمی، سپاه پا

135 ،192 ،223 ،235 ،237 ،289 ،290 ،329 ،377 ،
417 ،419 ،473 ،496 ،514 ،515 ،522 ،588 ،591 ،
605 ،773  

  216، 74ستاد اجرایی فرمان امام ، 
  76، 72ستاد بازسازي مناطق جنگی، 

  186، ) ره(ستاد برگزاري سالگرد امام 
  326 جمعه تهران ، ستاد برگزاري نماز

  386ستاد پشتیبانی مبارزه با قاچاق، 
، 297، 269، 217، 175، 164، 53ستاد تنظیم بازار، 

323 ،416 ،450 ،474 ،493 ،509 ،549 ،555 ،565 ،
605 ،628 ،653 ،704 ،750 ،769 ،773 ،776  

  356، 290ستاد رسیدگی به امور آزادگان، 
  676، 349، 327ستادکل نیروهاي مسلح، 

  510ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
  535، 487، 182ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

  476ستاد معین خرمشهر، 
  179ستاد هماهنگی بهره وري، 

  517ستوده، سید ابراهیم، 
  209سجادي، 

  433سجادي، سید کمال، 
  375سحابی، یداهللا، 
  28سد آغ چاي، 

  717سد البرز، 
  261سد اهر، 

  28سد آیدوغموش، 
  517، 29سد بانه، 

  717سد پاشاکال، 
  641سد پل خاتون، 

  622سد جگین، 
  495سد جیرفت، 

  403، 29سد حسنلو، 
  419، 258سد خداآفرین، 

  737سد زیروان، 
  28سد سهند، 
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  298کبیر،  سد شاه عباس
  28سد شهرچایی، 

  522، 29سد شهید کاظمی، 
  28سد شهید کالنتري، 

  562، 257، 28سد شهید مدنی، 
  561، 28 علویان، سد

  63، 28سد کارون سه، 
  383، 66سد کارون، 

  616، 356سدکرج، 
  482، 481، 480، 479 ، 478، 86، 85سدکرخه، 
  194سد کویر، 

  516، 29سد گاویشان، 
  713سد گرکز، 

  524سد گل بالغ، 
  656سد گیلور، 
  572، 319، 210، 51سد لتیان، 

  495، 82سد مارون، 
  398، 28سد ماکو، 

  562، 258، 28ند، سد نه
  257، 245سراب، 

  548سراوان، 
  330، 310، 302، 299، 297سربرنیتسا، 
  734، 729، 641، 535، 217سرخس، 

  380سرخه، 
  393سردخانه طراوت، 

  406، 405سردشت ، 
  699، )کتاب(سرگذشت فلسطین
  235سرم سازي رازي، 

  440سرنگ سازي هالل، 
  557سروستان، 

  499، 475 ، 474، 22سروش، عبدالکریم، 
  525سریش آباد، 

  637، 290، 145سریالنکا، 
  575آباد،  سعادت

  408 ، 405، 397، 395، 390سعادت قربانعلی، 
  475سعد، محمد، 

، 500، 497، 356، 318، 314، 307، 285سعدآباد، 
644 ،653 ،684 ،750  

  318سعدیه شیراز، 
  437سعیدلو، علی، 

  635سعیدي شاهرودي، علی، 
  555سفیدرود، 

  323سفید، غالمعلی، 
  348، )مجله(السفیر

  524، 521، 517، 29سقز، 
  348سکوي ابوذر، 

  616سلطان آباد، 
  624سلطان بن عبدالعزیز، 

، 634، 603، 594، 269، 237، 146قابوس،  سلطان
646  

  299سلطانی طباطبایی، سیدمحمدباقر، 
  402، 395سلماس، 

  374سلیمان، کبیر، 
  599سلیمانی، قاسم، 

  476، 380، 198، 197، 194، 28، سمنان
  182بس،  سمیع قهقرخی، گل

  292سمیعی، سیاوش، 
  631سمینار آسیاي میانه و قفقاز، 

، 516، 513، 512 ، 511، 298، 145، 29سنندج، 
522 ،523  

  406سهرابی، مالقادر، 
  65سهرابی، ناصر، 

  558، 238سهند، 
  74سوئد، 

  456سوبیک، 
  544سوچف، کریل، 

  749، 668، 656، 508، 378، 270، 777سودان، 
 ، 385، 383، 380 ، 378، 344، 266، 172سوریه، 

386 ،546 ،553 ،571 ،583 ،594 ،605 ،623 ،638 ،
647 ،699 ،729  

  85سوسنگرد، 
  403سولدوز، 
  329سولقان، 

  261، 260سونگون، 
  503، 88سوهارتو، 
  450، 356، 289، 274، 272، 101سوییس، 

  769، 500، 345، 284، 282سی ان ان، 
  109سیدرضی، 

  616، 487 ، 483، 354سیدزاده، سید جلیل، 
  212سیدصالح لبنانی، 

  777، 776، 417سیرالئون، 
  404سیرجان، 

، 738، 737، 736 ، 168، 29سیستان و بلوچستان، 
739 ،740 ،741 ،742 ،743 ،744 ، 745 ،746 ،747  

  421سیستانی، سیدعلی، 
  384سیف، ولی اهللا، 

  675، 637، 386، 192اللهی، رضا،  سیف
  335سیفیان، کاظم، 
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  390سیلوانا، 
  208، 202سیلیکون، 

  736، 29سیمان خاش، 
  95سینگاونک، امون، 

  474، 22سینما قدس، 
  756شی جی، وانگ، 

  77شادگان، 
  717، )روستا(شارقلت 

  102شارما، 
، 377، 279، 246، 225، 208، 26شافعی، غالمرضا، 

437 ،491 ،634 ،687  
  439، 326، 222شالچیان، ابوطالب، 

  363شاه آباد، 
  594شاه آبادي، 
  298شاه عباس، 

  477شاهچراغی، علی، 
  97شاهدي، شاکر، 

  644، 587شاهرخی، سیدمحمدنقی، 
  575شاهرود، 

  575شاهرودي، 
  626، 386شاهنامه فردوسی، 

  412دژ،  شاهین
  356، 182شایق، محمدرضا، 

  235شبستر، 
  537شبکه پنج تلویزیون، 
  716، 561شبکه یک تلویزیون، 

  253شُبیري، 
  385، 270، 266الشرع، فاروق، 

  719، 487شرعی، محمدعلی، 
  775شرفکندي، صادق، 

  251شرقی، 
  337شرکت آب و خاك، 

  547شرکت بندران، 
  495شرکت پیماب، 

  131شرکت رفاه، 
  558شرکت شاهد، 

  345، 74شرکت شیالت، 
  542رفسنجان، شرکت عمران 

  59شرکت کربن بالك ایران، 
  558شرکت کوثر، 

  48، 47، 21شرکت کونوکو، 
  653شرکت کیدو، 

  763، 524شرکت ملی گاز، 

، 42شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، 
620  

  74شرکت نفت، 
  773شرم الشیخ، 

  341، 152شریعتمداري، حسین، 
  216شریعتمداري، علی، 

  773شریف کاشانی، 
  651مهدوي، محمد، شریف 

  773شریف، 
  603شریفیان، محسن، 

  698، 133شعله سعدي، قاسم، 
  493شفیعی، محمد، 
  498شقاقی، فتحی، 

  606شکافت هسته اي، 
  409شکرریز، علی، 

  656شگنه، بوبکراي، 
  300، )شرکت نفتی(شل 

  676، 95شمخانی، علی، 
  74شمسایی، محمدرضا، 

  769، 625، 623شمیران، 
  635، 169شهاب، حسین، 
  773، 473شهبازي، علی، 

  203شهرري، 
  248شهرسهند، 
  616شهرقدس، 
  390شهرچاي، 

، 279، 175، 169، 156، 20، 19شهرداري تهران، 
335 ،354 ،436 ،488 ،541 ،546 ،550 ،565 ،620 ،
621 ،627 ،693  

  621شهرزاد، 
  381شهرزاد، محمدکریم، 

  329شهرستانک، 
  619شهرك اندیشه، 

  405، شهرك ایثار
  361شهرك صنعتی یزد، 

  22شهرك غرب، 
  542شهرکُرد، 

  346شهرك مهدیه قم، 
  759شهرك واوان، 

، 617، 616، 615، 483، 354، 336، 28شهریار، 
618 ،619  

  425شهیدي، سیدجعفر، 
  127، 123، 119، 118، 115شوارد نادزه، ادوارد، 
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  364، 327شوراي اجتماعی بانوان ، 
، 351، 326، 298، 270، 167، 133شوراي اقتصاد، 

381 ،430 ،475 ،494 ،531 ،557 ،569 ،606 ،629 ،
705 ،755 ،770  

  749، 668، 629، 430شوراي امنیت سازمان ملل، 
  349شوراي تحقیقات صنایع دفاع، 

  274هاي شوروي سابق،  شوراي جمهوري
  641کلیساها،  شوراي جهانی

  220شوراي خلیج فارس، 
، 374، 336، 314، 190 ،131شوراي عالی اداري، 

488 ،609 ،693  
  436شوراي عالی استاندارد، 

  498شوراي عالی اکو، 
، 137، 131، 99، 95شوراي عالی امنیت ملی، 

138 ،143 ،155 ،163 ،192 ،223 ،225 ،277 ،302 ،
324 ،331 ،370 ،380 ،386 ،425 ،473 ،492 ،538 ،
555 ،597 ،604 ،627 ،638 ،671 ،687 ،768  

، 172، 156، 148، 54فرهنگی،  عالی انقالب شوراي
200 ،212 ،220 ،284 ،314 ،327 ،335 ،345 ،349 ،
364 ،383 ،430 ،441 ،475 ،494 ، 495 ،502 ،511 

 ،531 ،542 ،558 ،570 ،582 ،589 ،590 ،594 ،
605 ،623 ،629 ،646 ،671 ،756  

  200شوراي عالی بیمه، 
  624، 606، 336، 155شوراي عالی جوانان، 

  90شوراي عالی حج، 
  435زیست،  حفاظت محیط عالی شوراي

  10شوراي عالی شهرسازي و معماري ، 
  328شوراي عالی صادرات، 

  337، 298شوراي عالی کشاورزي، 
  270شوراي عالی گسترش زبان فارسی، 

، 373، 351، 335، 133شوراي عالی مناطق آزاد، 
549 ،622 ،776  

  168شوراي عالی ورزش، 
  175شاوران اقتصادي، شوراي م

، 278، 277، 212، 175، 137، 134شوراي نگهبان، 
284 ،368 ،436 ،488 ،542 ،558 ،625 ،658 ،693 ،
704 ،722 ،729 ،730 ،733 ،748 ،749 ،750 ،763 ،
765 ،773  

، 557، 554، 237شوراي همکاري خلیج فارس، 
605  

، 319، 285، 274، 261، 200، 123، 118شوروي، 
323 ،716  

  474، 87، 86شوش، 
  67، 66شوشتر، 

  634، 543، 269، 26شوشتري، اسماعیل، 
  613شی جی، وانگ، 

  396شیبانی، 
  492، 133شیبانی، عباس، 

  396شیبلو، 
  704الدین،  شیخ ، نجم

  777شیخ االسالم، حسین، 
  208شیخ انصاري، 

  344شیخ عطار، علیرضا، 
  641، 88، ، بوریسشیخ مرادف

  270شیخ، نجم الدین، 
  712شیخی، احمد، 

  698، 626، 477، 404، 318، 314، 133شیراز، 
  624، 538شیرازي، سیدمحمد، 

  622شیرازي، سیدمرتضی، 
  773شیراك ،ژاك، 

  653شین، اوه، 
  380، 94شیندند، 

  97صادقی، حسین، 
  54صالح آباد، 

  734صالح، عبداهللا، 
   384صالحی فروز، اسداهللا، 

  709صانعی، حسن، 
  409صباغ، 

، 425، 383، 356، 349، 348، 279ام حسین، صد
756 ،768  

  348صدام کامل، 
  348صدام، رغد، 

، 95، 90، 82، 54صداوسیماي جمهوري اسالمی، 
143 ،152 ،164 ،175 ،200 ،217 ،290 ،298 ،346 ،
357 ،363 ،382 ،429 ،536 ،537 ،564 ،636 ،671 ،
698 ،728 ،729 ،759 ،764 ،777  

  299صدر، موسی، 
  85ا، علیرضا، صدر

  260صدرایی، ابوطالب، 
  599، 358صدوقی، محمدعلی، 

  341صدیق، نفیس، 
  253، 133صدیقی، رسول، 
  235صراف، ابراهیم، 

، 348، 344، 342، 330، 327، 310، 299صربستان، 
417  

  548صعنت بیمه، 
  336صفادشت، 

  604، 473، 331صفري، مهدي، 
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  175صفریان، اکبر، 
  587 صفریان، حاج محمدرضا،

، 369، 367، 364، 363، 51، 30بی،  بی صفریان، ماه
380 ،505 ، 506 ،511 ،543 ،544 ،545 ،549 ،
546 ،547 ،548 ،550 ،553 ،554 ،555 ،558 ،564 ،
569 ،572 ،575 ،576 ،579 ،580 ،581 ،582 ،583 ،
586 ،587 ،590 ،593 ،599 ،605 ،613 ،615 ،656 ،
658  ،636 ،648 ،649 ،656 ،680 ،719 ،776  

  513صالح الدین، 
  749صالح الدین، غازي، 

  750صلح دیتون، 
  298، 145صمدي، سیدمعروف، 

  349صنایع دفاع، 
  367صندوق امداد طالب، 

  538صندوق بیمه صادرات، 
  492صندوق بین المللی پول، 
  474صندوق توسعه صادرات، 

  341صندوق جمعیت سازمان ملل، 
  597 الحسنه شهیدرجایی، صندوق قرض

  763صندوق کمک به کودکان، 
  83اهللا،  ضرغام، نصرت
  696اهللا،  ضرغامی، عزت

  466، 463 ، 462ضیاءبیگم، خالده، 
  466ضیاءالرحمن، 

  251ضیایی، احمد، 
  95طارق، احمد، 

  487پور، علیرضا،  طالب
، 386، 385 ، 384، 381، 380، 224، 94طالبان، 

463 ،473 ، 474 ،484 ،498 ،500 ،535 ،605 ،
704 ،754  

  182طالبی، ملکه، 
  28طالقان، 

  375، 351طالقانی، سیدمحمود، 
  413طاها، احمد، 

  345طاهري خرم آبادي، سیدحسن، 
  669طاهري، محمد صالح، 

  343طاهریان فرد، محمد ابراهیم، 
  675طاهریان، بهمن، 

  698، 487طباطبایی، 
  669، 668، 543طباطبایی، سیدمحمود، 

  320، 72 طباطبایی، سیدهادي،
  299طباطبایی، سیدصادق، 
  384طبرزدي، حشمت اهللا، 

  579طرح حرم تا حرم، 
  604طرح شنود، 

  672طرح کالبدي ملی، 
  541طرح نواب، 

  687، 320طرح نیشکر خوزستان، 
  85طرفی، شیخ علی، 

  629طریقت، محمد ابراهیم، 
  284ظریف، محمد جواد، 

  439 ، 437، 435 ، 433عابدزاده، علی، 
  691زاده، کامل،  نعابدی

  575، 388، 367، 213، 49عادلی، محمدحسین، 
  609عارف، محمدرضا، 

  557، 192، )علی ربیعی(عباد 
  353آباد،  عباس

  349، 209عباسپور، 
  691عباسپور، علی، 

  597عباسپور، مجید، 
  397عباسپور، محمد، 

  222محمدتقی،  عباس
  182وردي، فاطمه،  عباس

  547عباسی پور، مجید، 
  488، 278اسی فرد، محمدرضا، عب

  203، 202، )س(عبدالعظیم حسنی
، 290، 258، 237، 235، 225زاده، علی،  عبدالعلی

298 ،301 ،487 ،562  
  637عبدالکافی، عیسی، 

  624عبداهللا بن عبدالعزیز، 
  384عبداهللا، عبداهللا، 
  411عبداللهی، رضا، 

  47عبداللهی، سید مجتبی، 
  292، )کتاب(عبور از بحران

  536عدالت اجتماعی، 
، 186، 163، 153، 74، 50، 48، 42، 41، 29عراق، 

192 ،266 ،324 ،335 ،348 ،349 ،356 ،370 ،372 ،
378 ،383 ،388 ،421 ، 425 ،437 ،483 ،508 ،
531 ،543 ،555 ،557 ،571 ،575 ،583 ،603 ،604 ،
624 ،647 ،698 ،730 ،756 ،768  

  369عراقی، امیر، 
  603 ،146عرب، محمد، 

  357عرب ست، 
  713، )روستا(عرب سورنک 

  373عرب، 
، 328، 175، 163، 146، 134، 97عربستان سعودي، 
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383 ،537 ،604 ،606 ،609 ،612 ،623 ،624 ،628 ،
734 ،646 ،754  

  377عرفات، یاسر، 
  297، 153عزت بگوویچ، علی، 

  244عزیززاده فهمی، یعقوب، 
  48عزیزي، احمد، 

  138عزیزي، فریدون، 
  691، 375، 222عسکراوالدي، حبیب اهللا، 

  332عسکري راد، حسن، 
  557عسکري، سید مرتضی، 

  641، 450، 288عشق آباد، 
  733العطار، سعید، 

  395عطایی، 
  582عظیمی، 

  439عقیدتی سیاسی ارتش، 
  506الهدي، احمد،  علم

  335علوي، سید محمود، 
  46، 43آبادي زاده، محمد،  علی

  143علی اُف، 
  218ف، یاشار، علی اُ

  491، 218علی اُف، حیدر، 
  555علی الکواري، عبدالعزیز، 

  182علی عسگري، صغري، 
  550، 336، 282، 131علی عسگري، عبدالعلی، 

  200علی، سید معظم، 
  449علیرضایی، 

  558علیزاده، احمد، 
  558، 212علیزاده، محمد رضا، 

، 382، 323، 237، 212، 198، 172، 146عمان، 
417 ،489 ،594 ،595 ،604 ،634 ،646 ،647  

  482عملیات فتح المبین، 
  496 ، 495عملیات کربالي چهار، 

  429، 8عملیات والفجر 
  496 ، 495عملیات کربالي پنج، 

  99اي،  عهدنامه خلع سالح هسته
، 367، 320، 213، 169، 48، 26غرضی، سیدمحمد، 

419 ،511 ، 513 ،531 ،613 ،628 ،634 ،635 ،
749 ،777  

  179غریبانی، علی محمد، 
  402غفاري، محمد، 

  597، 430، 349غفوري فرد، حسن، 
  716، 516غنیمی فرد، حجت اهللا، 

  345غیوران، مهدي، 
  203غیوري، سید علی، 

  49، )استان(فارس 
  46فاریاب، 

  421فاضل لنکرانی، محمد، 
  202 ، 3فجر

  74فداییان اسالم، 
  690، 475فراخان، لوئیس، 

، 300، 161، 155، 97، 48، 42، 21، 17فرانسه، 
302 ،331 ،442 ، 444 ،443 ،535 ،557 ،622 ،
699 ،702 ،705 ،728 ،756 ،773  

  380فراه، 
  543فراهانی، 

  197فرج زاده حلوایی، کریم، 
  433فرجی، عبدالرضا، 

  704فرخان، لوئیس، 
  693فردوسی پور، اسماعیل، 

  436فردوسی، 
  432فرزاد، هومان، 

  279، 278د، فرشچیان، محمو
  384فرقان، محمدرضا، 

  128فرقه آلوئم، 
  768، 773فرمانداري تهران ، 

  768فرمانداري شمیرانات، 
  748، )کتاب(فرهنگ موضوعی قرآن 

  302فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
  216، 214فرهنگستان علوم، 

  20فرهنگسراي بهمن، 
  394فرهنگسراي جوان، 

  20فرهنگسراي خاوران، 
  620سرو، فرهنگسراي 

  217فرودگاه سرخس، 
  558فرودگاه سهند، 

، 285، 225، 202، 194، 127، 40فرودگاه مهرآباد، 
288 ،357 ،389 ،433 ،478 ، 482 ،500 ، 502 ،
511 ،550 ،558 ،597 ،644 ،711 ،713 ،736 ،750  

  357فرودگاه یزد، 
، 155، 87، 85، 65، 55، 26فروزش، غالمرضا، 

209 ،218 ،235 ،260 ،336 ،340 ،389 ، 393 ،
432 ،510 ،605 ،613 ،634 ،736 ،743 ،763  

، 357، 327، 274، 194، 149، 55فروزنده، محمد، 
434 ،489 ،531 ،566  

  28فروسیلیس، 
، 551، 550، 368، 336، 282، 131فروشگاه رفاه، 

552  
  621فروشگاه شهروند، 
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  28فرومنگنز، 
  599، 161فالح، 

  756فالح، ربیع، 
  624، 487د، فالح، محم

، 208، 167، 161، 101، 99، 97، 75فالحیان، علی، 
270 ،289 ،298 ،310 ،331 ،388 ،487 ،492 ،571 ،
604 ،635 ،756 ،773 ،775 ،777 ،779  

  571، 435، 383، 378، 377، 90، 67فلسطین، 
  716، 636، 417فنالند، 

  609، 606، 328فهدبن عبدالعزیز، 
  492فهمیده، محمدحسین، 

  354 لویی، فوب،
  541فوخانا، فسنیته، 

  223فوالد آلیاژي یزد، 
  606فوالد خاتم اصفهان، 

  541، 218فوالد مبارکه، 
  417فونانا، الوسین، 

  702فیروزآبادي، ابوالحسن، 
  192فیروزآبادي، حسن، 

، 456، 455، 454، 444، 435، 373، 30فیلیپین، 
457 ،458 ،459 ،460 ،461 ،462 ،477 ،498  

  603، 594قابوس، 
  163، 159قاسمی، مجید، 

  348قاشقجی، عدنان، 
  696قاضی، 

  591قالیباف، محمدباقر، 
  22، 21قانون ایلسا، 
  582قبرستان نو، 

، 508، 429، 378، 329، 160، 131قذافی، معمر، 
547  

  691، 494قرائتی، محسن، 
  461قرارداد تریپولی، 

  395، )س(قرارگاه حمزه 
  591، 235، )ص(بیااالن خاتم سازندگی قرارگاه

، 572، 571، 536، 497، 487، 437، 10مجید،  قرآن
579 ،587 ،599 ،623 ،662 ،665 ،672 ،709 ،719 ،
748، 773 ،774   

  289قربانی، مرتضی، 
  386، 200، 135قرقیزستان، 
  524، 411قزل اُوزن، 

  644، 575، 150قره باغ، 
  396، 395قره ضیاءالدین، 

  259قره قیه، 

  525، 524، 494 ،29قُروه، 
  734، 658، 644، 594، 557، 450، 127قزاقستان، 

  656قزوین، 
  622، 535، 503، 433، 292، 113قشم، 

  329قصرفیروزه، 
  97قصرالضیافه، 
  706قصرشیرین، 

، 328، 274، 272، 208، 198، 175، 161، 97قطر، 
377 ،389 ،489 ،555 ،604 ،625 ،647  

  768، 127قفقاز، 
  616خان،  قلعه حسن

  175قلعه مرغی، 
، 278، 225، 222، 192، 187، 175، 74، 50قم، 
302 ،327 ،328 ،330 ،346 ،354 ،367 ،383 ،425 ،
476 ،483 ،487 ،506 ، 538 ،547 ،555 ،565 ،
575 ،579 ،582 ،583 ،587 ،588 ،599 ،615 ،624 ،
651 ،656 ،681 ،693 ،702 ،709 ،719 ،720 ،721 ،
658 ،704 ،748 ،773، 774  

  432قمی، مسعود، 
  609قنادي، محمد، 

  439قوچانی، محمود، 
  395قوشچی، 

  161قوه قضاییه، 
  769، 768قیطریه، 

  535، 498، 49کابل، 
  531، 319کاخ سفید، 
  488کاخ مرمر، 

  619کارخانه ایران آزادگان، 
  345سازي هالل احمر،  کارخانه سرنگ

  301کارخانه سم سازي، 
  197کارخانه فروسیلیس، 

  716کارخانه کشتی سازي، 
  245کارخانه نورد و فوالد آذربایجان، 

  59کارخانه نورد و لوله اهواز، 
، 76، 34، 27، 26، 25، 24کارگزاران سازندگی، 

634 ،636 ،645 ،646 ،648 ،649 ،651 ،652 ،653 ،
658 ،661 ،671 ،676 ،680 ،681 ،687 ،691 ،693 ،
702 ،709 ،711 ،764 ،765  

  492، 482، 137، 74 ،59کارون، 
  49کازرون، 

  354کازرونی، سراج الدین، 
  489کاسترو، فیدل، 

  145کاشان، 
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  495کاشانی، سید احمد، 
  236کاشی تبریز، 

  498کاظم پور، حسین، 
  35کاظم پور، محمد، 

  213کاظم دینان، محمود، 
  514، 395کاظمی، احمد، 

  409کاظمی، سیدسجاد، 
  362کاظمی، سیدمحمد، 

  478کالورت، 
  299کالیبران، 

  123کالیگوتی، 
  488کامران، حسن، 

  768کامرانیه، 
  425، 383، 372، 349، 348المجید، حسین،  کامل

  516، 29کامیاران، 
، 575، 535، 388، 384، 367، 225، 224کانادا، 

605  
  537، 203کانون پرورش فکري، 

  676کتاب سال، 
  476کتابخانه آیت اهللا مرعشی، 

  192کتابخانه ملی، 
  474، 372کتابفروشی مرغ آمین، 

  500، 373کراچی، 
  342کراسیا، 

  307کرباس فروشان، 
، 169، 152، 99، 26، 20کرباسچی، غالمحسین، 

172 ،335 ،488 ،546 ،620 ،621 ،622 ،634 ،693 ،
698 ،709 ،711  

  502، 194کرباسیان، مهدي، 
  687، 289، 214کربال، 
، 565 ،356، 337، 290، 200، 149، 137کرج، 

605 ،616  
  495، 85کرخه، 

  340کُردان، 
، 298، 238، 181، 175، 135، 42، 29کُردستان، 

357 ،494 ،510 ،511 ،512 ،513 ،514 ،515  ،
516 ،517 ،518 ،519 ،520 ،521 ،522 ،523 ،524 ،
525 ،526 ،527 ،528 ،529 ،530 ،531 ،538 ،558 ،
571 ،604 ،647 ،775  

  599، 495، 408، 372، 334، 220، 46، 43کرمان، 
  499، 335، 324، 251، 167، 58، 55، 29کرمانشاه، 

  777، 653کُره جنوبی، 
  777، 653، 489، 198کُره شمالی، 

، 336 ، 335، 330، 310، 307، 209، 153کُرواسی، 

340 ،342 ،344 ،348 ،417 ،628 ،750  
  733، 168کروبی، مهدي، 

  288کرونوسک، 
  160کریستوفر، وارن، 

  307، 288، 149یم اُف، اسالم، کر
  145، 133کریم پور، مسعود، 

  372، )خیابان(کریم خان
  351کریمی، حسین، 

  67کریمی، ذبیح اهللا، 
  217، 641کریمی، علی، 

  705کریمی، نیکی، 
  482کشت و صنعت کارون، 

  437کشتیرانی ایران، 
  113، 102، 101، 90کشمیر، 

  641کشیشیان، آرام، 
  142کفش ملی، 

  712آباد، کالر
  353، 94کالردشت، 

  713کالله، 
، 377، 336، 320، 235، 231، 26کالنتري، عیسی، 

381 ،389 ،435 ،442 ، 449 ،522 ،583 ،586 ،
634 ،687 ،712  

  236، 235کالنتري، موسی، 
  474کالین، هانس، 

  108کلب صادق، 
  489کلمبیا، 

  244، )روستا(کلوچه خالصه
  260، 259کلیبر، 

  748، )ابکت(کلیدقرآن 
  288، 160، 155، 143، 128، 47، 21کلینتون، بیل، 

  128کلینتون، هیالري، 
، 629، 531، 375، 270، 192، 142کمالی، حسین، 

647 ،733  
  245کمالی، عباس، 

  767، )ره(کمیته امداد امام خمینی
  647، 421کمیته عراق، 

  329کن، 
  737کُنارك، 

  712کندلوس، 
  508کنفرانس اسالمی و مسیحیت، 

، 388، 345، 364، 265، 213کنگره جهانی زن، 
450 ،431  

  620کنگان، 
  531، 370، 160کنگره آمریکا، 
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  208کنگره شیخ انصاري، 
  143کنگره صهیونیسم، 

  103، 102کنگره نهج البالغه، 
  349کنگره وحدت اسالمی، 

  306کنوانسیون سالح شیمیایی، 
  343کنوانسیون محیط زیست، 

  680د، کهکیلویه و بویراحم
  671، 658، 604، 439، 346کهل، هلموت، 

  328، 324کهنوج ، 
  489، 299، 209کوبا، 

  300کوپایی، عبداهللا، 
  493، 181کوثري، سید محمد، 

  554کوچه برلن، 
  769کورتوا، کریستیان، 

  435کومور، 
  302، 300، 209، 161، )شرکت نفتی(کونوکو

  145کوهرنگ، 
  754کووالیوف، والتین، 

  624، 594، 421، 387، 331، 272، 131کویت، 
  257کیافر، محمد، 

  562، 561کیان فر، 
  557کیانژاد، 
  495کیانی، 
  653کیدو، 
، 554، 553، 416 ، 415، 293، 47، 42، 40کیش، 

625 ،626 ،629  
  641، 629کیهان هوایی، 

  49گابن، 
  767، 605، 428، 332، 320گات، 

  285گازپروم، 
  734، 656گامبیا، 

  102هاتما، گاندي، م
  335گاوبندي، 

  161گاوسرا، 
  409گاومیش گلی، 

  40گچسر، 
  404، ) رودخانه(گدار

  66گدارلندر، 
  713گرانمایه پور، علی اصغر، 

  213گرانمایه پور، غالمرضا، 
  307گرانیچ، ماته، 

، 124، 119، 118، 115، 94، 42، 30گرجستان، 
127 ،128 ،131 ،137 ،156 ،288 ،583 ،622 ،636  

  341سبی، غفور، گرشا
  250گرگان، 

  713گرگانرود، 
  175، )ع(گروه تحقیقاتی امیرالمومنین

  270گروه جماعت اسالمی، 
  773گروه فرهنگ و معارف قرآن، 

  557گروه مهندسی کیانژاد، 
  135گل اف، عباس جمعه، 

  372گلزار، 
  194، 28گلوگاه، 

  367گناوه، 
  572، 713، 51، 50گنبدکاووس، 

  737گواتر، 
  118چف، میخاییل، گوربا

  259بِل،  گویجه
  774، 119گیالن، 

  671، 374گینه کوناکري، 
  565، 541گینه، 

  95الئوس، 
  95التون ریچاردز، جان دانیل، 

  378الر، 
، 346، 290، 164، 99، 95، 54الریجانی، علی، 

357 ،382 ،428 ،536 ،537 ،545 ،698 ،764 ،728 ،
729 ،777  

  320الریجانی، محمدجواد، 
  506لون، ال

  335المرد، 
  713، 509، 97الهوتی، حمید، 

  648، 387، 373، 213الهوتی، سارا، 
  543، 508، 494، 373، 97الهوتی، سعید، 

  97الهوتی، شیخ حسن، 
  549، 450، 377، 373، 213، 156الهوتی، علی، 
  648الهوتی، مونا، 

  345، 74الهیجانیان، رسول، 
  722، 719لباف، طاهره ، 

، 367، 348، 347 ، 346، 344، 301، 181لبنان، 
441 ،546 ،571 ،613 ،638 ،641  

  572، 51لتیان، 
  680، 669لرستان، 

  128آنجلس،  لس
  289 کربال، 14لشکر 
  388، )ع( علی بن ابی طالب17لشکر 
  541، 27لشکر 



 
 

 
 

  کارنامه و خاطرات              
 834   1374   رفسنجانی                     هاشمی

  514 ارتش، 28لشکر 
  84عصر،   ولی7لشکر 

  599لشکر ثاراهللا، 
  314، )ع(لشکر سیدالشهدا

  306اشورا، لشکر ع
  425نامه دهخدا،  لغت

  704، 224لفرایی، نجیب اهللا، 
  717لفور، 
  82التجار،  لطیف

  107لکنمو، 
  722، 651، 629، 345، 300، 277لندن، 

  769، 768لواسانات، 
  138لوبلیا نوویج، عرفان، 

  430لوزتی، استیو، 
  768لویزان، 

، 329، 319، 277، 214، 175، 131، 48، 21لیبی، 
330 ،335 ،348 ،374 ،378 ،381 ،429 ،461 ،483 ،
508 ،555 ،571 ،603 ،612 ،637 ،656 ،749 ،774  

  222مؤتلفه اسالمی، 
  450مارکوس، فردیناند، 

، 699، 506، 488، 484، 213، 119، 53مازندران، 
711 ،712 ،713 ،714 ،715  

  398 ، 397ماکو، 
  417، 388، 212مالزي، 

  513ماموستا سید صالح الدین، 
  386ماناس، 

  346ماندال، نلسون، 
  223مانور عاشورا، 
  541، )عج(مانور یا مهدي

  461، 457، 455، 454مانیل، 
  548، 411 ، 409ماهنشان، 
  78، 77ماهشهر، 

  588ماهواره عرب ست، 
  749، 668، 270مبارك، حسنی، 

  493متروي باکو، 
، 214 ، 209، 187، 131، 94، 49، 20متروي تهران، 

306 ،377 ،383 ،483 ،565 ،722 ،723 ،724 ،725 ،
728  

  115متکواري، 
  754، 375متکی، منوچهر، 

  433، 432 ، 430مثقالی، همایون، 
  583، 433مجارستان، 

  503، 490، 388، )ره(مجتمع پزشکی امام خمینی
  599مجتمع فرهنگی رفسنجان، 

  440مجتمع قطعات فوالدي، 
  72مجتمع کشت و صنعت نیشکر، 

  337رعنا، مجتمع گیاهی 
، 230، 229، 225، 175مجتهد شبستري، محسن، 

298 ،301 ،558 ،562  
  78مجتهدي ، محمدحسین، 

  213مجدآرا، محمد، 
  407مجدي، محمد، 

  26مجلس پنجم، 
  27مجلس چهارم، 

، 719، 599، 582، 509مجلس خُبرگان رهبري، 
729 ،730 ،731  

  179، 10مجلس شوراي اسالمی، 
  609فارسی، مجمع بین المللی زبان 

، 135، 131، 53مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
146 ،155 ،156 ،160 ،163 ،179 ،368 ،437 ،749  

  349مجمع جهانی تقریب مذهب اسالمی، 
  340مجیدي، 

  192محجوب، علیرضا، 
  383محقق داماد، سیدعلی، 

، 250، 249، 200، 194، 48، 46محلوجی، حسین، 
270 ،476 ،284 ،442 ،525 ،649  

  638، 603قی، محمدت
، 163، 155، 115، 55، 26محمدخان، مرتضی، 

181، 328 ،336 ،383 ،436 ،478 ،492 ،493 ،558 ،
634  

  524محمدنژاد، حمداهللا، 
  716محمدهاشم، عبداهللا، 

  417محمدالرضی، عبداهللا، 
  346محمدموال، موسی، 

  203محمدي ري شهري، 
، 693، 691، 192، 90محمدي ري شهري، محمد، 

775  
  669مدي زاده، محمود جواد، مح

  626، 265، 181محمدي عراقی، محمود، 
  73محمدي کریم، یونس، 

، 545، 149، 53محمدي گلپایگانی، غالمحسین، 
270  

  648محمدي گلپایگانی، 
  235محمدي وند، رضا، 

  235محمدي، 
  572محمدي، رقیه، 

  190محمدیان، حبیب اهللا، 
  620مختاباد، عبدالحسین، 
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  756، 623، 594اه آبادي، مدارس شهید ش
  432مددپور، حسین، 

  74مدد، محمد، 
  245مدرس، محمدباقر، 

  351مدرسه حقانی، 
  345مدرسه رفاه، 

  293، 131مدرسه عالی شهید مطهري، 
  272المدعج، عبدالمحسن، 

  382مدیري، مهران، 
  572مدینه، 

  113مذهب هندو، 
  561، 558، 251مراغه، 

  187مراکش، 
  656 مرتضوي، سیدفتاح،

  555مردادي، 
  329مرزن آباد، 
  471، 307مرشدخان، 

  476، 90 شهاب الدین، سیدمرعشی نجفی، 
  476مرعشی نجفی، سید محمود، 

، 251، 212، 194، 175، 42مرعشی، سیدحسین، 
270 ،301 ،331 ،336 ،357 ،381 ،389 ،433 ،478 ،
487 ،495 ،511 ، 545 ،549 ،558 ،575 ،576 ،
632 ،634 ،641 ،647 ،648 ،651 ،669 ،711 ،769  

، 131، 119، 109، 101، 77، 41، 40مرعشی، عفت، 
133 ،146 ،160 ،164 ،175 ،182 ،186 ،187 ،190 ،
193 ،198 ،212 ،217 ،223 ،246 ،290 ،298 ،306 ،
329 ،330 ،335 ،367 ،370 ،381 ،385 ،387 ،389 ،
432 ،442 ،444 ،450 ، 463 ،466 ،476 ،508 ،
545 ،547 ،549 ،564 ،565 ،566 ، 572 ،613 ،
615 ،620 ،625 ،626 ،629 ،653 ،658 ،662 ،719 ،
728 ،729 ،748 ،774 ،764 ،765 ،779  

  713، 558، 537، 491، 376، 357مرعشی، کاظم، 
  290مرعشی، قدسی، 

  372، 474مرغ آمین، 
  774، 550، 500، 368مرقد امام، 

  612مرکز پژوهش سازمان برنامه و بودجه، 
  337مرکز تحقیقات آبیاري تحت فشار، 

  535مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي، 
  336مرکز تحقیقات پرورش نهال خرما، 

  522مرکز تحقیقات جهاد سازندگی، 
  290، 164، 143مرکز تحقیقات صداوسیما، 

  200مرکز تحقیقات مواد و انرژي، 
  306مرکز جامع توانبخشی کودکان، 

  759، 28مرکز دیالیز واوان، 
  490مرکز رسیدگی به امور مساجد، 

  202مرکز صنایع الکترونیک، 
  440سازي اورانیوم،  مرکز غنی

  246، 235، 231مرند، 
، 289، 209، 150، 138، 133، 101مرندي، علیرضا، 

306 ،357 ، 362 ،433 ،502 ، 505 ،506 ،597 ،
625 ،669 ،755 ،759  

  328، 290مروارید، علی اصغر، 
  515، 29مریوان، 

  49مزاري، عبدالعلی، 
  261، 260مس سونگون، 
  624، 582مسجد اعظم، 

  579، )ع(مسجد امام حسن
  108مسجد بابري، 
  582مسجد باالسر، 

  472مسجد بیت المکرم، 
  672، 506، 164مسجدجامعی، احمد، 

  66، 65، 64مسجد سلیمان، 
  587مسجد شهید مطهري، 

  492مسجد شیخ عبدالحسین، 
  768مسجد فرشته، 

  450 نوراالیمان، مسجد
  582مسعودي خمینی، 

  658، 575، 506اکبر،  خمینی، علی مسعودي
  604، 603مسقط، 
  754، 347، 310، 307، 282، 160، 152مسکو، 

  358مسلمی کوپایی، محمد علی، 
  594مشاري المطیري، جالل، 

  439مشرف حسین، واکر، 
  200مشکین آباد، 

  624مشکینی، احمد، 
  774، 719، 547مشکینی، علی، 

، 332، 330، 113، 101، 97، 91، 53، 42مشهد، 
335 ،346 ،351 ،372 ،385 ،419 ،425 ،490 ،502 ،
535 ،543 ،544 ،545 ،545 ،547 ،549 ،550 ،553 ،
641 ،734 ،755 ،763 ،776 ،777  

  499مشهدي، 
  299مصباح یزدي، محمدتقی، 

، 378، 349، 335، 320، 270، 181، 153، 143مصر، 
492 ،500 ،546 ،605 ،665 ،668 ،734 ،749 ،773  

  636، فهیمه، )خمینی(مصطفوي 
  491، 329، 212، 209، 208مصالي تهران، 
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  336مطلبی، 
  729، 728، 381مطهري، مرتضی، 

  202مظفرزاده، 
، 671، 668، 497، 208معادیخواه، عبدالمجید، 

765  
  681معتمدي، احمد، 
  409معدن زرشوران، 

  409، 29ان، معدن سرب و روي انگور
  43معدن فاریاب، 

  28معدن فروکروم، 
  629گهر،  معدن گل

  260معراج، 
  535، 441معظمی، نسرین، 

  356، )محافظ(معلمی 
  353معیري، علیرضا، 

  542معین زاده، کاظم، 
  298معین، مصطفی، 

  332، 181، )کشور(مغرب
  494مفتح، محمدمهدي، 

  494مفتح، محمد، 
  517، 516زاده، احمد،  مفتی

  628فتیج، عثمان، م
  545، 549، 94مفیدي، اسماعیل، 

  320مفیدي، مهدي، 
  109مقدم، 

  77مقدمی زاد، عیسی، 
  377، 50مقصودي، جواد، 

  85، 63، 59، 58مقیمی، محمد حسین، 
  494مقینان، محمد علی، 

  582، 509مکارم شیرازي، ناصر، 
  231مکرم، 

  417، 200مکزیک، 
  182مکنتیان، کبري، 

  603، 594، 562، 131مکه، 
  564مگاموتور، 

  108، )سروزیر ایالت لکنمو(مالیم 
  646، 425، 378ملک حسین، 

  606، 328ملک فهد، 
  558، 250، 133ملکان، 

  265، 229، 200، 175ملکوتی، مسلم، 
  250ممقان، 

، 537، 463، 436، 375، 220، 55منافی، هادي، 
627 ،698 ،736  

  622، 566، 538، 351منتظري، حسینعلی، 

  292منطقه آزاد چابهار، 
  641منطقه آزاد سرخس، 

  433، 292، 41منطقه آزاد قشم، 
  293منطقه آزاد کیش، 

  341منظریه، 
  407، 406مهاباد، 

، 709، 653، 634، 386، 26مهاجرانی، عطاءاهللا، 
749  

، 594، 546، 341، 212، 152، 49مهاجري، مسیح، 
681  

، 277، 223، 222، 193مهدوي کنی، محمدرضا، 
293 ،300 ،330 ،345 ،491  

  369مهدوي، 
  476مهدي ثمر، 

  421مهري، سید محمدباقر، 
  67موالی زاده، محمدرضا، 

  750موراتوویچ، حسن، 
  279موریتانی، 

  749موزامبیک، 
  599، 564موزه رفسنجان، 

  347مؤسسه اطالعات، 
  299مؤسسه امام خمینی، 

  756مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع، 
  487، ) ع(تی امام رضامؤسسه تحقیقا

  212مؤسسه حفظ و نشر آثار امام، 
  217مؤسسه رازي، 
  346موسکه، کینتو، 

  538، 292موسوي اردبیلی، عبدالکریم، 
  693، 374موسوي تبریزي، سیدابوالفضل، 

  68، 58موسوي جزایري، محمدعلی، 
  342 ، 341ها، سیدمحمد،  موسوي خوئینی

  82فر، سیدعبدالنبی،  موسوي
  109 ، 86موسوي، 

  411موسوي، سیداسماعیل، 
  499موسوي، سیدحشمت، 

  397موسوي، سیدحیدر، 
  35موسوي، سیدعلی نقی، 

  513، 512موسوي، سیدموسی، 
  432، 284، 168موسوي، میرحسین، 

  605، 474، 314، 152حسین، سیدموسویان، 
  ، 656، 655، 654، 653موسوینی، یوري، 

  495، 277، 274موشک اسکاد، 
  348، 186موصل، 

  209مولداوي، 
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  662مؤمن، محمد، 
  476مؤمنی شمیرزادي، محمد، 

  443مویی، دودو، 
  409 ، 408، 29میاندوآب، 

  716میانکاله، 
  245، 244، 238میانه، 
  298میبد، 

  625، 622میتران، فرانسوا، 
  148میترو، سو، 

  687، 669، 550 ، 511، 421میدان آزادي، 
  225، 187میدان آستانه، 

  672هارستان، میدان ب
  768میدان تجریش، 

  488، 172میدان تره و بار تهران، 
  20میدان شوش، 

  616میدان محمدیه، 
  21میدان نفتی سیري، 

  474، 23میدان ولی عصر، 
  669میدان ونک، 

  181، 175، )مجله(دایجست ایست میدل
  439میرابوطالبی، مهدي، 

  331میرابیان، رضا، 
  717، )روستا(میرارکال 

  774، 489ي، مرتضی، میرباقر
  505میرخانی، سیدحمید، 

  43میرخلیلی، سید علی بمان، 
، 168، 135، 131، 85، 83، 76، 55میرزاده، حمید، 

202 ،225 ،235 ،289 ،328 ،346 ،347 ،357 ، 
358 ،373 ،381 ،383 ،389 ،433 ،436 ،478 ،488 ،
508 ،535 ،553 ،569 ،558 ،597 ،626 ،661 ،734  

، 172، 164، 148، 101، 48فی، میرسلیم، مصط
266 ،284 ،297 ،314 ،335 ،349 ،354 ،430 ،475 ،
494 ،502 ،506 ،531 ،589 ،609 ،629 ،672 ،676 ،
698  

  218میرشمسی، سیدحسین، 
  566میرمحمدي، سیدابوالفضل، 

، 369، 341، 270، 190میرمحمدي، سیدمحمد، 
436 ،777  

  395العابدین،  میریوسفی، زین
  775میکونوس، 

  433، 274، 272میالنی، 
  320میالنی، سیدعلی، 

  566میالنیان، 

  457میندانائو، 
  475مینگ، هوالی، 

، 473، 192، 119، )پیمان آتالنتیک شمالی(ناتو 
473  

  396نازلو، 
  646ناصري، سیروس، 
، 193، 179، 138، 133، 97اکبر،  ناطق نوري، علی

289 ،330 ،489 ،532 ،587 ،603 ،604 ،622 ،651 ،
691 ،709 ،711 ،765 ،769  

، 150، 87، 82، 66، 63، 55، 26نامدار زنگنه، بیژن، 
357 ، 358 ،389 ،404 ،478 ،491 ،511 ، 555 ،
558 ،561 ،562 ،616 ،631 ،634 ،641 ،713 ،717 ،
736 ،737  
  506بیا،  نامی

  198، 194، 192ناوگان پنجم آمریکا، 
  145نایکه، راتنا، 

  194، 28نایین، 
  590، 341ي، سید مرتضی، نبو

  222نتا، کاستال، 
  77نجابت، غالمحسین، 

  203آباد،  نجف
  624، 542، 425، 351نجف، 

، 332، 168، 159، 145، 26نجفی، محمدعلی، 
405 ،431 ،497 ،537 ،623 ،634 ،649 ،687 ،777  

  398نجمی، محمد صادق، 
  471نجیب الرحمان، 

  622، 397 ، 394نخجوان، 
  389حمن، ندیمی، عبدالر

  169نراقی، 
  475نشنال مال، 

  571، 301نصراهللا، سیدحسن، 
  656نصري، سید احمد، 

  705نصیریان، علی، 
  214، 145، 133، 18نطنز، 

  734نظربایف، 
  363آباد،  نعمت
، 194، 179، 135، 55، 26زاده، محمدرضا،  نعمت

224 ،225 ،253 ،277 ،357 ،381 ،389 ،430 ،525 ،
549 ،564 ،596 ،634 ،736  

  709، 483نقاش، 
  404، 403، 298نقده، 

  372نقوي، سیدساجد، 
  716نکا، 
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  50نمازي، عبدالبنی، 
  591، 437 ، 436المللی تهران،  نمایشگاه بین
  164المللی کتاب،  نمایشگاه بین

  672نمایشگاه قرآن، 
  278نمایشگاه نگارگري ایران اسالمی، 

  754، 597، 431، 284، 169جمهوري،  نهاد ریاست
  594نهاوندیان، محمد، 

  704، 647، 487، 175، 103، 102البالغه،  نهج
  704، 687، 653، 375نهضت آزادي ایران، 
  777، 431نهضت سوادآموزي، 

  562، 258نهند، 
  85نوامام، 
  545نوحی، 

  49نوذري، غالمحسین، 
  340نور، 

، 155، 153، 149، 55، 48، 26نوربخش، محسن، 
163 ،175 ،181 ،209 ،270 ،327 ،378 ،383 ،433 ،
436 ،450 ،478 ،510 ،546 ،569 ،604 ،615 ،631 ،
634 ،649 ،687 ،702 ،705 ،709 ،711 ،728 ،776  

  557نوروزي، اسماعیل، 
  483، 330شاهرودي، محمدرضا،  نوري

  73نوري مهري، سید ابوالحسن، 
  161نوري، 

  644، 335، 318، 314نوري، سیدعبداهللا، 
  773، 635، 26نوري، عبداهللا، 

  712، 353نوشهر، 
، 586، 416، 380، 367، 363، 357، 323، 222نوق، 
599 ،638 ،776  

  489نویسی، محمدباقر، 
  645، 644، 638،  370، 285، 88نیازف، صفرمراد، 

  768، 541نیاوران، 
  749نیجر، 

  675، 374نیجریه، 
  712، )روستا(نیرنگ 

، 223 ،168، 159، 50، 18نیروگاه اتمی بوشهر، 
277 ،288 ،307 ،323 ،347 ،370 ،386 ،536 ،609 ،
671  

  18نیروگاه تحقیقاتی امیرآباد، 
  716نیروگاه نکا، 

، 54، )ناجا(نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
192 ،274 ،277 ،310 ،351 ،386 ،535 ،631 ،637 ،
675  

، 175، 169نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی، 
428 ، 489  

  767، نیرّي، سیدرضا
  631نیک اختر، کورش، 

  380نیمروز، 
  756، 489، 442، 175، 137، 118نیویورك، 

  616اهللا،  زاده، همت هادي
  623، 609هادي، محمدعلی، 

  691هارنی، هنک، 
  545، 142، 41بهرمانی، احمد،  هاشمی

  583هاشمی بهرمانی، طاهره، 
  583، 416، 377، 369بهرمانی، صدیقه،  هاشمی
، 369، 367، 364، 380، 363 طیبه، بهرمانی، هاشمی

415 ،416 ،505 ،506 ،511 ،544 ،545، 562 ،603  
  214هاشمی بهرمانی، علیرضا، 

  214، 35، 31هاشمی بهرمانی، عماد، 
، 564، 620، )همشیره(بهرمانی، فاطمه  هاشمی

569 ،575 ،583 ،748  
، 340، 331، 214، 193، 48بهرمانی، فرشته،  هاشمی

352 ،415 ،537  
  214، 198، 193بهرمانی، فؤاد،  هاشمی
  582، 369بهرمانی، قاسم،  هاشمی
، 342، 270 ، 237، 134بهرمانی، محمد،  هاشمی

357 ،383 ،386 ،389 ،431 ،476 ،487 ،499 ،506 ،
535 ،543 ،544 ،545  ،547 ،548 ،550 ،553 ،
554 ،558 ،569 ،571 ،575 ،594 ،597 ،612 ،624 ،
634 ،646، 656 ،658 ،680 ،696 ،711 ،729 ،776  

  549، 363هاشمی بهرمانی، محمود، 
  564هاشمی بهرمانی، میرزاعلی، 

  369هاشمی بهرمانی، ناصر، 
، 18، 17، 12، 7، اکبر، )رفسنجانی(بهرمانی  هاشمی

20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،
34 ،39 ،97 ،328 ،429 ،613 ،631 ،779  

، 97، 26، 22، فائزه، )رفسنجانی(بهرمانی هاشمی
102 ،119 ،159 ،168 ،181 ،214 ،272 ،301 ،329 ،
352 ،415 ،450 ،572 ،635 ،658 ،711 ،719 ،756 ،
759 ،764 ،765 ،768 ،769 ،770 ،773 ،774 ،779  

، 97، 42، 41، فاطمه، )رفسنجانی(بهرمانی هاشمی
135 ،156 ،159 ،213 ،284 ،301 ،329 ،331 ،364 ،
367 ،373 ،377 ،388 ،442 ،454 ،455 ،478 ،503 ،
508 ،537 ،545 ،549 ،550 ،653 ،656 ،572 ،575 ،
719 ،759  

، 41، 40، 31، محسن،)رفسنجانی(بهرمانی هاشمی
49 ،50 ،68 ،102 ،115 ،118 ،137 ،149 ،159 ،

161 ،190 ،192 ،208 ،212 ،214 ،223 ،265 ،292 ،
301 ،328 ،329 ،331 ،336 ، 337 ،352 ، 353 ،
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354 ،357 ،376 ،377 ،383 ،415 ،421 ، 422 ،
429 ،491 ،497 ،511 ، 545 ،564 ،572 ،599 ،
620 ،626 ،632 ،668  ،702 ،748 ،755 ،759 ،
769 ،777  

، 41 ،40،  ،15، مهدي، )رفسنجانی(بهرمانی هاشمی
48 ،131 ،175 ،214 ،223 ،282 ،289 ،297 ،329 ،

331 ،336 ،340 ،348 ،352، 357 ،364 ،367 ،381 ،
385 ،429 ،442 ،454 ،455  ،478 ،491 ،508 ،
537 ،549 ،558 ،571 ،620 ،626 ،768 ،769 ،779  

، 160، 55، 40، یاسر، )رفسنجانی(بهرمانی هاشمی
161 ،213 ،277 ،301  ،329 ،330 ،335 ،336 ،
340 ،352 ،375 ، 376 ،380 ،387 ،389 ،415 ،
416 ،419 ، 422 ،425 ،442 ،450 ،491 ،506 ،
537 ،545 ،572 ،597 ،626 ،774  

، 193، 192، 190، 115، 102پور، اعظم،  هاشمی
367 ،450  

  542، 212هاشمی شاهرودي، سیدمحمود، 
  634، 605، 488، 168طبا، مصطفی،  هاشمی
، 248، 152، 146گلپایگانی،سیدمحمدرضا،  هاشمی

381 ،543 ،566 ،627 ،646 ،681  
  377هاشمی، کاظم، 

  101هاشمی، مرتضی، 
  575هاشمی، ملکه، 

  636، 383هاشمیان، احمد، 
، 542، 495، 383، 274، 137، 97هاشمیان، حسین، 

557 ،777  
  175هاشمیان، کاظم، 

  777، 383، 175هاشمیان، محسن، 
  599، 583، 582، 416هاشمیان، محمد، 

  599هاشمیان، میرزاعباس، 
  225هالیفاکس، 

  454 ، 450، 448، 444 ، 442هانوي، 
  B ، 209 ،299 ،383هپاتیت 

  681، 429هتل استقالل، 
  354هتل رامسر، 

  74هتل کاروان سرا، 
  40هتل گچسر، 

  269هتل الله، 
  646هدایت زاده، سیدمجید، 

  474 ، 473، 384، 381 ، 380، 94هرات، 
  743، 622، 535، 43، 28هرمزگان، 

  258هریس، 
  408هریسی، مجتبی، 

  254، 253هشترود، 
  669، 441 ، 440، 345، 223الل احمر، ه

  691، 299هلند، 
  541همت، ابراهیم، 

  680، 548، 49همتی، عبدالناصر، 
  691، 681، 357، 352همدان، 

، 113، 109، 108، 107، 103، 102، 101، 49هند، 
114 ،115 ،128 ،131  ،137 ،344 ،373 ،464 ،
472 ،500 ،612 ،622 ،628 ،653 ،704 ،749  

  335زالدین، هنشري، ع
  127هواپیماسازي تفلیس، 
  566، 388هواپیماي آنتونوف، 

  569هواپیماي ایرباس، 
  416هواپیماي بوئینگ، 

  127هواپیماي پاك، 
  127هواپیماي سوخو، 

  749 ، 130 –هواپیماي سی 
   477، 433، 336، 127هواپیماي فوکر، 

  433، 159هواپیمایی آسمان، 
  645هواپیمایی اکوایر، 

  450، 449، 444ه، هوشی مین
  412، )روستا(هوالسو

  49هوله شنگ، راین، 
  497هویدا، امیرعباس، 

  167الهی، آقانظام، 
  590هیأت عالی گزینش، 

  375، 222هاي مؤتلفه اسالمی،  هیأت
  372، )کتاب(» خندند ها می وخدایان دوشنبه«

  212واحد تحقیقات شوراي نگهبان، 
  471واجد، شیخ حسینه، 

  475واشنگتن، 
  647، 349زاده خراسانی، محمد،  اعظو

، 546، 545، 490، 385، 91طبسی، عباس،  واعظ
549 ،734  

  182واعظی رضوي، سکینه، 
  728، 490، 167، 94، 42، 41، 40واعظی، محمود، 

  367یزدي، ابوالقاسم،  وافی
  759، 28واوان، 

  78وحیدبهبهانی، 
  566وحیدخراسانی، 

  441، 223اهللا،  وحید دستجردي، سیف
  548ورامین، 

  756، 354،  342، 152، 47وردي نژاد، فریدون، 
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  97ورزدار، 
  497ورزدار، محسن، 

  510، 488، 301ورزشگاه آزادي، 
  390، 225ورزشگاه تختی، 

  261ورزقان، 
  337ورشوچی، سید حسن، 

، 278، 216، 202، 190، 187، 95وزارت اطالعات، 
282 ،297 ،300 ،345 ،373 ،436 ،473 ،488 ،493 ،
535 ،536 ،557 ،575 ،624 ،629 ،702 ،748 ،768  

  730ضرغامی، عزت اهللا، 
، 554، 508، 489، 323، 186وزارت امور خارجه، 

605 ،702 ،605 ،777  
  544، 341، 168وزارت آموزش و پرورش، 

، 302وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
306 ،597  

  496وزارت پست و تلگراف و تلفن، 
  491، 377، 208ن، وزارت تعاو

، 434، 387، 374، 202، 194، 76وزارت دفاع، 
531  

  620، 202، 197وزارت راه و ترابري، 
  337وزارت صنایع، 

، 497، 328، 164وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
506 ،671 ،730  

 ، 337،  336، 298، 264، 82وزارت کشاورزي، 
435 ،515 ،516 ،586 ،698  

، 625، 357، 301، 299، 250، 24وزارت کشور، 
671 ،684 ،687 ،696 ،748 ،759 ،764 ،765 ،769 ،
773  

  671، 349، 277وزارت مسکن و شهرسازي، 
  525وزارت معادن و فلزات، 

، 345، 327، 301، 217، 161، 66وزارت نفت، 
375 ،384 ،537 ،594 ،638 ،716 ،722  

  616، 150 ، 82وزارت نیرو، 
  168وزرش بانوان، 

  583ربع رشیدي، وقف نامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  356، 290وکیلی، عباسعلی، 
، 187، 181، 153، 118، 54، 53اکبر،  والیتی، علی

213 ،214 ،274 ،314 ،323 ،335 ،343 ،345 ،353 ،
364 ،374 ،380 ،385 ،388 ،417 ،442 ، 444 ،
449 ،450 ،461 ،489 ،495 ،496 ،498 ،508 ،542 ،
545 ،565 ،569 ،609 ،612 ،622 ،628 ،631 ،641 ،
728 ،768  

  439ونزوئال، 
  495ونک سولگان، 

  570، 332وهاجی، عبدالحسین، 
، 443، 442 ، 441، 435، 435، 433، 54، 30ویتنام، 

444 ،445 ،446 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452 ،
453 ،454  

  622، 436، 292، 175، 42الویري، مرتضی، 
  775، )برلین(ویلمرسدورف 

  383وین، 
  261سی، گل محمد، الیا

  516یثربی، سید یحیی، 
  326یحیوي، محسن، 

، 359، 358، 357، 342، 324 ، 323، 223، 28یزد، 
360 ،361 ،362 ،363 ،583 ،599  

  553، 293، 42یزدان پناه، محمدرضا، 
، 289، 278، 277، 161، 142، 138یزدي، محمد، 

435 ،492 ،532 ،576 ،693  
  65یعقوبی، سیدقاسم، 

، 491، 473، 302، 288، 257، 186 بوریس، یلتسین،
493 ،498 ،644 ،768  

  734، 733، 489، 417، 383، 378، 97یمن، 
  18یو اف سی اصفهان، 

  357یوتل ست، 
  456، 404، 86یوگسالوي، 

  668، 661، 138یونان، 
  651، 583یونسکو، 

  198یونگ نام، کیم، 
  763یونیسف، 

  


